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الدخول الى أداة صافي 

إيرادات االتصاالت

الوصول اآلمن إلى األداة لكل من 

مقدمي الخدمة

والمسؤولين عن األداة
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صفحة بوابة صافي إيرادات االتصاالت هي صفحة متاحة لجميع المستخدمين

مقدمة بوابة صافي إيرادات االتصاالت•

مة تحتوي هذه الصفحة على وصف الخدمة المقد►
.وطريقة عمل األداة باختصار

تين أداة صافي إيرادات االتصاالت متوفرة بلغ►
تبديل يمكن للمستخدم ال(. العربية واإلنجليزية)

ي بين اللغات من خالل النقر على زر اللغة ف
الزاوية العلوية من الشاشة
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صفحة الدخول الى الحساب الخاص بك

المروروكلمة مالمستخدصفحة الدخول الى الحساب الخاص بك عن طريق ادخال اسم •

ريق توفر األداة وصوالً آمنًا للمستخدمين عن ط►
تسجيل الدخول إلى األداة

يحتاج األداة، من أجل تسجيل الدخول إلى ►
جل المستخدم إلى إدخال البريد اإللكتروني المس

وكلمة المرور ورمز التحقق

سيتم تزويد مرة، عند تسجيل الدخول ألول ►
المستخدم بكلمة مرور مؤقتة على البريد 

بعد إدخال كلمة المرور . اإللكتروني المسجل
ور يمكن للمستخدم تعيين كلمة المرالمؤقتة، 

التفصيل سيتم مناقشة ذلك بشكل منفصل ب)جديدة 
"(تغيير كلمة المرور"في قسم 

إذا وجد المستخدم صعوبة في قراءة النص ►
،( الكابتشا)األبجدي الرقمي لرمز التحقق 

لتغيير " تحديث"فيمكن للمستخدم النقر فوق الزر 
رمز التحقق
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الدخول االمن الى صفحة الدخول الخاصة ببوابة صافي إيرادات االتصاالت

سيتم ارسال كلمة المرور المؤقتة على البريد اإللكتروني المسجل سابقا عن طريق الهيئة-تسجيل الدخول ألول مرة •

إذا قام المستخدم بتسجيل الدخول ألول مرة ، ►
بريد فسيتلقى المستخدم كلمة مرور مؤقتة على ال

.اإللكتروني المسجل سابقا

بعد ذلك يجب على المستخدم تسجيل الدخول ►
مة باستخدام االيميل الموضح في هذا االيميل وكل

المرور المؤقتة

"األصفر"تم تمييز كلمة المرور باللون ►
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تسجيل الدخول لجميع المستخدمين

تغيير كلمة المرور-تسجيل الدخول ألول مرة •

ب بعد إدخال كلمة المرور المؤقتة ،  سوف يُطل►
من المستخدم تعيين كلمة مرور جديدة

تحتوي األداة على سياسة إنشاء كلمة مرور  ►
بل تضمن أن كلمة المرور التي تم تعيينها من ق

المستخدم هي

أحرف على األقل8►

وتحتوي على حرف واحد كبير على األقل ، ►
(  9-0)وحرف أبجدي صغير ، ورقم واحد من 

خاص واحدورمز 
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تسجيل الدخول باستخدام التحقق بخطوتين

تسجيل الدخول يتم عن طريق ادخال كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة الى رقم الجوال المسجل•

أيًضا يحتاج المستخدماألداة، لتسجيل الدخول إلى ►
إلى إدخال كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة 

أرقام والتي سيتم إرسالها إلى 5المكونة من 
سجلالبريد اإللكتروني المسجل ورقم الهاتف الم

الصالحة لمرة كلمة المرور)سيكون رمز ►
15المرسل إلى المستخدم نشًطا لمدة (واحدة

.صالحيتهو بعد ذلك ستنتهي دقيقة، 

ور كلمة المر)تتيح األداة للمستخدم إعادة إرسال ►
إعادة "بالنقر فوق الزر (الصالحة لمرة واحدة

."إرسال كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة

إعادة ارسال كلمة المرور "يتم تفعيل زر ►
ثانية فقط من 20بعد "واحدةالصالحة لمرة 

السابقةاستالم كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة
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نسيت كلمة المرور 

