
 

 

 

 

 

 م2022 ماعلا نم لوألا فصنلل ةيلاملا جئاتنلا

 
 

 :م2022 ماعلا نم لوألا فصنلل ةضباقلا دواد نب جئاتن

 دواد نب رجاتم تاعيبم ةدايزب ًةعوفدم %6.6 ةبسنب تاعيبملا عافترا
 

 ةيدوعسلا ةيلاملا قوسلا يف ةجردملا( ةضباقلا دواد نب ةكرش –م2022 سطسغأ 24 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ،ةدج

 ةكلمملا يف تكرام ربوسلاو تكرام ربياهلا رجاتمل نيدئارلا نيلغشملا نم ّدعت يتلاو ،)"ةكرشلا" 4161 مقرلاب "لوادت"

 نم لوألا فصنلل ةيلاملا اهجئاتن نع مويلا تنلعأ ،تايلامكلاو ةيئاذغلا داوملل ةئزجتلاب عيبلا لاجم يف ةيدوعسلا ةيبرعلا

 .م2022 ماعلا

 

 ةيلاملا جئاتنلا زربأ

 لاير نويلم

 يدوعس

 لوألا فصنلا

 م2022

 لوألا فصنلا

 م2021

 /عافترا %

 )ضافخنا(
 يناثلا فصنلا 

 م2021

 /عافترا %

 )ضافخنا(

 %12.2 2,134.9 %6.6 2,247.2 2,396.1  تاداريإلا

 %14.4 666.1 (%1.4) 772.8 761.8 يلامجإلا حبرلا

 %29.1 83.5 (%31.4) 157.1 107.8 حابرألا يفاص

 

 لاير نويلم

 يدوعس

 يناثلا عبرلا

 م2022

 يناثلا عبرلا

 م2021

 /عافترا %

 )ضافخنا(
 لوألا عبرلا 

 م2022

 /عافترا %

 )ضافخنا(

 %3.9 1,175.2 %8.7 1,122.8 1,220.9  تاداريإلا

 (%1.5) 383.7 (%5.3) 399.4 378.1 يلامجإلا حبرلا

 (%35.4) 65.5 (%55.5) 95 42.3 حابرألا يفاص

 

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

 نيمرحلا ىلإ نيرمتعملاو جاجحلا دفاوت ةدوعل ةجيتن تاعيبملا ديعص ىلع ماعلا اذه ًةيوق ًةيادب ةضباقلا دواد نب تلجس"

 ىزعُيو .سرادملا ىلإ ةدوعلا مسومو كرابملا ناضمر رهش لالخ جيورتلاو قيوستلا ةطشنأ ىلإ ةفاضإلاب ،نيفيرشلا

 ةرادإلا تارارق ىلإ ةفاضإلاب ،ءالولا جمانربو ةيجيورتلا ةطشنألا ريثأت ىلإ يلامجإلا حبرلا شماه يف فيفطلا ضافخنالا

 حبرلا شماه يف ضافخنالا ىدأ دقو .تاعيبملا زيفحتل ةددحملا تائفلا ضعب تاجتنم حبر شماوه ليلقتب ةسوردملا

 ضافخنا ىلإ ،كلذل ةقفارملا فيلاكتلاو ةديدج رجاتم حاتتفا ببسب ةعفترملا ةيليغشتلا فيراصملا بناج ىلإ ،يلامجإلا



 

 

 

 

 فيلاكتلا هذه رهظت نأ عقوتن انك ،كلذ نم مغرلا ىلعو .م2022 ماعلا نم لوألا فصنلاو يناثلا عبرلا يف حابرألا يفاص

 ،رجاتملا ددع يف درطم ومن ليجست ةضباقلا دواد نب لصاوت .اهقيقحت ىلإ ىعسن يتلا ةيلبقتسملا ومنلا قافآ ىلإ رظنلاب

 ذاوحتسا يتيلمع م2022 ويلوي رهش لالخ انيهنأ امك ،ةيعيبطلا اهتايوتسم ىلإً ايجيردت انتاداريإ ةدوع دهشن انأدبو

 ةرح ةيدقن تاقفدت قيقحت يف انحجن دقل ،هلك كلذ قوفو ،ليوطلا ىدملا ىلع ريبك لكشب انلامعأ معد يف نامهستس

 يلكلا داصتقالا فورظ لظ يف يلاحلا ةكرشلا عضول حايترالاب رعشن اننأ ركذلاب ريدجلا نمو .ةيكنب نويد نود نمو ةيوق

 ".ةيلاحلا

 

