
 
 
 

 
 

 

 م2021 ماعلا نم ىلوألا رهشأ ةعستلل ةيلاملا جئاتنلا

 
 :م2021 ماعلا نم ثلاثلا عبرلل ةضباقلا دواد نب جئاتن

 عم تاعيبملا لثامتو يلامجإلا حبرلا شماه نُسحت نع نلعُت ةضباقلا دواد نب

 م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا
 

 

 م2021 ماعلا نم يناثلا عبرلا عم ًةنراقم حبرلا شماه يف نسحت -

 ثلاثلا عبرلا لالخ *حابرألا يفاصو حابرألا يلامجإ يف يونس ساسأ ىلع ةدايز -

 مخضتلا راثآ نم ت\دح ةلاعف ةرادإ -

 ةـيفاــــــــــضإ رجاـتم 3 حاـتتفا ىلع لـمعلا يراـجو م2021 رياـني ذـنم بونادـلا ةـمالعل نيدـيدـج نيرجتم حاـتتفا -

 يراجلا ماعلا ةياهن لولحب

 ةيكنب نويد يأ ليجست نودب ،يدوعس لاير نويلم 290.6 غلب ةكرشلل يدقنلا ديصرلا -

 

 ةيدوعـــــسلا ةيلاملا قوـــــسلا يف ةجردملا( ةـــــضباقلا دواد نب ةكرـــــش –م2021 ربمفون 9 ةيدوعـــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج

 ةكلمملا يف تكرام ربوــــسلاو تكرام ربياهلا رجاتمل نيدئارلا نيلغــــشملا نم ّدعت يتلاو ،)”ةكرــــشلا" 4161 مقرلاب "لوادت"

 نم ثلاثلا عبرلل ةيلاملا اهجئاتن نع مويلا تنلعأ ،تايلامكلاو ةيئاذغلا داوملل ةئزجتلاب عيبلا لاجم يف ةيدوعــــــــسلا ةيبرعلا

 .م2021 ماعلا

 

 )يدوعس لاير نويلم( ةيلاملا جئاتنلا زربأ

 
 ثـــــلاـــــثـــلا عـــبرـــلا

 م2021

 ثـــــلاـــــثــــلا عــــبرــــلا

 م2020

 /عاـــــــــــفـــــــــــترا %

 )ضافخنا(

 يــناـــــثــلا عــبرــلا

 م2021

 /عاـــــــفـــــــترا %

 )ضافخنا(

 %4.0- 1,122.8 %0.4- 1,082.5 1077.8  تاداريإلا

 %0.5- 399.4 %11.5 356.3 397.3 يلامجإلا حبرلا

 %18.5- 117.2 %10.0 86.8 95.5 يليغشتلا حبرلا

 %26.1- 95.0 %10.0 63.8 70.2 )*( حابرألا يفاص

 م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ يدوعس لاير نويلم 14.9 ةميقب ةدحاو ةرمل راجيإلا نم تاءافعإ ءانثتسا عم )*(

 

 
 ىــلوألا ةـــــعـــــــــــستــلا رــهـــــــــــشألا

 م2021

 ىلوألا ةعــــــــستلا رهــــــــشألا

 م2020
 )ضافخنا( /عافترا %

 %17.8- 4,043.3 3,325.0  تاداريإلا

 %10.9- 1,312.8 1,170.1 يلامجإلا حبرلا

 %33.7- 451.3 299.4 يليغشتلا حبرلا

 %41.8- 390.3 227.3  حابرألا يفاص

 



 
 
 

 
 

 

 نكمي ةماع ةروــــصب" ً:الئاق ةــــضباقلا دواد نب ةكرــــشل يذيفنتلا سيئرلا ،دواد نب قازرلادبع دمحأ / ذاتــــسألا حّرــــص

 اـم اـهنكل ،م2020 ماـعلا لالخ اـهـــــــــسفن ةرتفلا تاداريإل اـمً اـعون ةـلثاـمم تءاـج ثـلاـثلا عبرلا لالخ تاداريإلا نأـب لوقلا

