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 كد١َملا 1

١٦ٖٝ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات )اهل١٦ٝ( مبٛجب أْعُتٗا ٚضع  تتطُٔ اختصاصات

إىل غبه١ االتصاالت ايعا١َ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ  ايٛصٍٛايػسٚط اييت تٓعِ ٚاألحهاّ 

ٚتك١ٝٓ  يف مجٝع صباالت االتصاالت ايعادي١)املًُه١( ٚذيو بٗدف تػجٝع املٓافط١ 

 .املعًَٛات

إصداز  َٓر ٚاملعًَٛات ٚأضٛاقٗااالتصاالت  تكٓٝات ج١ يًتطٛزات اييت طسأت ع٢ًْٚتٝ

فكد زأت اهل١٦ٝ اسباج١ إىل ذبدٜح . 2003ّاإلزغادات اسباي١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝين يف عاّ 

ٚاصداز ازغادات جدٜد٠ تتٓاٍٚ تٓعِٝ ايٛصٍٛ إىل املسافل املاد١ٜ يػبهات  تًو اإلزغادات

 ،تك١ٝٓ املعًَٛاتٚاالتصاالت ٓافط١ يف أضٛام ٜاد املدشا يف اسبطبإخر األ َع ،االتصاالت

األضٛام  تصٓٝفتخدٜد ٚي إدخاٍ اإلطاز ايتٓعُٝٞ بػإٔٚايكسازات ايصادز٠ عٔ اهل١٦ٝ 

غبهات ازبٌٝ ايتايٞ املعتُد٠ ع٢ً   عَايتعاٌَ  باإلضاف١ إىلٚايطٝطس٠ يف قطاع االتصاالت، 

 ايبصس١ٜ.  ٚاأليٝاف ،بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت

 ذاتتسغب اهل١٦ٝ يف تػجٝع شٜاد٠ اْتػاز خدَات ايٓطام ايعسٜض  ;باإلضاف١ إىل ذيو

 ٚصٍٛغبهات  تتطُٔ ب١ٝٓ ذبت١ٝ يًٓطام ايعسٜض إٔ ع١ًُٝ إْػا٤ ْعسًا إىل. ايعاي١ٝ ايطسع١

ٚهلرا نإ . ايعُّٛٚميهٔ إٔ ٜٓتج عٓٗا إشعاج  ًا طٜٛاًل،ٚقت ٚتطتػسم ،َهًف١ٚثابت١ جدٜد٠ 

َكدَٞ  اضتػالٍٚ ،املِٗ ٚضع ايكٛاعد ٚاإلزغادات اييت تعٌُ ع٢ً تػجٝع االضتجُازٔ َ

 . ات االتصاالتإىل ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ يػبه ايٛصٍٛفسص َٔ اشبد١َ املسخص هلِ 

 ٚثٝكيت تطع٢ اهل١٦ٝ إىل اضتطالع َس٥ٝات ازبٗات املٗت١ُ بػإٔ ،مبٛجب ٖرٙ ايٛثٝك١ٚ

 يف ٖرٙ ايٛثٝك١. تنياملٛضخ ،تنياإلزغادات املكرتح
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 ايدع٠ٛ إلبدا٤ املس٥ٝات 2

ٚثٝكيت حٍٛ  َهتٛب١ناف١ املعٓٝني ٚايعُّٛ ممٔ يدِٜٗ اٖتُاّ بإبدا٤ َس٥ٝاتِٗ  تدعٛ اهل١٦ٝ

 . عالق١اي اتذ اتٛضٛعٚامل اإلزغادات

املسق١ُ املٛضخ١ يف ٚثٝك١ طًب َس٥ٝات  (األض١ً٦)نُا تسحب اهل١٦ٝ بأٟ تعًٝكات ٚزدٚد ع٢ً 

 ِٗيتكدِٜ َس٥ٝاتٚتدعِٖٛ  ،زغاداتاإل ِعًٝٗ تؤثساألطساف اييت ١ خاص١ َٔ ٚبصف ،ايعُّٛ

َدع١ُ بايبٝاْات، ٚايتخًٌٝ، ٚدزاضات  ،ٛثٝك١ٖرٙ ايتفص١ًٝٝ حٍٛ املطا٥ٌ اييت أثريت يف اي

 .املٓاضب١ املكاز١ْ، ٚاملربزات

اهل١٦ٝ  تعطٞضٚ ،إلزغاداتيايٓٗا١ٝ٥  إعداد ايٓطد١ضتؤخر تًو املس٥ٝات يف اسبطبإ عٓد 

ًَا  اهل١٦ٝ باملس٥ٝات املهتٛب١ تسحب نُا  األدي١ املٓاضب١.بيًُس٥ٝات اييت تدعِ  أنرباٖتُا

 بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإلظبًٝص١ٜ أٚ إحداُٖا.