 م2022 ماعلا نم لوألا فصنلا :ةيلاملا جئاتنلا
 

 ماع نم لوألا فصنلا لالخ يدوعس لاير نويلم 2,396.1 ىلإ لصتل يونس ساسأ ىلع %6.6 ةبسنب تاداريإلا تعفترا

 لالخ تاعيبملا عافترا ىزعُيو .م2021 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 2,247.2 عم ًةنراقم ،م2022

 اهردق ةدايزب ،يدوعس لاير نويلم 779.8 تغلب يتلا ،دواد نب رجاتم تاعيبم ةدايز ىلإ يلاحلا ماعلا نم لوألا فصنلا

 امك .قباسلا عبرلا نع يدوعس لاير نويلم 204.8و ،يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفن نع يدوعس لاير نويلم 145.6

 .تاعيبملا عافترا يفٌ رود سرادملا ىلإ ةدوعلا مسومو كرابملا ناضمر رهش لالخ تاعيبملا ةدايزل ناك

 

 تغلب تاعيبملا يف ةظوحلم ةدايز ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكم يف دواد نب رجاتم تدهش ،رجاتملا ءادأ ضارعتسابو

 لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 39.1 عم ًةنراقم ،م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 154.2

 نيكلهتسملا ىلع ةضورفملا دويقلا ضعب فيفخت نيب تعونت لماوعلا نم ةعومجم ىلإ كلذ عجريو .م2021 ماع نم

 لاير نويلم 494 ةميقب تاعيبم جاجحلا ىلع زكرت ال يتلا رجاتملا تققح ،كلذ ىلع ةوالعو .نيرمتعملاو جاجحلا ةدوعو

 .تالاجملا عيمج يف دواد نب رجاتمل يوقلا ءادألا ىلإ ريشي امم ،%4.4 اهردق ةدايزب ،يدوعس

 

 ،يضاملا ماعلا نم اهسفن ةرتفلا لالخ اهتاداريإ عم يراجلا ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ بونادلا رجاتم تاداريإ تلثامتو

 يدوعس لاير نويلم 1,613.1 عم ًةنراقم ،م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 1,616.3 تغلب يتلاو

 ىلإ كلذ دوعيو ،قباسلا عبرلاب ًةنراقم %3.6 ةبسنب بونادلا رجاتم تاداريإ تعفتراو .م2021 ماع نم لوألا فصنلا يف

 .م2021 ماع نم يناثلا فصنلا يف اهحاتتفا مت يتلا ةديدجلا رجاتملا تاعيبم ةدايز

 

 ةنراقملاب ،تاعيبملا نم %31.8 وأ م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 761.8 يلامجإلا حبرلا غلبو

 عمو ،تاعيبملا نم %34.4 وأ يدوعس لاير نويلم 772.8 يلامجإلا حبرلا غلب ثيح ،م2021 ماع نم لوألا فصنلا عم

 يلامجإلا حبرلا ضفخناو .تاعيبملا نم %31.2 وأ يدوعس لاير نويلم 666.1 غلب يذلاو ،م2021 ماع نم يناثلا فصنلا



 

 

 

 

 ليلقتب ةسوردملا ةرادإلا تارارق ىلإ ةفاضإلاب ،ءالولا جمانربو ةيجيورتلا ةطشنألا ريثأت ةجيتن يلامجإلا حبرلا شماهو

 .تاعيبملا زيفحتل ةددحملا تائفلا ضعب تاجتنم حبر شماوه

 

 لاير نويلم 573 عم ًةنراقم م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 628.1 ةيليغشتلا فيراصملا تغلبو

 عافترا دوعيو .م2021 ماع نم يناثلا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 601و ،م2021 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس

 فيلاكت ىلإ ةفاضإلاب ،حاتتفالا ديق ىرخألاو ةديدجلا رجاتملا حاتتفا ىلإ ةيليغشتلا فيراصملل ةريغتملاو ةتباثلا فيلاكتلا

 بتاورلا ةدايزو ،"ةيراجتلا ةيلودلا تاقيبطتلا" ةكرش ىلع "تامولعملا ةينقتل ةئزجتلا لبقتسم" ةكرش ذاوحتسا ةيلمع

 .ةرركتم ريغ ةعيبط تاذ تادايزلا ضعب تناكو .ةيرادإلاو ةماعلا

 

 157.1 عم ًةنراقم ،م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 107.8 دنع حابرأ يفاص ةكرشلا تلّجسو

 ،م2021 ماع نم يناثلا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم 83.5و م2021 ماع نم لوألا فصنلا يف يدوعس لاير نويلم

