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 ايناركوأل يسورلا وزغلا
 .2022 سرام 	8:00،21 نم اًرابتعا 2022 سرام20	

 
 يلمعلا عضولا
 رشابم وزغل ايسوراليب تادادعتسا رداوب ًايلاح لجست اهنأ ةيناركوألا ةحلسملا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه تركذ 
 .ايناركوأل
 رثكأ ةحلسأ مادختسا يف يسورلا شيجلا أدب دقف ، ايناركوأ سيئر بتكم سيئر راشتسم ، كالودوب ولياخيامل اًقفو 
 ىلع موجهلا يف تاقافخإلا ببسب ةلماعلا ىوقلا نم تايطايتحا نع ثحبيو )لازنيكو نويتساب خيراوص ةمظنأ( ًاريمدت
 .ايناركوأ
 :ريموتيزو فييك تاهاجتا 
 قيرحلا دامخا مت  .ينكس ىنبم يف ةيسورلا تاوقلل ةفيذق اياظش تطقس ، فييك يف يكسنيشوتايفس ةقطنم يف 
 .صاخشا 6 بيصاو
 ةقطنم يف تارايسلل فقوم يف تارايسو يراجت زكرم يف قيرح عالدنا يف ، ءاسملا يف ، ةيعفدملاب فصق ببستو 
 صاخشأ 8 لتُق ، فييك يف ةيناركوألا ةيجراخلا ةرازول ةعباتلا ةيسيئرلا ئراوطلا ةرئادل اًقفو  .فييك يف يكسليدوب
 .دحاو صخش بيصأو
 .)فييك ةقطنم( اشوب ةعطاقمب اينيوباز ةيرق هاجتا يف ةيسورلا تاوقلا اهتنش ةيوج ةراغ نع ةينطولا ةطرشلا تدافأ 
 قطانم ىلع ةيوج ةراغ ةجيتن ىنبم 13 ررضت ، راذآ / سرام 20 يف ، ايناركوأ يف ةيموكحلا ئراوطلا ةرئادل اًقفو 
 .لقألا ىلع صاخشأ 3 بيصأ  .ريموتيج ةقطنم يف نيتسوروك ةقطنم يف ةينكس
 :يموسو فيهينريشت تاهاجتا 
 رفسأو  .موربميخيموس يف تايواميكلا عنصم يضارأ فصق مت ، يموس ةنيدم يف )سرام( راذآ 21-20 ةليل يف 
 ورتيمد يموس يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر غلبأ  .صخش ةباصإو اينومأ نازخب رارضأ قاحلإ نع فصقلا
 .تارتموليك 5 يلاوح ةررضتملا ةقطنملا  .اينومألل برست نع يكستيفيز
 :كسناهولو فيكراخ تاهاجتا 
  .)كسناهول ةقطنم( انسابوبو ينزيبورو كستنودوريفيس ىلع ةفيثك اًنارين يسورلا شيجلا قلطأ ، سرام 20 لالخ 
 ، ةيجراخ ًاينابمو ، ةيذغألل اًعدوتسمو ، ًاينكس ىنبم 12 كلذ يف امب ، اًرصنع 20 يلاوح رمد وأ ررضت ، كلذل ةجيتن
 .صخش 2 بيصأ  .ةيتحت ةينب تآشنمو ، تاجارجو
 :يجوروباز و كستينود تاهاجتا 
 19 يف لوبويرام يف نونفلا ةسردم ىنبم تفصق ةيسورلا تاوقلا نإ لوبويرام ةنيدم سلجم لاق ، حابصلا يف 
 .ضاقنألا تحت نولازي الو لخادلاب صخش 400 نع لقي ال ام ناك .راذآ / سرام
 .ةيسورلا ةيرحبلل ةعبات نفس عبرأ لبق نم رحبلا نم فصقلل تضرعت لوبويرام نأ فوزآ جوف غلبأ 
