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 لوح ةعئاشلا ةلئسألا ةقيثو
 يفاص ءاعوو يلاملا لباقملا

 تالاصتالا تاداريإ
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 ةمدقملا .1
 ىلع ديدجلا يلاملا لباقملا قيبطت صوصخب ،ـه4/4/1440 خيراتو )196( ءارزولا سلجم رارق قيبطت فدهب
 لباقملا قيبطت ةيلآ حضوت ثيحب ةيليصفت لمع تاشرو دقع مت ةماعلا ةيوئفلا صيخارتلا ىلع ةلصاحلا تاكرشلا
 يتلا لكاشملاو تايدحتلا مهفل تاكرشلا عم لصاوتلاو تاكرشلا تاراسفتسا نع ةباجالاو ديدجلا يلاملا
 يف هيف ةسفانملا ىلع ةظفاحملاو تامولعملا ةينقتو تالاصتالا عاطق ريوطتو ميظنت فدهب اهنوهجاوي
 .اهتبوجأو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعوو يلاملا لباقملا لوح ةعئاشلا ةلئسألا مهأ دجوت ةقيثولا

 ةعئاشلا ةلئسألا .2
 ؟تالاصتالا تاداريإ يفاص وه ام .1

o ميدقتب ةنرتقم وأ ةدرفنم اهل صخرملا تالاصتالا تامدخ ميدقتل ةيليغشتلا تاداريإلا يلامجإ وه 
 يف ةلثمتملا ةيلحملاو ةيجراخلا تالاصتالا تاكرش قوقح داعبتسا دعب ،ىرخأ ةعلس وأ ةمدخ يأ
 .196 مقرلا يذ ءارزولا سلجم رارق يف امك فيلاكتلا دونب لودج يف ةدراولا دونبلا

 
 ؟صيخرتلا ريظن يلاملا لباقملاو اًيراجت تامدخلا ميدقت ريظن يلاملا لباقملا نيب قرفلا ام .2

o ميدقت ريظن تاكرشلا اهعفدت يتلا موسرلا يه :اًيراجت تامدخلا ميدقت ريظن يلاملا لباقملا 
 ىلع ةبسنلا هذه دمتعت ثيح تالاصتالا تاداريإ يفاص نم ةبسن نوكيو اًيراجت تالاصتالا تامدخ
 ةيلاملا تالباقملل يميظنتلا راطإلل اًقفو صيخرتلا رمع

o لوصحلا ريظن تاكرشلا اهعفدت يتلا موسرلا يه :صيخرتلا ىلع لوصحلا ريظن يلاملا لباقملا 
 .تالاصتالا تاداريإ يفاص نم %1 ةبسنب نوكيو صيخرتلا ىلع
 

 ؟تالاصتالا تاداريإ يفاصو تاداريإلا يفاص نيب قرفلا ام .3
o تاداريإ يفاص اّمأ ةيلاملا اهمئاوق يف ةرهاظلا ةكرشلا تاداريإ لثمي تاداريإلا يفاص 

 دعب اهب ةنرتقملا تاداريالاو ةصخرملا تالاصتالا تامدخ نم تاداريإلا طقف لمشيف تالاصتالا
 .196 مقر ءارزولا سلجم رارق يف روكذملا لودجلا بسح اهب حومسملا فيلاكتلا مصخ
  

 ؟تانايبلا ميدقت متي فيك .4
o لوخدلاب موقي لثمم ةكرش لكل نوكيس ثيح ةيلاملا تالباقملا ةباوب ربع تانايبلا ميدقت متي 

 متيسف ةيفاضإ تاراسفتسا وأ تابلطتم يأ دوجو لاح يفو ،تانايبلا عفرو ةباوبلا ىلع
 ينورتكلالا ديربلا ربع لصاوتلا متيسف ةباوبلا لطعت لاح يفو ةباوبلا ربع اهلاسرا
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 تامدخب قلعتت ال ىرخأ تاداريإ انيدل نأ ثيح ،تاداريإلا لماك ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متيس له .5
 ؟تالاصتالا

o فيرعتلا بسح تالاصتالا تامدخ تاداريإ يفاص ىلع نوكيس ةيلاملا تالباقملا باستحا 
 .ةيلاملا تالباقملل يميظنتلا راطإلاو 196 مقر ءارزولا سلجم رارق يف روكذملا

