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 ةQوضع *Oع ةلصاKLاو ،2020-60 مقرب ةرBشم تالاصتالاو تامولعملا ةينقتل ةي6يللا ةمظنملا نأ *(إ ةراشإلاب

RS نإلا عمتجمWXتن )Internet Society(، وfS ا تاسسؤملا نم ديدعلا عم تلمع دقKLرشلاو ةيموكnتا 

 نvب لصو ةقلح تالاصتالاو تامولعملا ةينقتل ةي6يللا ةمظنملا قQرف لمعل ةفاضإلاب ،ةيلoLا تاعمتopاو

 تاغارفلا ءلم ةفلتowا ةمظنملا قرف لواحت امك ،عمتopاو ةصاKwا تاnرشلاو ةيموكKLا تالاصتالا تاnرش

 .ةي6يللا ةلودلا RS تاKpBا فلتخم نvب نواعتلا زQزعتل

 ���ائرلا سلopا رارقب ةدمتعملا ،ي�دملا عمتopا ةيضوفم لمعل ةيميظنتلا ةحئاللا نم 26 ةداملا *(إ ادان�ساو

 ال ةروصب اBطاش�ب ةقالعلا تاذ تامولعملا *Oع لوصKLا RS قKLا ةمظنملا يطع� ��لا ،2019 ماعل 286 مقر

 .ا�رQوطتل تاحWXقملا ميدقتو ،ةلودلا تاسسؤم مييقت قحو ،رQراقتلاو تامولعملا رش� قح عم ،ةQرسلاب لخت

 ةينقتل ةي6يللا ةمظنملا قرف تعاطتسا ��لا تازاجنإلا لKp عمجو قيقدتو رحتو ةبقارم نع رQرقتلا اذ� جتن

 لاع نواع� *(إ ةفاضإ ،ديدKpا رادملا ةكرش� ةقالعلا تاذ تاKpBا فلتخم نم اBعمج تالاصتالاو تامولعملا

 رQراقت ضعبل دان�سالا عم ،رQرقتلا RS ا �لإ انجتحا ��لا تامولعملا ميدقت RS ديدKpا رادملا ةكرش فرط نم

 .تالاصتالل ةضباقلا ةكرشلل ةيمومعلا تايعمKpا رQراقتو ةبساoLا ناويد

 ،ديدKpا رادملا ةكرشل ةيسفانتلا لامعألا نع ةQرسلا فشك وأ ةءاسإلا وأ قQوس�لا *(إ رQرقتلا اذ� فد ¢ ال

 ةيعامتجالاو ةQراجتلاو ةينقتلاو ةيلاملاو ةينفلا تامولعملا لاصيإ RS ةيفافشلاو ةقدلاو ةينBملا تيعوُر دقف

 .ةيفرح ل¥ب

 نأ نكمي ةطيس� ةقQرطب ليصافتلا فشك عم ،ةراش�سالاو زاجنإلاو ةدوKpا رQراقت *(إ برقأ رQرقتلا اذ� دع¦

 ةقثوم رQرقتلا اذ  ةدراولا تامولعملا لnو ،ىX»كلا تاnرشلاو مدختسملاو طيس6لا ئراقلا ا ¨م ديفتس¦

 ا �لإ دري امب رQرقتلا تالاصتالاو تامولعملا ةينقتل ةي6يللا ةمظنملا ثدحتسو ،ةيمسر ةينوWXكلإ تالسارمب

 .ةقوثوم تاBج نم تامولعم نم

 

 ةكرشلل *(املا عضولا

 ،تادوقفمو ةقرس تايلمعل تضرع� دق ةكرشلا نأ دجن اننإف ،2011 ماعل ةبساoLا ناويد رQرقت *(إ رظنلاب

 .RS 2011 ةروثلا ءانثأ RS تاعورشملا ضع� فقوتو ،لوصألا ضع� نع ةرطيسلا نادقفو

 RS )ل.د 1،803،246،615( �²يل رانيد نويلم ةئامنامثو رايلملا تقاف تاداريإ ديدKpا رادملا ةكرش تققح

