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 (30) من( 5)صفحة 

 

 إىل املرافق املاديةالوصول قواعد 

 

 القواعد ف ونطاقادأه -1

وضعت أنظمة اهليئة القواعد واحلقوق وااللتزامات ملقدمي اخلدمة للوصول إىل شبكات 

إتاحة الوصول إىل مرافق االتصاالت املادية  من  ؛القواعد حتكم هذهحيث االتصاالت العامة. 

املرافق املادية  .قبل أحد مقدمي اخلدمة إىل مقدم خدمة أخر بغرض توفري خدمات االتصاالت

 تشمل البنية التحتية لالتصاالت وعناصر الشبكة غري الفعالة.

 القواعدف اهدأ 1-1

  :يلي ما حتقيق إىل القواعد هذه تهدف

 ،وضع الضوابط املنظمة للوصول إىل املرافق املادية وعناصر الشبكة مثل االستضافة 

، وتقليل عبء والفنيةزيادة الكفاءة االقتصادية مبا يدعم املواقع  يف شاركةوامل

 .توفري اخلدمات ذات اجلودة العالية ودعماالستثمار، 

 ونشرها قادماالستثمار يف شبكات اجليل ال حتفيز. 

  رافق اخلارجيةامل بناءركة العامة أنناء احل إعاقةاحلد من. 

 عند وبدون متييز  ،معاملتهم بطريقة عادلة من لتأكدلمجيع مقدمي اخلدمة  دعم

 الوصول.تقديم خدمات 

 ة ياديح يقوم على مبدأ وعناصر الشبكة؛ إىل املرافق املادية للوصولإطار عمل  إجياد

 .التقنية

 بني مقدمي اخلدمة الوصولدمات خلالتطبيق الصحيح  تشجيع. 

  بالوصول املتعلقةلتعامل مع اخلالفات لوضع إجراءات. 



 (30) من( 6)صفحة 

 

 القواعدنطاق  1-2

غري الفعالة الشبكة مبا يف ذلك مكونات  ،إىل املرافق املادية الوصولالقواعد حتكم هذه  أ(

القواعد هذه  اليت تندرج حتتفإن بعض املتطلبات  ؛جلميع مقدمي اخلدمة. ومع ذلك

ق ذات اسوعلى مقدمي اخلدمة الذين مت تصنيفهم مسيطرين يف األ فقطتنطبق 

 .عالقةال

مفاوضات متبادلة بني مبنية على ولة، معقو وصولتفاقية ال املرجعيةالقواعد توفر هذه  ب(

 مقدمي اخلدمة.

ونشره من قبل  للوصول،العرض املرجعي ونيقة  ما يتعلق بإعدادالقواعد هذه  تشمل ج(

نشر ونيقة العرض املرجعي للوصول للعموم من جيب إذ مقدمي اخلدمة املسيطرين. 

املرجعي جمموعة الوصول. وحيدد العرض خدمات  لتوفري قبل مقدم اخلدمة املسيطر؛

 .الوصول م خدماتيتقد مبوجبها يتم الفنية، والتشغيلية اليت التجارية، ومن الشروط 

تفاقية توفري خدمات اللتفاوض اوضع أسس إىل  للوصولالعرض املرجعي  يهدف د(

 الوصول.

لتنسيق بشأن وذلك ل ؛أطراف متعددة ذات تشكيل جمموعة عملالقواعد هذه  تشمل هـ(

 ،إنشاء البنية التحتيةب املتعلقةاملعايري واإلجراءات الفنية، والتشغيلية، والتجارية 

 .القادم اجليل شبكات لتنفيذ والالزمة ؛ة فيهاشاركاملو

  



 (30) من( 7)صفحة 

 

 التعاريف 1-3

 يقصد بالعبارات واملصطلحات املستخدمة يف هذه الونيقة املعاني نفسها اليت وردت يف نظام

 والئحته التنفيذية. االتصاالت

،  بانيية، مثل املائمجيع العناصر املادية غري الكهرب غري الفعالةتتضمن مكونات الشبكة 

والربابخ، واألبراج، والصواري، والكوابل، وغري ذلك. ويف حاالت معينة، قد يتطلب الوصول إىل 

 طاقة.، مثل تكييف اهلواء وإمداد المساعدةخدمات  غري الفعالةمكونات الشبكة 

 

  



 (30) من( 8)صفحة 

 

 املتعلقة بهاوااللتزامات  للوصولاملبادئ العامة  -2

الواردة يف هذه  البنودية التقنية. وتسري دايحعلى مبدأ تقديم خدمات الوصول  جيب ان يقوم

 .ذات الصلةعلى مجيع التقنيات القواعد 

 

 على مجيع مقدمي اخلدمةواجبة التطبيق املبادئ وااللتزامات  2-1

املستمرة، كما جيب أن  الوصول املنافسة الفعالة واملتعلقة بالرتتيبات  تدعمجيب أن  (1)

 .تتسم بالشفافية والعدالة وعدم التمييز 

فيه  ًاددحم مكتوب بذلك،تقديم طلب  -الوصول طاليب-جيب على مقدمي اخلدمة  (2)

 وأن يتم تدعيم تلك  الطلبات واألطر الزمنية املطلوبة لذلك؛ مواقع الرتكيبات

 الرسومات، وغريها.  بأمساء الشوارع، و

الدخول يف مفاوضات  -مكتوبًا ًاطلب همعند استالم-جيب على مجيع مقدمي اخلدمة  (3)

على النحو  لتوفري إمكانية الوصول إىل املرافق ،الستكمال االتفاقيات ؛حبسن نية

 املطلوب. 

من تاريخ  يومًا 30يف غضون القيام  -املطلوب منهم الوصول–ة دماخلجيب على مقدمي  (4)

واملطلوبة،  املتوفرة املرافق املاديةتقديم وصف كامل ومفصل عن  املكتوب،الم الطلب است

مثل احلجم، ومستوى  ها؛مواصفات مع بيان ، متضمنة مكونات الشبكة غري الفعالة

 التربيد، والطاقة. 

