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 المقدمة -١

ـــم  )١( ـــد باس ـــا بع ـــا فيم ـــار إليه ـــات (المش ـــة المعلوم ـــاالت وتقني ـــة االتص ـــة هيئ ـــدد أنظم تح

 :التاليوااللتزامات المعنية ب، والحقوق ، والتنظيمات،"الهيئة") القواعد

 .العامةضمان حق الوصول إلى شبكات االتصاالت  .أ

المملوكــة أو  ،مرافــق االتصــاالت الماديــة إلــىأحــد مقــدمي الخدمــة إتاحــة وصــول  .ب

 .توفير خدمات االتصاالت تسهيل بغرض ،خدمة آخر تدار من قبل مقدم

ـــة  )٢( ـــى بحاجـــة مقـــدمو الخدم ـــى الإل ـــتخدام  المرافـــقوصـــول إل ـــق اس ـــر الشـــبكات (ح لنش

ـــبكات) ـــد الش ـــق لتمدي ـــذي و، الطري ـــات ال ـــة الجه ـــع لموافق ـــةيخض ـــة ، ولالحكومي موافق

 واللوائح ذات الصلة. تنظيمات، وللالمرفقمالك 

لتمكـــين  اً أساســـي وعـــامالً ، نـــادراً  مـــورداً  حـــق اســـتخدام الطريـــق لتمديـــد الشـــبكاتيعتبـــر  )٣(

لمنافســـة الفعالـــة والنمـــو فـــي ســـوق االتصـــاالت. لـــذلك، يجـــب علـــى جميـــع مقـــدمي ا

 ألنظمة الهيئة. وفقاً الخدمة استغالل هذه الوسيلة بكفاءة وفعالية، و

سيســـهم فـــي  إلـــى المرافـــق الماديـــة مقـــدمي الخدمـــة وصـــولإن تعزيـــز وتســـهيل  )٤(

 :بـ قما يتعلفيا المنصوص عليها في نظام االتصاالت وخصوص األغراضتحقيق 

 توفير خدمات اتصاالت متطورة وكافية وبأسعار مناسبة. .أ

 ،وخــــدماتها ،وأجهزتهــــا ،ضــــمان حــــق الوصــــول إلــــى شــــبكات االتصــــاالت العامــــة .ب

 بأسعار معقولة.

يجــــاد المنــــاخ المناســــب للمنافســــة العادلــــة والفعالــــة وتشــــجيعها فــــي جميــــع إ .ج

 مجاالت االتصاالت.

  



 

٦ 

 تنظيماتتعريفات، وأهداف، ونطاق ال -٢

 التعريفات ١-٢

لمصــطلحات والعبــارات التــي تــم تعريفهــا فــي أنظمــة الهيئــة نفــس المعنــى يكــون ل )١(

 .على خالف ذلك، ما لم ينص تنظيماتفي هذه ال

 يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى المحدد أدناه: )٢(

ـــي أي  .أ ـــة" يعن ـــدم الخدم ـــخص"مق ـــن  ش ـــرخيص م ـــى ت ـــل عل ـــةحاص ـــوفير ١( الهيئ ) لت

) لتشـــغيل شـــبكة اتصـــاالت يســـتخدمها ذلـــك الشـــخص ٢خدمـــة اتصـــاالت للعمـــوم، (

 أو شخص آخر بهدف توفير خدمة االتصاالت للعموم، أو لإلثنين معًا.

العـــرض المرجعـــي" وثيقـــة يـــتم إعـــدادها بواســــطة مقـــدم الخدمـــة المســــيطر يـــتم " .ب

تفاصــــــــــيل مجموعــــة مــــن األحكــــام والشــــــــــروط  مــــن خاللهــــا تحديــــد وتــــوفير

ــــية للـــربط مـــع مقـــدمي الخدمـــة اآلخـــرين، مثـــل ربـــط االتصـــال البينـــي أو  القياســـــ

 .الوصول إلى المرافق المادية

، بشـــكل مباشـــر أو مـــن خـــالل شـــخص أي شـــبكة تســـتخدم"الشـــبكة العامـــة" تعنـــي  .ج

ـــر، ـــوم،  آخ ـــاالت للعم ـــدمات االتص ـــوفير خ ـــمللت ـــي تش ـــال ال  والت ـــبيل المث ـــى س عل

الحصــــر: شــــبكات الكهربــــاء، أو الغــــاز، أو التدفئــــة، أو المــــاء، أو النقــــل، أو خــــدمات 

 المرافق األخرى للعموم.

ــة"  .د ــق المادي ــر الكهربا "المراف ــة غي ــر المادي ــمل العناص ــبكتش ــة ألي ش ــة ةئي ــل  ؛عام مث

ـــاحات ـــاني ،المس ـــرف ،والمب ـــيش،  ،والغ ـــات التفت ـــةوفتح ـــيانة اليدوي ـــات الص ، وفتح

 ،والصــــواري ،واألعمــــدة ،واألبــــراج ،واألنابيــــب ،والقنــــوات ،والكبــــائن والكوابــــل،

ــــن  ــــا م ــــروغيره ــــيف  العناص ــــي تستض ــــاالت ــــبكة أو بإمكانه ــــر ش ــــافة عناص  استض

 اتصاالت.

ســـرعة" تعنـــي أي شـــبكة اتصـــاالت قـــادرة علـــى تقـــديم "شـــبكة االتصـــاالت عاليـــة ال .ه

 ميجابت في الثانية. ١٠٠النطاق العريض بسرعات ال تقل عن  النفاذ إلى خدمات



 

۷ 

ــــدمات  .و ــــة والخ ــــق المادي ــــة المراف ــــي إتاح ــــة" يعن ــــق المادي ــــى المراف ــــول إل "الوص

شـــبكات تـــوفير ولغـــرض  ،، تحـــت شـــروط محـــددةآخـــر لمقـــدم خدمـــة المرتبطـــة بهـــا

 السرعة.اتصاالت عالية 

"مقـــدم الخدمـــة (الباحـــث عـــن الوصـــول)" يعنـــي أي مقـــدم خدمـــة يطلـــب الوصـــول  .ز

 مقدم خدمة آخر. يتحكم بهاالتي  ،إلى المرافق المادية

ــة ُط  .ح ــدم خدم ــي أي مق ــول" يعن ــدم الوص ــق "مق ــى المراف ــول إل ــوفير الوص ــه ت ــب من ل

 .أو تدار من قبلهله المملوكة المادية 

ـــي أي .ط ـــافية" تعن ـــول اإلض ـــدمات الوص ـــواء "خ ـــف اله ـــل تكيي ـــافية، مث ـــدمات إض  ،خ

 وإمدادات الطاقة، المطلوبة لتوفير الوصول إلى المرافق المادية.

ــــى  .ي ــــة المبرمــــة لتــــوفير الوصــــول إل ــــة الوصــــول المــــادي" تعنــــي االتفاقي "اتفاقي

إلـــى  ،مـــن قبـــل مقـــدم الوصـــول ،اإلضـــافيةوخـــدمات الوصـــول  ،المرافـــق الماديـــة

 مقدم الخدمة (الباحث عن الوصول).

شـــخص واحـــد أو وتحكـــم ) يخضـــع لملكيـــة ١يعنـــي أي عقـــار والـــذي؛ ( "خـــاص"مرفـــق  .ك

) تقتصــــر حــــدوده الجغرافيــــة علــــى مســــاحة واحــــدة ٢مجموعــــة مــــن األشــــخاص، و(

ــــكنية، أو  ــــاني الس ــــق، أو المب ــــواع المراف ــــن أن ــــة م ــــد أو مجموع ــــن واح ــــون م تتك

 التجارية، أو الحكومية أو غيرها.

