
 قرشلايف بئارضلا يلوؤسم عالطتسا
٢٠٢٢ طسوألا
ةمزألا زايتجا



 ثيح ،"ةلماشلا ةفصاعلا"ةرابعب هانفصو دقو ،طسوألا قرشلا يف تاسسؤملا هجاوت يتلا ةيبيرضلا ت4دحتل/ ًائيلم٢٠٢١ ماع ناك
 د4دزاو ،ةهج نم ةرشابملا ريغ ةيلحملا بئارضلا نم ديزملا ضرف ببسب ةقطنملا يف ةيملاعلا تاسسؤملا ىلع ةبترتملا تابلطتملا تفعاضت
 .ىرخأ ةهج نم ليومتلل ةريفو رداصم ىلع اهلوصحو ةيبيرضلا تاطلسلا طاشن

 ةيبلت لجأ نم ايلعلاتارادإلا نم معدلا ىلع لوصحلاو ايجولونكتلا يف لجاعلا رامثتسالا ىلإ ةيبيرضلا قرفلا ةجاح ىلع tدكأ دقو
 ىلع ةبترتملا ةريبكلا رطاخملاو ،بئارضلا ةرادإ يف تاديقعتلا ةد4ز نم ةقطنملا يف تاكرشلا ةtاعم لظ يف اهقتاع ىلع ةاقلملا تابلطتملا
.تاروطتلا ةبكاوم نع زجعلا نم فوخلا ةجيتن ةيراجتلا ةعمسلاو ةيلاملا ةردقلا

 دودر ريشُت ذإ  .لوألا عالطتسالا ىلع ماع رورم دعب ريبك مدقت زارحإ نع- يناثلا  عالطتسالا وهو- عالطتسالا اذه فشكيو
 ماظنلا تابلطتم عم لماعتلا يف ةقثلا عافترا ىلإ طسوألا قرشلا ءاحنأ فلتخم يف ةلقتسم ةقطنم١٢ يف يبيرضلا رارقلا عانُص رابك
 يف ًاصوصخ ةيبيرضلا تارادإلا يف تارامثتسالا خض ىلإ ةفاضإ ،ةيبيرضلا تاطلسلا عم ًاجوضن رثكأ ةقالع ةأشنو ،روطتملا يبيرضلا

  .ايجولونكتلا لاجم

 ةظقيلا ىلإ ةبسنل/ لوحتلا ةطقن حبصي دق٢٠٢٢ ماع نأ ىرن ،ةفصاعلا هذه "زايتجال" لضفأ عضوب ودبت تاسسؤملا نأ امبو
 لصاوي طسوألا قرشلا يف يبيرضلا دهشملاف ،اهتيادب يف تلاز ام ةصقلا نكل .يلاحلا عالطتسالا جئاتن قفو جيلخلا ةقطنم يف ةيبيرضلا
  .تاروطتلا هذهل ةباجتسالا يبيرضلا عاطقلا يف نيلماعلا ىلع ضرفي امم ،ةيملاعلا تابلطتملا عم فيكتلاو روطتلا

 عم نمازتل/ اهذاختا بجي يتلا ةلجاعلا تاوطخلا ىلع ءوضلا طّلسيو ،ةقطنملا يف ةيبيرضلا تارادإلا مدقت ىدم ريرقتلا اذه لوانتي
  .لوحتلا نم ةيلاتلا ةلحرملا انلوخد

   .ثحبلااذه يف مهتمهاسم ىلع عالطتسالا يف نيكراشملا عيمج ىلإ ركشلا ليزجب هجوتن نأ دون ،ةبسانملا هذه يفو

شتير ياج
 طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةيبيرضلا ةيمقرلا لولحلا ةيجيتارتساو لوحتلا لوؤسم | كيرش



جئاتنلا
ةیسیئرلا

 "يكوهلا اصع" ةرهاظ
 ةيبلتل تقتراو ،ًايبسن ةريصق ةينمز ةرتف لالخ ًاظوحلم ًامدقت طسوألا قرشلا يف ةيبيرضلا تارادإلا تققح
 يف بئارضلا يلوؤسم نم %٧٩ عقوتيو  .قيرطلا ةيادب لازن ام اننكل .ةعراستملا ةيبيرضلا ةئيبلا تابلطتم
.ةمداقلا سمخلا ىلإ ثالثلا تاونسلا لالخ يبيرضلا دهشملا يف ةريبكلا تاريغتلا رارمتسا طسوألا قرشلا

ةيجيتارتسالا ةيبيرضلا ةفيظولا رود زورب
 زيكرتلا ةيلقع نم ةعرسب لاقتنالا ةيبيرضلا تارادإلا ىلع بجي ،ةقطنملا يف ةيبيرضلا ةئيبلا روطت رارمتسا عم
.تsايبلاو ايجولونكتلا ىلع ةمئاق ةيجيتارتسإ ةيجهنم ينبت ىلإ لاثتمالا ىلع