، فإنه جيب على التجاريةغري جمد من الناحية الفنية أو  املطلوب كان الوصول يف حال (5)

 وتقدميها للطرف  ات بذلك،إعداد تربير -املطلوب منهم الوصول–ة دماخلمقدمي 

املكتوب، ما مل يتم  الطلب استالم من تاريخ يومًا 14الوصول يف غضون  املتقدم بطلب

 . االتفاق على وقت استجابة خمتلف من كال الطرفني،

أمر أو ؤدي إىل من شأنها أن تأي اتفاقية  الدخول يفمقدم خدمة عدم  كلعلى جيب  (6)

 :ا يليأكثر مم



 (30) من( 9)صفحة 

 

 أو التسبب يف ذلك. متلكاتاملص أو األشخل ةمادي خماطرإصابة أو حدوث  أ(

، التابعة له تشغيل شبكة االتصاالت اتعمليل ةمادي إعاقةأو  ،ضرر ماديالتسبب يف  ب(

 منها. خدمات االتصاالت تقديمأو  مرافقهاأو 

 االقتصادية.من الناحية الفنية أو  ىدواجلعدم  ج(

وعادلة. وميكن إحالة اخلالفات اليت  سريعةاخلالفات املتعلقة بالوصول بصورة  حلجيب  (7)

 . ألنظمتهاحللها وفًقا  ،تنشأ بني الطرفني إىل اهليئة

 والدولية املعرتف بها. الوطنية املعايريإىل الوصول نقاط معايري جيب أن تستند  (8)

املربمة نسخة من مجيع اتفاقيات الوصول ب تزويد اهليئةجيب على مقدمي اخلدمة  (9)

 بإشعارستقوم إنها ف ؛هاتمع أنظم وصولأي اتفاقية  انطباقإذا قررت اهليئة عدم و. بينهم

 تصحيح وضع االتفاقية املخالفة وجيب عليهم عندئذ،. بذلك مقدمي اخلدمة املعنيني

 ار. شعمن تاريخ استالم اإل يومًا 30 خالل

العموم  محاية سالمة عند القيام باألعمال املتعلقة بالوصول جيب على مقدمي اخلدمة (10)

ميع القوانني، جب ذات الصلة، و التقيد األمان تطلباتمبلتزام واال ،واملمتلكات والعمال

 احلكومية األخرى. اجلهاتوالقواعد، واإلرشادات، واملعايري الصادرة عن اهليئة و

أن يطلبوا من مقدمي اخلدمة  ،لملقدمي اخلدمة الذين يوفرون خدمات الوصو ميكن (11)

 التقيد مبا يلي:اآلخرين 

 .املؤهلني األشخاصاقتصار تنفيذ العمل يف املوقع على  أ(

ضوابط الدخول وتنفيذ العمل مبوجب إرشادات مقدم اخلدمة الذي مينح إمكانية  ب(

 .الوصول

اليت ُتنفذ  وإجراءات احلماية مبعايريتضر و ،جتنب أي تغيريات ناجتة عن العمل ج(

 .صاحب املرفق من قبل

األمنية عقب  املعايري ترتيبنتيجة إلعادة  ؛قد تنشأ ،تغطية أي تكاليف إضافية د(

 .االنتهاء من أعمال البناء



 (30) من( 10)صفحة 

 

يف أوقات معينة ، معينةمن الوصول املادي إىل مرافق  بشكل معقولاحلد  هـ(

 معينني.شخاص وأل

 هاوختطيط مرافقهم تصميم جيب على مقدمي اخلدمة التأكد من مطابقة (12)

 اجلهات هنية املعدة من قبلعايري املاملقواعد ومع ال اوافقهتألفضل املمارسات، و هاوتركيب

 املعنية. اجلهاتاحلكومية وغريها من 

يف مجيع األوقات مقدم خدمة  كل على جيب ؛الوصول مستوىبغض النظر عن  (13)

 .التأكد من ضمان تشغيل شبكتهم بشكل مستقل

 املادية، وذلك علىرافق امل ملواقع ،دمة االحتفا  بسجالت دقيقةاخل يمقدمجيب على  (14)

مناسب كثافة التنمية  اليت توضح بشكللى خرائط املسح ع ًةستندمشكل خرائط طرق 

 .يف املنطقة املعنية

 من أي فحصل معقولة أسباب معين أو أي شخص آخر ،حكومية جهة إذا توفر لدى أي (15)

بطلب  تقدمو ؛( أعاله14الفقرة ) حسب لدى أي من مقدمي اخلدمة احملفو ة السجالت

من تقديم  أيام 7 خالل يجب على مقدمي اخلدمة توفريها لذلك الغرضففحصها، 

المة العموم أو محاية وهذه األسباب املعقولة قد تشمل على سبيل املثال س  .الطلب

 املمتلكات.

 

املبادئ وااللتزامات املطبقة على مقدمي اخلدمة املسيطرين،  2-2

 جلميع مقدمي اخلدمة احليويةوعلى املرافق 

 عالقةق ذات الاسومسيطر يف األ خدمة مقدمعلى أنه اهليئة مقدم خدمة  عند تصنيف أ(

 فإنه جيب تطبيق املبادئ وااللتزامات التالية:  ؛لتقديم خدمات وصول معينة

قدم اخلدمة اخلاصة مب الوصول بني عمليات التشغيل يف أحكاميز يتمال عدم (1

إذ ال جيوز أن تكون فعالية استخدامات مقدم مقدمي اخلدمة اآلخرين. ، واملسيطر

ول دون وصول بأن حت ه اخلاصة؛ملرافق ة واملخطط هلااحلالياخلدمة املسيطر 

  .معقولةمقدمي اخلدمة اآلخرين إىل اخلدمة بصورة غري 



 (30) من( 11)صفحة 

 

، ومتسًما بالشفافية، ومبنًيا على مناسبًاأن يكون املقابل املالي خلدمات الوصول  (2

 التكلفة. 

