
 

 

 م2021 نم لوألا عبرلل ةيلاملا جئاتنلا

 م2021 ماع نم لوألا عبرلا يف %8.2 ةبسنب ةضباقلا دواد نب حابرأ يفاص عافترا

 يلاحلا ماعلا لالخً اعباتتمً ايعبرً اومن عقوتت ةكرشلا

 ضايرلا يف ةديدج رجاتم 10 حاتتفال اهتطخ نع نلعت دواد نب

 ةيلاملا قوـــــسلا يف ةجردملا( ةـــــضباقلا دواد نب ةكرـــــش تنلعأ - م2021 ويام 9 ؛ةيدوعـــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةّدج

 يف تكرامربوــــسلاو تكرامربياهلا رجاتم يلغــــشم زربأ نم دعت يتلاو ،)"ةكرــــشلا" 4161 مقرلاب "لوادت" ةيدوعــــسلا

 نم لوألا عبرلل ةيلاملا اهجئاتن نع ،ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف تايلامكلاو ةيئاذغلا داوملل ةئزجتلا ةراجت لاجم

 .م2021 ماع
 

  ةيلاملا تارشؤملا زربأ
 لاـــــير نوـــــيـــــلـــــم(

 )يدوعس

 لوألا عبرلا

 م2021

 لوألا عبرلا

 م2020

 

 )ضافخنا( / عافترا % م2020 عبارلا عبرلا  )ضافخنا( / عافترا %

 %1.01 1,113.2 %20.4- 1,413.2 1,124.4 تاداريإلا

 %4.0 359.1 %17.5- 452.4 373.4 يلامجإلا حبرلا

 %37.3 63.2 %42.7- 151.6 86.8 يليغشتلا حبرلا

 %8.2 57.4 %50.8- 126.3 62.1 حابرألا يفاص

 

 .74 ـلا ةكرشلا رجاتم ربعً ايجيردت اهتعيبط ىلإ ةيراجتلا ةكرحلا ةدوع سكعي ءادألا يف ٍلاتتم نسحت -

 متيــــس ثيح ،ضايرلا ىلإ ةرم لوأل "دواد نب" ةيراجتلا اهتمالع لاخدإل اهتطخ نع ةــــضباقلا دواد نب نلعت -

 اذـه ةداـيز ةـيناـكمإ عم ،م2027 ةـياـغلو م2022 نمً اراـبتعا ماوعأ ةــــــــــسمخ لالخ ةدـيدـج رجاـتم 10 حاـتتفا

 ةيــساــسألا اهتطخ يف ةيــضام ةكرــشلا نإف ،عــسوتلا اذه بناج ىلإو .قوــسلا يف بلطلا عافترا لاح يف ددعلا

 .م2024 ماع ىتحً ايونس ةديدج رجاتم 6 ىلإ 5 نم حاتتفاب

 :ةضباقلا دواد نب ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،دواد نب قازرلادبع دمحأ ذاتسألا حرص ،ةبسانملا هذهبو

 ةــيئاذــغلا داوملا عيبل ةــيلحملا قوـــــــــسلا ةــكرحل ةــلقرعملا لــماوعلا رارمتـــــــــسا عم ًةــبعـــــــــص ماــعلا اذــه ةــيادــب تــناــك"
 ام اهاوتـــــسم ىلإ تاعيبملا ةدوع دهـــــشن نل اننكل ،ةعجـــــشملا يفاعتلا رداوب ضعب روهظ مغرو .ةئزجتلاب تايلامكلاو
 م2021 ماع نم لوألا عبرلا يفو .م2021 ماع نم يناثلا فــــــــصنلا لولحب الإ دجتــــــــسملا انوروك سورياف ةحئاج لبق
 ،م2020 ماعلا نم عبارلا عبرلا يف يدوعـــس لاير رايلم 1.11 عم ةنراقملاب يدوعـــس لاير رايلم 1.12 انتاداريإ تغلب
 لوألا عبرلا لالخ انحابرأ يفاص غلب امك .ةكرشلا رجاتم عيمج ربع تاعيبملا عافترابً اعوفدم حبرلا شماه ناك ثيح