 
 ؟يجراخلا عجارملا فيلاكت ةكرشلا لمحتتس لهو يجراخلا عجارملا تابلطتم يه ام .6

o بسح كلذو ةكرشلل يجراخلا عجارملا لبق نم لوقعملا ديكأتلا طابترا ريرقت ميدقت بجي 
 ةكرشلا موقتو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول يميظنتلا راطالا يف ةصوصنملا تاميلعتلا
 ءاعولا نع لوقعملا ديكأتلا طابترا ريرقت ميدقت متي نأ بجي .يجراخلا عجارملا باعتا ةفاك لمحتب
 :يلاتلاب لثمتت يتلاو اهب لومعملا ريياعملا بسح

i. 196 مقر ءارزولا سلجم رارق  
ii. ةيلاملا تالباقملل يميظنتلا راطإلا  
iii. تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول يميظنتلا راطإلا 

 
 ؟ريخأتلل بقاوع يأ دجوت لهو ،ميدقتلا تارتفو تابلطتم يه ام .7

o يفاص ءاعول يميظنتلا راطإلا يف ةروكذم ريخأتلا بقاوعو هتارتفو ميدقتلا تابلطتم عيمج 
 متيسو يونس لكشب نوكيس ميدقتلا نأ ثيح ،مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ
 .تانايبلا ميدقتل ةددحملا ةرتفلاب مازتلالا مدع لاح يف ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا
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 ؟عفدلل ريكذت لاسرا متيس لهو ،اهب انراعشاو ريتاوفلا رادصا دعب نم دادسلا ةرتف ةدم ام .8
o مقرلا يذ ءارزولا سلجم رارق بسح كلذو ةروتافلا رادصا خيرات نم موي نيثالثب لثمتت دادسلا ةرتف 

 .ةباوبلا ربع دادسلاب ريكذت لاسرا متيسو 196
 

   ؟تالاصتا تاداريإ تسيل انرظن يف اهنأل تاداريإ دونب ءانثتسا ديرن .9
o يميظنتلا راطالا تابلطتم قفو ءاعولا يف هنيمضت لبق ةئيهلل ءانثتسا بلط ميدقت بجي 

 لاح يفو هيف تبلاو هتعجارمل مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول
 ضفرلا لاح يفو ،تاءانثتسالا دونب يف هنيمضتل كلذو كلذب ةكرشلا راعشا متيس ةقفاوملا
 .ةيلاملا تالباقملل ةعضاخلا ةيليغشتلا تاداريإلا دونب نمض دنبلا اذه بيوبت بجيف
 

 تامدخ تاداريإ فيلاكت انرظن يف اهنأل ءاعولا يف فيلاكتلا دونب نمض فيلاكت دونب بيوبت ديرن .10
 ؟تالاصتالا

o فيلاكتلا حضوي يذلاو 196 مقر ءارزولا سلجم رارق يف روكذملا فيلاكتلا لودجب مازتلالا بجي 
 لبق نم ميمعت اهب ردصي ىرخأ فيلاكت يأو تالاصتالا تاداريإ يفاص نم اهمسح حومسملا

 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه
  

 ؟ةيلاملا تالباقملل ةعضاخ ريغ اهنأ انتكرش ىرت غلابم ىلع ةرتوفلا تمت لاح يف انقوقح درتسن فيك .11
o 196 ءارزولا سلجم رارقل اقبط كلذو ةددحملا ةرتفلا لالخ ةئيهلا نم ةرداصلا ريتاوفلا دادس بجي 

 ةمعاد تادنتسم ميدقت لالخ نم اهيلع ةرتوفلا تمت غلابم يف ةكرشلا ةيقحأ توبث لاح يفو
 .ةقحاللا ريتاوفلا نم اهمصخو غلابملا هذهب ةكرشلل نئاد راعشا رادصا متيسف ةكرشلا بلط ديؤت

 
 ؟ءاعولا ىلع عقوي نأ بجي نمف ،يلام ريدم وأ يذيفنت سيئر بصنم انتكرش يف دجوي ال .12

o يلاملا ريدملاو يذيفنتلا سيئرلا ماهمب موقي نم ءاعولا ىلع عيقوتلاب موقي. 
 

