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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 13 ،8:00 نم اًرابتعا 2022 سرام12	

 
 يلمعلا عضولا
 362 نم رثكأو ، لجر 12000 نم رثكأب 12.03 ىلإ 24.02 نم ةيسورلا تاوقلل ةيلامجإلا ةيلاتقلا رئاسخلا تردق 
 ةكراشم ديدهت رمتسا  .)رتبوكيله تارئاطو تارئاط( ةرئاط 141 و ، تارايس تادعمو ةعردم ةبكرم 1790 و ، ةبابد
  .ايناركوأ عم دودحلا ىلإ ةيكيتكت بئاتك تاعومجم سمخ لاسرإ متو ، ايناركوأ دض برحلا يف يسوراليبلا شيجلا
 .نييندملا ناكسلاب ررضلا نم ردق ربكأ قاحلإو ةيندملا ةيتحتلا ةينبلا ريمدت يف ةيسورلا تاوقلل يسيئرلا فدهلا رمتسا
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 ريغ راطملا جردم حبصأ  .لماك لكشب )فييك ةقطنم( فيكليساف راطم يخوراص فصق ترمد 7:00 ةعاسلا ةبارق 

 .ميحشتلا داومو دوقولل نزخمو ةريخذلل عدوتسم رمُدو ، لمعلل حلاص
 قيرحلا مجن  .ةنيدملاب يكسليدوب ةقطنم يف كنب داشأ ينابم يف نارينلا تلعتشا ، يوج موجهل ةجيتن ، فييك يف 
 .ةيندعم تارك عم )يكيتسالب عون( تارجفتملا نم ًامارغوليك لمحت "بوك" زارط نم ةيسور عالطتسا ةرئاط نع
 قرتحا ، راذآ / سرام 12 يف - ةمصاعلل ةيئاذغلا تادادمإلا رفوت يتلا ةيتحتلا ةينبلا فصقت ةيسورلا تاوقلا تناك 
 زيهجتل ةأشنم تقرتحا امك ، فصقلا دعب يرافورب نم برقلاب فينتيفك يف ةدمجملا ةيئاذغلا داوملا نيزختل عدوتسم
 .فيلووه يف كامسألا
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 تاوقلا عنم عم نيرخآ نييناكس نيزكرم ريرحت نم ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تادحو تنكمت ، فيهينريشت ةقطنم يف 
 سأكلا تادعم نم عطق 10 نم رثكأ ىلع ءاليتسالا مت  .فييك وحن مدقتلل مهاياون عدرو مئاع ربعم ةماقإ نم ةيسورلا
 .موجهلا لالخ
 ."ايناركوأ" قدنف ريمدت نع فيهينريشت ىلع ةيليل ةيوج ةراغ ترفسأ 
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
 نارينلا تلعتشا ، ةنيدملا يف فصقلا ةجيتن  .كستنودوريفيس ىلع ضبقلل ةريبك اًدوهج زكرت ةيسورلا تاوقلا تناك 
 .ةنيدملا ىلع فصقلا رمتسا امك  .بآرمو رجتمو قهاش ىنبم يف ةقشو ةماع ةيبرتو ةيضاير ةسردم يف
 .روفسوفلا لبانقب )كسناهول ةقطنم( انسابوب ةدلب يسورلا شيجلا فصق 
 مويزيا هاجتا لازي ال  .ةيلقلاب ةقطنم يف يدتعملا تادعم ةكرح تدهوش  .يشاغريدو فيكراخ يف فصقلا رمتسي 
 .نييلحملا ناكسلل ءاذغلا صقن ببسب اميس ال ، اًيدحت لثمي
 يف تطقس ةيسور ةلتاقم ةرئاط ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلا تطقسأ ، فيكراخ يف ةيميلقإلا ةلودلا ةرادإ سيئرل اًقفو 
 .يسورلا داحتالا يف دوروغليب ميلقإ
