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 ٢٠٢١ ماع نم لوألا عبرلا جئاتن نع نلعي ABC كنب

 مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاع ةیفاص حابرأب
 يكيرمأ رالود نویلم ٣٠ تغلب

 

 يف اھمھسأ ةلوادتملا )ب.م.ش ةیفرصملا ةیبرعلا ةسسؤملا( ABC كنب ةعومجم تنلعأ :نيرحبلا ،ةمانملا
 .٢٠٢١ ماع نم لوألا عبرلل ةیلاملا جئاتنلا نع مویلا ABC زمرلا تحت نيرحبلا ةصروب

 يف رذحب لقتنت يھو ٢٠٢٠ ماع تاریثأت نم تفاعت ثیح ،ةحبرمو ةيوق ةدعاقب ماعلا ةعومجملا تلبقتسا
 ةئیبو ةیضرع قالغإ تایلمعب مستت لازت ال يتلاو ،١٩ - دیفوك دعب ام ةیلاقتنالا ةیلیغشتلا فورظلا مضخ
 عم يفاعتلا قيرط يف هتاعمتجمو هیفظومو هئالمع معد ةلصاوم ABC كنب لصاويو .انقاوسأ ربع ةدیقم لمع
 ةعومجملا ذاوحتسا ةیلمع ریست ،صوصخلا هجو ىلعو .يمقرلا لوحتلاو ومنلل هططخ يف يعسلا ةلصاوم
 ذخأ نم ةمدقتم لحارم يف يھو دیج لكشب رياني يف اھعیقوت مت يتلا .م .م .ش رصم مولب كنب ىلع
 .ةیماتخلا تایلمعلاو ةیباقرلا تاقفاوملا

 :لوألا عبرلا لالخ ةیسیئرلا ءادألا حمالم

 لبق ام تايوتسم ىلإ دوعت رطاخم ةفلكت عم يكيرمأ رالود نویلم ٣٠ وحن ةیفاصلا حابرألا تغلب •
 لایتحالا تایلمع تاریثأتل كنبلا باعیتسا دعب كلذو ،لضفأ ةيداصتقا تاعقوت سكعي امم ،ةحئاجلا
 .٢٠٢٠ ماع لالخ تثدح يتلا ةیمیلقإلا

 كلذو ،لدعم ساسأ ىلعو يلیغشت ساسأ ىلع ریبك لكشب يلیغشتلا لخدلا يلامجإ عفترا •
 ةيداصتقالا فورظلاو ةدئافلا راعسأ ضافخنا نم مغرلا ىلع ،يضاملا ماعلا تايوتسم عمً ایشامت
 .ةبعصلا

 طابضنالا ةدايزو دیشرتلا تاءارجإ ةنراقملا تانایب سكعت ثیح ،يضاملا ماعلا نم لقأ فیلاكتلا تیقب •
 ةصاخلا لوحتلا ةیلمع يف ةیجیتارتسإلا انتايولوأ يف رامثتسالا رارمتسا عم فیلاكتلا يف مكحتلاو
 .كنبلاب

 نم ریثكب ىلعأ ةلویس بسنو لاملا سأر بسن عم ةيوق ةماع ةینازیمب عتمتي كنبلا لازي ال •
 ةبسن تغلبو ،٪١٦٫٦ ةبسن ١ ىوتسملا نم ةیسیئرلا ةیكلملا قوقح تغلب :ةیمیظنتلا تابلطتملا
 .٪١٢٤ تغلب دقف ةرقتسملا ةلویسلا ةبسن امأ ،٪٢٠٠ ةلویسلا ةیطغت

 قيرف مَّلستت دقو ً،ادرطم اًمخز دارفألل ةیمقرلا ةیفرصملا تامدخلاو عفدلا لاجم يف انتاردق بستكت •
 امك ،اھلوحت نم ةیلاتلا ةلحرملا هیجوتل ةیبرعلا ةیلاملا تامدخلا ةكرش يف ةرادإ دیلاقم ديدج يدایق
 .درطم وحن ىلع "ىلإ" كنب عئادوو ءالمع ومن ديازتي