ٚجيٛش  ٚأٟ زدٚد عًٝٗا يٝطت ًَص١َ ي١٦ًٝٗ. ،ٚثٝك١ طًب َس٥ٝات ايعُّٛٚمما جيدز ذنسٙ إٔ 

 ٚفكًا ألْعُتٗا، ٚع٢ً ٚج٘ ايعُّٛ إذا زأت َٓاضب١ ذيو ْػس ايسدٚد ٚاملس٥ٝات املكد١َ إيٝٗا هلا

 .ٕ اهل١٦ٝ ال تعترب ايسدٚد ٚاملس٥ٝات َٔ األَٛز ايطس١ٜفإ
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 ٚاإلجسا٤ات ايسد ٚازبدٍٚ ايصَينمنٛذج  3

 ،غا١ًَ اضِ ازب١ٗ ;ذنس بٝاْات االتصاٍ ا،َس٥ٝاتٗ ٤ٜطًب َٔ ازبٗات املٗت١ُ عٓد إبدا

 يهرتْٚٞ.يربٜد اإلٚعٓٛإ ا ،ٚزقِ اهلاتف ،ٚايعٓٛإ

 ،ٜسج٢ َٔ ازبٗات املٗت١ُ اضتدداّ منٛذج إبدا٤ املس٥ٝات ايٛازد يف املًخل )أ( َٔ ٖرٙ ايٛثٝك١

 يٛثٝك١ املع١ٝٓ بتًو املس٥ٝات. يف اٚايفكس٠ أ ،كطِايٚ ،عٓٛإاينُا ًٜصّ اإلغاز٠ بٛضٛح إىل 

إىل  ،2/2/2015ّاملٛافل  ،ــ13/4/1436ٖٜٓبػٞ إزضاٍ مجٝع املس٥ٝات إىل اهل١٦ٝ يف َٛعد أقصاٙ 

 أحد ايعٓاٜٚٔ ايتاي١ٝ:

 interconnection@citc.gov.saايربٜد اإليهرتْٚٞ:  .1

 أٚ عٔ طسٜل ايربٜد ع٢ً ايعٓٛإ ايتايٞ: ،تطًِٝ ْطد١ َطبٛع١ أٚ إيهرت١ْٝٚ بايٝد .2

 ١٦ٖٝ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ،احملافغَعايٞ  َهتب

نٞ بٔ عبدايعصٜص األٍٚ َع طسٜل اإلَاّ ضعٛد بٔ تكاطع غازع األَري تس -حٞ ايٓدٌٝ

 عبدايعصٜص ،

 ،11588، ايسٜاض 75606ص ب 

 املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ. 
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 إعداد اإلزغادات 4

 دٍٚايتجازب ب املتعًك١ٚايدزاضات  ،اتعدًدا َٔ املساجع عٓد تطٜٛس اإلزغادات اهل١٦ٝأجست 

 فُٝا ًٜٞ تًدٝص ألِٖ ايٓتا٥ج:ٚاألخس٣. 

 ٍٛاملٛضٛعات ايتٓع١ُٝٝ  ،ٚزبط االتصاٍ ايبٝين ،)ايٛصٍٛ( ىل املسافل املاد١ٜإ ايٛص َٔ

يف قطاع اإلتصاالت ٚتك١ٝٓ  امل١ُٗ اييت عاد٠ َا ٜتِ تٓاٚهلا ع٢ً َطت٣ٛ ٚضع ايطٝاضات

ع٢ً ايسغِ َٔ  ،عنيٛإٔ مث١ تسابط بني نال املٛض تس٣ َععِ ايدٍٚنُا إٔ . املعًَٛات

ًُا.عدّ ٚجٛد تعسٜف َػرتى يًُص  طًخات دا٥

 كد مت ف ;ايٛصٍٛٚ ،املتعًك١ بسبط االتصاٍ ايبٝين طبٝع١ املٛضٛعات ختالفْعسًا ال

ٚزبط  ايٛصٍٖٛرا ايتُٝٝص بني ٚ املٛضٛعنييتػط١ٝ نال  َطتكًتني، إعداد ٚثٝكتني

 : ٚذيو ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ; ايدٚي١ٝ املُازضاتيف  ًاغا٥ع ًاأَس ٜعداالتصاٍ ايبٝين 