 .م2019 ةنس نع %15 تغلب ومن ةبس�ب ،2020



 

 ،RS 2020 )ل.د 592,521,191( �²يل رانيد نويلم ةئامتسلا ت̧راق حا̧رأ RSاص ديدKpا رادملا ةكرش تققحو

 .م2019 ةنس نع %22 تغلب ومن ةبس�ب

 ةكرشلا حا̧رأ RSاص نإف ،ةكرشلل ةيلاملا مئاوقلا بسح 2020 *(إ 2011 نم ةققoLا حا̧رألا RSاص *(إ رظنلا̧و

 :و�

 ديدKpا رادملا ةكرش حا̧رأ RSاص ةنسلا

2011 -62،277،649 

2012 147،177،310 

2013 256،768،477 

2014 159،005،847 

2015 85،375،625 

2016 129،377،088 

2017 190،710،305 

2018 217،150،141 

2019 483،087،860 

2020 592،521،191 

 

 رادملا ةكرش حا0رأ -,اص ()وي ططخم

 

 

 56فلا بنا01ا

 ةكرشلا تققح نvح RS ،2020 ماع لالخ اجرب 1912 غلب اي6يل مومع RS رادملا ةكرشل ةلماعلا جاربألا ددع

 %13.54 ومن ةداQزب يأ ،X 2021»مفون رخاوأ رQرقتلا ةباتك خQراتب دالبلا مومع RS لمع¦ اجرب 2171 ددعل الوصو
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 ددع S(امجإ نم %70 ةبس�ب يأ ،اجرب fS 1527 روطملا ع�ارلا ليKpا ةينقتب لمع� ��لا ةذفنملا جاربألا ددع

 GSM 900 - UMTS 2100 - UMTS 900 LTE :اBلامعأل ةيلاتلا تاددWXلا ديدKpا رادملا مدختس�و ،جاربألا

1800 C1 - LTE 1800 C2، مم ضرألا لعجي ام اذ�وBا تامدخ ميدقت نع فقوتلل ةكرشلا مامأ ةدKpلي 

 ةفاضإلاب .سماKwا ليKpا تامدX Kw»كأ ل¥ش� ھجوتلاو ،ثلاثلا ليKpا نع �Ëفلا معدلا فاقيإو ،ي�اثلا

 ةماعلا ةئيBلا اBحنمت نأ دع� اذ�و ،ةكبشلا نمض Wifi Callingو VoLTE لثم تاينقت جمد *Oع لمعلل

 fSو ،ةيلجو ةÕLاو تالاصتالا قوس ا ¨م ي�اع¦ ��لا ةلقرعلا تحبصأ .ةقفاوملا ةيتامولعملاو تالاصتالل

 .ةينقتلا دئاوفو داع�أل ةيتامولعملاو تالاصتالل ةماعلا ةئيBلا مBف مدعل ةجي�ن

 لعفت fSو ،ةيداصتقا ىودج تاذ دع� ال ��لا قطانملا ضع� *(إ ةمدKwا ليصوت *Oع رادملا ةكرش لمع� امك

 تدBش ��لا قطانملا رخآو ،دالبلا مومع RS تامدKwا نvسحتل ،ةينطوو ةيعامتجا ةيلوئسم هرابتعاب كلذ

 ،جرد ،ةع�اصألا ،ي�اوسلا بونج ،ةQرماعلا ،ةشÚوطلا ،ةيدعاسلا ،ةQزQزعلا :fS 2021 ماع 4G+ RS ليغش�

 .بارغلا وبأ ،ةقبط ،ةي̧رغلا تاQرقلا ،نوانÜس ،ةيقرشلا تاQرقلا ،كارب ،ا�رواج امو تاغ ،نزاو

 