خلدمات الوصول يف العرض املرجعي للوصول  ؛نشر األحكام واإلجراءات القياسية (3

 .بذلك اهليئة عند توجيه

م املعلومات الواردة من مقدمي اخلدمة الذين يسعون للوصول استخديقتصر ا أن (4

ُقدمت من أجله. كما جيب ذي الغرض ال علىن ياخلدمة املسيطر يمقدمل من قب

، أو األشخاص الذين ميكنهم اجلهاتاألخرى، أو  داراتلإل اإلفصاح عنهاعدم 

 املعلومات. تلكاحلصول على ميزة تنافسية باستخدام 

اخلدمة بالنسبة ملقدمي القواعد يف هذه الواردة  املبادئ وااللتزاماتنفس تطبيق  ب(

 .احليويةعلى مقدمي اخلدمة املسيطرين على املرافق : املسيطرين

يف حال مشاركة مقدم اخلدمة املسيطر يف تنفيذ بنية حتتية مشرتكة، فإنه ينطبق  ج(

دمي اخلدمة الواردة يف واجبة التطبيق على مجيع مق تعليه فقط املبادئ وااللتزاما

 من هذه الضوابط. (1 -2الفقرة )

 

  



 (30) من( 12)صفحة 

 

 العالقةاملرجعي للوصول واالتفاقيات ذات  العرض -3

 املتطلبات التنظيمية 3-1

 ،والشروط القياسية ،رجعي للوصول جمموعة األحكاماملعرض ال جيب أن يتضمن أ(

من ستخدم العرض املرجعي وي. وتفاصيلها نياخلدمة اآلخر يقدمملبالوصول  املتعلقة

مقدمي الستكمال اتفاقيات الوصول الفردية املربمة مع قبل مقدم اخلدمة املسيطر 

 .اخلدمة اآلخرين

من  يومًا 90خالل  ،إعداد العرض املرجعي للوصولبأن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر جيب  ب(

 يهجيب علكما تقدميه إىل اهليئة العتماده. من نم تاريخ توجيه اهليئة له بذلك، و

 15خالل  اهليئة من قبل اعتماده بعد اإلنرتنت ةشبك على اإللكرتوني موقعه على هنشر

 .يومًا

خدمات الوصول املقدمة، ميع جيب أن يتضمن العرض املرجعي للوصول قائمة جب ج(

جلميع اخلدمات وذلك ، وهيكلتها الشروط واألحكام املرتبطة بها، مبا يف ذلك األسعارو

 واملكونات اخلاصة بها.

املتعلقة التفصيلية الشروط واألحكام  ؛للوصولجيب أن يتضمن العرض املرجعي  د(

املطبقة معايري السالمة واألمن باإلضافة إىل  الفنية واملعايري ،بالوصول إىل املرافق املادية

 ن.ياخلدمة املسيطر يمقدم من قبل

 ،جيب أن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر بصفة دورية بتحديث العرض املرجعي للوصول هـ(

، أو خدمات الوصول املقدمة، أو القواعد ت اليت تطرأ على هذهالتعديال يظهرحبيث 

اليت  عالقةالخرى ذات األ من البنودالشبكات ذات العالقة، أو العمليات واألنظمة، أو أي 

 .وشروطه العرض املرجعي للوصول مباشر على أحكام بشكلميكن أن تؤنر 

تعديل الإجراءات  ؛عي للوصولجيب أن ُيضمِّن مقدم اخلدمة املسيطر يف العرض املرج و(

هذه شمل تتوضح كيفية إجراء التغيريات على أحكام العرض وشروطه. وجيب أن اليت 

 ما يلي: اتجراءاإل



 (30) من( 13)صفحة 

 

واإلطار  ،مقدمي اخلدمة اآلخرين بشأن التغيريات املقرتحة إشعارحتديد كيفية  .1

 .الزمين ملثل هذه التغيريات

 العتمادها.إىل اهليئة تفاصيل التعديالت املقرتحة إجراءات تقديم  .2

 للهيئة، يف أي وقت، طلب إجراء أي تغيريات على العرض املرجعي للوصول. حيق ز(

 

 حمتوى العرض املرجعي للوصول  3-2

 جيب أن يتضمن العرض املرجعي للوصول ما يلي:

 اإلطار األساسي. 

 وصف خدمات الوصول. 

  لضمان وصول ناجحاملواصفات الفنية املطلوبة. 

  اخلدمة، والتخطيط، وإدارة األعطال،  تقديماإلجراءات التشغيلية اليت تشمل

 .وعمليات الصيانة

 وإجراءات الفوترة واألحكام والشروطاألسعار واملدفوعاتوتشمل  ؛اجلوانب التجارية ،. 

 الزمنية املطلوبة لتقديم خدمات الوصولات تشمل الفرتو ؛اتفاقيات مستوى اخلدمة ،

 .ومعايري اجلودة، واجلزاءات يف حال عدم املطابقة

 توفري املعلومات املتعلقة حبجم املرافق ومقدار املساحة املتاحة ألغراض تتعلق  شروط

 .جتهيزاتها املساندةاملعلومات الفنية املتعلقة باملرافق و إضافة إىل، خصيصبالت

إىل املرافق املادية للوصول  عام للعرض املرجعيالطار ويتضمن امللحق )أ( إيضاحًا لإل

 .وعناصر الشبكة

  



 (30) من( 14)صفحة 

 

 الوصولخدمات  -4

تطبق مجيع أنواع أن جيب و .مللحق )ب(ااخلدمات واملرافق الواردة يف هي الوصول خدمات 

 تنقلة،وامل ةالثابت االتصاالتعلى شبكات  مبدأ حيادية التقنية املبنية على خدمات الوصول

خدمات من ألنواع املختلفة ل شرحًا مللحق )ب(ا ويتضمنومجيع أنواع البنية التحتية للشبكة. 