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 ريد يضارأ ىلع ةيوج ةراغ ةيسورلا تاوقلا تنش )كستينود ةقطنم( كسريهوتايفس ةنيدم يف سرام 13 ةليل يف 
 ينابم تررضت امك  .موجهلا يف صاخشا ةدع بيصاو  .اًئجال 520 يلاوحو نابهر ريدلا يف ناك  .سدقملا لبجلا
 .ارفال
 تاوقلا  .نانثا رسأو اًيسور اًيدنج رشع ةسمخ لتقو ، لوبويرام يف ةيداعم ةعومجمل اموجه دودحلا سرح دص 
 .نييندملاو ةيندملا ةيتحتلا ىنبلا فصق نع فقوتت مل ةيسورلا
 ةيسور ةيركسع ةبابد تسهد )ايهزهزيروباز ةقطنم( فيخيروأ ةقطنم يف ينريمو اكنايرتسين يتيرق نيب قيرطلا ىلع 
 .لفطو ناغلاب نالجر لتُق  .رطخلا ةقطنم ةرداغم نولواحي نييندم عم ايرفات ةرايس
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 :نوسريخو فيالوكيم تاهاجتا
 شريمسو دارغ عون نم ةددعتم خيراوص قالطإ تاموظنم ةيسورلا ةحلسملا تاوقلا تقلطأ ، 12.03 موي حابص يف 
  .لجرم لزنمو ةيلخاد ةسردمو ىفشتسم بيصأ دقف ، ةيميلقإلا فيالوكيم ةيالو ةرادإ سيئر بسحبو  .فيالوكيم ىلع
 ةينامث دهشتسا  .ةمهم ةيتحت ةينبو ةيركسع تآشنم اهب دجوت ال يتلا صاخلا عاطقلل ةينكسلا قطانملا تررضت امك
 .ةيميلعت ةسسؤم 11 و ىفشتسمو الزنم 167 ررضتو اصاخ الزنم 11 ريمدتو صاخشا
 .نوسريخ ةقطنمب يكسفوداكس ةقطنم قوف نيتيسور رتبوكيله يترئاط يناركوألا شيجلا طقسأ 
 :يزكرملا هاجتالا 
 .وربيند رهن قوف زورك عون نم نييسور نيخوراص تارئاطلل داضملا يخوراصلا وربيند ءاول نم ةدحو ترمد 
 .يكستينفيبورك نم برقلاب وفوتاناك راطم ىلع ةيخوراص ةبرض اضيأ كانه تناكو 
 يبرغلا هاجتالا 
 مت  .فيفل نم برقلاب )يركسعلا فيروفاي ىدم( نمألاو مالسلا ظفحل يلودلا زكرملا ةيسورلا تارئاطلا تبرض 
 فلحل نييركسعلا نيبردملا ةدعاسمب ايناركوأل ينطولا سرحلاو ةحلسملا تاوقلل تابيردتلا يف قاطنلا اذه مادختسا
 .يسلطألا لامش
 ةمواقم 
 نافيإ ، ةنيدملا ةدمع نع جارفإلاب ةبلاطملل ةريسم اًتقؤم نوزجتحملا لوبوتيليم ناكس مظن ، ايهزهزيروباز ةقطنم يف 
 ءابنألا تدافأ ، تاجاجتحالا ءدب نم ةليلق تاعاس دعب ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيسورلا تاوقلا هتزجتحا يذلا ، فوروديف
 .افوموسياه اهلوأ ، ةيمويلا تاجاجتحالا ةقسنم اوفطتخا لوبوتيليم يف سورلا دونجلا نأ
 .ايناركوأل ةديؤم ةريبك ةريسم يجوروباز ةقطنم يف كسنايدريب ناكس مظن ، لثملابو 
 .ايناركوأل ةديؤم تارهاظم ميظنت ، ةيسورلا تاوقلا تاديدهت نم مغرلا ىلع ، نوسريخ ناكس لصاو 
 تامولعملا ةهجاوم 
 تامولعملا نم ةيوق ةجوم نم يناركوألا عافدلاو يموقلا نمألا سلجم يف ةللضملا تامولعملا ةحفاكم زكرم رذحي 
 جاتحت ال ايناركوأ" ، "رداغ نوسريخ" يه ةيسيئرلا تاحورطألا  .نوسريخ ينطاوم نيب رشتنت تأدب يتلا ةللضملا
 عوضخلا مدع ىلع ةنيدملا ناكس ةلودلا تاطلس تثحو  ."شيعلل لئاسو نودب بعشلا تكرت ايناركوأ" ، "نوسريخ
