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 ونطاق اإلرشاداث ف ادأه .1
ؼهِ ذٝث  ًٛصٍٛ إىل املسافل املاد١ٜ،يايالش١َ  ايكٛاعدتطُٓت أْظ١ُ اهل١٦ٝ قٝاَٗا بٛضع 

ذد َكدَٞ اـد١َ إىل أاملاد١ٜ  َٔ قبٌ  إتاذ١ ايٛصٍٛ إىل َسافل االتصاالت ;ٖرٙ اإلزغادات

املسافل املاد١ٜ تػٌُ ايب١ٝٓ ايترت١ٝ  .َكدّ خد١َ أخس بػسض تٛفري خدَات االتصاالت

 يالتصاالت ٚعٓاصس ايػبه١ غري ايفعاي١.

 ف اهداأل 1.1

  :ًٜٞ َا ؼكٝل إىل االزغادات ٖرٙ تٗدف

 ًاالضتطاف١َثٌ  ٚعٓاصس ايػبه١ إىل املسافل املاد١ٜ ٛصٍٛٚضع ايطٛابط املٓظ١ُ ي، 

، ٚتكًٌٝ عب٤ ٚايف١ٝٓشٜاد٠ ايهفا٠٤ االقتصاد١ٜ  ٜدعِمبا املٛاقع  يف ػازن١املٚ

 .االضتثُاز، ٚتعصٜص َطت٣ٛ تٛفري اـدَات ذات اؾٛد٠ ايعاي١ٝ

 االضتثُاز يف غبهات اؾٌٝ ايتايٞ ْٚػسٖا ؼفٝص. 

  َٔ سافل اـازج١ٝامل بٓا٤سن١ ايعا١َ أنٓا٤ اؿ إعاق١اؿد. 

  ِٗعٓد ٚبدٕٚ متٝٝص  ،بطسٜك١ عادي١ايتأند َٔ إٔ مجٝع َكدَٞ اـد١َ تتِ َعاًَت

 .ايٛصٍٛتكدِٜ خدَات 

 ١ ٜادٝذ َبدأٜكّٛ ع٢ً  ;ٚعٓاصس ايػبه١ إىل املسافل املاد١ٜ ٛصٍٛيًإطاز عٌُ  إجياد

 .ايتك١ٝٓ

 بني َكدَٞ اـد١َ ايٛصٍٛدَات ـايتطبٝل ايصرٝح  إٜطاح. 

  ايٛصٍٛب املتعًك١ًتعاٌَ َع اـالفات يٚضع إجسا٤ات. 

 نطاق ال 1.1

  ٚعٓاصس ايػبه١ ؾُٝع َكدَٞ  ،إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛؼهِ ٖرٙ اإلزغادات

 فكطٖرٙ اإلزغادات تٓطبل  اييت تٓدزد ؼتفإٕ بعض املتطًبات  ;اـد١َ. َٚع ذيو

 .عالق١م ذات اياضٛع٢ً َكدَٞ اـد١َ ايرٜٔ مت تصٓٝفِٗ َطٝطسٜٔ يف األ
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 َفاٚضات َتبادي١ َب١ٝٓ ع٢ً ٚ ،عكٛي١َ ٚصٍٛتفاق١ٝ ال املسجع١ٝ ٖرٙ اإلزغادات تٛفس

 بني َكدَٞ اـد١َ.

 ٌُْٚػسٙ َٔ قبٌ  ،ٛصٍٛيًايعسض املسجعٞ ٚنٝك١  إعدادَا ٜتعًل بٖرٙ اإلزغادات  تػ

ٚنٝك١ ايعسض املسجعٞ يًٛصٍٛ يًعُّٛ َٔ  ْػسجيب إذ َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ. 

ايعسض املسجعٞ فُٛع١ . ٚحيدد ايٛصٍٛخدَات  تٛفريي ;قبٌ َكدّ اـد١َ املطٝطس

 .ايٛصٍٛ ِ خدَاتٜتكد مبٛجبٗا ٜتِ ايتحاز١ٜ، ٚايف١ٝٓ، ٚايتػػ١ًٝٝ اييت َٔ ايػسٚط

 تفاق١ٝ تٛفري خدَات اليتفاٚض اٚضع أضظ  ىلإ ٛصٍٛيًايعسض املسجعٞ  ٜٗدف

 .ايٛصٍٛ

 ٌُيٓػس غبهات  ;تعدد٠املاألطساف  ذات عٌُايٖرٙ اإلزغادات تػهٌٝ فُٛع١  تػ

ًتٓطٝل بػإٔ املعاٜري ٚاإلجسا٤ات ايف١ٝٓ، ٚايتػػ١ًٝٝ، ٚايتحاز١ٜ ٚذيو ي ،اؾٌٝ ايتايٞ

 .١ فٝٗاػازناملٚ ،إْػا٤ ايب١ٝٓ ايترت١ٝب املتعًك١

 املتعهمت بهاواالنتزاماث  ىصىلنهاملبادئ انعامت  .2
الواردة فً  البنودٌة التقنٌة. وتسري داٌحعلى مبدأ  الوصولتقدٌم خدمات  جب ان ٌقومٌ

 .ذات الصلةهذه اإلرشادات على جمٌع التقنٌات 

 جميع مقدمي الخدمةعلى واجبة التطبيق المبادئ وااللتزامات  1.1

املٓافط١ ايفعاي١ ٚاملطتُس٠، نُا  ايٛصٍٛرتتٝبات املتعًك١ باي تدعِجيب إٔ  (1)

 . تتطِ بايػفاف١ٝ ٚايعداي١ ٚعدّ ايتُٝٝصجيب إٔ 

دد ق بريو،َهتٛب تكدِٜ طًب  -ايٛصٍٛ طاييب-جيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ  (1)

بأمسا٤ ايػٛازع،  ايطًبات  ٜتِ تدعِٝ تًوإٔ ٚ ;َٛاقع ايرتنٝباتفٝ٘ 

 ٚايسضَٛات، ٚغريٖا. 

يف ايدخٍٛ  -ًاَهتٛب ًاطًب ِٗعٓد اضتالَ-جيب ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ  (3)

إىل  ايٛصٍٛيتٛفري إَها١ْٝ  ،الضتهُاٍ االتفاقٝات ;عطٔ ١َْٝفاٚضات 

 ع٢ً ايٓرٛ املطًٛب.  بػهٌ َٓاضب ،املسافل



 

6 

 ًَٜٛا 33يف غطٕٛ ايكٝاّ  -ايٛصٍٛاملطًٛب َِٓٗ – ١دَاـَكدَٞ جيب ع٢ً  (4)

 املاد١ٜ املسافلتكدِٜ ٚصف ناٌَ َٚفصٌ عٔ  ،املهتٛبَٔ تازٜذ اضتالّ ايطًب 

 َثٌ اؿحِ، َٚطت٣ٛ ايتربٜد، ٚايطاق١.  ;ٗاَٛاصفات َع بٝإ املتٛفس٠، 

، فإْ٘ ايتحاز١ٜغري فد َٔ ايٓاذ١ٝ ايف١ٝٓ أٚ  املطًٛب ايٛصٍٛنإ  يف ذاٍ (4)

َٔ  ًَٜٛا 33يف غطٕٛ  -ايٛصٍٛاملطًٛب َِٓٗ – ١دَاـجيب ع٢ً َكدَٞ 

املتكدّ  ٚتكدميٗا يًطسف  ،ات بريوإعداد تربٜس املهتٛب، ايطًب اضتالّ تازٜذ

 . ايٛصٍٛ بطًب

ؤدٟ إىل إٔ ت َٔ غأْٗاأٟ اتفاق١ٝ  ايدخٍٛ يفَكدّ خد١َ عدّ  نٌع٢ً جيب  (5)

 :ا ًٜٞأَس أٚ أنثس مم

أٚ ايتطبب يف  ُتًهاتاملص أٚ األغدي ١َادٜ كاطسإصاب١ أٚ ذدٚث  - أ 

 ذيو.