 الوصول.

 

  



 (30) من( 15)صفحة 

 

 تسعري خدمات الوصول  -5

 بالنسبة ملقدمي اخلدمة املسيطرين، تسري الشروط التالية:

ن مبنية واخلدمة املسيطر ومقدم يعرضهاجيب أن تكون أسعار خدمات الوصول اليت   أ(

وجيب أن تستند دراسات التكلفة اليت يتم إجراؤها لتحديد األسعار على على التكلفة. 

العمومية  التكاليف حديدتب تسمح يتم ذلك بطريقة أناملسببات الواقعية للتكلفة و

 . الدوليةمع أفضل املمارسات مبا يتوافق  واستعادتها؛ املشرتكةو

إىل التكاليف، قد تقرر اهليئة تبين منهجية التكلفة للوصول إىل طريقة تسعري مستندة   ب(

( لتسعرية الوصول. وقد تأخذ اهليئة يف اعتبارها CIRLاإلضافية على املدى الطويل )

مناهج أخرى، مثل املعايري اخلاصة بتكاليف الوصول يف الدول األخرى، أو تطبيق منهج 

باجلملة على أساس أسعار  سعر التجزئة الناقص، حيث يتم حتديد أسعار الوصول للبيع

 ومات.اخلصالبيع بالتجزئة خلدمات املستخدم ذات الصلة مع تطبيق 

تطبيق األسعار  يتمأن وبالشفافية وعدم التمييز  الوصولتسعرية خدمات  تتسمجيب أن   ج(

جلميع مقدمي  املتشابهةظروف الاملقدمة حتت  املمانلة الوصولنفسها على خدمات 

 اخلدمة.

نفس األسعار على خدمات الوصول إىل املرافق  مقدم اخلدمة املسيطر يطبقجيب أن   د(

أو اجلهات األخرى املرتبطة  ،الوحدات خدماتأو  ،لتقديم خدماته املادية اليت يستخدمها

 به.

اخلدمة غري  يمقدمعروضة من قبل امل الوصولجيب أن تستند أسعار خدمات كما 

بشروط قابلة  االتفاقيات التجاريةهذه ارية. وأن تلتزم املسيطرين إىل االتفاقيات التج

 .للتطبيق فنيًا و معقولة جتاريًا

 

  



 (30) من( 16)صفحة 

 

 توفر الوصول يف البنية التحتية اجلديدةتأمني اللتزامات املتعلقة با -6

لتمديد  حق استخدام الطريقلنشر الشبكات ) املمتلكاتلوصول إىل لمقدمو اخلدمة  حيتاج 

لتمديد الشبكات  خيضع استخدام حق الطريقوعليه الالئحة.  حسب ما نصتالشبكات( 

اليت تتضمنها أنظمة تلك  ملوافقة اجلهات احلكومية املختصة مبوجب القواعد والتنظيمات

 خل يف استخدام املرافق العامة.اللحد من التد واألنظمة ذات العالقة اجلهات

 

 توفر الوصول بتأمني املتعلقةاملبادئ العامة  6-1

جيب على مجيع مقدمي اخلدمة  إنشائها؛التخطيط للبنية التحتية اجلديدة وعند  أ(

 مقدمي اخلدمة اآلخرين. إليها من قبلإمكانية الوصول  تدعم وتتيح هاالتأكد من أن

مقدم اخلدمة عدم تركيب الكوابل، أو املعدات، أو املرافق األخرى اليت ال  على جيب  ب(

شغل  عنها ينتجاليت قد  ،خلدمة عمالئه ،ةنظورامل أو ،تتوافق مع االحتياجات احلالية

منع مقدمي اخلدمة اآلخرين من  إىل يؤدي مما ؛بصورة مفرطة بدون فائدة املرافق

 . هد مناحلالوصول إىل املرافق أو 

يلتزم كل مقدم من مقدمي اخلدمة الذين يقومون ببناء مرافق االتصاالت باالحتفا    ج(

ثل تلك املرافق وللسعة االحتياطية املتوفرة لدعم الوصول بسجالت دقيقة وتفصيلية مل

 من جانب مقدمي اخلدمة اآلخرين.

 االستخدام الفعال للربابخ محاية 6-2

إال إذا تعذر  ،جيب تركيب الكوابل يف برابخ ؛شبكات اخلارجيةاليف حال التعامل مع   أ(

 أو فنًيا. اقتصاديًاالقيام بذلك 

ما ال حجز  خاصة به، بنية حتتية جديدة بإنشاءجيب على مقدم اخلدمة الذي يقوم   ب(

وإتاحتها كسعة  ،الربابخ اجلديدةالسعة املركبة من % من إمجالي 50يقل عن 

. مثال: يف ستخدام مقدمي اخلدمة اآلخرين من خالل اتفاقيات الوصولاحتياطية ال



 (30) من( 17)صفحة 

 

 3برابخ، فسيخصص عدد  6برتكيب التنفيذ  عن املسؤولحالة قيام مقدم اخلدمة 

برابخ =  6% من عدد 50و التنفيذ عن املسؤولبرابخ لالستخدام من جانب مقدم اخلدمة 

 برابخ سيتم حجزها كاحتياطي ملقدمي اخلدمة اآلخرين.  3

التوقيع على  احملجوزة، لربابخاستخدام املقدم اخلدمة األول الذي تقدم بطلب  جيوزال  

وقد يتم  املتبقية؛ احملجوزة السعة من %50اتفاقية حق وصول الستخدام أكثر من 

 الالحقني اخلدمة مستخدمي جلميع استخدام برابخ فرعية لتقسيم الربابخ، وجيوز

 مجيعها. أو املتبقية احملجوزة السعة من جزء أي استخدام

موازية لبنية برابخ حالية لديها سعة  بخابرويف حال قيام مقدم خدمة بتنفيذ بنية  

احتياطية، فيمكن تقليل التزامها حبجز سعة بعد دراسة اهليئة على أساس كل حالة 

 على حدة.