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

 التنظيماتونطاق أهداف  ٢-٢

لتـــوفير خـــدمات  ،متعـــددةتحتيـــة  يـــةبن تتمتـــع بتـــوفرمعظـــم المنـــاطق فـــي المملكـــة ال  )١(

ـــل  ـــية مـــن قب ـــة وتنافس ـــديل مقـــدممرن ـــة ب ـــود خدم ـــا يحـــتم وج ـــهل ، مم تنظيمـــات تس

 وتنظم آلية الوصول التفاقيات فنية وتجارية بين مقدمي الخدمة.

لزمـــة لجميـــع مقـــدمي أحكـــام ُم  يتضـــمنشـــامًال،  نهجـــًا تنظيميـــاً  يمـــاتتنظتتبـــع هـــذه ال )٢(

ـــة،  ـــات الخدم ـــى متطلب ـــافة ال ـــافيةإض ـــق  ،إض ـــة تنطب ـــدمي الخدم ـــى مق ـــم عل ـــذين ت ال



 

۸ 

ـــي  ـــيطرة ف ـــواق والس ـــنيف األس ـــد وتص ـــر تحدي ـــة تقري ـــق آلي ـــيطرين وف ـــنيفهم كمس تص

 .قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة

 لمادية بأن:يمكن لمشاركة المرافق ا )٣(

الــــذي كميـــة األعمــــال المدنيـــة وتكلفتهــــا، وتأثيرهـــا االجتمــــاعي والبيئـــي تقلـــل  .أ

مــن خــالل التلــوث، وإزعــاج العمــوم، وازدحــام المــرور وإتــالف الكوابــل تحــت يحــدث 

 األرض.

ــدعم  .ب ــتثمار بت ــبكة االس ــة كش ــة التحتي ــة البني ــبكات الثابت ــر الش ــرية، ونش ــاف البص األلي

ـــدمي  ـــل مق ـــن قب ـــلكية م ـــة الوالالس ـــددين والخدم ـــرح المتع ـــيح ط ـــا يت ـــديلين، مم ب

وتوصـــيل األليـــاف البصـــرية إلـــى نقطـــة  ،)5Gتقنيـــات جديـــدة مثـــل الجيـــل الخـــامس (

 )، من خالل تقليل التكاليف وتجنب تكرار األعمال المدنية.FTTXما (

 هي: تنظيماتهذه الأهداف  )٤(

طيــــة تشــــجيع االســــتثمار ونشــــر شــــبكات االتصــــاالت عاليــــة الســــرعة، وتوســــيع تغ .أ

 .الشبكة في مناطق جديدة

ـــة  .ب ـــهيل ترقي ـــط تس ـــوط رب ـــراجخط ـــلكية أب ـــاالت الالس ـــى االتص ـــافا إل ـــرية أللي ، البص

 ).5G الجيل الخامس (لتمكين التقنيات الجديدة مثل 

الجغرافـــي لشـــبكات االتصـــاالت عاليـــة الســـرعة فـــي جميـــع أنحـــاء االنتشـــار تحســـين  .ج

ـــك  ،المملكـــة ـــة وذل ـــاطق األقـــل جاذبي مـــن خـــالل تســـهيل هـــذا االنتشـــار فـــي المن

 .تجارياً 

لبنيـــة التحتيـــة الماديـــة، وتعزيـــز المنافســـة علـــى االســـيطرة الجغرافيـــة معالجـــة أثـــر  .د

 .فيها

ـــل  .ه ـــة، وتقلي ـــب المرافـــق المادي ـــة الالزمـــة لتركي ـــل األعمـــال المدني ـــى تقلي أثرهـــا عل

 .الخارجيةالشبكة أثناء عمليات بناء  العامة



 

۹ 

التأكــد مــن معاملــة جميــع مقــدمي الخدمــة بشــكل عــادل وبطريقــة غيــر تمييزيــة،  .و

 .فيما يتعلق بتوفير خدمات الوصول إلى المرافق المادية

خالفـــات الوالوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــة؛ طلبـــات  إيجـــاد آليـــة للتعامـــل مـــع .ز

 .بهاالمرتبطة 

ـــين مقـــدمي الخدمـــةتعامـــل االيجـــابي تشـــجيع ال .ح ل إلـــى الوصـــوخـــدمات  لتقـــديم ب

 المرافق المادية.

حقـــوق والتزامـــات الوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــة ألي مقـــدم  تنظيمـــاتتحكـــم هـــذه ال )٥(

ــاالت ــبكة اتص ــغيل ش ــه بتش ــرخص ل ــة م ــدم  ،خدم ــة أو مق ــدم الخدم ــس مق ــتخدمها نف يس

ينطبـــق فقـــط علـــى مقـــدمي منهـــا مـــا خدمـــة آخـــر، لتـــوفير خدمـــة اتصـــاالت للعمـــوم. و

 ة.صلذي في سوق المسيطرين الخدمة 

ــذه ال )٦( ــوفر ه ــاتت ــاس  تنظيم ــرار للأس ــيق ــذه ات الت ــد تتخ ــة اق ــة الشــكاوى  ،الهيئ لمعالج

، تنظيمـــاتأو الخالفـــات التـــي قـــد تنشـــأ فيمـــا يتعلـــق بالقضـــايا التـــي تغطيهـــا هـــذه ال

 وتندرج ضمن صالحيات الهيئة بموجب أي من أنظمة الهيئة.

مــا لــم يـــنص ، الوصـــول إلــى المرافــق الماديـــة خــدمات علــى تنظيمـــاتتنطبــق هــذه ال )٧(

 على خالف ذلك في أي من أنظمة الهيئة.



 

۱۰ 

 المطبقة على جميع مقدمي الخدمة تنظيماتال -٣

علـــى جميـــع شـــبكات االتصـــاالت ذات الصـــلة، دون أي  تنظيمـــاتتنطبـــق أحكـــام هـــذه ال )١(

 تمييز بين التقنيات الثابتة والالسلكية.

الوصــــول  خــــدمات تــــوفيرو الوصــــول إلــــى المرافــــق الماديــــةتــــوفير  يكــــونيجــــب أن  )٢(

 تمييز.وعدم ال، والعدالة، يةشفافقائم على مبادئ ال اإلضافية

 يحق لكل مقدم خدمة طلب الوصول إلى المرافق المادية لشبكة عامة. )٣(

ــق  )٤( ــى المراف ــول إل ــة للوص ــات المعقول ــع الطلب ــة جمي ــول تلبي ــدمي الوص ــى مق ــب عل يج

بمـــا يتفـــق و، ئيـــاً تجاريـــًا وفنيـــًا وإجرا الماديـــة، بموجـــب شـــروط وأحكـــام عادلـــة ومعقولـــة

 .تنظيماتمع االلتزامات والتوصيات المنصوص عليها في هذه ال

عــن طريــق رســالة، أو  طلبــاً تعنــي  تنظيمــاتأي إشــارة إلــى طلــب كتــابي فــي هــذه ال )٥(

(مثـــل البريـــد اإللكترونـــي، أو التواصـــل عبـــر اإلنترنـــت، أو وســـائل  إلكترونيـــاً فـــاكس، أو 

 فنية شبيهة)

ــون  )٦( ــب أن يك ــض يج ــب لأي رف ــةطل ــق المادي ــى المراف ــول إل ــررًا  ،الوص ــول، مب ــكل معق بش

وستخضـــع المبـــررات إلـــى مقـــدم الخدمـــة (الباحـــث عـــن الوصـــول)، كتابيـــًا ويـــتم إرســـاله 

 من قبل مقدم الخدمة (الباحث عن الوصول). اما لم يتم قبوله ،الهيئةلتقييم 

ــز )٧( ــم تجهي ــال ت ــي ح ــاالت  ف ــبكة اتص ــة لش ــق المادي ــغيل المراف ــتالك أو تش ــى بأو ام ــاء عل ن

ــة ــريأو  ،اتفاقي ــق حص ــدم خدمــة ل ح ــق مق ــي مرف ــين ف ــدمي خــاصمع ــن مق ــره م ، دون غي

