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 : تاساردلل عر زكرم فيرعت

 ةيرصملا ةراضحلا نم همسا ،يريونت زكرمك ،٢٠٢١ رياني يف تاساردلل عر زكرم سسأت

 ةيركف ةصنم زكرملا نوكي نأً ادصاق ،ءايضلاو ءوضلا نم ” عر ” هلإلا هلثم امو ،ةميدقلا

 دصر ىلإً ايعاس ،ةيبرعلا لودلاو رصم يف رارقلا عانصل لئادبلاو لولحلا حرطت ،ةيريونت

 ةصاخبو ،ةمهملا ةيفارغجلا ميلاقإلا يفو ملاعلا يف ىربكلا تاريغتلاو تالوحتلا ليلحتو

 ىلع اهريثأتو ً،البقتسم تالوحتلا هذه ريثأت فارشتسا ةلواحمو ،طسوألا قرشلا

 .ةقطنملا

  زكرملا يلع فرشملا

  يوانسالا لضفلاوبا.د

 زكرملا ريدم ودعاسم

 مالسلادبع ناهيج.د

  دلاخ مالسا .م

 مساقلا ةرهس .د

 

 زكرملا ريدم بئان

 ماسح مركا .د 

  ةعباتملاو ريوطتلل زكرملا ريدم بئان 

 ديعس رصانلادبع. د

: زكرملل ةيراشتسالا ةئيهلا

 فيرشلا يدجم.أ

 كيودلا رافغلادبع.د

 ينانعلا دمحم ديمحلادبع.ءاول

 نارهم لولغز دمحأ.ءاول

 دامح نسح.د

 دياز دمحأ.د

 ناميلس لامك ىيحي دمحم.ءاول

 ديزوبأ ىفطصم.د

 رباص لامك دمحأ.أ

 ينانعلا نابعش يناه.د.ل

عيرس وبأ دمحم.د



 

 

 

 :TOP 5" " نع

""TOP 5 تاساردلل عر زكرم هردصي يونس فصن ريرقت وه : ةيرصملا ةفاحصلا 

 ضارعتسال ،ةيمقرلاو ةينورتكلإلا تامدخلل Egyshell  ةكرش عم نواعتلاب ةيجيتارتسالا

 دصر لالخ نم ،ةعباتمو ةءارق ةيرصم ةيرابخإ ةينورتكلإ عقاوم ةسمخ رثكأ بيترت

 ىوتسم ىلع ءاوس تارايزلا ددعو راوزلا ددع يف ةلثمتملا ،تايئاصحإلاو ماقرألا ليلحتو

 ثيح نم وأ )ةينورتكلا عقاوم ،ايديم لايشوس( ةفلتخملا ةينورتكلإلا تاصنملا

 ةسمخلا بيترت  TOP 5""  ددحي امك .طقف ةيرصملا ةيربخلا عقاوملا نيب ةسفانملا

 تارايزلا ددعو تارايزلا ردصمو ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ةيرصملا عقاوملا يف رابكلا

 ىلع رئازلا ءاقب ةدمو ،"رتويبمكلا "ربع وأ "ليابوملا" ربع ءاوس لوخدلا ةزهجأ بسح

 عقوملا
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 :2021 ةيرابخإلا عقاوملل TOP 5"" بيترت  :ًالوأ

 ردصت نع فشك ،TOP 5"" ـل لوألا رادصإلا وهو ،ةيرصملا ةفاحصلا نع 2021 ريرقت

 غلب تارايز ددعب 2021 ماع لالخ ةيرصملا ةيرابخإلا عقاوملل عباسلا مويلا عقوم

 عباسلا مويلا تارايز ددع يف عجارت ثودح ىلإ ةراشإلا ردجت انهو ،ةرايز نويلم 356,8

 يوارصم عقوم يناثلا بيترتلا يف ءاجو .%32,23  تغلب ةبسنب ،يضاملا ماعلا نع

 ءاجو ،%5,75 يضاملا ماعلا نع اهتبسن تغلب ةدايزب ،نويلم 223,1 غلب تارايز ددعب

 نع ةدايزب ،نويلم 130,8 غلب تارايز ددعب مويلا يرصملا عقوم ثلاثلا بيترتلا يف

 نطولا ةديرج عقوم عبارلا بيترتلا يف ءاجو ،%16,16 اهتبسن تغلب يضاملا ماعلا

 ءاجو ،%21.63 تغلب يضاملا ماعلا نع ةدايز ةبسنب ،نويلم 129,5 غلب تارايز ددعب

 ةدايز ةبسنب ،نويلم 72,5 غلب تارايز ددعب مارهألا عقوم ةريخألاو ةسماخلا ةبترملا يف

 .%6,83 تغلب يضاملا ماعلا نع

 ماع لالخ اهتبسن ةدايز ىلإ ةيرصملا سمخلا عقوملا نيب تارايزلا ددع ليلحت ريشيو

 يوارصمو نطولاو مويلا يرصملا يه ،عقاوم ةعبرأ يف 2020 ماعب ةنراقملاب 2021

 ىلع رصتقا 2020 ماعب ةنراقملاب 2021 ماع لالخ عجارتلا نأ ةظحالم عم ،مارهألاو

  .ةيرصملا ةيرابخإلا عقاوملا ردصتي لازام يذلا عباسلا مويلا عقوم

 1 مقر لودج 1 لودج
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 ددع يف ريبك توافت ىلإ رصم يف رابكلا سمخلا عقاوملل تارايزلا ماقرأ ريشت امك

 "عباسلا مويلا" لوألا عقوملا نيب تارايزلا ددع يف حضاو قراف دجوي ثيح ،تارايزلا

 ثودح ظحالن امك .2021 ماع لالخ ةرايز نويلم 133,7 غلب "يوارصم" يناثلا عقوملاو

 نويلم 1,3 غلب تارايز ددعب نطولاو مويلا يرصملا نيب تارايزلا ددع يف حضاو براقت

  .ةرايز

 مويلا عقوم ردصت دجن ،لودجلا اهحضوي يتلا سمخلا عقاوملا راوز ددع ةءارقبو

 نع هتبسن تغلب عجارتب ،2021 ماع لالخ رئاز نويلم 105,3 غلب راوز ددعب عباسلا

 84,3 غلب ددعب يناثلا بيترتلا يف يوارصم عقوم ءاجو ،%29,59 ةبسن 2021 ماعلا

 عقوم ءاج ثلاثلا زكرملا يفو ،%15,96 اهتبسن تغلب ةيونس ةدايزب رئاز نويلم

 عقاوب اعبار نطولا لحو ،%18,16 اهتبسن ةدايزبو نويلم 58,9 ددعب مويلا يرصملا

 مارهألا عقوم ءاج ةريخألا ةبترملا يفو ،%25,85 ـب ردقت ةيونس ةدايز ةبسنبو رئاز 57,7

  .يضاملا ماعلا نع %16,66 ةدايز ةبسنب رئاز نويلم 41,5 غلب راوز ددعب

 رارمتسا ىلإ ريشت ،سمخلا عقاوملل راوزلا ددع لمجم ةءارق نم ةماعلا تاظحالملا

 نيح يف ،%29.5 ةبسنب 2020 ماعلا نع هراوز ددع يف هعجارت مغر عباسلا مويلا ردصت

 ،نطولاو ،مويلا يرصملا ،يوارصم( ىرخألا ةعبرألا عقاوملا راوز يف ةبسنلا كلت تداز

 ثودح ىلع ديكأتلا نكمي اضيأو .2020 ماعب ةنراقملاب 2021 ماع لالخ )مارهألا

 لوألا نيب قرافلا ةبسن تغلب ثيح ،ةعقاوملا بلغأ نيب راوزلا ددع يف ريبك توافت

 ،رئاز نويلم 21 )يوارصم( يناثلاو )عباسلا مويلا( لوألا نيبو ،%50 نم رثكأ ريخألاو

 1,2 ددعب )نطولا( عبارلاو )مويلا يرصملا( ثلاثلا نيب حضاو براقت رهظ نيح يف

 .رئاز نويلم

 تاصنملا ةفاكب اهتنراقمو ،سمخلا عقاوملا تايئاصحإو ماقرأ ةءارق لالخ نم ظحالنو

 لالتحا ،)ايديم لايشوسلا تاصنمو ،ةيرابخإ ريغ يرخأ عقاوم( ةيرصملا ةينورتكلإلا

 مقر بيترتلا يف مويلا يرصملا ءاج امنيب ،رصم يف 11 مقر بيترتلا عباسلا مويلا عقوم
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 مارهألا ةباوب تلتحاو 32 مقر نطولا ءاج نيح يف 22 ةبترملا يف يوارصم ءاجو ،14

 ريهامجلا اهعباتت يتلا ةينورتكلإلا تاصنملا عيمج ىوتسم ىلع 57 مقر بيترتلا

 . ةيرصملا

 ةيرابخإلا عقاوملا هذه ةرادص يف عباسلا مويلا دهاشنً اضيأ )1( مقر لودجلا ةءارقبو

 بيترتلا يف مويلا يرصملا عقوم هيلي ،ملاعلا ىوتسم ىلع 1862 مقر بيترتلا التحم

 يف 7528 مقر بيترتلا يف نطولا ءاجو ،5186 بيترتلا يف يوارصم ءاج امنيب ،3216

 .ملاعلا ىوتسم ىلع 10702 مقر ةبترملا يف مارهألا عقوم ءاج نيح

 عقوم ردصت ،قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالت دقف ،ةقيقدلاب ةرايزلا ةدم ثيح نم امأ

 مويلا ءاجو ،ةقيقد 10:01 تغلب يتلا ةرايزلا ةدم ثيح نم لوألا بيترتلا ياورصم

 ثلاثلا بيترتلا يف نطولا ءاجو ،ةقيقد 9:12 تغلب ةرايز ةدمب يناثلا بيترتلا يف عباسلا

 ،7:09 تغلب ةدمب عبارلا بيترتلا يف مويلا يرصملا مث ،ةقيقد 8:00 تغلب ةرايز ةدمب

 ردجت انهو .ةقيقد 6:42 تغلب ةرايز ةدمب ةريخألاو ةسماخلا ةبترتملا يف مارهألا تءاجو

 2021 ماع لالخ مارهألاو نطولاو عباسلا مويلا عقاوم يف ةرايزلا ةدم عجارت ىلإ ةراشإلا

 .مويلا يرصملاو يوارصم يعقوم يف ةرايزلا ةدم تعفترا امنيب ،2020 ماعب ةنراقملاب
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 :TOP 5"" لكل يليصفت ضرع ً-ايناث

 عقاوملا نم ةدح ىلع عقوم لكل يلخاد صحفب مايقلا ةيوازلا هذه يف ريرقتلا لواحي

 نم كلذو ،)مارهألا ،نطولا ،مويلا يرصملا ،يوارصم ،عباسلا مويلا( رابكلا ةسمخلا

 طوبهلاو دوعصلا ةلاح ددحت يتلا تاينحنملا ةءارقو تايئاصحإلاو ماقرألا ضرع لالخ

 عقوم لكل تارايزلا ددع ديدحتً اضيأو ،2021 ماعلا روهش لالخ عقوم لك اهدهش يتلا

 تارايزلا ردصم ىلإ قرطتلاً اضيأو ،رتويبمكلا وأ ليابوملا ربع ءاوس ةزهجألا بسح

 نم وأ )ةلومحملا تارايزلا( رشابم ريغ وأ عقوملا كنيل حتف قيرط نع رشابم ءاوس

 ."لجوج" ثحابلاو ايديم لايشوسلا لالخ

 

 :عباسلا مويلا .1

 مويلا عقومل تارايزلا ةبسن تغلب 2021 ماع لالخ

 ،تارايزلا يلامجإ نم %80 "ليابوملا" ربع عباسلا

 رتويبمكلا لالخ نم تارايزلا ةبسن تغلب نيح يف

 تارايزلا لدعم عجارت ىلإ ريشي ام وهو ،20%

 ةنراقملاب بوت باللا وأ رتويبمكلا ربع ةيديلقتلا

 مظعم هاجتا ىلع للدي دق اذهو ،ليابوملاب

 نع مهفوزعو ةيكذلا فتاهلا ةزهجأل نيمدختسملا

  .رتويبمكلا مادختسا

 1 مقر لكش
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 2 مقر لودج

 ،عباسلا مويلا عقوم يعباتم اهيف زكرتي لود ةسمخ رثكأ نأ ىلإ "2" مقر لودجلا ريشي

 ةيبرعلا تارامإلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو تيوكلاو ةيدوعسلاو رصم يه

 تارايز ددع يلامجإ نم %60,96 رصم نم تارايزلا ةبسن تلكش ثيح ،ةدحتملا

 %14,37 ةبسنب ةيناثلا ةبترملا يف ةيدوعسلا ةلود تءاجو .2021 ماع لالخ عقوملا

 ةبسنب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اهيلي ،%4,32 ةبسنب تيوكلا ةلود مث ،يلامجإلا نم

 يلامجإ نم %2,48 تارايز ةبسنب تارامإلا ةلود تلح ةريخألا ةبترملا يفو 3,08%

 لودلا يف عباسلا مويلا تارايز ددع نيب بسانت كانه نأ ىلع ديكأتلا انهو .تارايزلا

 ددع قوفت كلذ سكعي امبرو ،لودلا كلت يف نيلماعلا نييرصملا ددعو ةيبرعلا

 .تارامإلاو تيوكلا يتلودب مهئارظن ىلع ةيدوعسلا يف نيعباتملا

 عقومل تارايزلا ددع قوفت يهو ،ريسفت جاتحت ةرهاظ ىلإ ،قباسلا لودجلا ريشي امك

 رصم ةعبرألا ةيبرعلا لودلا يف رتويبمكلاب ةنراقملاب ليابوملا ربع عباسلا مويلا

 حلاصل ليابوملا ربع تارايزلا تعجارت نيح يف ،تارامإلاو تيوكلاو ةيدوعسلاو

 لباقم %63,51اهتبسن تغلب ثيح ،ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا يف رتويبمكلا

 يف "ليابوملا" ربع ةيبرعلا لودلا يف تارايز ةبسن ىلعأ تءاج امك .ليابوملل 36,49%
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 يفو %80,26 ةبسنب تارامإلا مث %88,17 ةبسنب تيوكلا مث %89,18 عقاوب رصم

 ةنراقملاب لودلا كلت يف ماقرألا هذه ريشت امبرو .%79,99 ةبسنب ةيدوعسلا ريخألا

 نم ةيبرعلا لودلا يف عباسلا مويلا يعباتم ةيرثكأ نأ ىلإ ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاب

