
 حننقبيللاندالللالحند اللوسند وألوللينند ألاوداليللننالل  نق لل حند  للي

د علل   يني لليونسلللينت لل ،ند ثعلل سيانحيللل ن لل ا ند  لللي حن

تليلن ن421.3ان ثصلانل ل ن2021عل  ن% 4.6د األ يننزي دةنبن بنن

تلين نو ئحندأل يانتق ،الننبع  ن18.7و ئحندأل ينألدساانبزي دةن

ننانألتللذنك للننالل  نلنيللزدوند ندسللاأل ند للاأل ين ن قللانبن للب2020

انألا  ندل،تف حن2019عننت ثني  نت نقباند ج ئاننع  ن% 71.3

د لي ن-2020انتق ،الننبعل  ن2021سيند  ي حنند األ يننخالونع  ن

الثيجللللننزيلللل دةناقللللنند   لللل سوينان-"19-انسيللللا" لللل انتف للللين

أل للعن، بنبعللا ند مللنلنتللنند نبلل زنسللينلللاند زيلل دةند  بيللوةن

باننسللينعللادند سللوددند للييننتلقللندند لق حلل  نعللل نت للثن ند علل  

.ألتمفيفنقيندند اخنونسيند عايانتنند نج   ند  ي حين

" تنظ للنند  للي حنند ع   يللن"انا الللتنتنقعلل  ن2022ألسللينعلل  ن

ألحنبلليننت لليونل لل نلت  اليللننال للنند  للي حنند األ يللننبن للبننتثللود

انبيللللللان  ند اللللللوسند وألوللللللينن2021انتق ،الللللللننبعلللللل  ن78%-% 30

؛ند ألاوداليللننجلل ز ن ثغللذن للونية ن بنييللنن  للي ند ثنقعلل  

الظلللللوةدن  ن لللللن عنند  لللللي حنن لللللاياةند ا  وللللليننألتلللللوتب ن

ونعنصونب  حادثند ع   ينند  ي ويننألدلقثص دينانحي نيعثب

.د تننألد ت  ن،ايزةن و وينن ل فو

سفللللين عقلللل سنباديللللنند اللللوسند وألوللللينند ألاوداليللللننتصلللل عا ن

 لل اند ثللادعي  ند  لللبيننعللل نج يللذند ال لل نندلقثصلل ديننب

ع  انألعل نق  حند  ي حننعل نألجهند مصلن،انأل لننتل نل لون

 حنانجليًّ نسينل و زنحجنزد ند  ي حنتنند األوند  صا،ةن ل لي

ألسينتقاتث  ن ألاوداليل نأل،ألولي نألدألوند بلقل  ند  جل أل،ةانأل لن

أال  ن لل-تلل نالل  ن للهنتادعي تللهند  لللبيننعللل ند  للي حننسللينتصللون

سلللينك لللنن لللأ ند ولللندسنألد ج للل  ند  لللي حينند وئي لللننسلللين

خ  لللللنن  نتصلللللونتلللللننابلللللو ند نج للللل  ند  لللللي حينن-د عللللل  ب

.د  فغلنن ا ند وألسنألد ألاوداليين
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حللللللاألدن: د زتللللللنند وألوللللللينند ألاوداليللللللن

ينند ثللأايونعللل نق لل حند  للي حنند  صللون

ألتع تاند األ ننسين يدند  أ 

و تيننو تين.  