 تػػٌٝ غبه١ االتصاالت اتعًُٝي ١َادٜ إعاق١أٚ  ،ضسز َادٟايتطبب يف  - ب 

 َٓٗا. خدَات االتصاالت تكدِٜأٚ  َسافكٗا، أٚ ايتابع١ ي٘

 .االقتصاد١َٜٔ ايٓاذ١ٝ ايف١ٝٓ أٚ  ٣دٚاؾعدّ  - د 

ٚعادي١. ٚميهٔ إذاي١  ضسٜع١بصٛز٠  ايٛصٍٛاـالفات املتعًك١ ب ذٌجيب  (7)

 . ألْظُتٗاؿًٗا ٚفًكا  ،اـالفات اييت تٓػأ بني ايطسفني إىل اهل١٦ٝ

 ٚايدٚي١ٝ املعرتف بٗا. ايٛط١ٝٓ املعاٜريإىل  ايٛصٍْٛكاط َعاٜري جيب إٔ تطتٓد  (8)

 ايٛصٍٛٓطد١ َٔ مجٝع اتفاقٝات ب تصٜٚد اهل١٦ٝجيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ  (9)

 ;ٗاتَع أْظُ ٚصٍٛأٟ اتفاق١ٝ  اْطبامإذا قسزت اهل١٦ٝ عدّ ٚ. املرب١َ بِٝٓٗ

 ،عٓد٥رجيب عًِٝٗ ٚ. بريو َكدَٞ اـد١َ املعٓٝني بإغعازضتكّٛ إْٗا ف

 از. غعَٔ تازٜذ اضتالّ اإل ًَٜٛا 33 خالٍ تصرٝح ٚضع االتفاق١ٝ املدايف١

 محا١ٜ عٓد ايكٝاّ باألعُاٍ املتعًك١ بايٛصٍٛ جيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ (01)

ذات ايص١ً،  األَإ تطًباتمبيتصاّ ٚاال ،ٚاملُتًهات ٚايعُاٍ ايعُّٛ ضال١َ
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ُٝع ايكٛاْني، ٚايكٛاعد، ٚاإلزغادات، ٚاملعاٜري ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ ظ ٚايتكٝد

 اؿه١َٝٛ األخس٣. اؾٗاتٚ

إٔ ٜطًبٛا َٔ َكدَٞ  ،ملكدَٞ اـد١َ ايرٜٔ ٜٛفسٕٚ خدَات ايٛصٍٛ ميهٔ - (00)

 ايتكٝد مبا ًٜٞ:اـد١َ اآلخسٜٔ 

 .املؤًٖني األغداصاقتصاز تٓفٝر ايعٌُ يف املٛقع ع٢ً  - أ 

ضٛابط ايدخٍٛ ٚتٓفٝر ايعٌُ مبٛجب إزغادات َكدّ اـد١َ ايرٟ  - ب 

 .ميٓح إَها١ْٝ ايٛصٍٛ

 ُا١ٜٚإجسا٤ات اؿ مبعاٜريس تطٚ ،ػٓب أٟ تػٝريات ْاػ١ عٔ ايعٌُ - ج 

 .صاذب املسفل َٔ قبٌاييت ُتٓفر 

 املعاٜري تستٝبْتٝح١ إلعاد٠  ;قد تٓػأ ،تػط١ٝ أٟ تهايٝف إضاف١ٝ - د 

 .األ١َٝٓ عكب االْتٗا٤ َٔ أعُاٍ ايبٓا٤

يف أٚقات َع١ٓٝ ، َع١َٓٝٔ ايٛصٍٛ املادٟ إىل َسافل  َعكٍٛبػهٌ اؿد  - ٙ 

 َعٝٓني.أغداص ٚ

 ٗاٚؽطٝط َسافكِٗ اـد١َ ايتأند َٔ َطابك١ تصُِٝجيب ع٢ً َكدَٞ  (01)

املعد٠ َٔ ١ٝٓٗ عاٜري املاملكٛاعد ٚايَع  اٛافكٗتألفطٌ املُازضات، ٚ ٗاٚتسنٝب

 املع١ٝٓ. اؾٗاتاؿه١َٝٛ ٚغريٖا َٔ  اؾٗات قبٌ

يف مجٝع َكدّ خد١َ  نٌ ع٢ً جيب ;ايٛصٍٛ َطت٣ٛبػض ايٓظس عٔ  (02)

 .ِٗ بػهٌ َطتكٌايتأند َٔ ضُإ تػػٌٝ غبهتاألٚقات 

، املاد١ٜسافل امل ملٛاقع ،د١َ االذتفا  بطحالت دقٝك١اـ ٞجيب ع٢ً َكدَ (03)

 اييت تٛضح بػه٢ًٌ خسا٥ط املطح ع ٠ًطتٓدَطسم غهٌ خسا٥ط  ٚذيو ع٢ً

 .َٓاضب نثاف١ ايت١ُٝٓ يف املٓطك١ املع١ٝٓ

 َعكٛي١ أضباب َعين أٚ أٟ غدص آخس ،ذه١َٝٛ ج١ٗ إذا تٛفس يد٣ أٟ (15)

  ذطب يد٣ أٟ َٔ َكدَٞ اـد١َ احملفٛ ١ ايطحالت َٔ أٟ فرصي

بطًب فرصٗا، نُا جيب ع٢ً َكدَٞ  فعًٝ٘ ايتكدّ ;( أعال14ٙايفكس٠ )
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ٚيف ٖرا   .َٔ تكدِٜ ايطًب أٜاّ 7  خالٍ اـد١َ تٛفريٖا يريو ايػسض

ايػإٔ األضباب املعكٛي١ تػٌُ ع٢ً ضبٌٝ املثاٍ ضال١َ ايعُّٛ أٚ محا١ٜ 

  املُتًهات.

 

المبادئ وااللتزامات المطبقة على مقدمي الخدمة المسيطرين، وعلى  1.1

 لجميع مقدمي الخدمة الحيويةالمرافق 

 عالق١م ذات اياضَٛطٝطس يف األ خد١َ َكدّع٢ً أْ٘ َكدّ خد١َ اهل١٦ٝ  عٓد تصٓٝف - أ 

 فإْ٘ جيب تطبٝل املبادئ ٚااليتصاَات ايتاي١ٝ:  ;َع١ٓٝ ٚصٍٛيتكدِٜ خدَات 

 ،كدّ اـد١َ املطٝطساـاص١ مب عًُٝات ايتػػٌٝبني  ايٛصٍٛ أذهاّيف ٝص ٝتُاي عدّ (1)

 ،ٚاملدطط ي٘ ،االضتدداّ اؿايٞفعاي١ٝ  تهٕٛ إٔال ٜٓبػٞ إذ َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ. ٚ

َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ إىل اـد١َ  ٚصٍٍٛٛ دٕٚ ؼ ;ملسافل َكدّ اـد١َ املطٝطس

  .َعكٛي١بصٛز٠ غري 

ًٝا ع٢ً َٓاضبًا ايٛصٍٛإٔ ٜهٕٛ املكابٌ املايٞ ـدَات  (1) ًُا بايػفاف١ٝ، َٚبٓ ، َٚتط

 ايتهًف١. 