هذه الخدمة تقوم بمساعدتك اذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك•

مة نسيت كل"تحتوي األداة أيًضا على خدمة ►
".المرور

يحتاج الصفحة، من أجل الوصول إلى هذه ►
مة نسيت كل"المستخدم إلى النقر فوق الزر 

خولفي صفحة تفاصيل تسجيل الد" المرور

إلى يحتاج المستخدمالنافذة، بمجرد فتح هذه ►
.إدخال معرف البريد اإللكتروني المسجل

إلى سترسل األداة تلقائيًا كلمة مرور مؤقتة►
.المسجلمعرف البريد اإللكتروني 

ب من سيُطلالمؤقتة، بعد استالم كلمة المرور ►
لمة المستخدم تغيير كلمة المرور وتعيين ك

ة الصفح-تغيير كلمة المرور )مرور جديدة 
6.)
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وظائف أداة صافي 

إيرادات االتصاالت 

لمقدمي الخدمة

واجهة المستخدم 
الواجهة مخصصة لمقدمي خدمة االتصاالتهذه 
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واجهة عرض مقدمي خدمة االتصاالت

تفاصيل مقدمي الخدمة المسجلة على األداة•

تعرض صفحة ملف تعريف المشغل جميع ►
أثناء 1تفاصيل المشغل التي أدخلها المسؤول 

إنشاء حساب المشغل على األداة

ول ال يمكن تعديل أي من الحقالصفحة، في هذه ►
رقم جهة "و " اسم جهة االتصال"باستثناء 
يحتاجالحقول، إذا تم تغيير هذه ". االتصال

"  يلحفظ التفاص"المشغل إلى النقر فوق الزر 
لحفظ التفاصيل الموجودة على األداة

التفاصيل، في حالة وجود أي أخطاء في هذه ►
اقضيتعين على المشغل إبالغ الهيئة بهذا التن

ل إذا قام المشغل بتسجيل الدخول إلى األداة ألو►
مرة أو تم إجراء بعض التغييرات على ملف 

حة فستكون صفالمسؤول، التعريف بواسطة 
ي ملف تعريف المشغل هي الصفحة األولى الت

الدخول سيتم فتحها عندما يقوم المشغل بتسجيل
من الحاالت، في مثل هذه . بنجاح إلى األداة

الضروري أن يقوم المشغل بالتحقق من 
".يلحفظ التفاص"التفاصيل والنقر على زر 
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عرض الصفحة الخاصة بالملف الشخصي لمقدمي الخدمة

يمكن لمقدم الخدمة التنقل بين الخدمات من خالل قائمة الخدمات في االعلى•

يحتوي شريط التنقل الخاص بعرض عامل ►
.التاليةالتشغيل على الوحدات النمطية 

تسمح هذه -نموذج صافي إيرادات االتصاالت►
للمشغل بتحميل نموذج صافي إيراداتالخدمة 

.ألداةااالتصاالت ورفع النموذج بعد تعبئته الى 

-عمليات تقديمات صافي إيرادات االتصاالت►
ها توضح هذه الخدمة جميع التقديمات التي قام ب

.عليهاولكن لم تتم الموافقة المشغل، 

نموذج صافي إيرادات االتصاالت الذي تمت ►
تظهر هذه الخدمة جميع الطلبات -الموافقة علية

ي التي تمت الموافقة عليها من قبل المسؤول ف
.هيئة االتصاالت

قائمة ، يتوفر خيار ب" الترحيب"بجانب -اهال بك ►
مستخدم يتيح هذا الخيار القائمة المنسدلة لل. منسدلة

يف حيث يمكن اختيار تعديل او مشاهدة ملف تعر
روج المشغل أو تغيير كلمة المرور أو تسجيل الخ

.األداةمن 
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تإيرادات االتصاالصافينموذجتحميل

تحميل نموذج صافي إيرادات االتصاالت•

يمكن لمقدم الخدمة تحميل نموذج صافي ►
إيرادات االتصاالت من خالل الضغط على 

رابط التحميل ومن ثم تعبئة نموذج صافي
إيرادات االتصاالت ورفعه مجددا من خالل 

الضغط على ايقونة رفع النموذج
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تحميل نموذج صافي إيرادات االتصاالت