تللللللايونق لللللل حند  للللللوا  ن

حنند  لي حيننبلنزد،ةند  لي 

ألدآلا ،ند  صوين
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 نندتص  ة انسقانسو تندألونعاياةنعقنب  نعل ن،ألوي نسين عق سنبادينند الوس؛نت ل ندسلذند  لل   نسلينتنول

علل ن نصيانند  ندينينند وألسنبعا ند  فونل ل ن لي ند لاألوان ليدنتلننج الل انا ل نال  ن لعقنبل  نتلأايونوللبي

تلننج الل ن" 19-انسيلان" وا  ند  يود ند وألويننأل ن عنند  ي حنند ع   ينند ثينلنتزدونتع الينتننتلأايونج ئالنن

.  آخو

ننألتللنند جلللايونب  للياوان  ند  لللي حند للوألسناللل  ني لل لن انعلللل نتللا ند عقلللاينند    للييناند ن لللبنند  بللو نتللل

سند وألولينند   ئاينند ندسايننل  ند األوند أل،ألبيننألدآلوينيننألد  وسن ألو ينانألب  ث  يني ثاندولث ود،ند الو

دنعل ند عايانتنند نج   ند ثينتعث انعل ند   ئاينند وألسانألبا  نبي ال  نتنصنن Mabrianد ألاوداليننخ وة

Technologiesألج لنن ل لي حنند وألولينن لي25د  ثمصصننسينبي ال  ن ن عنند  فونألد  ي حنانسإ ن سغانا :

بيال،ألولي انتواي ان ألاودالي ان ألزب  ث  اندإلتل ،د ند عوبيلنند  ثالاةاني جي  لث  ان ،تينيل ان    اليل انقيونيزولث  ا

ادان ك،بيجلل  اند يناللل  انتصللوانا زدخ للث  انقبللو،انتن للاألس انلي   يلل اند  جللواند نليلل  ند  ثاللاةانسوال لل ان ن نلل

.د   ل نند  ثااةانبلو ،ي انلوب الي اند  ناانأل خيوةدنج  ن،ينند ث ين

تنندإلالف سند ع   ينعلل ند  لي حنند األ يلنن% 3 يدانألتجا،ندإل  ،ةنل  ن  نالة نتنن،ألوي نأل ألاودالي نت  ال نتعة ن

تليلل ،ندألل،ن توي للينتللننع ئللاد ند  للي حنند ع   يللننلكدنيلل ون14انألعليللهني  للننسقللاد نتلل نلنيقللانعللنن2020علل  ن

.د صودح
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بلللللل نعلللللادند  لللللي حند لللللوألسند ندسلللللاينن  صلللللونسلللللي

تليللن نولل ئحانأل للننتلل ني لل انالاللنن1.1الاللنن2021علل  ن

انلنت ل )تننلج   يند  ي حنند ندساةن  صون% 14.2

انألقللانالل  نتللنند  ثنقللذن  نيللزأل،ن(د للوحال ند  للويعن

  للفنولل ئحن،ألوللين لل وية نتللذنعللندةن400تصللونالاللنن

حينند  ي حنند وألويننبعان  نحققتندإليلوددد ند  لي 

 ثقثلللوسنتلللنن2021تليللل ،د ندألل،نخلللالونعللل  ن8.9الالللنن

".19-انسيا"ت ثني  نت نقبان

اية نأل  للنندالللالحند اللوسنبللينن،ألوللي نأل ألاوداليلل نتثللانتالل

دن ل نوللبند  للي حيند  للثن نب   للا ند  لل ي حينانابيللوة

لل نحي نل نعلادند  ل ئاينند ألالوداليينند ندسلايننتق

58.6ل لل ن2022آللنولل ئحنألدسللانسللينينلل يون103.3تللنن

انألبن للبننتودجللذنتم للتن2022  للفنولل ئحنسللينسبوديللون

.تذنبادينند اوس% 76

صو نحاألدنتأايوند اوسند وألوينند ألاوداليننعل نق  حند  ي حنند  

 ج لللذنابللل ،نخبلللودزند  لللي حنند  صلللوينن

علللللللل ن  نتلللللللأايود ند الللللللوسند وألولللللللينن

د ألاوداليلللللللللننولللللللللث ن نابيلللللللللوةنعلللللللللل ن

ي حيند ثاسق  ند  ي حينن ل قصاند  

.د  صو 

دعي  نألزيللوند  للي حنند وللب انل لل ن  نخ لل ئوند  للنسند  للي حينند  صللوينانب للب نتللا" يايلل ن،د للا"حيلل ن  لل ،ن