 يف رتويبمكلا مدختست يتلا ةيبتكملا ةلامعلا نود ةكرحتملاو ةينهملا ةلامعلا ةئف

 نأ ىلع ماقرألا كلت للدت دق امك ،ةدحتملا تايالولا نم تارايزلا سكع ىلع ،لمعلا

 لالخ نوكت رصم ةلاح نود ةروكذملا ةيبرعلا لودلا يف عباسلا مويلا تارايز ةيبلغأ

 لودلا يف اددع رثكألا ةيفرحلاو ةينفلا ةلامعلا ةئف نأو ةصاخ ،ةيئاسملا تاعاسلا

 .لمعلا تقو ءاهتنا دعب ليابوملا مدختست ثالثلا ةيجيلخلا

 

 2 مقر لكش

 ماع ليربأ رهش لالخ عباسلا مويلا عقوم تارايز لدعم عافترا ىلإ قباسلا لكشلا ريشي

 ربع تارايزلا تلجس نيح يف ،ةرايز نويلم 30 عقاوب ،ليابوملا ربع ىلعألا وه 2021

 لماوع دحأ نأ ريسفت نكمي انهو .ةرايز نييالم 8 يلاوح رياني رهش لالخ رتويبمكلا

 لالخ ليابوملل  نييرصملا تامادختسا ةدايز ىلإ عجري ليربأ لالخ تارايزلا ددع عافترا

 يتلا ءاقبلا ةدم ةدايزو ،ليربأ 13 يف يضاملا ماعلا ءدب يذلا كرابملا ناضمر رهش

 ةبسن ةدايز نإف ةديدع تاساردل اقفوو .نيرئازلا نع تارايزلا ددع ةفعاضم ىلإ ىدؤت

 عافترا يف تببست ،ناضمر رهش يف ماع لكشب يعامتجالا لصاوتلا تاحفصل حفصتلا

 لالخ نم وأ ىرخأ طباور لالخ نم ءاوس عباسلا مويلل ةلوحملا تارايزلا ةبسن
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 يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ريوطت نأ ينعي اذهو ،يعامتجالا لصاوتلا تاحفص

 .اهتارايزو اهراوز ددع ىلع ايباجيإ سكعني فحصلاب ةصاخلا

 تارايزلا ددع نأ )2( مقر لكشلا تاينحنم ريسفتو ةءارق لالخ نم اضيأ ظحالملا

 نم ةيادب عجارتو 2021 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ىلعألا ناك عباسلا مويلل ةيرهشلا

 ربع تارايزلل اعافترا نأ الإ ،رتويبمكلا ربعو ليابوملا ربع ةرايزلل ةبسنلاب وينوي رهش

 .ىرخأ ةرم ضافخنالا دواع مث سطسغأ ىلإ ويلوي رهش نم ةرتفلا لالخ رهظ رتويبمكلا

 عباسلا مويلل ةيرهشلا تارايزلا ددع يف ظوحلم ضافخنا دوجو ىلإ ةراشإلا نكمي امك

 ةبسنلاب ليلق عافترا ثودح نم مغرلا ىلع 2021 ماع نم ةريخألا ثالثلا رهشألا لالخ

 .ربمسيد رهش لالخ ليابوملا ربع تارايزلل

 2021 ماع لالخ عباسلا مويلا عقومل ةيرهشلا تارايزلا نأ ىلع ديكأتلا نكمي ماع هجوب

 تاجردب رخآلاو نيحلا نيب اطوبهو ادوعص تدهش لب ةدحاو ةريتو ىلع ريست مل

 .ماعلا تاذل ريانيو ليربأ يرهش ءانثتساب ةفيفط

 

 

 3 مقر لكش

 عباسلا مويلا عقومل رئازلا ءاقب ةدم طسوتم ىلع ديكأتلا نكمي )3( مقر لكشلا ةءارقب

 ةدم ىلعأ تغلب ثيح ،ليابوملاب ةنراقملاب رتويبمكلا ربع ىلعألا تناك 2021 ماع لالخ
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 تغلب نيح يف ،ربوتكأو سطسغأ يرهشً ابيرقت ةقيقد 17:05 رتويبمكلا ربع رئازلل ءاقب

 وهو ،سطسغأو ويام يرهش لالخ ةقيقد 8:20 ليابوملا ربع عقوملل ةرايز ةدم ىلعأ

 ربع اهتليثم فعض نم رثكأ رتويبمكلا ربع عباسلا مويلل رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي ام

 ةروشنملا ةداملاب نيديفتسملا نأ ىلإ رتويبمكلا ربع ةدملا ةدايز ريشت امك .ليابوملا

 مهبلغأ موقيو ،)ام لاجم يف نيصصختم ،نييفحص ،نيثحاب( تائف اولثمي نأ نكمي

 اهمادختسا وأ  اهتفشرأ ةداعإو ةقدب اهتئارق وأ ةروشنملا ةداملا مادختسا ةداعإب

 طقف نيحفصتم مه ليابوملا ربع فحصلا ءارق نم ريثك نأ نيح يف  ،ةيملع رداصمك

 ىلع رئازلا اهاضق ةدم طسوتم ىلعأ نأ قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالي امك .رابخألل

 نيح يف ،ابيرقت ةقيقد 17:05 عقاوب ،سطسغأ رهش لالخ تناك عباسلا مويلا عقوم

 نأ اضيأ ظحاليو .ةقيقد 5:50 تغلب ثيح ،سرام رهش لالخ ليابوملا ربع لقألا تناك

 تاريغتب ةبراقتم تلظ ليابوملا ربع عباسلا مويلا عقوم ىلع رئازلا ءاقب ددم طسوتم

 عباسلا مويلا عقوم ىلع رئازلا ءاقب ددم تدهش نيح يف ،ارهش 12 ـلا ةدم لالخ ةفيفط

 .رخآلا نيحلا نيب اطوبهو ادوعص ةريبك تاريغت رتويبمكلا ربع

 

 4 مقر لكش

 2021 ماع عباسلا مويلا عقوم هدهش راوز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )4( مقر لكشلا ريشي

 لقألا ددعلا ناكو ،ابيرقت نويلم 8,5 غلب راوز ددعب ليابوملا ربع ليربأ رهش لالخ ناك

 امك .رتويبمكلا ىمدختسم نم ابيرقت انويلم 2,2 غلب ددعب ويلوي رهش يف ماعلا لالخ

 رهش لالخ ناك ليابوملا ربع عباسلا مويلا هدهش راوز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي
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 رتويبمكلا ربع عقوملل راوز ددع ربكأ ليربأ دهش امنيب ،ابيرقت نويلم 6,2 غلبو ربوتكأ

 ً.انويلم 2,3 عقاوب

 يددع براقت دوجو وه ،رتويبمكلا ربع راوزلا ىنحنم ىلعً اضيأ ظحالملا نوكي دقو

 ام سكع ىلع اذهو ،ادج ةفيفط تاجرعت عم ةنسلا روهش لالخ راوزلا نم ديدش

 ريبك قراف دوجو ةحضاولا تاجرعتلا نيبت ثيح ،ليابوملا ربع نيرئازلا ىنحنم هرهظي

 .ةنسلا روهش لك نيب دادعألا يف

 

 5 مقر لكش

 عقوم تارايز ددع يلامجإب قلعتي لوألا ،تالالدلا نم نيعون ىلإ )5( مقر لكشلا ريشي

 ربع ةل وحُـملا ،ةرشابملا(تارايزلا ردصمب قلعتي يناثلاو ،2021 ماع لالخ عباسلا مويلا

 -ماعلا روهش لالخ )ايديم لايشوسلا تاحفص ربع ،ثحبلا كرحم ربع ،يرخأ طباور

 نكمي انهو ،-ماعلا روهش نم رهش لك يف ردصم لكل عافترالاو ضافخنالا لدعم سايق

 ةرشابم عقوملا حتف ربع يأ- عباسلا مويلا تارايزل رشابملا ردصملا نأ ىلع ديكأتلا

 ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا يلامجإ نم %53 ةبسنب انويلم 189,1 ددعب ىلعألا تناك

 ةبسنبً انويلم 76,7 ىرخأ طباور ربع ةلوحملا تارايزلا ددع غلبو ،ركذلا ةقباس

 73,5 ددعب ثحبلا تاكرحم ربع تارايزلا ددع ثلاثلا بيترتلا يف ءاجو ،21,49%

 17,5 غلب ددعب ايديم لايشوسلا ةريخألا ةبترملا يف تءاجو ،%20,6 ةبسنب انويلم

 .يلامجإلا نم %4,92 ةبسنب انويلم
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 ناك ةرايز لدعم ىلعأ نأ ظحالن ،2021 ماعلا رهشأ لالخ تارايزلا ردصمب قلعتي اميفو

 يفو ،ةرايز نويلم 18 ددعب ةرشابم ةقيرطب عقوملا حتف ربع ليربأو رياني يرهش لالخ

 لالخ اهل ىوتسم ىندأ يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ربع تارايزلا تغلب لباقملا

 تارايزلا ماقرأ ةءارق ليصفتلو .ابيرقت ةرايز نويلم 1,2 عقاوب ربمسيدو ربوتكأ يرهش

 عقوم حتف لالخ نم تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي ةعبرألا اهرداصمل اقفو

 ىلعأ امأ .ابيرقت انويلم 14 غلب ددعب رياربف رهش هلجس ةرشابم ةقيرطب عباسلا مويلا

 نويلم 8,3 غلب ددعب ليربأ رهش لالخ ناكف لوحملا حفصتلا لالخ نم تارايز ددع

 3,7 عقاوب ربمتبس لالخ ثحبلا كرحم ربع حفصتلل يرهش لدعم لقأ لجسو ،ابيرقت

 نم ديزملا )ايديم لايشوسلا( عبارلا ردصملا تايئاصحإ يعدتستو .ابيرقت نويلم

 اهرابتعاب كلت تارايزلا ماقرأ اهنع ربعت يتلا تالالدلا ةيمهأل ارظن ،ليلحتلاو قيقدتلا

 مويلا عقومل تارايز ىوتسم ىلعأ رياني رهش لجس ثيح ،ةعبرألا رداصملا نيب لقألا

 لالخ لقألا مقرلا ناكو ،ابيرقت نويلم 2 غلب ددعب ايديم لايشوسلا لالخ نم عباسلا

 تارايزل ىلعألا مقرلا ناك اذإف .ابيرقت انويلم 1,2 غلب ددعب ربمسيدو ربوتكأ يرهش

 لوخدل لقألا ردصملا لجس ايديم لايشوسلا تاحفص  لالخ نم عباسلا مويلا

 نع يعامتجالا لصاوتلا يعباتم ةيعون يف فالتخا ثودح ىلإ ريشي كلذ نإف ،عقوملا

 ىلع روصملا ىوتحملاو تاهويديفلا فيثكت نأ رهظيو ،ةيربخلا عقاوملا يعباتم

 ةيربخلا ةداملا ةعباتم ىلع بلسلاب رثأ عباسلا مويلا اهنمو ةيرابخإلا عقاوملا تاحفص

 ربع عباسلا مويلا عقومل تارايزلا ةدايز نأ ىلإ ريشن انهو ،يلصألا عقوملل لاقتنالاو

 ةنراقملاب رشابملا ثبلاو ةيمليفلا ةداملا مجحل رظن ةداعإ ىلإ جاتحت ايديم لايشوسلا

 .ةصصختملاو ةمهملا تالاقملاو رابخألا طباور ددعب

 

 

 



 
 

 14 

 :يوارـصم.2

 تارايزلا ةبسن نأ ىلإ )6( مقر لكشلا ريشي 

 ماع لالخ تغلب ليابوملا ربع يوارصم عقومل

 لباقم ،تارايزلا يلامجإ نم %81 يلاوح 2021

 ددع نأ ىلإ ريشي ام وهو ،رتويبمكلا ربع 19%

 ةثالث تغلب ليابوملا ربع يوارصمل تارايزلا

 .رتويبمكلا لالخ نم تارايزلا ددع فاعضأ

 مويلا يعقومل تارايزلا روبع راسم ةنراقمبو

 رتويبمكلاو ليابوملا لالخ نم يوارصمو عباسلا

 مادختسا يف قرافلا دزي مل ثيح ،اريبك ابراقت دهاشن

 .%1 نع نيعقوملا نيب تارايزلا

 

 3 مقر لودج

 مهيف ققح لود ةسمخ ىلعأ نأ دهاشن )3( مقر لودجلا اهضرع يتلا ماقرألا ةءارقب

 ،ارسيوسو ،ايلاطيإو ،ةيدوعسلاو ،رصم يه ،تارايز لدعم ىلعأ يوارصم عقوم

 تارايزلا ددع يلامجإ نم %52,74  رصم نم تارايزلا ةبسن تغلب دقو  .تارامإلاو

 6 مقر لكش
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 تغلب ةبسنب يناثلا بيترتلا يف ةيدوعسلا تءاجو ،2021 ماع لالخ عقوملا اهققح يتلا

 ارسيوس اهيلي ،%6,13 عقاوب ثلاثلا بيترتلا يف ايلاطيإ ةلود تءاج مث ،23,97%

 ةنراقمبو .%2,51 ةبسنب تارامإلا ةلود تءاج ةريخألا ةبترملا يفو ،%4,69 ةبسنب

 نم ددع ىلعأ نأ ظحالن يوارصمو عباسلا مويلا يعقوم تارايز ددع يف ىلعألا لودلا

 ةدحتملا تايالولا ءانثتساب ةيبرع لود يه رصم جراخ عباسلا مويلا عقوم يعباتم

 ةيبنجألا لودلا ةبسن تلكش نيح يف ،تارايزلا يلامجإ نم %21,17 ةبسنب ةيكيرمألا

 .%10,82 ةبسن يوارصم عقوم تارايز يلامجإ نم

 عقوم اهققح يتلا تارايزلا نأ ،قباسلا لودجلا هيلع دكؤي يذلا يناثلا دعبلا امأ

 ىلعألا تناك ليابوملا لالخ نم ثالثلا ةيبرعلا لودلا نم 2021 ماع يف يوارصم

 نم عقوملا اهققح يتلا تارايزلا سكع ىلع كلذو رتويبمكلا ىلع تارايزلاب ةنراقملاب

 اليلق تعجارتو ،ارسيوس ةلاح يف رتويبمكلا ربع %100 تلجس يتلا ةيبنجألا لودلا

 نيراسملا ربع ةققحملا تارايزلا يلامجإ نم %95,15 غلبتل ايلاطيإ يف ةبسنلا كلت

 ثيح عباسلا مويلا عقوم عم اضيأ ترركت ةرهاظلا هذهو .)رتويبمكلا وأ ليابوملا(

 ربع تارايزلا ةبسن تعفترا اميف ،% 63.51 رتويبمكلا ربع ةرايزلا ةبسن تلجس

 تايالولا ةلاح يف غلبتل ،يوارصم يف اهنع عباسلا مويلا يف ةيبنجألا لودلا نم ليابوملا

 ةيبنجألا لودلا نم ليابوملا ربع تارايزلا تءاج امنيب ،%36,49 ةيكيرمألا ةدحتملا

 .%4,85 ايلاطيإ يفو %0,00 ارسيوس يف تغلب ثيح ،ادج ةفيعض يوارصم عقومل
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 7 مقر لكش

