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 المقدمة -١

ـــة المعلومـــات (المشـــار إليهـــا فيمـــا  )١( ـــة االتصـــاالت وتقني ـــة") بعـــد تحـــدد أنظمـــة هيئ باســـم "الهيئ

بـــــربط االتصـــــال البينـــــي لشـــــبكات  المعنيـــــةوالحقـــــوق وااللتزامـــــات  والتنظيمـــــات القواعـــــد

 االتصاالت.

يحمــل مفهــوم ربــط االتصــال البينــي أهميــة كبيــرة لنمــو وتطــور ســوق االتصــاالت. وهــو مكــون  )٢(

ــين  ــي لتمك ــن رئيس ــاالت م ــدمات االتص ــتخدمو خ ــتمكن مس ــن ي ــوق. ول ــي الس ــة ف ــز المنافس وتعزي

ـــبعض ـــهم ال ـــل ببعض ـــة التواص ـــدمي الخدم ـــين مق ـــة ب ـــي مبرم ـــال بين ـــط اتص ـــات رب ، دون اتفاقي

إضـــافة إلـــى ذلـــك، يســـمح ربـــط االتصـــال البينـــي لمقـــدمي الخدمـــة بتقـــديم الخـــدمات فـــي 

لكــل مســتخدم، ويزيــد  خيــارات المتاحــةالالمنــاطق التــي ال يتواجــدون فيهــا، ممــا يزيــد مــن عــدد 

 .أخرى شبكاتإنشاء المنافسة لصالح المستخدمين دون الحاجة إلى 

 األغـــراضالبينـــي بـــين مقـــدمي الخدمـــة سيســـهم فـــي تحقيـــق االتصـــال إن تعزيـــز وتســـهيل ربـــط  )٣(

 ًا:وخصوصاالتصاالت  نظامالمنصوص عليها في 

 .توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية بأسعار مناسبة .أ

 ضمان حق الوصول إلى شبكات االتصاالت العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة. .ب

المنــــاخ المناســــب للمنافســــة العادلــــة والفعالــــة وتشــــجيعها فــــي جميــــع مجــــاالت إيجــــاد  .ج

 االتصاالت.

 



 

٥ 

 التنظيمات تعريفات، وأهداف، ونطاق  -٢

 التعريفات ١-٢

نفــس المعنــى لهــا ســيكون  ة الهيئــةأنظمــ التــي تــم تعريفهــا فــي والعبــاراتإن المصــطلحات  )١(

 .البيني هذه، ما لم ينص على خالف ذلك االتصال ربطتنظيمات في 

 يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى المحدد أدناه: )٢(

) لتـــوفير خدمــــة ١( الهيئـــةحاصـــل علــــى تـــرخيص مـــن  شـــخص"مقـــدم الخدمـــة" يعنـــي أي  .أ

ـــك الشـــخص أو شـــخص آخـــر ٢اتصـــاالت للعمـــوم، ( ) لتشـــغيل شـــبكة اتصـــاالت يســـتخدمها ذل

 بهدف توفير خدمة االتصاالت للعموم، أو لإلثنين معًا.

ــا  .ب ــن خالله ــتم م ـــيطر ي ــة المس ــدم الخدم ـــطة مق ــدادها بواس ــتم إع ــة ي ــي" وثيق ــرض المرجع "الع

ـــوفير ـــد وت ــــيل مجموعـــة مـــن األحكـــ تحدي ـــربط مـــع تفاصـــــ ــــية لل ــــروط القياســـــ ام والشـــــ

 .مقدمي الخدمة اآلخرين، مثل ربط االتصال البيني أو الوصول إلى المرافق المادية

الخدمـــة  بـــين مقـــدميالمقدمـــة  الفعالـــة البينـــي" تشـــمل الخـــدمات االتصـــال "خـــدمات ربـــط .ج

و/أو أشــــكال النفــــاذ األخــــرى التــــي تســــمح  ،لــــربط شــــبكات االتصــــاالت الخاصــــة بهــــم

 أو خدمات معينة. معينين لمستخدميهم بالنفاذ إلى مستخدمين

"اتفاقيـــة ربـــط االتصـــال البينـــي" تعنـــي اتفاقيـــة لتـــوفير خـــدمات ربـــط االتصـــال البينـــي بـــين  .د

 مقدمي الخدمة.

فـــي  " تعنـــي المرافـــق التـــي يـــتم فيهـــا إنـــزال كابـــل بحـــريالدوليـــة  "محطـــة إنـــزال الكوابـــل .ه

ــبكة  ــالل ش ــن خ ــرة أو م ــة، مباش ــي المملك ــاالت ف ــبكة اتص ــيله بش ــة توص ــع امكاني ــة، م المملك

ـــال  ـــذ االتص ـــرورية لتنفي ـــي الض ـــدات واألراض ـــاني والمع ـــك، المب ـــي ذل ـــا ف ـــية، بم ـــط رئيس رب

 والحفاظ عليه.

 "األيام" تعني األيام التقويمية، ما لم ُيذكر خالف ذلك. .و

 تنظيماتنطاق الوأهداف  ٢-٢

مــع متوافقــة تــوفير خــدمات ربــط االتصــال البينــي فــي المملكــة تهــدف هــذه التنظيمــات الــى  )١(

 من خالل ضمان:وبالتحديد أهداف نظام االتصاالت، 



 

٦ 

ــط  .أ ــدمات رب ــوفير خ ــق بت ــا يتعل ــدمي الخدمــة فيم ــع مق ــة لجمي ــر التمييزي ــة وغي ــة العادل المعامل

 .االتصال البيني

 سواق االتصاالت في المملكة.تعزيز المنافسة العادلة في جميع أوتشجيع  .ب

 .من قبل مقدمي الخدمة المسيطرين محتمل انتهاكأي منع  .ج

تتعلــــق بــــربط االتصــــال ضــــوابط مرجعيــــة تفصــــيلية لتفســــير وتنفيــــذ أي  تنظيمــــاتتــــوفير  .د

 من الهيئة على مقدمي الخدمة المسيطرين. ةالبيني والنفاذ المفروض

ينطبــق جميــع مقــدمي الخدمــة. ولخــدمات ربــط االتصــال البينــي  ، علــىتنظيمــاتهــذه التطبــق  )٢(

تحديــد تقريــر  آليــةوفــق  ينكمســيطر تصــنيفهم فقــط علــى مقــدمي الخدمــة الــذين تــم  هابعضــ

 .المملكةفي وتصنيف األسواق والسيطرة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات 

ــوفر  )٣( ــذه ت ــات ه ــرار التنظيم ــاس ألي ق ــد أس ــة ق ــذه الهيئ ــةتتخ ــكاوى أو ال لمعالج ــاتالش ــي  خالف الت

ــق  ــا يتعل ــأ فيم ــد تنش ــاياق ــذه ال بالقض ــا ه ــي تغطيه ــاتالت ــمن، تنظيم ــدرج ض ــة وتن ــالحيات الهيئ  ص

 .من أنظمة الهيئة اً بموجب أيّ  الخالفاتأو حل الخاصة بالتنفيذ 

ــنص علــى خــالف ذلــك فــي  ،علــى خــدمات ربــط االتصــال البينــي تنظيمــاتتنطبــق هــذه ال )٤( ــم ي مــا ل

 أي من أنظمة الهيئة.



 

۷ 

 المطبقة على جميع مقدمي الخدمة تنظيماتال -٣

. وبناًء على ذلك، التقنيةعلى مبدأ حيادية بحيث تكون مبنية يجب توفير خدمات ربط اتصــــال البيني  )١(

الجيل التالي الحالية وشبكات  على جميع التقنيات وشبكات االتصاالت تنظيماتتنطبق أحكام هذه ال

)NGN( .ذات الصلة، دون أي تمييز بين التقنيات الثابتة والالسلكية 

 لى أي نقطةإنقطة  أيعلى مبادئ االتصـــال من  ةمبنيخدمات ربط االتصـــال البيني، تكون يجب أن  )٢(

، يةخدمات االتصاالت (صوتتشمل خدمات ربط االتصال البيني  كما أن. ، في أي وقت ودون حصرأخرى

) المقدمة عبر شــبكات االتصــاالت، بغض النظر وغيرها، خدمات القيمة المضــافة، متنقلثابت،  بيانات،

 .مسارهاأو منشأها عن 

 ، أو فاكس، أو إلكترونياً خطابعن طريق  تعني طلباً  تنظيماتأي إشـــارة إلى طلب كتابي في هذه ال )٣(

  ).ابههمش(مثل البريد اإللكتروني، أو التواصل عبر اإلنترنت، أو وسائل فنية 

 من قبل مقدم خدمة آخر أو من قبل مقدم خدمة ذلك كتابياً  منه لبيجب على كل مقدم خدمة، إذا ُط  )٤(

، الدخول في في دولتهواللوائح  تنظيماتاليشـــغل شـــبكة اتصــــاالت دولية عامة بموجب أجنبي 

يجب على مقدمي الخدمة تلبية جميع الطلبات ومفاوضات بحسن نية إلبرام اتفاقية ربط اتصال بيني. 

المعقولة لخدمات ربط االتصــــال البيني وااللتزام بعدم التمييز بين خدمات ربط االتصــــال البيني التي 

 ، وتلك التي يقدمونها لآلخرين.ماألخرى المرتبطة به الجهات وللوحدات التابعة لهم أيقدمونها 

خدمات ربط االتصال البيني بموجب شروط وأحكام شفافة وعادلة  يجب على كل مقدم خدمة أن يقدم )٥(

 .، مع حقه في الحصول على خدمات مماثلةةمناسب وخالل مدةوغير تمييزية 

، في أي لتوفير خدمات ربط االتصـــال البيني توصـــيلأو أي  ،ربط االتصـــال البينييجب توفير خدمات  )٦(

 .نقطة ممكنة فنياً 

ـــكل فعال تلكونيميجب على مقدمي الخدمة الذين  )٧( ـــغيل، أو يتحكمون بش محطات ب، أو يقومون بتش

ــالتوفير  ،الدولية إنزال الكوابل  ممكن (أو في أقرب مكان الكوابلالبيني في محطات إنزال  ربط االتص

ياً ف جب أي ن لك بمو لب خالف ذ ما لم ُيط لة،  عاد ية  جار لب وبشـــروط ت ند الط ئة ) ع مة الهي من أنظ

 .امعمول بهال

 دولية، كوابلمحطة إنزال ب، أو يتحكم بشكل فعال يقوم بتشغيل يمتلك، أو مقدم خدمةيجب على أي  )٨(

شر قائمة  صال البيني المطبقة سعاراألن سخة محدثة  لخدمات ربط االت سال ن شركة، وإر على موقع ال

 .للهيئة سنوياً 



 

۸ 

طلبها يلم إضــافية خدمات ربط االتصــال البيني بدون فرض عناصــر تقديم ، يجب نياً ف الممكنإلى الحد  )٩(

موضــوعية ومبررة إلدراج  مقدم الخدمة المعني، إال إذا قدم مقدم خدمات ربط االتصــال البيني أســباباً 

 أي من هذه العناصر اإلضافية.

ـــن نية ليجب على مقدمي الخدمة  )١٠( ـــات بحس بخدمات ترتبط بينهم  خالفاتحل أي الدخول في مفاوض

 التوصـــل إلى حل وفي حال تعذروبطريقة عادلة.  ،اً ) يوم٦٠أقصـــاها (وخالل مدة  البيني،ربط االتصـــال 

 ، بما في ذلكتنظيماتألنظمتها وأحكام هذه ال إلى الهيئة لتســـويتها وفقاً  الخالفاتيجب إحالة ف

 .طرفي الخالفمن قبل  تقديم االثباتات والمبررات الداعمةعبء 

على  )Interconnection interfaces( البينيةاالتصــال وواجهات ، البينياالتصــال ربط  يجب أن تبنى معايير )١١(

 .الهيئةمقبولة لدى ودولية، محلية معايير 

ــع جميع المعلومات المتبادلة بين مقدمي الخدمة ألحكام  )١٢( ــرية الواردة في  تنظيماتيجب أن تخض الس

العرض المرجعي أو اتفاقية ربط االتصــــال البيني. وعندما ال يكون على مقدمي الخدمة المعنيين أي 

عدم اإلفشــــاء ية  فاق بادل  ،التزام بنشـــر عرض مرجعي، فال يجوز لهم أن يرفضـــوا أو يؤخروا إبرام ات لت

 المعلومات السرية قبل إبرام اتفاقية ربط االتصال البيني.

أن تحدد شـــروط وأحكام يجب ؛ بموجب أنظمة الهيئة األخرى ماإلخالل بحقوق األطراف والتزاماته دون )١٣(

صال البيني  صال البينيمقدمي الخدمة في لخدمات ربط االت ضع محتوى هذه  .اتفاقيات ربط االت ويخ

ال تخضع التي حكام األشروط ووذلك لل ،مقدمي الخدمةبين  التجاريةللعوامل االتفاقيات ومفاوضاتها 

 .أنظمة أخرى للهيئة أو أي تنظيماتإلزامية بموجب هذه اللمتطلبات تنظيمية 

 تتعارض معال يجوز لمقدمي الخدمة طلب إدراج أي شـــروط أو أحكام في اتفاقية ربط االتصـــال البيني  )١٤(

  .تنظيماتهذه ال

صال بييقدموا يجب على مقدمي الخدمة أن  )١٥( سخة من أي اتفاقية ربط ات في موعد ال  نيإلى الهيئة ن

 .توقيعهاأيام من  )١٠(يتجاوز 

موافقة ال يعني المادة،  هلها بموجب هذتقديمها اســـتالم الهيئة ألي اتفاقية ربط اتصـــال بيني يتم  )١٦(

ها الواردة صـــالحياتل، الحق، في أي وقت الهيئةبممارســـة  خَل ييئة على شـــروطها وأحكامها، وال هال

 االتصاالت.الالئحة التنفيذية لنظام  في

صال  )١٧( ساق أي اتفاقية لربط االت صاالت، عدم ات عندما تقرر الهيئة، بناًء على الالئحة التنفيذية لنظام االت

البيني مع األنظمة الخاصـــة بها؛ فيتعين على الهيئة إشـــعار مقدمي الخدمة المعنيين بذلك. ويجب 

 .ذلك اإلشعاريومَا من تاريخ استالم ) ٣٠(عليهم حينئذ تعديل اتفاقيتهم خالل 



 

۹ 

 المطبقة على مقدمي الخدمة المسيطرين تنظيماتال -٤

 االلتزاماتنطاق  ١-٤

عدم ب المتعلقة تنظيماتمن هذه ال )٤( المادةتنطبق التزامات مقدمي الخدمة المســـيطرين بموجب  )١(

 أجزاء الشبكةبتحرير متعلقة أي متطلبات تنظيمية ، و/أو )٤-٤( والتسعير، )٣-٤( شفافيةالو )،٢-٤( تمييزال

التي سواق األ من ألي� مفروضة على مقدمي الخدمة المعنيين فيما يتعلق بربط االتصال البيني  )٥-٤(

تحديد وتصـــنيف األســـواق والســـيطرة في قطاع  تقرير آليةوفق  ينكمســـيطر فيها تصـــنيفهم تم 

 .المملكةفي االتصاالت وتقنية المعلومات 

بأي التزامات أخرى لمقدمي الخدمة المســـيطرين  تنظيماتمن هذه ال )٤() و٣(ين المادتأحكام خل تُ ال  )٢(

أي اســـتثناءات لهذه االلتزامات منصـــوص  أو ،تنظيم آخر صـــادر من الهيئة المنصـــوص عليها في أي

 .التنفيذيةالئحته االتصاالت أو  نظامعليها في 

 عدم التمييز ٢-٤

ـــيطرين  )١( ـــال البيني  تقديم خدماتااللتزام بعدم التمييز في يجب على مقدمي الخدمة المس ربط االتص

 ما يلي:وفق 

لمقدمي الخدمة اآلخرين بشـــكل متســــاوي، وفي ظروف  توفير خدمات ربط االتصــــال البيني .أ

مماثلة، ويشـــمل ذلك الجهات األخرى التابعة لهم، أو شـــركائهم التجاريين، بنفس الشـــروط 

واألحكــام وعلى وجــه الخصـــوص، توفير المعلومــات، والجــداول الزمنيــة، واألســـعــار، والجودة، 

 ومستوى الخدمة.