عٓد  ٛصٍٛيف ايعسض املسجعٞ يً ايٛصٍٛـدَات  ;ْػس األذهاّ ٚاإلجسا٤ات ايكٝاض١ٝ (3)

 .بريو اهل١٦ٝ تٛجٝ٘

َٔ  ٛصٍٛاملعًَٛات ايٛازد٠ َٔ َكدَٞ اـد١َ ايرٜٔ ٜطعٕٛ يًّ اضتددٜكتصس ا إٔ (3)

ُقدَت َٔ أجً٘. نُا جيب عدّ رٟ ايػسض اي ع٢ًٔ ٜاـد١َ املطٝطس َٞكدَقبٌ 

، أٚ األغداص ايرٜٔ ميهِٓٗ اؿصٍٛ ع٢ً اؾٗاتاألخس٣، أٚ  دازاتيإل اإلفصاح عٓٗا

 .املعًَٛات تًوَٝص٠ تٓافط١ٝ باضتدداّ 

اـد١َ بايٓطب١ ملكدَٞ يف ٖرٙ اإلزغادات ايٛازد٠  املبادئ ٚااليتصاَاتْفظ تطبٝل   - ب 

 .اؿ١ٜٛٝع٢ً َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ ع٢ً املسافل  :املطٝطسٜٔ
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يف ذاٍ َػازن١ َكدّ اـد١َ املطٝطس يف ايتٓفٝر املػرتى يًب١ٝٓ ايترت١ٝ املػرتن١،   - د 

 ٚاجب١ ايتطبٝل ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ تٚااليتصاَااملبادئ  فإْ٘ ٜٓطبل عًٝ٘ فكط

 ايطٛابط.َٔ ٖرٙ  1.1ايٛازد٠ يف ايفكس٠ 

 انعاللتواالتفالياث ذاث  ىصىلانعرض املرجعي نه .3
 المتطلبات التنظيمية 3.1

 ،ٚايػسٚط ايكٝاض١ٝ ،فُٛع١ األذهاّ ٛصٍٛسجعٞ يًاملعسض اي طُٜٔتجيب إٔ   - أ 

َٔ طتددّ ايعسض املسجعٞ ٜٚ. تفاصًٝٗاٚ ٜٔاـد١َ اآلخس ٞكدَمل ايٛصٍٛب املتعًك١

َكدَٞ ايفسد١ٜ املرب١َ َع  ايٛصٍٛالضتهُاٍ اتفاقٝات قبٌ َكدّ اـد١َ املطٝطس 

 .اـد١َ اآلخسٜٔ

 ًَٜٛا 93خالٍ  ،ٛصٍٛإعداد ايعسض املسجعٞ يًبإٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس جيب   - ب 

جيب نُا تكدمي٘ إىل اهل١٦ٝ العتُادٙ. َٔ نِ َٔ تازٜذ تٛجٝ٘ اهل١٦ٝ ي٘ بريو، ٚ

 اهل١٦ٝ َٔ قبٌ اعتُادٙ بعد اإلْرتْت غبه١ ع٢ً اإليهرتْٚٞ َٛقع٘ ع٢ً ْٙػس ٝ٘عً

 . ًَٜٛا 15خالٍ 

املكد١َ،  ايٛصٍٛخدَات ُٝع قا١ُ٥ ظ ٛصٍٛجيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسجعٞ يً  - د 

ؾُٝع اـدَات ٚذيو ايػسٚط ٚاألذهاّ املستبط١ بٗا، مبا يف ذيو األضعاز، ٚ

 ٚاملهْٛات اـاص١ بٗا.

املتعًك١ ايتفص١ًٝٝ ايػسٚط ٚاألذهاّ  ;ٛصٍٛجيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسجعٞ يً  - د 

َعاٜري ايطال١َ ٚاألَٔ باإلضاف١ إىل  ايف١ٝٓ املعاٜريٚ ،إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛب

 ٔ.ٜاـد١َ املطٝطس َٞكدَ املطبك١ َٔ قبٌ

 ،ٛصٍٛجيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس بصف١ دٚز١ٜ بتردٜث ايعسض املسجعٞ يً  - ٙ 

املكد١َ، أٚ  ايٛصٍٛايتعدٜالت اييت تطسأ ع٢ً ٖرٙ اإلزغادات، أٚ خدَات  ٜظٗسعٝث 
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اييت  عالق١ايخس٣ ذات األ َٔ ايبٓٛدايػبهات ذات ايعالق١، أٚ ايعًُٝات ٚاألْظ١ُ، أٚ أٟ 

 .ٚغسٚط٘ ٛصٍٛايعسض املسجعٞ يً َباغس ع٢ً أذهاّ بػهٌميهٔ إٔ تؤنس 

ُِّٔ َكدّ اـد١َ املطٝطس يف ايعس  - ٚ  ُٜط تعدٌٜ ايإجسا٤ات  ;ٛصٍٛض املسجعٞ يًجيب إٔ 

ٖرٙ ػٌُ تتٛضح نٝف١ٝ إجسا٤ ايتػٝريات ع٢ً أذهاّ ايعسض ٚغسٚط٘. ٚجيب إٔ اييت 

 َا ًٜٞ: اتجسا٤اإل

ٚاإلطاز  ،َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ بػإٔ ايتػٝريات املكرتذ١ إغعازؼدٜد نٝف١ٝ  (1)

 .ايصَين ملثٌ ٖرٙ ايتػٝريات

 العتُادٖا.إىل اهل١٦ٝ تفاصٌٝ ايتعدٜالت املكرتذ١ إجسا٤ات تكدِٜ  (1)

 .ٛصٍٛي١٦ًٝٗ، يف أٟ ٚقت، طًب إجسا٤ أٟ تػٝريات ع٢ً ايعسض املسجعٞ يً حيل - ش 

  ٛصٍٛقت٣ٛ ايعسض املسجعٞ يً 3.1

 َا ًٜٞ: ٛصٍٛجيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسجعٞ يً

 األضاضٞطاز اإل. 

  ايٛصٍٛٚصف خدَات. 

  ْٕاجح; ٚصٍٛاملٛاصفات ايف١ٝٓ املطًٛب١ يطُا. 

  ٌُاـد١َ، ٚايتدطٝط، ٚإداز٠ األعطاٍ،  تكدِٜاإلجسا٤ات ايتػػ١ًٝٝ اييت تػ

 .ٚعًُٝات ايصٝا١ْ

 ٚإجسا٤ات ايفٛتس٠ ٚاألذهاّ ٚايػسٚطاألضعاز ٚاملدفٛعاتٚتػٌُ  ;اؾٛاْب ايتحاز١ٜ ،. 