دراوملا ىلع قابس
 ةروطتم ةئيب يف تارارقلا ذاختا ةيلمع يف ةمهاسملاو ةيسفانتلا ىوتسم عفر ىلع ةردقلu ةيبيرضلا فئاظولا عتمتت
 ،رصمو ةيدوعسلا ةيبرعلاةكلمملا يف ةينورتكلإلا ةرتوفلا ماظن ىلإ لوحتلا ماهمل ةباجتسالا لثم ،ديازتم لكشب
 ىلع ةسرش ةسفانم يف اهسفن دجتس تاسسؤملا نأ الإ .تاكرشلا ىلع ةبيرض ضرفل ةيتارامإلا ططخلاو
.نيرخآلا ةبكاومل اهجاتحت يتلاو ةردانلا ةيبيرضلا تاءافكلا

٠١

٠٢

٠٣

 ةيسيئرعيضاوم ةثالث ىلع عالطتسالا اذه روحمتي
تارادإلا مدقتو ،ديقعتلا ىوتسم ةدRز :ىهو
.دراوملا نيم\ ىلع زيكرتلاو ،ةيبيرضلا



ةرھاظ
"يكوھلااصع"

٠١



ةرشابملا ةبيرضلا

٢٠٢١

 sدهش ثيح ،ةعرسلاو قاطنلا ثيح نم ةريبك ةروصب ةيضاملا ةنسلا لالخ تمدقتو ةيبيرضلا تارادإلا تروطت
 لحارملا يف اهنم ديدعلا ناكو ةيبيرضلا تاطلسلا هيرجت يذلا قيقدتلا ةبكاومل اهيعس يف ةيبيرضلا قرفلا ةsاعم
 دامتعا ىلع لمعتتاسسؤملا نأ ماعلا اذه عالطتسا رهظيو .ةيبيرضلا ايجولونكتلا دئاوف فاشكتسا نم ىلوألا
 .ةيبيرضلا تاطلسلا عم اهتقالع يف اهتقث ديزي امم ةيبيرضلا اهقرف عيسوتو ةيبيرضلا ايجولونكتلا

 ميدقتل تاينقتلا ينبت يف مهتسايس )ةقباسلا ةنسلا يف %٨ ـب ةنراقم( عالطتسالا يف نيكراشملا نم %٣٠ فصو
  ."ةدئار" مهتسايس نأ %١٧ لاقو "مدقتلا روط يف" ا�أ ىلع ةرشابملا بئارضلا تامدخلا

 ذيفنت ثيح نم مكتسسؤم عضو فصي يذلا رايتخالا ديدحت ىجري :لاؤس
ةيبيرضلا تاينقتلا ينبت وأ

ريكفتلا ةلحرم يف

 ةيادبلا ةلحرم يف
 ةيلاقتنا ةلحرم يف

 مدقتلا روط يف
ةدئار

ةرشابملا ةبيرضلا
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ةمئاق #"غ ةد,ع* لوقعم دح 3إ ة,نواعت ةزاتمم حاصفإلا مدع لضفأ

 ،ريغتملا بئارضلا عاطقل ةديازتملاتابلطتملا ةيبلتل ايجولونكتلاو ةيرشبلا دراوملا يف ةقطنملا يف تاسسؤملا رمثتست
 نمض لقأ وأ نيفظوم٥ كلتمت عالطتسالا يف ةكراشملا تاسسؤملا نم %٧٥ تناك ،ةيضاملا ةنسلا يفف
 .ًاصخش٢٠ ىلإ لصي ام تاسسؤملا فصن نم رثكأ تفظو طقف ،ةنسلا هذه امأ ،ةيبيرضلا ماسقألا

 عاطق يف فئاظولا مجح يف ةد(زلا ةبسن
ةيضاملا رشع ينثالا رهشألا يف بئارضلا ٦٦%

 اوهجاو م�أ عالطتسالا يف نيكراشملا نم %٤٩ لاق ثيح ،ةيبيرضلا تاطلسلا طاشن ىوتسم عجارتي مل
 نكل ،ةيضاملا ةنسلا يف %٤٥ ـب ةنراقم ،ةيضاملا رشع ينثالا رهشألا يف ًايبيرض ًاعازن وأ ةيبيرض ةبوعص
 امك .ةلئسألا ىلع ةباجإلل ًادادعتسا رثكأو يلخادلا قيقدتلا تايلمع ىلع ًادايتعا رثكأ تحبصأ تاسسؤملا

 ةيضاملا ةنسلا عالطتسا يف نيكراشملا ثلث يلاوح فصو امنيبف ،ةيبيرضلا تاطلسلا عم تاقالعلا تنسحت
 يف "ةزاتمم"وريدقت لقأ ىلع "ةينواعت" ةيبيرضلا تاطلسلا عم مهتقالع نأ %٧٩ لاق ،"ةدعابتم" ا�» مهتقالع
.لاوحألا نسحأ

 قطانملا يف ةيبيرضلا تاطلسلا عم كتسسؤم ةقالع فصت فيك :لاؤس
؟اu لمعت يتلا

١٧% ٣%٢٠%٢٠٢٢٥٩%

حاصفإلا مدع لضفأةزاتمملوقعم دح ىلإ ةينواعتةديعبةمئاق ريغ



 ةمئاق تاقالع ءانبل تاسسؤملا اهتلذب يتلا دوهجلا نإ
 اهفئاظو يف رامثتسالاو ،ةيبيرضلا تاطلسلا عم ةقثلا ىلع
 ٌعجشم ٌرمأ وه عراستملاو لئاهلا لوحتلا ةهجاومل ةيبيرضلا