 يراجتلا بنا01ا

 ،2019 ماع نع %7.5 تغلب ومن ةبس�ب ،رQرقتلا اذ� ةباتك �Ýح كWXشم نويلم 5.8 عقاوب نvكWXشملا ددع امن

 .%54 *(إ قوسلا ةصح تلصو دقو

 ةنسلا 2018 2019 2020 2021

 تاnاWXشالا ددع 4،068،807 5،149،584 5،401،492 5،810،014

 ومنلا لدعم - 26% 4.8% 7.5%

 

 رادملا ةكرش تامدخ -, تا<ا=>شالا ددع ()وي ططخم
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خ •
ُ

 يذلا X»كألا ضيفختلا اذ�و ،ادناموك تاقاب �Þس اميف X 2020»مفون RS %50 ةبس�ب راعسألا تضف

 .RS 2017 عساو قاطن *Oع تنWXنإلا تامدخ ليغش� ذنم رادملا ةكرش ھب تماق

أ •
ُ

 عيمج يوتحي يذلا قيبطتلا نومدختسملا لمح دقو ،2020 فصتنم RS ديدKpا رادملا قيبطت قلط

 %88و iOS ماظنب ةلماعلا ةزBجألل %12 ةبس�ب ،ةرم 1020622 ددع� ةكرشلل ةيساسألا تامدKwا

 . 2020 سطسغأ لئاوأ RS ھقالطإ ذنم كلذو ،Android ماظنب ةلماعلا ةزBجألل

 .X 2020»مفون RS رادملا ةباãL ديدKpا رادملا ةكرش تقلطأ •

 .X 2021»مفون RS ي�وWXكلإلا ديX»لا ةمدخ ديدKpا رادملا ةكرش تقلطأ •

 .X 2021»مفون RS ةينقت ضرعم e-SIM RS ةجمدملا ةحQرشلا ةمدخ رادملا ةكرش تقلطأ •

 .)ةطش� تاباسح( مدختسم 135،679 ةزBجألا فلتخم *Oع دادس ةمدخ يمدختسمل S(امجإلا ددعلا غلب •

 نم ديفتسم يقيقح كWXشم 187،629 ددع زرحأ دقو ،2019 نم ع�ارلا عäرلا RS اي6يل ولأ قيبطت قلطأ •

 م�اس دقو .ةمدKwا قالطإ نم نvماع لالخ RS كWXشم 336،407 غلب تاnاWXشا ددع� ،اي6يل جراخ ةمدKwا

 ،S(ودلا لاوجتلا تامدKw مدختسملا �²يللا نطاوملا *Oع ةفل¥ملا ةيلودلا تاملا¥ملا ءبع vXفوت RS قيبطتلا

 .ةردابملا مدع ةلاح RS رد �ل ناS n(ام دروم ليصحتو

 تققح دقف 2020 ماع RS امأ ،2019 ماع RS ل.د 318,131 اي6يل ولأ ةمدخ حا̧رأو تاداريإ مåp غلب •

 ةمدخ RS ومن بس� نع ثدحتن اننأ يأ .X 2021»مفون �Ýح ل.د 3,184,851 تققح امك ،ل.د 2,130,590

 .اQونس %50 *(إ لصت اي6يل ولأ

 نكمي ناn ميقلا هذ� نأ رركنو ،ل.د ç� 5,633,572ف اي6يل ولأ ةمدخ ا æققح ��لا ةيلامجإلا ةميقلا نع امأ

 RS ،ا�vXغو Telegramو WhatsApp لثم ي�وصلا لصاوتلا وأ OTT تاقيبطت دوجول ةدوقفم اميق نوكت نأ

 .�²يل رانيد نويلم 2 زواجتت مل عورشملا اذ� *Oع ةفورصملا ميقلا نأ نvح

 

 ايDيل ولأ ةمدخ تاداريإ ()وي ططخم
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 نئاAزلا تامدخ زكرم تامدخ حاجن