 تا؛ند اوسن،ب  نت ن نس دحنانت  نيؤاان وأل،ةند ثاوكنألبأقص نووعنن ن ذندوثودتيجيننجاياةنألتم لي ن ل

 جنلننان،ئلي "اللن،دنعلل "ب النليج دن ولندسنبايللننت لن نبعيلاةنعلنند  نل ي ند  ل خننانسلينحلينن الا ند ن ئبلنن

 نل ننيل سند  ي حننألد  يود نب جل ند نندسان  ن نل كنتلأايوةدنوللبيًّ ن ةزتلننعلل ند  لي حنند ندسلاةن  صلوانحيل

%.25أل20د ألاودالييننعنند  ن ي ند  ي حيننسينتصوانويؤاونعل نل و ل ند فن دسنبن بننتثودألحنبينن

ودس للنت"أليللو ند مبيللوند  للي حينتعثللزن للاقينال ئلل ن،ئللي ن جنللنند  للي حننب  ووسللنند توي يللننألد  للايوند علل  ن لللن

دنألعل ند  ا ند قويل ؛نالظلوةن"جوألس دن  نتصلونان  ند ثأاوند  لبينعل ند  نسند  ي حينند  صويننوي ن نتااألدة

.ا نسنت ثقبلنن ل ي حنن اي  ند قا،ةنعل ند ث يفنتذنتلنند حادث

انألبم  لننتلنندألون2022ألب  فعاانسإ ند  ي حننسينتصونتند لانتاقيل نتعلال نليج بيلننخلالوند عل  ند جل ، ن

االلان داللل نخللالون% 15أل10 أل،ألبلل ند ووبيللنانحيلل نتللنند  ثنقللذنزيلل دةنعللادند  للي حند ندسللايننبن للبننتثللودألحنبللينن

د  ثمص نسيند  فوانل  ن  نالث ئجند با نRUSSTDد   ن،ند قليلنند  قبلنانألسين يدند  أ نسقان   ،نتنقذن

تلنند  ل ئاينن% 52د   يوانتظ ون  نتصون  نن اثلوند نج ل  نتفغليلة ن لا نTravelata.ruألد اجزنعبونتنقذن

د وألولينان Yandexانا ل ن ل لوندولث الحن للو  ن جوتلهن لوانن( 2022-2021)د وألسنخالوند  نوبند  ثن ن ع  ن

تللنند  للي حند للوألسنيفغلللن نتصللوانألتوايلل انن% 60ان  ن2021آللنتللندينن،ألوللينسللينتلل ،سن10عللل نعينللننتللنن

دنتنندألون أل،ألب نألتن  انلي   ي نأللوب الي ن ".اأاثونألج   ند  فوند  وننبن"ألت يالالاانألعادة
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ننتاوكند األ نند  صوينن لثع تانتذند زتنند ود 

دتملللي ند األ لللنند  صلللويننتج نعلللننتلللنند قلللود،د ان" 19-انسيلللا"سلللينليللل ،نتندج لللنند ثلللادعي  ند  للللبينن ج ئالللنن

لل ن لق لل حند  للي حين  ج ب للننتللادعي  ند ج ئاللنانألد ثلليندوللث استنتمفيللفند ع بلل زنأل يلقللتنعللاةنتبلل د،د ندع ة

 ن لبنند ثليند    ينانعبونتقايبنقوألضنت نيلينن اسذن،ألدت ند ع تليننسيند ق  حنبف ئلاةنتنمفغلنانألتمفلي ند

تقلللن نب لللادد  ند  ن لللي ند فناقيلللننألد  لللي حيننتق بلللاندولللث الكند   وبللل زنألد  يللل  نألد وللل زانألل،جللل زنولللاددن