 ةمیلس ينامتئا نامض ریياعم دوجو عم ،لوصألا ةظفحمل ةيوقلا ةیلكلا ةدوجلا ىلع كنبلا ظفاح •
 .ءالمعلل ةقثكملا طغضلا تارابتخا تاعجارم ربع اھدیكأت مت يتلاو

 ةدوع ىرن نأ اندعسي" :ًالئاق ریبكلا رمع قيدصلا /دیسلا ،ABC  كنب ةعومجم ةرادإ سلجم سیئر قلع دقو
 تازایتمالل ةيوقلا ةیسیئرلا سسألا ىلعً ادكؤم ،ةیحبرلا نم داتعملا نم رثكأ ىوتسم ىلإ ةعومجملا
 يفً اعقوتم ناك امع م ًةبوعص رثكأ ةحئاجلا ةلحرم نم لاقتنالا نأ نم مغرلا ىلعو .ةعومجملل ةعونتملا
 لالخ ةیلاعفب هیجوتلاو "ديدجلا يعیبطلا عضولا" عم فیكتلاو ،ةوقب لمعلا لصاوي  ABC كنب نأ الإ ،قباسلا

 ."رمتسملا يدحتلا اذھ



                ١٢/٠٥/٢٠٢١                 يفحص نایب  

 

 : ةیلاملا جئاتنلل يلیصفت صخلم يلي امیفو

 ٢٠٢١ ماع نم لوألا عبرلا لالخ لامعألا ءادأ

 ٣٠ وحن ٢٠٢١ ماعلل لوألا عبرلل مألا ةكرشلا يمھاسم ىلع ةدئاعلا ةدحوملا ةیفاصلا حابرألا تغلب •
 ةرتفلا نع ةلجسملا ةیفاصلا رئاسخلا نم يكيرمأ رالود نویلم ٦٢ عم ةنراقم ،يكيرمأ رالود نویلم
 .يضاملا ماعلا نم اھسفن

 اھردق ةیبلس ةیحبر عم ةنراقم ،يكيرمأ رالود ٠٫٠١ ةرتفلا هذھ لالخ دحاولا مھسلا ةیحبر تناك •
 .يضاملا ماعلا نم اھتاذ ةرتفلا لالخ يكيرمأ رالود ٠٫٠٢

 ةرثأتم ،يكيرمأ رالود نویلم ١٦ مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاعلا ةلماشلا ةراسخلا عومجم غلب •
 يكيرمأ رالود نویلم ٥٣٤ عم ةنراقم كلذو ،ةعباتلا ةیبنجألا تاكرشلا يف ةیبنجألا تالمعلا ليوحتب
 .يضاملا ماعلا نم اھتاذ ةرتفلا لالخ لجسملا

 ىلعأ يأ ،يكيرمأ رالود نویلم ١٨٢ يلیغشتلا لخدلا عومجم غلب ،يلیغشت ساسأ ىلع ءانب •
 ،يضاملا ماعلا يف اھتاذ ةرتفلا لالخ ةلجسملا يكيرمأ رالود نویلم ١٠٢ عم ةنراقم ٪٧٨ ةبسنب
 هذھ لالخ يكيرمأ رالود نویلم ٢٠٥ يلیغشتلا لخدلا عومجم غلب دقف *لدعم ساسأ ىلعو
 .يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفن يف ةلجسملا يكيرمأ رالود نویلم ٢٠٠ عم ةنراقم ،ةرتفلا

 نویلم ١٣٧ عم ةنراقم ٪١١ هرادقم عجارتب ،يكيرمأ رالود نویلم ١٢٢ دئاوفلا نم لخدلا يفاص غلب  •
 ضافخنا ریثأت باعیتسا دعب كلذو ،يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفن لالخ ةلجسملا يكيرمأ رالود
 .يضاملا ماعلا عم ةنراقملاب ةدئافلا تالدعم ةمیق