 ."ًاقح

 رومغي دمحم
طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةينوناقلاو ةيبيرضلا تامدخلا مسق سيئر

"



ة;:789لا رطاخملا لمحت -ع ةضفخنم ةردق ة;:789لا رطاخملا لمحت -ع ةطسوتم ةردق
ة;:789لا رطاخملا لمحت -ع ة;لاع ةردق حاصفإلا مدع لضفأ

 تاطلسلا ىدحإ عم ةبوعص اوهجاو
 %٤٩ ةيضاملا ةنسلا يف ةيبيرضلا

 يفف .رطاخملا لمحت ىلع ةردقلا نم ىلعأ ةجردب تاكرشلا عتمت ًامدقت رثكألا ةيبيرضلا ةمكوحلا جمsرب نع جتن
 هذه نكلو ،رطاخملا لمحت ىلع ةضفخنم ةردقب نوعتمتي م�أ نيكراشملا فصن نم رثكأ لاق ،ةيضاملا ةنسلا
 لمحتىلع ةعفترم وأ ةطسوتم ةردقب نآلا نوعتمتي م�أ ًابيرقت %٦٠ لاقو ،%٣٩ ىلإ تضفخنا ةبسنلا
   .ةديدجلا نيناوقلل ةباجتسالا يف ةنورملا نم ىلعأ ت±وتسم ىلإ ريشي امم ،رطاخملا

؟ةيبيرضلا رطاخملا لمحت ىلع ةسسؤملا ةردق فصت فيك :لاؤس

 رمألا اذهو .ًاينيتورو ًاتب³ ًىحنم ذختت ةيبيرضلا تاطلسلاو تاسسؤملا نيب ةقالعلا نأ ىلع لدت تارشؤم دجوت
 ةينآ ةيجهنم وحن رثكأ مدقتيس لب ،ودبي امك ضفخني نل ةيبيرضلا تاطلسلا طاشن نأل ًارظن لؤافتلل وعدي
.يبيرضلا لاثتمالاو غالبإلا ثيح نم ايجولونكتلا ىلع ةمئاقو

 نم تنيُب دق يبيرضلا لاثتمالل ةيتحتلا ةينبلا نأ ىلع ةقطنملا يف تداس يتلا ةبيرضلا ةضفخنم ةسايسلا دكؤت
 ىرخألا قطانملا يف بئارضلا يعفادو تاطلسلا عم ًامامت ضراعتي امب ،هيف شيعن يذلا يمقرلا ملاعلا يف رفصلا
 ةرتوفلا لثم ايجولونكتلا ىلع ينبملا ماظنلا نمضيسو .ةيقروو ةميدق ةمظنأ مدختست لازت ام يتلاو "ًاجضن رثكألا"
 ىلع ًاروطتو ًاراكتبا رثكألا ةمظنألا نيب نم نوكيس طسوألا قرشلا يف يبيرضلا لاثتمالا ماظن نأ ةينورتكلإلا
 ،ةيضاملا رشع ينثالا رهشألا لالخ ةينورتكلإلا ةرتوفلا ةمظنأ رصمو ةيدوعسلا تدمتعا ثيح ،ملاعلا ىوتسم
.جهنلا اذه ىلع ةقطنملا يف ىرخألا لودلا ريست نأ يمتحلا نمو

 ام وهو ،ةيبيرضلا تاطلسلا ةبكاوم ةرورض يف طسوألا قرشلا يف تاسسؤملا ههجاوت يذلا يدحتلا لثمتي
 ةيلقع يف يرهوج رييغتءارجإ ىلإ ةفاضإلu نيفظوملاو ايجولونكتلا يف ةريبك تارامثتسا صيصخت ىلإ يدؤيس
 .تاسسؤملا

٤% ٦%٣٩% ٥١%

ةيبيرضلا رطاخملا لمحت ىلع ةضفخنم ةردق
ةيبيرضلا رطاخملا لمحت ىلع ةيلاع ةردق

ةيبيرضلا رطاخملا لمحت ىلع ةطسوتم ةردق
حاصفإلا مدع لضفأ



ةفیظولارودزورب
ةیبیرضلا
ةیجیتارتسالا

٠٢



 تابلطتم ةيبلت يف ًالئاه ًامدقت اوزرحأو ،يدحتلا ىوتسم ىلإ ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف بئارضلا وصصختم ىقترا
 هجاوت يتلا ةيسيئرلا لكاشملا لظت .ةليوط ةريسم ةيادب لثمي اذه نكلو .ةيبيرضلا تاطلسلا قيقدتو لاثتمالا ةد±ز
 نامعو ةيدوعسلاو تارامإلا يف ةيئاقتنالا ةبيرضلا تابلطتمو ةفاضملا ةميقلا ةبيرض ةرادإ يه تاسسؤملا
 ةرشابملا بئارضلا لثمت نيح يف  .رصمو ةيدوعسلا يف ةينورتكلإلا ةرتوفلا ةمظنأ عم ملقأتلا بناج ىلإ ،نيرحبلاو
 جمsرب لالخ نميلودلا طغضلu اهروعشو ،تاداريإلا ةد±زل ةفلتخملا قطانملا يعس لظ يف ،مداقلا يدحتلا
 .ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم هتقلطأ يذلا )BEPS( حuرألا لقنو يبيرضلا ءاعولا لكÀ ةحفاكم