 2021 2020 2019 2018 نايبلا

 2،568،829 1،796،969 1،218،866 1،148،192 ةدراولا تاملا¥م ددع

 ��لا تالكشملا ددع

 تلح
585،909 1،116،283 1،792،716 2،426،215 

 %95.4 %99.7 %91.5 %51 ةباجتسالا لدعم

 

 نMك=>شملا تامدخ زكرمل ةباجتسالا لدعم ()وي ططخم

 
 

 *FمتD1ا بنا01ا

 دوجو مدع عم ،ضراعملاو ثادحألاو ةيملعلا تارمتؤملاو تايقتلملاو جماX»لا ةياعرب رادملا ةكرش تر æشا

 فرط نم ةوسق لظ RS ،)ةيعامتجالا ةيلوئسملا( دنب تحت جردنت ��لا تاعورشملا معدل ةÕLاو ةينف ةسايس

 .اطيس� اBمåp ناn امBم ةيعمتopا ةيلوئسملا تاذ تاطاش�لا *Oع ةكرشلا ةبساحم RS ةبساoLا ناويد

 :رادملا ةكرش تاردابم ضع� هذ�و

 ،ايقQرفأ لامش ةقطنمو اي6يل RS ھعون نم X»كألا و� جمانرب نمض 2021 ةنس را¥تبالل رادملا زكارم ةردابم •

 باïLأ �Ýحو نQروطملاو لامعألا داورو نvجQرKwاو بالطلا نم ل¥ل ةلما¥تم لمع ةئÜب vXفوت فد æس¦

 نQركتبملاو را¥تبالا ةيمنتو را¥تبالاب فاWXعالل فد ¢و ،تالاصتالا ايجولونكتب ةينعملا ةvXغصلا عÚراشملا

 .ةئشانلا ايجولونكتلا RS رامث�سالاو

 سوvXف ةBجاوم لوح تاراسفتسالا لابقتساب صاKwا عÚرسلا ةباجتسالا زكرمل �Ëقت Bvðجت ةردابم •

 تامولعملا ةينقتو تالاصتالاو ديX»لل ةي6يللا ةكرشلا نم ةvXبك ةردابم نمض ،)19 ديفوك( انوروك

 .LIPTC ةضباقلا
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 اھلح مت يتلا تاملاكملا ددع ةدراولا تاملاكم ددع



 

 ،اي6يل نم õSرشلا لحاسلا RS اBفيظنتو ئطاوشلاب ةيانعلل 2019 ةنسل طسوتملا فافض ةردابم •

 نم ةعبس ةكراشم̧و ،Ocean Conservancy تاطيoLا ةيامKL ةيلودلا ةعومopا عم فلاحتلاب

 .ةفلتخم ئطاوش ةعäرأ RS ةيح̧رلا vXغ ةي÷يبلا تاسسؤملا

 دقو ،اي6يل بونج قطانم RS نويعلا ø�Ýرمل ةيجالع ةيبط تايلمع ةياعرل )بونKpا نويع( ةردابم •

   .ضQرم 300 ةردابملا هذ� نم دافتسا

 .اضQرم 50 ا ¨م دافتسا دقو ،اي6يل بونج قطانم RS ةيجالع ةيبط تايلمع ةياعرل )بونKpا بلق( ةردابم •

 بالط -ةيلاوتم تاونس 4 رادم *Oع- ديدKpا رادملا ةكرش ا �ف تدوز ��لا ةQونسلا لبقتسملا رادم ةردابم •

 عفانملا نم ةقاب *Oع ةقاطب لn يوحت ،ةيناجم يفتا� لاصتا ةقاطب فلأ 278 ددع� ةQوناثلا ةداBشلا

 .تاناحتمالاو ةساردلا تاراعشإو ديعاوم ةع�اتمل

 رادـملا ةكرش ھتقلطأ يذلا ،لافطألل ةيميلع� ةئÜ̧و ةيسردم لوصف رQوطتل )��سردم( عورشم ةردابم •