ً انــسحتً الجــسم ،م2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف يدوعــس لاير نويلم 57.4 ــــــــــــب ًةنراقم يدوعــس لاير نويلم 62.1
 ام ةنراقملا دنع رابتعالا نيعب ذخأن نأ مهملا نم هنأ الإ ،ريبك لكــــــــشب يونــــــــسلا انئادأ عجارت مغرو .%8.2 ةبــــــــسنب



 

 سرام رهـــــش لالخ نؤملا نيزختو تايرتـــــشملا يف ةريبكلا ةدايزلا ةجيتن ةرركتملا ريغ ةيفرظ بـــــساكم نم لـــــصح
 ةـنيدـملاو ةـمركملا ةـكم يف اـنرجاـتم نأ اـمك .ماـقرألا هذـه عاـفترا ىلع تدـعاــــــــــس يتلاو ،لوجتلا رظح بـبـــــــــسب  2020

 نم لوألا عبرلا يف اـمنيب ،2020 ماـع نم لوألا عبرلا يف اـهتقاـط لـماـكب لـمعت تـناـك اـهب ةـطيحملا قطاـنملاو ةرونملا
 .ةحئاجلا ببسب اًديقم اهطاشن ناك 2021 ماع

 ةيجيورتلا ضورعلا قالطإو نيرمتعملاو جاجحلل ةيجيردتلا ةدوعلاو ةـــضورفملا دويقلا فيفخت أدبي نأ ررقملا نم" 
 ةكم يف دواد نب قاوـسأ رجاتم ءادأ نـسحتو ةحئاجلا ءّارج فيلاكتلا ضافخنا عمو .ويام رهـش رخاوأ يف تاناجرهملاو
 ماـع نم لوألا عبرلا يف %5.6 ةـبـــــــــسنب اـهتاـعيبم تـعفترا ثـيح ،اـهب ةـطيحملا قطاـنملاو ةرونملا ةـنيدـملاو ةـمركملا

 تاـعيبم عم ماـعلا اذـهل حاـبرألاو تاـعيبملا براـقتب رذـح لؤاـفت اـنودـحي ،م2020 ماـع نم عبارلا عبرلاـب ًةـنراـقم م2021
 ."ماعلا نم يناثلا فصنلا لالخ م2020 ماع حابرأو

 يف رجاتم 10 حاتتفال ططخن ثيح ،ضايرلا قوــــس ةرم لوأل "دواد نب" ةيراجتلا انتمالع لخدتــــس ،كلذ ىلع ًةوالع"
 عمو .قوـــــــــسلا يف بـلطلا عم ىـــــــــشاـمتي اـمب اـهددـع ةداـيز ةـيناـكمإ عم ،م7202 و م2202 يماـع نيب اـهئاـحنأ عيمج
 هنأـــش نم يذلاو ،ضايرلا يف رامثتـــسالا اذه نع نالعإلابً ادج نوروخف اننإف ً،ارخؤم انمهـــسأ لوادت ءدبو جاردإ نالعإ
 اـننإـف ،رجاـتملا هذـه نع ادـعو .ةـئزجتلا عاـطق يف نينطاوملل ةدـيدـج لـمع صرف ةـحاـتإو ةـكلمملا يف اـنروـــــــــضح زيزعت
 ةكلمم ىلإ يلودلا عــــــسوتلل انططخ نعً الــــــضفً ايونــــــس رجاتم 6 ىلإ 5 نم حاتتفاب ةيــــــساــــــسألا انتطخ ىلع نوــــــضام
 ."نيرحبلا

 م2021 ماعلا نم لوألا عبرلا :ةيلاملا تانايبلا

 عم ةنراقملاب يدوعـــــــس لاير نويلم 1,124.4 ىلإ لـــــــصتل %1 ةبـــــــسنب 2021 ماع نم لوألا عبرلا تاداريإ تعفترا

 ،م2020 ماـــع نم لوألا عبرلا عم ةـــنراـــقملاـــبو .م2020 ماـــع نم عبارلا عبرلا يف يدوعـــــــــس لاـــير نويلم 1,113.2