ــع ــل م ــيتم التعام ــة فس ــل  الخدم ــوي مث ــق حي ــة مرف ــة بمثاب ــق المادي ــذه المراف ــداف ه أله

 .تنظيماتهذه ال

ــــى أي التزامــــات بموجــــب هــــذه ال )٨(  أخــــرى أو بموجــــب أنظمــــة تنظيمــــاتباإلضــــافة إل

 يـــديرون المرافـــق الماديـــة وأالـــذين يمتلكـــون، مقـــدمي الوصـــول علـــى هيئـــة، فـــإن لل

أو أي مــــن أنظمــــة  تنظيمــــاتتعتبــــر مؤهلــــة كمرافــــق حيويــــة بموجــــب هــــذه الالتــــي 

 :، االلتزام بما يليالهيئة



 

۱۱ 

ـــوم  .أ ـــرض أي رس ـــدم ف ـــافية ع ـــوم إض ـــاوز الرس ـــة تتج ـــق المادي ـــى المراف ـــول إل للوص

معقولـــة التكلفـــة ال فـــي االعتبـــار أخـــذاً القائمـــة علـــى التكلفـــة لمقـــدمي الوصـــول، 

 بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقرارات الهيئة.ولرأس المال، 

ـــوز .ب ـــلت ال يج ـــاليفأي  حمي ـــة تك ـــن خـــالل  غيـــر فعال ـــم ـــوم  ،اتتعريف خـــدمات أو رس

مماثلـــة أو الرســـوم التعريفـــة أن تكـــون يجـــب كمـــا الوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــة، 

 األخرى.الشبكات في المناطق العامة ب لتلك الخاصة

ــــدمي  .ج ــــة لمق ــــق المادي ــــى المراف ــــول إل ــــوفير الوص ــــزامهم بت ــــن أن الت ــــد م التأك

ـــرين ـــدمات اآلخ ـــتبعاده  الخ ـــتم اس ـــع باالال ي ـــة م ـــالكيتفاقي ـــدير أو  م ـــن ي ـــق م المرف

 .الخاص

بـــدون  مرافـــق الماديـــةإلـــى الالوصـــول ، يجـــب تـــوفير خـــدمات فنيـــاً إلـــى الحـــد الممكـــن  )٩(

فـــرض عناصـــر إضـــافية لـــم يـــتم طلبهـــا مـــن مقـــدم الخدمـــة المعنـــي، إال إذا قـــدم مقـــدم 

ــدمات  ــدم خ ــذي يق ــة ال ــول الخدم ــى الالوص ــةإل ــق المادي ــباباً  مراف ــررة  أس ــوعية ومب موض

 إلدراج أي من هذه العناصر اإلضافية.

إلـــى الهيئـــة  الوصـــول ومقـــدمي ،ات بـــين الباحـــث عـــن الوصـــولخالفـــيجـــب إحالـــة أي  )١٠(

ــ ــب م ــة لحس ــة التنفيذي ــي الالئح ــاالت، ا ورد ف ــام االتص ــكنظ ــمل ذل ــات  ويش ــول:الخالف  ح

 أو إنهائها. ،أو تعديلها ،أو تفسيرها ،أو محتواها ،إبرام اتفاقية الوصول المادي

إلـــى وصـــول نســـخة مـــن أي اتفاقيـــة بالهيئـــة  يـــزودوايجـــب علـــى مقـــدمي الخدمـــة أن  )١١(

 .توقيعهاأيام من  )١٠(في موعد ال يتجاوز  مرافق الماديةال

يــتم تقــديمها لهــا بموجــب مرافــق الماديــة الإلــى وصــول اســتالم الهيئــة ألي اتفاقيــة  )١٢(

هـــذه المـــادة، ال يعنـــي موافقـــة الهيئـــة علـــى شـــروطها وأحكامهـــا، وال يخـــَل بممارســـة 

نظــــام االتصــــاالت والئحتــــه  الهيئـــة، فــــي أي وقــــت الحــــق، لصــــالحياتها الــــواردة فــــي

 التنفيذية.

هيئـــة، بنـــاًء علـــى الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام االتصـــاالت، عـــدم اتســـاق أي عنـــدما تقـــرر ال )١٣(

ــول  ــة وص ــى الاتفاقي ــة إل ــى الهيئ ــين عل ــا؛ فيتع ــة به ــة الخاص ــع األنظم ــة م ــق المادي مراف



 

۱۲ 

ــالل  ــاقيتهم خ ــديل اتف ــذ تع ــيهم حينئ ــب عل ــذلك. ويج ــين ب ــة المعني ــدمي الخدم ــعار مق إش

 ) يومَا من تاريخ استالم ذلك اإلشعار.٣٠(

ن تخضـــع جميـــع المعلومـــات المتبادلـــة بـــين مقـــدمي الخدمـــة ألحكـــام تنظيمـــات يجـــب أ  )١٤(

ـــة.  ـــق المادي ـــى المراف ـــول إل ـــة الوص ـــي أو اتفاقي ـــرض المرجع ـــي الع ـــواردة ف ـــرية ال الس

وعنــدما ال يكــون علــى مقــدمي الخدمــة المعنيــين أي التــزام بنشــر عــرض مرجعــي، فــال 

ـــوز لهـــم أن يرفضـــوا أو يـــؤخروا إبـــرام اتفاقيـــة عـــدم اإل فشـــاء، لتبـــادل المعلومـــات يج

 السرية قبل إبرام اتفاقية الوصول إلى المرافق المادية.



 

۱۳ 

 المطبقة على مقدمي الخدمة المسيطرين تنظيماتال -٤

 االلتزاماتنطاق  ١-٤

) مـــــن هـــــذه ٤تنطبـــــق التزامـــــات مقـــــدمي الخدمـــــة المســـــيطرين بموجـــــب المـــــادة ( )١(

، و/أو أي )٤-٤( ، والتســــعير)٣-٤( ، والشــــفافية)٢-٤( التنظيمــــات المتعلقــــة بعــــدم التمييــــز

ــــبكة ــــزاء الش ــــر أج ــــة بتحري ــــة متعلق ــــات تنظيمي ــــة )٥-٤( متطلب ــــدمي الخدم ــــى مق ، عل

ــم  ــي ت ــواق الت ــة ألي� مــن األس ــق المادي ــى المراف ــنح الوصــول إل ــق بم ــا يتعل ــين فيم المعني

تحديــد وتصــنيف األســواق والســيطرة فــي تقريــر تصــنيفهم فيهــا كمســيطر وفــق آليــة 

 .المملكةفي ت وتقنية المعلومات قطاع االتصاال

بــأي التزامــات أخــرى لمقـــدمي  تنظيمــاتمــن هــذه ال )٤( و) ٣(ال تمــس أحكــام المــادتين  )٢(

خــــرى للهيئــــة، أو أي أمنصــــوص عليهــــا فــــي أي مــــن أنظمــــة  ،الخدمــــة المســــيطرين

ــــاالت أو  ــــام االتص ــــي نظ ــــا ف ــــوص عليه ــــات منص ــــذه االلتزام ــــتثناءات له ــــه اس الئحت

 التنفيذية.

 لتمييزعدم ا ٢-٤

خـــدمات االلتـــزام بعـــدم التمييـــز فـــي تقـــديم يجـــب علـــى مقـــدمي الخدمـــة المســـيطرين  )١(

 ما يلي: ، وفقالوصول إلى المرافق المادية

ـــوفير خـــدمات  .أ ـــة لمقـــدمي الخدمـــة اآلخـــرين بشـــكل وصـــول ت ـــى المرافـــق المادي إل

هــم، أو لالجهــات األخــرى التابعــة ، ويشــمل ذلــك مماثلــةفــي ظــروف و ،متســاوي

 ،التجـــاريين، بـــنفس الشـــروط واألحكـــام المتعلقـــة وعلـــى وجـــه الخصـــوصشـــركائهم 

 توفير المعلومات، والجداول الزمنية، واألسعار، والجودة، ومستوى الخدمة.

