
 خالصة التكزيز العاو إلجناسات ومؤشزات وسارة االتصاالت وتكيية املعلومات 
 واجلهات التابعة هلا

 
إحصائيات عامة 

 
 مشرتكي اهلاتف اليكال يف اجلنهورية الينيية

  إحمالي مشتروي الهاجف النلاٌ في الجمهىرٍت الُمنُت 18.597.333

  MTNإحمالي مشتروي شزهت  4.957.459

  إحمالي مشتروي شزهت ًمن مىباًل 7.474.458

  إحمالي مشتروي شزهت  سإأىو  5.230.611

  إحمالي مشتروي شزهت واي 934.805
 

 مؤشزات املؤصضة العامة لالتصاالت
: مؤشراث اإلوخروج: أواًل

 379,222 إحمالي السعاث املجهشة

خ   343,246 (النطاق العٍزض)إحمالي مشتروي ؤلانترنذ  م2019 ؤهخىبز 18السُاناث ختى جاٍر

 35,976 إحمالي السعاث الشاغزة

 2019الاجداد الذولي لالجصاالث، ًىنُى   ممُىو 7,19 إحمالي عذد مسخخذمي ؤلانترنذ في الُمن

 الاجداد الذولي لالجصاالث %25 معذٌ مسخخذمي ؤلانترنذ إلى إحمالي عذد السياو

  G 37.69 2015السعاجالذولُتعام

  G 40.11 2016السعاجالذولُتعام

  G 59.49 2017السعاجالذولُتعام

  G 69.17 2018السعاجالذولُتعام

  G 117.61 2019السعاجالذولُتعام

 www.Speedtest.com, October 2019 172 جزجِب الُمن من خُث  زعت ؤلانترنذ

 
: مؤشراث الهبحف الثببج: ثبويًب

 

 207,266 1,245,430 الخطوط في جميع السنترالات

 0 39,967 سنترالات الفيتكس

CDMA 104,000 27,053 

 234,319 1,389,397إلاجمالي 

 

 



 
(2019 حتى ميتصف العاو 2017ميتصف العاو  )اإلجناس للفرتة التيفيذ واملشاريع امليجش أو املشاريع قيد   

  
3009

2019% 

 77.16%  (.NGN)مضروع الانتقال الى صبكة الجيل التالي  1

 %95.00 مضروع ثوسعة البوابة الدولية لإلنترنت 2

3 
 10Gمضروع  ثرقية طبقة التجميع لضبكة الى 

 (Metro Ethernet) 
75.00% 

 %72 الف خط  (292)بكة النفاذشمضروع ثوسعة  4

 %60 مضروع الترقية والتحديث لسنترالات الكاثل 5

 56.00% (IPV6)مضروع الانتقال الى إلاصدار السادس  من عناوين الانترنت  6

افيةمضروع مسح و إدخال البيانات في نظام املعلومات  7  40% (GIS)  الـ الجغر

 %15.58 مضروع إعادة هيكلة املؤسسة 8

 CBS 30%مضروع الفوثرة املتكاملة  9

10 
 NGN عبر سنترال V5.2 املرثبطة بالسنترالات الحالية عبر MSANمضروع اعادة ربط وحدات الـ 

  الف خط 72ولعدد 
13% 

 
 التخفيضات والعزوض املكدمة للنواطيني يف خدمات اهلاتف واإلىرتىت

 (خالل فرتة العدواٌ  )مً قبل املؤصضة العامة لالتصاالت 

 (رصُذ أىق الزصُذ)

 

5/2017 

100% 
ً
ت عنذ  ذاد الاشتران الشهزي وامال ادة رصُذ لممشترهيو في الفئخيو الفضُت والبرونٍش  ٍس

 (إنترنذ على هُفً)

3/2018 

100% 
ً
ت عنذ  ذاد الاشتران الشهزي وامال ادة رصُذ لممشترهيو في الفئخيو الفضُت والبرونٍش  ٍس

ادة رصُذ عنذ ؤي عممُت  ذاد حشئي 50%  ٍس

 لممشترهيو الجذد
ً
 ر ىم إدخاٌ الخذمت مجانا

ؤرصذة ..  زعاث ؤعلى )

 (مضاعفت

 

10/2018 

 مُجا لمفئخيو الفضُت والذهسُت 8 زعت حذًذة 

ت 2 زعت حذًذة   مُجا لمفئت البرونٍش

ادة دائمت في ألارصذة   ( عنذ السذاد الجشئي%50 عنذ السذاد الىلي ،%100)ٍس

ضاعفنا .. بنفس السعز )