عِ تٛفري اشبدَات اييت تتٝح االتصاٍ ٓزبط االتصاٍ ايبٝين اييت تإزغادات ٚثٝك١  .1

َٔ خالٍ زبط االتصاٍ بني  ;إىل أٟ ْكط١ بني املطتددَني ايٓٗا٥ٝني ،َٔ أٟ ْكط١

اسباي١ٝ  زغادات زبط االتصاٍ ايبٝينإل تعد ذبدٜجًا ; ٖٚرٙ ايٛثٝك١َكدَٞ اشبد١َ

 ّ.2003ايصادز٠ يف عاّ 

ضتدداّ الاٚ تٓعِ خدَات ايٛصٍٛييت ا املسافل املاد١ٜ إىل ايٛصٍٛإزغادات ٚثٝك١  .2

 . ٗاٚاملػازن١ فٝ ٚعٓاصس ايػبه١ غري ايفعاي١ يالتصاالت يًب١ٝٓ ايتخت١ٝ ايفعاٍ

  زبط ٚ ايٛصٍٛبربتًف االيتصاَات املتعًك١ نُا ٖٛ اسباٍ يف املًُه١  ;َععِ ايدٍٚيف

ايسغِ َٔ ٚع٢ً . ٝطس٠َٔ ْاح١ٝ ايطَكدّ اشبد١َ  ٚضعباختالف االتصاٍ ايبٝين، 

إال إٔ  ;زبط االتصاٍ ايبٝين بػإٔدَات اشبذبدٜد ايتصاَات عا١َ زبُٝع َكدَٞ 

، َجٌ االيصاّ بٓػس إضاف١َٝكدَٞ اشبد١َ املطٝطسٜٔ عاد٠ َا خيطعٕٛ اليتصاَات 

 ايعسٚض املسجع١ٝ.



 

6 

 هات ْعًسا يًتطٛزات اييت تتِ يف ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ شبدَات ايٓطام ايعسٜض، ٚخصًٛصا غب

 ١املفسٚض١ ع٢ً َكدَٞ اشبدَ املتطًباتكد مت َؤخًسا تٛضٝع ْطام ف ;ايبصس١ٜ األيٝاف

 ٚصٍٛ ١خدَ ٚهلرا فكد عين بإدزاجايػبهات.  ْػس تًويدعِ  ;يف نجري َٔ ايدٍٚ

ٚقد مت تطبٝل ٖرا األضًٛب يف  إىل ايربابذ ٚاأليٝاف املعت١ُ(. ايٛصٍٛإضاف١ٝ )َجٌ 

 ٍ إىل املسافل املاد١ٜ.تطٜٛس ٚثٝك١ إزغادات ايٛصٛ

 ٌفايتٓعِٝ غري  ;ٚغري املتُاثٌ ،قد مت إٜال٤ اٖتُاّ خاص يًعالق١ بني ايتٓعِٝ املتُاث

ًٝا  ع٢ً ٜطتٓد ايتٓعِٝ غري املتُاثٌ إذ ;ٜٚطبل أًٜطا يف املًُه١ ،املتُاثٌ غا٥ع دٚي

 ٕٛ ٖٓاىٜهال  حنييف َعازب١ اآلثاز املرتتب١ ع٢ً ايطٝطس٠ يف ايطٛم. األضاع املٓطكٞ 

بػهٌ َتُاثٌ ع٢ً مجٝع َكدَٞ ايتٓعُٝات ٜتِ تطبٝل  ; فإَْ٘كدّ خد١َ َطٝطس

كد ٜهٕٛ ايتٓعِٝ املتُاثٌ َفًٝدا فُٝا ٜتعًل بايب١ٝٓ ف ;اشبدَات. ٚباإلضاف١ إىل ذيو

ب١ٝٓ ال ٜتُهٔ َكدّ اشبد١َ َٔ االضتفاد٠ َٔ أٟ  ; إذايتخت١ٝ اييت أْػ٦ت حدًٜجا

)ايجابت  ات ايعاي١ٝايطسع ذاتغبهات ايٓطام ايعسٜض ألٕ ًسا ْعٚ. ًاطبكَٛجٛد٠ َذبت١ٝ 

مجٝع َكدَٞ  إَٔٚكدَٞ اشبد١َ يف املًُه١ عدد َٔ  جيسٟ ْػسٖا َٔ قبٌ( تٓكٌٚامل

أٜطًا ميهٔ  فإْ٘ ;ْػس ايػبه١تهايٝف يف تدفٝض ايٜطتفٝدٕٚ َٔ ضٛف اشبد١َ 

يب١ٝٓ ا يٓػس غبهات ب١بايٓط ،تطبٝل ايتٓعِٝ املتُاثٌ يف َععِ خدَات ايبٝع بازب١ًُ

 ايتخت١ٝ ازبدٜد٠.
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 إزغادات زبط االتصاٍ ايبٝين 5