قدمي .ب مة  توفير خدمات ربط االتصــــال البيني لم ، واإلجراءاتخدمة آخرين من خالل نفس األنظ

 .المساواة في الوصوللضمان 

 الشفافية ٣-٤

 مرجعيالعرض النشر  ١-٣-٤

لخدمات ربط القياســـية الخدمة المســـيطرين الملزمين بنشـــر الشـــروط واإلجراءات  مقدمييجب على  )١(

 مرجعي.العرض من خالل الاالتصال البيني لمقدمي الخدمة اآلخرين القيام بذلك 



 

۱۰ 

ـــط  لخـــدماتالقياســـية تفاصـــيل الشـــروط واألحكـــام  علـــىيجـــب أن يشـــتمل العـــرض المرجعـــي  )٢( رب

ــال البينــي  ــدم الخدمــة المســيطر العــرض االتص ــة اآلخــرين. ويجــب أن يســتخدم مق لمقــدمي الخدم

 الخدمة اآلخرين. مقدميإلبرام اتفاقيات ربط االتصال البيني مع كمرجع المرجعي 

ـــة ا )٣( ـــدم الخدم ـــي ال يجـــوز لمق ـــددة ف ـــك المح ـــن تل ـــف ع ـــام، تختل ـــروط وأحك ـــتخدام ش ـــيطر اس لمس

ـــي  ـــرض المرجع ـــنفسالع ـــي ل ـــال البين ـــط االتص ـــدمات رب ـــروط خ ـــذه الش ـــمين ه ـــتم تض ـــى أن ي ، إل

ـــن  ـــتفيدين م ـــرين المس ـــة اآلخ ـــدمي الخدم ـــع مق ـــدم لجمي ـــي وتق ـــرض المرجع ـــي الع ـــام ف واألحك

 .ربط االتصال البيني خدمات

 كمــا يحــق لمقــدم الخدمــة المســيطربــالعرض المرجعــي هــي ســقوف أســعار،  ةمحــددالاألســعار   )٤(

الخدمـــة اآلخـــرين  بتقــديمها لمقـــدميااللتـــزام مـــن الســقف المحـــدد شـــريطة أقـــل أســـعار تقــديم 

 .مع األخذ باالعتبار نوعية وكمية الخدمة دون تمييز

ــي  )٥( ــرض مرجع ــداد ع ــيطر إع ــة المس ــدم الخدم ــى مق ــب عل ــالليج ــاً  )٦٠( خ ــل  يوم ــن قب ــه م ــن توجيه م

علـــى مســـودة تعـــديالت الهيئـــة وتقديمـــه إلـــى الهيئـــة للموافقـــة عليـــه. ويجـــوز للهيئـــة طلـــب 

ــيطر تضــمينها  ــة المس ــى مقــدم الخدم ــب عل ــي، والتــي يج ــرض المرجع ــاللالع ــاً  )١٥( خ وإعــادة  يوم

تنفيــــذ تقــــديمها إلــــى الهيئــــة للموافقــــة عليهــــا. وإذا فشــــل مقــــدم الخدمــــة المســــيطر فــــي 

ــددةخــالل المــدة  التعــديالت ــيطر  ،المح ــأمر مقــدم الخدمــة المس ــاد ونشــر قــرار ي ــة اعتم فيجــوز للهيئ

ــة ــا الهيئ ــي تطلبه ــام الت ــروط واألحك ــي بالش ــال البين ــط االتص ــدمات رب ــديم خ ــر ،بتق ــع نش ــا م  قراره

 .وأن يحصل على موافقة الهيئة على العرض المرجعي المحدث .للعموم

ـــي  )٦( ـــى موقعـــه اإللكترون ) ١٥( خـــالليجـــب أن ينشـــر مقـــدم الخدمـــة المســـيطر عرضـــه المرجعـــي عل

 بعد موافقة الهيئة. يوماً 

ـــى  )٧( ـــاًء عل ـــكل دوري، بن ـــي بش ـــه المرجع ـــديث عرض ـــيطر بتح ـــة المس ـــدم الخدم ـــوم مق ـــب أن يق يج

ـــل كـــل  ـــى األق ـــدة عل ـــة، أو مـــرة واح ـــب مـــن الهيئ ـــامينطل ـــذه لتضـــمين ، ع ـــرات فـــي ه أي تغيي

ــاتال ــي  تنظيم ــةأو ف ــرى؛  أنظم ــة األخ ــدم والهيئ ــدمها مق ــي يق ــة الت ــدة أو المعدل ــدمات الجدي الخ

والـــنظم؛ أو أي متطلبـــات  جـــراءاتواإل ؛المصـــاحبة التغييـــرات فـــي الشـــبكاتوالخدمـــة المســـيطر؛ 

ــي. ــرض المرجع ــروط الع ــام وش ــى أحك ــر عل ــكل مباش ــؤثر بش ــد ت ــرى ق ــة أخ ــى  تنظيمي ــل عل وأن يحص

 .موافقة الهيئة على العرض المرجعي المحدث

ـــف  ،مقـــدم الخدمـــة المســـيطر إجـــراءات التعـــديليتضـــمن العـــرض المرجعـــي ليجـــب أن  )٨( ـــي تص الت

  :ما يلي على أن تتضمنكيفية إجراء التغييرات على شروطه وأحكامه. 

ــد كيفيــة  .أ مقــدمي الخدمــة اآلخــرين بــالتغييرات المقترحــة واإلطــار الزمنــي لهــذه  إشــعارتحدي

 .التغييرات



 

۱۱ 

 عليها.للموافقة تقديم تفاصيل التعديالت المقترحة إلى الهيئة  .ب

ـــ )٩( ا ألنظمـــة يجـــوز للهيئـــة فـــي أي وقـــت، أن تطلـــب إجـــراء تغييـــرات علـــى العـــرض المرجعـــي وفًق

 الهيئة.

ــق  )١٠( ــةل يح ــي لهيئ ــرض المرجع ــورة للع ــخة المنش ــن النس ــرية م ــات الس ــض المعلوم ــتبعاد بع ــاًء اس ، بن

 .مسيطر، يتضمن مبررات مقبولة للهيئةالخدمة العلى طلب من مقدم 

ــة المســيطر  )١١( ــى مقــدم الخدم ــة ذلــكيجــب عل ــال طلــب الهيئ ــوم أن ،ح ــة ب يق ــروض المرجعي جمــع الع

ــة بموجــب ــادة  المطلوب ــرى للهيئــة  أعــاله )١-٣-٤(الم ــب أي أنظمــة أخ ــي وثيقــة واحــدةأو بموج . ف

) أعــاله يمكــن أن ينطبــق علــى كــل ٩)، أو (٦)، أو (٥( )١-٣-٤( الفقــرةوأي قــرار تتخــذه الهيئــة بموجــب 

 القرار. بحسب ما يحددهأو جزء من هذه الوثيقة الواحدة، 

 محتوى العرض المرجعي ٢-٣-٤

ــــى اإيضــــاح مرجعــــي، مــــع العــــرض محتــــوى الل توضــــيحياً وصــــفا  )أ(الملحــــق يتضــــمن  )١( لحــــد األدن

 .المطلوبللمحتوى 

ـــة  )٢( ـــة كامل ـــي قائم ـــرض المرجع ـــمن الع ـــب أن يتض ـــدمات يج ـــي المطلـــوب بخ ـــال البين ـــط االتص رب

ــام  ــيطر، باإلضــافة إلــى شــروط وأحك ــا ، تقــديم تلــك الخــدماتتقــديمها مــن مقــدم الخدمــة المس بم

ـــي ذلـــك  ـــةيالتعر ف ـــل خدمـــة  ف ـــاوالرســـوم لك ـــق . أو جـــزء منه لهـــذه  اوصـــف(ب) يتضـــمن الملح

 الخدمات.

ــق )٣( ــة ل يح ــن لهيئ ــب م ــة الطل ــدمي الخدم ــنفين كممق ــيطرينالمص ــي  ،س ــة ف ــدمات معين ــمين خ تض

 .من هذه الوثيقة(ب) عرضهم المرجعي بخالف تلك الموضحة في الملحق 

 )Cost Orientation( االسترشاديةوالتكلفة مبادئ التسعير  ٤-٤

بموجـــب أي االسترشـــادية عنـــدما يكـــون مقـــدمو الخدمـــة المســـيطرون خاضـــعين اللتـــزام التكلفـــة  )١(

ـــة ـــط ف، مـــن أنظمـــة الهيئ ـــي ألحكـــام االتصـــال يجـــب أن تخضـــع رســـومهم لخـــدمات رب ـــذه البين ه

 .)٤-٤(المادة 

علـــى تكلفـــة مقــدمي الخدمـــة المســـيطرين،  ال يجــوز تحميـــل أي تكـــاليف ناتجـــة عــن عـــدم كفـــاءة )٢(

 .ربط االتصال البينيمقدمي الخدمة اآلخرين من خالل التعريفة أو رسوم خدمات 



 

۱۲ 

ــات  )٣( ــأي التزام ــق ب ــاليف تتعل ــن أي تك ــة م ــي خالي ــال البين ــط االتص ــدمات رب ــوم خ ــون رس ــب أن تك يج

ــرى  ــاعدة أخ ــم أو مس ــار أي دع ــي االعتب ــذ ف ــب أن تأخ ــيطر، ويج ــة المس ــدم الخدم ــاملة لمق ــة ش خدم

 حكومية أو عامة أخرى في المملكة.جهة المسيطر من قبل أي ممنوحة لمقدم الخدمة 

ـــز  وجـــوب االلتـــزاممـــع ، كميـــةيجـــوز لمقـــدم الخدمـــة المســـيطر أن يقـــدم خصـــومات  )٤( بعـــدم التميي

 .من أنظمة الهيئةوأي  تنظيماتوالشفافية بموجب هذه ال

ــب  )٥( ــةيج ــذ موافق ــى أي  أخ ــة عل ــةيتعر الهيئ ــوم ف ــة،  أو رس ــدة أو معدل ــرى، جدي ــعير أخ ــروط تس أو ش

ــي.  ــرض المرجع ــيطرون للع ــة المس ــدمو الخدم ــا مق ــال يقترحه ــي ح ــب وف ــك، يج ــة ذل ــت الهيئ طلب

علـــى مقـــدمي الخدمـــة المســـيطرين تزويـــد الهيئـــة بدراســـات مفصـــلة وموثقـــة للتكلفـــة بشـــكل 

اســـات علـــى أو الرســـوم المقترحـــة أو تعـــديلها. ويجـــب أن تســـتند هـــذه الدر  فـــةيتعر كـــاف لـــدعم ال

ــببية  ــاليفس ــع التك ــك )CCA( توزي ــي ذل ــا ف ــل ، بم ــليم التعام ــع الس ــة م ــتركة والعام ــاليف المش التك

 وتكلفة معقولة لرأس المال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقرارات الهيئة.

ــيم  )٦( ــن أجــل تقي ــة علــى أي الهيئــة م ــةيتعر والموافق ــ ف ــل مقــدم الخدمــة ة ورســوم مقترح مــن قب

التســـعير بطريقـــة التكلفـــة اإلضـــافية علـــى المـــدى أن تتبنـــى وتطبـــق نهـــج لهـــا المســـيطر، يجـــوز 

تكلفــة الالتكــاليف المشــتركة والعامــة، ومــع  المناســبالتعامــل ، بمــا فــي ذلــك (LRIC) الطويــل

يجـــوز و. بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل الممارســـات الدوليـــة وقـــرارات الهيئـــةمعقولـــة لـــرأس المـــال، ال

، مثــل االعتمــاد علــى التكــاليف التــي تنــتج لتحديــد التكلفــة بديلــةطــرق للهيئــة تطبيــق أو دمــج 

ـــــاس  ـــــدولفـــــي  األســـــعارعـــــن أنظمـــــة الفصـــــل المحاســـــبي أو قي  international( األخـــــرى ال

benchmarking( .الرســــوم المطبقــــة لمقــــدم الخدمــــة المســــيطر للنفــــاذ  تحديــــد للهيئــــةيجــــوز و

 .بناًء على المعايير المذكورة أعالهولخدمات ربط االتصال البيني، 

خـــدمات ربـــط االتصـــال البينـــي ل رســـومهمقـــدم الخدمـــة المســـيطر بتعـــديل تلـــزم يجـــوز للهيئـــة أن  )٧(

لبـــه . وفـــي حالـــة أي تعـــديل مـــن هـــذا القبيـــل تطتنظيمـــاتلهـــذه ال االمتثـــالمـــن أجـــل ضـــمان 

أعـــاله، فيجـــوز للهيئـــة أن  )٤-٤مـــن المـــادة ( )٥( الفقـــرةأو تمـــت الموافقـــة عليـــه بموجـــب  ،الهيئـــة

ـــاً  ـــرر أيض ـــومأن  تق ـــة  رس ـــدمو الخدم ـــدمها مق ـــي يق ـــة الت ـــي المماثل ـــال البين ـــط االتص ـــدمات رب خ

اآلخـــرون لمقـــدم الخدمـــة المســـيطر يجـــب أال تكـــون أعلـــى مـــن الرســـوم التـــي يتقاضـــاها مقـــدم 

أن بــلهيئــة، ل تقــديم مبــررات مقنعــةالخدمــة المســيطر، مــا لــم يــتمكن مقــدم الخدمــة اآلخــر مــن 

لخدمـــة المســـيطر. وعنـــد فـــرض أي مـــن هـــذه أعلـــى مـــن تكـــاليف مقـــدم ا تكلفـــة تقـــديم خدماتـــه

ــذه ال ــا ه ــعى إليه ــي تس ــداف الت ــار األه ــين االعتب ــة بع ــتأخذ الهيئ ــات، س ــاتااللتزام ــب  تنظيم بموج

 .)٢-٢(المادة 



 

۱۳ 

 للخدمات إتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة ٥-٤

ـــيطرين  )١( ـــة المس ـــدمي الخدم ـــوز لمق ـــدال يج ـــة  تقيي ـــي الفردي ـــال البين ـــط االتص ـــدمات رب ـــديم خ تق

ــا مشــروطاً  ــط بتجميعه ــع رب ــي م ــال بين ــاذمنفصــل أو  اتص ــدم  النف ــا مق ــم يطلبه ــرى ل ــدمات أخ أو خ

 الخدمة اآلخر.