 بئارضلا ليصحتل ًايملاع ًاراطإ عضيل ةشقانملا ديق لازي ام جمsربلا نم لوألا روحملا ناك ،ريرقتلا اذه رشن ءانثأ
 امأ  )ةتمتؤملا ةيمقرلاتامدخلا ىلع يساسأ لكشب قبطنيو( تايسنجلا ةددعتم ةريبكلا تاكرشلا حuرأ صيصختو
 يف هقيبطت لمتحملا نمف ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةريبكلا تاكرشلل يبيرضلا لدعملل ىندأ ًادح عضي يذلا يناثلا روحملا
 .٢٠٢٣ علطم يف ةيمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود

 طسوألا قرشلا يف بئارضلا يلوؤسم نم
 يبيرضلا دهشملا يف "ةريبك تاريغت" نوعقوتي

.ةمداقلا سمخلا ىلإ ثالثلا تاونسلا لالخ ٧٩%



 يبيرضلا دحلا ريبادتل تباجتسا يتلا ةقطنملا لود ةمدقم يف تارامإلا ةلود تناك
 ةيبيرض نيناوق نسب ءاوس ىرخألا لودلا اهعبتت نأ عقوتملا نمو .ملاعلا ىوتسم ىلع ىندألا

 يف امب تاسسؤملا ىلع ربكأ ريثv ثودح ىلإ يدؤي امم ،ةميدقلا نيناوقلا ليدعت وأ ةديدج
."ةسسؤملا نمض ىرخألا ةينعملا فارطألاو ةيبيرضلا فئاظولا كلذ

 دوبع نانح
طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةيلودلا بئارضلاو ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع | كيرش

"



(. -,+*()لا حالصإلا
->ودلا د:عصلا 7عو طسوألا ق0/لا -

ةL0اHملا JKغ ةH*()لاو كرامجلاو ةفاضملا ةم:قلا ة:<*(=
كلذ JKغ

 امنيبو .ءارولل ةدوعلا نمًالدب لبقتسملا ىلإ بئارضلا ولوؤسم علطتي ثيح ،عالطتسالا يف حوضوب كلذ ودبيو
 فالخب ىرخأ لكاشم عالطتسالا يف نيكراشملا اثلث ركذ ،ريبك قلق ردصم ةفاضملا ةميقلا ةبيرض لازت ام
جمsربو ،يليوحتلا ريعستلاو ،طسوألا قرشلا يف يراجلا يبيرضلا حالصإلا اوددح ثيح ،ةرشابملا ريغ بئارضلا
 ،.مÎاسسؤم ىلع اÎروطخب نورعشي يتلا لكاشملا مهأ ا�أ ىلع حuرألا لقنو يبيرضلا ءاعولا لكÀ ةحفاكم
 .ًامامت ةيضاملا ةنسلا جئاتن ضقانت جئاتنلا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 لكÀ ةحفاكم جمsربل ةباجتسالا ةيفيك لوح ةقطنملا يف بئارضلا ةضفخنم لودلل يسيئرلا لاؤسلا قلعتي
 لبقت نأ وأ اهسفنب بئارضلا قيبطت يف ةلود لك مامأ حاتملا رايخلا لثمتيو ،حuرألا لقنو يبيرضلا ءاعولا
 هيلع لاثم ريخو ،حضاو راسملا نإ .رخآ ناكم يف ةيبيرضلا اÎامازتلا عفد اهدودح نمض ةدوجوملا تاسسؤملا
 ،ًادعاصف٢٠٢٣ وينوي١ نم ًارابتعا أدبت يتلا ةيلاملا تاونسلا نع تارامإلا ةلود يف تاكرشلا ةبيرض قيبطت
 .يبيرضلا لوحتلا اذه نم ةمداقلا ةلحرملا يف ىلوأ ةوطخ دعي يذلاو

 ؟كتسسؤم ىلع ةروطخ لثمي ةيلاتلا ةيبيرضلا تالاxا نم يأ :لاؤس

%٤

%٣٣

%٦٣

يلودلا ديعصلا ىلعو طسوألا قرشلا يف يبيرضلا حالصإلا
ةرشابملا ريغ ةبيرضلاو كرامجلاو ةفاضملا ةميقلا ةيبيرض
كلذ ريغ



 ًارابتعا تارامإلا يف تاكرشلا ةبيرض قيبطت نع ريخألا نالعإلا دعب :لاؤس
؟يليامم كتسسؤم ههجاوت يذلا ربكألا يدحتلا وه ام ،٢٠٢٣ وينوي نم