 .ريوزتلا قيدصت مدعو تازازفتسالل
 ةيروهمج( "نوسريخ ةيروهمج" ـب ىمسي ام ءاشنإ ىلع ءاتفتسا ءارجإل ةيسورلا تاوقلا دعتست ، نوسريخ ةقطنم يف 
 نع ثحبلل ةيميلقإلا نوسريخ ةيالو ةرادإ باون يسورلا داحتالل ةحلسملا تاوقلا ولثمم وعدي  .)ةيبعشلا نوسريخ
 نوسريخ ةيالو ةرادإ بئان ريشيو  .ءاتفتسالا ميظنت يف ةدعاسملاو نواعتلل دادعتسا ىلع نونوكيس نيذلا صاخشألا
 ةايح نودب اهنم سوؤيم ةرفح ىلإ ةقطنملا لوحيس ةيطارقميدلا ةيبعشلا ايروك ةيروهمج ءاشنإ" نأ ىلإ ةيميلقإلا
 ."لبقتسمو
 نوسريخ هايم ةانق ىلع تلوتسا ةيسورلا تاوقلا نأب ديفت يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع رشتنت تامولعملا تأدب 
 .لمعت ةكرشلاو لاناكودوف عم ماري ام ىلع ءيش لك نأ نوسريخ ةنيدم سلجم لاق  .هايملا تادادمإ ريدت تناكو
 سيئر حصن تينيب يلاتفن يليئارسإلا ءارزولا سيئر نأب ديفت تامولعم رشن يف ةيبنجألا مالعإلا لئاسو تأدب 
 سيئر راشتسم ىفن ، تامولعملا هذه رشن نم ريصق تقو دعبو  .برحلا ءاهنإل ايسور تاحرتقم لوبقب ايناركوأ
 .تامولعملا هذه كايلودوب ولياخيم تايلمعلا
 
 ةيلودلا ةلاحلا
 ريمدت مت ، نآلا ىتح  .100 نم برقي ام بيصأو مهعرصم اًلفط 79 يقل ، ايناركوأ يف برحلا نم اًموي 16 لالخ 
 يناركوأ 960.000 نم رثكأ كُرت ، راذآ / سرام 12 ىتح ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .ةيميلعت ةسسؤم 280 نم رثكأ
 .زاغلا تادادمإ نودب نطاوم 260.000 و ، ةيئادعلا لامعألل ةجيتن ءابرهك نودب
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 نلو رسألا يف ةنيدملا ناكس نودتعملا زجتحيو  .اخفونلوفو لوبويرام يتعطاقم يف ةيناسنإلا ةثراكلا ترمتسا 
 ىلإ نييندملا ءالجإل "ءارضخلا تارمملا" بيرختب اضيأ ةيسورلا تاوقلا موقتو  .كانه ةيناسنإلا تادعاسملل اوحمسي
 .انمأ رثكأ عقاوم
 نم ةلفاق صاصرلاب ةيسورلا تاوقلا تلتق ، )فييك ةقطنم ، فيشيراب ةقطنم( اهوميرب ةيرق ءالخإ ةلواحم ءانثأو 
 مهنيب ، كلذل ةجيتن مهفتح اوقل صاخشأ ةعبس نإف تامولعملا بسحبو  .لافطألاو ءاسنلا نمً ارصح نوكتت نييندملا
 .ايلاح فورعم ريغ ىحرجلل قيقدلا ددعلا  .لفط
 ةقلعتملا ةعبارلا فينج ةيقافتا اميس الو ، يلودلا يناسنإلا نوناقلل ةحلسملا تاعازنلا يف نييندملا ةيامح عضخت 
 لكشب نوكراشي ال نيذلا نييندملا ىلع ةدمعتملا تامجهلا نإف ، دعاوقلا هذه بجومب  .برحلا تقو نييندملا ةيامحب
 .برح ةميرج ىوتسم ىلإ ىقرت ةيئادعلا لامعألا يف رشابم
 ىلإ نوأجلي نيدتعملا نأ نآلا فورعمو  .ةنيهرك هزجتحاو فوروديف نافيإ لوبوتيليم ةدمع يسورلا شيجلا فطتخا 
 .ايسور نم معدب ويديف ليجست ىلع هرابجإل بيذعتلا
 
 ةيلودلا ةباجتسالا