 ماع لالخ يوارصم عقوم اهدهش تارايز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )7( مقر لكشلا ريشي

 ،ابيرقت نويلم 17 زواجت تارايز ددعب ليابوملا ربع سطسغأ رهش لالخ ناك 2021

 نم ابيرقت نويلم 2,2 غلب ددعب رياربف رهش يف ماعلا لالخ لقألا ددعلا ناكو

 ربع يوارصم اهدهش تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي امك .رتويبمكلا ىمدختسم

 ددع ربكأ امنيب ،ابيرقت نويلم 12,5 عقاوب ربمسيدو رياربف يرهش لالخ ناك ليابوملا

 ً.انويلم 7,1 ددعب ويام رهش يف ناك رتويبمكلا ربع تارايزلا نم عقوملا هدهش

 ةراشإلا نكمي ،يوارصم عقومل رتويبمكلاو ليابوملا ربع تارايزلا اينحنم لالخ نمو

 فالتخا للدي يلاتلابو ،ماعلا روهش لالخ تارايزلا بسن يف ةحضاو تاجرعت دوجول

 يذلا عباسلا مويلاب ةنراقملاب يوارصم عقومل ليابوملا ربع تارايزلا ىنحنم لكش

 رتويبمكلا وأ ليابوملاب ءاوس تارايزلا لدعم لمجم نأ ىلإ ةفيفط تاجرعت دهش

 ظحالن امنيب ،ماعلا روهش لاوط احضاو اطوبهو ادوعص دهشي لظي يوارصم عقومل

 ناك اذهو ،رتويبمكلا ربع هيعباتم نم عباسلا مويلا اهدهشي يتلا ةفيفطلا تاريغتلا

 .نيعقوملا نيب ةنراقملا يلودج اهددح يتلا بسنلا قورف يف احضاو
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 8 مقر لكش

 ةدم طسوتم ىلع ديكأتلا نكمي )8( مقر لكشلا اينحنم اهضرع يتلا ماقرألا ةءارقب

 ةنراقملاب رتويبمكلا ربع ىلعألا تناك 2021 ماع  لالخ يوارصم عقومل رئازلا ءاقب

 رئازل ءاقب ةدم ىلعأ تغلب ثيح ،عباسلا مويلا عقوم عم اضيأ رركت اذهو ،ليابوملاب

 هذه تغلب نيح يف ،ربمسيد لالخً ابيرقت ةقيقد 31:00 رتويبمكلا ربع يوارصم عقوم

 يوارصم ىلع رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي ام وهو ،17:05 عباسلا مويلا عقوم يف ةبسنلا

 يوارصمل درفلل ةرايز ةدم ىلعأ نأ امك ،عباسلا مويلا ىلع هءاقب ةدم فعض نم برتقي

 ام وهو .عباسلا مويلاو يوارصم نيب تواست ةبسنلا هذهو ،ةقيقد 8:20 ليابوملا ربع

 ىلع هءاقب ةدم تارم 4 يواسي رتويبمكلا ربع يوارصمل رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي

 اهاضق ةدم طسوتم ىلعأ نأ قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالي امك .ابيرقت ليابوملا

ً ابيرقت ةقيقد 31:00 تغلب ثيح ،ربمسيد رهش يف تناك يوارصم عقوم ىلع رئازلا

 6:08 تغلب ثيح ،رياربف رهش لالخ ليابوملا ربع لقألا تناك نيح يف ،رتويبمكلا ربع

 نيعقوملا اهيف ققح يتلا روهشلا فالتخا جتنتسن ،عباسلا مويلا عم ةنراقملابو .ةقيقد

 امنيب ربمسيد رهش لالخ ربكألا ةدملا تناك يوارصم يف ثيح ،رئازلل ءاقب لدعم ىلعأ

 ةدم امهيف تعجارت يتلا روهشلا براقتو ،سطسغأ رهش لالخ تناك عباسلا مويلا يف

 يف امنيب رياربف رهش يف يوارصم عقوم يف رئازلل ءاقب ةدم لقأ تلجس ثيح ،رئازلا ءاقب

 ةدم عجارت نوكي دق يلاتلابو ،ةقيقد 5:00 سرام رهش لالخ تلجس عباسلا مويلا
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 ىلع رئازلا ءاقبل ةينمزلا ةدملا براقت لظ يف ةصاخ ةماع ةلاح ةرتفلا هذه لالخ ةرايزلا

 .ةدملا هيف تعجارت يذلا رهشلا كلذكو نيعقوملا

 

 9 مقر لكش

 2021 ماع لالخ يوارصم عقوم هدهش راوز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )9( مقر لكشلا ريشي

 لقألا ددعلا ناكو ،ابيرقت نويلم 7,6 غلب راوز ددعب ليابوملا ربع ليربأ رهش لالخ ناك

 نكمي امك .رتويبمكلا يمدختسم ربع ابيرقتً افلأ 700 ددعب رياربف رهش يف ماعلا لالخ

 5,8 ربمسيد رهش لالخ ناك ليابوملا ربع يوارصم هدهش راوز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا

 ليربأ رهش يف رتويبمكلا ربع راوزلا نم ددع ربكأ عقوملا دهش امنيب ،ابيرقت نويلم

 .رئاز فلأ 900 دودحب

 راوزلا نم ديدش يددع براقت دوجو ةظحالم نكمي رتويبمكلا ربع راوزلا ىنحنم يفو

 هرهظي ام سكع ىلع اذهو ،ادج ةفيفط تاجرعت رهظت ثيح ،ةنسلا روهش لالخ

 دادعألا يف ريبك قراف نيبت ةحضاو تاجرعت دجوت ثيح ،ليابوملا ربع نيرئازلا ىنحنم

 راوزلا ددع يف عباسلا مويلاو يوارصم يعقوم نيب ةنراقملابو .ةنسلا روهش لك نيب

 تالدعم لقأو ىلعأ ةنراقم نأ ثيح ،يوارصم عقوم ىلع عباسلا مويلا قوفت ظحالن

 ـب يوارصم نع اقراف ناك عباسلا مويلا نأ رهظت ةنسلا روهش لالخ نيعقوملا راوزل

 7,6 غلب ليربأ رهش لالخ راوزلا نم لدعم ىلعأ يوارصم ققح ثيح ،رئاز فلأ 900

 مويلا قوفت امك .رهشلا تاذ لالخ عباسلا مويلا حلاصل نييالم 8,5 لباقم رئاز نويلم
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 6,2 عباسلا مويلا يف غلب ثيح ،ليابوملا ربع ايرهش راوز لدعم لقأ مقر يف عباسلا

 نم راوزلا دادعأ يف عباسلا مويلا قوفت كلذكو ،يوارصمل نييالم 5,8 لباقم يف نييالم

 لباقم رئاز نويلم 2,3 ددع غلب راوز ىلعأ عباسلا مويلا ققح ثيح رتويبمكلا لالخ

 .يوارصمل فلأ 900

 

 10 مقر لكش

 تارايز ددع يلامجإب قلعتي لوألا ،تالالدلا نم نيعون ىلإ )10( مقر لكشلا ريشي

 ةل وحُـملا ،ةرشابملا(تارايزلا ردصمب قلعتي يناثلاو ،2021 ماع لالخ يوارصم عقوم

 روهش لالخ )ايديم لايشوسلا تاحفص ربع ،ثحبلا كرحم ربع ،يرخأ طباور ربع

 ،-ماعلا روهش نم رهش لك يف ردصم لكل عافترالاو ضافخنالا لدعم سايق -ماعلا

 عقوملا حتف ربع يأ-ةرشابملا يوارصم تارايز ردصم نأ ىلع ديكأتلا نكمي انهو

 ربع تارايزلا يلامجإ نم % 61.87 ةبسنب انويلم 138 ددعب ىلعألا تناك ةرشابم

ً انويلم 40 ىرخأ طباور ربع ةلوحملا تارايزلا ددع غلبو ،ركذلا ةقباس ةعبرألا رداصملا

 31,3 عقاوب ثحبلا كرحم ربع تارايزلا ددع ثلاثلا بيترتلا يف ءاجو ،% 17,92 ةبسنب

 13,7 ددعب ايديم لايشوسلا تءاج ريخألا بيترتلا يفو ،%14,05  ةبسنبو انويلم

 .%6,16 ةبسنبو انويلم

 رداصم يف يوارصم عقوم ىلع عباسلا مويلا عقوم قوفت ىلع ديكأتلا نم دبال انهو

 عقوملا كنيل حتف ربع ةرشابملا تارايزلا يف عباسلا مويلا ققح ثيح ،عبرألا تارايزلا
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 عباسلا مويلا ققح ةلوحملا تارايزلا يفو ،انويلم 138 يوارصم امنيب انويلم 189,1

 مويلا ققح ثحبلا كرحم ربع تارايزلا ددع يفو ً،انويلم 40 يوارصم امنيب انويلم 76,7

 مويلا ققح لصاوتلا عقاوم يفو ،انويلم 31.3 يوارصم امنيب انويلم 73,5 عباسلا

 .انويلم 13,7 يوارصم امنيب انويلم 17,5 عباسلا

 نأ ظحالن ،2021 ماعلا رهشأ لالخ يوارصم عقومل تارايزلا ردصمب قلعتي اميفو

 14,8 غلب ةرشابم ةقيرطب عقوملا حتف ربع ويام رهش لالخ ناك ةرايز لدعم ىلعأ

 عقومل لقألا مقرلا ناكو .عباسلا مويلا يف ليربأ لالخ انويلم 18 لباقم ،انويلم

 900 غلب تارايز ددعب ربمسيد رهش لالخ يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ربع يوارصم

 ليصفتلو .ربمسيدو ربوتكأ يف انويلم 1,2 عباسلا مويلل ردصملا تاذ غلبو ،ابيرقت افلأ

 نم تارايز ددع لقأ  نأ ىلإ ةراشإلا نكمي ةعبرألا اهرداصمل اقفو تارايزلا ماقرأ ةءارق

 انويلم 7,9 غلب ددعب رياربف رهش هلجس ةرشابم ةقيرطب يوارصم عقوم حتف لالخ

 تارايز ددع ىلعأ امأ .هسفن رهشلا يف انويلم 14 عباسلا مويلا لجس اميف ،ابيرقت

 نييالم 4 غلب ددعب ليربأ رهش لالخ ناكف لوحملا حفصتلا لالخ نم يوارصمل

 رهش لجسو .نييالم 8,3 غلب تارايز ددعب رهشلا سفن ناك عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت

 تايئاصحإ يعدتستو .ابيرقت نويلم 2,8 عقاوب ردصملا تاذ نم لقألا ددعلا ربمسيد

 تالالدلا ةيمهأل ارظن ،ليلحتلاو قيقدتلا نم ديزملا )ايديم لايشوسلا( عبارلا ردصملا

 لجس دقف ،ةعبرألا رداصملا نيب لقألا اهرابتعاب كلت تارايزلا ماقرأ اهنع ربعت يتلا

 1,6 ددعب لصاوتلا لئاسو لالخ نم يوارصم عقومل تارايز ىلعأ سطسغأ رهش

 غلب قرافب ةرايز ينويلم ددعب ىلعألا رياني رهش لجس عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت نويلم

 ايديم لايشوسلا ربع يوارصم تارايزل لقألا مقرلا ناكو ،يوارصم نع فلأ 400

 لالخ عباسلا مويلا لجس نيح يف ،ابيرقت فلأ 900 غلب ددعب ربمسيد رهش لالخ

 .ةرايز فلأ 300 وحنب يوارصم ازواجتم نويلم 1,2 ددع ربمسيدو ربوتكأ يرهش
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 :مويلا يرصملا.3

 عقومل تارايزلا ةبسن نأ ىلإ )11( مقر لكشلا ريشي

 2021 ماع لالخ تغلب ليابوملا ربع مويلا يرصملا

 اهتبسن تغلب اميف تارايزلا يلامجإ نم %82 يلاوح

 ددع نأ ىلإ ريشي ام وهو ،%18 رتويبمكلا ربع

 تغلب ليابوملا ربع مويلا يرصملا عقومل تارايزلا

 .رتويبمكلا لالخ نم تارايزلا ددع فاعضأ ةعبرأ

 مويلاو مويلا يرصملا عقاومل تارايزلا راسم ةنراقمبو

 رتويبمكلاو ليابوملا لالخ نم يوارصمو عباسلا

 لوألا نيب %1 نع دزي مل ليئض قراف عم ةثالثلا عقاوملا نيب ديدش براقت ظحلن

 .رابكلا سمخلا بيترت يف ثلاثلاو يناثلاو يناثلاو

 مهيف ققح لود ةسمخ ىلعأ نأ دجن )4( مقر لودجلا اهضرع يتلا ماقرألا ةءارقب

 تايالولاو ،اسمنلاو ،ةيدوعسلاو ،رصم يه ،تارايز لدعم ىلعأ مويلا يرصملا عقوم

 يلامجإ نم %64,56 رصم نم تارايزلا ةبسن تغلب دقو .تيوكلاو ،ةيكيرمألا ةدحتملا

 بيترتلا يف ةيدوعسلا ةلود تءاجو ،2021 ماع لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا ددع

 ،%14,44 تغلب ةبسنب ماعلا سفن لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا ددع يف يناثلا

 11 مقر لكش

 4 مقر لودج
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 ةدحتملا تايالولا ةلود مث %2,83 تغلب ةبسنب ثلاثلا بيترتلا يف اسمنلا ةلود اهيلت

 تارايز ةبسنب تيوكلا ةلود تءاج ةريخألا ةبترملا يفو ،%2,73 تغلب ةبسنب ةيكيرمألا

 عباسلا مويلاو مويلا يرصملا عقاومل تارايز ىلعألا لودلا ةنراقمب .%2,56 تغلب

 يرصملا عقومل ةءارق ىلعألا سمخلا نيب نم ةيبرع لود ثالث دوجو ظحالن يوارصمو

 نم تارايزلا ةبسن تلكش دقو ،اسمنلاو ةدحتملا تايالولا امه نيتيبرغ نيتلودو  مويلا

 يف ةبسنلا كلت تلثم نيح يف ،نيعباتملا ةبسن يلامجإ نم %5,56 ةيبنجألا لودلا

 عقوم تارايز يلامجإ نم ةيبنجألا لودلا ةبسن تلكشو ، %3,08 عباسلا مويلا عقوم

 لودلا نم ةمداقلا تارايزلا لدعم عجارت ىلإ ريشي ام وهو ،%10,82 ةبسن يوارصم

 لتحا ثيح ،مويلا يرصملاو يوارصمب ةنراقملاب عباسلا مويلا عقومل ةيبنجألا

 اميف %5,56 ةبسنب ةيناثلا مويلا يرصملاو %10,82 ةبسنب ىلوألا ةبترملا يوارصم

 .%3,08 ةبسنب ةثلاثلا ةبترملا عباسلا مويلا لتحا

 عقوم اهققح يتلا تارايزلا نأ ،قباسلا لودجلا هيلع دكؤي يذلا يناثلا دعبلا امأ

 ىلعألا تناك ليابوملا ربع ثالثلا ةيبرعلا لودلا نم 2021 ماع لالخ مويلا يرصملا

 نم عقوملا اهققح يتلا تارايزلا سكع ىلع كلذو رتويبمكلا ىلع تارايزلاب ةنراقملاب

 ربع اسمنلا ةلودب %93,82 و اكيرمأ يف %60,24 نيب تحوارت يتلا ةيبنجألا لودلا

 هذهو .)رتويبمكلا وأ ليابوملا( نيراسملا ربع ةققحملا تارايزلا يلامجإ نم رتويبمكلا

 ربع تارايزلا بسن نأ الإ ،يوارصمو عباسلا مويلا يعقوم عم اضيأ ترركت ةرهاظلا

 مويلاو يوارصم يف اهيتليثم نع مويلا يرصملا يف تقوفت ةيبنجألا لودلا نم ليابوملا

 اسمنلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارايزل ةيلامجإلا ةبسنلا تغلب ثيح ،عباسلا