 ايٛصٍٛايص١َٝٓ املطًٛب١ يتكدِٜ خدَات ات تػٌُ ايفرتٚ ;اتفاقٝات َطت٣ٛ اـد١َ ،

 .َٚعاٜري اؾٛد٠، ٚاؾصا٤ات يف ذاٍ عدّ املطابك١

 تٛفري املعًَٛات املتعًك١ عحِ املسافل َٚكداز املطاذ١ املتاذ١ ألغساض تتعًل  غسٚط

 .ػٗٝصاتٗا املطاْد٠املعًَٛات ايف١ٝٓ املتعًك١ باملسافل ٚ إضاف١ إىل، دصٝصبايت
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 إىل املسافل املاد١ٜ ٛصٍٛيً عاّ يًعسض املسجعٞايطاز ٜٚتطُٔ املًرل )أ( إٜطاذًا يإل

 .ٚعٓاصس ايػبه١

 انىصىلخدماث  .4
تطبل مجٝع أْٛاع إٔ جيب ٚ .ملًرل )ب(اايٛازد٠ يف اـدَات ٚاملسافل ٖٞ  ايٛصٍٛخدَات 

 ،١تٓكًٚامل ١ايثابت االتصاالتع٢ً غبهات  َبدأ ذٝاد١ٜ ايتك١ٝٓ ع٢ًاملب١ٝٓ  ايٛصٍٛخدَات 

خدَات َٔ ألْٛاع املدتًف١ غسذًا ي (3  ٜٚتطُٔٚمجٝع أْٛاع ايب١ٝٓ ايترت١ٝ يًػبه١. 

 .ايٛصٍٛ

  انىصىلتسعري خدماث  .5
ٕ َب١ٝٓ ٚاـد١َ املطٝطس َٛكدَ ٜعسضٗااييت  ايٛصٍٛجيب إٔ تهٕٛ أضعاز خدَات   - أ 

دزاضات ايتهًف١ اييت ٜتِ إجساؤٖا يتردٜد األضعاز ع٢ً  ٚجيب إٔ تطتٓدع٢ً ايتهًف١. 

ايع١َُٝٛ  ايتهايٝف ردٜدتب تطُح بطسٜك١ ذيوٜتِ  إٔٚاملطببات ايٛاقع١ٝ يًتهًف١ 

جيب إٔ تطتٓد نُا  .ايدٚي١َٝع أفطٌ املُازضات مبا ٜتٛافل  ٚاضتعادتٗا; املػرتن١ٚ

اـد١َ غري املطٝطسٜٔ إىل االتفاقٝات  َٞكدَعسٚض١ َٔ قبٌ امل ايٛصٍٛأضعاز خدَات 

 د٣ٚٚاؾ َها١ْٝ ايف١ٝٓاإل بظسٚفاالتفاقٝات ايتحاز١ٜ ٖرٙ ايتحاز١ٜ. ٚإٔ تًتصّ 

 . ١ٜتحازاي

ُٝع خدَات األضعاز َٚطتٛاٖا ؾ ٖٝهٌ ٛصٍٛايعسض املسجعٞ يً ٜٛضحجيب إٔ   - ب 

 .املعسٚض١ ايٛصٍٛ

 تطبٝل األضعاز ٜتِأن ٚ بايػفاف١ٝ ٚعدّ ايتُٝٝص ايٛصٍٛتتطِ تطعري٠ خدَات جيب إٔ  - د 

ؾُٝع َكدَٞ  املتػاب١ٗظسٚف اياملكد١َ ؼت املُان١ً  ايٛصٍٛع٢ً خدَات  ْفطٗا

 .اـد١َ
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إىل املسافل  ايٛصٍْٛفظ األضعاز ع٢ً خدَات  َكدّ اـد١َ املطٝطس ٜطبلجيب إٔ   - د 

أٚ اؾٗات األخس٣ املستبط١  ،ايٛذدات خدَاتأٚ  ،يتكدِٜ خدَات٘ املاد١ٜ اييت ٜطتددَٗا

 .ب٘

 يف انبنيت انتحتيت اجلديدة انىصىلتىفر تأمني النتزاماث املتعهمت با .6
)ذل اضتدداّ ايطسٜل يتُدٜد يٓػس ايػبهات  املُتًهاتإىل  ٛصًٍٛيَكدَٛ اـد١َ  حيتاد 

يتُدٜد ايػبهات  خيطع اضتدداّ ذل ايطسٜلٚعًٝ٘ ايال٥ر١.  ذطب َا ْصتايػبهات( 

اييت تتطُٓٗا أْظ١ُ تًو  ايكٛاعد ٚايتٓظُٝات ملٛافك١ اؾٗات اؿه١َٝٛ املدتص١ مبٛجب

 خٌ يف اضتدداّ املسافل ايعا١َ.ايًرد َٔ ايتد ٚاألْظ١ُ ذات ايعالق١ اؾٗات

 الوصولتوفر  بتأمين المتعلقةالمبادئ العامة  6.1

جيب ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ  ;إْػا٥ٗاعٓد ايتدطٝط يًب١ٝٓ ايترت١ٝ اؾدٜد٠ ٚ - أ 

 َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ َٔ قبٌإيٝٗا  ايٛصٍٛإَها١ْٝ  تتٝحتدعِ ٚ ٗاايتأند َٔ أْ

 .إيٝٗا

متٓع َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ َٔ  ،إْػا٤ َسافل َاد١ٜ عدّ َكدّ اـد١َ جيب ع٢ً  - ب 

إَها١ْٝ  طبإيف اؿَكدّ اـد١َ جيب إٔ ٜأخر ٚ. ٘إىل املسافل أٚ ؼد َٓ ايٛصٍٛ

أٚ  ،يصٝاْتٗا ;إىل املسافل ٛصًٍٛييف املطتكبٌ اذتٝاد َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ 

 .ايٛصٍٛٚفًكا التفاق١ٝ  ،تٗاتٛضع

، أٚ املعدات، أٚ املسافل األخس٣ اييت ال هٛابٌتسنٝب اي عدّ َكدّ اـد١َ جيب ع٢ً  - د 

غػٌ  ٜٓتخ عٓٗا قد اييت ،ـد١َ عُال٥٘ ،٠ٓظٛزأٚ امل ،تتٛافل َع االذتٝاجات اؿاي١ٝ

َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ َٔ َٓع  مما ٜؤدٟ إىل ;بصٛز٠ َفسط١ بدٕٚ فا٥د٠ املسافل

 . ٘د َٓاؿإىل املسافل أٚ  ايٛصٍٛ
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 االضتدداّ ايفعاٍ يًربابذ محا١ٜ 6.1

إال إذا تعرز  ،يف بسابذ هٛابٌجيب تسنٝب اي ;ػبهات اـازج١ٝاييف ذاٍ ايتعاٌَ َع  - أ 

ًٝا.أٚ  اقتصادًٜاايكٝاّ بريو   فٓ

َا ال ذحص  خاص١ ب٘، ب١ٝٓ ؼت١ٝ جدٜد٠ بإْػا٤جيب ع٢ً َكدّ اـد١َ ايرٟ ٜكّٛ  - ب 

ٚإتاذتٗا نطع١  ،ايربابذ اؾدٜد٠ايطع١ املسنب١ َٔ % َٔ إمجايٞ 53ٜكٌ عٔ 

ال . ذٝث ضتدداّ َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ َٔ خالٍ اتفاقٝات ايٛصٍٛاذتٝاط١ٝ ال

ايتٛقٝع ع٢ً  احملحٛش٠، يربابذاضتدداّ اًب ملكدّ اـد١َ األٍٚ ايرٟ تكدّ بط جيٛش

 جيٛش ٚ املتبك١ٝ; احملحٛش٠ ايطع١ َٔ %53اتفاق١ٝ ذل ٚصٍٛ الضتدداّ أنثس َٔ 

 أٚ املتبك١ٝ احملحٛش٠ ايطع١ َٔ جص٤ أٟ اضتدداّ ايالذكني اـد١َ َطتددَٞ ؾُٝع

 مجٝعٗا.