 مقدمعلى كل  يف حال مشاركة أكثر من مقدم خدمة يف إنشاء البنية التحتية فيجب ج(

اجلديدة  % من السعة املركبة من الربابخ20خدمة مشارك حجز نسبة ال تقل عن 

 التابعة له. 

 اإلنشاءمقدم اخلدمة الذي قام بعملية حيظر على  ؛بنية حتتية جديدة إنشاءبعد   د(

بعد مرور ومخس سنوات. ملقدمي اخلدمة اآلخرين ملدة  احملجوزة لربابخااستخدام سعة 

س وفقًا لنفاستخدام هذه السعة  اإلنشاءملقدم اخلدمة الذي قام بعملية  ميكن، هذه املدة

 . شروط االستخدام املطبقة على مقدمي اخلدمة اآلخرين

وما ينتج عن  احملجوزة؛توفري السعة جتاه مقدم اخلدمة بالتزامه  يف حال عدم وفاء  هـ(

 ميكن فإنه ؛عدم توفر الربابخ، أو الربابخ الفرعية، ملقدمي اخلدمة اآلخرينذلك من 

 مبا يلي:  وفقًا لتقديرها إلزام مقدم اخلدمة الذي مل يف بالتزامهللهيئة 

كان مقدمو اخلدمة ربابخ املشغولة الزائدة عن السعات احملددة له؛ إذا الإزالة  (1

 احملجوزة؛ ن حباجة إىل توفري السعة ياآلخر

إخالء الربابخ املشغولة الزائدة عن السعات احملددة، فيجب إتاحة يف حال تعذر  (2

 أوين؛ خراآلدمة اخل يمقدم قبلستخدام من الشبكة اليت تعذر إزالتها لال مرافق



 (30) من( 18)صفحة 

 

 .ينخرالستخدام مقدمي اخلدمة اآل األلياف املعتمةإتاحة  (3

 التشغيلية اجلوانب 6-3

 غري معقول مقدمي بشكل متنع مادية، مرافق إنشاء عدم اخلدمة مقدم على جيب  أ(

 .منه حتد أو املرافق إىل الوصول من اآلخرين اخلدمة

خرين يف جيب أن يأخذ مقدم اخلدمة يف احلسبان إمكانية احتياج مقدمي اخلدمة اآل  ب(

 املستقبل للوصول إىل املرافق؛ لصيانتها، أو توسعتها، وفًقا التفاقية الوصول.

حتديد حجم  الطريق حقوقاخلدمة الذين خيططون الستخدام  مقدميجيب على    ج(

 مجيع ولتلبية احملفو ة السعة برتكيب اخلاصة االلتزامات لتعكسالرتكيبات 

 .اخلدمة مقدمي من غريهم جانب من للوصول التشغيلية املتطلبات

 

 

  



 (30) من( 19)صفحة 

 

متعددة اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة وجمموعة العمل  -7

  األطراف

 اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة 7-1

مشرتكة جلنة تشكيل  ؛الوصولجيب على مقدمي اخلدمة الذين يدخلون يف اتفاقيات   أ(

اجلوانب مبناقشة اللجنة  هذه جيب أن تقوموتشغيلية. الوللتعامل مع املوضوعات الفنية 

الفنية، والتشغيلية، والتخطيطية، والفوترة، وغريها من اجلوانب املتعلقة خبدمات 

 .للتوصل إىل اتفاقيات مقبولة من الطرفني بشأنها الوصول

مقدمي مبوجب اتفاق بني اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة جيب أن يتم تشكيل   ب(

 ، حبيث ميكن إعادة تشكيلها متى تطلب األمر ذلك.وأن يتسم هيكلها باملرونة اخلدمة

مع وجود جدول  ،جيب أن جتتمع اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة بشكل دوري  ج(

 وعاتا أو أكثر من املوضواحًد حبيث ميكن أن يتضمن ؛أعمال متفق عليه مسبًقا

 التالية:

 مواقع الوصول اجلديدة. 

 املشاركة يف املواقع. 

 جودة اخلدمة. 

  نشر اخلدمة.متطلبات السعة وخطط 

 حتليل األعطال. 

 عمليات الفوترة. 

 تغيريات الشبكة أو اخلدمة. 

 خبدمات الوصول. ةتعلقمفنية أو تشغيلية أخرى  اتعوأي موض 



 (30) من( 20)صفحة 

 

 األطراف جمموعة العمل متعددة  7-2

وعند . للمرافق املادية تسهيل الوصول بغرض ،األطرافمتعددة تشكيل جمموعة عمل  ميكن

 يها وضعجيب علوموعة. اجمل مجيع مقدمي اخلدمة املعنيني يفأن يشرتك جيب تشكيلها؛ 

ربع سنوية على  دورية عقد اجتماعات ؛عملهايف بدء ال يها عنديتعني علو .واإلجراءات الشروط

 االجتماعات.تلك يف  املشاركةللهيئة  وميكن. األقل

لمجموعة تأسيس جمموعات فرعية تتألف من فريق عمل تنظيمي، أو تشغيلي، ل كما ميكن

من تأسيس دف على أن يكون اهلملعاجلة قضايا بعينها مبجرد  هورها.  احلاجة،أو فين حسب 

مبا يف ذلك  بالقطاع املتعلقة واإلجراءات، واملعايري، احللولوضع  هوجمموعة العمل 

 :من مثل موضوعات

 الفنية ونقاط االتصال البينية املعايري. 

 اإلنشاء املشرتك واالستثمار املشرتك. 