 نم %17 ھتميق ام تصصخ دقو ،ةي6يللا سرادملا نم ددعل ةز�اج لوصف vXفوتل 2012 ماع RS دــيدـKpا

 .اي6يل قطانم فلتخم تلمشو ،ةسردم 300 ا�ددع غلب ��لا ،سرادملا معدل لماn رBشل ا�داريإ S(امجإ

ابQردت اوقلت بلاط 300 نم úXكأ •
ً

ايلمع 
ً

 ةحاتإل ،ديدKpا رادملا ةكرش لخاد تالاصتالا تاnرش نBم لوح 

 .ةكرشلا RS ةزجنملا رQوطتلاو ثحبلا عÚراشم لالخ نم ،مBجرخت عÚراشمو م üاساردل ةصرفلا

 

 IJ6فانتلا بنا01ا

 اBضوخت ��لا تاسفانملا تحبصأ مويلاف ،ايلجو اÕLاو حبصأ رادملا ةكرشل ةيسفانتلا ةلاKLا vXيغ� نإ

 :رصKLا ال لاثملا لي6س *Oعو ةvXثك ماعلاو صاKwا عاطقلا ىوتسم *Oع رادملا ةكرش

 .ةيتوصلا تاملا¥ملا تامدخ ميدقت RS لومoLا فتاBلل اناي6يل ةكرش ةسفانم •

 ةصاKwا تنWXنإلا دQوزت تاnرش نم ةعومجمو ةينقتلاو تالاصتالل اي6يل ةكرشو اناي6يل ةكرش ةسفانم •

RS نإلا ةمدخ ميدقتWXتن. 

 عفدلا تامدخ ميدقت RS تالماعم ةكرشو ي�افت ةكرشو ةvðم ةكرشو ةينقتلل لوادت ةكرش ةسفانم •

 .دادس ةمدخ قQرط نع ي�وWXكلإلا

 ةفل¥ت تاذ تسÜل نطاوملل ةديفم تالاصتا تامدخ vXفوت RS ةي6يللا ةيلودلا تالاصتالا ةكرش ةسفانم •

 .اي6يل ولأ ةمدخ قQرط نع ددبم S(ام دئاع داجيإل ةفاضإلاب ،ةيلاع

 لاوأ ةكرشو ءارþLلا ةرباع ةكرشو ةينقتلاو تالاصتالل اي6يل ةكرشو �²يللا توبكنعلا ةكرش ةسفانم •

 .رادملا ةباãL ةمدخ قQرط نع ةيباÿLلا تامدKwا RS تامولعملا ةينقتل

 .S(اWXنس ةمدخو ي�وWXكلإلا رادملا قوس لثم ةديدج ةسفانم تامدخ نQوكت •



 

 ةلودلا تاسسؤمب ةكرشلا تاقالع

 دقو .ةيح̧ر زكارم *(إ ةفل¥تلا زكارم لQوحتل ةيموكKLا تايWXشملا ةصنم لثم �Þقرلا لوحتلل ةموكKLا معد

 ميدقتو ،تاnارشو تادقاع� عيقوت Õ! RSاو مدقت زارحإ 2021 ماع لالخ ديدKpا رادملا ةكرش تعاطتسا

 لعج ام اذ�و ،ةيموكح ةسسؤم 20 نم úXكأ تغلب ،ةلودلا تاسسؤم فلتخم نvب ��"سؤم نواع�و تامدخ

 ضع� نأب املع .�Þقرلا لوحتلا وحن �Ëطولا داصتقالا عفد :fSو ةدحاو ةQؤر قفو لمع� ا üارادإو اBلمع قرف