 ريثأتلا حابرألا يفاص يف ضافخنالا سكعيو .يلاوتلا ىلع %3.9و %7و %4.5 ةبسنب حابرأ يفاص شماه لثمي ام وهو

 .ةيليغشتلا فيراصملا عافتراو يلامجإلا حبرلا ضافخنال يمكارتلا

 

 نم جتانلا ةكرشلل يدقنلا ديصرلا غلبو .ةيكنب نويد يأ ليجست نود نم يوق يلام زكرم قيقحت يف ةكرشلا ترمتساو

 يف يدوعس لاير نويلم 479.2 عم ًةنراقم ،يدوعس لاير نويلم 564.9 م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف تايلمعلا

 سأر ةءافك نسحت ىلإ م2022 ماع نم لوألا فصنلا يف %17.9 ةبسنب ةدايزلا ىزعتو .م2021 ماع نم لوألا فصنلا

 582 عم ًةنراقم ،م2022 وينوي 30 يف امك يدوعس لاير نويلم 479.1( لماعلا لاملا سأر يفاص غلبو .لماعلا لاملا

 .م2021 ربمسيد 31 يف امك يدوعس لاير نويلم 600.5و ،م2021 وينوي 30 يف امك يدوعس لاير نويلم

 

 لثمي ام يأ ،لجألا ةريصق عئادولا لمشي يدوعس لاير نويلم 722.6 ،م2022 وينوي 30 يف ةكرشلل يدقنلا ديصرلا غلبو

 ىلع حابرألا تاعيزوت ىلإ ضافخنالا كلذ ىزعيو ،م2022 سرام 31 يف لجسملا ديصرلا عم ًةنراقم %7.2 هردقً اضافخنا

 مهسلل يدوعس لاير 0.90 ةميقب ةيونس فصن حابرأ تاعيزوت ىلع ةرادإلا سلجم قفاوو .م2022 ويام يف نيمهاسملا

 ةيمسرلا لمعلا تاعاس ءاهتنا دنع نيلجسملا نيمهاسملل ةيدقنلا حابرألا عفدُتو .يدوعس لاير نويلم 102.9 وأ ،دحاولا

 .م2022 ربمتبس 11 دعب نيعوبسأ نوضغ يف

 

 ةئزجتلا لبقتسم" ةكرش ربع يئاهن قافتا عيقوت نع ةضباقلا دواد نب ةكرش تنلعأ ،يلاحلا ماعلا نم لوألا فصنلا لالخو

 تماق يتلا "ةيراجتلا ةيلودلا تاقيبطتلا" ةكرش مهسأ نم %62 ةبسن ىلع ذاوحتسالل اهل ةعباتلا "تامولعملا ةينقتل

 دواد نب يتمالع نم لكل ةيكذلا فتاوهلا يقيبطتو تنرتنإلا ربع قوستلل نيالنوأ بونادلا ةصنم ليغشتب موقتو ريوطتب

 يف ةقفصلا مامتإ متو ،ةيكذلا فتاوهلا يقيبطتو تنرتنإلا ربع قوستلا ةصنم تامدخ ةفاك ةرادإ ىلإ ةفاضإلاب ،بونادلاو



 

 

 

 

 ةراجتلا يف اهتناكمو اهتايلمع زيزعت يف ةضباقلا دواد نب ةكرش فادهأ عم ةقفاوتم ذاوحتسالا ةيلمع دعُتو .م2022 ويلوي

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

 

 يف %80.5 ةصح يف لثمتملا ،يناثلا اهذاوحتسا نع "تامولعملا ةينقتل ةئزجتلا لبقتسم" تنلعأ ،م2022 ويلوي 27 يفو

 نم ذاوحتسالا ذُّفنو ،عيزوتلاو رشنلاو ىوتحملا جاتنإ يف ةدئارلا ةيسنرفلا "1 فإ يت" ةعومجمل ةعباتلا ةكرشلا ،"نوكيإ"

 ةيلود ةكرش "نوكيإ" دعُتو ."تامولعملا ةينقتل ةئزجتلا لبقتسم" ةكرشل ةعباتً ارخؤم تسسأت ةيسنرف ةكرش لالخ

 اهتطشنأ زكرتو ،ةركتبملا ةيجولونكتلا لولحلا نم ةظفحمب ةموعدملا نيرثؤملا ربع قيوستلا تامدخ يف صصختت ةدئار

 تايالولاو ايسآو ابوروأ يف يوق روضحب "نوكيإ" ىظحتو .ةرخافلا تاجتنملاو ليمجتلا تارضحتسمو رفسلا تاعاطق ىلع