 لي حينند  اينالي  نألجاأل ث  انألدإلعف زنتنند غويبننعل ند عق ،د ند   ثماتننب  انسعللينسليند ال ل نند 

ألد  ندقلذنألد فناقينانأللعف زنج يذند   سيثوي  نألد ب زد،د ند ث بعنن ل جلل ند علل ن اال ،ند  نجلندةنب   ثل حف

د اويللننتللنندسللذندإليجلل ،د ان للي ن لليدنسا لل انبللاندتثللاند للاعبند  لل  يند  قللا نتللنند األ للنن ق لل حند  للي حنن

 ي للث انعللل ن للولندإلع الللنند  قاتللننتللنن للناألسند  للند،لنبللنزد،ةند قللن ند ع تلللنن لعلل تليننب  ق لل حنخللالو

(.2021 اثنبون31-2020 بويان)د فثوةن
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 ينند عايلانسغلة نعنندوثغ سنند  األاليننألد  ؤاويننعل نتندقذند ثند اندلجث  عينتننجن ي  نتمثلفنانأل،ع

 سلال نتنند ب نل ند وي  يننألد   وج ال  نألد فع  ي  ند  اليننألد األ يننألدوثغ سث  انأللالثل  نتج نعلننتلنند

. د ثوأليجيننألد ثنايقيننعنند  ي حنند  صوين

دآلال ،نألزيلوند  لي حننأل": خ  لاند عنل الي"ألسينلي ،نتندج ننتادعي  ند اوسند وألوينند ألاوداليلنانسقلان  لا،ند لااثن،ن

دنبث لل يان جنللننتمللث نب ث بعللننج يللذنتللادعي  ند اللوسند وألوللينند ألاوداليللن؛ن ثقللن انألبصللفننت  للث وةانقللود،ة

ب ث بعلللننت لللثجاد نتلللادعي  ند الللوسنعلللل نق للل حند  لللي حنند  صلللو انألتلللنسيونج يلللذنولللب انألألوللل ئاند ودحلللنن

. ل  ئاينند  نجنديننب صونتننتمثلفندألوند ع  ب

ندع ل نا  نألجهند نزيونبغوأل،ةندوث ود،ند لنزد،ةنسلينليفل دن جل  ن ل لوأل،نعلل نج يلذند  ن لي ند فناقيلننبج يلذن ال

 ث بعلننسيند  ا سظ  ند  ي حينند  مثلفننألد ثأاانتنن،دحننألوالتننج يلذند  ل ئايننب ل انبج الل ندولث ود،ند 

 لنزد،ةنعل ن ،ضند ندقذنب  ثن ي نتذندلتا دنألد وولند  لي حينند  عنيلننألد ج ل  ند  عنيلنانألالي نندولث ود،ند

سلليند  ث بعللننأللجللودزند ثن لليق  ند الزتللننتللذنألزد،ةند م ،جيللننألد ج للزةند  عنيللننسلليند األ للنن الليننعللندةنا سللن

.د   ئاين

انتننسينلي ،ند ج ندند  بيأل نن اعبند  ي حنند ادخليننألد م ،جينن جيسند  زي

تع قلللانألزد،ةن: د لللزألد،انق تلللتند األ لللننب ج نعلللننابيلللوةنتلللنندإلجلللودزد انتن للل 

نند  للللي حننألدآلالللل ،نتللللذنتالللل  فنانللللا نلالجليللللز ن ن للللذندوللللثودتيجيننتوأليجيلللل

. لق  ح
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لقللينأل  لل لن  ند ملل ند  لل خنن لللنزد،ةند  للي حننألدآلالل ،اند للي نيثاللاثنبلل  لوثينند وألولليننألد ألاوداليللنانجلل  زن ث

دن  ند  لفودزنال الندنيثل بعن نايفيلننتع تل اند األ لنندوثف ل ،د ند  لي حن الاند   ل ال ند ثلينتلندج  بانتؤالاة