 .يدوعس لاير نويلم 1,124.4 ىلإ يدوعس لاير نويلم 1,413.2 نم ةكرشلا تاداريإ تعجارت

 لوألا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 317.3 ـب تمهاس ثيح ،دواد نب  رجاتم ىلإ ةيعبرلا تاعيبملا يف ومنلا ىزعُيو

 عافترا يف لـضفلا دوعيو .قباـسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا يف يدوعـس لاير نويلم 300.6 ـــــــــــب ًةنراقم م2021 ماع نم

 ةقطنملا"( ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يف ةـــــسمخلا ةكرـــــشلا رجاتم ىلإ يـــــسيئر لكـــــشب %5.6 غلابلا تاعيبملا

 ماع نم لوألا عبرلا يف نيفيرــــــشلا نيمرحلا يف ةالــــــصلاو ةرمعلا ءادأل راوزلا ضعب ةدوع تدهــــــش يتلاو ،)"ةيزكرملا

 نويلم 5.4 ةغلابلا بونادلا تاداريإ ضافخنا ضيوعت يف دواد نب قاوـــــسأ رجاتم تاعيبم تدعاـــــس كلذك .م2021

 لوألا عبرلا يف يدوعــــس لاير نويلم 807.1 بونادلا رجاتم تاعيبم تغلب دقف .%0.7 لداعي ام وأ يدوعــــس لاير

 .م2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 812.6 عم ةنراقملاب م2021 ماع نم

 لوألا عبرلا تاعيبم يف %20.4 لداعي ام وأ يدوعـــس لاير نويلم 288.8 هردقً ايلامجإً اـــضافخنا رجاتملا تدهـــشو

 رادقمب دواد نب قاوـــــسأ رجاتم تاعيبم تـــــضفخنا دقف .يـــــضاملا ماعلا نم اهـــــسفن ةرتفلاب ًةنراقم م2021 ماع نم

 لاير نويلم 144.2 رادقمب بونادلا رجاتم تاعيبم تــضفخناو ،%31.3 لداعي امب وأ يدوعــس لاير نويلم 144.6

 يف عاـــفترإلا ىلإ ىزعُي يدوعـــــــــس لاـــير نويلم 288.8 غلاـــبلا تاداريإلا عجارتو .%15.2 لداـــعي اـــمب وأ يدوعـــــــــس

 ضافخنا ىلإ يدوعـــــــس لاير نويلم 55.7 غلبمو ،م2021 سرام رهـــــــش يف ةرركتملا ريغ ةيفرظلا نؤملا تايرتـــــــشم

 ،قبـــــــــس اـم ىلإ ةـفاــــــــــضإو .ةـحئاـجلا ءاّرج م2020 سراـم 17 يف اـهرجاـتم تـقلغأ يتلا ةـيزكرملا ةـقطنملا يف تاـعيبملا



 

 دويق ةجيتن ةيذغألا تاناجرهمو ةيجيورتلا تالمحلا بايغ ببـسبً ارثأت م2021 ماع نم لوألا عبرلا تاعيبم تدهـش

 .ةحئاجلا ةحفاكمل ةضورفملا يعامتجالا دعابتلا

 نم %33.2 لداــعي اــم وأ ،يدوعـــــــــس لاــير نويلم 373.4 يلاــمجإلا حبرلا غلب ،م2021 ماــعلا نم لوألا عبرلا يفو

 لكـشي ام وأ ،يدوعـس لاير نويلم 359.1 ىلإ م2020 ماع نم عبارلا عبرلا يف يلامجإلا حبرلا لـصو اميف ،تاعيبملا

 رجاـتم تاـعيبم ىلإ يلاـمجإلا حبرلا شماـهو يلاـمجإلا حبرلا يف ةـيجيردـتلا ةداـيزلا هذـه ىزعُتو .تاـعيبملا نم 32.3%

 حبرلا يقب دقلو .يلامجإلا حبرلا شماهو تاعيبملا نـــــــسحت ىلإ ىدأ امم ،نيفيرـــــــشلا نيمرحلا يف دواد نب قاوـــــــسأ