 تعديالت على الخدمات القائمة ٦-٤

ـــة  )١( ـــدمي الخدم ـــة لمق ـــدمات القائم ـــى الخ ـــة عل ـــرات جوهري ـــى أي تغيي ـــاق عل ـــتم االتف ـــب أن ي يج

ددة األطـــراف مـــع مقـــدم الخدمـــة المـــرتبط أو مـــن خـــالل مجموعـــة العمـــل متعـــ ،المســـيطرين

 .أدناه) )٥( المادة(

ـــاً  )٢( ـــيطر وقت ـــة المس ـــدم الخدم ـــيح مق ـــب أن يت ـــاً  يج ـــرات أو  كافي ـــراء أي تغيي ـــة إلج ـــدم خدم ألي مق

أي تعـــديالت مخطـــط لهــا علـــى خـــدمات ربـــط لتنفيـــذ تعــديالت ضـــرورية علـــى أنظمتـــه وشــبكاته 

ــي ــال البين ــل االتص ــن قب ــدم  م ــيطر.  مق ــة المس ــب الخدم ــرة ويج ــون فت ــعارأن تك ــل  اإلش ــذه قب ) ٦٠(ه

، مــا لــم يــتم االتفــاق علــى األقــل مــن بــدء تنفيــذ التعــديالت مــن قبــل مقــدم الخدمــة المســيطر يومــاً 

ـــدم  ـــي لمق ـــرض المرجع ـــي الع ـــددة ف ـــدة المح ـــب الم ـــراف، أو بحس ـــين األط ـــك ب ـــالف ذل ـــى خ عل

 .الخدمة المسيطر الموافق عليه من قبل الهيئة

ــة  )٣( ــي حال ــدمات ف ــة خ ــالترقي ــط االتص ــي  رب ــى البين ــات ال ــةتقني ــة ف، حديث ــدم الخدم ــى مق ــب عل يج

مــــع جميــــع مقــــدمي الخدمــــة المتــــأثرين الجذريــــة هــــذه التغييــــرات مثــــل ســــق أن ينالمســــيطر 

يجـــب أن يـــتم التنســـيق وبدايـــة هـــذه التغييـــرات.  قبـــل عـــامينال تقـــل عـــن  إشـــعارفتـــرة  مومـــنحه

 الجوانب التالية: على األقل ، وأن يشملتنظيماتمن هذه ال )٧(للمادة  وفقاً 

 .هيكل الشبكة وعدد نقاط ربط االتصال البيني ومواقعها .أ

ـــات .ب ـــة الواجه ـــل  )Technical Interfaces( الفني ـــبكات التراس ـــارة لش ـــبكة،واإلش ـــل الش  لكام

 .على المعايير الدولية ةالمبنيو

 .الفوترة والمحاسبة .ج

 .، والترقيمالتوجيه، واإلشارة، وشبكات التراسل .د

 .النهايات الطرفية واتفاقيات مستوى الخدمة جودة الخدمة بين .ه

 .استراتيجية التحويل واألطر الزمنية للتغييرات .و

 .القائمةخدمات للاإلنهاء أو التقادم  .ز

ــدة ل التحويــل جــراءالتــي تكبــدها ه تكاليفــبتحمــل كــل مقــدم خدمــة  يلتــزم )٤( خــدمات إلــى تقنيــات جدي

 بيني.التصال االربط 



 

۱٤ 

 المشتركة ومجموعة العمل متعددة األطرافاللجنة الفنية والتشغيلية  -٥

 اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة ١-٥

الفنية والتشغيلية. وتقوم الجوانب يجب أن يقوم مقدمو الخدمة بتشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع  )١(

حول جميع األطراف مقبول من اتفاق هذه اللجنة المشتركة بتسهيل المناقشات؛ للوصول إلى 

نية والتشغيلية والتخطيطية، والفوترة وغيرها من الجوانب المتعلقة بخدمات ربط االتصال الجوانب الف

 البيني.

يجب أن يتم تشكيل اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة، بموجب اتفاق بين مقدمي الخدمة، وأن يتسم  )٢(

نضمام إلى واحد أو يجوز للهيئة اال .هيكلها بالمرونة بحيث يمكن إعادة تشكيلها متى تطلب األمر ذلك

 .متى ما رأت الحاجة لذلك أكثر من اجتماعات هذه اللجنة كمراقب،

ركة بشكل دوري؛ مع وجود جدول أعمال متفق عليه تيجب أن تجتمع اللجنة الفنية والتشغيلية المش )٣(

 :أو أكثر من الموضوعات التالية ، ويغطي االجتماع واحداً مسبقاً 

 .البيني أو تقديم النفاذالنقاط الجديدة لربط االتصال  .أ

 .تحليل مستويات الحركة .ب

 .جودة الخدمة .ج

 .متطلبات السعة .د

 .تحليل األعطال .ه

 .عمليات الفوترة .و

 .رات الشبكة أو الخدمةيتغي .ز

 .ر الفنيةيمعايلرات ايتغي .ح

 .ينالبي االتصالربط خدمات أي مواضيع فنية أو تشغيلية أخرى تتعلق ب .ط

المصلحة العامة، ويلتزم مقدمو  تقتضيهيمكن للهيئة حال المشاركة، اتخاذ القرار بناء على األغلبية أو ما  )٤(

 الخدمة بتنفيذ القرار المتخذ.



 

۱٥ 

 مجموعة العمل متعددة األطراف ٢-٥

ــال  )١( ــي ح ــي. وف ــال البين ــط االتص ــهيل رب ــرض تس ــراف بغ ــددة األط ــل متع ــة عم ــكيل مجموع يمكــن تش

ـــا تشـــكيلها؛ يجـــب أن يشـــتر  ـــين فـــي المجموعـــة. ويجـــب عليه ـــة المعني ـــع مقـــدمي الخدم ك جمي

ــن  ــنوية علــى األقــل. ويمك ــع س ــة رب ــات دوري ــين عليهــا عقــد اجتماع وضــع األحكــام واإلجــراءات. ويتع

 للهيئة المشاركة في تلك االجتماعات ورئاستها.

ــــق عمــــل تنظيمــــي، أو  )٢( كمــــا يمكــــن للمجموعــــة تأســــيس مجموعــــات فرعيــــة تتــــألف مــــن فري

و فنـــي حســـب الحاجـــة لمعالجـــة قضـــايا بعينهـــا بمجـــرد ظهورهـــا. علـــى أن يكـــون تشـــغيلي، أ

ـــة  ـــراءات المتعلق ـــايير، واإلج ـــول، والمع ـــع الحل ـــو وض ـــل ه ـــة العم ـــيس مجموع ـــن تأس ـــدف م اله

 :المثالبالقطاع بما في ذلك الموضوعات التالية على سبيل 

 .عمليات التشغيل والصيانة .أ

 .ربط االتصال البيني إدارة خدمات .ب

 .) االتصال البينيInterfacesوواجهات (ر الفنية المعايي .ج

 .االحتياطيةات السع .د

 .التحويل إلى تقنيات جديدةمسائل  .ه

 .طرح خدمات جديدة .و

ــل  )٣( ــة العم ــالل مجموع ــن خ ــا م ــل إليه ــتم التوص ــي ي ــائج الت ــا، والنت ــق عليه ــدوين اآلراء المتف ــب ت يج

ن مــا يناســب منهــا يعليهــا، وتضــم المتفــقتنفيــذ النتــائج  الخدمــةعلــى مقــدمي ويجــب كتابيــًا. 

، وتقـــديم النســـخة البينـــي االتصـــالو/أو اتفاقيـــات ربـــط  المرجعيـــةالعـــروض  فـــي، الحاجـــةحســـب 

ــة ــا  المعدل ــا. كم ــق أنظمته ــة وف ــا للهيئ ــبمنه ــائج  يج ــة النت ــاتإتاح ــر، والمخرج ــات ومحاض  االجتماع

 .والهيئة اآلخرين الخدمةومقدمي  األعضاء لجميع

ــال  )٤( ــة ح ــن للهيئ ــلحة العامــة، يمك ــيه المص ــا تقتض ــة أو م ــى األغلبي ــرار بنــاء عل ــاذ الق ــاركة، اتخ المش

 ويلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ القرار المتخذ.



 

۱٦ 

 حل الخالفات -٦

ــة  )١( ــدمي الخدم ــين مق ــالف ب ــوء خ ــال نش ــي ح ــول ف ــةح ــرام اتفاقي ــي إب ــال بين ــط اتص ــال ، أورب ــي ح  ف

التزامــــات أحــــد بحقــــوق وتعلــــق يمــــا ب، أو ه االتفاقيــــة أو تفســــيرهالمثــــل هــــذفشــــل الوصــــول 

لفصــل ل إلــى الهيئــة مــن قبــل أي مــن األطــراف، وذلــك وفقــاً  ة الخــالفيمكــن إحالــفإنــه  األطــراف،

 .لنظام االتصاالت السادس من الالئحة التنفيذية

إذا لــم يــتمكن الطرفــان مــن االتفــاق بالتراضــي علــى قــرار حــل الخــالف مــن قبــل الهيئــة، فيجــوز  )٢(

م طلــب إلــى الهيئــة للحصــول علــى حــل الزامــي. وعنــد التعامــل مــع ألي مــن طرفــي الخــالف تقــدي

مثـــل هـــذه الخالفـــات، يجـــب علـــى الهيئـــة أن تطبـــق األحكـــام ذات الصـــلة مـــن الالئحـــة التنفيذيـــة 

 الواجب اتباعها. تنظيماتلنظام االتصاالت حول اإلجراءات وال

ـــه يجـــب أن يقـــوم مقـــدم الخدمـــة المســـيطر )٣(  تضـــمين إجـــراءات فـــي العـــرض المرجعـــي الخـــاص ب

، ويشـــمل ذلـــك اإلشـــعارات، واالجتماعـــات، وفتـــرة االســـتجابة، والتصـــعيد حـــل الخالفـــاتل واضـــحة

 .والوقت المحدد لحل الخالف قبل تصعيده إلى المستوى التالي

ـــب أن  )٤( ـــتمل تيج ـــةش ـــل  عملي ـــالفح ـــيطر، الخ ـــة المس ـــدم الخدم ـــى  لمق ـــراءعل ـــعيدال إج ـــالل تص  خ

 التالي:مستويات مختلفة؛ وذلك على النحو 

 حل الخالف على مستوى مجموعة العمل التشغيلية.المستوى األول:  .أ

ــــتوى الثــــاني:  .ب ــــا فــــي الهيكــــل اإلداري المس ــــالف إلــــى مســــتوى اإلدارة العلي إحالــــة الخ

 لمقدمي الخدمة طرفي الخالف.

للفصــــل الســــادس مــــن الالئحــــة  إحالــــة الخــــالف إلــــى الهيئــــة وفقــــاً المســــتوى الثالــــث:  .ج

 التنفيذية. 

ــن  )٥( ــاتيمك ــل الخالف ــرع لح ــي أس ــدول زمن ــد ج ــة  ،تحدي ــدم الخدم ــاص بمق ــي الخ ــرض المرجع ــي الع ف

 المسيطر.



 

۱۷ 

 البيني االتصال ربط إجراءات ومبادئ تقديم خدمات  -٧

 اإلجراءات ١-٧

اإلجراءات التي يجب على مقدمي الخدمة اتباعها لطلب وتقديم الخدمات بموجب  )ج(يحدد الملحق  )١(

 .تنظيماتهذه ال

 الفنية الجوانب ٢-٧

 ل المادي لربط االتصال البينيكالش ١-٢-٧

الشكل المادي لربط االتصال البيني؛ هو التوصيل التوافقي للربط بين شبكات وأنظمة االتصاالت  )١(

 الخاصة بمقدمي الخدمة بما يتيح لمستخدميهم االتصال فيما بينهم.