 ( زعخً

4/2019 

الانخلاٌ الىلي الى النطاق العٍزض 

 لياأت اإلاشترهيو MB 1 الى KB 512 و KB 256رأع  زعتي 

  لياأت اإلاشترهيوMB 2 الى MB 1رأع  زعت 

 باكاث  ىبز نذ الجذًذة

9/2019 

 ADSLإعادة هُيمت باكاث ؤلانترنذ 

 .جنظُم الساكاث بشيل ؤأضل

ادة ؤرصذة لسعض الساكاث وجخفُض السعز  .ٍس

 .جدسيو حىدة الخذمت في الساكاث التي لم ًطزؤ عميها ؤي حغُير

 .جدلُم عذالت الا خخذام لياأت اإلاشترهيو، وعذم خصز ا خغالٌ الشسىت على أئت معُنت



 
 صياىة شبكة األلياف الضوئية

 فرق في 5 فرقت مىهب 11بلغ عدد الفرق الفىيت والهىدسيت لصيبوت شبكت األليبف الضىئيت 

 .(عدن، شبىة، المكال، سيئىن، المهرة)المحبفظبث الجىىبيت والشرقيت 

و 2019 و وحتى ميتصف العاو 2015قطاع كابالت األلياف الضوئية مً بداية العاو أإمجالي 

 العبم

2015 2016 2017 2018 
الىصف األول مه العبم 

2019 
اإلجمبلي الكلي 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

عدد 

األقطبع 

اجمبلي كلفت 

االصالح 

 1,195,151,658 1,510 70,518,718 158 286,926,252 434 325,703,242 338 262,937,495 319 249,065,951 261اإلجمبلي 

 

 

 (2019 حتى ميتصف العاو 2017ميتصف العاو  )املشاريع امليجشة يف اهليئة العامة للربيد والتوفري الربيدي للفرتة 

  طسُعت اإلاشزوع  اإلاشـــزوع 

خذمت الخداصُل عبر 

 الىهالء 

الهاجف الثابذ ، )ؤطملذ الهُئت مشزوع خذمت جداصُل أىاجير الخذماث 

 (وغيرها.. ؤلانترنذ ، الهاجف النلاٌ ، الىهزباء ، اإلاُاه ، الز ىم الجامعُت 

 لمشزاهت مع اللطاع الخاا في جلذًم الخذماث للجمهىر 
ً
شا  والذي ًإحي حعٍش

 

ذ ، وجنفُذ الزبط آلالي بيو الهُئت  خذمت  ذاد الشواة  إطالق خذمت  ذاد الشواة عبر مياجب البًر

ذ والهُئت العامت لمشواة  العامت لمبًر

 

خذمت جدصُل الز ىم 

 الجامعُت

ذ وجنفُذ عممُت  جذشيو خذمت جدصُل الز ىم الجامعُت عبر شسىت البًر

ذ ومزهش جلنُت اإلاعمىماث الخاصت بىسارة  الزبط آلالي بيو الهُئت العامت لمبًر

 الخعمُم العالي

 

ذ الناطم ذ الناطم  خذمت البًر  وجلذًم aprإطالق خذماث الذأع ؤلالىتروني من خالٌ البًر

ذ عبرها  خذماث البًر

 

خذمت صزف الشواة 

 لممسخفُذًن 

جذشيو خذمت صزف مساعذاث الشواة لممسخفُذًن عبر الزبط آلالي بيو 

ت في الهُئت العامت  نظام اإلاذأىعاث في هُئت الشواة وإدارة الحساباث الجاٍر

ذ  لمبًر

 

خذمت صزف مسخدلاث 

  ؤلف70

خالت حذًذة من  (ؤلف70)الخى ع في جلذًم خذمت صزف مسخدلاث 

ت   مىظفي الذولت بلطاعاتها اإلاذنُت والعسىٍز

 

ز ؤنظمت الحماًت  جطٍى

 اإلاعمىماجُت 

ش ؤمن  ذًت لخعٍش زاث والخدذًثاث لألنظمت البًر إدخاٌ العذًذ من الخطٍى

ذًت ز حىدة الخذماث البًر  .اإلاعمىماث وخماًت السُاناث وجطٍى

 

 
 

  



 

 (2019 حتى ميتصف العاو 2017ميتصف العاو  )املضتفيديً مً اخلدمات الربيدية املالية للفرتة 