خـــرين مـــن خـــالل اآلخدمـــة المقـــدمي إلـــى  الوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــةتـــوفير  .ب

 ، لضمان المساواة في الوصول.واإلجراءاتنفس األنظمة 



 

۱٤ 

 الشفافية ٣-٤

 مرجعي العرض النشر  ١-٣-٤

ــــراءات  )١( ــــروط واإلج ــــر الش ــــزمين بنش ــــيطرين المل ــــة المس ــــدمي الخدم ــــى مق ــــب عل يج

القيــام بلمقــدمي الخدمــة اآلخــرين  الوصــول إلــى المرافــق الماديــةالقياســية لخــدمات 

 مرجعي.العرض البذلك من خالل 

ــية ل )٢( ــروط واألحكــام القياس ــى تفاصــيل الش ــرض المرجعــي عل ــب أن يشــتمل الع تقــديم يج

لمقــدمي الخدمــة اآلخــرين. ويجــب أن يســتخدم الوصــول إلــى المرافــق الماديــة خــدمات 

ـــات  ـــرام اتفاقي ـــى المرافـــق مقـــدم الخدمـــة المســـيطر العـــرض المرجعـــي إلب الوصـــول إل

 الفردية مع مقدمي الخدمة اآلخرين.المادية 

ة ال يجــوز لمقــدم الخدمــة المســيطر اســتخدام شــروط وأحكــام، تختلــف عــن تلــك المحــدد )٣(

وخــــدمات مرافــــق الماديــــة إلــــى الالوصــــول فـــي العــــرض المرجعــــي لــــنفس خــــدمات 

ــول ــافية الوص ــي اإلض ــرض المرجع ــي الع ــام ف ــروط واألحك ــذه الش ــمين ه ــتم تض ــى أن ي ، إل

ـــن خـــدمات الوصـــول إلـــى  ـــة اآلخـــرين المســـتفيدين م ـــدم لجميـــع مقـــدمي الخدم وتق

 المرافق المادية.

األســـعار المحـــددة بـــالعرض المرجعـــي هـــي ســـقوف أســـعار، كمـــا يحـــق لمقـــدم الخدمـــة   )٤(

ــــريطة  ــــدد ش ــــقف المح ــــن الس ــــل م ــــعار أق ــــديم أس ــــيطر تق ــــديمها المس ــــزام بتق االلت

 الخدمة اآلخرين دون تمييز مع األخذ باالعتبار نوعية وكمية الخدمة. لمقدمي

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

وتقديمــــه إلــــى الهيئــــة للموافقــــة عليــــه. ويجــــوز للهيئــــة طلــــب  ،مــــن قبــــل الهيئــــة

ــيطر  ــة المس ــدم الخدم ــى مق ــب عل ــي يج ــي، والت ــرض المرجع ــودة الع ــى مس ــديالت عل تع

ـــذها خـــالل  ـــة للموافقـــة عليهـــا. وإذا فشـــل  يومـــاً ) ١٥(تنفي ـــى الهيئ وإعـــادة تقـــديمها إل

تعـــديالت خــالل المـــدة المحــددة، فيجـــوز للهيئـــة مقــدم الخدمـــة المســيطر فـــي تنفيــذ ال

ـــة أو إ ـــد المهل ـــدار تمدي ـــرار يص ـــر ق ـــزمونش ـــدمات  ل ـــديم خ ـــيطر بتق ـــة المس ـــدم الخدم مق

 .بالشروط واألحكام التي تطلبها الهيئةالوصول إلى المرافق المادية 

يجـــب أن يقـــوم مقـــدم الخدمـــة المســـيطر بتحـــديث عرضـــه المرجعـــي بشـــكل دوري، بنـــاًء  )٦(

ــب مــن ا ــى طل ــمين أي تغييــرات عل ــامين، لتض ــل كــل ع ــى األق ــرة واحــدة عل ــة، أو م لهيئ



 

۱٥ 

أو فــي أنظمــة الهيئــة األخــرى؛ أو الخــدمات الجديــدة أو المعدلــة  تنظيمــاتفــي هــذه ال

التــي يقــدمها مقــدم الخدمــة المســيطر؛ أو شــروط األســعار؛ أو التغييــرات فــي المرافــق 

هـــــا؛ أو أي متطلبـــــات المعنيـــــة، أو خـــــدمات الوصـــــول اإلضـــــافية وعملياتهـــــا وأنظمت

وأن  تنظيميـــة أخـــرى قـــد تـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى أحكـــام وشـــروط العـــرض المرجعـــي.

 يحصل على موافقة الهيئة على العرض المرجعي المحدث.

ـــي  )٧( ـــه اإللكترون ـــى موقع ـــي عل ـــه المرجع ـــيطر عرض ـــة المس ـــدم الخدم ـــر مق ـــب أن ينش يج

 بعد موافقة الهيئة. يوماً ) ١٥(خالل 

مرجعـــي لمقـــدم الخدمـــة المســـيطر إجـــراءات التعـــديل، التـــي يجـــب أن يتضـــمن العـــرض ال )٨(

تصـــف كيفيـــة إجـــراء التغييـــرات علـــى شـــروطه وأحكامـــه. ويجـــب فـــي إجـــراءات التعـــديل 

 :أن تشمل هذه

تحديــــد كيفيــــة إشــــعار مقــــدمي الخدمــــة اآلخــــرين بــــالتغييرات المقترحــــة واإلطــــار  .أ

 .الزمني لهذه التغييرات

 الهيئة للموافقة عليها. تقديم تفاصيل التعديالت المقترحة إلى .ب

 وفقـــاً يجـــوز للهيئـــة فـــي أي وقـــت، أن تطلـــب إجـــراء تغييـــرات علـــى العـــرض المرجعـــي  )٩(

 ألنظمة الهيئة.

قـــد تـــرى الهيئـــة اســـتبعاد بعـــض المعلومـــات الســـرية مـــن النســـخة المنشـــورة للعـــرض  )١٠(

ـــة الخدمـــة الالمرجعـــي، بنـــاًء علـــى طلـــب مـــن مقـــدم  مســـيطر، يتضـــمن مبـــررات مقبول

 للهيئة.

ـــب ع )١١( ـــيطريج ـــة المس ـــدم الخدم ـــى مق ـــال-ل ـــك ح ـــة ذل ـــب الهيئ ـــروض  أن -طل ـــع الع يجم

أخــــرى  أنظمــــةأو بموجــــب أي  أعــــاله )١-٣-٤( المــــادة المرجعيــــة المطلوبــــة بموجــــب

ـــة ـــة بموجـــب وفـــي وثيقـــة واحـــدة،  للهيئ ، )٦(، أو )٥( )١-٣-٤( الفقـــرةأي قـــرار تتخـــذه الهيئ

أعــاله يمكــن أن ينطبــق علــى كــل أو جــزء مــن هــذه الوثيقــة الواحــدة، بحســب مــا  )٩(أو 

 .دده القراريح



 

۱٦ 

 محتوى العرض المرجعي ٢-٣-٤

ــمن )١( ــق (أ) يتض ــفاً  الملح ــيحي وص ــع  اً توض ــي، م ــرض المرجع ــوى الع ــى إلمحت ــد األدن ــاح الح يض

 للمعلومات المطلوبة.

ـــة بخـــدمات  )٢( ـــة كامل ـــرض المرجعـــي قائم ـــمن الع ـــب أن يتض ـــى المرافـــق يج ـــول إل الوص

دمــــة المطلــــوب تقــــديمها مــــن مقــــدم الخ الماديــــة وخــــدمات الوصــــول اإلضــــافية

المســــيطر، باإلضــــافة إلــــى شــــروط وأحكــــام تقــــديم تلــــك الخــــدمات، بمــــا فــــي ذلــــك 

ـــوم ـــات والرس ـــا التعريف ـــزء منه ـــة أو ج ـــل خدم ـــمنو ،لك ـــق (ب يتض ـــفاً  )الملح ـــذه  وص له

 الخدمات.