 ؟ةيلاملا تالباقملا ةبسن يه ام .13
o يلاتلاب ةيلاملا تالباقملا بسن لثمتت: 

 تاداريإ يفاص نم %10( اًيراجت تالاصتالا تامدخ ميدقت ريظن يلاملا لباقملا ةبسن §
  )تالاصتالا

 )تالاصتالا تاداريإ يفاص نم %1( صيخرتلا ىلع لوصحلا ريظن يلاملا لباقملا ةبسن §

 

 ؟ةصخر لك نع ءاعو ميدقت متيس لهف ،ةدحاو ةصخر نم رثكأ انتكرش ىدل .14
o صخرلا عيمج لمشي دحاو ءاعو ميدقت ةكرشلا ىلع. 

 
 ؟ةيلاملا تالباقملا عفدن نا بجي لهف انتصخر نم تاداريإ دلون مل نآلا ىتح نحن .15

o تامدخ نم تاداريإ دوجو مدع توبث لاح يف كلذو ةرتفلا نع ةيلام تالباقم باستحا متي نل 
 راطالا بسح هل ةمعادلا تادنتسملاو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول اقفو ةصخرم تالاصتا
 .مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول يميظنتلا

 
 ،ةيلاملا انمئاوق يف اهتاداريإ رهظت نكلو تالاصتالا تامدخب قلعتي ال اهطاشن ةعبات ةكرش انتكرش ىدل .16

 ؟تادارإلا هذه ءانثتسال انم بولطملا امف
o تادنتسملا ةفاك ميدقت دعب كلذو اهءانثتسا دارملا تاداريإلا نمض تاداريإلا هذه نيمضت متي 

 .اهنع ةئيهلا ةقفاوم ىلع لوصحلاو ةمعادلا
 

 ؟تالاصتالا تامدخب ةطبترملا تاداريإلا يه ام .17
o ىلع .ىرخا تامدخ وا علس ياو ةصخرم تالاصتا تامدخ نمضتت دوقعب ةنرتقملا تاداريإلا يه 

 ،هيلعو دقعلا سفن يف ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقت ىلا ةفاضإلاب زاهج عيب ،لاثملا ليبس
 .دقعلا يلامجإ ىلع متي ةيلاملا تالباقملا باستحا نإف
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 موقي نأ نكمملا نم له مأ لوقعملا ديكأتلا طابترا ريرقت دادعإل ديدج عجارم عم دقاعتن نأ بجي له .18
 ؟لوقعملا ديكأتلا طابترا ريرقت دادعإب يلاحلا يجراخلا عجارملا

o ريرقتلا دادعإ ةكرشلل يلاحلا يجراخلا عجارملل نكمي. 
 

 ؟ءاعولا ةئبعت متت فيك .19
o ةغيصب ةباوبلا نم تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو ىلع لوصحلا متي "Excel" هتئبعت مث نمو 

 الكب ةباوبلا ىلع هعفرو يميظنتلا راطالا يف امك ةيحالصلا باحصأ لبق نم هيلع عيقوتلاو
 يميظنتلا راطالا يف ةروكذملا ةمعادلا تادنتسملا ىلا ةفاضإلاب "PDF" و "Excel" نيتغيصلا
 .مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول
  

 ؟دقعلا يف تالاصتالا تامدخ ةيئزج ىلع مأ ةلماك دقعلا ةميق ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي له .20
o تالاصتا ةمدخ ىلع يوتحي ناك اذا دقعلا ةميق ةفاك ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي 

 .ةصخرم
 

 ؟تاءانثتسالا نيبو اهنيب قرفلا امو ةحومسملا تاموصخلا يه ام .21
o تالاصتالا تاكرش قوقح يف لثمتت يتلا تالاصتالا تاداريإ فيلاكت يه ةحومسملا تاموصخلا 

 تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو جذومن يف فيلاكتلا لودج دونبل اًقفو ةيجراخلاو ةيلحملا
 نيبو اهب حومسملا تاموصخلا نيب قرفلاو .196 مقرلا يذ ءارزولا سلجم رارق يف ةروكذملاو
 تاداريإ يهف تاءانثتسالا امأ ةكرشلا اهتدبكت فيلاكت نع ةرابع تاموصخلا نأ وه تاءانثتسالا
 لوصحلا بجي هنأ ملعلا عم ،اهب ةنرتقم ريغو ةصخرملا تالاصتالا تامدخب قلعتت ال تامدخ نم
 .داريا يأ ءانثتسا وأ ةحومسملا تاموصخلا دونب يف غلبم يأ بيوبت لبق ةئيهلا ةقفاوم ىلع
 