تحميل النموذج المصمم بصيغة اكسل حتى يتمكن مقدم الخدمة من تعبئة جميع التفاصيل•

ائمة في الق" تحميل النموذج"عند النقر فوق الزر ►
تم ي،المنسدلة لنموذج صافي إيرادات االتصاالت

و فتح مربع يحتوي على المالحظة التالية كما ه
موضح في الصورة

مع اإلفادة بأن النموذج المراد تحميله هو نموذج ►
ع محدث لصافي إيرادات االتصاالت وال يمكن رف

أي نموذج اخر بصيغة مختلفة

يتم تحميل نموذج صافي إيرادات االتصاالت ►
بمجرد الضغط على زر التحميل
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رفع نموذج صافي إيرادات االتصاالت

الفترة ذات العالقة بالتقديماختيار •

هذه الصفحة هي صفحة رفع النموذج ►
ي الموجودة في القائمة المنسدلة لنموذج صاف

.االتصاالتإيرادات 

دم تفرض األداة على المستخالرفع، لمتابعة ►
إذا )ديم تحديد سنة التقديم والربع السنوي للتق

وي أو كان المشغل سيقوم بإجراء تقديم ربع سن
.تقديم سنوي 

لى سوف يحتاج المشغل إالفترة، بعد تحديد ►
رفع نموذج صافي ايرادات االتصاالت

excel المعبأ.

غل بعد اختيار جميع التفاصيل ، يمكن للمش►
".زر رفع"النقر فوق 

ال تضمن األداة أن المشغل ال يقدم عمليات إرس►
ة فإن األداة سوف توضح رسالولذلك، . مكررة

م خطأ في االرسال إذا كانت الفترة المحددة ت
.رفعها من قبل
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رفع نموذج صافي إيرادات االتصاالت

يتم عرض المبالغ التي تم رفعها في ملف االكسل عن طريق البوابة•

،عند رفع نموذج صافي إيرادات االتصاالت►
:مثلتقوم األداة بإجراء فحوصات إلزامية 

السلبيةقيمة صافي إيرادات االتصاالت►

أنواع البيانات غير الصحيحة في ►
الحقول الرقمية

ثل تفاصيل عامل التشغيل الفارغة ،  م►
خصومات 0إيرادات تشغيلية ، 0

مسموح بها ، إلخ

رض كلما تم تدوين هذه المشكالت ، تقوم األداة بع►
خطأ أثناء رفع الملف

م إذا تم رفع الملف بنجاح ، فسيتم إدخال القي►
الموجودة في القالب تلقائيًا في األداة

إذا تم رفع ملف خاطئ بواسطة المشغل ، فإن ►
من األداة توفر للمشغل خياًرا إلعادة رفع الملف

الموجود في" إعادة الرفع"خالل النقر على زر 
الركن العلوي من عالمة تبويب الملخص

وقيمة تحسب األداة تلقائيًا قيمة المقابل المالي►
يتم . درسوم الترخيص بناًء على الملف المستور

ومعدالت قيمة المقابالت المالية ونسبتهاتكوين 
ا في رسوم الترخيص المطبقة على المشغل مسبقً 

األداة بواسطة المسؤول
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تسليم صافي إيرادات االتصاالت

االستثناءات التي أدخلها مقدم الخدمة/ الخصومات / عرض موحد لجميع اإليرادات •

صفحات 4سوف تعرض األداة الملف، بعد رفع ►
.رفعهتشرح تفاصيل الملف الذي تم 

العرض"هذه هي الصفحة األولى التي تشير إلى ►
االتاالتصالموحد لتفاصيل نموذج صافي إيرادات 

م رفعها تعرض هذه الصفحة جميع التفاصيل التي ت►
.االكسلعلى نموذج 

يرادات أي إ)يمكن للمشغل تصفح األقسام المختلفة ►
(  ءاتالتشغيل والخصومات المسموح بها واالستثنا
.من خالل النقر على عالمات التبويب المعنية
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تفاصيل نموذج صافي إيرادات االتصاالت

قيم تشعب الخدمة ليتم إدخالها من قبل المشغل•

صفحات 4سوف تعرض األداة الملف، بعد رفع ►
.رفعهتشرح تفاصيل الملف الذي تم 

موذج تشعب تفاصيل ن"-هذه هي الصفحة الثانية ►
"على مستوى الخدمةصافي إيرادات االتصاالت