قـــد تطلـــب الهيئـــة مـــن مقـــدمي الخدمـــة المســـيطرين، تضـــمين خـــدمات معينـــة فـــي  )٣(

ـــي  ـــحة ف ـــك الموض ـــالف تل ـــي بخ ـــهم المرجع ـــق بعرض ـــى -الملح ـــول إل ـــدمات الوص  خ

 من هذه الوثيقة. ))(الملحق (ب المرافق 

يجــــب تحديــــد مؤشــــرات األداء الرئيســــية لجميــــع العمليــــات التشــــغيلية بوضــــوح فــــي  )٤(

الــذي قــد  ،)stop-clock( يقــاف التوقيــتإبــالحق فــي العــرض المرجعــي، دون المســاس 

بوضـــوح  أيضـــاً يحـــدث أثنـــاء العمليـــات التشـــغيلية. يجـــب أن يحـــدد العـــرض المرجعـــي 

وتأثيرهـــا علـــى حســـاب الوقـــت للعمليـــات التشـــغيلية. ويجـــب  يقـــاف التوقيـــتإأحـــداث 

علـــى األحـــداث أو التـــأخيرات التـــي تحـــدث ألســـباب  يقـــاف التوقيـــتإأن تقتصـــر عمليـــة 

 .كحاالت الكوارث تخرج عن نطاق مسؤولية مقدم الخدمة المسيطر

واضـــحة، والتـــي يجـــب أن ُتفـــرض علـــى مقـــدم جـــزاءات يجـــب أن يحـــدد العـــرض المرجعـــي  )٥(

مؤشــرات األداء الرئيســية المتعلقــة بتقــديم الوفــاء بالخدمــة المســيطر فــي حالــة عــدم 

متناســبة مــع ءات جــزااليجــب أن تكــون . حــداثالفشــل فــي التعامــل مــع األالخدمــة، أو 

رســـوم تقـــديم مثـــل ومتناســـبة مـــع ، ةتقـــديم الخدمـــة النهائيـــمـــدة التـــأخير فـــي مقـــدار 

. كمـــا يجـــب دفـــع جـــزاءاتلل دوداً حـــ يحـــدد العـــرض المرجعـــي ن اليجـــب أهـــذه الخـــدمات. 

ــزاءاتال ــيد  ج ــا رص ــول)، أو اعتباره ــن الوص ــاحثين ع ــة (الب ــدمي الخدم ــى مق ــرة إل ــا مباش إم

ــتق ــواتير المس ــي الف ــة ف ــغ خدم ــالي مبل ــن إجم ــويض م ــة التع ــم قيم ــق خص ــن طري بلية، ع

 فاتورة خدمات الوصول إلى المرافق المادية.



 

۱۷ 

) KPIs(قائمـــــة بالحـــــد األدنـــــى مـــــن مؤشـــــرات األداء الرئيســـــية الملحـــــق (ج) يتضـــــمن  )٦(

والتــــي يجــــب  ،بعمليــــات تقــــديم خدمــــة الوصــــول إلــــى المرافــــق الماديــــةالمتعلقــــة 

 إلـــى قائمـــة مـــن مؤشـــرات األداء الرئيســـية ، باإلضـــافةالعـــرض المرجعـــيتضـــمينها فـــي 

)KPIs(  ــيطرين ــة المس ــدمي الخدم ــى مق ــب عل ــي يج ــديمها الت ــى تق ــة إل ــل ثالث ــة ك الهيئ

 .أشهر

 )Cost Orientation( والتكلفة االسترشاديةمبادئ التسعير  ٤-٤

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

الوصـــول إلـــى بموجـــب أي مـــن أنظمـــة الهيئـــة، فيجـــب أن تخضـــع رســـومهم لخـــدمات 

 .)٤-٤(المادة هذه ألحكام  المرافق المادية

ــــة )٢( ــــاءة تكلف ــــدم كف ــــن ع ــــة ع ــــاليف ناتج ــــل أي تك ــــوز تحمي ــــة  ال يج ــــدمي الخدم مق

ـــدمي ـــى مق ـــدمات  المســـيطرين، عل ـــوم خ ـــة أو رس ـــن خـــالل التعريف ـــرين م الخدمـــة اآلخ

 الوصول إلى المرافق المادية أو خدمات الوصول اإلضافية.

ـــوم  )٣( ـــون رس ـــب أن تك ـــافييج ـــول اإلض ـــوم الوص ـــة ورس ـــق المادي ـــى المراف ـــول إل  ،الوص

خاليــة مــن أي تكــاليف تتعلــق بــأي التزامــات خدمــة شــاملة لمقــدم الخدمــة المســيطر، 

ممنـــوح مـــن قبــل أي جهـــة حكوميـــة أو دعـــم ذي صــلة  أيويجــب أن تأخـــذ فــي االعتبـــار 

 عامة أخرى في المملكة.

 االمتثــــالوجــــوب يجــــوز لمقــــدم الخدمــــة المســــيطر أن يقــــدم خصــــومات كميــــة، مــــع  )٤(

ــــه  ــــز والشــــفاللتزامات وأي مــــن أنظمــــة  تنظيمــــاتافية بموجــــب هــــذه البعــــدم التميي

 الهيئة.

أو شـــروط تســعير أخـــرى، جديـــدة أو  أو رســومتعريفـــة يجــب أن توافـــق الهيئــة علـــى أي  )٥(

ـــي.  ـــرض المرجع ـــيطرون للع ـــة المس ـــدمو الخدم ـــا مق ـــة، يقترحه ـــا معدل ـــى كم ـــب عل يج

الخدمــــة المســــيطرين تزويــــد الهيئــــة بدراســــات مفصــــلة وموثقــــة للتكلفــــة مقــــدمي 

ــاف  ــكل ك ــدعم بش ــة ل ــديلهاالتعريف ــة أو تع ــوم المقترح ــك أو الرس ــة ذل ــب الهيئ ــال طل . ح

، بمـــا فـــي ذلـــك (CCA)توزيـــع التكـــاليف ســـببية ويجـــب أن تســـتند هـــذه الدراســـات علـــى 

ـــال ـــرأس الم ـــة ل ـــة معقول ـــة وتكلف ـــتركة والعام ـــاليف المش ـــع التك ـــليم م ـــل الس ، التعام

 .بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وقرارات الهيئةو



 

۱۸ 

ورسوم مقترحة من قبل مقدم الخدمة المسيطر، تعريفة من أجل تقييم والموافقة على أي  )٦(

ــعير بطريقة ا ــافية على المدى يجوز للهيئة أن تتبنى وتطبق نهج التس الطويل لتكلفة اإلض

(LRIC) بما في ذلك التعامل المناســـب مع التكاليف المشـــتركة والعامة، وتكلفة معقولة ،

ـــات الدولية وقرارات الهيئة. ولرأس المال،  ـــل الممارس للهيئة كما يجوز بما يتوافق مع أفض

تطبيق أو دمج طرق بديلة لتحديد التكلفة، مثل االعتماد على التكاليف التي تنتج عن أنظمة 

أن مناسبًا الفصل المحاسبي أو قياس األسعار في الدول األخرى. ويجوز للهيئة إذا رأت ذلك 

خدمات ربط خدمات الوصـــول والمطبقة لمقدم الخدمة المســـيطر لتحدد بقرار، الرســـوم 

 .االتصال البيني، بناًء على المعايير المذكورة أعاله

) بشروط الوصوليجب أن يقوم مقدم الخدمة المسيطر بتزويد مقدمي الخدمة (الباحثين عن  )٧(