 نم ليابوملا ربع تارايزلا تءاج امنيب %45,94 ليابوملا نم مويلا يرصملا عقومل

 يف ةبسنلا كلت تعجارت اميفو ،%36,49 ةبسنب عباسلا مويلا عقومل ةدحتملا تايالولا

 .%4,85 ايلاطيإ يفو %0,00 ارسيوس يف تغلب ثيح ،ادج ريبك قرافب يوارصم
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 12 مقر لكش

 لالخ مويلا يرصملا عقوم اهدهش تارايز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )12( مقر لكشلا ريشي

 ناكو ،ابيرقت ةرايز نويلم 10 وحنب ليابوملا ربع سطسغأ رهش لالخ ناك 2021 ماع

 ىمدختسم نم ابيرقت ةرايز نويلم 1,8 ددعب رياني رهش يف ماعلا لالخ لقألا ددعلا

 ناك ليابوملا ربع عقوملا اهدهش تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي امك.رتويبمكلا

 ربع تارايزلا نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ابيرقت نييالم 7,5 وحنب رياني رهش لالخ

 .ةرايز نويلم 2,5 غلب ددعب رياني رهش يف ناك رتويبمكلا

 

 13 مقر لكش

 عقومل رئازلا ءاقب ةدم طسوتم نأ ىلإ )13( مقر لكشلا اهضرعي يتلا ماقرألا ريشت

 اذهو ،ليابوملاب ًةنراقم رتويبمكلا ربع ىلعألا تناك 2021 ماع  لالخ مويلا يرصملا
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 رئازلل ءاقب ةدم ىلعأ تغلب ثيح ،يوارصمو عباسلا مويلا يعقوم عم اضيأ رركت

 تغلب نيح يف ،ربمتبس لالخً ابيرقت ةقيقد16:40 رتويبمكلا ربع مويلا يرصملا عقومل

 ةدم نأ كلذ ينعيو .31:00 يوارصم يفو ،17:05 عباسلا مويلا عقوم يف ةبسنلا هذه

 مويلاو مويلا يرصملا نم لكب ًةنراقم ،فعضلا نم برتقت يوارصم ىلع رئازلا ءاقب

 ،رياني لالخ قئاقد 7:40 ليابوملا ربع مويلا يرصملل ةرايز ةدم ىلعأ نأ امك .عباسلا

 8:20 اغلب نيذلا عباسلا مويلاو يوارصم يعقومب ةنراقم لقألا ربتعت ةبسنلا هذهو

 ليلقب زواجتي رتويبمكلا ربع مويلا يرصملل رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي ام وهو .قئاقد

 .ليابوملا ىلع هءاقب ةدم فعِض

 عقوم ىلع رئازلا اهاضق ةدم طسوتم ىلعأ نأ قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالن امك 

 تناك نيح يف ،ابيرقت ةقيقد 16:40 تغلب ثيح ،ربمتبس رهش يف تناك مويلا يرصملا

 يعقوم عم ةنراقملابو .قئاقد 5:03 تغلب ثيح ،ليربأ رهش لالخ ليابوملا ربع لقألا

 ىلعأ ثالثلا عقوملا اهيف ققح يتلا رهشألا قباطت مدع ظحالت ،يوارصمو عباسلا مويلا

 مويلا يف امنيب ،ربمسيد رهش لالخ ربكألا ةدملا تناك يوارصم يف ثيح ،رئازلل ءاقب ةدم

 امك .ربمتبس رهش لالخ تناك مويلا يرصملا يفو ،سطسغأ رهش لالخ تناك عباسلا

 رئازلل ءاقب ةدم لقأ تلجس ثيح ،رئازلا ءاقب ةدم اهيف تعجارت يتلا رهشألا قباطتت مل

 تلجس عباسلا مويلا يف امنيب ،قئاقد 6:00 ةلجسم رياربف رهش يف يوارصم عقوم يف

 تغلب ةدمب ليربأ رهش لالخ تناك مويلا يرصملا يفو ،ةقيقد 5:00 سرام رهش لالخ

 يف ةصاخ ،ةماع ةلاح ةرتفلا هذه لالخ ةرايزلا ةدم عجارت نوكي دق يلاتلابو .ةقيقد 5:03

 هيف تعجارت يذلا رهشلاو ةثالثلا عقاوملا ىلع رئازلا ءاقبل ةينمزلا ةدملا براقت لظ

 مويلا يرصملا يعقوم ىلع اهيتليثمب ًةنراقم عباسلا مويلا يف اهلقأ تناك يتلاو ،ةدملا

 .يوارصمو
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 14 مقر لكش

 ماع لالخ مويلا يرصملا عقوم هدهش راوز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )14( مقر لكشلا ريشي

 ددعلا ناكو ،ابيرقت نييالم 4,5 غلب راوز ددعب ليابوملا ربع ليربأ رهش يف ناك 2021

 امك .رتويبمكلا يمدختسم نم رئاز فلأ 400 ددعب رياني رهش يف ماعلا لالخ لقألا

 رهش لالخ ناك ليابوملا ربع مويلا يرصملا هدهش راوز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي

 رهش يف ناك رتويبمكلا ربع راوزلا نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ، نييالم 3,2  رياني

 .ابيرقت رئاز نويلم غلب ددعب ربوتكأ

 نم ديدش يددع براقت دوجو ،رتويبمكلا ربع راوزلا ىنحنم ىلع اضيأ ظحالملا نمو

 ام سكع ىلع اذهو ،ادج ةفيفط تاجرعت ىحنملا رهظُي ثيح ،ةنسلا روهش لالخ راوزلا

 يف ريبك قراف نيبت ةحضاو تاجرعت دجوت ثيح ،ليابوملا ربع نيرئازلا ىحنم هرهظي

 عباسلا مويلاو يوارصم( ثالثلا عقاوملا نيب ةنراقملابو .ماعلا روهش ةيبلاغ نيب دادعألا

 ،ةعبرألا تارشؤملا يف عباسلا مويلا قوفت ظحلن راوزلا ددع يف )مويلا يرصملاو

 اقراف ناك عباسلا مويلا نأ دجن ةنسلا روهش لالخ راوزلل تالدعم لقأو ىلعأ ةنراقمبف

 يوارصم ققح ثيح ،نييالم 4 ـب مويلا يرصملا ىلعو ،رئاز فلأ 900 ـب يوارصم نع

 نويلم 4,5 مويلا يرصملاو ،نييالم 8,5 غلب ليربأ رهش لالخ راوزلا نم لدعم ىلعأ

 غلب ثيح ،ليابوملا ربع راوز لدعم لقأ رشؤم يف عباسلا مويلا قوفت امك .ابيرقت رئاز

 قوفت كلذكو .مويلا يرصملل نييالم 3,2و ،يوارصمل نييالم 5,8 لباقم يف نييالم 6,2

 نم راوز ىلعأ عباسلا مويلا ققح ثيح رتويبمكلا لالخ نم راوزلا دادعأ يف عباسلا مويلا
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 يرصملل نويلمو يوارصمل فلأ 900 لباقم رئاز نويلم 2,3 ددع غلب رتويبمكلا لالخ

 .مويلا

 

 15 مقر لكش

 تارايز ددع يلامجإب قلعتي لوألا ،تالالدلا نم نيعون ىلإ )15( مقر لكشلا ريشي

 ،ةرشابملا(تارايزلا ردصمب قلعتي يناثلاو ،2021 ماع لالخ مويلا يرصملا عقوم

 لالخ )ايديم لايشوسلا تاحفص ربع ،ثحبلا كرحم ربع ،يرخأ طباور ربع ةل وحُـملا

 روهش نم رهش لك يف ردصم لكل عافترالاو ضافخنالا لدعم سايق -ماعلا روهش

 حتف ربع يأ -ةرشابملا مويلا يرصملا تارايز ردصم نأ ىلع ديكأتلا نكمي انهو ،-ماعلا

 تارايزلا يلامجإ نم %43,15   ةبسنب انويلم 56,4 ددعب ىلعألا تناك ةرشابم عقوملا

 41,9 ىرخأ طباور ربع ةلوحملا تارايزلا ددع غلبو ،ركذلا ةقباس ةعبرألا رداصملا ربع

 ثحبلا كرحم ربع تارايزلا ددع ثلاثلا بيترتلا يف ءاجو ،% 32,04 ةبسنب انويلم

 نويلم 9,4  عقاوب ايديم لايشوسلا تءاج ريخألا يفو ،%17,66 ةبسنب انويلم 23,1

 .%7,16 ةبسنب ةرايز

 يرصملاو يوارصم يعقوم ىلع عباسلا مويلا عقوم قوفت ىلع ديكأتلا نم دبال انهو

 تارايزلا يف عباسلا مويلا ققح ثيح ،ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا ددع يف مويلا

 56,4 و ،انويلم 138 يوارصم امنيب انويلم 189,1 عقوملا كنيل حتف ربع ةرشابملا

 امنيب انويلم 76,7 عباسلا مويلا ققح ةلوحملا تارايزلا يفو .مويلا يرصملل انويلم

 ربع تارايزلا ددع يفو .انويلم 41,9 مويلا يرصملا ققح نيح يف ،انويلم 40 يوارصم
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 يرصملاو انويلم 31.3 يوارصم امنيب انويلم 73,5 عباسلا مويلا ققح ثحبلا كرحم

 امنيب انويلم 17,5 عباسلا مويلا ققح لصاوتلا لئاسو يفو .انويلم 23,1 ققح مويلا

 ددع نيب قرافلا نوكي يلاتلابو .انويلم 9,4 مويلا يرصملاو انويلم 13,7 يوارصم

 يوارصمب ةنراقملاب عباسلا مويلل ريبك قوفت ىلع دكأ رداصملا فلتخمل اقفو تارايزلا

 .تارايزلا ددع يف ةعساو ةفاسم ىلإ ريشت ماقرألا نأو ةصاخ ،مويلا يرصملاو

 نأ ظحالن ،2021 ماعلا رهشأ لالخ مويلا يرصملا عقومل تارايزلا ردصمب قلعتي ام امأ

 6 غلب ةرشابم ةقيرطب عقوملا حتف ربع ربمتبس رهش لالخ ناك ةرايز لدعم ىلعأ

 18 غلب عباسلا مويلا يفو ،ويام لالخ نويلم 14,8 غلب يوارصم يفو ،ابيرقت نييالم

 يعامتجالا لصاوتلا ربع مويلا يرصملا عقومل لقألا مقرلا ناكو .رياني رهش يف انويلم

 لالخ ناك دقف يوارصم عقوم يف امأ ،ابيرقت فلأ 800 تارايز ددعب رياربف رهش لالخ

 1,2 عباسلا مويلل ردصملا اذه غلبو ،ابيرقت فلأ 900 تارايز ددعب ربمسيد رهش

 ىلإ ةراشإلا نكمي ةعبرألا اهرداصمل اقفو تارايزلا ماقرأ ةءارق ليصفتلو .ةرايز نويلم

 رهش هلجس ةرشابم ةقيرطب مويلا يرصملا عقوم حتف لالخ نم تارايز ددع لقأ نأ

 نييالم 7,9 غلب ددعب رياربف رهش لجس يوارصم عقوم يفو ،نييالم 3,2 ددعب رياني

 تارايز ددع ىلعأ امأ .انويلم 14 ددع هسفن رهشلا لجس عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت

 ،نييالم 4 غلب ددعب ليربأ رهش لالخ ناكف لوحملا حفصتلا لالخ نم مويلا يرصملل

 ناك عباسلا مويلا يفو ،كلذك نييالم 4 غلب ددعب ليربأ رهش لالخ ناك يوارصم يفو

 عبارلا ردصملا تايئاصحإ ريشتو .نييالم 8,3 غلب تارايز ددعب رهشلا سفن

 رهش لالخ تارايز ددع ىلعأ مويلا يرصملا عقوم ليجست ىلإ )ايديم لايشوسلا(

 لالخ نم يوارصم عقومل ىلعألا مقرلا ناك اميف ،ةرايز نويلم 1,100 غلب ربمفون

 عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت نويلم 1,600 غلب ددعب سطسغأ رهش يف ايديم لايشوسلا

 ،فلأ 400 اهردق يوارصم نع ةدايزب ،ابيرقت ةرايز ينويلمب ىلعألا رياني رهش لجس

 مويلا يرصملا تارايزل لقألا مقرلا ناكو .فلأ 900 تغلب مويلا يرصملا نع ةدايزو

 ناك دقف يوارصم امأ ،فلأ 800 غلب ددعب رياربف رهش لالخ ايديم لايشوسلا ربع
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 يف امأ ،ابيرقت فلأ 900 غلب ددعب ربمسيد رهش لالخ ايديم لايشوسلا ربع لقألا مقرلا

 يوارصم نع ةدايزب ،نويلم 1,2 ددعب ربمسيدو ربوتكأ يرهش لالخ ناكف عباسلا مويلا

 .ابيرقت فلأ 400 رادقمب مويلا يرصملا نعو ،ةرايز فلأ 300 اهردق

 :نطولا.4

 ةبسن نأ ىلإ )16( مقر لكشلا ريشي

 ليابوملا ربع نطولا عقومل تارايزلا

 تارايزلا ددع يلامجإ نم %84 تغلب

 ربع اهتبسن تغلب اميف ،2021 ماع لالخ

 نأ ىلإ ريشي ام وهو ،%16 رتويبمكلا

 ليابوملا ربع نطولا عقومل تارايزلا ددع

 ربع تارايزلا فاعضأ ةعبرأ قاف

 تارايزلا راسم ةنراقمبو .رتويبمكلا

 يوارصمو مويلا يرصملاو نطولا عقاومل

 نيب %2 نع دزي مل قرافبو ةعبرألا عقاوملا نيب ديدش براقت دجن عباسلا مويلاو

 نم %82 ليابوملا ربع يرصملا يف تارايزلا ةبسن تغلب ثيح ،مويلا يرصملاو نطولا

 .%18 رتويبمكلا ربع تلجس اميف تارايزلا يلامجإ

 16 مقر لكش

 5 مقر لودج
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 اهيف ققح لود ةسمخ ىلعأ نأ ظحالن )5( مقر لودجلا اهضرع يتلا ماقرألا ةءارقب