فة في هذه الصفحة ، يتم عرض الخدمات المختل►
يمكن رؤية االسم الكامل . المخصصة للمشغل

.المعنيةللخدمة من خالل التمرير فوق الخدمة 

يحتاج المشغل إلى إدخال تفاصيل الخدمة ►
إليرادات التشغيل والخصومات واالستثناءات

يجب إدخال القيمة في المربعات. المسموح بها
المعنية المقدمة مقابل كل عنصر من عناصر 

السطر

في المربعات تضمن األداة أن مجموع القيم ►
ق مع يتطاباستثناءالفارغة لكل ايراد او خصم او 

المجموع لهذا البند
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تفاصيل نموذج صافي إيرادات االتصاالت

التباين بين الربع السابق والربع الحالي•

صفحات 4بعد رفع الملف ، سوف تعرض األداة ►
تشرح تفاصيل الملف الذي تم رفعه

"باينتقرير تحليل الت"-هذه هي الصفحة الثالثة ►

يم في هذه الصفحة ، تعرض األداة مقارنة بين ق►
.الفترة الحالية وقيم الفترة السابقة

٪ باللون 10+ يتم تمييز أي تباين يزيد عن ►
٪ يتم تمييزه باللون 10-األحمر وأكثر من 

البرتقالي

تالفات تلزم األداة المشغل بتقديم تفسير لهذه االخ►
ندات في قسم التعليقات وأيًضا تحميل المست

pdfأو  xlsxالداعمة إما 

لثالثة تتحقق األداة من التباين في جميع األقسام ا►
أي إيرادات التشغيل ، والخصومات المسموح )

حقق يحتاج المشغل إلى الت(. بها ، واالستثناءات
ى من جميع هذه األقسام الثالثة من خالل النقر عل

عالمات التبويب المعنية وتقديم المالحظات 
-/+والمستندات الداعمة في حالة تجاوز التباين 

10٪
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تفاصيل نموذج صافي إيرادات االتصاالت

رفع المستندات الالزمة•

4في هذه الصفحة سوف تعرض األداة ►
فعهصفحات تشرح تفاصيل الملف الذي تم ر

رفع المستندات "-هذه هي الصفحة الرابعة ►
"الداعمة

في هذه الصفحة ، يحتاج المشغل إلى رفع ►
داةالمستندات الداعمة لمتابعة التقديم على األ

يحتاج . تم تحديد أسماء المستندات الداعمة►
من بجانب كل"+" المشغل إلى النقر فوق الزر 
الرؤوس المعنية ورفع الملف

ابلة تم أيًضا تحديد التنسيقات واألحجام الق►
للتطبيق للتحميل في كل قسم 

قات إذا تتيح األداة أيًضا للمشغل إدخال أي تعلي►
(التعليقات ليست إلزامية. )لزم األمر
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تسليم نموذج صافي إيرادات االتصاالت

التأكيد قبل التقديم•

غل بعد تحميل المستندات الداعمة ، يكون للمش►
-ثالثة خيارات 

الزر االنتقال إلى الشاشة السابقة بالنقر فوق►
"السابق"

فظ ح"حفظ التقديم كمسودة بالنقر فوق الزر ►
".كمسودة

إرسال التقديم إلى هيئة االتصاالت عبر  ►
".إرسال"الضغط على زر 

أكيد بعد النقر على زر اإلرسال ، تفتح رسالة ت►
ل حيث يحتاج المشغل إلى تحديد المربع قب

.اإلرسالمتابعة 

تغير ، تتإيرادات االتصاالصافيتسليمبعد ►
"ةتحت المراجع"إلى " مسودة"من التسليم حالة 
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قائمة بجميع تقارير نماذج صافي إيرادات االتصاالت المقدمة مع حالتها•

تقديمات صافي إيرادات االتصاالت

تقديمات صافي إيرادات هذه هي صفحة►
غير )حيث يتم سرد جميع الطلبات ،االتصاالت

.جدولفي شكل ( المعتمدة

ي تعرض هذه الصفحة جميع التقديمات التي ف►
"تم إرجاعها"و " مراجعة"و " مسودة"حالة 

من يمكن االطالع على تفاصيل اإلرسال المعني►
في عمود " عرض"خالل النقر على الزر 

".اإلجراء"
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إعادة رفع الملفات مرة أخرى/ وظيفة تعديل •