 .تاونس ثالث *(إ ھتدم لصت ةيباÿLلا تامدKwا ميدقتل ادقاع� عقو تاKpBا هذ�
 

 تاظحالم ةسسؤملا مسا مقرلا

 رادملا ةباãL قيثوتلاو تامولعملا زكرم - لدعلا ةرازو 1

 رادملا ةباãL قيثوتلاو تامولعملا زكرم - لي�أتلاو لمعلا ةرازو 2

3 
 ةيملعتلا تاسسؤملا دامتعاو ةدوج نامضل �Ëطولا زكرملا

 ةيQ6ردتلاو
ãLرادملا ةبا 

 رادملا ةباãL كرامKpا ةíLصم 4

 رادملا ةباãL ةيدلبلا سلاopا تاباختنال ةQزكرملا ةنípلا 5

 رادملا ةباãL قيثوتلاو تامولعملا زكرم - ةيئاملا دراوملا ةرازو 6

 رادملا ةباãL ةيجراKwا ةرازو 7

 رادملا ةباãL قيثوتلاو تامولعملا زكرم - ةراجتلاو داصتقالا ةرازو 8

 رادملا ةباãL نQروتبملاو نيدوقفملاو ءادBشلا رسأ ةياعرل ةماعلا ةئيBلا 9

 رادملا ةباãL زاغلاو طفنلا ةرازو 10

 رادملا ةباvX ãLمعتلاو نا¥سإلا ةرازو 11

 رادملا ةباoLOS ãLا مكKLا ةرازو 12

 رادملا ةباãL ةيلخادلا ةرازو 13

 رادملا ةباãL ةتارصم ةعماج 14

 رادملا ةباÞ� ãLلعلا ثحبلاو S(اعلا ميلعتلا ةرازو 15

 رادملا ةباãL ةصاKwا ةباÿLلا 2دقع - ةيلخادلا ةرازو 16

 رادملا ةباãL ماعلا S%صلا نvمأتلا قودنص 17

 رادملا ةباãL ناطرسلا ةحفا¥مل �Ëطولا جمانX»لا 18

 ةبساoLا ناويد 19
 ةمدخ نم ةدافتسالل

 دادس



 

 ميلعتلاو ةيبWXلا ةرازو 20
 تائفلا ميلع� معد

 ةصاKwا

 تامدخ ميدقتو نواع� اي6يل فتا� 21

 يفيظولا رداSلا

 فيظوتلا رصتقا دقف ،ىرخألا ةلودلا تاعاطق ھتدBش يذلا عافترالا كاذ ةكرشلا RS فيظوتلا دBش¦ مل

 X»ع ا üاذل تامدKwا vXفوت ةكرشلل ماعلا ھجوتلا ناn نvح RS ،تاءافكلا نم ةكرشلل OSعفلا جايتحالا *Oع

 ،ةكرشلا ل�اn لقثت تانÜيعتب ماWðلالا مدع عم ،ھتيلعاف ت6ثأ يذلا outsourcing ثلاثلا فرطلا تاnرش

 رQرقتلا اذ� رش� ةظ�Ý KLح نvفظوملا ددع .اي6يل دQرب ةكرشو ةي�بلا ةكرشو اي6يل فتا� ةكرش RS ثدح امك

RS مس¦د فصتنم«X افظوم 1380 و�. 

 

 ةكرشلا ت\جاو Z6لا تالكشملاو تاقوعملا

 .ةمدíwل بåpو شÚوش� ةزBجأn لمع� ��لا ةدلقملا ةQوقتلا ةزBجأ •

 .ةيفرصملا تايلمعلا فاقيإو 5G فاقيإ :ةيتامولعملاو تالاصتالل ةماعلا ةئيBلا •

 .يفيظولا ردا¥لل رQوطتلاو بQردتلا جمارب تايناvðم فاقيإ •

 .�Ëمألا رارقتسالا مادع�ا •

 .ةيئا̧رBكلا ةقاطلا تالكشم •

 .ةيلاملا تالQوحتلاو كرامKpاو نL)لا تايلمع vXخأت •

 .تادامتعالا فقوتو فرصلا رعس عافترا ةمزأ •

 .ةكرشلا جاربأو تادعمل دمعتملا بQرختلا •

 رثؤت ا (أل ،اي6يل فتا� ةكرش ا�ريدت ��لا ةQرصبلا فايلألل ةينطولا ةكبشلا ا ¨م ي�اع� ��لا تاعاطقنالا •