ع٢ً نٌ  يف ذاٍ َػازن١ أنثس َٔ َكدّ خد١َ يف إْػا٤ ايب١ٝٓ ايترت١ٝ فٝحب - د 

 % َٔ ايطع١ املسنب١ َٔ ايربابذ اؾدٜد٠ ايتابع١ ي٘. 13َِٓٗ ذحص ْطب١ ال تكٌ عٔ 

 اإلْػا٤َكدّ اـد١َ ايرٟ قاّ بع١ًُٝ حيظس ع٢ً  ;ب١ٝٓ ؼت١ٝ جدٜد٠ إْػا٤بعد  - د 

بعد َسٚز ٚمخظ ضٓٛات. ملكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ ملد٠  احملحٛش٠ يربابذااضتدداّ ضع١ 

ٚفكًا اضتدداّ ٖرٙ ايطع١  اإلْػا٤ملكدّ اـد١َ ايرٟ قاّ بع١ًُٝ  ميهٔ، ٖرٙ املد٠

 . يٓفظ غسٚط االضتدداّ املطبك١ ع٢ً َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ

اص١ اـ ٘ألغساض ايربابذاضتدداّ ضع١  اإلْػا٤بع١ًُٝ  قاّملكدّ اـد١َ ايرٟ  ميهٔ - ه 

كِٗ يف تٓاشٍ مجٝع َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ عٔ ذٜ غسٜط١ إٔ ;بعد َسٚز ضٓتني

َكدّ اـد١َ ايرٟ  ع٢ً إٔ ًٜتصّ ،َٛافك١ اهل١٦ٝٚذيو بعد  احملحٛش٠اضتدداّ ايطع١ 

َع َكدّ اـد١َ ايرٟ  ١ًٝدخٍٛ يف اتفاقيطٔ ١ْٝ بايتفاٚض عٜتٓاشٍ عٔ ذك٘  مل

 .احملحٛش٠ضتدداّ ايطع١ ال اإلْػا٤،بع١ًُٝ  قاّ
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َٚا ٜٓتخ عٔ  ;احملحٛش٠تٛفري ايطع١ ػاٙ َكدّ اـد١َ بايتصاَ٘  ٚفا٤يف ذاٍ عدّ  - ٚ 

 ميهٔ فإْ٘ ;عدّ تٛفس ايربابذ، أٚ ايربابذ ايفسع١ٝ، ملكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔذيو َٔ 

 مبا ًٜٞ:  َكدّ اـد١َ ايرٟ مل ٜف بايتصاَ٘ ٚفكًا يتكدٜسٖا إيصاّي١٦ًٝٗ 

نإ َكدَٛ اـد١َ ; إذا ايطعات احملدد٠ ي٘ػػٛي١ ايصا٥د٠ عٔ ربابذ املايإشاي١  (1)

 ; احملحٛش٠ٔ عاج١ إىل تٛفري ايطع١ ٜاآلخس

١ فٝحب إتاذإخال٤ ايربابذ املػػٛي١ ايصا٥د٠ عٔ ايطعات احملدد٠، يف ذاٍ تعرز  (1)

 أٚ; ٜٔخساآلد١َ اـ َٞكدَ قبٌضتدداّ َٔ يال يت تعرز إشايتٗاايايػبه١ َسافل 

 .ٜٔخساآلاـد١َ  َٞكدَضتدداّ ال األيٝاف املعت١ُ إتاذ١ (3)

متعددة وانتشغيهيت املشرتكت وجممىعت انعمم انهجنت انفنيت  .7
  األطراف

 اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة 7.1

ؾ١ٓ تػهٌٝ  ;ايٛصٍٛجيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ ايرٜٔ ٜدخًٕٛ يف اتفاقٝات  - أ 

ايًح١ٓ  ٖرٙ جيب إٔ تكّٛٚتػػ١ًٝٝ. ايَٚػرتن١ يًتعاٌَ َع املٛضٛعات ايف١ٝٓ 

اؾٛاْب ايف١ٝٓ، ٚايتػػ١ًٝٝ، ٚايتدطٝط١ٝ، ٚايفٛتس٠، ٚغريٖا َٔ اؾٛاْب مبٓاقػ١ 

 .ْٗاأيًتٛصٌ إىل اتفاقٝات َكبٛي١ َٔ ايطسفني بػ ايٛصٍٛاملتعًك١ غدَات 

اتفام بني  بمبٛججيب إٔ ٜتِ تػهٌٝ ايًح١ٓ ايف١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١  - ب 

إعاد٠ تػهًٝٗا َت٢ تطًب ، عٝث ميهٔ باملس١ْٚٚإٔ ٜتطِ ٖٝهًٗا  َكدَٞ اـد١َ

 األَس ذيو.

َع ٚجٛد جدٍٚ  ،جيب إٔ ػتُع ايًح١ٓ ايف١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١ بػهٌ دٚزٟ - د 

 ٛعاتٚاذًدا أٚ أنثس َٔ املٛض عٝث ميهٔ إٔ ٜتطُٔ ;أعُاٍ َتفل عًٝ٘ َطبًكا

 ايتاي١ٝ:

  الجدٌدة الوصولمواقع. 
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 المشاركة فً المواقع. 

 جودة الخدمة. 

 نشر الخدمةخطط متطلبات السعة و. 

 تحلٌل األعطال. 

 عملٌات الفوترة. 

 تغٌٌرات الشبكة أو الخدمة. 

 .الوصولبخدمات  ةتعلقمفنٌة أو تشغٌلٌة أخرى  اتعوأي موض

 األطراف متعددة مجموعة العمل  7.1

عٓد ٚ. يًُسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛتطٌٗٝ  بػسض ،األطسافَتعدد٠ تػهٌٝ فُٛع١ عٌُ  ميهٔ

 ٝٗا ٚضعجيب عًُٚٛع١. اجمل مجٝع َكدَٞ اـد١َ املعٓٝني يفإٔ ٜػرتى جيب تػهًٝٗا; 

زبع ض١ٜٛٓ ع٢ً  دٚز١ٜ عكد اجتُاعات ;عًُٗايف بد٤ اي ٝٗا عٓدٜتعني عًٚ .ٚاإلجسا٤ات ايػسٚط

 االجتُاعات.تًو يف  املػازن١ي١٦ًٝٗ  ٚميهٔ. األقٌ

ًُحُٛع١ تأضٝظ فُٛعات فسع١ٝ تتأيف َٔ فسٜل عٌُ تٓظُٝٞ، أٚ تػػًٝٞ، ي ميهٔنُا 

َٔ تأضٝظ دف اهلع٢ً إٔ ٜهٕٛ ملعاؾ١ قطاٜا بعٝٓٗا مبحسد  ٗٛزٖا.  ،اؿاج١أٚ فين ذطب 

مبا يف ذيو  بايكطاع املتعًك١ ٚاإلجسا٤ات، ٚاملعاٜري، اؿًٍٛٚضع  ٖٛفُٛع١ ايعٌُ 

 :َٔ َثٌ َٛضٛعات

 ونقاط االتصال البٌنٌةالفنٌة  المعاٌٌر. 

 اإلنشاء المشترك واالستثمار المشترك. 

 السعة االحتٌاطٌة. 

 عملٌات التشغٌل والصٌانة. 

  الوصولإدارة. 