تقديمات صافي إيرادات االتصاالت

إرسال المالحظات إلى 1تتيح األداة للمسؤول ►
.تناقضاتالمشغل إذا لوحظ أي 

في " تم إرجاعها"يتم عرض هذه الطلبات بحالة ►
.االتصاالتصفحة تقديمات صافي إيرادات 

ن في العرض التفصيلي لهذه التقديمات ، يمك►
لزر للمشغل التحقق من التعليقات بالنقر فوق ا

.الملخصفي شريط " عرض السجالت"

رسال تعديل اإل/ تتيح األداة للمشغل إعادة استيراد ►
هذه األزرار متاحة . السابق وإرساله مرة أخرى

".شريط الملخص"أيًضا في 

الذي تم إذا كان نموذج صافي إيرادات االتصاالت►
وب هو تحميله صحيًحا وكان التغيير الوحيد المطل

فحة التعليقات أو المستندات الداعمة أو القيم في ص
زر "التشعب ، فيجب على المشغل استخدام 

".التعديل

اما إذا كان يجب تحميل نموذج  صافي إيرادات ►
وق اتصاالت جديد ، فيجب على المشغل النقر ف

".إدخاالت"الزر 
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إرسال مالحظات التقديم من قبل المسؤول في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات•

إعادة الملف من قبل المسؤول

" عرض السجالت"عند النقر فوق الزر ►
المتاح في عالمة تبويب الملخص إلرسال

حالة )المفصل صافي إيرادات االتصاالت
.( إعادة اإلرسال

لمقدمة تعرض هذه النافذة المنبثقة التعليقات ا►
.  لتتوفر أيًضا ميزة التحمي. من المسؤول

لتحميل أي مستندات تم رفعها بواسطة 
.اإلرسالالمسؤول أثناء إعادة 

قإغال
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تم تغيير الحالة الى تم إعادة إرسال النموذج إلى المشغل للتعديل عليه •

تقديمات صافي إيرادات االتصاالت

يكون للمشغل خياراالرسال، في حالة إعادة ►
.النموذجإعادة إرسال / تحرير 

بعد إعادة إرسال النموذج الى المشغل ، يقوم►
الى المشغل بتعديل البيانات وارساله مرة أخرى

.المسؤول

تم "تتغير حالة عمليات اإلرسال هذه من ►
".المراجعةتحت "إلى " إرجاعها
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سجالت تقديمات نماذج صافي إيرادات االتصاالت بما في ذلك التعليقات من المسؤولين على التقديمات•

سجالت تقديمات صافي إيرادات االتصاالت

ات تحتفظ األداة بالسجالت لعرض جميع تغيير►
.اإلرسالالحالة المتعلقة بعملية 

ر يمكن للمشغل عرض هذه السجالت من خالل النق►
في عالمة تبويب " عرض السجالت"على زر 

.المفصلالملخص لإلرسال 

في هذه السجالت ، يمكن للمشغل رؤية جميع ►
قبل هيئة تفاصيل التقديم بما في ذلك التعليقات من

سال االتصاالت وتقنية المعلومات في حالة إعادة إر
.الطلبات
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جميع نماذج صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة •

نماذج صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة

في صفحة نماذج صافي إيرادات االتصاالت►
مت تُظهر األداة جميع الطلبات التي تالمعتمدة، 

الموافقة عليها من قبل المسؤول في هيئة 
.االتصاالت

لمالي المقابل ا"و " المفوترة"يتم عرض العمليات ►
".المدفوعةرسوم الترخيص“و " المدفوع

تقديم يمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بال►
الموجود أسفل عمود" عرض"بالنقر فوق الزر 

".اإلجراء"
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أرقام الفاتورة وأرقام سداد وتحميل الفاتورة•

نماذج صافي إيرادات االتصاالت المعتمدة

لى يتم التعامل مع اإلرسال عفاتورة، بمجرد إرسال ►
أنه موافق عليه ويمكن معاينته في قسم نماذج