 .ةمدKwا رفوت *Oع ةvXبك ةروصب

 S*اوضو فارطأو ندملاو ىرقلا ضعبل ةيتحت ËÝ̧و ةQرصب فايلأ نم ةيضرألا تاليصوتلا رفوت مدع •

 .ةمدKwا ةدوج *Oع ابلس سكعني ام و�و ،ندملا

 ميظنتل ةيميظنتلا حئاوللا vXفوت RS )ةيتامولعملاو تالاصتالل ةماعلا ةئيBلا( مظنملاو عرشملا رود بايغ •

 .تالاصتالا قوس

 ام و�و ،2019 - 2015 نvب ام ةWXفلا RS تالاصتالل ةضباقلا ةكرشلل تارادإلا سلاجم رارقتسا مدع •

 .تامدKwا ميدقت RS ةكرشلا vðكرت *Oع ابلس سكع�ا

 



 

 ةكرشلا اcdم يbاعaو تناع Z6لا تالكشملاو ءاطخألا

 RS ةينقتلا نع ارخأت X»تعا ام ،ةيتوصلا تاملا¥ملا قئاقد عيب *Oع ةلQوط تاونس ةWXفل ةكرشلا دامتعا •

 .2014 - 2008 نvب ام ةWXفلا

 .ةبساoLا ناويد نم ةيصوت قفو ةكرشلاب ثوحبلا بتكم لافقإ •

 ،ةكرشلا تايجيتاWXساو تارارق RS تالاصتالل ةماعلا ةئيBلاو تالاصتالل ةضباقلا ةكرشلا لخدت •

 .ةيلاع تازاجنإ زارحإ لظ RS ،ةينBم وأ ةيسسؤم vXغ ةيصw+ بابسأل ةكرشلاب ررضلاو

 ا æفصب اvXثكو ،ةQراجت ةكرش ا æفصب ىرخأ انايحأو ،ةيموكح ةكرش ا æفصب انايحأ ةكرشلا ةلماعم •

 .ايلعلا ةرادإلا ىدل رارقلا اذاختا RS ا¥̧رم دع¦ يذلا رمألا ،ةينطو ةكرش

 طوغضلل ةجي�ن ،تائيBلاو ةلودلاو عمتجملل ةيلعفلا تاجايتحالا نع تاونس ةدعل ةكرشلا دع� •

 .ةضباقلا ةكرشلا نع ةمسقنملا تارادإلا سلاجمو ةلودلا اBسرامت ��لا ةQرادإلا

 .ا æقو 4G RSو 3G لثم تاينقتلا ضع� �Ëبت RS رخأتلا •

 ليصوتل ةينطولاو S-متopا معدلاو ةيعامتجالا ةيلوئسملا باب نم تاعورشملا ضعبب ةكرشلا لفكت •

 هذ� نأل ةباقرلا تاKpBاو ةبساoLا ناويد فرط نم ا æبساحم مث نمو ،نطولا ��øارأ ةفا¥ل تامدKwا

 .ةيداصتقا ىودج تاذ vXغ تاعورشملا

 عنم ام و�و ،S(املا دودرملا فعض ةp.ب تادعملاو جاربألا بيكرت تاسسؤملا ضعäو نvنطاوملا ضفر •

 .دالبلا RS ةQويح قطانمل تالاصتالا تامدخ vXفوت

 ةقورأ بلغأ RS داسفلا تا /شل ةفاضإلاب ،ةي6يللا ةلودلا تاسسؤمب ةدوجوملا ةQرادإلا ةيطارقوvXبلا •

 .ةيمنتلاو عسوتلا رومأ RS رذحو ادج بعص فقوم RS ةكرشلا لعج ام ،ةلودلا

 .ةعقرلا عاس�او بورKLاو ةينمألا تاديد æلا •

 ةيملاعلا تامدKwا عسوت لظ RS ايملاع الغشم اBفصوب ةيلودلاو ةيميلقإلا ةحاسلا *Oع دجاوتلا مدع •