األضٛام ٚايطٝطس٠ يف قطاع االتصاالت  تصٓٝفتخدٜد ٚيْػست اهل١٦ٝ اإلطاز ايتٓعُٝٞ 

كسازات َٔ اي عددًا ـ، نُا أصدزتٖـ18/9/1431 تازٜذٚاي (271/1431)سقِ اي ذٟ مبٛجب ايكساز

ذبدد ايكسازات َكدَٞ ٖٚرا اإلطاز ايتٓعُٝٞ. مبٛجب س٠ األضٛام ٚايطٝط بتصٓٝف تعًك١امل

 األضٛام.  تًواشبد١َ املطٝطسٜٔ يف 

 : بٓا٤ ع٢ً َاًٜٞفكد مت ٚضع إزغادات زبط االتصاٍ ايبٝين املكرتح١  ايتٓعِٝ; ٚٚفًكا يريو

  تك١ٝٓ املعًَٛات املدتًف١، ٚذبدٜد االيتصاَات املفسٚض١ ٚ االتصاالتايتُٝٝص بني أضٛام

أحد  نإع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، إذا ف ;األضٛام تًوطٝطسٜٔ يف املَكدَٞ اشبد١َ ع٢ً 

 فإٕ ;١ايجابت ايصٛت١ُٝهاملات ًيف ضٛم ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ ي ًاَكدَٞ اشبد١َ َطٝطس

 ايطٛم.  ذيوع٢ً اشبدَات اييت ٜكدَٗا يف تكتصس  ،االيتصاَات املتعًك١ بٗرٙ ايطٝطس٠

 ع٢ً ظسٚف ايطٛم بٓا٤ً  ٚتٛضٝعٗا; يبٝين ايكا١ُ٥ذبدٜح قا١ُ٥ خدَات زبط االتصاٍ ا

 اسباي١ٝ، ٚتٛضٝح تعسٜف اشبدَات.

 حٝاد١ٜ  َبدأ) ايتك١ٝٓ ذبدٜد نٌ َا َٔ غأْ٘دبٓب ٚايتك١ٝٓ،  يف ايتػٝريات أثس إظٗاز

 (. ايتك١ٝٓ

 اإلطاز ايتٓعُٝٞ  َجٌ ;ايصادز٠ ١طس ايتٓعُٝٝاملتطًبات احملدد٠ يف ٚثا٥ل األ تٛضح

املعتُد٠ ع٢ً بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت، ْٚكاط إْصاٍ  ،االتصاٍ ايبٝين يًػبهاتاملتعًل بسبط 

 بٌ ايدٚي١ٝ، ٚتأجري األيٝاف املعت١ُ. ٝاايه

ايٓطد١ املكرتح١ َٔ فإٕ  ;بني َكدَٞ اشبد١َتػػ١ًٝٝ ٚحٝح أْ٘ ٜٛجد عالقات عٌُ 

ًَا  تتطُٔ ،احملدث١إزغادات زبط االتصاٍ ايبٝين  ازبٛاْب  ػإٔب تفصٝاًلٚ ًادٜدأقٌ ذبأحها

تأثس إٔ تاملتٛقع  غري َٔٚيسبط االتصاٍ ايبٝين.  ٚايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ ٚاإلداز١ٜ

يف حهاّ األ تًو بتدفٝف ،اإلداز١ٜ ٚايتػػ١ًٝٝ يسبط االتصاٍ ايبٝينازبٛاْب ايف١ٝٓ ٚ

 خطب،اسبفاظ ع٢ً ٖرٙ ازبٛاْب فاألَس ٜتطًب إٔ ال ٜهتف٢ ب فإٕايعهظ اإلزغادات. ٚع٢ً 
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نريو َٔ خالٍ صبُٛع١ ايعٌُ ٚ ،جٓا١ٝ٥ايجيب تطٜٛسٖا َٔ خالٍ صبُٛعات ايعٌُ بٌ 

يٝظ َٔ خالٍ فسض َٚكدَٞ اشبد١َ احملتٌُ تػهًٝٗا َٔ  تعدد٠املاألطساف ذات 

إدخاٍ ايػبهات املعتُد٠ ع٢ً بسٚتٛنٍٛ ا األضًٛب دعِ ٖرٜجيب إٔ نُا . تٓعُٝاتاي

االتصاٍ َٔ أٟ ْكط١ إىل أٟ ْكط١ يصاحل  ٚضُإ، اٗبٝٓايتػػًٝٞ ايتٛافل اإلْرتْت، ٚضُإ 

 املطتددَني ايٓٗا٥ٝني. 