"المعتمدة“صافي إيرادات االتصاالت

ا يليعندما يتم إرسال فاتورة ، تقوم األداة بإنشاء م►

قديم المقابل المالي نظير ت)رقم الفاتورة ►
(ورسوم الترخيصاالتصاالتخدمات 

المقابل المالي نظير تقديم )رقم سداد ►
(ورسوم الترخيصخدمات االتصاالت

مالي المقابل ال)فواتير بصيغة بي دي اف ►
ا االتصاالت تجاريً نظير تقديم خدمات 

(الترخيصورسوم 

ي يمكن للمشغل التحقق من هذه التفاصيل إما ف►
وق الزر صفحة القائمة أو التقديم المفصل بالنقر ف

"عرض"

الفاتورة تتيح األداة للمشغل تحميل ملفات الخاصة ب►
هامن خالل النقر فوق زر التحميل الموجود بجوار
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"المدفوعة"عملية طلب ائتمان متاحة لعمليات اإلرسال •

عرض بوابة مقدمي الخدمة-العمليات المدفوعة 

"  وعمدف"إلى " مفوتر"تتغير حالة التقديم من ►
بمجرد أن يكمل المشغل دفع فاتورة المقابل

وفاتورة المالي نظير خدمات االتصاالت تجاريا
.الترخيصرسوم 

ياًرا بعد دفع الفواتير ، توفر األداة للمشغل خ►
.لرفع طلب االئتمان أو األقساط

هور في الظ" األقساططلب ائتمان أو "سيبدأ زر ►
ر بمجرد أن تتغي" عرض السجالت"بجانب زر 
.مدفوعةالحالة إلى 
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رفع طلب االئتمان مقابل الطلبات المدفوعة•

طلب ائتمان او أقساط

قر لرفع طلب ائتمان ، يحتاج المشغل إلى الن►
الموجود " طلب ائتمان أو أقساط"فوق الزر 
م في عرض تقدي" عرض السجالت"بجانب زر 

.التفصيليصافي ايرادات االتصاالت

في . ثقةعند النقر فوق الزر ، يتم فتح نافذة منب►
حديد هذه النافذة المنبثقة ، يحتاج المشغل إلى ت

.السبب وراء رفع طلب االئتمان

ندات تتيح األداة أيًضا للمشغل تحميل أي مست►
.الطلبإلثبات  xlsx ،.pdf.داعمة

غل بعد تقديم هذه التفاصيل ، يجب على المش►
إلرسال طلب " إرسال"النقر فوق الزر 

.االئتمان

ت يتم إرسال الطلب إلى مسؤول هيئة االتصاال►
وتقنية المعلومات لمراجعته وتظهر حالة هذه 

.“طلبهاتم "الطلبات على أنها 
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(في حالة الطلبات المرفوضة)مالحظات طلب االئتمان والمستندات الداعمة •

رفض طلب االئتمان

عند مراجعة الطلب ورفضه من قبل المسؤول ►
الة هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ، تظهر ح

.“مرفوض"الطلب على أنه 

سم يمكن للمشغل رؤية تعليقات الرفض في ق►
.“اتالمعلومتعليقات هيئة االتصاالت وتقنية "

ديم يمكن للمشغل إعادة إرسال الطلب من خالل تق►
.سالإرالتعليل المناسب للطلب والنقر على زر 

يمكن للمشغل أيًضا تحميل المستندات ►
.الطلبإلثبات  xlsx ،.pdf.الداعمة

طلب من بعد إعادة تقديم الطلب ، يتم تغيير حالة ال►
.“الطلبتم تقديم “إلى " مرفوض"
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(مع تعليقات المشغل وتعليقات المسؤول في هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات)طلب سجالت االئتمان •

(في حالة الطلبات المرفوضة)سجالت االئتمان مالحظات طلب االئتمان والمستندات الداعمة 

.  انتقوم األداة بعرض سجالت طلبات االئتم►
عرض "هذه السجالت متاحة في قسم 

.ضمن سجالت اإلرسال" السجل

يرات في تسمح السجالت للمشغل بتتبع التغي►
ع حالة طلبات االئتمان هذه جنبًا إلى جنب م

ئة التعليقات الضرورية المقدمة من قبل هي
.والمشغلاالتصاالت وتقنية المعلومات 
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ملكشكرا