 .تقدٌم الخدمات الجدٌدة 

ايعٌُ  فُٛع١ َٔ خالٍ اٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗٚايٓتا٥خ اييت  ،املتفل عًٝٗااآلزا٤  ذصسجيب 

 َا ٜٓاضب ٚتطُني ،تٓفٝر ايٓتا٥خ املتفل عًٝٗاع٢ً َكدَٞ اـد١َ  ٜٚتعني. بػهٌ َهتٛب
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، ٚتكدِٜ ايٓطد١ ايٛصٍٛأٚ اتفاقٝات  ٛصٍٛايعسٚض املسجع١ٝ يًيف  َٓٗا ذطب اؿاج١،

 ٚقاضس، ٚكسجاتجيب إتاذ١ ايٓتا٥خ، نُا . تٗاْظُأل اٚفك ٢ً اهل١٦ٝع املعدي١ َٓٗا

 ٚاهل١٦ٝ.ٔ، ٜاـد١َ اآلخس ُٞٝع األعطا٤، َٚكدَؾ االجتُاعات ضبط

 حم اخلالفاث .8
 يف ذاٍ أٚ ، ،بني انٓني َٔ َكدَٞ اـد١َ اتفاق١ٝ أٟ إبساّٜتعًل بخالف  يف ذاٍ ْػ٤ٛ

تعًل بايتصاَات أذد َكدَٞ ت ،تفطري بٓٛد اتفاق١ٝ َا ايفػٌ يفأٚ  ،ايفػٌ يف ايٛصٍٛ التفام

ٚفًكا  ،األطسافأٟ َٔ  َٔ قبٌإىل اهل١٦ٝ  ت٘إذاي ميهٔفإْ٘  ;اـد١َ مبٛجب ٖرٙ اإلزغادات

 . ايتٓفٝر١ٜ يًفصٌ ايطادع َٔ ايال٥ر١

عسض ايجيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس بتطُني اإلجسا٤ات املتعًك١ عٌ اـالفات يف 

ٚايٛقت احملدد  ،االضتحاب١ ٚفرت٠ ،ٚاالجتُاعات ،، ٜٚػٌُ ذيو اإلغعازاتٛصًٍٛاملسجعٞ ي

 إىل املطت٣ٛ ايتايٞ. ٙقبٌ تصعٝد ،ؿٌ اـالف

إىل  ،تصعٝدايب إٔ ٜػٌُ إجسا٤ ذٌ اـالفات بايٓطب١ ملكدّ اـد١َ املطٝطس ع٢ً ع١ًُٝ جي

 ع٢ً ايٓرٛ ايتايٞ:ٚذيو دتًف١ املطتٜٛات امل

 ;  فُٛع١ عٌُ تػػ١ًٝٝ بني ايطسفنيَطت٣ٛ ع٢ً املطت٣ٛ األٍٚ: ذٌ اـالف 

 املطت٣ٛ ايثاْٞ: إذاي١ اـالف إىل َطت٣ٛ اإلداز٠ ايعًٝا;

 .ٚفكًا ألْظُتٗا ايثايث: إذاي١ اـالف إىل اهل١٦ٝاملطت٣ٛ 



 

12 

إىل املرافك  ىصىلنهعرض املرجعي نهعاو انطار إيضاح اإل املهحك )أ(:
 وعناصر انشبكت املاديت
جيٛش ٚ. رطبتٛضٝر١ٝ فايألغساض املٛضح ادْاٙ ٖٛ ي ٛصٍٛيًيًعسض املسجعٞ ايعاّ اإلطاز 

إىل املسافل  ايٛصٍٛغسٜط١ االيتصاّ ببٓٛد ضٛابط  تػٝري ٖٝهٌ احملتٜٛات، ٚغهًٗا، ٚتستٝبٗا

 .ٚعٓاصس ايػبه١ املاد١ٜ

 األضاضٞ طاز اإل .1

 املكد١َ ٚايتعسٜفات ٚايتفطريات.  

 بد٤ ايعٌُ باالتفاق١ٝ َٚدتٗا ايص١َٝٓ.  

 ايطس١ٜ ٚعدّ إفػا٤ املعًَٛات.  

 اؿكٛم ايكا١ْْٝٛ، ٚاؿُا١ٜ، ْٚطام املطؤٚيٝات.  

 املساجع١ ٚذكٛم ايتحدٜد ٚااليتصاَات.  

  ّ٥ٗا.ٚإْٗا ٗاٚتعًٝكاالتفاق١ٝ غسم  املتعًك١األذها  

 غسٚط محا١ٜ األْظ١ُ.  

 ٚايعُاٍ ٚاملٛقع ٚاملسافل ايعُّٛ يطال١َ اؿُا١ٜ إجسا٤ات 

 ِٝاـالفات ٚايتره.  

 يتٓاشٍايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚايتدًٞ ٚا.  

 املُثًٕٛ املفٛضٕٛ ٚاإلغعازات.  

 ٚايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ايطا٥د٠ ايطاز١ٜ ايكٛاْني.  
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 ايٛصٍٛتعسٜف خد١َ  .1

 تعسٜف ٚٚصف اـد١َ.  

 غهٌ اـد١َ.  

 تكدِٜ اـد١َ.  

 اـصا٥ص ايف١ٝٓ.  

 ١ٝايتػػًٝذٛاٍ األ.  

 اؾٛاْب ايف١ٝٓ .3

 ٍٛٚعٓاصس ايػبه١ املاد١ٜ إىل املسافل ايٛص.  

 َطت٣ٛ اـد١َاتفاق١ٝ  .4

  ٗاجٛدتٚ اـد١َ َطت٣ٛأٖداف.  

 عدّ االيتصاّ بأٖداف َطت٣ٛ اـد١َ جصا٤ات.  

 ايعًُٝات ايتػػ١ًٝٝ .5

  ٖاػٗٝصٚ ايػبه١إْػا٤ عًُٝات:  

 ؽطٝط املسافل.  

 ايتٛقعات. 

 املػازن١ يف املٛاقع.  

 إجسا٤ات ايطًب. 

 ايتٓفٝر.  
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 عًُٝات ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ:  

 ٍإداز٠ األعطا.  

  ايطال١ََعاٜري.  

 عملٌات الفوترة:  

 ايدفع إجسا٤ات.  

 ايتط١ٜٛ.  

 ايٛصٍٛإداز٠  .6

 َاتإداز٠ اـد.  

 ايًح١ٓ ايف١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١.  

 تٛفري املعًَٛات فُٝا بني َكدَٞ اـد١َ.  

 َعًَٛات املسافل.  

 ايتػٝريات املدطط هلا ع٢ً املسافل.  

  ايٛصٍٛقاعد٠ بٝاْات َسافل.  

 ذٌ اـالفات. 

 ايٛصٍٛتطعري  .7

 األضعاز.  

 ّايػسٚط ٚاألذها. 
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 انىصىلخدماث  املهحك )ب(:
ات تٛفري ٝالضتهُاٍ اتفاق ;جيب ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ ايدخٍٛ عطٔ ١ْٝ يف َفاٚضات

َصٓفًا د١َ اـَكدّ  ٚيف ذاٍ نٕٛع٢ً ايٓرٛ املطًٛب.  َٓاضب بػهٌإىل املسافل  ايٛصٍٛ

تٛفري عًٝ٘ ٝحب ف، ايٛصٍٛدَات غ عالق١ ٟذ َعني َطٝطس يف ضٛمع٢ً أْ٘ َكدّ خد١َ 

االيتصاّ بايػسٚط املٓصٛص عًٝٗا يف  َع ;ملكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ املًصّ بتكدميٗا اـدَات

 اهل١٦ٝ.  املعتُد٠ َٔٚاألضعاز  األذهاّمبا يف ذيو  ،أْظ١ُ اهل١٦ٝ
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 إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍْٛظس٠ عا١َ ـدَات  .1

 :إىل املسافل املاد١ٜ ايتاي١ٝ ايٛصٍٛدَات تعسٜفًا ـتطُٔ ٖرا املًرل ٜ

 المشاركة فً المواقع: 

 املباْٞ ٚاملٛاقع. 