 

9 

 إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛإزغادات  6

إقا١َ َٓػآت خازج١ٝ جدٜد٠  ايبصس١ٜ ( املعتُد٠ ع٢ً األيٝافايٛصٍٛغبهات )ْػس ٜتطًب 

يتٛصٌٝ  ;ايبصس١ٜ بٌ األيٝافٝانمتدٜد ٚ ،فساسبٚاضتجُازات نبري٠ يف  ،ع٢ً ْطام ٚاضع

 ايتجاز١ٜ بايػبه١. اسبه١َٝٛ ٚايب١ٝٓ ايتخت١ٝ، أٚ املطانٔ، أٚ املٓػآت غبه١ 

ايٓطام ايعسٜض يف مجٝع أعبا٤ ايعامل إىل ٚجٛد  ْفاذٚتػري ايتطٛزات اييت متت يف غبهات 

إٔ املٓافط١ يف  صف١ عا١َب املعسٚف. َٚٔ ايٛصٍٛباملتعًك١  ايتٓعُٝاتحاج١ َاض١ يٛضع 

صبد١ٜ  قد ال تهٕٛ ايبصس١ٜ ع٢ً األيٝاف املعتُد٠ ،ايٛصٍٛبػبهات  املتعًك١ ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ

 املتٓافطنيَكدَٞ اشبد١َ  قبٌَٔ  اتاإلْػا٤ تًو تٓفٝر ٕإف ;ىل ذيوباإلضاف١ إ. ًااقتصادٜ

 ٚذيو بطبب َطاعف١ أعُاٍ اإلْػا٤ ٚاسبفس. ،نبري بػهٌ عا١َيًإشعاج  ٘قد ٜٓتج عٓ

ٚضع ايطٝاضات إىل اهل٦ٝات ايتٓع١ُٝٝ ادباٙ  بنيت; ١ايتجازب ايدٚيٝ اضتكسا٤ َٔٚ

متهٔ َكدَٞ اشبدَات َٔ خفض  حبٝحغبهات ازبٌٝ ايتايٞ،  ْػساييت تدعِ  ٚايتٓعُٝات

. ٚميهٔ إٔ تتطُٔ ٖرٙ ايطٝاضات ٚاإلجسا٤ات ِٗغبهات ْػساضتجُازاتِٗ ٚاإلضساع يف 

ايتٓطٝل بني  تػجٝع إىل ايب٢ٓ ايتخت١ٝ ايكا١ُ٥، ٚنريو ايٛصٍٛع ٝايتٓع١ُٝٝ تػج

غهٌ  ايتٓطٝلقد ٜأخر ٖرا ٚ. ْٚػسٖا ايبصس١ٜغبهات األيٝاف  د١َ يف إْػا٤اشبَكدَٞ 

إْػا٤ ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ، ٚزمبا غرتاى يف يف االٝكّٛ طسفإ أٚ أنجس ف، يًُػازٜع اإلْػا٤ املػرتى

ٜكّٛ  و بإٔٚذيٜصبخٕٛ َٔ َالنٗا أٚ ٜتٛيٕٛ إدازتٗا، باإلضاف١ إىل االضتجُاز املػرتى، 

االضتجُاز، ٚتٛفري ايطع١  يفػازن٘ األطساف األخس٣ تٚ ،أحد األطساف بٓػس ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ

إىل املسافل  ايٛصٍٛ إتاح١)االحتٝاط١ٝ( يتكّٛ األطساف األخس٣ باضت٦جازٖا يف املطتكبٌ، أٚ 

 ايتخت١ٝ اسباي١ٝ.  ٢ٚايبٓ

فّٗٛ املػازن١ يف ايب١ٝٓ مليف ايدٍٚ  االتصاالت تػسٜعاتدعِ َٔ خالٍ دزاضات املكاز١ْ ٜتبني 

ضٝطس٠ مل ٜهٔ ٖٓاى فإذا . ايتصاَات ٚأغهاٍ طبتًف١ ذبتذيو  ٜٓدزجٚ ;ايٛصٍٛٚايتخت١ٝ 

 .ع٢ً أضاع دبازٟ ايٛصٍٖٛرا  إتاح١ فإْ٘ ضتتِ(، ١َعسفضٛم  مل تهٔ ٖٓاىيف ايطٛم )
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تٛفري  ،دَٞ اشبد١َاهل١٦ٝ ع٢ً َك ايصادز٠ َٔ ، ٚايال٥خ١، ٚاألطس ايتٓع١ُٝٝايٓعاّٜفسض 

، ٚاأليٝاف ٌابٝإىل ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ )َجٌ األبساج، ٚايصٛازٟ، ٚايربابذ، ٚأقب١ٝ ايه ايٛصٍٛ

ٜتِ  عٓدَا الَٓاضبًا ايتٓعِٝ املتُاثٌ ٜهٕٛ ٚ، ٚبعض املباْٞ( ٝابٌاملعت١ُ، ْٚكاط إْصاٍ ايه