 السعة االحتياطية. 

 عمليات التشغيل والصيانة. 

 إدارة الوصول. 

 .تقديم اخلدمات اجلديدة 

العمل  جمموعة ليتم التوصل إليها من خالوالنتائج اليت  املتفق عليها،اآلراء  حصرجيب 

ما يناسب  وتضمني ،على مقدمي اخلدمة تنفيذ النتائج املتفق عليها ويتعني. بشكل مكتوب

، وتقديم النسخة العروض املرجعية للوصول أو اتفاقيات الوصوليف  منها حسب احلاجة،

وحماضر ، وخمرجاتجيب إتاحة النتائج، كما . تهانظمأل اوفق على اهليئة املعدلة منها

 ن، واهليئة.ياخلدمة اآلخر يميع األعضاء، ومقدمجل االجتماعاتضبط 

  



 (30) من( 21)صفحة 

 

 حل اخلالفات -8

 يف حال أو ، ،بني اننني من مقدمي اخلدمة اتفاقية أي إبراميتعلق بخالف  يف حال نشوء

تعلق بالتزامات أحد مقدمي ت ،تفسري بنود اتفاقية ما الفشل يفأو  ،الفشل يف الوصول التفاق

وفًقا  ،أي من األطراف من قبلإىل اهليئة  تهإحال فإنه ميكن ؛القواعد اخلدمة مبوجب هذه

 . التنفيذية للفصل السادس من الالئحة

عرض الجيب أن يقوم مقدم اخلدمة املسيطر بتضمني اإلجراءات املتعلقة حبل اخلالفات يف 

حملدد والوقت ا ،االستجابة وفرتة ،واالجتماعات ،، ويشمل ذلك اإلشعاراتلوصولاملرجعي ل

 إىل املستوى التالي. هقبل تصعيد ،حلل اخلالف

إىل  ،تصعيدالجيب أن يشمل إجراء حل اخلالفات بالنسبة ملقدم اخلدمة املسيطر على عملية 

 على النحو التالي:وذلك ختلفة املستويات امل

 ؛  جمموعة عمل تشغيلية بني الطرفنيمستوى على حل اخلالف  املستوى األول: 

 إحالة اخلالف إىل مستوى اإلدارة العليا؛ املستوى الثاني: 

 .وفقًا ألنظمتها إحالة اخلالف إىل اهليئة املستوى الثالث: 



 

 (30) من( 22)صفحة 

إىل املرافق املادية  عام للعرض املرجعي للوصولالطار إيضاح اإل امللحق )أ(:

 وعناصر الشبكة

جيوز و. حسبتوضيحية فالألغراض للوصول املوضح ادناه هو لللعرض املرجعي العام اإلطار 

وصول إىل املرافق ال قواعدااللتزام ببنود شريطة  تغيري هيكل احملتويات، وشكلها، وترتيبها

 .وعناصر الشبكة املادية

 اإلطار األساسي 1-أ

 والتفسريات املقدمة والتعريفات.  

 بدء العمل باالتفاقية ومدتها الزمنية.  

 السرية وعدم إفشاء املعلومات.  

 احلقوق القانونية، واحلماية، ونطاق املسؤوليات.  

 املراجعة وحقوق التجديد وااللتزامات.  

  ئها.وإنها هاخبرق االتفاقية وتعليق املتعلقةاألحكام  

 شروط محاية األنظمة.  

 والعمال واملوقع واملرافق العموم لسالمة احلماية إجراءات 

 اخلالفات والتحكيم.  

 القوة القاهرة والتخلي والتنازل.  

 املمثلون املفوضون واإلشعارات.  

 والسلطة القضائية السائدة السارية القوانني.  



 

 (30) من( 23)صفحة 

 تعريف خدمة الوصول 2-أ

 تعريف ووصف اخلدمة.  

 شكل اخلدمة.  

 تقديم اخلدمة.  

 اخلصائص الفنية.  

 ية.التشغيلل حوااأل  

 اجلوانب الفنية 3-أ

 املادية وعناصر الشبكة. الوصول إىل املرافق  

 اتفاقية مستوى اخلدمة 4-أ

  وجودتها. اخلدمة مستوىأهداف  

 عدم االلتزام بأهداف مستوى اخلدمة جزاءات.  

 العمليات التشغيلية  5-أ

  هاجتهيزوالشبكة إنشاء عمليات: 

o .ختطيط املرافق 

o .التوقعات 

o  املواقعاملشاركة يف 

o اجراءات الطلب 



 

 (30) من( 24)صفحة 

o التنفيذ 

 عمليات التشغيل والصيانة:  

o .ادارة األعطال 

o .معايري السالمة 

 عمليات الفوترة:  

o .اجراءات الدفع 

 إدارة الوصول  6-أ

 ات.إدارة اخلدم  

 اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة.  

 توفري املعلومات فيما بني مقدمي اخلدمة.  

 معلومات املرافق.  

  املخطط هلا على املرافقالتغيريات.  

  الوصول.قاعدة بيانات مرافق  

 حل اخلالفات. 

 تسعري الوصول  7-أ

 األسعار.  

 الشروط واألحكام. 

  



 

 (30) من( 25)صفحة 

 خدمات الوصول امللحق )ب(:

 توفري اتفاقيات الستكمال مفاوضات؛ يف نية حبسن الدخول اخلدمة مقدمي مجيع على جيب

 مصنفًا اخلدمة مقدم كون حال ويف. املطلوب النحو على مناسب بشكل املرافق إىل الوصول

 توفري عليه فيجب الوصول، خبدمات عالقة ذي معني سوق يف مسيطر خدمة مقدم أنه على

 يف عليها املنصوص بالشروط االلتزام مع اآلخرين؛ اخلدمة ملقدمي بتقدميها امللزم اخلدمات

 .اهليئة من املعتمدة واألسعار األحكام ذلك يف مبا اهليئة، أنظمة

 نظرة عامة خلدمات الوصول إىل املرافق املادية 1-ب

 :إىل املرافق املادية التاليةالوصول تضمن هذا امللحق تعريفًا خلدمات ي

 املشاركة يف املواقع: 

 املباني واملواقع. 