 تايالولاو ،اسمنلاو ،تيوكلاو ،ةيدوعسلاو ،رصم يه ،تارايز لدعم ىلعأ نطولا عقوم

 ددع يلامجإ نم %69,15  رصم نم تارايزلا ةبسن تغلب دقو .ةيكيرمألا ةدحتملا

 بيترتلا يف ةيدوعسلا ةلود تءاجو ،2021 ماع لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا

 ،%11,06 تغلب ةبسنب ماعلا سفن لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا ددع يف يناثلا

 ةبسنب اسمنلا اهيلت ،%2,58 تغلب ةبسنب ثلاثلا بيترتلا يف تيوكلا ةلود تءاج مث

 .%2,33 تغلب ةبسنب ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تءاج ةريخألا ةبترملا يفو ،2,37%

 ،يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملاو نطولا عقاومل ةرايز ىلعألا لودلا ةنراقمب

 نطولا عقومل ةرايز ىلعألا تناك لود ةسمخ يلامجإ نم ةيبرع لود ثالث نأ ظحالن

 مويلا يرصملا عقومل ةبسنلابو ،ةيبنجألا لودلل %4,7 لباقم %82,79 تغلب ةبسنب

 ةبسنلا تلثم نيح يف ،تارايزلا يلامجإ نم %5,56 ةبسن اسمنلاو اكيرمأ اتلود تلكش

 نم ةيبنجألا لودلا ةبسن تلكشو ،تارايزلا يلامجإ نم %3,08 عباسلا مويلا عقوم يف

 عجارت ىلإ ريشي ام وهو ،يلامجإلا نم %10,82 ةبسن يوارصم عقوم تارايز يلامجإ

 يوارصمب ةنراقملاب عباسلا مويلا عقومل ةيبنجألا لودلا نم ةمداقلا تارايزلا لدعم

 %10,82 ةبسنب ىلوألا ةبترملا يوارصم لتحا ثيح ،نطولاو يرصملا يرصملاو

 مويلا لتحاو %4,7 ةبسنب ةثلاثلا نطولاو %5,56 ةبسنب ةيناثلا مويلا يرصملاو

 .%3,08 ةبسنب ةعبارلا ةبترملا عباسلا

 نطولا عقوم اهققح يتلا تارايزلا نأ ،قباسلا لودجلا هيلع دكؤي يذلا يناثلا دعبلا امأ

 ةنراقملاب ىلعألا تناك ليابوملا ربع ثالثلا ةيبرعلا لودلا نم 2021 ماع لالخ

 لودلا نم عقوملا اهققح يتلا تارايزلا سكع ىلع كلذو ،رتويبمكلا ىلع تارايزلاب

 %99,5 و ةدحتملا تايالولل %69,44  نيب تحوارت يتلاو رتويبمكلا ربع ةيبنجألا

 هذهو .)رتويبمكلا وأ ليابوملا( نيراسملا ربع ةققحملا تارايزلا يلامجإ نم اسمنلل

 بسن نأ الإ يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملا عقاوم عم اضيأ ترركت ةرهاظلا
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 يوارصم نع مويلا يرصملا يف تقوفت ةيبنجألا لودلا نم ليابوملا ربع تارايزلا

 اسمنلاو ةدحتملا تايالولا نم تارايزلا ةبسن يلامجإ غلب ثيح ،نطولاو عباسلا مويلاو

 تايالولا نم ليابوملا ربع تارايزلا تءاج امنيب ،%45,94 ليابوملا نم مويلا يرصملل

 ام لجس يذلا نطولا عقوم اهيلي ،%36,49 ةبسنب عباسلا مويلا عقومل ةدحتملا

 ةفيعض ةبسنب عبارلا بيترتلا يف يوارصم ءاجو ،اسمنلاو اكيرمأ نم %31,06 هتبسن

  .%0,00 ارسيوسو %4,85 ايلاطيإ تلجس ثيح ،ادج

 

 17 مقر لكش

 عقومل رئازلا ءاقب ةدم طسوتم نأ ىلإ )17( مقر لكشلا اهضرعي يتلا ماقرألا ريشت

 رركت اذهو ،ليابوملاب ةنراقملاب رتويبمكلا ربع ىلعألا تناك 2021 ماع  لالخ نطولا

 رئازلل ءاقب ةدم ىلعأ تغلب ثيح ،يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملا عم اضيأ

 يرصملا يف ةبسنلا هذه تغلب نيح يف ،ةقيقد 12:30 رتويبمكلا ربع نطولا عقومل

 يوارصم يفو ،ةقيقد 17:05 تغلب عباسلا مويلا عقوم يفو ،ابيرقت ةقيقد16:40 مويلا

 ةنراقملاب ىلعألا تناك يوارصم ىلع رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي ام وهو ،ةقيقد 31:00

 نم رئازلا ءاقبل ربكألا ةدملا نوكت يلاتلابو ،عباسلا مويلاو مويلا يرصملاو نطولا عقاومب

 .نطولا مث مويلا يرصملا مث عباسلا مويلا مث يوارصم عقوم يف تناك رتويبمكلا لالخ

 لقألا ربتعت ةبسنلا هذهو 8:03 ليابوملا ربع نطولل درفلا ةرايزل ةدم ىلعأ نأ امك

 يتلا مويلا يرصملاب اهتليثم تطخت امنيب ،عباسلا مويلاو يوارصم عقاومب ةنراقم
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 ةرم لداعي رتويبمكلا ربع نطولل رئازلا ءاقب ةدم نأ ينعي ام وهو .قئاقد 7:40 تغلب

 .ليابوملا ىلع هءاقب ةدم فصنو

 عقوم ىلع رئازلا اهاضق ةدم طسوتم ىلعأ نأ قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالي امك 

 ربع لقألا تناك نيح يف ،ةقيقد 12:30 تغلب ثيح ،ربمتبس رهش يف تناك نطولا

 يرصملا عقاوم عم ةنراقملابو .قئاقد 6:55 تغلب ثيح ،ربمتبس رهش لالخ ليابوملا

 يرصملا يعقوم امهيف ققح يذلا رهشلا قباطت ظحالن يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا

 ربكألا ةدملا تناك نيح يف ،رئازلا حفصتو ءاقبل ربكألا ةدملا نطولاو مويلاو مويلا

 امك .سطسغأ رهش لالخ تناك عباسلا مويلا يف امنيب ،ربمسيد رهش لالخ يوارصمب

 تلجس ثيح ،ةعبرألا عقاوملا يف رئازلا ءاقب ةدم اهيف تعجارت يتلا رهشألا قباطتت مل

 مويلا يف امنيب ،قئاقد 6:00 عقاوب رياربف رهش يف يوارصم عقوم يف رئازلل ءاقب ةدم لقأ

 رهش لالخ تناك مويلا يرصملا يفو ،قئاقد 5:00 سرام رهش لالخ تلجس عباسلا

 6:55 تغلب ةدمب ربمتبس رهش لالخ تناك نطولا يفو ،ةقيقد 5:03 تغلب ةدمب ليربأ

 لظ يف ةصاخ ،ةماع ةلاح ةرتفلا هذه لالخ ةرايزلا ةدم عجارت نوكي دق يلاتلابو ،قئاقد

 ةدملا هيف تعجارت يتلا روهشلاو ةعبرألا عقاوملا ىلع رئازلا ءاقبل ةينمزلا ةدملا براقت

 نطولا عقاوم ىلع ءاقب ةدم لقأب ةنراقملاب عباسلا مويلا يف اهلقأ تناك يتلاو

 مث 5:00 عباسلا مويلا يلاتلاك ءاقب ةدم لقأ بيترت ناكو ،يوارصمو مويلا يرصملاو

 .ةقيقد 6:55 نطولا مث 6:00 يوارصم هيلي ،5:03 مويلا يرصملا
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 18 مقر لكش

 2021 ماع لالخ نطولا عقوم هدهش راوز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )18( مقر لكشلا ريشي

 نم لقألا ددعلا ناكو ،ابيرقت نييالم 4,7 غلب راوز ددعب ليابوملا ربع ليربأ رهش يف ناك

 نكمي امك .ابيرقت رئاز فلأ 350 ددعب رياني رهش يف ماعلا لالخ رتويبمكلا يمدختسم

   رياني رهش لالخ ناك ليابوملا ربع نطولا عقوم هدهش راوز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا

 رهش يف ناك رتويبمكلا ربع راوزلا نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ،ابيرقت نييالم 3,5

 .رئاز نويلم 1,100 غلب ليربأ

 يددع براقت دوجو وه ،رتويبمكلا ربع راوزلا ىنحنم لالخ نم ظحالملا نوكي دقو

 اذهو ،ادج ةفيفط تاجرعت ىحنملا رهظي ثيح ،ةنسلا روهش لالخ راوزلا نم ديدش

 نيبت ةحضاو تاجرعت دجوت ثيح ،ليابوملا ربع نيرئازلا ىنحنم هرهظي ام سكع ىلع

 مويلاو يوارصم عقاوم نيب ةنراقملابو .ةنسلا روهش لك نيب دادعألا يف ريبك قراف

 ىلعأ ةنراقمبف ،عباسلا مويلا قوفت ظحلن راوزلا ددع يف نطولاو مويلا يرصملاو عباسلا

 نع اقراف ناك عباسلا مويلا نأ دجن ةنسلا روهش لالخ عقاوملل راوزلل تالدعم لقأو

 ،نييالم 4 ـب مويلا يرصملا نعو ،نييالم 3.8 نطولا نعو ،رئاز فلأ 900 ـب يوارصم

 هيلي ،نييالم 8,5 غلب ليربأ رهش لالخ راوزلا نم لدعم ىلعأ عباسلا مويلا ققح ثيح

 رئاز نييالم 4,5 ـب مويلا يرصملاو ،نييالم 4,7 نطولا مث ،نييالم 7,6 ددعب يوارصم

 مويلا يف غلب ثيح ،ليابوملا ربع راوز لدعم لقأ مقر يف عباسلا مويلا قوفت امك .ابيرقت
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 نييالم 3,2و ،نطولل نييالم 3,5 و ،يوارصمل نييالم 5,8 لباقم ،نييالم 6,2 عباسلا

 ثيح رتويبمكلا لالخ نم راوزلا دادعأ يف عباسلا مويلا قوفت كلذكو .مويلا يرصملل

 900 لباقم نويلم 2,3 هددع غلب رتويبمكلا لالخ نم راوز ىلعأ عباسلا مويلا ققح

 .نطولل ابيرقت نويلم1,100و مويلا يرصملل نويلمو يوارصمل فلأ

 

 19 مقر لكش

 ماع لالخ نطولا عقوم اهدهش تارايز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )19( مقر لكشلا ريشي

 ناكو ،ابيرقت نييالم 10,5 غلب تارايز ددعب ليابوملا ربع ليربأ رهش لالخ ناك 2021

 نويلم 1,5 غلب ددعب رياني رهش يف ماعلا لالخ رتويبمكلا ىمدختسم نم لقألا ددعلا

 تناك ليابوملا ربع نطولا اهدهش تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي امك .ابيرقت

 نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ابيرقت نييالم 8,5 غلب ددعب رياربف رهش لالخ

 .سطسغأ يف ةرايز نييالم 3 زواجت رتويبمكلا ربع تارايزلا
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 20 مقر لكش

 تارايز ددع يلامجإب قلعتي لوألا ،تالالدلا نم نيعون ىلإ )20( مقر لكشلا ريشي

 ربع ةل وحُـملا ،ةرشابملا(تارايزلا ردصمب قلعتت ةيناثلاو ،2021 ماع لالخ نطولا عقوم

 -ماعلا روهش لالخ )ايديم لايشوسلا تاحفص ربع ،ثحبلا كرحم ربع ،يرخأ طباور

 نكمي انهو ،-ماعلا روهش نم رهش لك يف ردصم لكل عافترالاو ضافخنالا لدعم سايق

 تناك ةرشابم عقوملا حتف ربع يأ -ةرشابملا نطولا تارايز ردصم نأ ىلع ديكأتلا

 ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا يلامجإ نم % 42,87 ةبسنبو انويلم 55,5 ددعب ىلعألا

 يف ءاجو ،% 26,1 ةبسنبو انويلم 33,8 ةلوحملا تارايزلا ددع غلبو ،ركذلا ةقباس

 ،%22,68 ةبسنبو انويلم 29,4 عقاوب ثحبلا كرحم ربع تارايزلا ددع ثلاثلا بيترتلا

 .%8,35 ةبسنبو نييالم 10,8 ددعب ايديم لايشوسلا تءاج ريخألا يفو

 مويلا يرصملاو يوارصم ىلع عباسلا مويلا عقوم قوفت ىلع ديكأتلا نم دبال انهو

 تارايزلا يف عباسلا مويلا ققح ثيح ،ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا ددع يف نطولاو

 نطولاو ،مويلا يرصملل 56,4 و ، يوارصمل انويلم 138 لباقم ،انويلم 189,1 ةرشابملا

 انويلم 41,9 لباقم ،انويلم 76,7 عباسلا مويلا ققح ةلوحملا تارايزلا يفو .انويلم 55,5

 ربع تارايزلا ددع يفو .نطولل انويلم 33,8 ،يوارصمل انويلم 40 و ،مويلا يرصملل

 29,4 ،يوارصمل انويلم 31,3 لباقم ،انويلم 73,5 عباسلا مويلا ققح ثحبلا كرحم

 مويلا ققح لصاوتلا لئاسو يفو .انويلم 23,1 مويلا يرصملا ققح اميف ، نطولل انويلم

 امنيب ،نييالم 10,8 نطولاو ،انويلم 13,7 يوارصم لجس امنيب ،انويلم 17,5 عباسلا
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 اهرداصمل اقفو تارايزلا ددع نيب قرافلا نوكي يلاتلابو .نييالم 9,4 مويلا يرصملا

 ،نطولاو مويلا يرصملاو يوارصمب ةنراقملاب عباسلا مويلل ريبك قوفت ىلع دكأ ةعبرألا

 .ثالثلا عقاوملا نيبو هنيب تارايزلا ددع يف ةعساو ةفاسم ىلإ ريشت ماقرألا نأو ةصاخ

 ربع ةمداقلا تارايزلا ددع يف مويلا يرصملا ىلع نطولا قوفت ىلع ديكأتلا نكمي امك

 .ثحبلا كرحم ربعو ايديم لايشوسلا

 نأ ظحالملا نمف ،2021 ماعلا رهشأ لالخ نطولا عقومل تارايزلا ردصمب قلعتي ام امأ

 6 غلب ةرشابم ةقيرطب عقوملا حتف ربع ربوتكأ رهش لالخ ناك تارايز لدعم ىلعأ

 يرصملا يفو انويلم 18 غلب عباسلا مويلا يفو ،انويلم 14,8 غلب يوارصم يفو ،نييالم

 رهش لالخ يعامتجالا لصاوتلا ربع نطولا عقومل لقألا مقرلا ناكو .نييالم 6 غلب مويلا

 لقأ ناك دقف مويلا يرصملا عقوم يف امأ ،ابيرقت فلأ 700 غلب تارايز ددعب ربمسيد

 غلب تارايز ددعب رياربف رهش لالخ يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ربع هل تارايز ددع

