
 
 

 م2022 لوألا عبرلل ةيلاملا جئاتنلا

 

  م2022 لوألا عبرلا يف ةضباقلا دواد نب حابرأ عافترا

  تاعيبملا ةدايزب ًةعوفدم

  بونادلاو دواد نب يتمالعل ةعباتلا تكرام ربوسلا رجاتم تاعيبم عافترا

 ةينورتكلإلا ةراجتلا تاونق كيرش يف ةيبلغألا ةصح ىلع ذوحتست ةضباقلا دواد نب

 

 ةيدوعـــــسلا ةيلاملا قوـــــسلا يف ةجردملا( ةـــــضباقلا دواد نب ةكرـــــش – م2022 ويام 23 ؛ةيدوعــــسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج

 يف تكرام ربوـسلاو تكرام ربياهلا رجاتمل نيدئارلا نيلغـشملا نم ّدعت يتلاو ،)"ةكرـشلا" 4161 مقرلاب "ةيدوعـسلا لوادت"

 عبرلل ةـيلاـملا اـهجئاـتن نع مويلا تـنلعأ ،تاـيلاـمكلاو ةـيئاذـغلا داوملل ةـئزجتلاـب عيبلا لاـجم يف ةـيدوعـــــــــسلا ةـيبرعلا ةـكلمملا

 .م2022 لوألا
 

  ةيلاملا جئاتنلا زربأ

 لاير نويلم(

 )يدوعس

 لوألا عبرلا

 م2022

 لوألا عبرلا

 م2021

 /عافترا %

 )ضافخنا(

 ريخألا عبرلا 

 م2021

 /عافترا %

 )ضافخنا(

 %11.2 1,057.1  %4.5 1,124.4 1,175.2 تاداريإلا

 %42.7 268.9  %2.8 373.4 383.7 يلامجإلا حبرلا

 %396.2 13.2  %5.5 62.1 65.5 حابرألا يفاص

 

 ً:الئاق ،ةضباقلا دواد نب ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،دواد نب قازرلادبع دمحأ /ذاتسألا حرص

 ةيموكحلا تاهجلا اهتــــضرف يتلا دويقلا ]ةيبلاغ[ عفر ىــــضفأ دقل .يراجتلا طاــــشنلا يفً اظوحلمً انــــسحت سملن انأدبً اريخأ"

 ،ةرونملا ةـنيدـملاو ةـمركملا ةـكم يف ةـــــــــسدـقملا نكاـمألا ىلإ جاـجحلا قفدـت ةدوع ىلإ ‘19 – دـيفوك’ ةـحئاـج يـــــــــشفت نم دـحلل

 قافنإلا زيزعت ىلإ يلخادلا لقنتلا ةيرح ةدايز تمهاـس امك .لامعألاو ةحايـسلا يعاطق يف ةمظتنملا رفـسلا ةكرح نعً الـضف

 .ةصاخ ةروصب انرجاتم ىلع لابقإلا ةدايزو ً،امومع يكالهتسالا

 %11,2و ،يونـــس ساـــسأ ىلع %4,5 هردق عافتراب ،يدوعـــس لاير رايلم 1.2 ىلإ م2022 لوألا عبرلا يف انتاداريإ تلـــصو"

 نع ًةوالع .ةــــسردملا ىلإ ةدوعلاو نابعــــش يمــــسوم ةدوع ىلإ يــــسيئر لكــــشب ةدايزلا هذه ىزعُتو .قباــــسلا عبرلاب ةنراقم

 رمثأ دقو .ةرمعلا كــسانم ءادأ ىلع دويقلا ةفاك عفر نم ،ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يف ةكرــشلا رجاتم تدافتــسا ،كلذ

 ٪396.2و يونــــس ساــــسأ ىلع ٪5.5 ةبــــسنب حابرألا يفاــــص عفترا ثيح ،ظوحلم لكــــشب ةيحبرلا ةدايز نع تاداريإلا عافترا

 .يدوعس لاير نويلم 65.5 غلبيل ،قباسلا عبرلاب ةنراقم



 
 

 تماق يتلاو ‘ةيراجتلا ةيلودلا تاقيبطتلا’ ةكرــــــــش ىلع ذاوحتــــــــسالل يئاهن قافتا عيقوتبً ارخؤم انمق اننأً اــــــــضيأ اندعــــــــسي"