لها ربط شبكات مقدمي الخدمة نقطة ربط االتصال البيني هي نقطة مادية، أو افتراضية؛ يتم من خال )٢(

 .عبر وصالت ربط االتصال البيني

موقع المحدد لنقطة ربط االتصال لمن حيث ا الماديتوجد ثالثة أشكال رئيسية لربط االتصال البيني  )٣(

 البيني، وهي كالتالي:

 .العارضموقع  - البيني االتصال عارض خدمة ربطموقع   .أ

 .موقع الطالب -البيني  االتصال ربط طالب خدمةموقع   .ب

 .موقع وسطي بينهما –موقع وسطي بين مقدمي الخدمة   .ج

 مل العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر ما يلي:تيجب أن يش )٤(

، إال في حال موافقة الهيئة على عروض لألشكال الثالثة الرئيسية لربط االتصال البيني المادي .أ

 .خالف ذلك

؛ باإلضافة إلى الخرائط ذات العالقة، ليتمكن مقدمو قائمة بالمواقع المتاحة لربط االتصال البيني .ب

المحددة لخدمات ربط االتصال البيني. البيني الخدمة اآلخرين من االختيار الفعال لنقاط ربط االتصال 

كما يجب توفير التفاصيل المتعلقة بنقاط ربط االتصال في وثيقة ملحقة بالعرض المرجعي وأن 

 .بشكل دوري ث المعلومات ذات العالقةحد� تٌ 



 

۱۸ 

 فيما ببكل نقطة من نقاط ربط االتصال البيني،  المتعلقةر الفنية يجميع المواصفات والمعاي .ج

كما يجب أن تشتمل هذه التفاصيل كل المعلومات رقيم. تبالخدمة وال المرتبطةذلك الشروط 

 إلتاحة التخطيط الفني للشبكة.الضرورية 

نقطة ربط االتصال البيني بشبكة مقدم الخدمة أو إزالة أو تغيير موقع متعلقة بإنشاء لجراءات اإلا .د

 لىإ) يومًا ٦٠(ال يقل عن  مسبقاً  مسيطر أن يقدم إشعاراً لجب على مقدم الخدمة ايمسيطر. ولا

مقدمة، لاربط االتصال البيني رات متوقعة على خدمات يخرين بشأن أي تغيآلمقدمي الخدمة ا

 .راتيالتغيهذه لوالعمل على تقليل أي آثار سلبية 

 ربط االتصال البيني لشبكة المقاسم ٢-٢-٧

 البيني صالتربط االتصال البيني الفعال على مستوى المقاسم هو من أكثر الجوانب أهمية في ربط اال )١(

، متضمنة نيةتقالبين الشبكات. ويقصد بـ (المقاسم) في هذا السياق أن تكون بناء على مفهوم حيادية 

 .)circuit switched(المحولة  الدوائر ومقاسم )packet switchedالمحولة ( تقنيات مقاسم الرزم

 يجب أن يتضمن العرض المرجعي ما يلي: )٢(

 .طريقة استيفاء متطلبات سعة المقاسم بما يكفي لتمرير حركة االتصال البيني .أ

 حديد المستوى الذي يتم فيه ربط االتصال بين المقاسم، على سبيلتالتي تحكم  تنظيماتال  .ب

المثال عند المنفذ الدولي، أو مقسم الخدمة الرئيسي، أو المقسم المحلي، أو المستوى الذي 

 .يتم فيه ربط االتصال بين وصلة التراسل في حال ربط االتصال البيني عبر بروتوكول اإلنترنت

 .ربط االتصال البيني للمقاسم البديلة تنظيمات .ج

 جيهتوالوصالت ربط االتصال بين الشبكات و ٣-٢-٧

بينها. فيما وتسهيل نقل الحركة  ،مقدمي الخدمةبربط شبكات شبكات الوصالت ربط االتصال بين  تقوم )١(

 .بين نقاط ربط االتصال البينيتربط وهذه الوصالت 

لربط االتصال البيني المبدئي، فإن ترتيب نقاط الربط بين نقطتين منفصلتين في منشآت منفصلة  )٢(

 .كافياً وعبر مسارات مختلفة يعتبر 

 توجيه لوصالت ربط االتصال بين الشبكات ما يلي:المل عناصر تيجب أن تش )٣(

 .سعة المسار  .أ

 .تصميم حجم المسار .ب

  .المسارات المتعددة  .ج



 

۱۹ 

 سعة المسار

الخاصة بالحد األدنى، والحد األقصى للسعات المتاحة في  تنظيماتيجب أن يحدد العرض المرجعي ال )٤(

 .كل مسار، والزيادات التي يمكن تقديمها لرفع سعته

لضمان التوسعات في سعة المسار، يجب أن يتم تحديد عدد نقاط ربط االتصال البيني بناًء على مبادئ  )٥(

 .ية للشبكةلتوفير االستمرارية واالعتماد المبررةتتضمن الحاجة  ،هندسية مناسبة

يجوز أن يطلب مقدم الخدمة المسيطر من مقدمي الخدمة اآلخرين ربط االتصال البيني، عند أكثر من  )٦(

من هذه  )٤(المادة ن؛ مع األخذ في االعتبار المتطلبات الموضحة في يموقع، أو عند موقع مع

ناسبة، وعلى ، وعلى أن تكون أي متطلبات من هذا النوع مبنية على مبادئ هندسية متنظيماتال

 .حاجة مبررة؛ لتوفير االستمرارية واالعتمادية للشبكة

 تصميم حجم المسار

للمقاييس العالمية (الحد األقصى من وحدات  يجب توفير وصالت ربط االتصال بين الشبكات، طبقاً  )٧(

 أو فقدان الحزم) االستخدام عامل لألداء (مثل مؤشر قياسمصفوفة ). ويجب وضع مثالً  )Erlangايرلنق (

هي النسبة القصوى  %٨٠تعتبر نسبة . للمساعدة في تحديد الوقت المناسب لتحديث الوصالت

مسار بصورة منتظمة للنسبة القصوى لجاوز استعمال اتحال  يوفالستغالل مسار ربط االتصال البيني، 

 .دة سعة الوصلةعن الوصلة أو زيا حركة بعيداً ل، فيجب عندئٍذ إما إعادة توجيه الالستغالل

 المسارات المتعددة

بين نقطتين عبر أكثر من مسار واحد  االتصاالت) على أنه تمرير المسارات المتعددةيتم تعريف مفهوم ( )٨(

ضرورية لتعزيز  المسارات المتعددةمن المسارات الجغرافية أو المادية، دون نقاط مشتركة. تعد 

 .اعتمادية الربط بين الشبكات

 .االستمرارية واالعتمادية لخدمة ربط االتصال البينييجب دعم  )٩(

 ربط االتصال بين شبكات اإلشارات

يجب أن يقوم مقدمو الخدمة بتقديم ربط االتصال بين شبكات االشارات، وضمان تمرير وتسليم  )١٠(

 .معلومات التحكم الالزمة إلدارة الجلسة

الصادر عن االتحاد الدولي  ،(SS7) ٧يجب أن يقوم مقدمو الخدمة باستخدام نظام اإلشارات رقم  )١١(

الخاص بتقنيات الدوائر المحولة. أما بشأن ربط االتصال البيني عبر بروتوكول اإلنترنت؛ فيتم و لالتصاالت،



 

۲۰ 

. ويتم ذلك باالتفاق بين مقدمي الخدمة العالميةتطبيق معايير إرسال اإلشارات المتوافقة مع المعايير 

، أو كما يتم تحديد تلك المعايير من قبل تنظيماتمن هذه ال) ٥( مادة) وال٣-٧(المادة بما يتوافق مع 

 .الهيئة

حدد مقدمو الخدمة المسيطرين خيارات ربط االتصال البيني ألنظمة اإلشارات والترتيبات ذات يبجب أن  )١٢(

 .العالقة

 التزامن ٤-٢-٧

مقدمو الخدمة على المعايير يجب أن يتفق وللشبكات المرتبطة باالتصال البيني.  يعد التزامن ضرورياً  )١(

 .الفنية، واإلجراءات التشغيلية للتزامن

 معايير نقاط االتصال البينية ٥-٢-٧

يجب أن تكون معايير الشبكات الطرفية المستخدمة من قبل مقدمي الخدمة مبنية على المعايير  )١(

 .الفنية العالمية المقبولة

 بين الشبكات التوافق التشغيلي ٦-٢-٧

الشبكات؛ الخصائص الفنية لمجموعة األنظمة المتصلة فيما بينها،  يعني التوافق التشغيلي بين )١(

والتي تضمن إتاحة خدمة معينة بين النقاط االنتهائية لألطراف المتصلة بصورة متوافقة ويمكن التنبؤ 

 .بها

يجب أن يتفق مقدمو الخدمة بشأن إجراءات اختبار التوافق التشغيلي بين الشبكات، للتحقق من سالمة  )٢(

 .الشبكة، والتوافق التشغيلي بين الشبكات لوظائف خدمات ربط االتصال البيني وخصائصها

 الخدمات التكميلية ٧-٢-٧

-ب( في الملحق  المعرفة( يجب أن يقوم مقدمو الخدمة المسيطرون، الذين يقدمون خدمات تكميلية )١(

ة، مع مقدمي الخدمة الفنية والتشغيلية الضروري الترتيباتلمستخدميهم النهائيين بإجراء  .))١٢-١-٢

 .المرتبطين معهم باالتصال البيني؛ لدعم توفير هذه الخدمات التكميلية للمستخدمين النهائيين لديهم

 األرقام وعناصر العنونة ٨-٢-٧

يجب أن يقوم مقدمو الخدمة بتوفير تفاصيل األرقام، وعناصر العنونة المستخدمة في شبكاتهم؛ على  )١(

 .تم تخصيصها من قبل الهيئة، ولم يتم تفعيلها بعدأن يشمل ذلك نطاقات األرقام التي 



 

۲۱ 

 والجزاءات ،اتفاقية مستوى الخدمةمؤشرات األداء الرئيسية، و ٩-٢-٧

 )،KPIsومؤشرات األداء الرئيسية ( ،)SLAs( اتفاقية مستوى الخدمة، مرجعيلجب أن يشمل العرض اي )١(

، والتزامات مستوى الخدمة، وتفاصيل التعويضات االتصال البينيتوضح خصائص خدمات ربط التي 

 .تزاماتلهذه االبالناشئة عن فشل الوفاء 

دون  ،يجب تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لجميع العمليات التشغيلية بوضوح في العرض المرجعي )٢(

أن . يجب العمليات التشغيليةأثناء يحدث قد  الذي )stop-clock( التوقيتإيقاف بالحق في المساس 

على حساب الوقت للعمليات  التوقيت وتأثيرهاإيقاف  بوضوح أحداث يحدد العرض المرجعي أيضاً 

تحدث ألسباب تخرج األحداث أو التأخيرات التي التوقيت على إيقاف تقتصر عملية التشغيلية. ويجب أن 

 مسؤولية مقدم الخدمة المسيطر. عن نطاق

 يلي:ما  يجب أن تتضمن اتفاقية مستوى الخدمة )٣(

ي، نالبي االتصالوخصائصها الفنية مثل نقاط ربط  )service configuration( تركيبة الخدمة  .أ

 .شاراتإلونظام ا التوجيهو

مستغرق لتنفيذ طلبات لقة؛ مثل الوقت االداء ذات العألر ايشروط التشغيل والصيانة ومعاي .ب

 .استعادة الخدمةومدة وتوفر الشبكة  ،الخدمة

على سبيل ( مؤشراتلومستوى قياس الخدمة. على أن تتضمن هذه ا مؤشرات جودة الخدمة .ج

 .جودة الخدمةمؤشرات هيئة حول لا ورد في أنظمةما  حصر)الدون المثال 

أو  خدمةال لطالبيإما مباشرة  جزاءاتاليجب دفع كما . لجزاءاتل العرض المرجعي حدوداً يضع يجب أال  )٤(

ربط  فاتورةمن إجمالي مبلغ  تهاقيمعن طريق خصم  ية،فواتير المستقبلالاعتبارها رصيد خدمة في 

 خدمات النفاذ. فاتورة البيني أو االتصال

يتحمل مقدم الخدمة المسيطر مسؤولية قياس ومراقبة جودة الخدمة التي يقدمها لخدمات ربط  )٥(

 االتصال البيني.

يجب على مقدمي الخدمة المسيطرين تزويد الهيئة بحركة المرور، وقياس جودة الخدمة، واتفاقيات  )٦(

لغرض مراقبة فعالية العرض  ،ةاألداء الرئيسي اتمؤشر لمستوى الخدمة وأي بيانات أخرى مطلوبة 

 مقدمي الخدمة المسيطرين تقديم ويجب علىربط االتصال البيني، والمستوى المحقق ل ،المرجعي

مؤشرات األداء  ومتوسط معلومات ،مقدم خدمةإلى الهيئة على أساس فردي لكل  ربع سنوي تقرير

 :مقدمي الخدمةلجميع على األقل  (مصنفة حسب الخدمة) الرئيسية التالية



 

۲۲ 

 .لالستخدام وجاهزيتهاالخدمة تاريخ تركيب استالم الطلب وقبوله حتى تاريخ من المدة متوسط  .أ

 .معدل األعطال .ب

 .إصالح األعطالوقت  .ج

 .الخدمة لمدى توفرالنسبة المئوية  قياس .د

 .النطاقوخدمات سعة  ،النسبة المئوية الستخدام ذروة نطاق خدمات الخطوط المؤجرة .ه

 .في ساعة الذروة ةغير الناجح للمكالماتالنسبة المئوية  .و

 إدارة ربط االتصال البيني ٣-٧

 إدارة الخدمات ١-٣-٧

، أن هاأو يقدمون خدمات ربط االتصال البيني، المسيطرين، الذين يعرضونيجب على مقدمي الخدمة  )١(

خدمة اآلخرين الذين يطلبون خدمات ربط االتصال المدير خدمات؛ ليتعامل مع مقدمي  بتعيينيقوموا 

بين مقدمي الخدمة في األمور التجارية االتصال تسهيل هي  البيني. وتكون مهمة مدير الخدمات

 توفير أي خدمات أخرى لمقدمي الخدمة.بربط االتصال البيني، وكذلك  والفنية المتعلقة

اآلخرين خالل  خدمةاليجب أن يوافق مقدمو الخدمة المسيطرون على عقد االجتماعات مع مقدمي  )٢(

 من الطلب الرسمي لعقد هذه االجتماعات. عمل أيام) ٥(فترة 

 توفير المعلومات بين مقدمي الخدمة ٢-٣-٧

 والمرافقمعلومات الشبكة 

يجب أن يقوم مقدم الخدمة المسيطر الذي يعرض خدمات ربط االتصال البيني بتزويد مقدمي الخدمة  )١(

اآلخرين بالمعلومات ذات العالقة، حول شبكته، وخدماته؛ حتى يساعدهم على التخطيط للشبكة 

ومًا ي) ١٥(والتخطيط المالي، والتشغيل المتعلق بشبكاتهم. وهذه المعلومات يجب توفيرها لهم خالل 

 من استقبال الطلب.