 ؟اهميدقت ةقيرطو ةيلاملا تالباقملا مكحت يتلا طباوضلاو ماكحالا يه ام .22
o دانتسالا مت امك ،)196( مقر ءارزولا سلجم رارقل اًذيفنت يلاحلا اهلكشب ةيلاملا تالباقملا قيبطت مت 

 .ةيلاملا تالباقملا قيبطت مكحي يذلا ةيلاملا تالباقملل يميظنتلا راطإلا دادعا يف رارقلا ىلع
 حرشي مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول يميظنتلا راطإلا نأ امك
 .ءاعولا ميدقتو دادعا يف يجراخلا عجارملاو ةرادإلا تابلطتمو ءاعولا ميدقت ةيلآ

 
 ؟ةددحم تائف ىلع مأ نيصخرملا عيمج ىلع قبطنت ةيلاملا تالباقملا له .23

o ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقتب نوموقي نيذلا نيصخرملا عيمج ىلع ةيلاملا تالباقملا قبطنت. 
 

 ؟ةيسنجلا يدوعس ةكرشلل يلاملا لثمملا نوكي نأ مزلي له .24
o ال 

 
 ؟تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو ميدقتل لاثم ميدقت نكمملا نم له .25

o ( ةريصقلا لئاسرلا تامدخ ميدقت صيخرت ىلع ةلصاح )س( ةكرشلا نأ ضرتفنلSMS( اهطاشن 
 تامدخ ميدقتل دقع )ص( ةكرشلا عم )س( ةكرشلا تعقو ،نالعإو ةياعد نع ةرابع يساسألا
 Bulk( ةيصنلا لئاسرلا ةمدخ ىلا ةفاضإلاب يعامتجالا لصاوتلا تاباسح ةرادإو نالعاو ىوتحم

SMS(، غلبم لماك نيمضت بجي ءاعولا ميدقت دنع .دحاو دقع يف تامدخلا هذه عيمج تناكو 
 ةمدخب ةنرتقم تامدخ ربتعت ىرخألا تامدخلا نأل اذهو ةمدقملا تامدخلا عيمجل ًالماش دقعلا
 اهعفدت يتلا غلابملا مصخب ةكرشلا موقت ءاعولابو .دحاو دقع يف تجمد اهنأل اًرظن تالاصتا
 يف امأ ،تالاصتالا تامدخ ميدقت نم اهنكمت يتلا ينيبلا طبرلا ةمدخ ريظن نييلحملا نيلغشملل
 اذإ امأ .تالاصتا تامدخ ىلع يوتحت ال ىرخأ دوقع ءانثتسا بلط ةكرشلا عيطتستف تاءانثتسالا
 ةيلاملا تالباقملا باستحا متيف ىرخألا تامدخلا دقع نع ًالوصفم تالاصتالا تامدخ دقع ناك
 .طقف تالاصتالا تامدخ دقع ةميق ىلع
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 ميدقت متي فيك ،ةراجتلا ةرازو ةمظنأ بسح ةيبساحم تالجس ظفحب ةمزلم ريغ ةأشنملا تناك اذإ .26

 ؟ةققدملا ةيلاملا تالباقملا
o ةروكذملاو ةمعادلا تادنتسملا ةفاك عم تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو ميدقتب ةكرشلا موقت 

 .مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعول يميظنتلا راطالا يف
 

 ماع دعب ةرتفلا يهتنتو تاونس 3 ةرتفل اًمدقم ةكرشلا ىلع ةمزلملا ةيلاملا تالباقملا عفد مت لاح يف .27
 ؟ةكرشلا اهتعفد يتلا ةميقلا عاجرتسا متي فيك ،2021
o مصخ متي ةديدجلا ةيلآلا قيبطت نم لوألا ماعلل ةيلاملا تالباقملا باستحا دنع ةلاحلا هذه يف 