 ايربابذ. 

  ايهٛابٌأقب١ٝ. 

 ٟاألبساد ٚايصٛاز. 

 بٌٛاْكاط إْصاٍ ايه. 

  األساسٌة المحلٌة الوصولدوائر: 

 احمل١ًٝ ايفسع١ٝ ايٛصٍٛٚا٥س د. 

  األلٌاف المعتمة. 
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 إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛٚصف تعسٜفٞ ـدَات  .1

 ٚصٍٛي١٦ًٝٗ إضاف١ خدَات  ميهٔ ; إذذصس١ٜ غري اآلْف١ ايرنساـدَات قا١ُ٥ تعد 

اهل١٦ٝ  يتكدٜسٖٚرٙ ايتعدٜالت ؽطع  .اؿاي١ٝ( ايٛصٍٛخدَات بعض أخس٣ )أٚ ذرف 

إىل  ايٛصٍٛ. ٚفُٝا ًٜٞ ٚصفًا تعسٜفًٝا ـدَات ايتطٛزات ايتك١ٝٓ مبا ٜتٓاضب َع

 . املسافل املاد١ٜ املػاز إيٝٗا آْفًا

 املاد١ٜ املسافل إىل ايٛصٍٛ خدَات إذد٣( أ) اـد١َ َكدّ ٜطًب ايتاي١ٝ ايتٛصٝفات يف

 .املاد١ٜ املسافل إىل ايٛصٍٛ خد١َ( ب) اـد١َ َكدّ ٜعسض بُٝٓا
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 املػازن١ يف املٛاقع 1.1

)ب( َٔ خالٍ تٛفري َطاذ١، أٚ املػازن١ يف املٛاقع; ٖٞ خد١َ ٜكّٛ بٗا َكدّ اـد١َ 

ُٜتاح ملكدّ اـد١َ )أ( ٚ .إىل َكدّ اـد١َ )أ( تابع١ ي٘, ب١ٝٓ ؼت١ٝ، أٚ َسافل اتصاالت

 رتنٝبي، ايٛصٍٛ ع٢ً َداز ايطاع١ إىل املطاذ١ أٚ ايػسف١ اـاص١ باملػازن١ يف املٛاقع

 ( ٚتػػًٝٗا ٚصٝاْتٗا.أكدّ اـد١َ )أْظ١ُ ايرتاضٌ اـاص١ مب

 املباْٞ ٚاملٛاقع 1.1.1

 املٛاقع األغهاٍ ايتاي١ٝ:املباْٞ ٚ َٔ املُهٔ إٔ تأخر خدَات املػازن١ يفٚ

املػازن١ املدصص١ يف املٛاقع: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ فٝٗا َكدّ خد١َ )ب( بتٛفري  - أ 

َطاذ١ مت إْػاؤٖا ٚفًكا يتفطٝالت املطتددّ، ٚكصص١، َٚعصٚي١، َٚؤ١َٓ 

  .اـد١َ )أ(اـاص١ مبكدّ  أْظ١ُ ايرتاضٌيرتنٝب 

املػازن١ اجملاٚز٠: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ فٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛفري َطاذ١ يف  - ب 

 دٚد َٛقع املب٢ٓ اؿايٞ اـاص ب٘. أٚ فاٚز ؿَب٢ٓ َٓفصٌ ضُٔ 

: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ فٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛفري َطاذ١ أزض١ٝ أٚ املػرتى املصد - ج 

اـاص١ مبكدَٞ اـد١َ ٜتِ َصد األجٗص٠ ذٝث ذاٌَ. زف َطاذ١ ضُٔ 

سف ايأٚ  ١ٝاألزض املطاذ١ املدتًفني بصٛز٠ َباغس٠ َع بعطٗا ايبعض ع٢ً

 .ميهٔ ملكدَٞ اـد١َ املدتًفني ٤ٌَ املطاذ١ بايتتابعٚ ،اٌَاؿ

املػازن١ املتباعد٠: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ فٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛفري َطاذ١ يف  - د 

تِ زبط ٜاملب٢ٓ اؿايٞ اـاص ب٘. ٜكع ع٢ً ُبعد ٚيٝظ قسًٜبا َٔ  َٓفصٌَب٢ٓ 

 اـازج١ٝ. ايرتاضٌاملٛقعني بٛاضط١ َسافل 

َكدّ  بتُهني: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ فٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( االفرتاض١ٝاملػازن١  - ٙ 

دَات َكدّ اـد١َ )ب( أٚ ْكاط ايٛصٍٛ اـاص١ ب٘ غسبط ائَ اـد١َ )أ( 
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نُا املػازن١.  َٛقعإىل  يد٣ َكدّ اـد١َ )أ(دخٍٛ ايعاًَني اؿاج١ يدٕٚ 

زٖا َٔ َكدّ اح٦ضتا أجٗص٠ ايرتاضٌ اـاص١ ب٘ أٚ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ )أ( بتٛفري

، جٗص٠األ تسنٝبَٗاّ بدٕٚ متٝٝص َٚٔ نِ ٜتٛىل َكدّ اـد١َ )ب( اـد١َ )ب( 

كدّ مل ميهَٔٚكدّ اـد١َ )أ(.  إداز٠ؼت  ٗا، ٚإصالذٗاتػػًٝٚ، تٗاصٝاْٚ

ات االتصاالت اـاص١ ب٘ اييت تٓتٗٞ عٓد َثٌ ٖرٙ َساقب١ قٓٛاـد١َ )أ( 

ًٝا ،األجٗص٠ إىل َطاذ١  ايفعًٞ ايٛصٍٛ ، إال أْ٘ ٜتعرز عًٝ٘ٚايترهِ فٝٗا إيهرتْٚ

 أٚ أجٗصتٗا.  االفرتاض١ٝاملػازن١ 

 ،دصص١املػازن١ املتٛفري خدَات اعطا٤ االٚي١ٜٛ يٜٓبػٞ ع٢ً َكدّ اـد١َ املطٝطس 

تٛفري ب ًٜتصّإٔ عًٝ٘ فاملطاذ١، يف قٝٛد ٚجٛد  يثبٛتيف املٛاقع  تعرز تٛفريٖايف ذاٍ ٚ

 ،يػهًنيا هلرٜٔ يف املٛاقع تهٕٛ َثٌ ٖرٙ املػازن١ ذُٝٓاٚخدَات املػازن١ اجملاٚز٠. 