 التغييرات المخطط لها على الشبكة والمرافق

يجب على جميع مقدمي الخدمة إشعار جميع مقدمي الخدمة اآلخرين بشكل مناسب عن أي تغيير، أو  )٢(

على ترتيبات تشغيل ربط االتصال البيني أو النفاذ تؤثر ترقية مخطط لهما على الشبكة قد يتوقع أن 



 

۲۳ 

لخدمة. ويجب منح مقدمي الخدمة اآلخرين الوقت الكافي إلجراء التغييرات، أو فيما بين مقدمي ا

التعديالت الضرورية ألنظمتهم وشبكاتهم؛ لضمان استمرارية الخدمة. ويجب أن يكون اإلشعار بالتغيير 

 يومًا ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك.) ٦٠(قبل فترة زمنية ال تقل عن 

 ربط االتصال البيني قاعدة بيانات وصالت ومرافق

يجب على جميع مقدمي الخدمة إعداد قاعدة بيانات لوصالت ربط االتصال بين شبكاتهم، وشبكات  )٣(

 مقدمي الخدمة اآلخرين؛ على أن تحتوي قاعدة البيانات هذه على كل المعلومات ذات العالقة مثل:

 .البيني تعريف موحد (متعارف عليه عند مقدمي الخدمة) لكل وصلة لربط االتصال  .أ

 .تفاصيل التوصيل االنتهائي ومرافقه .ب

 .معلومات بشأن مسار التراسل ويشمل السعة .ج

 .التوجيهخطة  .د

 .خطة اإلشارات .ه

االحتفاظ بسجالت مفصلة ودقيقة  ،التصاالتلمرافق  يشغليجب على مقدم الخدمة المسيطر الذي  )٤(

 من قبل مقدمي الخدمة اآلخرين. لدعم الوصوللهذه المرافق والسعة االحتياطية المتاحة 

 .عند طلبها يجب تزويد الهيئة بالمعلومات المضمنة في قاعدة البيانات إلكترونياً  )٥(

  



 

۲٤ 

 اإلطار العام للعرض المرجعيإيضاح  -الملحق أ

اإلطار العام للعرض المرجعي الموضح أدناه؛ هو لألغراض التوضيحية فقط. ويجوز تغيير هيكل المحتويات 

 .تنظيماتال هذه وترتيبها شريطة االلتزام ببنودوشكلها 

 إطار االتفاقية ١-أ

 .المقدمة والتعريفات والتفسيرات .أ

 .بدء العمل باالتفاقية ومدتها الزمنية .ب

 .ية وعدم إفشاء المعلوماتالسّر  .ج

 .حقوق الملكية الفكرية .د

 .الحقوق القانونية والحماية ونطاق المسؤوليات .ه

 .وااللتزاماتالمراجعة وحقوق التجديد  .و

 .األحكام ذات العالقة بخرق االتفاقية وتعليقها وإنهائها .ز

 .شروط سالمة الموظفين وحماية األنظمة .ح

 .الخالفات والتحكيم .ط

 .القوة القاهرة والتخلي والتنازل .ي

 .الممثلون المفوضون واإلشعارات .ك

 .القوانين السارية والسلطة التشريعية السائدة .ل

 تعريف الخدمة ٢-أ

 .الخدمةتعريف ووصف  .أ

 .شكل الخدمة .ب

 .تقديم الخدمة .ج

 .الخصائص الفنية .د

 .الظروف التشغيلية .ه



 

۲٥ 

 الجوانب الفنية ٣-أ

 .الشكل المادي لربط االتصال البيني .أ

 .ربط االتصال البيني لشبكة المقاسم .ب

 .الحركةوتوجيه وصالت ربط االتصال البيني بين الشبكات  .ج

 .التزامن .د

 .شغيليمعايير نقاط االتصال البينية والتوافق الت .ه

 .العنونة عناصرالترقيم و .و

 .المعلومات الفنية للنفاذ إلى المرافق المادية .ز

 مستوى الخدمة اتفاقية ٤-أ

 ومستواها.  الخدمةجودة  .أ

 .عدم االلتزام بأهداف مستوى الخدمةجزاءات  .ب

 تجهيز الشبكةوإجراءات التشغيل  ٥-أ

 :تجهيز الشبكة إجراءات .أ

o تخطيط الشبكة. 

o التوقعات. 

o  الطلبإجراءات. 

o .الوقت الالزم لتنفيذ طلبات الخدمة 

o التنفيذ. 

 :التشغيل والصيانة إجراءات .ب

o تشغيل الشبكة. 

o إدارة الحركة. 



 

۲٦ 

o  الحركة توجيهإدارة. 

o إدارة األعطال. 

o إجراءات التصعيد. 

o ٧×٢٤( قنوات الطوارئ.( 

o السالمة وحماية األنظمة. 

o  الفوترةإجراءات. 

o إجراءات الدفع. 

o  المتعلقة بالفوترةإجراءات حل الخالفات. 

 إدارة ربط االتصال البيني ٦-أ

 .إدارة الخدمة .أ

 .اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة .ب

 :توفير المعلومات بين مقدمي الخدمة .ج

o والمرافق معلومات الشبكة. 

o والمرافق رات المخطط لها على الشبكةيالتغي. 

o المرافقو قاعدة بيانات وصالت ربط االتصال البيني. 

 الخالفاتحل  ٧-أ

 التسعير ٨-أ

 .األسعار .أ

 .إجراءات الفوترة .ب

 .الشروط واألحكام .ج



 

۲۷ 

 خدمات ربط االتصال البيني -الملحق ب

 نظرة عامة ١-ب

 :متى ما دعت الحاجةخدمات أخرى تضيف يجوز للهيئة أن وقائمة الخدمات أدناه كل الخدمات. ال تشمل 

 .الحركة تمريرخدمات  .أ

 .النطاقخدمات الخطوط المؤجرة وخدمات سعة  .ب

 .خدمات البيع بالجملة للنفاذ إلى النطاق العريض في موقع ثابت .ج

 .لخدمات االتصاالتمباشر إعادة البيع ال .د

 .خدمات البيع بالجملة للنفاذ إلى االتصاالت المتنقلة .ه

 .المشاركة في المواقع .و

 .)LLUدوائر شبكة النفاذ المحلية (حق الوصول ل .ز

 .)SLUالمحلية الجزئية (دوائر شبكة النفاذ حق الوصول ل .ح

 .المحلية النفاذ خطوطخدمة مشاركة  .ط

 تعريفي لخدمات ربط االتصال البيني وصف ٢-ب

يكون مقدم الخدمة (أ) هو طالب خدمة ربط االتصال البيني، ويكون مقدم  التالية،فية يالتعر وصاف األفي 

 الخدمة (ب) هو مقدم خدمة ربط االتصال البيني. ويشار إلى أي مقدم خدمة آخر باسم مقدم الخدمة (ج).

 الحركة تمريرخدمات  ١-٢-ب

 مكالمات الصوتية الثابتةلل االنتهائيالبيع بالجملة للتوصيل خدمة  ١-١-٢-ب

هي خدمة نقل مكالمات  ،لألرقام الجغرافيةللمكالمات الصوتية الثابتة  االنتهائيدمة البيع بالجملة للتوصيل خ

 طالب خدمة ربطمكالمة صوتية مستلمة من  تمريريقدمها مقدم خدمة (ب) عبر شبكته، والتي يتم فيها 



 

۲۸ 

شبكة عند الطرف المتلقي، ويكون لل االنتهاء(أ)، عبر نقطة ربط االتصال البيني، إلى نقطة البيني  االتصال

 عند مقدم الخدمة (ب). الطرف المتلقي مشتركاً 

 .مات، بغض النظر عن نقطة إنشاء المكالمةلويلتزم مقدم الخدمة (ب) بإنهاء هذه المكا

اعتمادًا على موقع  ،تنقسم إلى ثالث أنواعللمكالمات الصوتية الثابتة  االنتهائيخدمة البيع بالجملة للتوصيل 

 على النحو التالي: ،الطرف المتلقي نسبة إلى موقع الطرف المتصل

المكالمات عبر وصلة ربط االتصال البيني  تسليمإنهاء المكالمات المحلية: والتي يتم من خاللها  .أ

 إلى المقسم المحلي للمستخدم النهائي.

المكالمات عبر وصلة ربط االتصال  تسليمها إنهاء المكالمات الترادفية المفردة: والتي يتم من خالل .ب

البيني إلى مقسم ترادفي (أو عبوري) له وصلة مباشرة إلى المقسم المحلي الذي يخدم 

 المستخدم النهائي.

المكالمات عبر وصلة ربط  تسليمإنهاء المكالمات الترادفية المزدوجة: والتي يتم من خاللها  .ج

بوري) ليس له وصلة مباشرة إلى المقسم المحلي الذي االتصال البيني إلى مقسم ترادفي (أو ع

المكالمة من خالل مقسم ترادفي آخر أو  تمرروفي هذه الحالة، يجب أن  يخدم المستخدم النهائي.

 .خدم المستخدم النهائييأكثر؛ قبل إرسالها إلى المقسم المحلي الذي 

 .حسب الهيكل الجديدفي حال تغير هيكل الشبكة، فيمكن تعديل تصنيف األنواع أعاله 

 

 للمكالمات الصوتية الثابتة" االنتهائي: مخطط "خدمة البيع بالجملة للتوصيل ١الشكل 

 مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ)

 مقدم خدمة (ب)

 شبكة (ب)

 انهاء المكالمة

 نقطة ربط

 االتصال البيني 



 

۲۹ 

 للمكالمات الصوتية المتنقلة االنتهائيخدمة البيع بالجملة للتوصيل  ٢-١-٢-ب

، هي خدمة نقل المكالمة التي يقدمها للمكالمات الصوتية المتنقلة االنتهائيخدمة البيع بالجملة للتوصيل 

طالب خدمة مكالمة صوتية مستلمة من  يتم فيها تمرير(ب) عبر شبكته، والتي  االتصاالت المتنقلةمقدم خدمة 

شبكة عند الطرف المتلقي لل االنتهاءربط االتصال البيني، إلى نقطة (أ)، من نقطة  البيني االتصال ربط

 .يكون الطرف المتلقي للمكالمة مشتركًا لدى مقدم الخدمة (ب)وللمكالمة، 

 يلتزم مقدم خدمة المتنقل (ب) بإنهاء تلك المكالمات بغض النظر عن نقطة إنشاء المكالمة.

 

 للمكالمات الصوتية المتنقلة" االنتهائي: مخطط "خدمة البيع بالجملة للتوصيل ٢الشكل 

 البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات الصوتية الثابتةخدمة  ٣-١-٢-ب

هاء تنا، هي خدمة نقل المكالمة من نقطة للمكالمات الصوتية الثابتةخدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي 

خدمة (ب) إلى نقطة ربط االتصال البيني؛ حيث يتم الشبكة عند الطرف المتصل عبر البنية التحتية لمقدم ال

ي حلول ُتستخدم هذه الخدمات ف .ياً هائتناو/أو  عبوريا(أ)  البيني االتصال طالب خدمة ربطالمكالمة إلى  تمرير

 اختيار الناقل.

 مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ)

 (ب)مقدم خدمة 

 شبكة (ب)

 انهاء المكالمة

 نقطة ربط

 االتصال البيني 



 

۳۰ 

 

 : مخطط "خدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات الصوتية الثابتة"٣الشكل 

 الذكية الثابتةخدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات  ٤-١-٢-ب

شبكة الخدمة لأي مكالمة توصيل على خدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات الذكية الثابتة، تعمل 

ربط االتصال لعارض خدمة نتهاء في الشبكة الثابتة للطرف المتصل، عبر البنية التحتية االمن نقطة  ،ذكيةال

(أ)  ربط االتصال البينيطالب خدمة المكالمة إلى تسليم (ب)، إلى نقطة ربط االتصال البيني، حيث يتم  البيني

خدمات الهاتف المجاني لالتصال بخدمة الشبكة الذكية واإلنهاء. وقد تكون هذه الخدمات على سبيل المثال؛ 

 (الدولية والمحلية). الخدمات ذات األسعار الخاصةأو ) ٨٠٠(

 

 مخطط "خدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات الذكية الثابتة": ٤الشكل 

 إنشاء المكالمة

 مقدم خدمة (ب)

 شبكة (ب)

 مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ)

 نقطة ربط

 االتصال البيني 

 المكالمةإنشاء 

 مقدم خدمة (ب)

 شبكة (ب)

 مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ)

 نقطة ربط

 االتصال البيني 
 مقدم خدمة

 الشبكة الذكية 



 

۳۱ 

 الذكية المتنقلةخدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات  ٥-١-٢-ب

خدمة لمكالمة أية لمكالمات الصوتية الذكية المتنقلة على نقل تعمل خدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي ل

ربط لعارض خدمة في الشبكة المتنقلة للطرف المتصل، عبر البنية التحتية  االنتهاءذكية، من نقطة الشبكة ال

ربط االتصال طالب خدمة البيني، حيث يتم تسليم المكالمة إلى  (ب)، إلى نقطة ربط االتصال االتصال البيني

خدمات الهاتف (أ) لالتصال بخدمة الشبكة الذكية واإلنهاء، وقد تكون هذه الخدمات على سبيل المثال؛  البيني

 (الدولية والمحلية).الخدمات ذات األسعار الخاصة أو  )٨٠٠المجاني (

 

 : مخطط "خدمة البيع بالجملة للتوصيل االبتدائي للمكالمات الذكية المتنقلة"٥الشكل 

 خدمة البيع بالجملة لربط االتصال البيني العبوري ٦-١-٢-ب

طالب من التي تنشأ هي خدمة تشتمل على نقل المكالمة خدمة البيع بالجملة لربط االتصال البيني العبوري 

(أ) عبر نقطة ربط االتصال البيني، إلى شبكة مقدم الخدمة (ب)؛ ثم عبر نقطة ربط  ربط االتصال البينيخدمة 

التوصيل العبوري  قدمم هنا هو(ب)  مقدم الخدمة فيعتبراتصال بيني أخرى، إلى شبكة مقدم الخدمة (ج). 