 لامكتــــــساو ةداتعملا قالغإلا طورــــــشل ةقفــــــصلا هذه عــــــضختو .اهليغــــــشتبً ايلاح موقتو ةينورتكلإلا ةراجتلل انتاونق ريوطتب

 ةـضباقلا دواد نب رمثتـستـسو .م2022 ماع نم يناثلا فـصنلا يف يئاهن لكـشب اهمامتإ عقوتملا نمو ،ةيميظنتلا تاقفاوملا

 قالطإو ةينورتكلإلا تاـــــصنملا ريوطت معدل نيماع ىدم ىلع ةكرـــــشلا يف يفاـــــضإ يدوعـــــس لاير نويلم 160 ىلإ لـــــصي ام

 طيطخت نم ةكرــــشلا ّنكميــــس يجيتارتــــسالا ذاوحتــــسالا اذهو .تابلطلا زيهجت زكارمو ةثيدحلا ةقلغملا رجاتملا نم ةكبــــش

 ."ةيمقرلا تاينقتلا ىلع هدامتعا دادزي ملاع يف يلبقتسملا اهومن راسم هيجوتو

 

 م2022 لوألا عبرلل ةيلاملا جئاتنلا

 نم اهتاذ ةرتفلاب ةنراقم %4,5 هردق عافتراب ،يدوعـس لاير نويلم 1,175.2 م2022 لوألا عبرلا يف ةكرـشلا تاداريإ تغلب

 لاــير نويلم 1,057.1 ةــميقب تاداريإ لــجـــــــــس يذــلاو م2021 ماــعلا نم ريخألا عبرلاــب ةــنراــقم %11,2و ،قباـــــــــــسلا ماــعلا

 .يدوعس

 تدافتسا ،كلذ نع ًةوالع .ةسردملا ىلإ ةدوعلاو نابعش يمسوم ةدوع ىلإ يسيئر لكشب تاداريإلا يف ةدايزلا هذه ىزعُتو

 .ةرمعلا كسانم ءادأ ىلع دويقلا ةفاك عفر نم ،ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يف ةكرشلا رجاتم

 يف يدوعـــــس لاير نويلم 373.4 عم ةنراقملاب يدوعـــــس لاير نويلم 383.7 ىلإ م2022 لوألا عبرلا حابرأ يلامجإ لـــــصوو

 عبرلا يف %32.6 ىلإ يلامجإلا حبرلا شماه لــــصوو .قباــــسلا عبرلا يف يدوعــــس لاير نويلم 268.9و ،م2021 لوألا عبرلا

 فاـنئتـــــــــسا عم كـلذو ،%33.2 قباــــــــــسلا ماـعلا نم اـهتاذ ةرتفلل لـجـــــــــسملا شماـهلا نع فيفط ضاـفخناـب م2022 لوألا

 ،%25.4 غلابلاو م2021 ماعلا نم ريخألا عبرلا شماه نع ظوحلم لكـــشب عفترا هنأبً املع ،ةداتعملا ةيقيوـــستلا تالمحلا

  .تاعيبملا ضافخنا عم نيدروملا نم تاموصخلا ةبسن ضافخنال يمكارتلا ريثأتلا سكع يذلاو

 يدوعس لاير نويلم 288.6 عم ةنراقملاب يدوعس لاير نويلم 312.8 م2022 لوألا عبرلا يف ةيليغشتلا تاقفنلا تغلبو

 تاقفنلا ريثأت يونـــس ساـــسأ ىلع ةدايزلا سكعتو .قباـــسلا عبرلا يف لاير نويلم 296.9و ،م2021 ماع نم لوألا عبرلا يف

 فيلاـكت ىلإ قباــــــــــسلا عبرلا نم ةداـيزلا ىزعت اـمنيب ،م2021 ماـعلا لالخ ةدـيدـجلا رجاـتملا حاـتتفا ىلع ةـبترتملا ةـيفاــــــــــضإلا

 .نيفظوملاب ةقلعتم تافورصمو

 يدوعــس لاير نويلم 62.1 عم ةنراقم يدوعــس لاير نويلم 65.5 ىلإ م2022 لوألا عبرلا يف ةكرــشلا حابرأ يفاــص لــصوو