.مداق وه امل ةيبيرضلا تارادإلا دادعتسا ىدم لوح لاؤسلا ىقبيو

تارامإلا ةلود يف تاكرشلا ةبيرض ر"آ

 مّيقت ةلودلا يف ةلماعلا تاسسؤملا لازت ام ،تارامإلا ةلود يف تاكرشلا ةبيرض قيبطت ىلع ةنس نم رثكأ لبق
 .يفاصلا اهلخد ىلعو اهلامعأ ىلع ةديدجلا ةبيرضلا ر³آ

  .لكك لامعألا وأ ةيبيرضلا ةفيظولا ىلع ءاوس ةتوافتم جئاتن تاكرشلا ةبيرض قيبطت ىلع بترتي ،رمألا عقاو يف
 مظعم يف ناك اهقيبطت نأ الإ ،يضاملا ماعلا يف ةيبيرضلا ايجولونكتلل تاسسؤملا نم ديزملا قيبطت نم مغرلا ىلعو
 نأ لوقلا نكمي امنيب .ةينورتكلإلا ةرتوفلا ةمظنأ ىلع زكريو ةفاضملا ةميقلا ةبيرضل لاثتمالا ةجلاعمل تالاحلا
 .ًاروطت رثكأ ىرخأ ةيجهنم بلطتي تاكرشلا ةبيرضل لاثتمالاو غالبإلا

 ةدوجوملا تاكرشلا دراوم ةرادإ ةمظنأ نم ةلصلا تاذ تاداريإلا تsايب عيمج جارختسا بجي ،لاثملا ليبس ىلعف
 نل ا�إف ،يلاتلuو .تاعاطتقالu ةطبترم تsايب ةيأ بناج ىلإ ،اهعيمجتو اهقيقدت دعب ةدحوملا ةمظنألا وأ
 تاليوحتلu ةصاخلا تارارقإلاو ريراقتلا دادعإ لجأ نم ةدح ىلع ةكرش لكل تsايبلا كلت ةعجارم بلطتت
 بناج ىلإ ،)هقيبطت لاح يف(٢ روحملا تابلطتمو ةيبيرضلا تاصصخملا ةعجارم كلذك لب ،بسحف ةيدقنلا
 جاتحتسو ،ةينعملا ةقطنملا يف مئاقلا اهعرفب ةصاخلا تsايبلاو ةعومجملل دحوملا زكرملا ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحلا
 .قباسلا يف هتبقارمل رطضت مل امبر يذلا قافنإلا عبتت ىلإ تاسسؤملا

 يف ،ًاديقعت رثكأ ةيبيرض ةئيب عم تاسسؤملا فيكت عم نمازتلu ةيمهألا ةغلu ةيبيرضلا تsايبلا ةدوج حبصتس
 لثمي كلذ نأ مهنم %٣٣ لاق ثيح ،بئارضلا يلوؤسمل غلu قلق لحم تsايبلا ةدوج هيف دعت يذلا تقولا
  .٢٠٢١ ماع يف %١٨ ـب ةنراقم ،ةنسلا هذه مهفواخم ربكأ

٧٠%

٥٤%

٤٩%

٣٧%

٧%

٤%

٣%

٣%

٧٥%

دعاوقلا رادصإ لبق ر2آلا مييقت ةيفيك

ريراقتلا دادعإ /ةبساحملا ةمظنأ

دراوملا ريفوت ىلع ةردقلا

)ةمزاللا تاراهملا( ةينفلا ةردقلا

يتسسؤم ىلع قبطنم ريغ

تbدحت يأ ةهجاوم عقوتأ ال

يلاملا رثألا

 لكq ةحفاكم جمmربو تاكرشلا ةبيرض نيب لدابتملا ريثأتلا
٢.٠ ةخسنلا حuرألا لقنو يبيرضلا ءاعولا



 ربكألا يدحتلا نمكي ةيلاتلا ةيبيرضلا تالاxا نم يأ يف :لاؤس
؟كتسسؤمل ةبسنل�

تابلطتم ةيبلت ةدوجلا ةيلاع تsايبلا نمضت ثيح ،لاوحألا قلطم يف طسوألا قرشلا يف ةلكشملا هذه رصحنت
يدؤتنيح يف ،ىزغم تاذو ةفداه ًاراكفأ رارقلا عاّنص حنمو ،هجو لمكأ ىلع رطاخملا ةرادإو ،لاثتمالا
تامولعملاعيمجت ىلع ةمخض دراوم قافنإ نكمي ذإ ،ةءافكلا بايغو ردهلا ىلإ ةدوجلا ةضفخنم تsايبلا
.اهتيوستو اهحيقنتو

ساسألا رجح ةدوجلا ةيلاع ت�ايبلا لثمت
 ،اهماهم يف حاجنلا قيقحتل ةيبيرضلا فئاظولل ةبسنل�
 رطاخملا ةرادإو ،لاثتمالا تابلطتم ةيبلت نمضت يهف
 ةفداه ًاراكفأ رارقلا عاّنص حنمتو ،هجو لمكأ ىلع
."ىزغم تاذو

شتير ياج
 طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةيبيرضلا ةيمقرلا لولحلا ةيجيتارتساو لوحتلا لوؤسم | كيرش