قت  قة في و كام التســـعير المطب يبوأح ية أو اترك ماد يل أي من المرافق ال عد لبنى ، أو ت

 ).الوصولطلب مقدمي الخدمة (الباحثين عن لتنفيذ التحتية الجديدة، المطلوبة 

 إتاحة حق الوصول لعناصر الشبكة للخدمات ٥-٤

ـــدمات  )١( ـــديم خ ـــل تق ـــيطر أن يجع ـــة المس ـــدم الخدم ـــوز لمق ـــق ال يج ـــى المراف ـــول إل الوص

ــة ــروطًا  المادي ــدمات أمش ــاذ أو خ ــل أو النف ــي منفص ــال بين ــط اتص ــع رب ــا م ــرى بتجميعه خ

 .)الوصول(الباحث عن لم يطلبها مقدم الخدمة 

 تعديالت على الخدمات القائمة ٦-٤

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

ــة  ــدم الخدم ــع مق ــيطرين، م ــة المس ــن الخدم ــث ع ــول(الباح ــة  )الوص ــالل مجموع ــن خ أو م

 .أدناه) )٥( العمل متعددة األطراف (المادة

ـــيطر  )٢( ـــة المس ـــدم الخدم ـــيح مق ـــب أن يت ـــاً يج ـــًا كافي ـــة وقت ـــدم خدم ـــن  ألي مق ـــث ع (الباح

ـــذ أي  )الوصـــول ـــه وشـــبكاته لتنفي ـــرات أو تعـــديالت ضـــرورية علـــى أنظمت إلجـــراء أي تغيي

ــعار  ــرة اإلش ــون فت ــب أن تك ــيطر. ويج ــة المس ــدم الخدم ــل مق ــن قب ــا م ــط له ــديالت مخط تع

التعـــديالت مـــن قبـــل مقـــدم الخدمـــة  علـــى األقـــل مـــن بـــدء تنفيـــذ ) يومـــاً ٦٠(هـــذه قبـــل 

ـــدة  ـــب الم ـــراف، أو بحس ـــين األط ـــك ب ـــالف ذل ـــى خ ـــاق عل ـــتم االتف ـــم ي ـــا ل ـــيطر، م المس

المحـــددة فـــي العـــرض المرجعـــي لمقـــدم الخدمـــة المســـيطر الموافـــق عليـــه مـــن قبـــل 

 الهيئة.



 

۱۹ 

 اللجنة الفنية والتشغيلية المشتركة ومجموعة العمل متعددة األطراف -٥

 التشغيلية المشتركةاللجنة الفنية و ١-٥

بتشــكيل لجنــة مشــتركة للتعامــل مــع الجوانــب الفنيــة يجــب أن يقــوم مقــدمو الخدمــة  )١(

والتشـــغيلية. وتقـــوم هـــذه اللجنـــة المشـــتركة بتســـهيل المناقشـــات؛ للوصـــول إلـــى 

اتفـــاق مقبـــول مـــن جميـــع األطـــراف حـــول الجوانـــب الفنيـــة والتشـــغيلية والتخطيطيـــة، 

 بخدمات الوصول إلى المرافق المادية.تعلقة والفوترة وغيرها من الجوانب الم

يجــــب أن يــــتم تشــــكيل اللجنــــة الفنيــــة والتشــــغيلية المشــــتركة، بموجــــب اتفــــاق بــــين  )٢(

ـــى  ـــكيلها مت ـــادة تش ـــن إع ـــث يمك ـــة بحي ـــا بالمرون ـــم هيكله ـــة، وأن يتس ـــدمي الخدم مق

ــر مــن اجتماعــات هــذه اللجنــة  .تطلــب األمــر ذلــك يجــوز للهيئــة االنضــمام إلــى واحــد أو أكث

 .متى ما رأت الحاجة لذلكاقب، كمر 

يجـــب أن تجتمـــع اللجنـــة الفنيـــة والتشـــغيلية المشـــتركة بشـــكل دوري؛ مـــع وجـــود جـــدول  )٣(

 أو أكثر من الموضوعات التالية:واحدًا ، ويغطي االجتماع مسبقاً أعمال متفق عليه 

 جديدةال مرافق الماديةإلى ال وصولالمواقع  .أ

 المشاركة في المواقع .ب

 جودة الخدمة .ج

 السعة وخطط النشر متطلبات .د

 تحليل األعطال .ه

 عمليات الفوترة .و

 تغييرات الشبكة و/أو الخدمة .ز

فنيـــة وتشـــغيلية أخـــرى مرتبطـــة بخـــدمات الوصـــول إلـــى المرافـــق مواضـــيع أي  .ح

 المادية

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

 القرار المتخذ. العامة، ويلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ



 

۲۰ 

 مجموعة العمل متعددة األطراف ٢-٥

ــن )١( ــى  يمك ــول إل ــدمات الوص ــهيل خ ــرض تس ــراف بغ ــددة األط ــل متع ــة عم ــكيل مجموع تش

وفــــي حــــال تشــــكيلها؛ يجــــب أن يشــــترك جميــــع مقــــدمي الخدمــــة  .المرافــــق الماديــــة

المعنيـــين فـــي المجموعـــة. ويجـــب علـــى المجموعـــة وضـــع األحكـــام واإلجـــراءات ويتعـــين 

ــاركة فــي  ــة المش ــن للهيئ ــل. ويمك ــى األق ــنوية عل ــع س ــة رب ــات دوري ــد اجتماع ــا عق عليه

 تلك االجتماعات ورئاستها.

ـــن ل )٢( ـــيمك ـــألف م ـــة تت ـــات فرعي ـــيس مجموع ـــة تأس ـــي، أو لمجموع ـــل تنظيم ـــق عم ن فري

ـــى أن  ـــا. عل ـــرد ظهوره ـــا بمج ـــايا بعينه ـــة قض ـــة لمعالج ـــب الحاج ـــي حس ـــغيلي، أو فن تش

ــراءات  ــايير، واإلج ــول، والمع ــع الحل ــو وض ــل ه ــة العم ــيس مجموع ــن تأس ــدف م ــون اله يك

 بما في ذلك الموضوعات التالية على سبيل المثال: ،المتعلقة بالقطاع

 عمليات التشغيل والصيانة .أ

 دمات الوصول إلى المرافق الماديةإدارة خ  .ب

 المعايير الفنية  .ج

 واالستثمار المشتركاإلنشاء  .د

 السعات االحتياطية .ه

 قضايا التحويل إلى تقنيات جديدة  .و

 طرح خدمات جديدة .ز

يجــــب تــــدوين اآلراء المتفــــق عليهــــا، والنتــــائج التــــي يــــتم التوصــــل إليهــــا مــــن خــــالل  )٣(

تنفيـــذ النتـــائج المتفـــق عليهـــا، مجموعـــة العمـــل كتابيـــًا. ويجـــب علـــى مقـــدمي الخدمـــة 

ـــات  ـــة و/أو اتفاقي ـــروض المرجعي ـــي الع ـــة، ف ـــب الحاج ـــا حس ـــب منه ـــا يناس ـــمين م وتض

ــــة وفــــق  ــــة منهــــا للهيئ ــــة، وتقــــديم النســــخة المعدل ــــى المرافــــق المادي الوصــــول إل

أنظمتهـــا. كمـــا يجـــب إتاحـــة النتـــائج والمخرجـــات، ومحاضـــر االجتماعـــات لجميـــع األعضـــاء، 

 ، والهيئة.ومقدمي الخدمة اآلخرين

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

 العامة، ويلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ القرار المتخذ.