بني ٚجٛد إذا ت ،َٚع ذيو، ميهٔ تطبٝل ايتصاَات إضاف١ٝ ;َكدّ خد١َ َطٝطس ذبدٜد

 . اسب١ٜٛٝاملسافل صاحب  بٛصف٘أٚ إذا مت ذبدٜد َكدّ خد١َ  ،ايعالق١ضٝطس٠ يف األضٛام ذات 

 مل نُا ،إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛدَات شب َعسف١أضٛام  ٜٛجد ال ; فإْ٘ايٞٚيف ايٛضع اسب

 ملاهل١٦ٝ فإٕ ىل ذيو، إ١ باإلضافٚ .األضٛام تًو يف َطٝطس خد١َ َكدّ أٟ ذبدٜد ٜتِ

ٚيريو، فإٕ األحهاّ ايعا١َ  ;ايالش١َ يتٛفريٖا ايطٛابطأٚ  ،اسب١ٜٛٝاملسافل  دٜتخدتكِ ب

 َٓاضب١غسٚط  املب١ٝٓ ع٢ًاملٓصٛص عًٝٗا يف اإلزغادات، اييت تكّٛ ع٢ً االتفاقٝات ايتجاز١ٜ 

ًٜا  نُا إٔع٢ً مجٝع َكدَٞ اشبد١َ. َبد٥ًٝا تٓطبل  ;ٚممه١ٓ َٔ ايٓاح١ٝ ايف١ٝٓ ،دباز

املسافل  ٚع٢ً ،ات تتطُٔ ايتصاَات ضبدد٠ ُتطبل ع٢ً َكدَٞ اشبد١َ املطٝطسٜٔاإلزغاد

ٚتػٌُ ٖرٙ  ;يف حاٍ مت ذبدٜدٖا َطتكباًل َٔ قبٌ اهل١٦ٝ، ملكدَٞ اشبد١َايتابع١  اسب١ٜٛٝ

 .يًٛصٍٛااليتصاَات إعداد ايعسض املسجعٞ 

ع٢ً املفسٚض١  صاَاتااليتاإلزغادات  ذبدد ;يف املطتكبٌ ايٛصٍٛتٛفس  اسبفاظ ع٢ًَٔ أجٌ 

ط ٝدطتعٓد اي يًٛصٍٛاالحتٝاجات املطتكب١ًٝ  اسبطبإيف  ًاأخرمجٝع َكدَٞ اشبد١َ 

احملجٛش٠ ملكدَٞ  اتٚتٛفري ايطع يًب٢ٓ ايتخت١ٝ اإلْػا٤ املػرتى َجٌ ،يب١ٝٓ ذبت١ٝ جدٜد٠

 . اشبد١َ اآلخسٜٔ

 ٛتتفِٗ اهل١٦ٝٚيهٔ بطبب ;ٚازبدٜد٠  ايكا١ُ٥ٚتطبل اإلزغادات بػهٌ عاّ ع٢ً ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ 

اييت مل تهٔ َص١ُُ   ،ايكا١ُ٥ايتعكٝد ايتػػًٝٞ يع١ًُٝ َػازن١ ايربابذ ٚاأليٝاف املعت١ُ 

تطبٝل اإلزغادات ع٢ً فإٕ اهل١٦ٝ تٟٓٛ ،  ايطال١َ(ٚاألَٔ بٗدف املػازن١ )مبا يف ذيو 

 صدٚز اإلزغادات. ايربابذ ٚاأليٝاف املعت١ُ اييت مت إْػاؤٖا بعد 

 صبُٛع١ عٌُبإَها١ْٝ تػهٌٝ ًا تتعًل غسٚطتتطُٔ اإلزغادات ضاف١ إىل ذيو فإٕ باإلٚ

َٔ  ،ازبٌٝ ايتايٞ َٔ ايٛصٍٛغبهات  ايفعاٍ يٓػسبد٤ ائَ أجٌ تطٌٗٝ  َتعدد٠ األطساف
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، االحتٝاط١ٝخالٍ ٚضع اسبٛافص املٓاضب١ اييت تػجع أعُاٍ اإلْػا٤ املػرتى، ٚايطع١ 

 اييت أْػ٦ت حدًٜجا. ،ف املعت١ُإىل ايربابذ ٚاأليٝا ايٛصٍٛٚ

بدأت اهل١٦ٝ فكد ملس٥ٝات ايعُّٛ،  تنيٚيف ٖرا ايصدد ٚباإلضاف١ إىل ٚثٝكيت اإلزغادات املطسٚح