 ةرادإلا تغلبأ  .كستينود ةقطنم يف اكفييدفأ ةنيدم ىلع MLRS و رتروم فئاذق راهنلا لالخ ةيسورلا تاوقلا تقلطأ 
 ."كويلام" ةضورو نكاسملا نكاسمب تقحل رارضأ نع اكفييدفأ ةنيدمل ةيندملاو ةيركسعلا
 نورخآ 5 بيصأو صاخشأ 3 لتُق دقف ، وكنيليريك ولفاب كستينود يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر بسحبو 
 .كستينود ةقطنم يف ةيضاملا ةعاس 24ـلا لالخ سورلا ةازغلا فصق ةجيتن
 :يزكرملا هاجتالا 
 تاوقلا نأب ، استينيف يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، فوزروب يهريس حرص ، 18:00 ةعاسلا يلاوح يف 
 .استينيف قوف ًاخوراص تطقسأ ةيناركوألا ةحلسملا
 :يبرغلا هاجتالا 
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 بيردتلا ضرأ ىلع نييخوراص نيموجه ذيفنت مت ، ينفير يف ةيميلقإلا ةيركسعلا ةرادإلا سيئر ، لافوك يلاتيفل اًقفو 
 .ينفير ةقطنم يف
 تامولعملا ةهجاوم 
 ىلع يوتحت نيمدختسملل لئاسر لاسرإ متي  ."يتكاتنوكف" ةيسورلا ةيعامتجالا ةكبشلل ةيمسرلا ةعومجملا قارتخا مت 
 .ايناركوأ عم ايسور برح لوح تامولعم
 
 ةيناسنالا ةلاحلا
 ءالخإ لطعت ، يلاوتلا ىلع يناثلا مويلل  .اهل ططخم ةيناسنإ تارمم 7 نم طقف 4 ليغشت مت ، )سرام( راذآ 20 يف 
 ناك يتلا ةلفاقلا نم صاخشأ 6 عم لاصتالا عطقنا  .تمصلا ماظن تاكاهتنا ببسب )فييك ةقطنم( اكنيدوروب ةدلب
 .)فيكراخ ةقطنم( كسناشتفوف ناكسل ةدعاسملا مدقت نأ ضرتفملا نم
 لوحتت ايناركوأ يف ةرصاحملا تانطوتسملا نأ ، افوسينيد اليمدول ، ناسنإلا قوقحل يناركوألا ناملربلا ةضوفم تركذ 
 ةيامحب ةصاخلا ةيلودلا قئاثولل كاهتناو بيذعت وهو ، اعوج نوروضتي نييلحملا نييندملا نإ  .لاقتعا تاركسعم ىلإ
 قطانملا ىلإ ةيساسألا تايرورضلاو ةيودألاو ةيذغألا عم ةيناسنإلا تانحشلا لوخدب حمسُي ال امك  .ناسنإلا قوقح
  .فييك ةقطنمو سابنود ةقطنمو كسناهول ةقطنمو فيكراخ ةقطنم يف ةيئادعلا لامعألا رودت ثيح ناكسلاب ةلوهأملا
 اهجاتحي يتلاو ، نيلوسنألا كلذ يف امب ، ةيودألا نم ةريبك تايمك ليصوت نكمملا ريغ نم هنأ ىلإ افوسينيد تراشأ
 نم ، ءام الو ةئفدت الو ءابرهك اهيف رفوتي ال يتلا ، فيهينريشت ةنيدم يناعت  .نآلا لجاع لكشب ناكسلا نم ريثكلا
 .ةيناسنإ ةثراك
 .140 نم رثكأ بيصأو ، ايناركوأ يف اًلفط 115 لتق :ماعلا يعدملا بتكم ريرقت 
 ىلع اوناك نيذلا كئلوأ ءالجإو ةيوونلا ةقاطلل ليبونريشت ةطحم يفظومل ةيئزج ةبوانم ذيفنت مت ، سرام 20 يف 
 ىوتسم ىلع نوظفاحيو ةينهملا مهتابجاو نودؤي ، ةعاس 600 وحنل مهلمع نكامأ يف نوفظوملا يقب  .ةطحملا يضارأ