ذًت اإلاالُت 2.082.051   إحمالي اإلاسخفُذًن من الخذماث البًر

ذي 605.905   مسخفُذي الخىأير البًر

ت 560.299   مسخفُذي الحساباث الجاٍر

  مسخفُذي الحساباث الحيىمُت 591.068

  مسخفُذي خساباث الخلاعذ 324.779
 

 احتجاس معدات وجتهيشات االتصاالت يف املواىئ واملطارات اخلاضعة الحتالل دول العدواٌ

خ الاخخجاس  الخجهيزاث واإلاعذاث املحخجشة جيمفت الشحنت املحخجشة مياو الاخخجاس جاٍر

ل  يي$ 800.000 مُناء دبي 2019إبٍز شحنتجدخىي على معذاث وججهيزاث  دوالر ؤمٍز

 جزا ل 

 جابعت لممؤ ست العامت لالجصاالث

يي$ 715000 مُناء عذو 10/8/2016 دت  (800.000)شحنتجدخىي على  دوالر ؤمٍز  شٍز

 جابعت لشزهت ًمن مىباًل

يي2.318.300 مُناء اإلاىال 9/9/2014  مدطت بث (74)شحنت جدخىي على   دوالر ؤمٍز

 جابعت لشزهت ًمن مىباًل

 

 أصباب ضعف ورداءة خدمات االتصاالت يف احملافظات اجليوبية والشزقية
 

ـ حجش مدطاث الزادًى املخصصت لخى عت الشسىت في مداأظت خضزمىث واإلاهزة وعذو من كسل دٌو العذواو 

 .ومزجشكخه 

 .ـ خضز ومنع دخٌى ججهيزاث ومعذاث الاجصاالث املخصصت ألعماٌ الخى عت وؤعماٌ الصُانت

ز   .ـ كُام خيىمت اإلازجشكت بئعاكت ؤي إصالخاث ؤو ؤعماٌ جطٍى

ت وا خغاللها لشسىت الاجصاالث اللائمت من خالٌ  ت جذميًر ع اجصاالث حشطيًر ـ إعالو خيىمت اإلازجشكت إلاشاَر

 .العسث بها 

  . WIMAXـ إًلاف خذماث 

 .(النطاق العٍزض)ـ خزماو ؤبناء املحاأظاث الجنىبُت والشزكُت من جى عت خذماث ؤلانترنذ 

 .ـ إنهُار الىضع ألامني وسٍادة نسست املخاطز التي جتهذد خُاة العامميو في كطاع الاجصاالث

  



 

 

 مشاريع الدعه والشزاكة اجملتنعية واإلىضاىية لكطاع االتصاالت
ع الذعم والشزاهت  الخفاصُل مشاَر

  ٌ  جنفُذ خمالث إغازت لممخضزرٍن من السُى

 جنفُذ خمالث إغازت لمناسخيو 

 جىسَع منظىماث طاكت شمسُت لأل ز الفليرة 

  جنفُذ خمالث إغازت لممخضزرٍن من الاعاصير والفُضاناث. 

  ت)بزامج اإلاساعذاث الغذائُت  (السمت الغذائُت ـ دعم املخابش وألاأزاو الخيًر

  مساعذاث الحاالث ؤلانسانُت 

 بزامج ؤلاًىاء والىساء 

  (جىسَع ؤبلار وؤغنام وندل على ألا ز)دعم بزامج مياأدت الفلز 

 فُت ع اإلاُاه في اإلاناطم الٍز  اإلاساهمت في إعادة جإهُل مشاَر

 اإلاساهمت في إعادة جإهُل آبار وشسياث ؤلامذاداث 

  اإلاساهمت في إعادة جإهُل شسياث ريّي 

 بزامج دعم اإلازؤة والطفل 

 ع الصغيرة بُت في مجاٌ اإلاشاَر  علذ دوراث جذٍر

 ت فُت والحضٍز  جىسَع ميائن خُاطت لأل ز في اإلاناطم الٍز

 ت بُت خزأُت وؤشغاٌ ًذٍو  علذ دوراث جذٍر

 ل بزامج جنمُت اللذراث والخخفُف من الفلز  جمٍى

 جىأير ؤحهشة طسُت لممسدشفُاث الحيىمُت 

 جإزِث مزاهش صحُت خيىمُت 

 ت ل وإأخخاح مزاهش طسُت وصُذلُاث خيًر  جمٍى

  (خممت دوائي)جنفُذ خمالث مشارهت مجخمعُت لصالح مزض ى ألامزاض اإلاشمنت 

  ل مخُماث طسُت مجانُت ألمزاض العُىو وألامزاض الجمذًت والاوبئت اإلاائُت والشفاه جمٍى