 الربابخ. 

  الكوابل.أقبية 

 األبراج والصواري. 

 وابل.نقاط إنزال الك 

 األساسية: احمللية دوائر الوصول 

 .دوائر الوصول احمللية الفرعية 

 األلياف املعتمة. 



 

 (30) من( 26)صفحة 

 وصف تعريفي خلدمات الوصول إىل املرافق املادية 2-ب

للهيئة إضافة خدمات وصول أخرى  ميكن حصرية؛ إذ غري اخلدمات اآلنفة الذكرقائمة تعد 

وهذه التعديالت ختضع لتقدير اهليئة مبا يتناسب  .خدمات الوصول احلالية(بعض )أو حذف 

التطورات التقنية. وفيما يلي وصفًا تعريفيًا خلدمات الوصول إىل املرافق املادية املشار مع 

 . إليها آنفًا

 بينما املادية املرافق إىل الوصول خدمات إحدى( أ) اخلدمة مقدم يطلب التالية التوصيفات يف

 .املادية املرافق إىل الوصول خدمة( ب) اخلدمة مقدم يعرض

 عاملشاركة يف املواق 1-2-ب

توفري مساحة، أو بنية بمقدم اخلدمة )ب(  من خالهلااملشاركة يف املواقع؛ هي خدمة يقوم 

ُيتاح ملقدم اخلدمة )أ( الوصول و .إىل مقدم اخلدمة )أ(، حتتية، أو مرافق اتصاالت تابعة له

أنظمة  رتكيبل، على مدار الساعة إىل املساحة أو الغرفة اخلاصة باملشاركة يف املواقع

 ( وتشغيلها وصيانتها.أقدم اخلدمة )الرتاسل اخلاصة مب

 الربطأيضًا استخدام األماكن اليت خصصت حاليًا للمشاركة يف املواقع ألغراض ميكن 

 ين  يف استيعاب معدات اإلرسال املطلوبة خلدمات الوصول.البي

 املباني واملواقع 2-2-ب

 ملواقع األشكال التالية:ااملباني و من املمكن أن تأخذ خدمات املشاركة يفو

املشاركة املخصصة يف املواقع: هي خدمة يقوم فيها مقدم خدمة )ب( بتوفري مساحة مت  .1

أنظمة إنشاؤها وفًقا لتفضيالت املستخدم، وخمصصة، ومعزولة، ومؤمنة لرتكيب 

 . اخلاصة مبقدم اخلدمة )أ( الرتاسل



 

 (30) من( 27)صفحة 

املشاركة اجملاورة: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة يف مبنى  .2

 دود موقع املبنى احلالي اخلاص به. أو جماور حلمنفصل ضمن 

: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة أرضية أو مساحة املشرتك املزج .3

دمة املختلفني بصورة يتم مزج األجهزة اخلاصة مبقدمي اخلحيث حامل. رف ضمن 

ميكن ملقدمي اخلدمة و ،املالرف احلأو  يةاألرض املساحة مباشرة مع بعضها البعض على

 .املختلفني ملء املساحة بالتتابع

املشاركة املتباعدة: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( بتوفري مساحة يف مبنى  .4

تم ربط يو وغري جماور له، من املبنى احلالي اخلاص به مسافة قريبةيقع على  منفصل

 اخلارجية. الرتاسلاملوقعني بواسطة مرافق 

مقدم اخلدمة )أ(  بتمكني: هي خدمة يقوم فيها مقدم اخلدمة )ب( االفرتاضيةاملشاركة  .5

احلاجة لدخول العاملني لدى مقدم اخلدمة دمات مقدم اخلدمة )ب( دون خل للوصول

كما يقوم مقدم اخلدمة )أ( بتوفري أجهزة الرتاسل اخلاصة به املشاركة.  موقعإىل  )أ(

مهام بدون متييز ومن نم يتوىل مقدم اخلدمة )ب( أو استئجارها من مقدم اخلدمة )ب( 

 وميكنمقدم اخلدمة )أ(.  إدارةحتت  ها، وإصالحهاتشغيلو، تهاصيانو، تركيب األجهزة

 ،به اليت تنتهي عند مثل هذه األجهزة قدم اخلدمة )أ( مراقبة قنوات االتصاالت اخلاصةمل

إىل مساحة املشاركة  الفعلي الوصول ، إال أنه يتعذر عليهوالتحكم فيها إلكرتونًيا

 أو أجهزتها.  االفرتاضية

يف ، وخصصةاملشاركة املتوفري خدمات اعطاء االولوية لينبغي على مقدم اخلدمة املسيطر 

توفري خدمات فعليه أن يلتزم باملساحة، يف قيود وجود  لثبوتيف املواقع  تعذر توفريهاحال 

غري ممكنة  هلذين الشكلني، يف املواقع تكون مثل هذه املشاركة وحينمااملشاركة اجملاورة. 

 يتعني على مقدم اخلدمة املسيطر، تقديم مشاركة املزجفمن الناحية االقتصادية، 

 ل.ائكبد االفرتاضيةاملشاركة املتباعدة، أو املشاركة ، أو املشرتك



 

 (30) من( 28)صفحة 

يلتزم مقدمو اخلدمة بتقديم الشروط واألحكام اخلاصة بتوفري خدمات املشاركة، مبا يف 

ذلك إجراءات الوصول إىل املوقع واالستفادة من مرافق املوقع، مثل تكييف اهلواء، 

 واإلضاءة، والطاقة.