 رالود نویلم ١٣٣ عم ةنراقم ٪٦ رادقمب ةعجارتم ،يكيرمأ رالود نویلم ١٢٥ لیغشتلا تافورصم تغلب •
 ضفخ تاردابم نم ةدافتسالا رارمتسا لالخ نم كلذو ،يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفنل يكيرمأ
 ةعومجملل يمقرلا ّلوحتلا ةلحر يف رامثتسالا ةلصاوم تايولوأ بیترت ةداعإ عم ماعلا لالخ ةفلكتلا
 .ةیجیتارتسالا تاردابملاو

 لالخ يكيرمأ رالود نویلم ٧٦ هردق يلیغشت حبر يفاص *لدعم ساسأ ىلع ةعومجملا تققح •
 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يكيرمأ رالود نویلم ٦٧ عم ةنراقم ٪١٣ ةبسنب عافترا ةلجسم ،عبرلا

٢٠٢٠. 
 ١٢٠ عم ةنراقملاب ،يكيرمأ رالود نویلم ٢٠ ةرتفلا هذھ لالخ ةرثعتملا ضورقلا تاصصخم تغلب •

 تاعقوتلا يف ساكعنا عم ،يضاملا ماعلا نم اھتاذ ةرتفلا لالخ ةلجسملا يكيرمأ رالود نویلم
 بجومب ةعقوتملا رئاسخلا تاريدقت لالخ نم يضاملا ماعلا يف اھتايوتسم ىندأ نع ةيداصتقالا
 لثم ةیمیلقإلا لایتحالا تالاحل ریبكلا ریثأتلا نودو ،٩ مقر ةیلاملا ريراقتلا دادعإل يلودلا رایعملا

(NMC) ، لالخ يعیبط ریغ لكشب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا موسر عافترا يف تببست يتلاو 
 .٢٠٢٠ ماع

 ماعل ماعلا ةياھن تايوتسمب ةنراقم ٪٥٫٤ وحن ضورقلا يلامجإ ىلإ ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تغلب •
 ةبسنلا رقتستو .ضورقلا يلامجإ ضافخنا ىلإ ریبك دح ىلإ ةدايزلا عجرتو ،٪٥٫٢ ةغلابلاو ٢٠٢٠

 .لماكلاب ةحونمملا دمألا ةليوط ضورقلا ليدعت متي امدنع كلذو ،٪٤٫٥ دنع
 لوألا عبرلا لالخ يكيرمأ رالود نویلم ٩٨ دادرتسا عم ةنراقم ،يكيرمأ رالود نویلم ١ بئارضلا تغلب •

 ABC كنب يف تالمعلا تاطوحتل ةیبيرضلا تالماعملا نم ریبك لكشب نيابتلا عجريو ،٢٠٢٠ ماع نم
 دقف ،لدعم ساسأ ىلعو .يلیغشتلا لخدلا يلامجإ ىلع لباقم ریثأت اھل يتلاو (BAB) ليزاربلا
 سفن لالخ ةيرفص موسرب ةنراقم يكيرمأ رالود نویلم ١٥ ةرتفلا هذھ لالخ ةیبيرضلا موسرلا تغلب
 .يضاملا ماعلا نم ةرتفلا
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 ریياعمو ةيوق ةعومجملا ىدل لوصألا ةظفحم ةدوج تیقب دقف ،ةبعصلا فورظلا هذھ نم مغرلا ىلعو •
 .ةمیلس انيدل باتتكالا

 ةماعلا ةینازیملا

 ةياھن يف يكيرمأ رالود نویلم ٣٬٧٥٣ مألا ةكرشلا يمھاسم ىلإ ةدئاعلا ةیكلملا قوقح تغلب •
 .٢٠٢٠ ماعلا ةياھن يف يكيرمأ رالود نویلم ٪٣٬٧٦٧ عم ةنراقم ٪٠٫٤ غلب عجارتب يأ ،ةرتفلا

 ٣٠٫٤ عم ةنراقم ٪١ ةبسنب ضافخناب ،ةرتفلا ةياھن يف رالود رایلم ٣٠٫٢ تادوجوملا عومجم غلب •
 .٪٢ ةبسنب *لدعم ساسأ ىلع تادوجوملا عومجم عفتراو .٢٠٢٠ ماع ةياھن رالود رایلم