 فورظلاو قيرحلاو عاعشإلا لظ  .تابثب ايناركوأ يف ةعبرألا ةيوونلا ةقاطلا تاطحم عيمج لمعت  .ةمالسلا نم بسانم
 .ةيداعلا دودحلا نمضو رييغت نود اهل ةرواجملا يضارألاو ةيوونلا تاطحملل ةيعانصلا عقاوملا يف ةيئيبلا
 1 نم رثكأ هعومجم امو ، ءابرهك نودب اًيناكس اًزكرم 1336 و ، زاغلا تادادمإ نودب كلهتسم 278000 نم رثكأ 
 .كلهتسم نويلم
 .ايناركوأ يف ةيميلعت ةسسؤم 500 نم رثكأ ريمدت وأ ريمدت مت ، تيلراكش يهريس مولعلاو ميلعتلا ريزول اًقفو 
 .كويديوماس نافيإ ةيدلبلا سيئرل لوألا بئانلا فاطتخا رادوجرنإ ةنيدم سلجم نلعأ 
 24.02 نم( ةيضاملا ةثالثلا عيباسألا يف مهلزانم ةرداغم ىلع اًيناركوأ اًئجال 3389044 ربجُأ ، ةدحتملا ممألل اًقفو 
  .دارطاب ديازتت ةيناسنإلا تاجايتحالا نأ نم نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا رذحت  .)20.03 ىلإ
 .ةيناسنإلا ةدعاسملا ىلإ ةجاحب مهو ايناركوأ يفً اررضت رثكألا قطانملا يف صخش نويلم 13 يلاوح ررضت
 رانلا يسورلا شيجلا قلطأ ، راذآ / سرام 11 يف هنإ ، يادياه يهريس ، ةيميلقإلا كسناهول ةيالو ةرادإ سيئر لاق 
 نيرخآ اصخش 15 يسورلا شيجلا فطخو  .اًصخش 56 لتقم نع رفسأ امم ، انيميرك يف نينسملا ةياعرل راد ىلع
 .كسناهول ةقطنم يف ةلتحملا فوتافس ةدلب ىلإ اولقنو
 ةمواقم 
 يف اكفوخاك ناكس نم تائم عمجتو  .ةيسورلا تاوقلل تقؤملا لالتحالا ىلع جاجتحالا نوسريخ ةقطنم ناكس لصاوي 
 .ةيملسلا ةريسملا نوسريخ ينطاوم نم فالآ ةدع رضح امك ، ايناركوأل ةديؤملا ةريسملا
 يدسجلا فنعلا ةيسورلا نمألا تاوق تمدختسا )ايزهزيروباز ةقطنم( كسنايدريب يف ايناركوأل ةديؤم ةريسم يف 
 .نييندملا تلقتعاو
 معدل كلذكو ، ايناركوأل ةديؤم ةريسم ىلإ ناكسلا نم فصنو فلأ يلاوح بهذ ، ايجيجوروباز ةقطنم ، رادوجرنإ يف 
 ىلع يسورلا شيجلا طغضو  .قباسلا مويلا يف يسورلا شيجلا هفطتخا يذلا ، كويديوماس نافيإ ةيدلبلا سيئر بئان
 .ءاوهلا يف ةيريذحت نارين قالطإو نينطاوملا نم ددع لاقتعا كلذ يف امب ، نيرهاظتملا
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 يداصتقالا عضولا
 يف لكاشم هجاوت نل ايناركوأ نأ ينطولا نويزفلتلا يف ءاوهلا ىلع امروش فالسيتسور ناكرألا سيئر بئان دكأ 
 .يسورلا ناودعلا ببسب ماعطلا
 عورشم ، Prozorro و ةيداصتقالا ةيجيتارتسإلا زكرم نم نوعوطتمو داصتقالل فييك ةيلكب ةيليلحتلا ةدحولا تقلطأ 