 مويللو ،ربمسيد رهش لالخ فلأ 900 يوارصم يف رشؤملا اذه غلبو ،ابيرقت فلأ 800

 اقفو تارايزلا ماقرأ ةءارق ليصفتلو .انويلم 1,2 تارايزلا نم ردصملا اذه غلب عباسلا

 نطولا عقوم حتف لالخ نم تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي ةعبرألا اهرداصمل

 رهش لجس مويلا يرصملا عقوم يفو ،نييالم 3 ددعب رياني رهش هلجس ةرشابم ةقيرطب

 نييالم 7,9 غلب ددعب رياربف رهش لجس يوارصم عقوم يفو ،نييالم 3,2 ددع رياني

 تارايز ددع ىلعأ امأ .ةرايز نويلم 14 رهشلا تاذ لجس عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت

 يفو ،ابيرقت نييالم 3,7 ددعب ليربأ رهش لالخ ناكف لوحملا حفصتلا لالخ نم نطولل

 رهش لالخ ناك يوارصم يفو ،نييالم 4 غلب ددعب ليربأ رهش لالخ ناك مويلا يرصملا

 8,3 غلب تارايز ددعب رهشلا سفن ناك عباسلا مويلا يفو ،كلذك نييالم 4 ددعب ليربأ

 ىلعألا رياني رهش لجس دقف )ايديم لايشوسلا( عبارلا ردصملاب قلعتي اميفو .نييالم

 عقومل تارايز ىلعألا مقرلا ناكو ،انويلم 1,150 غلب ددعب نطولا عقومل تارايز

 مقرلا ناكو ،انويلم 1,100 غلب ثيح ربمفون رهش يف رشؤملا تاذل مويلا يرصملا

 1,600 غلب ددعب سطسغأ رهش يف ايديم لايشوسلا لالخ نم يوارصم عقومل ىلعألا



 
 

 36 

 نع ةدايزب ،ةرايز ينويلم ددعب ىلعألا رياني رهش لجس عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت انويلم

 نطولا نعو ،فلأ 900 تغلب مويلا يرصملا نع ةدايزو ،فلأ 400 اهردق يوارصم

 رهش يف ايديم لايشوسلا ربع نطولا عقوم تارايزل لقألا مقرلا ناكو .ةرايز فلأ 850

 رهش يف لقألا تارايزلا ددع ناك دقف مويلا يرصملا امأ ،فلأ 700 غلب ددعب ربمسيد

 لالخ ايديم لايشوسلا ربع لقألا مقرلا ناك دقف يوارصم امأ ،فلأ 800 غلبيو رياربف

 ربوتكأ ارهش لجس عباسلا مويلا يفو ،ابيرقت فلأ 900 غلب ددعب ربمسيد رهش

 ،فلأ 300 تغلب يوارصم نع ةدايزب ،ةرايز نويلم 1,2 وحنب لدعم لقأ ربمسيدو

 .فلأ 500 نطولا ىلعو ،ةرايز فلأ 400 مويلا يرصملا ىلعو

 :مارهألا ةباوب.5

 تارايزلا ةبسن نأ ىلإ )21( مقر لكشلا ريشي

 لالخ تغلب ليابوملا ربع مارهألا ةباوب عقومل

 ددع يلامجإ نم %84 يلوح  2021 ماع

 ،%16 رتويبمكلا ربع تغلب اميف ،تارايزلا

 ةباوبل تارايزلا ددع نأ ىلإ ريشي ام وهو

 فاعضأ ةعبرأ تقاف ليابوملا ربع مارهألا

 روبع راسم ةنراقمو .رتويبمكلا ربع تارايزلا

 نطولاو مارهألا ةباوب عقاومل تارايزلا

 ةسمخلا عقاوملا نيب ديدش براقت ظحالن ،عباسلا مويلاو يوارصمو مويلا يرصملاو

 ةباوب يعقوم نيب رتويبمكلاو ليابوملا ربع تارايزلا ددع قباطت عم ،%4-2 نيب حاورتي

 %16و ليابوملل %84 نيعقوملل تارايزلا ةبسن تغلب ثيح ،نطولاو مارهألا

 يلامجإ نم %82 مويلا يرصملا يف ليابوملا ربع ةبسنلا تناك امنيب .رتويبمكلل

 .رتويبمكلا ربع %18  لباقم ،تارايزلا

 21 مقر لكش
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 6 مقر لودج

 مهيف ققح لود سمخ ىلعأ نأ ظحالن )6( مقر لودجلا اهضرع يتلا ماقرألا ةءارقب

 ةدحتملا تايالولاو ،ةيدوعسلاو ،رصم يه ،تارايز لدعم ىلعأ مارهألا ةباوب عقوم

 نم %70,38  رصم نم تارايزلا ةبسن تغلب دقو .تيوكلاو ،تارامإلاو ،ةيكيرمألا

 يف ةيدوعسلا ةلود تءاجو ،2021 ماع لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا ددع يلامجإ

 تغلب ةبسنب ماعلا سفن لالخ عقوملا اهققح يتلا تارايزلا ددع يف يناثلا بيترتلا

 تغلب ةبسنب ثلاثلا بيترتلا يف ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تءاج مث ،10,6%

 تيوكلا ةلود تءاج ةريخألا ةبترملا يفو ،%2,38 تغلب ةبسنب تارامإلا اهيلت ،3,48%

 نطولاو مارهألا ةباوب عقاومل تارايز ىلعألا لودلا ةنراقمب .%1,6 تغلب ةبسنب

 ةسمخ يلامجإ نم ةيبرع لود ةعبرأ نأ دجن ،يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملاو

 ةباوب عقومل تارايزلا ةبسن تغلب ثيح ،مارهألا ةباوب عقومل ةرايز رثكألا تناك لود

 ىلعأ تناك امنيب ،تارايزلا يلامجإ نم %84,96 ةعبرألا ةيبرعلا لودلا نم مارهألا

 تارايزلل ةبسنلابو .%82,79 تغلب ةبسنب ةيبرع لود ثالث نم نطولا عقومل تارايز

 نم %5,56 ةيبنجألا لودلا نم مويلا يرصملا عقومل تارايزلا ةبسن تلكش ةيبنجألا

 يلامجإلا نم %3,08 عباسلا مويلا عقوم يف ةبسنلا تلثم نيح يف ،تارايزلا يلامجإ

 ةبسن يوارصم عقومل ةءارق رثكألا ةيبنجألا لودلا ةبسن تلكشو ،عقوملا تارايزل ماعلا

 %5,7 ةبسن نطولا عقومل ةيبنجألا لودلا ةرايز ةبسن تغلبو ،يلامجإلا نم 10,82%

 ىلإ كلذ ريشيو .%3,48 مارهألا ةباوب عقومل ةيبنجألا لودلا ةبسن تغلبو ،يلامجإلا نم

 ةنراقملاب عباسلا مويلا عقومل ةيبنجألا لودلا نم ةمداقلا تارايزلا لدعم عجارت
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 ىلوألا ةبترملا يوارصم لتحا ثيح،مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا يرصملاو يوارصمب

 مويلا يرصملا لحو ،%5,7 ةبسنب نطولا هيلي ،%10,82 ةبسنب ةيبنجألا تارايزلا نم

 اميف ،%3,48 ةبسنب ةعبارلا ةبترملا يف مارهألا ةباوب عقوم ءاجو ،%5,56 ةبسنب اثلاث

 .%3,08 ةبسنب ةسماخلا ةبترملا عباسلا مويلا لتحا

 ةباوب عقوم اهققح يتلا تارايزلا نأ ،قباسلا لودجلا هيلع دكؤي يذلا يناثلا دعبلا امأ

 تارامإلاو ةيدوعسلاو رصم( ةعبرألا ةيبرعلا لودلا نم 2021 ماع لالخ مارهألا

 كلذو ،رتويبمكلا ىلع تارايزلاب ةنراقملاب ىلعألا تناك ليابوملا لالخ نم )تيوكلاو

 ةبسن تغلب ثيح ،ةيبنجألا لودلا نم عقوملا اهققح يتلا تارايزلا سكع ىلع

 %79,33  رتويبمكلا ربع ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم عقوملا اهققح يتلا تارايزلا

 مويلا يرصملا عقوم عم اضيأ ترركت ةرهاظلا هذهو .ليابوملا نم %20,67 لباقم

 لودلا نم ليابوملا ربع تارايزلا بسن نأ الإ ،نطولاو يوارصمو عباسلا مويلاو

 تارايزلا ةبسن تغلب ثيح ،ىرخألا عقاوملا يف اهنع مويلا يرصملا يف تقوفت ةيبنجألا

 امنيب ،%45,94 ليابوملا نم مويلا يرصملل اسمنلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم

 ،%36,49 ةبسنب عباسلا مويلا عقومل ةيبنجألا لودلا نم ليابوملا ربع تارايزلا تءاج

 تايالولاو اسمنلا نع %31,06 نم ليابوملا ربع تارايزلا تغلب ثيح نطولا عقوم مث

 تايالولا نم ةمداق ةرايز ةبسنب عبارلا بيترتلا يف مارهألا ةباوب تءاجو ،ةدحتملا

 نيراسملا ربع تارايزلا يلامجإ نم %20,67 تغلب ليابوملا ربع ةيكيرمألا ةدحتملا

 يلامجإب ،ادج ةفيعض ةبسنب ريخألا بيترتلا يف يوارصم ءاجو ،ليابوملاو رتويبمكلا

4,85%. 
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 22 مقر لكش

 عقومل رئازلا ءاقب ةدم طسوتم نأ ىلإ )22( مقر لكشلا اهضرعي يتلا ماقرألا ريشت

 رركت اذهو ،ليابوملاب ةنراقملاب رتويبمكلا ربع ىلعألا تناك 2021 ماع لالخ مارهألا ةباوب

 ىلعأ تغلب ثيح ،يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملاو نطولا عقاوم عم اضيأ

 ةدملا هذهو ،سرام لالخ ةقيقد 12:30 رتويبمكلا ربع مارهألا ةباوبل رئازلل ءاقب ةدم

 مويلا يرصملاو عباسلا مويلا عقاومب ةنراقملاب لقألا تناكو ،نطولا عقوم عم تقباطت

 عقوم يفو ،ابيرقت ةقيقد16:40 مويلا يرصملا يف ةبسنلا هذه تغلب ثيح ،يوارصمو

 ةدم نأ ينعي ام وهو .ةقيقد 31:00 يوارصم يفو ،ةقيقد 17:05 تغلب عباسلا مويلا

 يرصملاو نطولاو مارهألا ةباوب عقاومب ةنراقملاب ىلعألا تناك يوارصم ىلع رئازلا ءاقب

 رئازلا ءاقب ةدم ثيح نم ةسمخلا عقاوملا بيترت نوكي يلاتلابو ،عباسلا مويلاو مويلا

 مويلا مث ىلوألا ةبترملا يوارصم عقوم لالتحا وه ،رتويبمكلا لالخ نم عقوملا ىلع

 ةرايزل ةدم ىلعأ نأ امك .نييواستم مارهألا ةباوبو نطولا مث مويلا يرصملا مث عباسلا

 ةنراقم لقألا ةبسنلا يهو ،وينوي لالخ قئاقد 7:01 ليابوملا ربع مارهألا ةباوبل درفلا

 ءاقب ةدم نأ ىلإ كلذ ريشيو .نطولاو مويلا يرصملاو عباسلا مويلاو يوارصم عقاومب

 انهو .ليابوملا ىلع هءاقب ةدم فعض نم لقأ يواسي رتويبمكلا ربع مارهألا ةباوبل رئازلا

 مويلا( سمخلا عقاوملا يف ليابوملاب ةنراقملاب رتويبمكلا ربع ةدملا ةدايز عاجرإ نكمي

 يمدختسم بلغأ نأ ىلإ )مارهألا ةباوبو ،نطولاو ،مويلا يرصملا ،يوارصم ،عباسلا

 يف نيصصختم ،نييفحص ،نيثحاب( ةروشنملا ةداملاب نيديفتسملا نم رتويبمكلا

 ةداعإو ةقدب ةءارق وأ ةروشنملا ةداملا مادختسا ةداعإب مهبلغأ موقي ءالؤهف ،)ام لاجم
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 ليابوملا ربع فحصلا ءارق بلغأ نأ نيح يف  ةيملع رداصمك اهمادختسا وأ  اهتفشرأ

 ً.اقباس هركذ مت اذه ،رابخألل طقف نيحفصتم مه

 ربع مارهألا ةباوب ىلع رئازلا اهاضق ةدم ىلعأ نأ قباسلا لودجلا لالخ نم ظحالي امك 

 ربع لقألا تناك نيح يف ،ةقيقد 12:30 تغلب ثيح ،سرام رهش يف تناك رتويبمكلا

 نطولا عقاوم عم ةنراقملابو .قئاقد  5:22 تغلب ثيح ،ليربأ رهش لالخ ليابوملا

 هيف تققح يذلا رهشلا فالتخا ظحالن يوارصمو عباسلا مويلاو مويلا يرصملاو

 نيذلا نطولاو مويلا يرصملا ءانثتساب ً،احفصتم رئازلل ءاقب ةدم ىلعأ سمخلا عقاوملا

 12:30و مويلا يرصملل ةقيقد 16:40 عقاوب ربمتبس رهش لالخ ءاقب ةدم ىلعأ الجس

 ةقيقد 31:00 ـب ربمسيد رهش لالخ ربكألا ةدملا تناك يوارصم يفو .نطولل ةقيقد

 ةباوب يفو ، 17:05 ًةلجسم سطسغأ رهش لالخ تناك عباسلا مويلا يف امنيب ،ابيرقت

 ةدم اهيف تعجارت يتلا رهشألا قباطتت مل امك .ةقيقد 12:30 ـب سرام لالخ مارهألا

 الجس نيذلا مويلا يرصملاو مارهألا ةباوب ءانثتساب -ةسمخلا عقاوملا يف رئازلا ءاقب

 قئاقد 5:03 و مارهألا ةباوبل قئاقد 5:22 عقاوب ليابوملا ربع ءاقب ةدم لقأ ليربأ لالخ