 رالود رایلم ١٥٫٧ عم ةنراقم ةرتفلا ةياھن يف يكيرمأ رالود رایلم ١٥٫٢ فلسلاو ضورقلا تغلب •
 ةینازیملل دیشرلا مادختسالا ىلع رمتسملا انزیكرت سكعي امم ،٢٠٢٠ ماعلا ةياھن يف يكيرمأ
 .ةماعلا

 .٢٠٢٠ ماعلا ةياھن يف يكيرمأ رالود رایلم ٢١٫٣ لباقم ،يكيرمأ رالود رایلم ٢١٫٦ عئادولا مجح غلب •
 ةقث دكؤي امم هرارقتسا ىلع ظفاح دق انيدل عئادولا ىوتسم نإف ،ةدئاسلا عاضوألا نم مغرلابو
 .انيدل عئادولا ةدعاق ةدوج نیسحتو عيونت يف اندوھج رمتستو .انئالمع

 ةلویسلا ةبسنو ٪٢٠٠ ةلویسلا ةیطغت تغلب ثیح اھتوق ىلع ةلویسلا تايوتسم تظفاح •
 لباقم ،٪٥٣ غلبتل عئادولا ىلإ ةلئاسلا تادوجوملا ةبسن تنسحت دقو ،٪١٢٤ ةیفاصلا ةرقتسملا

 .٢٠٢٠ ماعلا ةياھن يف ةلجسم ٪٥٢
 ةبسنب ١ ىوتسملا نم ةیسیئرلا ةیكلملا قوقح :اھتوق ىلع لاملا سأر ةيافك تايوتسم تظفاح •

 .%١٧٫٨ لاملا سأر ةيافكل ةیلكلا ةبسنلاو ،٪١٦٫٩ لاملا سأر نم ىلوألا ةئفلا ةبسن ،٪١٦٫٦

 نم ةركتبم ةعومجم هئالمعل مدقيو ،ةقطنملا يف يفرصملا لاجملا يف ةدئارلا كونبلا نم ABC كنب دعُي
 ليومتو ةراجتلا ليومتو تاكرشلل ةلمجلاب ةیفرصملا تامدخلا لمشت يتلاو ةیلاملا تامدخلاو تاجتنملا
 امك .ةیمالسإلا ةیفرصملا تاجتنملاو ةنازخلا تاجتنمو ةعّمجملا ضورقلا بیترتو لكیھملا ليومتلاو عيراشملا
 ،رئازجلاو سنوتو رصمو ندرألا يف هل ةعباتلا كونبلا ةكبش لالخ نم ةئزجتلاب ةیفرصملا تامدخلا كنبلا مدقي
 .نيرحبلا يف "ىلإ" كنب لالخ نمو

 ىلع نارفوتم ةیفحصلا تانایبلاو ةیلاملا تانایبلا نأ ىلإ نیمھاسملا ةداسلل ABC كنب ةعومجم هونتو
  ABC.  كنبو نيرحبلا ةصروبل ينورتكلإلا عقوملا

 كنب يف ةلمعلا تاطوحتل ةیبيرضلا ةجلاعملل ليدعتلا دعب بستحي هالعأ هیلإ راشملا لدعم ساسأ ىلع *
ABC  لماوعلا نم اھریغو ةلمعلا ةمیق ضافخناو ةبيرضلاو لخدلا نیب يضيوعت رثأ اھل يتلا ليزاربلا 

 عقوملا ىلع ةرفوتملا نيرمثتسملا ةقیثو يف رفوتم لیصفتلا نم ديزملا .ةرركتملا ریغ ةیئانثتسالا
  ABC. كنبل ينورتكلإلا

 – ىھتنا -

 ةعومجملل يلاملا ريدملا ،زنكبوھ نودنيربب لاصتالا ءاجرلا ،تامولعملا نم ديزملل

 ٩٧٣+ ١٧٥٤٣٢٢٣  مقر فتاھ ،نيرحبلا ةكلمم ،ةمانملا