 ىلإ نيميقملا نم ةريبك دادـعأ ةدوع ىلإ كـلذ ىزعي ثـيح ،قباــــــــــسلا عبرلا لالخ اـهاـنلجـــــــــس يتلا كـلت نم لـقأ تـلاز

 ةكم ةرايزل نيمداقلا راوزلاو نيرمتعملا نمً ادج ةدودحم دادعألا نوك يف رارمتسالاو ،رفسلا دويق فيفخت دعب مهنادلب

 ".ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا

 

 لدي يذلاو ،%36.9 دنع ةديج تايوتــسم غلبي يلامجإلا حبرلا شماه دهــشن نأ عجــشملا نم ،كلذ نم مغرلا ىلعو"

 ".تاعيبملا يف ضافخنإلاً ايئزج تضوع يتلاو ةرادإلا قيرف اهذفني يتلا ةيليغشتلا ةيجيتارتسإلا حاجن ىلع

 

 ،مداـقلا ربمـــــــــسيد يف رخآلاو يراـجلا رهـــــــــشلا لالخ اـمهدـحأ بونادـلا ةـمالعل نيدـيدـج نيرجتم حاـتتفا ىلعً اـيلاـح لـمعن"

 عمً اـــضيأ كلذو م2022 ماعلل انتيزهاج زيزعت نعً الـــضف نيكلهتـــسملا تابلطتم ةيبلتل انروـــضح عـــسويـــس يذلا رمألا

 دوهجلا لذب لمعلا قيرف عم لــصاونو .ديدج نم نيرفاــسملا لابقتــساو نيكلهتــسملا ىلع ةــضورفملا دويقلا فيفخت

 ةـيئاذـغلا داوملل ةـئزجتلا عاـطق يف اـنئالمعل ةـيئاـنثتـــــــــسا قوـــــــــست ةـبرجت ريفوت ىلإ ةـيمارلا اـنتلاــــــــــسر قيقحت لـجأ نم

 لوـــصولاو ةيفارغجلا انتعقر عيـــسوت يفً امدق يـــضملا نعً الـــضف ،ةحارلاو ةدوجلا ريياعم ىقرأب مازتلالا عم ،تايلامكلاو

 ".ةكلمملا ءاحنأ عيمج يف ءالمعلا نم ديزملا ىلإ

 

 م2021 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا :ةيلاملا جئاتنلا

 

 جئاتنلا مهأ

 قباــــــسلا عبرلاب ةنراقم فيفط عجارت عم ،م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلاو ماعلا اذه نم ثلاثلا عبرلا تاعيبم لثامت -

 .رفسلا دويق فيفخت دعب مهنادلب ىلإ نيميقملا نم ددع رفس ةجيتن

 رجاـتم ةـثالث حاـتتفال ططخ عم رياـني ذـنم نيدـيدـج نيرجتم حاـتتفا متو ،اـهتاـعيبم ةـنورم ىلع بونادـلا رجاـتم تـظفاـح -

 .ماعلا ةياهن لولحب ىرخأ ةيفاضإ

 .نوزخملا ةرادإو تاجتنملا ةفلكت نسحت لضفب %36.9 غلب يلامجإلا حبرلا شماه -

 

 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا تاداريإب ةلثامم تايوتــسم سكعي امم يدوعــس لاير نويلم 1,077.8 ثلاثلا عبرلا تاداريإ تغلب

 نم ريبك ددـع رفـــــــــس ةـجيتن ،يناـثلا عبرلاـب ةـنراـقم فيفط لـكـــــــــشب لـقأ ثـلاـثلا عبرلا لالخ تاـعيبملا تـناـكو .يـــــــــضاـملا

 .رجاتملا ىلع لابقإلا تايوتسم ىلع سكعنا ام وهو ةيفيصلا ةلطعلا مسوم لالخ نيكلهتسملا

 

 اـم يأ ،يدوعـــــــــس لاـير نويلم 807.6 ثـلاـثلا عبرلا يف بونادـلا رجاـتم تاـعيبم تـغلب ،رجاـتملل يلاـملا ءادألا ضارعتـــــــــساـبو