%٤"
٢٣%

٣٣%

٢٤%

١٦%

ةيبيرضلا رطاخملا ةرادإيبيرضلا ماظنلا لكاشمةيبيرضلا تVايبلا ةدوج
كلذ ريغ ةيميلقإلا ريغ بئارضلا ةرادإ



 نمض ةفلتخم ةيلقعلخدلا ىلع بئارضلا بلطتت ثيح ،ايجولونكتلا ىلع رصتقت ال ةمداقلا ت±دحتلا نكل
 ةبيرضلا عمج نع ةيسيئرلا ةيلوؤسملا تاسسؤملا لمحتتو ،لاثتمالu ةفاضملا ةميقلا ةبيرض قلعتت .تاسسؤملا
.تاكرشلا لخد ىلع ةيفاضإ ةفلكت تاكرشلا ةبيرض لثمت امنيب ،اهنع غالبإلاو

 ريوطتو طيطختلا ماهم يلوت ىلإ جاتحت لب ،بسحف لاثتمالا ةرادإ ةيبيرضلا فئاظولا ىلع بترتي ال يلاتلuو
 ةلأسم ةبيرضلا حبصتس ،ىرخأ ةرابعبو  .نيرمثتسملاو ةينعملا فارطألا ةرادإو ةراسخلاو حبرلا تsايب جذومن
.ايلعلا تارادإلا نم قوبسملا ريغ هابتنالا نم ًاديزم بلطتت ةيجيتارتسا

 رييغت يف ةقطنملايف ةديدجلا ةيبيرضلا نيناوقلا مهاست نأ عقوتملا نم :لاؤس
 .ةمداقلاسمخلا تاونسلا لالخ تاكرشلا نمض يبيرضلا يراشتسالا رود
؟لاxا اذه يف كتاعقوت يه ام

٦٠%

٥٣%

٤٤%

٢٣%

 عم لماعتلل ربكأ اًقيرف بلطتيسو رودلا قاطن عسوتيس
ةديازتملا /ةيراجلا ةيميظنتلا حئاوللا

 اًدامتعا لقأو ةيجيتارتسا رثكأ اًج� عبتن نأ انيلع نيعتيس
لامعألا طيطخت يف لاعفألا دودر ىلع

نييجراخلانييراشتسالا ىلع ربكأ لكشب دامتعالا متيس

كلذ ريغ



 ،ةيجيتارتسا راود� مايقلا ةيبيرضلا فئاظولا ىلع بجي
 ىلوتن انك امدنع ،ةليلق تاونس لبق ىتحف .كلذل ةرطضم يهف
 تارارقلا ىلع زيكرتلا انناكم� ناك ،لامعألا طيطخت رود
 رمألا اذه نكل .ةياهنلا يف ةيبيرضلا تاريثأتلا ةفاضإو ةيراجتلا
 دهشملا رابتعالا يف ذخ� نأ انل يغبني ثيح ،نآلا ريغت دق
 ةركف اهرابتعا نم ًالدب ةيلوألا انتامييقت يف ريغتملا يبيرضلا

."ةقحال

 ينت5 زيوع
ةضباقلا ةيدوعسلا ناشقب ةعومجم ،يلاملا ريدملا

"



ىلعقابس
٠٣دراوملا



 فئاظولا تعسوت .ةيبيرضلا تاراهملا نيمÚ ىلع اÎردق يف لثمتتو ،تاسسؤملا اههجاوت دق ةلكشم كانه
 رود نأ نيكراشم١٠ لك نم ةتس لوقيو ،يضاملا ماعلا يف ريبك لكشب ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف ةيبيرضلا
 مهرود نأ ىلع ٪٥٣قفاو ثيح ،ةلبقملا سمخلا تاونسلا يف عسوتيس نييلخادلا نييبيرضلا نييراشتسالا

 نأل ًارظن ،ًالبقتسم دراوملا ىلع طغضلا ديزي نأ لمتحملا نم نكلو .طسوتملا ىدملا ىلع رثكأ ًايجيتارتسا حبصيس
.رمتسملا رييغتلل لمتحملا عراستلا ةبكاوم لواحت تاكرشلا

 تsايبلا ليلحت يف عسوأ تاربخب عتمتت ربكأ ةيبيرض قرف ىلإ ةجاحلا زربتس ،تاكرشلا ضعبل ةبسنلuو
 ىلع ربكأ نوكيس دامتعالا نأ %٤٤ لاقو ،ةيجيتارتسالا رطاخملا ةرادإ تاراهمو طيطختلاو ايجولونكتلاو
 ةمزاللا تاراهملا باحصأ نم نييبيرضلا ءاربخلا فيظوت ةمداقلا تاونسلا لالخ ةغلابلا تuوعصلا لمشت  .طغضلا اذه ةرادإ ىلع ةدعاسملل نييجراخلا نييراشتسالا

 نمازتلu ،ملاعلا ىوتسم ىلع نييبيرضلا ءاربخلا ىلع بلطلا دادزيو .مهيلع ظافحلاو ميلسلا يجيتارتسالا ريكفتلاو
 طسوألا قرشلا يف تاكرشلا ىلع بجي .يبيرضلا دهشملل ةعراستملا تاريغتلا عم ملقأتلل تاسسؤملا ةsاعم عم
.مهجاتحت نيذلا صاخشألا نع ثحبلاو ًاركبم دادعتسالا