 الربابخ 3-2-ب

 املطمورةبل واكاليط بذي حيال (حد البنى التحتية )مثل القنوات، أو األنابيبأ هو (الرببخ)

، وذلك إلتاحة وضع كوابل إضافية يف الربابخ )اخلالية( دون احلاجة إىل حتت األرض

. وميكن جتزئة الرببخ إىل برابخ فرعية. مزيد من احلفر )يف حال خلوها من الكوابل(

غرف الوصول إىل الربابخ قد يتضمن الوصول إىل املرافق األخرى املرتبطة بها، مثل و

 ، والطاقة، وتكييف اهلواء، وغريها.واملواقع التفتيش، وفتحات التفتيش، واملباني

بشكل عام ستكون االلتزامات املفروضة على مجيع مقدمي اخلدمة قابلة للتطبيق لتوفري 

الربابخ. يف حال وجود اتفاقية مت الدخول بها مسبقًا لغرض توفري مجيع الوصول إىل 

و وجود التزام سابق لتوفري الوصول إىل الربابخ، فإنه جيب حينئذ الوصول إىل الربابخ، أ

 .االلتزام املتعلق بإتاحة الوصول إىل هذه الربابخاالستمرار يف تطبيق 

خيضع لإلمكانية الفنية والتوفر القواعد إن الوصول إىل الربابخ املركبة قبل إصدار هذه 

الكايف للسعة لالستخدام اخلاص من جانب مقدم اخلدمة امُلطالب بإتاحة الوصول. وأي 

شخصي  استخدامبواسطة طلب رفض ملنح الوصول إىل البنية التحتية للرببخ جيب تربيره 

 مناسب والتخطيط احلالي واملونق يف وقت الطلب.

 أقبية الكوابل 4-2-ب

الوصول إىل املساحة  ،ألحد مقدمي اخلدمة تتيحخدمة  هي :بلواية الكالوصول إىل أقب

بل واك إليصال ،بل بأحد مباني مقدم خدمة آخروااملوجودة يف منطقة إدخال الك



 

 (30) من( 29)صفحة 

والرتكيبات املرتبطة بها. قد تتضمن هذه اخلدمة الوصول إىل املرافق األخرى  ،االتصاالت

 .غريهاقة، وتكييف اهلواء، والطاو املباني واملواقع، املرتبطة بها مثل

 األبراج والصواري 5-2-ب

خدمة تتيح استخدام األبراج، والصواري، والبنى هي  :الوصول إىل األبراج والصواري

مبقدم  املتعلقةتركيب معدات االتصاالت  بغرض ؛حد مقدمي اخلدمةألالتحتية املمانلة 

تتضمن هذه اخلدمة الوصول إىل  كما ميكن أنبل واهلوائيات. واخدمة آخر، مثل الك

 .، والطاقة، وتكييف اهلواء، وغريهاواملواقع املرافق األخرى املرتبطة بها، مثل املباني

 نقاط إنزال الكوابل 6-2-ب

الذي يتم فيه توصيل  املوقعالوصول إىل  هي الدولية:الوصول إىل نقاط إنزال الكوابل 

إىل وصول أحد مقدمي اخلدمة  بل دولي بشبكة اتصاالت عامة. تتضمن هذه اخلدمةيك

 ؛تتضمن هذه اخلدمة كما ميكن أنحمطة إنزال الكوابل التابعة ملقدم خدمة آخر. 

املواقع، والطاقة، وتكييف املباني ومثل املشاركة يف  ،الوصول إىل املرافق األخرى املرتبطة بها

الوصالت ط وذات العالقة مثل كوابل الرباألخرى اهلواء، وغريها، فضاًل عن اخلدمات 

 .املتقاطعة

 دوائر شبكة النفاذ احمللية 7-2-ب

 االتصاالتخدمة يستأجر من خالهلا أحد مقدمي خدمات  هي :شبكة النفاذ احمللية ئرواد

. (دمة )باخلأزواج الكوابل النحاسية من مقدم  ،()أمقدم اخلدمة  -أو املعطيات  ةالثابت

من إطار  اليت متتد الكوابل النحاسية بأزواج لكام بشكليتحكم مقدم اخلدمة )أ( حبيث 

 من خالل أو املعطياتتقديم خدمات الصوت  منمكنه لت ؛املشرتك إىلالتوزيع الرئيسي 

 الرتددات اليت تدعمها أزواج الكوابل النحاسية.



 

 (30) من( 30)صفحة 

 .بهالقواعد ذه هل ريتأنمن دون  شبكة النفاذ احملليةلدوائر اإلطار التنظيمي ب ستمر العملي

 النفاذ احمللية الفرعيةدوائر شبكة  8-2-ب

 قبلمن  شبكة النفاذ احملليةدائرة  ء منجزاستئجار  هي الفرعية: شبكة النفاذ احملليةئر واد

 ؛)أ( يف نقطة مادية بني إطار التوزيع الرئيسي ة أو املعطياتالثابت االتصاالتمقدم خدمة 

وصول  ةنقط أي( التوصيل يف أاملشرتك. وميكن ملقدم اخلدمة ) مقرونقطة االنتهاء يف 

 .)مثل كبائن الشوارع( الفرعية شبكة النفاذ احملليةدائرة مادي يف 

 األلياف املعتمة 9-2-ب

شعرية ألياف خدمة يستأجر من خالهلا مقدمي اخلدمة  هيالوصول إىل األلياف املعتمة 

األلياف  توفري وميكن. الرتاسلبأجهزة  غري املرتبطةزوًجا من األلياف بصرية وحيدة أو 

جبميع أجزاء الشبكة الوطنية )شبكات أساسية، والنقل الراجع، واملرتو، واملغذية، و  املعتمة

واملرافق األخرى املرتبطة  ،قد تتطلب هذه اخلدمة الوصول إىل اخلدماتوشبكات التوزيع(. 

 .، والطاقة، وتكييف اهلواء، وغريهاواملواقع بها، مثل غرف وفتحات التفتيش، واملباني

 