 

۲۱ 

 حل الخالفات -٦

طلبـــات أو اتفاقيـــات  حـــولفـــي حـــال نشـــوء خـــالف بـــين اثنـــين مـــن مقـــدمي الخدمـــة  )١(

الوصــول إلـــى المرافـــق الماديــة، أو فـــي حـــال فشـــل الوصــول لمثـــل هـــذه االتفاقيـــة أو 

نـــه يمكـــن إحالـــة الخـــالف إتفســـيرها، أو بمـــا يتعلـــق بحقـــوق والتزامـــات أحـــد األطـــراف، ف

للفصـــل الســـادس مـــن الالئحـــة  وفقـــاً إلـــى الهيئـــة مـــن قبـــل أي مـــن األطـــراف، وذلـــك 

 ت.التنفيذية لنظام االتصاال

ــة،  )٢( ــل الهيئ ــن قب ــالف م ــل الخ ــرار ح ــى ق ــي عل ــاق بالتراض ــن االتف ــان م ــتمكن الطرف ــم ي إذا ل

ــي.  ــل إلزام ــى ح ــول عل ــة للحص ــى الهيئ ــب إل ــديم طل ــالف تق ــي الخ ــن طرف ــوز ألي م فيج

ـــق األحكـــام ذات  ـــة أن تطب وعنـــد التعامـــل مـــع مثـــل هـــذه الخالفـــات، يجـــب علـــى الهيئ

الواجــب  تنظيمــاتت حــول اإلجــراءات والالالئحــة التنفيذيــة لنظــام االتصــاالفــي الصــلة 

 اتباعها.

بتضـــمين  ،يجـــب أن يقـــوم مقـــدم الخدمـــة المســـيطر فـــي العـــرض المرجعـــي الخـــاص بـــه )٣(

ـــك اإلشـــعارات، واالجتماعـــات،  إجـــراءات واضـــحة لحـــل الخالفـــات والتصـــعيد، ويشـــمل ذل

 وفترة االستجابة، والوقت المحدد لحل الخالف قبل تصعيده إلى المستوى التالي.

علــى إجــراء التصــعيد  ،حــل الخــالف لمقــدم الخدمــة المســيطرإجــراءات يجــب أن تشــتمل  )٤(

 خالل مستويات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

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

ــــاني:  .ب إحالــــة الخــــالف إلــــى مســــتوى اإلدارة العليــــا فــــي الهيكــــل المســــتوى الث

 دمة طرفي الخالف.اإلداري لمقدمي الخ

للفصـــل الســـادس مـــن  وفقـــاً إحالـــة الخـــالف إلـــى الهيئـــة المســـتوى الثالـــث:  .ج

 الالئحة التنفيذية. 

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

 الخدمة المسيطر.



 

۲۲ 

  الوصول إلى المرافق المادية  إجراءات ومبادئ تقديم خدمات -٧

 اإلجراءات ١-٧

ــــى مقــــدمي الوصــــول  اإلجــــراءاتيحــــدد الملحــــق (د)  )١( ــــي يجــــب عل ــــاحثين الت عــــن والب

 .تنظيماتالوصول اتباعها لطلب وتقديم الخدمات بموجب هذه ال

 لبنية التحتيةالبيان التفصيلي ل ٢-٧

حيـــز التنفيـــذ، يجـــب علـــى مقـــدمي  تنظيمـــاتمـــن دخـــول هـــذه الشـــهرًا  )٢٤خـــالل (فـــي  )١(

البيــان يكــون ، وأن التحتيــةللبنيــة  ببيــان تفصــيلي )واالحتفــاظ بعــد ذلــكإعــداد (الخدمــة 

الماديـــة، مـــع رافـــق مقــدم الخدمـــة مدقيــق ومحـــدث وبشـــكل إلكترونــي، شـــامًال لجميـــع 

إلــى مقــدمي الخدمــة اآلخــرين إلــى الســعة االحتياطيــة المتاحــة لوصــول  أيضــاً اإلشــارة 

 المرافق المادية.

ـــجالت  )٢( ـــمن س ـــب أن تتض ـــان التفصـــيلي ليج ـــالبي ـــة التحتي ـــة بعـــد  ؛ةلبني ـــائق النهائي الوث

ــــذ ( ــــب، ونســــخ مــــن التصــــاريح الصــــادرة مــــن الجهــــات as-builtالتنفي ــــواريخ التركي )، وت

بحــــق اســــتخدام الطريــــق لتمديــــد الشــــبكات، واألعمــــال العامــــة،  المتعلقــــةالمختصــــة 

 المعدات وتشغيلها.وتركيب 

ـــمن  )٣( ـــب أن يتض ـــاله، فيج ـــر أع ـــا ذك ـــى م ـــافة إل ـــيلي لباإلض ـــان التفص ـــة البي ـــة لبني التحتي

 إحصاءات محدثة بانتظام حول:

حــول المســتلمة مــن قبــل مقــدم الخدمــة  أو عــدد طلبــات المعلومــات المرســلة .أ

ــة ــدمي الخدم ــة مق ــة، وهوي ــق المادي ــى المراف ــول إل ــين، الوص ــث  المعني ــواء كباح س

ــام  ــدد األي ــة، وع ــب الحال ــول حس ــدم للوص ــول أو كمق ــن الوص ــتغرقة ع ــل المس ــي ك ف

 .طلوبةمرة لتقديم المعلومات الم

حـــول عـــدد طلبـــات الوصـــول المرســـلة أو المســـتلمة مـــن قبـــل مقـــدم الخدمـــة  .ب

ــــين، وعــــدد  ــــة مقــــدمي الخدمــــة المعني ــــة، وهوي ــــى المرافــــق المادي الوصــــول إل

ـــام الالزمـــة  ـــة أو المرفوضـــة، وعـــدد األي ـــات الوصـــول المقبول ـــذ طلب الوصـــول لتنفي

 إلى المرافق المادية استجابة لكل طلب وصول.



 

۲۳ 

ـــأي  )٤( ـــالل ب ـــا دون اإلخ ـــوص عليه ـــيطرين المنص ـــة المس ـــدمي الخدم ـــرى لمق ـــات أخ التزام

ـــذه ال ـــي ه ـــاتف ـــن  تنظيم ـــد الممك ـــى الح ـــة وإل ـــة الهيئ ـــي أنظم ـــاً أو ف ـــب أن عملي ، يج

ـــة ،الوصـــولخـــدمات يســـعى مقـــدمو  ـــوفير المعلومـــات حـــول مـــرافقهم المادي  ،إلـــى ت

 الحــــاليين أوالوصــــول خــــدمات  قبــــل طــــالبي، مــــن إليهــــا إلكترونيــــاً وإتاحــــة الوصــــول 

ـــين. ال ـــا محتمل ـــتمل كم ـــب أن يش ـــكيج ـــة  ذل ـــة ودقيق ـــلة وحديث ـــات مفص ـــى معلوم عل

ـــول ـــاحثين عـــن الوص ـــمح للب ـــراء  ،بشـــكل يس ـــن إج ـــدئيم ـــدوى مب ـــل ج ـــاعدهم  ،تحلي يس

ـــى المعلومـــات، وتقليـــل نســـبة طلبـــات  ـــى تركيـــز وتقليـــل طلبـــاتهم للحصـــول عل عل

 مجدية.الوصول الغير 

إلـــــى  الكترونيـــــاً الوصـــــول  يجـــــوز لمقـــــدمي الخدمـــــة المســـــيطرين تقييـــــد إمكانيـــــة )٥(

 وإخضــــاعهاالمعلومــــات المتعلقــــة بمــــرافقهم الماديــــة لمقــــدمي الخدمــــة فقــــط، 

ــة عــدم إفصــاح  ــة المعنــي، قياســية التفاقي يجــب تقــديم اتفاقيــة كمــا مــع مقــدم الخدم

ــــى  ــــاح ال ــــدم االفص ــــة ع ــــبقاً الهيئ ــــالحية مس ــــد ص ــــن تحدي ــــا، ويمك ــــة عليه ، للموافق

 لفترة معقولة.االتفاقية، 

 

ــــ )٦( ــــب عل ــــة يج ــــرافقهم المادي ــــة بم ــــات المتعلق ــــديم المعلوم ــــة تق ــــدمي الخدم ى مق

ــنوي ــاس ربــع س ــى أس ــى الهيئــة عل ــة، إل ــة.  ،الحالي ــب مــن الهيئ ــى طل حيــث أو بنــاًء عل

ـــة  ـــن أي مرافـــق مادي ـــات ع ـــى؛ معلوم ـــارير كحـــد أدن ـــمن التق ـــن يجـــب أن تتض ـــت م أخرج

وأي  ،جاريــةطــوير تالخدمــة منــذ التقريــر األخيــر، أي مرافــق ماديــة حاليــة تخضــع ألعمــال 

مرافـــق ماديـــة جديـــدة مخطـــط لهـــا. ويجـــوز للهيئـــة، فـــي أي وقـــت، التحقـــق مـــن دقـــة 

، وعمليـــات التفتـــيش، أو إضـــافية التقــارير المـــذكورة أعـــاله، مـــن خـــالل طلــب معلومـــات

 أي وسيلة أخرى متاحة.