 .ةيملاعلا تاحاسل ذافنلا مدع� ةي6يللا تاعÚرش�لاو نvناوقلا دييقتو

 للقيس ام و�و ،نئا̧زلا روBمKp ةنÜبم ةمدKwا ىوتسمو تاعاطقنالا نكامأل ةيح ةطQرخ دوجو مدع •

 فقوت نع نلع¦ دق ��لا قطانملا RS ةينمألا تالكشملا ديvðس رخآ ديعص *Oع ھنكلو ،ىوا¥شلا نم

 .ا �ف تامدKwا

 ةيندمو ةQراجتو ةينقت تاعمتجم عم نواع� قافآ حتف RS ةماعلا تاقالعلا بناجو يمالعإلا ءادألا فعض •

 .ةيملاعلا تاسسؤملاو لامعألا *Oع حاتفنالاو

 



 

 يbدم عمتجم ةمظنم انفصوب انتايصوت

 *Oع %31 *(إ لصي ادج لاع ومن عضو RS ا (أ ثيح ،اQراجتو اينفو اQرادإ ةكرشلا رارقتسا *Oع لمعلا •

 .تامدKwا ضع� RS %50 - 20 نvب ام تامدKwا RS ومنو ،اQونس حا̧رألا ومن ديعص

 ةينBملاو نواعتلا *Oع دمتع� ةيسسؤم ةكرش ديدKpا رادملا ةكرش نأ رQرقتلا اذ� دادعإ ءانثأ انل !0تا •

 ،دودoLا تاونسلا ددعو تازاجنإلا نم vXبكلا ددعلا RS اذ� *OجتQو ،م æلق مغر تاءافكلا باطقتساو

 تاعاطقلا فلتخم *Oع ھميمع�و ،ةكرشلا RS ھب لومعملا لمعلا جذومن مBف *(إ انوعدي ام اذ�و

 .ىرخألا تاnرشلاو

 تاnرشو اصوصخ تالاصتالل ةضباقلا ةكرشلل ةع�اتلا- تالاصتالا عاطق RS ةúXعتملا تاnرشلا ةيقب ثح •

 داسفلا تاقوعم لn مغر ،ةبعصلا ةئÜبلا RS لمعلا عاطتسا �Ëطو جذومنب ءادتقالا *Oع -امومع ةلودلا

 .�Ëمألا عضولاو ø�Ýوفلاو

 تاnرشلا ميعدت RS مغانتملا ةرادإلا سلجمو ايلعلا ةرادإلاو تارادإلا يريدم تاX»خ نم ةدافتسالا •

 .رQراقتلاو تايجيتاWXسالا نQوكتو تامزألا عم لماعتلاو ةعبتملا ةرادإلا قرط م æكراشمب كلذو ،ىرخألا

 ةدياحمو ةينBم رQراقت دادعإ RS ةيندملا تامظنملا عم لماعتلا ةيفافش *Oع تاnرشلا ةيقب ثح •

 .ةينطو ةيناجم ةراش�سا دع¦ يذلا مييقتلاو قيقدتلل تاnرشلا هذ� عوضخو ،ةيعوضومو

 

 رkرقتلا اذh عجارم

 .ديدKpا رادملا ةكرشل ةيمومعلا ةيعمKpا رQراقت -

 .ديدKpا رادملا ةكرشل تايجيتاWXسالا رQراقت -

 .تالاصتالل ةضباقلا ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمKpا رQراقت -

 .2020 - 2011 �²يللا ةبساoLا ناويد رQراقت -

 .almadar.ly ديدKpا رادملا عقوم -

 .ديدKpا رادملا ةكرش نع ةرداص ةيمسر تالسارمو تانايب -

 .ةيتامولعملاو تالاصتالل ةماعلا ةئيBلا رQراقت -

 