 ربكأ ةيبيرض قرف ىلإ نوجاتحيس مoأ اوحضوأ
ةديازتملا نيناوقلا ةبكاومل ٦٠% 



 عيمج يف ةزيمملا ةيبيرضلا تاءافكلا ىلع بلطلا عفتري
 قرشلا يف بلطلا اذه دادزيو  ،٢٠٢٢ ماع يف ملاعلا ءاحنأ
 تاسسؤملا ىلع بجي ،يلاتل�و .ديدحتلا هجو ىلع طسوألا
 نامضل ةحضاولا فيظوتلا ةيجيتارتساو ةمزاللا ططخلا عضو
vاهجاتحت يتلا دراوملا نيم. 

شتير ياج
ةيبيرضلا ةيمقرلا لولحلا ةيجيتارتساو لوحتلا لوؤسم | كيرش
طسوألا قرشلا يس ويلبد يب

"



ةينقتلا دراوملا يف رامثتسالا ةيمهأ

 مÎاسسؤم ريضحتل مهيعس لالخ تاربخلاو تاينقتلا يف ةريبك تارامثتسا نيمÚ ىلإ ةجاحلا بئارضلا ولوؤسم كردي
  .تارامإلا ةلود يفمهنم نيلماعلل ةبسنلu تاكرشلا ةبيرض ضرف لثم ،ًاديقعت دادزت ةيبيرض ةئيب ةهجاومل

 ًاليوط قيرطلا لازي امو ،ةدوجلا ةضفخنم تsايبلا رطاخم فيفخت يف ً±روحم ًارود ةيبيرضلا تاينقتلا بعلت ثيح
uةيبيرضلا تاينقتلا دامتعا ثيح نم ةقطنملا يف ةيبيرضلا فئاظولل ةبسنل uلاق ،ةيضاملا ةنسلا يفف .ةبولطملا ةريتول 

 ةلكشملا هذه نأ الإ ،ةيبيرضلا تاينقتلا قيبطت ىلع مÎردق قاعأ تاينازيملا صقن نأ نييبيرضلا نيلوؤسملا نم %٤٠
 نم نكلو ،مهل ةبسنلu ةلكشم لثمت ةينازيملا نأ ىلإ طقف %١٩ راشأ ثيح ،ةيضاملا ةنسلا لالخ تعجارت دق
 سلاجم مامأ ةيبيرضلا تاينقتلا قيبطتل يداصتقالا عفادلا داجيإ نم نوناعي اولاز ام بئارضلا يلوؤسم نأ حضاولا
 نم مغرلا ىلعو ،ةلحرملا هذه يف ت±ولوألا نم تسيل ةيبيرضلا تاينقتلا دامتعا نأ نيكراشملا ثلث لاق ذإ .ةرادإلا
 عسوأ قاطن ىلع ةلاسرلا مهف يرورضلا نم هنأ الإ ،ةمدقتملا ةيبيرضلا ةمظنألا دئاوفل نييبيرضلا نيلوؤسملا كاردإ

 .ةسسؤملا نمض

 يف ةيبيرضلا تاينقتلا ينبت دنع اههجاوت يتلا قئاوعلا يه ام :لاؤس
؟كتسسؤم

٣٩%

٣٣%

٢٩%

٢٣%

١٩%

١٩%

٩%

ةهجاوم /نيرخآلا عم لماكتلا ىلع ةردقلا مدع
كلذ يف تالكشم

تامولعملا ايجولونكت تbولوأ ديدحت مدع

دئاوفلا كاردإ مدع

قئاوع ةهجاوم متي مل

ةينازيملا صقن

ةقداصملل ايلع ةياعر /ةدايق دوجو مدع

كلذ ريغ



 نكل ]بئارضلا ةراد� قلعتي اميف[ ةيقابتسا تاوطخ ذاختا دوأ
 ًامك ةيضاملا تاونسلا لالخ انيقلت .دراوملا صقن يف نمكت ةلكشملا
 ذاختال لا¨ا انيلع قيض امم ةيبيرضلا تاطلسلا نم تابلطلا نم ًالئاه
 ."ةيقابتسا تاوطخ

لكياف دمحم
ةضباقلا ناجوعلا ةعومجم ،يبيرضلا ريدملا

"



ءانبلةیساسألاتاوطخلا
ةیبیرضةفیظو
ةیجیتارتسا

٠٤



 فئاظولا نأ ثحبلا اذه رهظُيو ،ةيضاملا ةنسلا يف ًاظوحلم ًامدقت طسوألا قرشلا يف ةيبيرضلا تارادإلا تققح
 اÎالماعت يف ةقثلا باستكاو تاينقتلا دامتعا ىلإ علطتتو ،ظوحلم لكشب تروطت دق تاسسؤملا نمض ةيبيرضلا
 نم ديزملا بلطتيس طسوألا قرشلا يف ةيبيرضلا ةئيبلل رمتسملا روطتلا نأ الإ .ةيبيرضلا تاطلسلا عم
 ةرداق ةيجيتارتسالا ةيبيرضلا ةفيظولا نإ .تاسسؤملا ةرادإ نم معدلاو ةيبيرضلا تاينقتلا دامتعاو تارامثتسالا
 تارارق ذاختا بجي نكلو ،ةديازتملا تاديقعتلا ءوض يف كلذو ،اهلوحت ءانثأ تاسسؤملل مهم معد ميدقت ىلع
.ةيلبقتسملا تاريغتلل ةيبيرضلا فئاظولا دادعتسا نامضل نآلا ةمهم