الحركة من أحد مقدمي الخدمة بتوجيه . فعلى سبيل المثال، يمكن لمقدم الخدمة (ب) أن يقوم للمكالمات

المحليين (أ) إلى مقدم خدمة محلي آخر (ج)، أو من مقدم خدمة محلي طالب (أ) إلى مقدم خدمة اتصاالت بعيد 

 ة (ج).المدى أو مقدم خدمة اتصاالت متنقل

، المسؤولية خدمة البيع بالجملة لربط االتصال البيني العبوريال يتحمل مقدم الخدمة (ب) الذي يقوم بتوفير 

 .عن إنشاء أو إنهاء المكالمة

 إنشاء المكالمة

 مقدم خدمة (ب)

 شبكة (ب)

 مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ)

 مقدم خدمة

 الشبكة الذكية 

 نقطة ربط

 االتصال البيني 



 

۳۲ 

 

 االتصال البيني العبوري": مخطط "خدمة البيع بالجملة لربط ٦الشكل 

 خدمات البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الدولية ٧-١-٢-ب

(خدمة التوصيل العبوري للمكالمات الدولية) هي خدمة نقل خدمات البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الدولية 

االتصال البيني مع شبكة  المكالمات الدولية الصادرة والواردة من أو إلى شبكة مقدم الخدمة (أ)، عبر نقطة ربط

مكالمات األرقام الدولية المجانية). وبإمكان أي مقدم خدمة مرخص له بتقديم بما في ذلك مقدم الخدمة (ب) ( 

مع  ،خدمات االتصاالت الدولية بتوفير هذه الخدمة إلى أي من المستخدمين النهائيين لدى مقدم الخدمة

لمكالمات الصوتية عبر ل االنتهائيالتوصيل  ةصوتية، وبخدمدمجها بخدمة التوصيل العبوري للمكالمات ال

 خدمة الرقم الدولي المجاني.ب ة و/أوشبكات االتصاالت الثابتة أو المتنقل

 

 مخطط "خدمات البيع بالجملة للمكالمات الصوتية الدولية" :٧الشكل 

 التمرير

 مقدم خدمة (ب) مقدم خدمة (أ) مقدم خدمة (ج)

 شبكة (أ) شبكة (ج)

 السعودية دولة أخرى

 مكالمة دولية

 مقدم خدمة (ب) مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ) شبكة (ب)



 

۳۳ 

 للرسائل القصيرة االنتهائيخدمة التوصيل  ٨-١-٢-ب

مقدم خدمة االتصاالت  بواسطة؛ هي خدمة نقل الرسائل القصيرة للرسائل القصيرة االنتهائيخدمة التوصيل 

(أ) من  ربط االتصال البينيطالب خدمة المتنقلة (ب) عبر شبكته؛ إذ يتم تمرير الرسالة القصيرة المستلمة من 

نقطة ربط االتصال البيني إلى نقطة االنتهاء للشبكة عند الطرف المتلقي. وفيها يكون الطرف المتلقي 

 ب).لدى مقدم الخدمة (  للرسالة القصيرة مشتركاً 

 شبكة اإلنترنت.المعتمدة على متصفح الالرسائل القصيرة من خالل تطبيقات  إنشاء كما يمكن

 

 للرسائل القصيرة" االنتهائي: مخطط "خدمة التوصيل ٨الشكل 

 للرسائل متعددة الوسائط االنتهائيخدمة التوصيل  ٩-١-٢-ب

مقدم  بواسطةهي خدمة نقل الرسائل متعددة الوسائط  ،للرسائل متعددة الوسائط االنتهائيخدمة التوصيل 

طالب من التي يستلمها متعددة الوسائط الخدمة االتصاالت المتنقلة (ب) عبر شبكته، وذلك بتمرير الرسالة 

 له للشبكة عند الطرف المرسل االنتهاءالتصال البيني إلى نقطة (أ) من نقطة ربط ا ربط االتصال البينيخدمة 

 لدى مقدم الخدمة (ب). متعددة الوسائط مشتركاً الرسالة ليكون الطرف المتلقي لفيها ، والرسالة

 شبكة اإلنترنت.المعتمدة على متصفح الالرسائل متعددة الوسائط من خالل تطبيقات  يمكن إنشاءكما 

 إنهاء الرسالة القصيرة

 مقدم خدمة (ب) مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ) شبكة (ب)



 

۳٤ 

 

 للرسائل متعددة الوسائط" االنتهائي: مخطط "خدمة التوصيل ٩الشكل 

 للمكالمات المرئية االنتهائيخدمة التوصيل  ١٠-١-٢-ب

مقدم خدمة االتصاالت  بها، يقوم هي خدمة نقل مكالمة مرئيةللمكالمات المرئية  االنتهائيخدمة التوصيل 

(أ) من  ربط االتصال البينيطالب خدمة تمرير المكالمة المرئية المستلمة من بالمتنقلة (ب) عبر شبكته، وذلك 

شبكة الطرف المتلقي للمكالمة، وفيها يكون الطرف المتلقي بنقطة ربط االتصال البيني إلى نقطة االنتهاء 

 ب).للمكالمة مشتركًا لدى مقدم الخدمة ( 

 

 

 للمكالمات المرئية" االنتهائي: مخطط "خدمة التوصيل ١٠الشكل 

 المتعددة الوسائطإنهاء الرسالة 

 مقدم خدمة (ب) مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ) شبكة (ب)

 إنهاء المكالمة المرئية

 مقدم خدمة (ب) مقدم خدمة (أ)

 شبكة (أ) شبكة (ب)



 

۳٥ 

 خدمة وصالت ربط االتصال البيني ١١-١-٢-ب

االتصال البيني لدى مقدم خدمة وصالت ربط االتصال البيني هي وصلة تراسل تعمل على توصيل مقسم ربط 

عبر نقطة ربط  بالمرور، ومقسم ربط االتصال البيني لدى مقدم الخدمة (ب) المرخص له ،الخدمة (أ) المرخص له

مختلف خدمات ربط االتصال البيني. وقد يستخدم  تدعم خدمة وصالت ربط االتصال البيني توفيراالتصال البيني. 

بمقدم الخدمة (ج) الخاصة بمقدم الخدمة (ب) و/أو الخاصة اصة به، و/أو مقدم الخدمة (أ) وصالت التراسل الخ

 لربط االتصال البيني مع مقدم الخدمة (ب).

 

 وصالت ربط االتصال البيني": مخطط "خدمة ١١الشكل 

 الخدمات اإلضافية ١٢-١-٢-ب

 خدمات الطوارئ

عبر شبكة  ،المكالمات الهاتفية من نقطة االتصال البيني مع شبكة مقدم الخدمة (أ) تمريرعلى الخدمة تشتمل 

 .وتوصيلها إلى مركز معالجة مكالمات الطوارئ ،مقدم الخدمة (ب)

 خدمات استعالم الدليل

عبر  ،المكالمات الهاتفية من نقطة ربط االتصال البيني مع شبكة مقدم الخدمة (أ) تمريرعلى الخدمة  تشتمل

 وتوصيلها إلى مركز استعالمات الدليل. ،شبكة مقدم الخدمة (ب)

 خدمات أرقام المشاركة في التكلفة

على تمرير المكالمات الهاتفية من نقطة ربط االتصال البيني مع شبكة مقدم الخدمة (أ)، عبر الخدمة  تشتمل

المشاركة في التكلفة، على سبيل  بأنظمة أرقامشبكة مقدم الخدمة (ب)، وتوصيلها إلى رقم هاتفي مرتبط 

 للمتنقل والثابت. )٩٢٠٠(المثال أرقام 

 وصلة ربط االتصال البيني

 نقطة ربط االتصال

 ملكية مقدم الخدمة (ب) ملكية مقدم الخدمة (أ)

 منفذ

 وصلة ربط االتصال البيني



 

۳٦ 

 رموز النفاذ القصيرة خدمات

لى تمرير المكالمات الهاتفية من نقطة ربط االتصال البيني مع شبكة مقدم الخدمة (أ)، عبر ع الخدمة تشتمل

(هيكلية الترقيم الثالثية،  شبكة مقدم الخدمة (ب)، وتوصيلها إلى رقم هاتفي مرتبط بأرقام رموز النفاذ القصيرة

 .والرباعية، والخماسية، والسداسية)

 خدمات مراكز االتصال لمقدمي الخدمة 

على تمرير المكالمات الهاتفية من نقطة ربط االتصال البيني مع شبكة مقدم الخدمة (أ)، عبر  الخدمة تشتمل

 .(ب) االتصال لمقدم الخدمةكز اشبكة مقدم الخدمة (ب)، وتوصيلها إلى مر 

 الخدمات التكميلية

يوفرها مقدمو الخدمة، وينبغي أن يدعمها  ممكن أنالخدمات التكميلية هي خدمات معتمدة على الشبكة و

ومن األمثلة على هذه الخصائص التي قد يكون التوافق التشغيلي بين . مقدمو الخدمة المتصلين بينياً 

 :بها هي مقدمي الخدمة مطلوباً 

 .انتظار المكالمة .أ

 .تحويل المكالمة .ب

 .المقترنإظهار هوية الرقم  .ج

 .حجب هوية الرقم المقترن .د

 .المتصلإظهار رقم  .ه

 .حجب رقم المتصل .و

 .مجموعة مستخدمين مغلقة .ز

 .المكالمات الجماعية .ح

 .االتصال الداخلي المباشر .ط

 .خدمات تحويل المكالمات .ي

 .تصيد الخط .ك



 

۳۷ 

 .من طرف ثالثخدمة ال .ل

 .تبادل اإلشارات من مستخدم إلى مستخدم .م

 .رقم المتعدد للمشتركال .ن

 .تعليق المكالمة .س

 معلومات التكلفة. .ع

 .واالمتيازات متعددة المستوياتاألسبقية  .ف

 .األولوية .ص

 .التعرف على المكالمات المسيئة .ق

 .تتبع المكالمات المسيئة .ر

 .حظر المكالمات الصادرة .ش

 .تحمل الرسوم من الطرف اآلخر .ت

 .ما يكون متاحاً عند على الرقم إعادة االتصال .ث

 .)E-164( بصيغةنقل الرقم  .خ

 .إلى المستخدم ضمن نفس النطاقإعالنات ونغمات صوتية  .ذ

 .)DMTFرسال متعدد التردد مزدوج النغمة (اإل .ض

 .للمكالمة الفرعيالتوجيه  .ظ



 

۳۸ 

 النطاقخدمات الخطوط المؤجرة وخدمات سعة  ٢-٢-ب

 للخطوط المؤجرة بالجملةالمحلية ة االنتهائيوصالت التوصيل  ةخدم ١-٢-٢-ب

الخدمة (ب)  مقدمللخطوط المؤجرة بالجملة تشتمل على توفير المحلية ة االنتهائيخدمات وصالت التوصيل 

المعنونة  (البيانات) المعطياتإرسال عن طريق تقنيات مثل اإليثرنت، على سبيل المثال (سعة تراسل ثابتة ل

موقع العميل إلى لتوصيل )) DWDM(الكثيف  يطول الموجال ومضاعفة تقسيم)، MPLSمتعدد البروتوكوالت (

للخطوط المؤجرة بالجملة.  مقسمبر ، إما مباشرة أو ع(أ)مقدم الخدمة  نفاذبنقطة  ومن ثم ايصاله الدوائر،مقسم 

مع شبكة مقدم الخدمة (ب) مخصص لغرض ربط وصلة النفاذ للخط المؤجر  يمثل جزء من الدوائر المؤجرةمقسم 

 .لخطوط المؤجرة بالجملةمقسم ادوائر  وصالت

 

 للخطوط المؤجرة بالجملة"المحلية ة االنتهائي: مخطط "خدمات وصالت التوصيل ١٢الشكل 

 لخطوط المؤجرة بالجملةمقسم ادوائر المحلية لالوصالت  ةخدم ٢-٢-٢-ب

سعة ل) بالخدمة (  مقدمتشتمل على توفير  لخطوط المؤجرة بالجملةمقسم ادوائر المحلية لالخدمات وصالت 

)، MPLS(المعنونة متعدد البروتوكوالت  المعطياتإرسال تراسل ثابتة (عن طريق تقنيات مثل اإليثرنت، 

) ما بين نقطة النفاذ مع مقدم الخدمة (أ) عند مقسم دوائر (DWDM)ومضاعفة تقسيم الطول الموجي الكثيف 

 اذ للخطوط المؤجرة.بوصلة النفومن ثم التوصيل أخر، مؤجرة وعند مقسم دوائر  مؤجرة محدد،

 مقسم دوائر مؤجرة مقسم دوائر مؤجرة

 وصلة النفاذ

 لمقدم الخدمة (ب) 

 النواة

 نطاق الخدمة

 وصلة التوصيل االنتهائي وصلة مقسم الدوائر المحلية وصلة التوصيل االنتهائي

 موقع مقدم

 الخدمة (أ) 

 موقع مقدم

 الخدمة (أ) 

 وصلة النفاذ

 لمقدم الخدمة (ب) 

 نطاق الخدمة



 

۳۹ 

 

 لخطوط المؤجرة بالجملة"مقسم ادوائر المحلية لالوصالت  ة: مخطط "خدم١٣الشكل 

 خدمة سعات التراسل الدولية بالجملة ٣-٢-٢-ب

خدمة سعات التراسل الدولية بالجملة هي خدمة يوفر فيها مقدم الخدمة (ب) سعة تراسل دولية عبر الكوابل 

تتضمن هذه  (أ). ربط االتصال البينيطالب خدمة البحرية، أو الوصالت األرضية، أو وصالت األقمار الصناعية إلى 

رضية األ محطاتالو ،الدولية الكوابلإلى مرافق مقدم الخدمة (ب) (مثل محطات إنزال الوصول  الخدمة أيضاً 

 معدات مقدم الخدمة (أ).مع ) لمشاركة المواقع قمار الصناعيةلأل

 خدمة التوصيل العبوري عبر بروتوكول اإلنترنت ٤-٢-٢-ب

يوفر من خاللها  ،)metered dataمقاسة (خدمة التوصيل العبوري عبر بروتوكول اإلنترنت؛ هي خدمة بيانات 

التوجيه لجميع الوجهات في جدول  ،مقدم الخدمة (ب) سعة محلية أو دولية للحركة عبر بروتوكول اإلنترنت

طالب خدمة كحركة اإلنترنت مثًال) ل( دوليبقصد توفير اتصال إنترنت مرجعي الخاص به، أو يقوم بتحديد مسار 

 (أ). ربط االتصال البيني

 نطاق الخدمة

 وصلة مقسم الدوائر المحلية وصلة التوصيل االنتهائي

 

 وصلة التوصيل االنتهائي

 موقع مقدم

 الخدمة (أ) 

 موقع مقدم

 الخدمة (أ) 
 مقسم دوائر مؤجرة مقسم دوائر مؤجرة

 الوصلة األساسية  النفاذ النفاذ

 لمقدم الخدمة (ب) 



 

٤۰ 

 

 : مخطط "خدمة التوصيل العبوري عبر بروتوكول اإلنترنت"١٤الشكل 

 خدمة التناظر الخاص ٥-٢-٢-ب

بغرض تبادل الحركة  ،المنفصلة )autonomous systems( الذاتيةمن خاللها اثنان من األنظمة يتصل هي خدمة 

المادي للشبكات،  ربط االتصال البينيبين المستخدمين لكل شبكة. ويتم تنفيذ خدمة التناظر الخاص عن طريق 