 6:00 ةبارقب رياربف رهش يف ةدم ىندأ يوارصم عقوم لجس اميف -مويلا يرصملل

 رهش لالخ تناك نطولا يفو ،قئاقد 5:00 سرام لالخ عباسلا مويلا لجسو ،قئاقد

 ةلاح ةرتفلا هذه لالخ ةرايزلا ةدم عجارت نوكي دق يلاتلابو .قئاقد 6:55 ةدمب ربمتبس

 رهشلاو ةسمخلا عقاوملا ىلع رئازلا ءاقبل ةينمزلا ةدملا براقت لظ يف ةصاخ ،ةماع

 ىلع ءاقب ةدم لقأب ةنراقملاب عباسلا مويلا يف اهلقأ تناك يتلا ةدملا هيف تعجارت يذلا

 يرصملا مث ،5:00 عباسلا مويلا ؛يلاتلاك ءاقب ةدم لقأ بيترت ناكو ،سمخلا عقاوملا

 .قئاقد 6:55 نطولا اريخأو ،6:00 يوارصم مث ،5:22 مارهألا ةباوب مث ،5:03 مويلا
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 23 مقر لكش

 ماع لالخ مارهألا ةباوب عقوم هدهش راوز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )23( مقر لكشلا ريشي

 ددعلا ناكو ،ابيرقت نييالم 3,6 غلب راوز ددعب ليابوملا ربع ربمفون رهش يف ناك 2021

 امك .ابيرقت فلأ 350 غلب رياربف رهش يف رتويبمكلا يمدختسم نم ماعلا لالخ لقألا

 رهش يف ناك ليابوملا ربع مارهألا ةباوب عقوم هدهش راوز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي

 يف ناك رتويبمكلا ربع راوزلا نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ،ابيرقت نويلم 2,2 رياربف

 .رئاز فلأ 800 ددعب ربمفون رهش

 راوزلا ددعل ةيلاتتم ةدايز ثودح ،رتويبمكلا ربع راوزلا ىنحنم ىلع اضيأ ظحالملا نمو

 قباطتم اذهو ،ربمسيد ىتح سطسغأ نم ةرتفلا يف يأ-ةريخألا ةسمخلا رهشألا لالخ

 راوزلا ددع يف ةيلاتتملا ةدايزلا حضتت ثيح ،ليابوملا ربع نيرئازلا ىنحنم هرهظي ام عم

 يرصملاو عباسلا مويلاو يوارصم عقاوم نيب ةنراقملابو .كلذك ةدملا سفن لالخ

 ةنراقم نأ ثيح ،عباسلا مويلا قوفت ظحالن راوزلا ددع يف مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا

 اقراف ناك عباسلا مويلا نأ دجن ةنسلا روهش لالخ عقاوملل راوزلل تالدعم لقأو ىلعأ

 ،نييالم 4 ـب مويلا يرصملا نعو ،نييالم 3,8 نطولا نعو ،رئاز فلأ 900 ـب يوارصم نع

 لالخ ليابوملا ربع راوز ددع ىلعأ عقاوم عبرأ تققحو .نييالم 4,9 مارهألا ةباوب نعو

 ،نييالم 7,6 عقاوب يوارصم هيلي ،رئاز نييالم 8,5 ددعب عباسلا مويلا يهو ليربأ رهش

 مارهألا ةباوبل افالخ كلذو ،ابيرقت رئاز نييالم 4,5 مويلا يرصملاو ،نييالم 4,7 نطولاو
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 مويلا قوفت امك .نييالم 3,6 غلب ربمفون رهش لالخ ليابوم راوز ددع ىلعأ تلجس يتلا

 نييالم 5,8 لباقم ،نييالم 6,2 عقاوب ليابوملا ربع راوز لدعم لقأ مقر يف عباسلا

 ةباوبل نويلم 2,2 و ،مويلا يرصملل نييالم 3,2و ،نطولل نييالم 3,5 و ،يوارصمل

 2,3 ققح ثيح رتويبمكلا ربع راوزلا ددع ىلعأ يف كلذك عباسلا مويلا قوفتو .مارهألا

 ابيرقت نويلم 1,100و  ،يوارصمل فلأ 900 و ،مويلا يرصملل نويلمو لباقم ،انويلم

 .مارهألا ةباوبل فلأ 800و نطولل

 

 24 مقر لكش

 ماع لالخ مارهألا ةباوب عقوم اهدهش تارايز لدعم ىلعأ نأ ىلإ )24( مقر لكشلا ريشي

 ددعلا ناكو ،نييالم 6 زواجت تارايز ددعب ليابوملا ربع ربمفون رهش لالخ ناك 2021

 امك .ابيرقت فلأ 800 ددعب رياربف رهش يف ماعلا لالخ رتويبمكلا ىمدختسم نم لقألا

 تناك ليابوملا ربع مارهألا ةباوب عقوم اهدهش تارايز ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي

 ربع تارايزلا نم عقوملا هدهش ددع ربكأ امنيب ،نييالم 4 غلب رياربف رهش لالخ

 .انويلم 1,100 غلب ددعب سطسغأ يف ناك رتويبمكلا
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 25 مقر لكش

 تارايز ددع يلامجإب قلعتي لوألا ،تالالدلا نم نيعون ىلإ )25( مقر لكشلا ريشي

 ،ةرشابملا( تارايزلا ردصمب قلعتي يناثلاو ،2021 ماع لالخ مارهألا ةباوب عقوم

 لالخ )ايديم لايشوسلا تاحفص ربع ،ثحبلا كرحم ربع ،يرخأ طباور ربع ةل وحُـملا

 روهش نم رهش لك يف ردصم لكل عافترالاو ضافخنالا لدعم سايق -ماعلا روهش

 حتف ربع يأ -ةرشابملا مارهألا ةباوب تارايز ردصم نأ ىلع ديكأتلا نكمي انهو ،-ماعلا

 تارايزلا يلامجإ نم % 51,41 ةبسنبو انويلم 37,3 ددعب ىلعألا ناك ةرشابم عقوملا

 كرحم ربع تارايزلا ددع يناثلا بيترتلا يف ءاجو ،ركذلا ةقباس ةعبرألا رداصملا ربع

 انويلم 12 ةلوحملا تارايزلا ددع غلبو ،%25,48 ةبسنبو انويلم 18,5 ددعب ثحبلا

 4,7 ددعب ايديم لايشوسلا تءاج ماتخلا يفو ،ثلاثلا زكرملا ةققحم %16,58 ةبسنبو

 .%6,53 ةبسنبو نييالم

 يرصملاو يوارصم عقاوم ىلع عباسلا مويلا عقوم قوفت ىلع ديكأتلا نم دبال انهو

 مويلا ققح ثيح ،ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا ددع يف مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا

 56,4 و ،انويلم 138 يوارصم امنيب انويلم 189,1 ةرشابملا تارايزلا يف عباسلا

 ةلوحملا تارايزلا يفو .انويلم 37,3 مارهألا ةباوبو ،انويلم 55,5 نطولاو ،مويلا يرصملل

 انويلم 40 و ،مويلا يرصملل انويلم 41,9 لباقم ،انويلم 76,7 عباسلا مويلا ققح

 ربع تارايزلا ددع يفو .مارهألا ةباوبل انويلم 12 و ،نطولل انويلم 33,8 و ،يوارصمل
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 29,4 ،يوارصمل انويلم 31.3 لباقم ،انويلم 73,5 عباسلا مويلا ققح ثحبلا كرحم

 18,5 لقألا مقرلا مارهألا ةباوب تققحو ، مويلا يرصملل انويلم 23,1 و ،نطولل انويلم

 13,7 يوارصم لجس امنيب ،انويلم 17,5 عباسلا مويلا ققح لايشوسلا يفو .انويلم

 نييالم 9,4 ددعب اعبار مويلا يرصملا لح امنيب ،انويلم 10,8 عقاوب نطولا هيلي ،انويلم

 اقفو تارايزلا ددع نيب قرافلا نوكي يلاتلابو .نييالم 4,7 ـب مارهألا ةباوب مث ،ةرايز

 يرصملاو يوارصمب ةنراقملاب عباسلا مويلل ريبك قوفت ىلع دكأ ،ةعبرألا اهرداصمل

 تارايزلا ددع يف ةعساو ةفاسم ىلإ ريشت ماقرألا نأو ةصاخ ،مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا

 يف مويلا يرصملا ىلع نطولا قوفت ىلع ديكأتلا نكمي امك .ىرخألا عقاوملا نيبو هنيب

 .ثحبلا ربع تارايزلاو ايديم لايشوسلا ربع ةمداقلا تارايزلا ددع

 نأ ظحالن ،2021 ماعلا رهشأ لالخ مارهألا ةباوب عقومل تارايزلا ردصمب لصتي اميفو

 4,4 لجسيل ةرشابم ةقيرطب عقوملا حتف ربع ربمفون رهش لالخ ناك ةرايز لدعم ىلعأ

 يفو انويلم 18 غلب عباسلا مويلا يفو ،انويلم 14,8 غلب يوارصم يفو ،ةرايز نييالم

 لصاوتلا ربع مارهألا ةباوب عقومل لقألا مقرلا ناكو .نييالم 6 نطولاو مويلا يرصملا

 نطولا عقوم امأ ،ابيرقت ةرايز فلأ 350  غلب تارايز ددعب سرام رهش لالخ يعامتجالا

 ربمسيد رهش لالخ يعامتجالا لصاوتلا تاحفص ربع هل تارايز ددع لقأ ناك دقف

 تاحفص ربع هل تارايز ددع لقأ ناك مويلا يرصملا عقوم يفو ،فلأ 700 ددعب

 اذه غلبو ،ابيرقت فلأ 800 غلب تارايز ددعب رياربف رهش لالخ يعامتجالا لصاوتلا

 تاذ غلب عباسلا مويللو ،ربمسيد رهش لالخ فلأ 900 يوارصم عقومل ردصملا

 .ربمسيدو ربوتكأ  لالخ انويلم 1,2 تارايزلا نم ردصملا

 ددع لقأ نأ ىلإ ةراشإلا نكمي ةعبرألا اهرداصمل اقفو تارايزلا ماقرأ ةءارق ليصفتلو

 2,3 ددعب رياربف رهش هلجس ةرشابم ةقيرطب مارهألا ةباوب عقوم حتف لالخ نم تارايز

 لجس كلذك رياني يفو ،نييالم 3 لقألا ددعلا رياني رهش لجس نطولا عقوم يفو ،نويلم

 ىندأ رياربف رهش لجس يوارصم عقوم يفو ،نييالم 3,2 ددع مويلا يرصملا عقوم

 .اضيأ رياربف لالخ انويلم 14 عباسلا مويلا لجس اميفو ،ابيرقت نييالم 7,9 غلب لدعم
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 رهش لالخ ناكف لوحملا حفصتلا لالخ نم مارهألا ةباوبل تارايز ددع ىلعأ امأ

 4 ددعب ليربأ رهش لالخ ناك مويلا يرصملا يفو ،انويلم 1,2 غلب ددعب سطسغأ

 ناك عباسلا مويلا يفو ،اضيأ نييالم 4 غلبو ليربأ رهش لالخ ناك يوارصم يفو ،نييالم

 ليربأ رهش لالخ ناك نطولا يفو ،نييالم 8,3 غلب تارايز ددعب )ليربأ( رهشلا سفن

 لجس دقف )ايديم لايشوسلا( عبارلا ردصملاب قلعتي ام امأ .نييالم 3,7 ددعب كلذك

 ناكو ،ابيرقت ةرايز فلأ 700 غلب ددعب مارهألا ةباوب عقوم تارايز يف ىلعألا ويلوي رهش

 لجس اميف ،انويلم 1,100 عقاوب ربمفون رهش لالخ مويلا يرصملا عقوم يف هليثم

 لجس نطولا يفو ،انويلم 1,600 ددعب سطسغأ رهش يف رشؤملا تاذ يوارصم عقوم

 ينويلم ليجستب ىلعألا  رياني رهش ناك عباسلا مويلا يفو ،انويلم 1,150 ددعب رياني رهش

 نعو ،فلأ 900 وحنب مويلا يرصملا نعو ،فلأ 400 اهردق يوارصم نع ةدايزب ،ةرايز

 لقألا مقرلا ناكو .انويلم 1,300 وحنب مارهألا ةباوب نعو ،فلأ 850 تغلب نطولا

 امأ ،افلأ 350 ددعب سرام رهش يف ايديم لايشوسلا ربع مارهألا ةباوب عقوم تارايزل

 700 ددعب ربمسيد رهش يف ايديم لايشوسلا ربع لقألا تارايزلا ددع ناك دقف نطولا

 امأ ،فلأ 800 ددعب رياربف رهش يف لقألا تارايزلا ددع ناك دقف مويلا يرصملا امأ ،فلأ

 900 غلب ددعب ربمسيد رهش لالخ ايديم لايشوسلا ربع لقألا مقرلا ناك دقف يوارصم

 انويلم 1,2 ددعب ربمسيدو ربوتكأ يرهش لالخ ناكف عباسلا مويلا يف امأ ،ابيرقت فلأ

 ،ةرايز فلأ 400 مويلا يرصملا نعو ،فلأ 300 اهردق يوارصم نع ةدايزب ،ابيرقت ةرايز

 .افلأ 850 مارهألا ةباوب نعو ،فلأ 500 نطولا نعو
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 : ةيماتخ تاظحالم :اثلاث

 رثكألا ةيرصملا ةيرابخإلا ةينورتكلإلا عقاوملل عباسلا مويلا عقوم ردصت رارمتسا )1(

 - نطولا – مويلا يرصملا - يوارصم – عباسلا مويلا( ةءارق رثكألاو ةيسفانت

 تغلب ةبسنب يضاملا ماعلاب ةنراقملاب هتارايز ددع عجارت مغر )مارهألا ةباوب

 356,8  ددع 2021 ماع لالخ عباسلا مويلا تارايز ددع غلب ثيح ،32,23%

 يف ءاجو ،ةيرصملا ةيرابخإلا ةينورتكلإلا عقاوملا ةمق ىلع اعبرتم ةرايز نويلم

 ةدايزب ،ةرايز نويلم 223,1 غلب تارايز ددعب يوارصم عقوم يناثلا بيترتلا

 عقوم ثلاثلا بيترتلا يف لحو ،%5,75 يضاملا ماعلا نع اهتبسن تغلب

 تغلب يضاملا ماعلا نع ةدايزب ،نويلم 130,8 تارايز ددعب مويلا يرصملا

 غلب تارايز ددعب نطولا ةديرج عقوم عبارلا بيترتلا يف ءاجو ،%16,16 اهتبسن

 يف ءاجو ،%21,63 تغلب يضاملا ماعلا نع ةدايز ةبسنب ،نويلم 129,5

 ،نويلم 72,5 غلب تارايز ددعب مارهألا ةباوب عقوم ةريخألاو ةسماخلا ةبترملا

 .%6,83 تغلب يضاملا ماعلا نغ ةدايز ةبسنب

 نم تناك ليابوملا ربع تارايزلاب ةنراقملاب رتويبمكلا ربع تارايز ةبسن لقأ )2(

 ،ليابوم %84 ىلإ رتويبمك %16 ةبسنب مارهألا ةباوبو نطولا يعقوم بيصن

 يف ءاجو ،%20 رتويبمكلا ربع تارايز ةبسن ربكأ عباسلا مويلا عقوم لتحا اميف

 ،%18 ةبسنب مويلا يرصملا مث ،%19 ةبسنب يوارصم عقوم يناثلا زكرملا

 مه مويلا يرصملا مث يوارصم هيليو عباسلا مويلا عقوم نأ ىلع للدي دق اذهو

 ءاوس ةروشنملا ةداملا يف اقيقدت رثكألا ءارقلا لبق نم ةعباتم عقاوملا رثكأ

 .كلذ ريغ وأ ةروشنملا ةداملل ةفِشرؤم عقاوم وأ نيسفانم نيعباتم وأ نيثحاب

 لصح رصم نم ةرايز ةبسن لقأ نأ ىلإ ريشت ريرقتلا يف ةروشنملا تانايبلا )3(

 ماع لالخ ةرايز نويلم 223,1 يلامجإ نم %52,74 يوارصم عقوم اهيلع

 نويلم 356,8 يلامجإ نم %60,69 ةبسنب عباسلا مويلا عقوم هيلي ،2021

 هالعأ روكذملا هراوز ددع يلامجإ نم %64,56 ةبسنب مويلا يرصملا مث ،ةرايز
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 ةبسن يف ىلعألا ءاجو ،هاروز ددع يلامجإ نم %69,15 ةبسنب نطولا عقوم مث