 ألارنبُت ومزض السل

  ت ودعم مزض ى الفشل اليمىي  دعم مزاهش الفشل اليمىي بالخجهيزاث الطسُت وألادٍو

 ت و دعم مزض ى السزطاو  دعم مزاهش السزطاو باألدٍو

 ت و دعم مزض ى الثال ُمُا  دعم مزاهش الثال ُمُا باألدٍو

 ت و دعم مزض ى المىهُمُا  دعم مزاهش المىهُمُا باألدٍو

 ت ودعم مزض ى اللمب  .دعم مزاهش اللمب باألدٍو

  ل خمالث الخبرع بالذم  جمٍى

  
ً
 جىأير ججهيزاث خاصت بجمعُاث اإلاعاكيو خزهُا

 دعم مزاهش اإلاىفىأيو 

 دعم مزاهش ؤطفاٌ الخىخذ 

 اإلاساهمت في جىأير ؤحهشة خاصت بالصم والسىم 



 

ع الذعم والشزاهت  الخفاصُل مشاَر

 ججهيز مىخساث وكاعاث درا ُت في الجامعاث الحيىمُت 

 ججهيز معامل همسُىجز و يرأزاث في الجامعاث الحيىمُت 

  ع وخفالث الخخزج  دعم مشاَر

 اإلاساهمت في النفلاث الذرا ُت لمطالب الناسخيو 

 جىأير الىخاب الجامعي لمطالب الفلزاء 

  جىأير الحلُست اإلاذر ُت 

  دعم بزامج الخغذًت اإلاذر ُت 

 دعم بزامج الخىعُت باليىارر والحذ من آزارها 

 دعم بزامج الخىعُت بطزق ؤلا عاأاث ألاولُت والحذ من آزار الحزائم 

  ؤضزار الخذخيو والشواج اإلاسىز وحعمُم )اإلاساهمت في خمالث الخىعُت املجخمعُت مثل

 (الفخاة والثلاأت ؤلانجابُت

 دعم بزامج الخىعُت لممشارعيو 

 اإلاساهمت في إنارة الشىارع الزئِسُت 

 جنفُذ خمالث نظاأت 

 خُت  دعم بزامج خماًت الترار واملحاأظت على اإلاذو الخإٍر

  اإلاساهمت في إعادة وجإهُل ورصف الطزق 

 اإلاساهمت في ؤعماٌ الدشجير 

 اإلاساهمت في خمالث النظاأت 

 

  



 

 خالصة األضزار اخلضائز جزاء اجلزائه العضكزية واالقتصادية
 حبل قطاع االتصاالت والربيد مً قبل دول العدواٌ

 خالل أربعة أعواو مً العدواٌ
 

ذ ا دشهذوا بسبب 47  من ؤبناء كطاع الاجصاالث والبًر
ً
شهُذا

العذواو والحزب التي ٌشنها عذواو الخدالف السعىدي 

يي  ألامٍز

 

ت ا تهذأذ بشيل مساشز مىاكع ومنشأث السنُت 1548 غارة حٍى

ذ   الخدخُت لالجصاالث والبًر

 

ذ537   إحمالي اإلانشأث اإلاخضزرة للطاع الاجصاالث والبًر

  منشإة جم جذميرها بشيل هلي321

  منشإة جم جذميرها بشيل حشئي216

ذ جم 351 منشإة ومزأم خذمي ًدسع كطاع الاجصاالث والبًر

 إغالكها

 

ازناو ممُار ومائخاو وؤربعت وزمانىو ممُىو وزالزمائت وإخذي 2.284.321.980

يي  إحمالي .. وعشزوو ؤلف وحسعمائت وزمانىو دوالر ؤمٍز

ذ خالٌ ؤربعت ؤعىام حزاء  خسائز كطاع الاجصاالث والبًر

 .الحزب العذوانُت 

 

ت جم عشلها عن العام بسبب جذمير 60 مذًنت ومنطلت وكٍز

شسياث وؤبزاج الاجصاالث وؤلانترنذ بشيل وامل ومنع جإهُمها 

 .وإعادة حشغُمها

 

طالب جم خزمانهم من الالخداق باإلاعهذ العام لالجصاالث 7.356

بسبب ا تهذاف مساني اإلانشأث الخعمُمُت الخابعت لممعهذ  

 العام لالجصاالث بمخخمف املحاأظاث

 

 