لتمرير عبر بروتوكول البوابة الحدودية باستخدام خدمة وصلة ربط اتصال بيني، بما في ذلك تبادل معلومات ا

)BGP.( 

 

 

 : مخطط "خدمة التناظر الخاص"١٥الشكل 

 مقدم الخدمة (ب)

 مقدمي الخدمة اآلخرين

 شبكة (أ)

 حركة البروتوكول

 التوصيل العبوري عبر

 بروتوكول اإلنترنت 

 مقدم الخدمة (أ)

 الحركة

 حركة البروتوكول

 مقدم الخدمة (ب) مقدم الخدمة (أ)

 شبكة (ب) شبكة (أ)



 

٤۱ 

 الدولية خدمات السعة في محطات إنزال الكوابل ٦-٢-٢-ب

على الوصول  قادراً  ،الدولية خالل خدمات السعة في محطة إنزال الكوابلمن يجب أن يكون مقدم الخدمة (أ)، 

الخاصة بمقدم الخدمة الدولية المواقع لمعداته النشطة في محطة إنزال الكوابل  ومشاركةإلى السعة الدولية 

إرسال اإليثرنت، على سبيل المثال ال الحصر: (ب). ويمكن توفير خدمات السعة باستخدام أي تقنية مناسبة (

 .)(DWDM))، وتقسيم ومضاعفة طول الموجة المكثفة MPLS(المعنونة متعدد البروتوكوالت المعطيات 

 ،الدولية الكوابلفي محطة إنزال  (أ) النشطةلمعدات مقدم الخدمة  ركة المواقعامشإمكانية عدم في حالة و

 في مشاركةللبديلة توفير آلية  (ب)يجب على مقدم الخدمة ف سباب فنية مبررة ومقبولة من قبل الهيئة،أل

 ما يلي: على األقل متضمنة، المواقع

لى سبيل عأقرب موقع ممكن من الناحية الفنية لمقدم الخدمة (ب) (في مشاركة المواقع  .أ

ونقاط التسليم، وما إلى ذلك). وفي هذه الحالة، فيجب أن والمقاسم ، المعلوماتالمثال، مركز 

إلى خدمة بالوصول  (أ)للسماح لمقدم الخدمة  ربط االتصال البينييوفر مقدم الخدمة (ب) خدمات 

 ، دون تحميله أي رسوم إضافية.السعة المطلوبة

 (أ). فق مقدم الخدمةاإلى مر (ب) مقدم الخدمة ل الدولية الكوابلمن محطة إنزال  البيني التوصيل .ب

 النطاق العريض عند موقع ثابت إلى خدمة البيع بالجملة لنفاذ ٣-٢-ب

 خدمة البيع بالجملة لسيل النبضات ١-٣-٢-ب

النطاق مشترك اإلنترنت (الحزم) من خط  بروتوكولخدمة البيع بالجملة لسيل النبضات على نقل رسائل  تشتمل

)، عبر شبكة مقدم الخدمة (ب) إلى نقطة )FTTX(األلياف البصريةخدمة و) xDSLالعريض (خط المشترك الرقمي (

 (أ). ربط االتصال البينيطالب خدمة ربط االتصال البيني مع 

 والمستوى الثالث) Layer 2تقنية المستوى الثاني ( استخداميمكن للربط عند نقطة ربط االتصال البيني 

 ).Layer 3 IPلبروتوكول اإلنترنت (



 

٤۲ 

 

 : مخطط "خدمة البيع بالجملة لسيل النبضات"١٦الشكل 

 )VULAخدمة إتاحة النفاذ االفتراضي إلى عناصر الشبكة ( ٢-٣-٢-ب

ربط طالب خدمة ) هي خدمة يستخدم من خاللها VULAخدمة إتاحة النفاذ االفتراضي إلى عناصر الشبكة (

يوفره مقدم الخدمة (ب)، لتوفير الخدمات للمشتركين المتصلين بشبكة النفاذ  افتراضياً  (أ) اتصاالً  االتصال البيني

) هي VULAالخاصة بمقدم الخدمة (ب). خدمة إتاحة النفاذ االفتراضي إلى عناصر الشبكة (التالي لشبكات الجيل 

موقع النهاية في  شكل من أشكال خدمة البيع بالجملة لسيل النبضات، بحيث يحدث ربط االتصال البيني محلياً 

بمستوى مشابه من  االفتراضي). وبالتالي، يجب أن يسمح إتاحة النفاذ OLTالطرفية لخط األلياف البصرية (

 المرونة في تصميم منتجات التجزئة مثل إتاحة النفاذ المادي.

 

 )VULA: مخطط "خدمة إتاحة النفاذ االفتراضي إلى عناصر الشبكة (١٧الشكل 

 التجمع
 النفاذ

 النواة

  ٢المستوى 

  من سيل النبضات

 مقدم الخدمة (ب)

 المستخدم

 النهائي 

 ) أوOLTالنهاية الطرفية لخط األلياف البصرية (
 )DSLAMوحدة نفاذ خط المشترك الرقمي (

 جهاز التوجيه الطرفي

 نقطة التسليم

 الوطنية 

 نقطة التسليم

 اإلقليمية 

  ٣المستوى 

  من سيل النبضات

 جهاز التوجيه األساسي

 النفاذ

VULA 

 مقدم الخدمة (ب)

 )OLTالنهاية الطرفية لخط األلياف البصرية (

 المستخدم

 النهائي 
 مقدم الخدمة (أ)

 نقطة التسليم

 المحلية



 

٤۳ 

 لخدمات االتصاالت مباشرإعادة البيع ال ٤-٢-ب

خاللها مقدم الخدمة (أ) بشراء منتج من مقدم خدمة (ب)، ودون إضافة  من هي خدمة يقومالمباشر إعادة البيع 

النهائي باستخدام عالمته التجارية الخاصة وبأسعاره العميل أو المستفيد عناصر شبكته الخاصة، وبيعه إلى 

 .))Bulk SMSخدمة الرسائل المجمعة ( :ة (على سبيل المثالالخاص

 ى االتصاالت المتنقلةخدمات البيع بالجملة للنفاذ إل ٥-٢-ب

 خدمة استضافة مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية ١-٥-٢-ب

خدمة استضافة مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية؛ هي خدمة تتيح لمقدم الخدمة (أ)، دون الحاجة 

إلى تخصيص ترددات أو شبكة نفاذ السلكية، باستئجار سعة من شبكة االتصاالت المتنقلة من مقدم الخدمة 

. وتشمل خدمات خدمين النهائيينالمست(ب)، واستخدام تلك السعة؛ لتوفير خدمات االتصاالت المتنقلة إلى 

، ةالمتنقل يةالصوتاالتصاالت ) على سبيل المثال ال الحصر، MVNOمشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية (

، )VoLTE( ) ،WiFi calling( وخدمات اإلنترنت، والرسائل القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط المتعددة،

)G5( ويجب أن يتبع تقديم خدمات مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية ١التقنياتو وغيرها من الخدمات .

)MVNO (ذات عالقةالتي أصدرتها الهيئة، وأي أنظمة أخرى للهيئة  التنظيمات المتعلقة. 

 على نوع المشغل قد تختلف خدمات استضافة مشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية، اعتماداً 

الخدمات التي يمكن أن يقدمها مقدم الخدمة (ب) عبر وتشمل واالتفاقية التي تم التوصل إليها.  االفتراضي،

 :على ما يلي(أ)  ربط االتصال البينيطالب خدمة شبكته إلى 

للمكالمة الصوتية: وهي مكالمة صوتية صادرة عن مشترك مع مقدم الخدمة االبتدائي التوصيل  .أ

من قبل مقدم الخدمة تمريرها ، والتي يتم ٢الالسلكية لمقدم الخدمة (ب)(أ) المتصل بشبكة النفاذ 

وبحسب نوع نقطة ربط االتصال البيني. في بعض الحاالت من خالل (ب) إلى مقدم الخدمة (أ) 

)، قد يقوم مقدم الخدمة (ب) بالتوصيل MVNOمشغل شبكة االتصاالت المتنقلة االفتراضية (

لقي (من خالل شبكته الخاصة أو بناًء على خدمات البيع بالجملة للمكالمة إلى المت االنتهائي

 المكالمة إلى مقدم الخدمة (أ).تمرير للمكالمات الصوتية المتنقلة) بدًال من  االنتهائيللتوصيل 

للمكالمات  االبتدائيالتوصيل مماثلة لخدمة لمكالمات الفيديو: وهي  االبتدائيالتوصيل  .ب

 مكالمات الفيديو. بصورةولكن  ،الصوتية

                                                           
 .بحيث تكون مبنية على مبدأ حيادية التقنيةيتم توفير خدمات ربط االتصال البيني  ١
 من الطرف الثالث لخدمة مستخدميه. الوطنيخدمات التجوال  )ب( أو بشبكة نفاذ السلكي لطرف ثالث في المنطقة التي يستخدم فيها مقدم الخدمة  ٢



 

٤٤ 

 ،للمكالمات الصوتية االبتدائيالتوصيل مماثلة لخدمة للرسائل القصيرة: وهي االبتدائي التوصيل  .ج

 رسائل قصيرة. بصورةولكن 

 االبتدائيالتوصيل مماثلة لخدمات لرسائل الوسائط المتعددة: وهي  االبتدائيالتوصيل  .د

 متعددة.رسائل الوسائط ال بصورةولكن  ،للمكالمات الصوتية

لمكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو، أو  االنتهائيللخدمات: وهو التوصيل  االنتهائيالتوصيل  .ه

مقدم الخدمة (أ) المتصل بشبكة تابع لإلى مشترك صادرة  ،رسالة قصيرة، أو رسالة وسائط متعددة

 .٢النفاذ الالسلكية لمقدم الخدمة (ب)

 وعةلرسائل القصيرة إلى مجما): قد تحتوي على خدمات مثل إرسال Bulk SMS( ةرسائل المجمعال .و

المرخص له بتقديم   عن طريقمن المشتركين، الذين قد يكونوا مشتركين لدى أي مقدم خدمة، 

، مع مقدم الخدمة (ب) أو مع مقدم الخدمة  التجارية تفاقياتاالباستخدام المجمعة  رسائل الخدمة 

 .٢(أ)، والذي يستخدم شبكة النفاذ الالسلكية لمقدم الخدمة (ب)

: بموجب هذه الخدمة، يكون عميل مقدم الخدمة (أ) متصًال بشبكة النفاذ (البيانات) طياتالمعحركة  .ز

. قد يتم نقل حركة المعطيات، قادرا على استخدام خدمات حركة ٢الالسلكية لمقدم الخدمة (ب)

أو يمكن تمريرها مباشرة إلى  ،إلى مقدم الخدمة (أ) في نقطة ربط االتصال البينيالمعطيات 

قية الخاصة ونوع مشغل شبكة االتصاالت على االتفا اإلنترنت من قبل مقدم الخدمة (ب)، اعتماداً 

 ).MVNOالمتنقلة االفتراضية (

 خدمة البيع بالجملة للتجوال المحلي ٢-٥-٢-ب

خدمة البيع بالجملة للتجوال المحلي؛ هي خدمة يمكن من خاللها استضافة مشتركي مقدم الخدمة (أ) 

(ب)؛ وذلك حين  اتصاالت متنقلة آخر خدمةو/أو خدمات شبكة اتصاالت متنقلة، تابعة لمقدم  باستخدام مرافق

 .يكون أولئك المشتركون خارج نطاق تغطية شبكة االتصاالت المتنقلة الخاصة بهم

 )IBSحلول الداخلية (لل البيع بالجملة خدمات ٣-٥-٢-ب

(أ) مشتركي مقدم الخدمة هي خدمات يمكن من خاللها استضافة  ؛لحلول الداخليةل البيع بالجملة خدمات

، في مواقع و/أو خدمات شبكة اتصاالت متنقلة، تابعة لمقدم خدمة اتصاالت متنقلة آخر (ب)باستخدام مرافق 

 .وغيرهامثل؛ المالعب، والمحطات، والمطارات، والمباني، 



 

٤٥ 

 المشاركة في المواقع ٦-٢-ب

 المساحة، والطاقةمن خالل توفير مقدم الخدمة (ب) يقدمها المشاركة في المواقع هي عبارة عن خدمة 

ألقمار الصناعية، أو األرضية لمحطات ال، وتكييف الهواء، في أحد مرافقه المادية (مثل المقاسم، والكهربائية

، ونقاط التبادل والتسليم، وما إلى ذلك) إلى مقدم الخدمة المعلومات، ومركز الدولية محطات إنزال الكوابل

على مدار إلى المساحة المتشاركة  من الوصولدم الخدمة (أ) مقمع تمكين (أ) لتركيب معدات االتصاالت. 

التوصيل  الساعة طوال األسبوع، وتشغيل وصيانة معدات االتصاالت الخاصة به. وتشمل هذه الخدمة أيضاً 

 المتبادل بين المعدات في نفس الموقع.

 )LLUحق الوصول لدوائر شبكة النفاذ المحلية ( ٧-٢-ب

 بتأجير الكوابلمقدم الخدمة (ب)  يقوم من خاللها) هي خدمة LLUالنفاذ المحلية (حق الوصول لدوائر شبكة 

) MDFالكوابل من إطار التوزيع الرئيسي (بتلك النحاسية لمقدم الخدمة (أ). ويتحكم مقدم الخدمة (أ) بشكل كامل 

عمها الكوابل عبر جميع الترددات التي تدالمعطيات المشترك، ويمكنه تقديم خدمات الصوت وموقع إلى 

 النحاسية.

 )SLUلجزء من دوائر شبكة النفاذ المحلية (حق الوصول  ٨-٢-ب

) يعني حق الوصول الجزئي لدوائر شبكة النفاذ المحلية SLUلجزء من دوائر شبكة النفاذ المحلية (حق الوصول 

التوصيل النهائي في  ة) ونقطMDFبواسطة مقدم الخدمة (أ) عند نقطة مادية، بين إطار التوزيع الرئيسي (

كابينة عند عدة نقاط نفاذ مادية في مسار الدائرة (مثل  المشترك. وبإمكان مقدم الخدمة (أ) التوصيل موقع

 ).الشارع

 النفاذ المحلي بخطخدمة المشاركة  ٩-٢-ب

دمة (ب) مقدم الخب الخاصةللكوابل النحاسية  ةغير الصوتي التردداتهي خدمة تتيح لمقدم الخدمة (أ) استخدام 

. وفيها يستمر مقدم الخدمة (ب) الذي يقدم خدمة البيع بالجملة في توفير خدمة المعطياتلتوفير خدمات 

(أ)  ربط االتصال البينيطالب خدمة يوفر وفي نفس الوقت النفاذ المحلية، خطوط المكالمات الصوتية عبر 

 البيانات. وال يحدث تجميع لسيل التردداتالنفاذ المحلي نفسه، باستخدام الجزء األعلى من خط عبر  خدماته،

 بواسطة مقدم الخدمة (ب).