  .يسورلا يركسعلا ناودعلل ةجيتن ةيناركوألا ةيتحتلا ةينبلاب تقحل يتلا رارضألا بسحي يذلا ، عفدي فوس ايسور
 .رالود رايلم 62.6 رئاسخلا يلامجإ غلب ، سرام 17 نم اًرابتعا ، صوصخلا هجو ىلع
  
 ةيسامولبدلاو ةيسايسلا ثادحألا 
 تسينكلا ءاضعأو ليئارسإ ةموكح ىلإ ويديفلاب اًباطخ يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر ىقلأ ، سرام 20 يف 
 يلاحلا عضولاو ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ دوهيلل نييزانلا ةدابإ نيب يكسنيليز نراق ، هباطخ يف  .ةلودلا ينطاومو
 .يسورلا داحتالا عم برحلا يف نييناركوألا دوهيلا ةيامح ىلإ ةيليئارسإلا ةموكحلا اعدو ايناركوأ يف
 ، مالسلا نأشب يسورلا سيئرلا عم ةرشابم تاثداحم ءارجإل هدادعتسا ايناركوأ سيئر ررك ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب 
 .ةلقتسم ةلود اهنأل ، اهتدايسو اهيضارأ ةدحوب قلعتت ةيوست تاحرتقم يأ لبقت نل ايناركوأ نأ ىلإ راشأو
 دحألا موي يكسنيليز ريميدولوف ايناركوأ سيئر عم ةيفتاه ةثداحم نوسنوج سيروب ةدحتملا ةكلمملا ءارزو سيئر ىرجأ 

 معدلا زيزعت نع اًلضف ، لبقملا عوبسألا عبسلا ةعومجمو وتانلا يتمق يف ايناركوأ حلاصم زيزعت اياضق .سرام 20
 .تشقون ايناركوأل  يسامولبدلاو يداصتقالاو يركسعلا
 مئارجب قلعتت ةيئانج اياضق يف قيقحتلا تأدب ةيبوروأ لود تس نإ افوتكيدينيف انيريإ ةيناركوألا ةماعلا ةيعدملا تلاق 
 .ديوسلاو ايكافولسو ادنلوبو ايناملأو ايناوتيلو اينوتسإ يه نادلبلا هذه  .ايناركوأ ىلع موجهلا لالخ ةيسورلا برحلا
 قيلعت تررق يتلاو ، "رابكلا ةعبرألا" طفنلا تامدخ تاكرشب ىمسي ام رخآ ةيرسيوسلا دروفرذو ةكرش تحبصأ 
 .ايسور يف ةديدجلا تاينقتلا رشنو تارامثتسالاو تادادمإلا
 جاتنإ ىلع ايسور ةردق نم دحلا ىلإ ةردابملا هذه فدهت  .ايسورل موينمولألا ماخو انيمولألا عيب ايلارتسأ ترظح 
 انيمولألا نم اهتاجايتحا نم ٪20 يقلت ىلع ايسور تداتعا  .ةريخذلاو ةحلسألا يف يساسأ رصنع وهو ، موينملألا
 .ايلارتسأ نم
 ديدشت ىلإ سكيفيكنير راغدإ ايفتال ةيجراخ ريزو اعد ، يبوروألا داحتالا ةيجراخ ءارزو سلجم عامتجا ةيشع 
 .ةيسورلا نفسلل ةيبوروألا ئناوملا قالغإ كلذ يف امب ، ايسوراليبو ايسور دض تابوقعلا
 يزكرملا كنبلا نم لاومألا نم وروي رايلم 22 تدمج اسنرف نإ يل ونورب يسنرفلا ةيلاملاو داصتقالا ريزو لاق 
 .ريم  .تابوقعلل ةعضاخ تناك يتلاو ، وروي نويلم 850 غلبمب دارفألا تاراقعو تاباسح كلذكو ، يسورلا
  
 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