 ةـجيتن يهو ،يدوعـــــــــس لاـير نويلم 796.9 تـغلب يتلاو م2020 ماـعلا نم ثـلاـثلا عبرلا عم ةـنراـقم ةـفيفط ةداـيز لـكـــــــــشي

 ةزيمتملا تاجتنملا ةئف ةنورم ىدم سكعي امم ،يدوعــس لاير نويلم 805.9 تغلب يتلا قباــسلا عبرلا تاعيبمل ةلثامم
 ةيفاـــضإ رجاتم ةثالث حاتتفا عمً انمازت لبقملا ماعلا لالخ ىوقأ تاعيبمل قالطنا ةطقن ةكرـــشلا حنميو ،ةيلاحلا قوـــسلا يف

 لاير نويلم 270.2 ىلإ لــصتل دودحم لكــشب دواد نب رجاتم تاعيبم تعجارت ،ىرخأ ةهج نم .يراجلا ماعلا ةياهن لولحب

 يدوعـــــــس لاير نويلم 316.9و م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ يدوعـــــــس لاير نويلم 285.6 عم ةنراقم ،يدوعـــــــس

 رجاتملا تاعيبم يف يونـــس ساـــسأ ىلع فاعـــضأ ةـــسمخ رادقمبً اظوحلمً انـــسحت اندهـــش ،كلذ عمو .قباـــسلا عبرلا لالخ

 .نيرمتعملاو جاجحلل ةيجيردتلا ةدوعلا عمً انمازت كلذو ،ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم ةقطنم يف ةسمخلا

 



 
 
 

 
 

 

 نم ثلاثلا عبرلا عم ةنراقملاب ،تاعيبملا نم %36.9 وأ ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 397.3 يلامجإلا حبرلا غلبو

 يلامجإلا حبرلا شماه دعيو .تاعيبملا نم %32.9 وأ يدوعـس لاير نويلم 356.3 حبرلا يلامجإ غلب ثيح م2020 ماعلا

 تءاجو .%35.6 تغلب يتلاو يــــضاملا عبرلا لالخ يلامجإلا حبرلا شماه ةبــــسن عم ةنراقمً اديجً انــــسحت %36.9 ةبــــسنب

 .نوزخملل ةقيقدلا ةرادإلاو تايرتشملا ةءافك زيزعتل ًةرمث يونس ساسأ ىلع يلامجإلا حبرلا شماه يف ةريبكلا ةدايزلا هذه

 

 لالخ يدوعـس لاير نويلم 272.2 عم ةنراقم ثلاثلا عبرلا يف يدوعـس لاير نويلم 304.1 ةيليغـشتلا فيراـصملا تغلبو

 تاعبت ةهجاوم ىلع اهتدعاــسمل تاكرــشلل ةم�دقملا ةيموكحلا زفاوحلا فاقيإ ةجيتن كلذو ،م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلا

 .ةرادإلا قيرف زيزعت نع ةمجانلا فيظوتلا فيلاكت يف ةدايز عم انوروك ةحئاج

 

 لاير نويلم 63.8 عم ةنراقم ثلاثلا عبرلا يف يدوعـــــس لاير نويلم 70.2 ىلإ لـــــصيل %10 ةبـــــسنب حابرألا يفاـــــص عفتراو

 هذه انربتعا ام اذإو .ةدحاو ةرمل تاراجيإلا نم ءافعإلا نيمــــــضت مدع عم ،يــــــضاملا ماعلا نم ثلاثلا عبرلا لالخ يدوعــــــس

 شماه لجسو .يدوعس لاير نويلم 78.7 غلبيس م2020 ماعلا نم ثلاثلا عبرلل حابرألا يفاص نإف ،ةرركتملا ريغ غلابملا

 فيراـــــــــصملا يف عافتراً ايئزج هلباق يلامجإلا حبرلا شماه يف نـــــــــسحتلا عم ساـــــــــسأ ةطقن 60 اهردق ةدايز حابرألا يفاـــــــــص

 .ةيليغشتلا

 

 م2021 ماعلا نم ىلوألا ةعستلا رهشألا :ةيلاملا جئاتنلا

 