.د  صويننتذند  لفند  ي حينسيند زت  

 ننت ل عانألزيلوند  لي حننألدآلال ،ن  لؤأل ند  ن لي ند فناقيلننألد  ال ونألد ال ل" عباند فث حند ع  لي"ا  نألجهن

دنت  ة نألع جلة نل  ننوسنند  ن ي ند فناقينن ثع ي هنعل نج يذند فن دسان الانخال ل هندولث ود،ند  ي حينانتن ن،ة

تقلا نلق تنند   ئاينند ألاودالييننألد وألسند  نجنديننب  فن دسند  صويننألعا ندلتثن حنعننتقلايبن  نخلات  

.  بن ايننعندت بنل  نبالد ب

ننت لل  يفنلق تللنند  لل ئاي"  للناألسن ي للننتن للي ند  للي حن"تلل ،سند    لليان علنللتند للنزد،ةنعللننتا للان2ألسلل ن

.الجن 3د ع  قينان وي نن  نيثبنالقل بنل  نسن دسنس نند لن

 صو نبع ند النوند  قثوحنن ثم ينتادعي  ند اوسند وألوينند ألاوداليننعل نق  حند  ي حنند 

دإلالثواللتنسلينحي نتعث انال لبننابيلوةنتلنند  ل ئايننعلل : تعزيزند نجندندإل  ثوألالين ل وا  نألألاالزند  فو▪

.د ثم ي نألد اجزن ل فو

ودعلين  ندج لنند زتل  ندلقثصل دينني  لننتقلايبنبلودتجنولي حيننتمثلفلننألتثننعلنانت: تمفي نتلاةندإلق تلن▪

 ئحند وألولينتفغيال نألدحثي ج  ند  ي حند ندساينانسعل نوبياند  ث ونتثودألحنتلاةندإلق تلنند  فغللنن ل ل

.ينتة انأل ننت ني عانتن وبة ن جيسنتزيانتنند   ئاين( 14ل  ن4)تنن

انتنن  لبند با نعنن وندسنبايلنانب عثب ، ن حاند بادئان ل ي حانألسين يدند صادنسإ ند صيننألد  نانألد بودزي▪

 تجند وندسند ن   نند ثيني  لنندولث ادس  انحيل نتعلاند لاألوند لثالثن ل نن علل ندألوند عل  بنتلننحيل ند نل

" 19-نسيلاا"د  اليانا  ني  نندوث ادلند  ي حنتنن    الي نأللالجلثودانبعان،سذنج يذند غلندب ند  وتب لننبللن

ننتلذنألد  قياةن ل فوانال  يننعلننلت  اليلنندولثق  سن سلند نجايلاةنتلنن ولندسندألون توي ل ند التينيلنانخ  ل

.ند ألجندنتؤ ود نتن حند ث   نتندينين ي ند األونب   ي حنند ثق سيناند   ثلننسينتع  بند قصونأل و

دنتاينلنن لو ند  ليفنلوثغل سننتلؤت و COP 27تعظليبندلولثف دةنتلننتلؤت ون▪ حيل نت لثعانتصلونألتاايلاة

سينالنس بوند  قباانأل ننت ني ثلاناCOP 27د يودلند   بذنألد ع ويننلتف قينند تبند  ثااةن ثويوند  ن خن

.سو ننت ث زةن لث ني ن ل ي حنند  صويننألت لي ند  ندزندإلعالتيننعلي  

دانت  نوب نيثغحن  ن ن كنح جننل  ن   يننتننحند ولندسند  لي حيننألد  نثجل  ند  لي حيننتلنناللن حنال يلانألدخيوة

انعل نزي دةناوألزنألد وحال ند باوينند  نيلننأل،ب ند  نثجند  ي حيند ثق سينب  ثوسيهنألوي حنند  و تود انألد ع 

. تعال ند جيسن ةوندسند ا  ينن ثجن ند ثأايوندآلالين ةزت  ند ود نننألد   ثقبلين