 .امدقم ةعوفدملا ةيلاملا تالباقملا نم ةكرشلل قحتسملا غلبملا
 

 باستحا متيو ،تالاصتالا تامدخ ىدحا ميدقتل ينيبلا طبرلل لغشم عم ةدقاعتم ةكرشلا تناك لاح يف .28
 ؟يبيرض جاودزا ربتعي اذه لهف ،لغشملا ىلعو ةكرشلا ىلع ةيلاملا تالباقملا

o ينيبلا طبرلا فيلاكت مصخ اهل قحي ةكرشلا نأل كلذو ،ال )Active infrastructure( حيضوتلا بسح 
 ميدقتل نيرخآلا نيلغشملل اهعفدب موقت يتلاو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو يف روكذملا
 .تالاصتالا تامدخ
 

 متي فيكف ،تالاصتالا تامدخ اهنمض نم تامدخلا عيمجل دحاو دقع نوكت ةيموكحلا دوقعلا مظعم .29
 ؟ةلاحلا هذه يف دوقعلا لصف

o ةئيهلا صاصتخا نم سيل. 
 

 تامدخ عم ةصخرم تالاصتا تامدخ لمشت دوقعلا هذهو ءالمعلا عم اًيئاقلت ددجتت دوقع دوجو لاح يف .30
 ؟دوقعلا لصفل ءالمعلل ةدوعلا بجي لهف ،ىرخأ

o ةصخرم تالاصتا تامدخ ىلع يوتحت يتلا دوقعلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متيس. 
 

 متي لهف ،ىرخأ تامدخ ميدقتل ليمعلا عم دقعلا ىلع قحلم ةصخرملا تالاصتالا تامدخ تناك لاح يف .31
 ؟دقعلا ةميق لماك ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا

o يوتحت يتلا دوقعلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متيسف ،هيلعو دقعلا نم ءزج قحلملا ربتعي 
 .ةصخرم تالاصتا تامدخ ىلع
 

 ؟تادعملاو كالهتسالاو روجألاب ةصاخ ءاعولا نم ىرخأ فيلاكت مصخ ةكرشلل قحي له .32
o رارق يف ةروكذملاو ةحومسملا فيلاكتلا دونب نمض جردني ال غلبم يأ مصخ ةكرشلل قحي ال 

 .196 مقرلا يذ ءارزولا سلجم
 

 ؟ةيعبر مأ ةيونس ةماعلا صخرلا يلماحل ةرتوفلا له .33
o يف روكذم وه ام بسحب ةيلاملا تالباقملا باستحاو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو ميدقت متي 

 تاكرشلل يعبر لكشب ةيلاملا تالباقملا باستحاو ءاعولا ميدقت متي هنا ثيح يميظنتلا راطالا
 .ةجردملا ريغ تاكرشلا ىلع يونسو اهل ةعباتلا تاكرشلاو ةجردملا

 

 ؟يوكزلا ءاعولا نم ءانثتساك لبقت يلاملا لباقملا ةقفن له .34
o ةئيهلا صاصتخا نم سيل. 

 
 عيطتسن ةيفاضإ تامدخ كلانه لهو ؟ةديدجلاب اهلادبتساو ةميدقلا باستحالا ةيلآ ءاغلا مت له .35

 ؟ةيلاملا تالباقملا ةدايز عم اهميدقت
o لمعلا شرو يف اهحرش مت يتلا ةيلآلاب ةيونسلا ةيلاملا تالباقملا ةيلآ لادبتسا مت ،معن 

 لكل حضوملا تامدخلا قاطنب مازتلالا بجيف ةيفاضإ تامدخ ميدقت صخي اميف امأ ،ةيليصفتلا
 .ةصخر
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 ؟اهيلع موسرلا باستحا متي يتلا تالاصتالا تامدخ يه ام .36

o اهب ةنرتقم ىرخأ تامدخ ياو ةصخرلا ةمدخ قاطن يف ةحضوملا تالاصتالا تامدخ عيمج يه. 
 

 ةميقلا ةبيرض يف امك اهباستحا متي يتلا ةيلاملا تالباقملا ةميقب ليمعلا ةرتوفب ةكرشلا موقت له .37
 ؟ةفاضملا

o ال 
 

 ؟حابرأ نم ًالدب رئاسخ ةكرشلا تدبكت لاح يف تاكرشلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي له .38
o ةكرشلل تالاصتالا تاداريإ يفاص ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي. 