ــــــــــضيأ نمـــــــــضت اـمم ،قباــــــــــسلا ماـعلا نم اـهتاذ ةرتفلل  ضوع يذـلاو يدوعـــــــــس لاـير نويلم 17.1 غلبمب تاراـجيإلا ءاـفعإ اً

 .هالعأ حضوم وه امك ،ةيليغشتلا تاقفنلا يف ةدايزلاو يلامجإلا حبرلا يف فيفطلا ضافخنالا

 تايلمعلا نم ققحتملا يدقنلا قفدتلا غلب ثيح ،ةيكنب نويد يأ ليجـست نودب يلاملا اهزكرم ةوق ىلع ةكرـشلا تظفاحو

 ريخألا عبرلا يف يدوعــس لاير نويلم 214.6 عم ةنراقملاب يدوعــس لاير نويلم 1420. م2022 لوألا عبرلا يف ةيليغــشتلا

 .م2021 ماعلا نم

 نع ٪60.8 ةبـسنبً اعافترا لثمي ام وهو ،يدوعـس لاير نويلم 778.6 ةكرـشلل يدقنلا ديـصرلا غلب ؛م2022 سرام 31 يف و

 .م2021 ربمسيد 31

 ةينقتل ةئزجتلا لبقتـــسم" ةكرـــش لالخ نم يئاهن قافتا عيقوت نع ةـــضباقلا دواد نب ةكرـــش تنلعأ ،م2022 سرام 27 يفو

 ريوطتب تماق يتلا "ةيراجتلا ةيلودلا تاقيبطتلا" ةكرـــش مهـــسأ نم %62 ةبـــسن ىلع ذاوحتـــسالل اهل ةعباتلا "تامولعملا



 
 

 ،ةـــــضباقلا دواد نب ةكرـــــشل نيتعباتلا بونادلاو دواد نب يتمالع نم لكل اهليغـــــشتبً ايلاح موقتو ةينورتكلإلا ةراجتلا تاونق

 طورـــــشل ةقفـــــصلا هذه عـــــضختو .ةيكذلا فتاوهلا يقيبطتو تنرتنإلا ربع قوـــــستلا ةـــــصنم تامدخ ةفاك ةرادإ ىلإ ةفاـــــضإلاب

 .م2022 ماع نم يناثلا فـــصنلا يف يئاهن لكـــشب اهمامتإ عقوتملا نمو ،ةيميظنتلا تاقفاوملا لامكتـــساو ةداتعملا قالغإلا

 ةراـجتلا لاـجم يف اـهتناـكمو اـهتاـيلمع زيزعت يف ةــــــــــضباـقلا دواد نب ةـكرـــــــــش فادـهأ عم ةـقفاوتم ذاوحتـــــــــسالا ةـيلمع ربتعتو

 .يلبقتسملا ومنلا نم ديزمل ةكرشلا ئيهي امم ،تاونقلا ددعتم اهدوجو خيسرتو ةينورتكلإلا
 

 --ىهتنا--
 

 "ةضباقلا دواد نب" نع ةذبن

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

 52 اـــــــهنم ً،ارـــــــجتم 78 ةكرـــــــشلا رجاـــــــتم ددـــــــع غـــــــلب .ةيدوعـــــــسلا ةـــــــيبرعلا ةـــــــكلمملا يـــــــف تاـــــــيلامكلاو ةـــــــيئاذغلا داوـــــــملل

 ريدــــــــتو ،ةيدوعــــــــسلا ةــــــــيبرعلا ةــــــــكلمملا يــــــــف ةيجيتارتــــــــسا عــــــــقاومب عــــــــقت اــــــــهعيمجو ،تكرامربوــــــــس 26و تــــــــكرامربياه

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

 

 نيرمثتسملا تاراسفتسال

 ]ف�لكملا[ نيرمثتسملا تاقالع مسق سيئر ،ديواج نسح

 hassan.javaid@danubeco.com 

 

 ةماعلا تاقالعلا تاراسفتسال

 لاصتالل يذيفنتلا سيئرلا ،يثراكم نوفيش

siobhan@bindawood.com 

  

 

 

 