 يذلاو م2020 ماع نم اهــــــسفن ةرتفلا يف يلامجإلا حبرلاب ًةنراقمً اــــــضفخنم م2021 ماع نم لوألا عبرلا يف يلامجإلا

 وه اـمك تاـعيبملا ضاـفخنا ىلإ كـلذ ىزعُيو ،تاـعيبملا نم %32 لداـعي اـم وأ يدوعـــــــــس لاـير نويلم .4452 غلب

 تايوتــــسم ضافخنا ةجيتن ساــــسأ ةطقن 120 ةبــــسنب يلامجإلا حبرلا شماه نــــسحت نم مغرلا ىلع هالعأ حــــضوم

  .ردهلاو شامكنالا

 نويلم 303.8 عم ةنراقملاب م2021 ماع نم لوألا عبرلا يف يدوعــــس لاير نويلم 288.6 ليغــــشتلا تاقفن تغلبو

 عبرلا يف " انوروك" ةحئاجب ةقلعتملا تاقفنلا صيلقت ةجيتن كلذو ،م2020 ماعلا نم اهتاذ ةرتفلا يف يدوعـــــس لاير

 نويلم 8.2 رادقمب يجيردت لكــشب ليغــشتلا تاقفن تــضفخنا امك .يــضاملا ماعلا نم اهــسفن ةرتفلابً اــسايق يلاحلا

 .فيلاكتلا ءاوتحال ةرادإلا اهتذختا يتلا ريبادتلا لضفب يدوعس لاير

 ةبــــسنب ىلعأ يأ ،م2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يدوعــــس لاير نويلم 62.1 غلب حابرأ يفاــــص ةكرــــشلا تلجــــسو

 اـهنيح غلب ثـيح م2020 نم لوألا عبرلا نع فـــــــــصنلا رادـقمب لـقأ اـهنأ الإ ،م2020 ماـع نم عبارلا عبرلا نع 8.2%

 .يدوعس لاير نويلم 126.3

 نم ققحتملا يدقنلا قفدتلا غلب ثيح ،ةيكنب نويد يأ ليجــــست نود يلاملا اهزكرم ةوق ىلع ةكرــــشلا تظفاح امك

 لاير نويلم 31.4 عم ًةنراقم ،م2021 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يدوعــس لاير نويلم 272.3 ةيليغــشتلا تايلمعلا

 هـتاـيوتـــــــــسم ىلإ لـماـعلا لاـملا سأر ةداـعإ ىلإ ريبكلا عاـفترالا اذـه ىزعُيو .م2020 ماـع نم عبارلا عبرلا يف يدوعـــــــــس

 عبرلا لالخ لماعلا لاملا سأر تارامثتـــسا نم ىلعأ ىوتـــسمب ًةنراقم يلاحلا ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ ةيدايتعالا

 لاـــير نويلم 419.9 ىلإ ةـــيليغـــــــــشتلا تاـــيلمعلا نم ققحتملا يدـــقنلا قفدـــتلا عفتراو .م2020 ماـــعلا نم عبارلا

 يفو .لماعلا لاملا سأر يف رامثتــــسالا ضافخناو ةيحبرلا ةدايز سكعي ام ،م2020 ماع نم لوألا عبرلا يف يدوعــــس

 ةبـــــسنب ًةدايز لثمي ام وهو ،يدوعـــــس لاير نويلم 396.6 ةكرـــــشلل ةيكنبلا ةدـــــصرألاو دقنلا غلب ،م2021 سرام 31

 .م2020 ربمسيد 31 عم ةنراقملاب 70.8%

 – ىهتنا –

 ةضباقلا دواد نب لوح ةذبن

 ددع غلب ثيح .تايلامكلاو ةيئاذغلا داوملل ةئزجتلا ةراجت لاجم يف تكرامربوسلاو تكرامربياهلا رجاتم يلغشم زربأ نم ةضباقلا دواد نب دعُت

 ريدتو .ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيجيتارتسا عقاومب عقت اهعيمجو ،تكرامربوس 23 تكرامربياه 51 اهنم ً،ارجتم 74 ةكرشلا رجاتم

 .بونادلا" و "دواد نب" :نيتلماكتم نيتيراجت نيتمالع ةكرشلا
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