فيظوتلا قابس يف نيرخآلا زواجت ٠١
 نأ عقوتملا نمو ،رضاحلا تقولا يف ةردانلا دراوملا نم ةيجيتارتسالاو ةينفلا تاراهملا باحصأ نويبيرضلا ءاربخلا ّدعي
 تاءافكلا لضفأ ىلع ةسرش ةسفانم يف اهسفن دجتسو ةمداقلا  تاونسلا لالخ ةقطنملا يف ةيبيرضلا قرفلا ومنت
.ملاعلا لوح ىرخألا تاسسؤملا عم



تاينقتلا نم ةدافتسالا ةلصاوم ٠٢
 يرورضلا نم نكلو ،ةيضاملا ةنسلا يف تاينقتلا قيبطت يف ةريبك تازاجنإ ةقطنملا يف ةيبيرضلا تارادإلا تققح
.ةيبيرضلا تاينقتلا ةميقل بئارضلا يلوؤسم باعيتسا ىلإ رظنلu تاريغتلا ةبكاومل رامثتسالا ةلصاوم

ربكأ يجيتارتسا زيكرتب يلحتلا ٠٣
 ةبسانملا ةربخلu نوعتمتي ةداق ىلإ ةيبيرضلا قرفلا ةجاح دادزتسو ،يجيتارتسالا رارقلا ذاختا رصانع مهأ دحأ بئارضلا تحبصأ
 .هل ةباجتسالاو دقعملا يبيرضلا لوحتلا مهفل ةمزاللا ةينفلا ةفرعملاو



ةمداقلا ثالثلا تاونسلا لالخ ةيبيرضلا فئاظولل ىلوألا ثالثلا تRولوألا

 لاثتمالل ةديازتملا تابلطتملاو تاعازنلا ةرادإ
يبيرضلا

 يمقرلا نيكمتلا

ةيبيرضلا تاطلسلا عم تاقالعلا ةرادإ

٧٨%

٦٣%

٥٧%



٠٥ثحبلانعةذبن



 تاسسؤملا اu لمعت يتلا ةيسيئرلا تالاxا

 ايجولونكتلا نيب عمجلل رمتسملا رثألا مهف ىلع٢٠٢٢ طسوألا قرشلا يف بئارضلا يلوؤسم عالطتسا زكري
 عيمج يف تاسسؤملاو ةيبيرضلا فئاظولا ىلع ًايلودو ًايلحم قيقدتلا ةد±زو ،ةروطتملا ةيبيرضلا ةمظنألاو ،ةمدقتملا
.طسوألا قرشلا ءاحنأ

 يريدم كلذ يف امب ةيذيفنت بصانم عالطتسالا يف نيكراشملا ةيبلاغ لغشي
 لكشب نولوؤسم امإ مهو ،نييلاملا نيريدملاو نييذيفنتلا نيريدملاو بئارضلا
مÎاسسؤم يف ةيبيرضلا ةطشنألا ىلع فارشإلا نع كرتشم وأ درفنم

.٢٠٢٢ سرامو رياربف نيب عالطتسالا يرجأ

 لمعتو ةفلتخم ةلود١٨ يف ةيسيئرلا اÎارقم عقت تاكرش نوكراشملا نمضت
طسوألا قرشلا يف ةفلتخم ةقطنم١٢ يف

يميلقإلا ىوتسملا ىلع ةيبيرضلا قرفلا مجح

صخش٢١ نم رثكأصخش٢٠-٦صاخشأ٥-١
 ةيبيرض قرف دجوي ال

ةيميلقإ

٣%١٠%٤٤%٤٣%

ىرخأ

ةيتسجوللا تامدخلاو تالصاوملا

ةيعانصلا تالاàا

ةيلاملا تامدخلا

ةيحصلا ةياعرلا

 ماعلا/يموكحلا عاطقلا

ةيكالهتسالا قاوسألاو ةئزجتلا

 دراوملاو ةيمدخلا قفارملاو ةقاطلا

 لاملا قاوسأو كونبلا

١٣%١٧%

١١%١١%

٦%٧%

٦%٦%

٢٣%



انعملصاوت

رومغي دمحم
 يس ويلبد يب يف ةينوناقلاو ةيبيرضلا تامدخلا مسق سيئر
طسوألا قرشلا

mohammed.yaghmour@pwc.com

شتير ياج
 ةيمقرلا لولحلا ةيجيتارتساو لوحتلا لوؤسم | كيرش
طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةيبيرضلا

jay.riche@pwc.com

دوبع نانح
بئارضلاو ذاوحتسالاو جامدنالا تايلمع | كيرش
طسوألا قرشلا يس ويلبد يب يف ةيلودلا

hanan.abboud@pwc.com
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