 



 

٤٦ 

 إجراءات تقديم الخدمات -الملحق ج

 عمليات إنشاء الشبكة وتجهيزها ١-ج

وتجهيزها يجب أن يحدد العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر بصورة تامة؛ عمليات إنشاء الشبكة  )١(

لتقديم خدمات ربط االتصال البيني، إلى مقدمي الخدمة اآلخرين. على أن تشمل هذه العمليات على 

 سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 .تخطيط الشبكة .أ

  .المستقبلية للحركة التوقعات .ب

 .إجراءات طلب خدمات ربط االتصال البيني والزمن المستغرق لتنفيذ هذه الطلبات .ج

 .التنفيذ .د

 ط الشبكةتخطي

يجب أن يحدد مقدم الخدمة المسيطر في العرض المرجع الخاص به؛ عملية تخطيط الشبكة، والتي  )٢(

 تشمل على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 .تخطيط وصالت ربط االتصال البيني الجديدة .أ

 .إزالة وصالت ربط االتصال البيني .ب

 .توقعات سعة ربط االتصال البيني .ج

 .التراسلبكات ربط االتصال البيني لش .د

يجب على مقدمي الخدمة تبادل المعلومات المتعلقة بالتوقعات؛ لضمان توفر السعة الكافية عند  )٣(

 الطلب.

 .يجب أن يتفق مقدمو الخدمة على طريقة إدارة السعة )٤(



 

٤۷ 

 التوقعات

يجب أن يقوم مقدمو الخدمة الذين يطلبون خدمات ربط االتصال البيني أو يستخدمونها، بتقديم  )٥(

. ويجب تحديث هذه التوقعات عامين بشكل دوري لمدة ربط االتصال البينيلمقدم خدمات  توقعاتهم

 كل ستة أشهر.

يجب أن يحدد مقدم الخدمة المسيطر في العرض المرجعي الخاص به، تفصيًال لمتطلبات تقديم  )٦(

 .توقعات الحركة

 المشاركة في المواقع

أن يسمحوا لمقدمي الخدمة اآلخرين  ،القائمة يجب على مقدمي الخدمة ذوي مرافق االتصاالت )٧(

توفير  بناء على متطلباتباستضافة أنظمة التراسل الخاصة بهم في مرافق االتصاالت القائمة، 

تطلب يوال  ،اقتصادياً  امجدي ذا كان ذلكإ، تنظيماتهذه الالمحددة في خدمات ربط االتصال البيني 

 أعماال انشائية جوهرية إضافية.

السماح بتركيب المعدات المطلوبة لخدمات ربط االتصال البيني، في المواقع التي يتم يجب  )٨(

 .فنياً  مشاركتها، إذا كان ذلك ممكناً 

 إجراءات الطلب

 يجب أن يتضمن العرض المرجعي إجراءات مفصلة؛ لطلب خدمات ربط االتصال البيني. )٩(

استخدام  كما يمكن .إلكترونياً تاحته إمع  ،يمكن استكمال الطلبات وإرسالها فقط في نموذج محدد )١٠(

 كحد أدنى من المحتوى المراد تضمينه. الملحق (د) المرفق في هذه الوثيقةب االسترشادي نموذجال

 ،على طلب خدمات ربط االتصال البيني من عدمها،يجب أن يحدد مقدم الخدمة المسيطر، موافقته  )١١(

 أيام من تقديم الطلب كحد أقصى. )١٠( خالل

عدم قبول الطلب؛ يجب توجيه رد كتابي إلى مقدم الخدمة الذي قدم الطلب، موضحًا فيه في حال  )١٢(

 األسباب، باإلضافة إلى تقديم عرض بديل مناسب؛ مع تزويد الهيئة بنسخة من الرد.

 ومتابعتها. بين مقدمي الخدمة طلب الخدمات وطريقة يحق للهيئة تحديد آلية )١٣(



 

٤۸ 

 الوقت الالزم لتنفيذ الطلبات

يحدد مقدم الخدمة المسيطر في العرض المرجعي الخاص به، أو حسب ما تكون الحالة، الوقت  يجب أن )١٤(

 المتوقع الالزم لتنفيذ الطلبات المتعلقة بخدمات ربط االتصال البيني.

 التنفيذ

يجب أن تغطي عملية التنفيذ المضمنة في العرض المرجعي عمليات التركيب، التي تشمل األعمال  )١٥(

أعمال مدنية مطلوبة، واالختبارات والتجهيزات الالزمة، مع ضمان الوفاء بمعايير جودة اإلنشائية، وأي 

 .الخدمة

شروط وأحكام طلب الوصول إلى لمقدمي الخدمة اآلخرين،  ،يجب أن يوفر مقدمو الخدمة المسيطرون )١٦(

نة صياتشغيل ومعدات جديدة، أو  بغرض لتركيبالمرافق المطلوبة لخدمات ربط االتصال البيني، 

. ويجب طلب األعمال في المرافق المسيطرخدمة الالمعدات الموجودة في المرافق المشتركة لمقدم 

المسيطر خدمة الوتأكيدها من قبل مقدم  ،على األقل من التاريخ المستهدف )يومين(المحجوزة قبل 

بأداء هذه المؤهلين بعد استالم هذا الطلب. ويجب السماح لموظفي مقدمي الخدمة  )يوم واحد( خالل

 إشراف.تتطلب وجود ما لم تكن هناك مخاوف أمنية محددة واستثنائية  ،األعمال بشكل مستقل

مقدمي الخدمة يجب أن يوفر مقدمو الخدمة المسيطرون الشروط التي ُيسمح بموجبها لموظفي  )١٧(

لإلشراف، وذلك إلى مرافق مقدم الخدمة المسيطر، من غير الخضوع بالدخول المصرح لهم اآلخرين، و

تجاوز أو  ،، أو التحسينوالتعامل مع االختناقاتإلجراء مسح، أو تركيب، أو إصالح الكوابل أو المعدات، 

. يجب على تنظيماتهذه الالمحددة في خدمات ربط االتصال البيني  ، ضمنالبنية التحتية بعض أجزاء

 خالل ،في مرافقه المحجوزةالمنفذة مقدم الخدمة المسيطر اإلبالغ عن جميع التفاصيل حول األعمال 

 عمال.تنفيذ هذه األعن أي ضرر أو خرق أمني يحدث أثناء  مع مسؤوليته ،االنتهاء منهامن أيام  )٥(

لتجهيز وتسليم خدمة ربط االتصال البيني أو خدمة النفاذ؛ يجب على مقدمي الخدمة التوقيع رسميًا  )١٨(

 .للمعايير المتفق عليها تأكيد أن الخدمة قد تم توفيرها، وفقاً و

 عمليات التشغيل والصيانة ٢-ج

يجب أن يحدد مقدم الخدمة المسيطر في العرض المرجعي الخاص به، جميع عمليات التشغيل والصيانة  )١(

 المتعلقة بربط االتصال البيني، والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .إدارة الشبكة .أ



 

٤۹ 

 .إدارة الحركة .ب

 .المكالماتإدارة تمرير  .ج

 .إدارة األعطال .د

 .التشغيلية االختبارات .ه

 .األنظمةالسالمة وحماية  .و

 إدارة الشبكة

 يجب أن يضمن مقدم الخدمة المسيطر تشغيل مركز واحد أو أكثر من مراكز تشغيل الشبكة على مدار )٢(

 ، إلدارة الشبكات المستخدمة لخدمات ربط االتصال البيني.الساعة طوال األسبوع

 ةإدارة الحرك

الالزمة  )NTM( يجب أن يكون لمقدمي الخدمة، المرتبطين فيما بينهما، إمكانيات إدارة حركة الشبكة )٣(

لإلشراف على الحركة ومراقبتها والتحكم بها بشكل مباشر، بهدف االستفادة القصوى من السعة 

 المتوفرة، وااللتزام بمعايير جودة الخدمة.

المسيطر؛ اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع االستفسارات  يجب أن يحدد العرض المرجعي لمقدم الخدمة )٤(

 .)NTM( والمشاكل المتعلقة بإدارة حركة الشبكة

يجب أن يتحمل مقدمو الخدمة مسؤولية مراقبة وقياس الحركة وجودة الخدمة في جميع وصالت ربط  )٥(

 ،شبكاته الخاصةاالتصال البيني في شبكاتهم. ويمكن لمقدم الخدمة وضع ضوابط حركة مناسبة داخل 

شبكة المتصلة الخاصة بمقدم خدمة آخر. وفي هذه الحالة، يتم الللحماية من أي مشاكل تحدث في 

 .تطبيق إجراءات إدارة األعطال

 التوجيهإدارة 

خطيط وإدارة تمرير المكالمات الصادرة والواردة، وحركة تيجب أن يقوم مقدمو الخدمة بالمشاركة في  )٦(

 تى نقطة ربط االتصال البيني.شبكاتهم ح المعطيات في

 .هالتوجي وي العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر على إطار العمل المفصل إلدارةتيجب أن يح )٧(



 

٥۰ 

 إدارة األعطال

يجب أن يوضح مقدم الخدمة المسيطر في العرض المرجعي الخاص به اإلجراءات المتعلقة بإدارة  )٨(

 :ذلك بما فيذات العالقة، واُألطر الزمنية األعطال، 

 .االتصال، وعملية التصعيد لإلبالغ عن األعطالمعلومات تفاصيل   .أ

 .اكتشاف األعطال  .ب

 .معالجة األعطال  .ج

، مدار الساعة طوال األسبوعيجب على جميع مقدمي الخدمة توفير أشخاص لالتصال بهم على  )٩(

 إلبالغهم عن األعطال.

 البيني،أن يؤثر على خدمات ربط االتصال  يمكنيجب أن يقوم مقدم الخدمة الذي يكتشف عطًال محتمًال  )١٠(

على الفور. ويجب أن يتم ذلك بصرف النظر عن وجود العطل  إشعار مقدم الخدمة اآلخر المتصل بينياً 

 داخل نطاق شبكة مقدم الخدمة المكتشف، أو خارجها.

المضي بجب على مقدمي الخدمة، بمجرد تلقي اإلشعار بوجود عطل ما، تحديد المسؤول عن العطل، و )١١(

 إلصالحه، وإعادة الخدمة إلى وضعها الطبيعي. قدماً 

أكبر قدر من المعلومات  ،في حال وجود عطل، يجب أن يتبادل جميع مقدمي الخدمة المعنيين )١٢(

 ، ومن ثم إعادة الخدمة إلى الوضع التشغيلي الطبيعي.العطللحل  المطلوبة

 .عن األعطال ومتابعتهايجب أن يقوم مقدمو الخدمة بتطوير، وتشغيل نظام اإلبالغ  )١٣(

 االختبارات التشغيلية

. ويجب في حده األدنى تأثير على تدفق الحركةأن يكون الإجراء اختبارات التشغيل والصيانة عند يجب  )١٤(

 على مدارحركة أقل الفترات االتفاق على الجدول الزمني بشكل متبادل، ويفضل إجراء االختبارات في 

 اليوم.

 السالمة وحماية األنظمة

 يعد مقدمو الخدمة مسؤولين عن سالمة األنظمة الخاصة بهم وتشغيلها. )١٥(



 

٥۱ 

وضمان التشغيل اآلمن لشبكات ربط االتصال البيني  نزاهةيلتزم مقدمو الخدمة بالمحافظة على  )١٦(

 الخاصة بهم، كما يجب عليهم تبني تدابير محددة لضمان سالمة جميع الموظفين والمستخدمين.

عي لمقدم الخدمة المسيطر على معايير وإجراءات السالمة؛ لضمان يجب أن يتضمن العرض المرج  )١٧(

سالمة موظفي مقدم الخدمة اآلخر، الذين يعملون في مواقع مقدم الخدمة المسيطر. ويجب أن 

تغطي نطاق هذه المعايير؛ السالمة البدنية، والكهربائية، واإلشعاعات الكهرومغناطيسية، وغيرها من 

 ، أو أنظمة الهيئة.بالسوقالمعايير المتعلقة وبها األنظمة السارية محليًا، األمور األخرى التي تتطل

 الفوترةإجراءات 

، والتي تشمل بصورة كاملة العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر عمليات الفوترةيوضح يجب أن  )١٨(

 على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .المحاسبةسجالت بيانات  .أ

 .االتصال البينيلخدمات ربط المحاسبة مبادئ  .ب

 .إجراءات الدفع .ج

 .تسوية الفواتير .د

يجب أن يكون لمقدمي الخدمة الذين يقدمون خدمات ربط االتصال البيني؛ القدرة على قياس المقابل  )١٩(

 المالي لهذه الخدمات وتسجيلها وفوترتها.

سجالت  إذا كانت فوترة خدمة ما تعتمد على الحركة المتبادلة، فيجب أن تكون الفوترة مبنية على )٢٠(

 نظام الفوترة.لكمدخالت ) CDRالمحاسبة (بيانات 

. ويجب )واحدةعام (يجب أن يقوم الطرف المعد للفواتير بحفظ بيانات الفواتير لفترة زمنية ال تقل عن  )٢١(

 في شكل يسهل استرجاعه عند الطلب؛ إلعادة حساب أي مبالغ مستحقة إذا لزم األمر.البيانات أن تكون 

تشمل فترات و، إجراءات السداد الرسميةيجب أن يوثق العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر  )٢٢(

، وشكل الفاتورة واالستفسارات حولها، وطريقة إرسال الفاتورة وغيرها من تفاصيل والسدادالفوترة 

 األخرى، مثل التسويات.السداد 

 لفواتير.التسوية لإجراءات العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر تفاصيل يوضح يجب أن  )٢٣(



 

٥۲ 

للوصول  الخدمة المرتبطين بينياً  يمقدم مع عملالفواتير بحسن نية، التسوية إجراءات يجب أن تتم  )٢٤(

 المتعلقة بالفوترة.لالختالفات إلى حل مرٍض 

يجب أن يحدد العرض المرجعي لمقدم الخدمة المسيطر اإلجراءات الخاصة بمعالجة قضايا الفوترة التي  )٢٥(

 .حلهالم يتم 



 

٥۳ 

 طلبات ربط االتصال البينينموذج  -الملحق د
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