 ىوتحملا جاتنإو بهاوملا ةرادإو تايجيتارتسإلا ريوطت يف ةلماكتم تامدخب اهئالمع دّوزت يهو ،طسوألا قرشلاو ةدحتملا

 كلذ يف امب ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةقومرم ةيراجت ةمالع 200 نم رثكأ اهئالمع ةدعاق ّمضتو ،تاهجوتلا ثدحأ دصرو

 دواد نب دعاسي امب ظوحلم لكشب رامثتسالا اذه ةميق دادزت نأ عقوتملا نم .ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم

 اهنودوزيو "نوكيإ" تامدخ نم مهرودب نوديفتسيس نيذلا ةينعملا فارطألا عم تاقالعلا رصاوأ قيثوت ىلع ةضباقلا

 .تنرتنإلا ربع ءالمعلا فادهتسال ةيلودلا ةربخلابً اضيأ

 

 م2022 ماعلا نم يناثلا عبرلا :ةيلاملا جئاتنلا

 

 لاير نويلم 1,122.8 عم ً�ةنراقم ،%8.7 اهردق ةدايزب ،يدوعس لاير نويلم 1,220.9 يناثلا عبرلا تاداريإ تغلب

 ركُذ امك ،كلذ ىزعُيو .م2022 ماع نم لوألا عبرلا نع %3.9 ةبسنب تعفتراو ،م2021 ماع نم يناثلا عبرلا يف يدوعس

 .مرصنملا ناضمر مسومبً اعوفدم تاعيبملا نسحت ىلإ ً،اقباس

 

 ،تاعيبملا نم %31 وأ م2022 ماع نم يناثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 378.1 ةعومجملل يلامجإلا حبرلا غلبو

 %35.6 وأ م2021 ماعلا نم يناثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 399.4 غلب ثيح ،م2021 ماع نم يناثلا عبرلا ةنراقملاب

 .تاعيبملا نم %32.6 وأ م2022 ماع نم لوألا عبرلل يدوعس لاير نويلم 383.7 يلامجإلا حبرلا غلبو .تاعيبملا نم

 ناضمر رهش لالخ ءالولاو جيورتلا تالمحب يساسأ لكشب حابرألا شماهو يلامجإلا حبرلا يف يونسلا ضافخنالا طبتراو

 .كرابملا

 

 نويلم 284.4 عم ةنراقملاب م2022 ماع نم يناثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 315.3 ةيليغشتلا فيراصملا تغلبو

 ةقلعتملا فيراصملاو ةديدجلا رجاتملا حاتتفا ةجيتن ةيونسلا ةدايزلا تءاجو .م2021 ماع نم يناثلا عبرلا يف يدوعس لاير

 .نيفظوملاب ةقلعتملا فيراصملاو فيلاكتلاو "ةيراجتلا ةيلودلا تاقيبطتلا" ةكرش ىلع ذاوحتسالا ةيلمعب

 



 

 

 

 

 يدوعس لاير نويلم 95 عم ًةنراقم يدوعس لاير نويلم 42.3 م2022 ماع نم يناثلا عبرلل ةكرشلا حابرأ يفاص غلب

 حبرلا شماوه ضافخناو ةيليغشتلا فيراصملا عافترالً ارشابمً اساكعنا كلذ ءاجو .م2021 ماع نم يناثلا عبرلا لالخ

 .ةيلامجإلا

 

 نويلم 420.1 عم ًةنراقم ،يدوعس لاير نويلم 144.8 م2022 ماع نم يناثلا عبرلا يف تايلمعلا نم يدقنلا قفدتلا غلبو

 .م2022 ماع نم لوألا عبرلا يف يدوعس لاير

 

 - ىهتنا -

 

 "ةضباقلا دواد نب" نع ةذبن

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

 تكرامربوــــــس 26و تــــــكرامربياه 52 اــــــهنم ً،ارــــــجتم 80 ةكرــــــشلا رجاــــــتم ددــــــع غــــــلب .ةيدوعــــــسلا ةــــــيبرعلا ةــــــكلمملا يــــــف تاــــــيلامكلاو

 نيتيراـــــجت نيـــــتمالع ةكرـــــشلا ريدـــــتو ،ةيدوعـــــسلا ةـــــيبرعلا ةـــــكلمملا يـــــف ةيجيتارتـــــسإ عـــــقاومب عـــــقت اـــــهعيمجو ،سربـــــسكإ رجاـــــتم 2و

 ."بونادلا" و "دواد نب" :نيتلماكتم
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