َٚعاٜري ف١ٝٓ، ٚإجسا٤ات ٜتِ  ،ايتخت١ٝ ع٢ً إعداد َبادئ ٢ايعٌُ َع َكدَٞ اشبد١َ ذٟٚ ايبٓ

ٚايهابالت ٚاملػازن١ يف ايربابذ ٤ إلْػا، تٗدف إىل ايتعإٚ يًدخٍٛ يف غسانات االتفام عًٝٗا

 تكًٌٝ َٔ حفس ايػٛازع.ايايتخت١ٝ اييت َٔ غأْٗا ذبطني االضتجُاز ٚ ٢ٓايب
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 بٛثٝك١ طًب َس٥ٝات ايعُّٛ املتعًك١األض١ً٦  7

 أض١ً٦ عا١َ 7.1

دعِ ت١ُٝٓ  يفإىل املسافل املاد١ٜ  ايٛصٍٛإزغادات َا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ َطا١ُٖ  .1

 ؟املًُه١يف بػهٌ ضسٜع  هاتيػبْٚػس ا ،ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ

ّٝ نٝف .2 َٚا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ يف املًُه١؟  ٚإتاحتٗا ايٛصٍٛ خدَات ريِ تٛفتك

اشبدَات ٚتػجٝع االضتجُاز يف  تًودعِ تٛفس يف اإلزغادات املكرتح١ َطا١ُٖ 

 ايكطاع؟

ّٝ نٝف .3 إىل  ايٛصٍٛعاّ بني إزغادات زبط االتصاٍ ايبٝين ٚإزغادات بػهٌ يعالق١ ا ِتك

ٌٖ ايٓطام ايرٟ ٜػطٝ٘ نٌ ٚ؟ ًإ يبعطُٗا بعطتاَهًُ تساُٖاٌٖ ٚسافل املاد١ٜ؟ امل

 ؟ناٍف َُٓٗا

ّٝ نٝف .4 ٌٖ ضتعٌُ ع٢ً ذبطني ايٛضع اسبايٞ  ؟إلزغاداتاٚثٝكيت  ،عاّ بػهٌ ِتك

ٚأنجس  ،يػبهات بػهٌ أضسعا ْػس، ٌٖٚ ضتدعِ ايٛصٍٛٚبػإٔ زبط االتصاٍ ايبٝين 

 فاع١ًٝ َٔ حٝح ايتهًف١؟

 يف حاج١ إىل ايتعدٌٜ أٚ ايتٛضع؟تس٣ أْٗا يف اإلزغادات املكرتح١  َٛضٛعاتجد ٌٖ تٛ .5

 األض١ً٦ املتعًك١ بإزغادات زبط االتصاٍ ايبٝين 7.2

ٚاضخ١؟ إذا مل تهٔ نريو، فُا ذات دالي١ ٌٖ تعسٜفات خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين  .6

 ايتعدٜالت اييت تكرتحٗا؟

ٌٖ ٖٓاى حاج١ إىل ًٚٝٗا يف اإلزغادات؟ ٌٖ تتفل َع املبادئ ٚااليتصاَات املٓصٛص ع .7

 إذا نإ نريو فُا املبادئ اييت تسٕٚ تطُٝٓٗا؟ تطُني َبادئ أخس٣؟

بايػسض، ٚذات دالي١  تفٌٖٞ املتطًبات ايف١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املرنٛز٠ يف اإلزغادات  .8

 .إذ مل تهٔ نريو; آٌَ ذبدٜد املتطًبات اييت ذبتاج إىل تٛضٝح أٚ إضاف١ ؟ٚاضخ١
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أّ إٔ ٖٓاى حاج١ إىل تٛفري خدَات  ،خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ناف١ٝ ١قا٥ٌُٖ  .9

إذا  أٟ خدَات زبط اتصاٍ بٝين غري ضسٚز١ٜ؟ ذنستٌٖ ٚزبط اتصاٍ بٝين أخس٣؟ 

 نإ نريو فُا ايتعدٜالت املكرتح١؟

 نٝف تس٣ ازتباط املتطًبات يف اإلزغادات مببدأ حٝاد١ٜ ايتك١ٝٓ؟  .10

تطعري خدَات زبط االتصاٍ  ػإٔب ،ايٛازد٠ يف اإلزغادات ايطسٜك١ َاٖٞ َس٥ٝاتو حٝاٍ  .11

ٌٖ ٖٓاى حاج١ إىل تطُني َبادئ ٚايبٝين يف ايعسض املسجعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين؟ 

 أخس٣؟

شٜاد٠ يف  املكرتح١، األطساف َتعدد٠ صبُٛع١ ايعٌَُا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ َطا١ُٖ  .12