 ردجت انهو .%70,38 مارهألا ةباوب عقوم هاروز ددعب ةنراقملاب رصم نم ةرايزلا

 بلغأ نأ ىلإ ريشي رصم نم ةرايزلا ةبسنل سوكعملا بيترتلا نأ ىلإ ةراشإلا

 عقومل يجراخلا ريثأتلا لقي يلاتلابو نييرصم يأ-نييلحم مارهألا ةباوب ءارق

 ةصاخ ،مويلا يرصملاو عباسلا مويلاو يوارصم يعقومب ةنراقملاب مارهألا ةباوب

 %69,15 رصم نم تارايزلا ةبسن يف مارهألا ةباوب نم برتقا نطولا عقوم نأو

  .نويلم 129,5 غلابلا هتارايز ددع يلامجإ نم

 تارايزلا ةبسنب قلعتي اميف سمخلا عقاوملا نيب ىلوألا ةبترملا يوارصم لتحا )4(

 ددع يلامجإ نم %26,48 ةبسن اهنم يوارصم ققح ثيح ،جيلخلا لود نم

 .%23,97 رثكالا يهو اهنم ةيدوعسلا ةبسن تءاج ،2021 ماع لالخ هترايز

 ربكأ ةيدوعسلا تلكش ،%21,17 ةبسنب عباسلا مويلا ةيناثلا ةبترملا يف ءاجو

 عقوم ةثلاثلا ةبترملا لتحاو .ماعلا يلامجإلا نم %14,37 يهو اهنم ةبسن

 ىلعألا يهو اهنم ةيدوعسلا ةبسن تءاج ،%17 ةبسنب مويلا يرصملا

 ةبسن تناكو %14,58 ةبسنب مارهألا ةباوب تءاج ةعبارلا ةبترملا يفو ،14,44%

 ةبسنب ريخألا زكرملا يف نطولا عقوم لحو .%10,6 ىلعألا يهو ةيدوعسلا

 انه ةراشإلا ردجت امك .%11,06 ىلعألا يهو ةيدوعسلا ةبسن تناكو 13,64%

 تلثم وأ تباغ امك ،يوارصمل تارامإلا ةلود نم تارايزلا ةبسن فعض ىلإ

 .نطولاو مويلا يرصملا يعقوم تارايز يف ركذُت ال ةبسن

 ثودحو ،ةروكذملا عقاوملاب ةنراقملاب تارايزلا ددع يف عباسلا مويلا قوفت مغر )5(

 نيب تارايزلا ددع يف قرافلا حضتي ثيح -عقاوملا عيمج نيبو هنيب ريبك قراف

 ماع لالخ ةرايز نويلم 133,7 وحنب "يوارصم" يناثلا عقوملاو "عباسلا مويلا"

 نم لقألا تناك ةيبنجأ لود نم عباسلا مويلل تارايزلا ةبسن نأ الإ -2021

 ةبسن يف ىلوألا ةبترملا تءاج امنيب ،%3,08 تغلب ثيح ،هتارايز ددع يلامجإ

 ةبسنب يوارصم عقوم حلاصل هتارايز ددع يلامجإ نم ةيبنجأ لود نم تارايزلا

 ةبسنب مويلا يرصملل ةيناثلا ةبترملاو ،ارسيوسو ايلاطيإ يتلود نم 10,82%
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 نطولا ةثلاثلا ةبترملاو ،)اكيرمأو اسمنلا( هتارايز ددع يلامجإ نم 5,56%

 نأ ينعي ال كلذ نكل .%3,48 مارهألا ةباوب مث ،هتارايز يلامجإ نم %4,7 ةبسنب

 اقفو ةرادصلا يف لازام وهف ةيبنجأ لود نم تارايز ةبسن كلمتي ال عباسلا مويلا

 نع حصفت ةقباسلا بسنلا نكلو ،2021 ماع لالخ ققحملا تارايزلا ددعل

 ردجتو .طقف هراوز ددع يلامجإ نم عقوملل ةيبرغ نادلب نم تارايزلا ددع

 ةيبنجألا تارايزلا ةبسن عافترا ببس نأ ىلإ تاساردلا ضعب قفو ةراشإلا

 يف قيوست تاكرش دوجو وه ماعلا لالخ راوزلا ددعب ةنراقم عقاوملا ضعبل

 عافترا ىلإ ىدؤي امم ،عقاوملا ضعب حلاصل لمعت ةروكذملا نادلبلا ضعب

 .اهيف تارايزلا ةبسن

 ةنراقملاب رتويبمكلا ربع رئازلا ءاقب ةدم عافترا ةسمخلا عقاوملا ترهظأ )6(

 ىلع يوارصم لصح ثيح ،عقوم لكل ةينمزلا ةدملا فالتخا مغر ليابوملاب

 عقوم ةيناثلا ةبترملا يف ءاجو ،ةقيقد 31:00 رتويبمكلا ربع رئازلل ءاقب ةدم ىلعأ

 ،ةقيقد 16:40 ةثلاثلا ةبترملا يف مويلا يرصملا مث ،ةقيقد 17:05 عباسلا مويلا

 ىلعأ امأ .ةقيقد 12:30 مارهألا ةباوبو نطولا يعقوم ءاج ةعبارلا ةبترملا يف مث

 8:20 يوارصمو عباسلا مويلا يعقوم اهققح ليابوملا ربع رئازلل ءاقب ةدم

 ءاج ةثلاثلا ةبترملا يفو ،قئاقد 8:03 نطولا عقوم ةيناثلا ةبترملا يف ءاجو ،قئاقد

 7:01 مارهألا عقوم ءاج ةريخألا ةبترملا يفو قئاقد 7:40 مويلا يرصملا عقوم

 .قئاقد

 قوفت دجن ةسمخلا ةيرابخإلا عقاوملل 2021 ماع لالخ راوزلا ددعب قلعتي اميف )7(

 رهشأ لالخ عقاوملل راوزلل تالدعم لقأو ىلعأ ةنراقم نأ ثيح ،عباسلا مويلا

 نعو ،رئاز فلأ 900 ـب يوارصم نع قرافب عباسلا مويلا قوفت دجن ةنسلا

 4,9 ـب مارهألا ةباوب نعو ،نييالم 3,8 نطولا نعو ،نييالم 4 ـب مويلا يرصملا

 رهش لالخ هل راوزلا نم لدعم ىلعأ عباسلا مويلا عقوم ققح دقف .نييالم

 هيلي ،رئاز نييالم 4,7 نطولا مث ،نييالم 7,6 يوارصمف ،نييالم 8,5 غلب ليربأ

 ددع ققح يذلا مارهألا ةباوب ريخألا يفو ،ابيرقت رئاز نييالم 4,5 مويلا يرصملا
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 ربع راوز لدعم لقأ يف عباسلا مويلا قوفت امك .نييالم 3,6 نم برتقا راوز

 نييالم 5,8 لباقم يف ،نييالم 6,2 عباسلا مويلا يف غلب ثيح ،ليابوملا

 2,2 مارهألا ةباوبو ،مويلا يرصملل نييالم 3,2و ،نطولل نييالم 3,5 و ،يوارصمل

 ثيح ،رتويبمكلا لالخ نم راوزلا دادعأ يف عباسلا مويلا قوفت كلذكو .انويلم

 فلأ 900 لباقم انويلم 2,3 غلب رتويبمكلا لالخ نم راوز ددع ىلعأ ققح

 فلأ 800و نطولل ابيرقت نويلم 1,100و مويلا يرصملل نويلمو يوارصمل

 .مارهألا ةباوبل

 طباور وأ يرخأ عقاوم ربع ةلوحملا-ةرشابملا( تارايزلا رداصمب قلعتي اميف )8(

 مويلا عقوم قوفت ظحالن ،)ايديم لايشوسلا ربع -ثحبلا كرحم ربع-يرخأ

 ددع يف مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا يرصملاو يوارصم عقاوم ىلع عباسلا

 ةرشابملا تارايزلا يف عباسلا مويلا ققح ثيح ،ةعبرألا رداصملا ربع تارايزلا

 56,4 و ،انويلم 138 يوارصم امنيب ،انويلم 189,1 عقوملا كنيل حتف ربع

 تارايزلا يفو .انويلم 37,3 مارهألا ةباوبو ،انويلم 55,5 نطولاو ،مويلا يرصملل

 نيح يف ،انويلم 40 يوارصم امنيب ،انويلم 76,7 عباسلا مويلا ققح ةلوحملا

 12 مارهألا ةباوبو ،انويلم 33,8 نطولاو ،انويلم 41,9 مويلا يرصملا ققح

 انويلم 73,5 عباسلا مويلا ققح ثحبلا كرحم ربع تارايزلا ددع يفو .انويلم

 23,1 ققح مويلا يرصملاو انويلم 29,4 نطولاو ،انويلم 31.3 يوارصم امنيب

 مويلا ققح ايديم لايشوسلا يفو .انويلم 18,5 لقألا مقرلا مارهألا ةباوبو ،انويلم

 امنيب ،نييالم 10,8 نطولاو ،انويلم 13,7 يوارصم امنيب ،انويلم 17,5 عباسلا

 نوكي يلاتلابو .نييالم 4,7 مارهألا ةباوب تلجس اميف نييالم 9,4 مويلا يرصملا

 مويلل ريبك قوفت ىلع دكأ ،ةعبرألا اهرداصمل اقفو تارايزلا ددع نيب قرافلا

 نأو ةصاخ ،مارهألا ةباوبو نطولاو مويلا يرصملاو يوارصمب ةنراقملاب عباسلا

 عقاوملا نيبو عباسلا مويلا نيب تارايزلا ددع يف ةعساو ةفاسم ىلإ ريشت ماقرألا

 ددع يف مويلا يرصملا ىلع نطولا قوفت ىلع ديكأتلا نكمي امك .ىرخألا

 .ةلوحملا تارايزلاو ايديم لايشوسلا ربع ةمداقلا تارايزلا
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 لخد يذلا ةيموقلا ةفاحصلا نم ديحولا عقوملا وه مارهألا ةباوب عقوم ربتعي )9(

 ردجت انهو ،نيسفانتملا نيب سماخلا مقرلا اققحم TOP 5"" ريرقت ةسفانم

 نأو ةصاخ ،لبقملا ماعلا لالخ مارهألا ةباوبل مدقت ثودح تالامتحا ىلإ ةراشإلا

 قباسلا ماعلاب ةنراقملاب 2021 ماع لالخ راوزلا ددع يف ةدايز هل تثدح عقوملا

 ماعلاب ةنراقملاب 2021 ماع لالخ تارايزلا ددع يف ةدايزو ،%16,66 تغلب

 .%16,83 تغلب قباسلا

 هرابتعاب اهنم ءزج رشني مل يتلاو - ريرقتلا اهدصر يتلا ماقرألا ليلحت )10(

 دلبلا ىدص عقوم لوخد تالامتحا ىلإ ريشت -رابكلا ةسمخلا فينصت جراخ

 برتقيو ةسداسلا ةبترملا لتحي هرابتعاب ةلبقملا تسلا رهشألا لالخ ةسفانملا

 تارايزلا ددع وأ راوزلا ددعب ةقلعتملا ماقرألا قراف نأ امك .مارهألا ةباوب نم

 رابكلا عقاوم ةسمخلا نيب ةعساو ةفاسم ىلإ ريشي عقوملا يف رئازلا ءاقب ةدمو

 ةسمخلا نيبو )مارهألا ةباوب ،نطولا ،مويلا يرصملا ،يوارصم ،عباسلا مويلا(

 ضعب تارايز لدعم نأ ثيح ،"دلبلا ىدص" ءانثتساب مهل ةيلاتلا عقاوم

 لظت يلاتلابو ،2021 لالخ رئاز نويلم 2 نع ديزي مل ةرهش ىقلت يتلا عقاوملا

 رهشأ 6ـلا لالخ ةيرصملا ةيرابخإلا عقاوملا ةرادص يف ةسمخلا عقوملا هذه

 .ةلبقملا

 نكمي سمخلا عقاوملل راوزلاو تارايزلا دادعأ يف ريغتلا بسنل رظنلابو )11(

 ماعلا نم رياربفو رياني لالخ هتارشؤم عافترا لظ يف مويلا يرصملا مدقتي نأ

 ريرقتلا يف ةثلاثلا ةبترملا ىلع هتسفانم نطولا لصاوي لمتحملا نمو ،يراجلا

 .مداقلا يونس فصنلا

 ادوعص ريرحتلا يريدمو ءاسؤرب يرابخإلا عقاوملل ةعباتملا بسن رثأتت )12(

 .اطوبهو

 نم ةتباث هبش ةحيرش دهاشن راوزلاو تارايزلا يراسم ىلإ ةدوعلابو )13(

 عقوملا ةرايز حلاصل بلغألا يف بصتو عقاوملا ةفاكل رتويبمكلا ربع نيعباتملا

 تاصنملا ربعو ىرخألا تارايزلا رداصم نأ ىلع ةلالد يف ةرشابم يرابخإلا
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 يتلا ةيلدجلا تاعوضوملا ةرئاد لوح قيض لعافت يف سمغنت يعامتجإلا

 روهمج بذج ىلع ةرورضلاب طبترم ريغ يعامتجا لعافتو تاكراشم ردتست

 تايدرسلا ةميق عجارت رخآلا بناجلا ىلع سكعي امبرو ،يلصألا عقوملل ديدج

  .ةفقثملا تائفلا نم هنيعب روهمجل ةفدهتسملا ةيفحصلا صصقلاو