 ملستس  .ايناركوأل ةيفاضإ ةيلام ةدعاسمك ةيفاضإ رالود نويلم 200 ميدقت ىلع ندياب وج يكيرمألا سيئرلا قفاو 
 .ةريغص ةحلسأو ، تارئاطلاو تابابدلل ةداضم ةمظنأ كلذ يف امب ، ايناركوأ ىلإ ةحلسأ ةنحش ابيرق ةدحتملا تايالولا
 زاغلا ىلع اهدامتعا نم صلختلا ىلإ ةجاحب ابوروأ نإ ىرخأ ةرم يكيواروم زويتام يدنلوبلا ءارزولا سيئر لاق 
 ."لوبقم ريغ رمأ نيمرجملاب راجتالا" نألو ايسور "حالس" اًضيأ هنأل - نكمم تقو عرسأ يف يسورلا
 .ايناركوأ يف برحلا ءاهنإ يف ةدعاسملل ةطاسو مدقيو اهناودع ءاهنإب ايسور ناكيتافلا بلاطي 
 ، مون سايكأ - ةيواح 15 يف  .ايناركوأ ىلإ ةيناسنإ تادعاسم مدقي ديدح ةكس راطق لوأ ناب هشتيود ةكرش تلسرأ 
 لصيس  .ةيبط تامزلتسمو ، لافطأ ةيذغأو ةئفاد سبالمو ، برش هايمو ، ةبلعم ةيذغأو ، تاضافحو ، رئاصحو
 .ايناركوأ ىلإ ةيناسنإلا تادعاسملا نم انط 350 يلامجإ
 عم نواعتلا ءاهنإ ىربكلا تاكرشلا نم ددع نلعأ سرام 12 يف ، يسورلا ناودعلا ىلع طاشنب دري يلودلا عمتجملا 
 .ايسور
 قوسلا يف نالعإلاو مالعإلا لئاسوو ، ايسور يف تارامثتسالا عيمج صيلقت نع فيلوملاب - تيغلوك ةكرش تنلعأ • 
 ةحصلل ةيساسألا تامزلتسملا ءانثتساب ، اهتاجتنم عيمجل ايسور يف تاعيبملاو تادراولا قيلعت نع اًلضف ، ةيسورلا
 .ةفاظنلاو
 .ايسور ىلإ اهتالحر ةيناتسخازاكلا ناريطلل قازاق ةكرش تغلأ • 
 .ايسور يف اهلامعأ قلعت زرشتكيب ينوس • 
 .ايناركوأ عم برحلا ببسب تايجمربلاو بعللا ةزهجأب ايسور ديوزت نع فقوتلا ودنتنين باعلألا ةكرش تررق • 
 سور سورلا ةمدخلا يدوزم لصفب Internet Exchange ندنل يف تنرتنإلا ةكرحل يلودلا لدابتلا زكرم ماق • 
 .هماظن نع نوفاقم و تالاصتالل
 .سورلل ةينورتكلإلا ظفاحملا بجحت فوس لاب ياب ةيلودلا عفدلا ةمظنأ • 
 تايلمعلا قلغيسو ايسور يف ةديدجلا ةيراجتلا لامعألا ةسرامم نع فقوتيس هنأ يناملألا يراجتلا كنبلا نلعأ • 
 .ةيلاحلا
 .ةيسورلا نيوانعلا عم تالماعملا عيمج يابيإ ةصنم تقلع • 
 ايسور يف تامدخلاو تادادمإلاو تاعيبملا زنشولوس الوروتوم ةيكيرمألا تالاصتالا ةكرش تفقوأ • 
 ةكرشلا تماق  .ايسوراليبو ايسور يف ، يناربيسلا نمألاو تايجمربلا ريوطتل ةكرش يهو ، اوربمیا ةكرش قالغإ مت • 
 ةيامحو ، ىوتحملل تقؤملا نيزختلاو ، DDoS تامجه عنمو ، بيولا تاقيبطت نامأ :ةيلاحلا تامدخلا عيمج ليطعتب
 .رطاخملا ةيامحو تانايبلا نامأ نع اًلضف ، يباحسلا نيزختلا
 .ايسور يف تامدخلا قلعي مارج ينوم عفدلا ماظن • 
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 ءابنألا تالاكوو ايناركوأ يف ةلودلا تاطلس ريراقت - ةيمسر رداصم نم صخلملا يف ةدراولا تامولعملا عمج متي 
 .ةبذاك رابخأ دوجو ةلاح يف اهحيحصتو عورشملا قيرف لبق نم ةيانعب تانايبلا ةقد صحف متي  .ةيلودلاو ةيناركوألا