َا ايطسٜك١ اييت ٚاالتصاٍ ايبٝين؟  تطٜٛس ازبٛاْب ايف١ٝٓ، ٚايتػػ١ًٝٝ، ٚاإلداز١ٜ يسبط

 تكرتحٗا إلْػا٤ صبُٛع١ نٗرٙ؟

 ،االيتصاَات املفسٚض١ ع٢ً َكدَٞ اشبد١َ املطٝطسَٜٔا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ ٚضٛح  .13

 باألضٛام اييت ٜطٝطسٕٚ عًٝٗا بدزج١ ناف١ٝ؟ عالقتٗاٚ

 إىل املسافل املاد١ٜ ايٛصٍٛأض١ً٦ عٔ إزغادات  7.3

فُا ; إذا مل تهٔ نريوٚٚاضخ١؟  ذات دالي١ زغاداتٌٖ ايتعسٜفات ايٛازد٠ يف اإل .14

 ايتعدٜالت اييت تكرتحٗا؟

ٌٖ ٖٓاى حاج١ إىل ٚاملبادئ ٚااليتصاَات املٓصٛص عًٝٗا يف اإلزغادات؟  تؤٜدٌٖ  .15

 إذا نإ نريو فُا املبادئ اييت تسٕٚ تطُٝٓٗا؟ تطُني َبادئ أخس٣؟

ملػازن١ يف ايب١ٝٓ تعًل بااملايتٓعِٝ متاثٌ َا ٖٞ َس٥ٝاتو حٝاٍ اضتدداّ أضًٛب  .16

االضتجُاز يف  ، َٚطاُٖت٘ يف تػجٝعايتخت١ٝ بايٓطب١ ملكدَٞ اشبد١َ غري املطٝطسٜٔ

 يػبهات؟ا ْػسص ٜعصتايب١ٝٓ ايتخت١ٝ ازبدٜد٠ ٚ
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 يًٛصٍٛيعسض املسجعٞ ٚاحملت٣ٛ املتعًل با ،املتطًبات ايتٓع١ُٝٝ املكرتح١ تس٣ إٌٖٔ  .17

إذا نإ نريو فُا املتطًبات  طًبات أخس٣؟؟ ٌٖ ٖٓاى حاج١ إىل تطُني َتناف١ٝ

 املكرتح١؟

 ٚصٍٛأّ إٔ ٖٓاى حاج١ إىل تٛفري خدَات  ;ناف١ٝ ايٛصٍٛخدَات  قا١ُ٥تس٣ إٔ ٌٖ  .18

إذا نإ نريو فُا ايتعدٜالت  غري ضسٚز١ٜ؟ ٚصٍٛخدَات أٟ  ذنستٌٖ ٚأخس٣؟ 

 املكرتح١؟

شٜاد٠ يف  املكرتح١، األطساف َتعدد٠ صبُٛع١ ايعٌَُا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ َطا١ُٖ  .19

َا ايطسٜك١ ٚايب١ٝٓ ايتخت١ٝ؟  إىليًٛصٍٛ تطٜٛس ازبٛاْب ايف١ٝٓ، ٚايتػػ١ًٝٝ، ٚاإلداز١ٜ 

 اييت تكرتحٗا إلْػا٤ صبُٛع١ نٗرٙ؟

ايطسٜك١ املتبع١ يف اإلزغادات خبصٛص تطعري خدَات االتصاالت يف ايعسض  تس٣ إٌٖٔ  .20

 َبادئ أخس٣؟ ٌٖ ٖٓاى حاج١ إىل تطُنيٚ؟ ناف١ٝ يًٛصٍٛاملسجعٞ 

ٚتٟٓٛ  ;عاّ ع٢ً مجٝع ايب٢ٓ ايتخت١ٝ بػهٌإىل املسافل املاد١ٜ  ايٛصٍٜٛتِ تطبٝل  .21

إذا مل ٜهٔ  ٚ ؟ٙ ايطسمٖرإىل ايربابذ. ٌٖ تؤٜد  ًٛصٍٛي اهل١٦ٝ تطبٝل طسم طبتًف١

 إىل ايربابذ ؟ ايٛصٍٛطسم  بػإٔطبتًف١  طسٜك١ميهٓو اقرتاح ٌٗ ف نريو;

االيتصاَات  بػإٔزغادات اإلايٓصٛص ايٛازد٠ يف ب١ َا ٖٞ َس٥ٝاتو عٔ َد٣ َٓاض .22

ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ ازبدٜد٠ )مبا يف ذيو ايطع١  إىل ايٛصٍٛ رياملتعًك١ بطُإ تٛف

 يف املطتكبٌ؟ نٗرٙ إىل ب١ٝٓ ذبت١ٝ ايٛصٍٛدعِ يف  (احملجٛش٠
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