 :جئاتنلا مهأ

 ضعب بايغو ةحئاجلا تاريثأت ةجيتن يـــــضاملا ماعلا اهـــــسفن ةرتفلاب ةنراقم ظوحلم لكـــــشب تاداريإلا ضافخنا -

 .م2020 ماعلا لالخ تاعيبملا زيزعتب تمهاس يتلا لماوعلا

 ضيوعت نم نكمتت مل كـلذ عم اـهنكل ،ثـلاـثلاو يناـثلا نيعبرلا لالخ تاـعيبملا يف ةداـيز دـهـــــــــشت دواد نب رجاـتم -

 .نيرمتعملا ددع عجارت يف ضافخنالا

 ردهلا صيلقتل ةمراـــــــــص طباوـــــــــض قيبطتو ،نوزخملا ةرادإ نيـــــــــسحتل ةجيتن يلامجإلا حبرلا شماه يف نـــــــــسحت -

 .ءارشلاو ريعستلل ةلاعف تاسايس عابتاو ،دقافلاو

 .ةتباثلا فيلاكتلل ديازتملا ريثأتلا ةجيتن حابرألا يفاص شماهو حابرألا يفاص ضافخنا -

 

 يدوعــس لاير نويلم 4,043.3 عم ةنراقملاب ،يدوعــس لاير نويلم 3,325 ىلإ لــصتل %17.8 ةبــسنب تاداريإلا تــضفخنا

 يفً ايئانثتــــساً اعافترا ىلوألا ةتــــسلا رهــــشألا لالخ ةكرــــشلا تلجــــس ،م2020 ماعلا لالخو .يــــضاملا ماعلا نم اهــــسفن ةرتفلل

ً اـبـــــــــسحت ةريبك تاـيمكب ءارـــــــــشلاو ةـحئاـجلا ءدـب دـنع تاـجتنملا ءارـــــــــش ىلع تـفاـهتلا اـهزربأ ةدـع لـماوع ةـجيتن تاـعيبملا

 عم ةيفيـــــصلا ةلطعلا لالخ ةكلمملا لخاد نيكلهتـــــسملا ءاقب بناج ىلإ ويلوي 1 يف ةفاـــــضملا ةميقلا ةبيرـــــض يف تارييغتلل

 م2021 ماعلا نم ىلوألا ةعـــستلا رهـــشألا لالخ سكعلا لـــصح ،لباقملا يف نكل .ريبك لكـــشب ةيلودلا تالحرلا ددع صيلقت

 ،يعامتجالا دعابتلا ريياعمب مازتلالا ببـــسب جيورتلا ةطـــشنأ ضافخناو نيرمتعملاو جاجحلا مودق ىلع دويقلا رارمتـــسا عم

 .تاعيبملا عجارت ىلإ ىدأ امم ةيفيصلا ةلطعلا مسوم لالخ رفسلا فانئتسا ،كلذ نم مهألاو

 

 رجاـتم تـلجـــــــــسو .دواد نب رجاـتم تاـعيبم عم ةـنراـقم بونادـلا رجاـتم تاـعيبم ىلعً اـيبـــــــــسن فخأ لـماوعلا هذـه ريثأـت ناـك

 ةعـــــــستلا رهـــــــشألا يف يدوعـــــــس لاير نويلم 2,843.0 عم ًةنراقم يدوعـــــــس لاير نويلم 2,420.7 ةميقب تاعيبم بونادلا

 يدوعـــس لاير نويلم 904.4 ةميقب تاداريإ دواد نب رجاتم تلّجـــس امنيب ،%14.9 هردق ضافخناب يأ ،م2020 نم ىلوألا

 ام يأ ،يـــــضاملا ماعلا لالخ يدوعـــــس لاير نويلم 1,200.30 عم ةنراقم م2021 ماعلا نم ىلوألا ةعـــــستلا رهـــــشألا لالخ

 .%24.7 هردقً اضافخنا لداعي



 
 
 

 
 

 

 

 حابرأ يلامجإ عم ةنراقم ،تاعيبملا نم %35.2 وأ يدوعــــــس لاير نويلم 1,170.1 ةكرــــــشلا تلّجــــــسف حابرألا يلامجإ امأ