 
 مدقت مألا ةكرشلا تناك لاح يف ةعباتلا تاكرشلا تاداريإ ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي له .39

 ؟ةصخرم تالاصتا تامدخ
o وا ةطبترم اهتاداريإ نكت مل اذا ةعباتلا ةكرشلا تاداريإ ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي ال 

 .اهئانثتسال بلط ميدقت ةكرشلل زوجيو تالاصتا تامدخ ميدقتب ةنرتقم
 

 ؟ةماعلا ةيوئفلا صخرلا يلماح ىلع ةروتاف لوأ خيرات وه ام .40
o 2021 ماع نع 2022 ماعلا ةيادب يف نوكت ةماعلا ةيوئفلا صخرلا يلماح ىلع ةرتوف لوأ خيرات. 

 
 ءاعولا ميدقت ةقيرط نوكت فيك ،سرام 31 يف لب ربمسيد 31 يف يهتنت ال ةكرشلا يف ةيلاملا ةنسلا .41

 ؟ةكرشلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا ءدب متي ىتمو
o ةيلاملا اهتنسل اًقفو ةمعادلا هتادنتسمو تالاصتالا تاداريإ يفاص ءاعو ميدقتب ةكرشلا موقت 

 يفاص ءاعول يميظنتلا راطإلا يف اهب حومسملا ةدملا لالخو ةققدملا ةيلاملا اهمئاوقو
 .مهل صخرملا ةمدخلا يمدقمل تالاصتالا تاداريإ

 
 ؟ةحومسملا فيلاكتلا دونب ىلع ةديدج دونب ةفاضإ متيس له .42

o فيلاكتلا حضوي يذلاو 196 مقر ءارزولا سلجم رارق يف روكذملا فيلاكتلا لودجب مازتلالا بجي 
 لبق نم ميمعت اهب ردصي ىرخأ فيلاكت يأو تالاصتالا تاداريإ يفاص نم اهمسح حومسملا

 .تامولعملا ةينقتو تالاصتالا ةئيه
 

 ؟تالاصتا ةمدخ ميدقت نودب تالاصتالا ةزهجأ عيب نم تاداريإلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي له .43
o تالاصتا تامدخ ميدقتب ةنرتقم تناك اذإ الإ ةزهجألا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي ال 

 .ةصخرم
 

 عم تامدخ دوقع عقوت مألا ةكرشلا تناكو ،ىرخأ ةصخرم ةكرشل ةعبات ةصخرملا ةكرشلا تناك لاح يف .44
 فيلاكت نع ةرابع ةعباتلا ةكرشلا تاداريإ نوكت ثيحب ةعباتلا ةكرشلا عم نطابلاب دقاعتتو ىرخأ فارطأ
 عفدت مألا ةكرشلا نأب اًملع ةعباتلا ةكرشلا ىلع ةيلام تالباقم باستحا متي لهف ،مألا ةكرشلل ةيليغشت
 ؟اهتاداريإ ىلع ةيلام تالباقم

o ةعباتلا ةكرشلا نال كلذو ةعباتلا ةكرشلا تاداريإ ءانثتساب موقتس مالا ةكرشلا نا ثيح ،معن 
 .لصفنم ءاعو ميدقتب موقتس

 
 صيخرتلا طاشنلا ريغ ىرخأ ةطشنأب ءدبلا ةيلاملا تالباقملا عفدب موقت اهنأ امب ةكرشلل قحي له .45

 ءاشناو كالتما عيطتست لهف )ISP( صيخرت اهيدل ةكرش كانه تناك ول ًالثم ؟ةكرشلا لبق نم كولمملا
 ؟)DSP(ـلا تاكرشب ًةوسا ةيتحتلا ةينبلا

o نم يا ميدقتل يلاملا لباقملا نإف م4/4/1440 خيراتو 196 مقر ءارزولا سلجم رارق ىلع ًءانب 
 صخرت يتلا تامدخلا ةفاكل تالاصتالا تاداريإ يفاص نم ةيوئم ةبسن حبصا تالاصتالا تامدخ
 يلاملا لباقملا رييغت نا امك ،DSPو ISP يصيخرت ىلع طقف ةرصتقم تسيلو ةئيهلا اهل
 كالتما ةكرشلل قحي ال يلاتلابو ةمدخلا قاطن رييغت ىلع لاكشالا نم لكش يأب رثوي ال ةمدخلل
 .ةيتحتلا ةينبلا ءاشناو
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 زيحلا راجئتسا فيلاكت مصخ ةكرشلا عيطتست لهف ،)VSAT( تامدخ مدقت تاكرشلا ىدحا تناك اذإ .46
 )VSAT(ـلا ةينقت ربع لاصتالا تامدخ تاداريإ عضخت لهو ؟اهمصخ نكمملا فيلاكتلا نمض يئاضفلا
 ؟ةيلاملا تالباقملل