ٝتعني ع٢ً َكدّ اـد١َ املطٝطس، تكدِٜ فغري ممه١ٓ َٔ ايٓاذ١ٝ االقتصاد١ٜ، 

 ٌ.ا٥نبد املػازن١ االفرتاض١ٝاملتباعد٠، أٚ املػازن١ ، أٚ املػرتى َػازن١ املصد

 ايربابذ 1.1.1

 املطُٛز٠بٌ اٛهايٝط برٟ حياي ذد ايب٢ٓ ايترت١ٝ )َثٌ ايكٓٛات، أٚ األْابٝب(أ ٖٛ (ايرببذ)

دٕٚ اؿاج١ إىل َصٜد  (اـاي١ٝ)يف ايربابذ ، ٚذيو إلتاذ١ ٚضع نٛابٌ إضاف١ٝ ؼت األزض

إىل  ايٛصٍٛٚ. ٚميهٔ ػص١٥ ايرببذ إىل بسابذ فسع١ٝ. )يف ذاٍ خًٖٛا َٔ ايهٛابٌ( َٔ اؿفس

إىل املسافل األخس٣ املستبط١ بٗا، َثٌ غسف ايتفتٝؼ، ٚفترات  ايٛصٍٛايربابذ قد ٜتطُٔ 

 ، ٚايطاق١، ٚتهٝٝف اهلٛا٤، ٚغريٖا.ٚاملٛاقع ايتفتٝؼ، ٚاملباْٞ

بػهٌ عاّ ضتهٕٛ االيتصاَات املفسٚض١ ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ قاب١ً يًتطبٝل يتٛفري 

ايٛصٍٛ إىل ايربابذ اييت ٜتِ تسنٝبٗا بعد صدٚز ٖرٙ اإلزغادات. يف ذاٍ ٚجٛد اتفاق١ٝ مت 

ايدخٍٛ بٗا َطبكًا يػسض تٛفري ايٛصٍٛ إىل ايربابذ، أٚ ٚجٛد ايتصاّ ضابل يتٛفري ايٛصٍٛ إىل 

فإْ٘ جيب ذ٦ٓٝر االضتُساز يف تطبٝل ايػسٚط ٚاألذهاّ املتعًك١ باالتفاق١ٝ أٚ ايتصاّ.  ايربابذ،
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باإلضاف١ إىل ذيو، قد تكسز اهل١٦ٝ فسض ايتصاَات بػإٔ تٛفري ايٛصٍٛ إىل أٟ َٔ ايربابذ 

 ع٢ً ذد٠. ذاي١ األخس٣ اييت مت تسنٝبٗا َطبكًا ع٢ً أضاع نٌ

 

 

 

 بٌاٛأقب١ٝ ايه 1.1.3

إىل املطاذ١  ايٛصٍٛ ،ألذد َكدَٞ اـد١َ تتٝحخد١َ  ٖٞ :بٌاٛإىل أقب١ٝ ايه ايٛصٍٛ

 ،بٌ االتصاالتٛان إلٜصاٍ ،بٌ بأذد َباْٞ َكدّ خد١َ آخساٛاملٛجٛد٠ يف َٓطك١ إدخاٍ ايه

إىل املسافل األخس٣ املستبط١ بٗا  ايٛصٍٛٚايرتنٝبات املستبط١ بٗا. قد تتطُٔ ٖرٙ اـد١َ 

 . غريٖاايطاق١، ٚتهٝٝف اهلٛا٤، ٚٚ ع،املباْٞ ٚاملٛاق َثٌ

 األبساد ٚايصٛازٟ 1.1.4

خد١َ تتٝح اضتدداّ األبساد، ٚايصٛازٟ، ٚايب٢ٓ ايترت١ٝ ٖٞ  :إىل األبساد ٚايصٛازٟ ايٛصٍٛ

مبكدّ خد١َ آخس،  املتعًك١تسنٝب َعدات االتصاالت  بػسض ;ذد َكدَٞ اـد١َألاملُان١ً 

إىل املسافل األخس٣  ايٛصٍٛتتطُٔ ٖرٙ اـد١َ  نُا ميهٔ إٔبٌ ٚاهلٛا٥ٝات. اَٛثٌ ايه

 ، ٚايطاق١، ٚتهٝٝف اهلٛا٤، ٚغريٖا.ٚاملٛاقع املستبط١ بٗا، َثٌ املباْٞ

  هٛابٌْكاط إْصاٍ اي 1.1.5

بٌ ٝايرٟ ٜتِ فٝ٘ تٛصٌٝ ن املٛقعإىل  ايٛصٍٛ ٖٞ :ايدٚي١ٝ هٛابٌإىل ْكاط إْصاٍ اي ايٛصٍٛ

قط١ إىل أذد َكدَٞ اـد١َ  ٚصٍٛدٚيٞ بػبه١ اتصاالت عا١َ. تتطُٔ ٖرٙ اـد١َ 

إىل  ايٛصٍٛ ;تتطُٔ ٖرٙ اـد١َ نُا ميهٔ إٔايتابع١ ملكدّ خد١َ آخس.  هٛابٌإْصاٍ اي



 

76 

املٛاقع، ٚايطاق١، ٚتهٝٝف اهلٛا٤، ٚغريٖا، املباْٞ َٚثٌ املػازن١ يف  ،املسافل األخس٣ املستبط١ بٗا

 ايسبط ٚايتٛصٝالت املتكاطع١. نٛابٌَثٌ  عالق١ذات اياألخس٣ عٔ اـدَات فطاًل 

 األضاض١ٝ احمل١ًٝ ايٛصٍٛ دٚا٥س 1.1.6

 ١ايثابت االتصاالتخد١َ ٜطتأجس َٔ خالهلا أذد َكدَٞ خدَات  ٖٞ :احمل١ًٝ ايٛصٍٛدا٥س٠ 

ٜترهِ ٝث ع. (د١َ )باـايٓراض١ٝ َٔ َكدّ  هٛابٌأشٚاد اي ،()أَكدّ اـد١َ  - أٚ املعطٝات

َٔ إطاز ايتٛشٜع ايس٥ٝطٞ  اييت متتد ايٓراض١ٝ هٛابٌاي بأشٚاد ٌناَ بػهٌَكدّ اـد١َ )أ( 

ايرتددات اييت تدعُٗا  َٔ خالٍ املعطٝاتأٚ تكدِٜ خدَات ايصٛت  َُٔهٓ٘ يت ;املػرتى إىل

 ايٓراض١ٝ. هٛابٌأشٚاد اي

 احمل١ًٝ غري َتأنس بٗرٙ اإلزغادات.  ايٛصٍٛيدٚا٥س ٜظٌ اإلطاز ايتٓظُٝٞ 

 ايفسع١ٝ احمل١ًٝ ايٛصٍٛ دٚا٥س 1.1.7

 قبٌَٔ  األضاض١ٝ احمل١ًٝ ايٛصٍٛدا٥س٠  ٤ َٔجصاضت٦حاز  ٖٞ :احمل١ًٝ ايفسع١ٝ ايٛصٍٛدا٥س٠ 

 ;)أ( يف ْكط١ َاد١ٜ بني إطاز ايتٛشٜع ايس٥ٝطٞ ١ أٚ املعطٝاتايثابت االتصاالتَكدّ خد١َ 

َادٟ  ٚصٍٛ ١ْكط أٟ( ايتٛصٌٝ يف أاملػرتى. ٚميهٔ ملكدّ اـد١َ ) َكسْٚكط١ االْتٗا٤ يف 

 )َثٌ نبا٥ٔ ايػٛازع(. ايفسع١ٝ ايٛصٍٛدا٥س٠ يف 
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 األيٝاف املعت١ُ .3

َكدَٞ اـد١َ شًٚجا َٔ األيٝاف َٔ خالهلا خد١َ ٜطتأجس  ٖٞإىل األيٝاف املعت١ُ  ايٛصٍٛ

ٚاملسافل  ،إىل اـدَات ايٛصٍٛقد تتطًب ٖرٙ اـد١َ ٚ. ايرتاضٌبأجٗص٠  غري املستبط١

، ٚايطاق١، ٚتهٝٝف اهلٛا٤، ٚاملٛاقع األخس٣ املستبط١ بٗا، َثٌ غسف ٚفترات ايتفتٝؼ، ٚاملباْٞ

 ٚغريٖا.

 