 نيح يفو .م2020 ماع نم ىلوألا ةعــــــــستلا رهــــــــشألا لالخ تاعيبملا نم %32.5 وأ يدوعــــــــس لاير نويلم 1,312.8 هردق

 ةقيقدلا ةرادإلا ىلع ةكرـــشلا ةردق ةجيتنً انـــسحت دهـــش يلامجإلا حبرلا شماه نأ الإ ،%10.9 ةبـــسنب حبرلا يلامجإ ضفخنا

 .ءارشلاو ريعستلل ةلاعف تاسايس عابتاو ،دقافلاو ردهلا صيلقتل ةمراص طباوض قيبطتو ،نوزخملل

 

 ةعـستلا رهـشألا لالخ يدوعـس لاير نويلم 869.8 عم ةنراقم يدوعـس لاير نويلم 877.1 ةيليغـشتلا فيراـصملا تغلبو

 حاتتفاب ةطبترملا فيلاكتلا عافتراو 19-ديفوكب ةطبترملا ةيموكحلا زفاوحلا ءاغلإ نم مغرلا ىلعو .م2020 ماعلا نم ىلوألا

 ديـــشرتل ةمراـــصلا تاءارجإلا حاجن ةجيتن ةيليغـــشتلا فيراـــصملا يف ةفيفط ةدايزلا تناك ،م2020 ربوتكأ ذنم ةديدج رجاتم

 .فيلاكتلا يف ةريبكلا ةدايزلا ضيوعتل ةرادإلا اهتقّبط يتلا فيلاكتلا

 

 رهــــشألا لالخ يدوعــــس لاير نويلم 390.3 عم ةنراقم ،يدوعــــس لاير نويلم 227.3 دنع حابرأ يفاــــص ةكرــــشلا تلّجــــسو

 نكي مل كـلذ عم ،يلاوتلا ىلع %9.7و %6.8 ةـبـــــــــسنب ةـيفاــــــــــص حاـبرأ شماـه لـثمي اـم وهو ،م2020 نم ىلوألا ةـعـــــــــستلا

 جتن يذلاو ،لوألا فــصنلا لالخ فيعــضلا شماهلا ضيوعتلً ايفاك ثلاثلا عبرلا لالخ ةيفاــصلا حابرألا شماه يف نــسحتلا

 .تاداريإلا ضافخنا دعب ةتباثلا فيلاكتلا ريثأت ديازت نع

 

 عم ًةنراقم %25.2 اهردق ةدايزب يأ ،يدوعـــــس لاير نويلم 290.6 م2021 ربمتبـــــس 30 يف ةكرـــــشلل يدقنلا ديـــــصرلا غلب

 ىلإ لوألا ماقملا يف م2021 وينوي 30 عم ةنراقملاب ضافخنإلا كلذ ىزعيو .م2020 ربمــــــــسيد 31 يف لجــــــــسملا ديــــــــصرلا

 .يدوعس لاير نويلم 142.9 ةميقب نيمهاسملا ىلع ةيلحرملا حابرألا تاعيزوت

 

 - ىهتنا -

 "ةضباقلا دواد نب" نع ةذبن

 داوــــــملل ةــــــئزجتلاب عــــــيبلا ةراــــــجتل تكرامربوــــــسلاو تــــــكرامربياهلا تالــــــحم يلغــــــشم زرــــــبأ نــــــم ةــــــضباقلا دواد نــــــب رــــــبتعُت

 تـــــكرامربياه 52 اـــــهنم ً،ارـــــجتم 76 ةكرـــــشلا رجاـــــتم ددـــــع غـــــلب .ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا يـــــف تاـــــيلامكلاو ةـــــيئاذغلا

 نيــــــتمالع ةكرــــــشلا ريدــــــتو ،ةيدوعــــــسلا ةــــــيبرعلا ةــــــكلمملا يــــــف ةيجيتارتــــــسإ عــــــقاومب عــــــقت اــــــهعيمجو ،تكرامربوــــــس 24و

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