o لودج بسح ةيجراخلاو ةيلحملا تالاصتالا تاكرش قوقحب لثمتت اهمصخ حومسملا فيلاكتلا نا 
 نم ميمعت اهب ردصي ىرخأ فيلاكت ياو 196 مقرلا يذ ءارزولا سلجم رارق يف روكذملا فيلاكتلا
 تامدخ يه ةمدقملا تامدخلا تناك اذإف ،تالاصتالا تامدخ تاداريإ صخي اميف اما .ةئيهلا لبق
 ةيلاملا تالباقملا باستحا متيسف ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقتب ةنرتقم وا ةصخرم تالاصتا
 .اهيلع
 

 ىربكلا ةكرشلا موقتو تالاصتا تامدخ ميدقتل اهئالمع عم دقاعتت ىربكلا تاكرشلا ىدحا تناك اذإ .47
 تحتو ىربكلا ةكرشلا لالخ نم دقعلاب تالاصتالا تامدخ ضعب ميدقتل نطابلاب انتكرش عم دقاعتلاب
 ىربكلا ةكرشلا تاداريإ ىلع ما انتكرش تاداريإ ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي لهف ،اهتلظم
 ؟طقف

o ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقتب موقت ةكرش لك تاداريإ ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي 
 ةصخرملا تالاصتالا تامدخ ميدقتب ةطبترم وا ةنرتقم تاداريا ياو

 
 دوقعلا هذه يوتحت ثيح 2021 ماع دعب ام ىلا رمتست اهئالمع عم ةكرشلل ةميدق دوقع دوجو لاح يف .48

 ءاغلا بعصيو ،ةصخرم تالاصتا تامدخ دقعلا تامدخ نمض نمو ةصخرم ريغ تامدخو ةزهجأ ديروت ىلع
 ؟1/1/2021 نم اًءدب دقعلا ةميق يلامجا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متيس لهف ،اهلصف وا دوقعلا

o نم اًءدب دقعلا اذه نم ةكرشلا تاداريإ يلامجا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي فوس معن 
 .1/1/2021 خيرات

 
 باستحا متيس لهف ،ةمدخ ميدقت نودب ةزهجأ عيبو داريتساب )VSAT( صيخرت لمحت ةكرش مايق لاح يف .49

 ؟ةزهجألا عيب تاداريإ ىلع ةيلاملا تالباقملا
o متي نل هناف ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقتب ةنرتقم ريغو ةلصفنم ةزهجألا عيب مت لاح يف 

 .تاداريإلا هذه ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا
 

 ؟ةيلاملا تالباقملل عضخت بيكرتلاو ةنايصلا تامدخ تاداريإ له .50
o وأ ةنرتقم ةمدخ ياو ةصخرملا تالاصتالا تامدخ يه ةيلاملا تالباقملل عضخت يتلا تامدخلا 

 .اهب ةطبترم
 

 تالباقملا باستحا متيس فيكف 2020 ماع نم اًءدب تاونس سمخل صيخرتلا ديدجتب انتكرش تماق دقل .51
 ؟هدعب امو 2021 ماعلل انتكرش ىلع ةيلاملا

o ةصاخلا ريتاوفلا رادصا دنعو 2021 ماع نم اًءدب ةيلاملا تالباقملا باستحا متيس ةلاحلا هذه يف 
 .امدقم ةعوفدملا غلابملا مصخ متيسف 2021 ماعلاب

 
 ؟ةيلاملا تالباقملل عضخت تامولعملا ةينقت تامدخ تاداريإ له .52

o ةصخرم تالاصتا تامدخب اهنارتقا مت لاح يف معن. 
 

 ؟طقف يلخاد ةصخرلا مادختسا ناك لاح يف ةيلاملا تالباقملا باستحا متي فيك .53
o تاداريإلا وا ةصخرملا تالاصتالا تامدخ ميدقت نم تاداريإلا ىلع ةيلاملا تالباقملا باستحا متي 

 .ةصخرم تالاصتا تامدخ ميدقتب ةطبترملا وا ةنرتقملا
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