 الجوانب التجارية لألسعار والشروط األخرى ٣-٧

ـــب  )١( ـــوفر فـــي يج ـــوم والشـــروط أن يت ـــى المرافـــق الرس ـــة بالوصـــول إل ـــرى المتعلق األخ

، المتطلبـــات الماديـــة وخـــدمات الوصـــول اإلضـــافية التـــي يوفرهـــا مقـــدمو الوصـــول

 :التالية

ـــةأن  .أ لالســـتخدام  وال تتجـــاوز التكلفـــة الســـنوية ،تكـــون مبنيـــة علـــى اتفاقيـــات تجاري

ـــد المماثـــل مـــن ناحيـــة للمرفـــق المـــادي  الـــذاتي التصـــميم والموقـــع. ويمكـــن تحدي



 

۲٤ 

الهيئــة، إذا كــان الطرفــان غيــر  تقرهــالتكلفــة الذاتيــة مــن خــالل آليــة تســعير هــذه ا

ـــاق تجـــاري  ـــى اتف ـــى التوصـــل إل ـــوب أو  خـــاللقـــادرين عل الموعـــد النهـــائي المطل

 .المتفق عليه

شــــفافة رســــوم مقــــدم الخدمــــة المســــيطر فــــي الســــوق ذي الصــــلة، أن تكــــون  .ب

 .ومعقولة ومبنية على التكلفة

ـــى المر  أن تكـــون علـــى أســـاس التكلفـــة .ج ـــي إذا ُطلـــب الوصـــول إل ـــة الت افـــق المادي

 .حيويةكمرافق صنفتها الهيئة 

ــونأن  .د ــة  تك ــق المادي ــى المراف ــول إل ــن الوص ــرض م ــان الغ ــة إذا ك ــى التكلف ــة عل مبني

) فـــي المنـــاطق غيـــر المخدومـــة، FTTH(المنـــازل  هـــو نشـــر األليـــاف البصـــرية إلـــى

ــى أن  ــدمي الوصــولعل ــى مق ــول إل ــث عــن الوص ــدم الباح ــرض يق ــذا الغ نســخة ، له

الطلـــب، مـــع تزويـــد الهيئـــة هـــذا بوالخطـــط والتفاصـــيل المتعلقـــة مـــن االلتزامـــات 

القــادم، االســتثمار فــي شــبكات الجيــل دعــم . يهــدف هــذا االلتــزام إلــى بنســخة منهــا

وتـــوفير خــــدمات  ،تمكـــين التحـــول الرقمـــيالخاصـــة بوتحقيـــق أهـــداف المملكـــة 

 ).FTTH(المنازل األلياف البصرية إلى 

، علـــى الفقـــرة الســـابقة بنـــاًء يجــب أن يتضـــمن حســـاب الرســـوم المبنيـــة علـــى التكلفـــة،  )٢(

ألي إعانــــات ممنوحــــة لمقــــدم الوصــــول  ،مــــن التكــــاليف ذات الصــــلة خصــــمًا مناســــباً 

 .المرتبط بالمرافق المادية التي يتم توفير الوصول إليها

، فنيــاً نفيــذ شــروط عادلــة ومعقولــة وقابلــة للتمبنيــة علــى االتفاقيــات تكــون يجــب أن  )٣(

ــعار.  ــك األس ــي ذل ــا ف ــبم ــة م ــتتعامل الهيئ ــا عوس ــى أنه ــة، عل ــاالت التالي ــر  الح ــة غي عادل

 الهيئة: ويعد مقبوًال لدىمعقولة، ما لم يثبت خالف ذلك غير و

الرســوم المفروضــة مــن ملحــوظ أو الرســوم التــي تكــون أعلــى بشــكل  اتفــيالتعر  .أ

 ، ويقـــدمهابموجـــب أي مـــن أنظمـــة الهيئـــة علـــى خـــدمات مماثلـــة يـــتم تنظيمهـــا

 .نفس مقدم الخدمة أو مقدم خدمة آخر

ــــرىيالتعر  .ب ــــروط األخ ــــوم أو الش ــــين  ،فــــات أو الرس ــــوهري ب ــــكل ج ــــز بش ــــي تمي الت

ـــاً مقـــدمي الخدمـــة المختلفـــين،  ـــررات  ويســـتثنى مـــن ذلـــك مـــا كـــان مبني علـــى مب



 

۲٥ 

اخــــتالف االختالفــــات فــــي شــــروط التوريــــد، بمــــا فــــي ذلــــك  بســــبب، موضــــوعية

 أو نقص في المرافق أو الموارد المتاحة. ،التكاليف

ــة  )٤( ــوز للهيئ ــات يج ــل الخالف ــةلح ــل  الخاص ــة، مث ــاهج مختلف ــاد من ــعير اعتم ــاد بالتس االسترش

 رسوم الوصول في دول أخرى.ب

ــــول )٥( ــــات الوص ــــدد اتفاقي ــــب أن تح ــــوترة  ،يج ــــحة للف ــــس واض ــــعاراألوأس ــــدمات  ،س للخ

ــــالل  ــــديمها، دون اإلخ ــــيتم تق ــــي س ــــة الت ــــتثناءاتبالمختلف ــــدمات  االس ــــة للخ المحتمل

ـــة، التـــي قـــد  ـــر المتكـــررة أو االختياري ، )ad hocمخصصـــة ( ميزانيـــاتتســـتلزم الخاصـــة غي

 وشروط وأحكام تقديم الخدمة.تسعير، الو

فــــي المرافــــق  الســــعات المســــتخدمة ،يجــــب أن تعكــــس شــــروط واتفاقيــــات الفــــوترة )٦(

 .الحاليةالمادية 

 اتفاقيات الوصول المادي ٤-٧

وإبـــرام  ،البـــاحثين عـــن الوصـــول ومقـــدمي الوصـــول التفـــاوض بحســـن نيـــة يجـــب علـــى )١(

 من طلب أي من الطرفين. يوماً ) ٦٠(اتفاقية الوصول المادي في موعد ال يتجاوز 

يمكــن أن تكــون اتفاقيــة الوصــول المــادي مرتبطــة بتقــديم طلــب (أو طلبــات) الوصــول  )٢(

 الحالية أو المستقبلية.

ــدم  )٣( ــوفر ع ــاديت ــول م ــة وص ــول  ،اتفاقي ــدمي الوص ــول ومق ــن الوص ــاحثين ع ــي الب ال يعف

. ويحـــق للبـــاحثين عـــن الوصـــول طلـــب تنظيمـــاتأي مـــن التزامـــاتهم بموجـــب هـــذه البـــ

لإلجــراءات وفقــًا المعلومــات وتقــديم طلبــات الوصــول، ويلتــزم مقــدمو الوصــول بــالرد 

 .تنظيماتالمحددة في هذه ال

ـــادي )٤( ـــول الم ـــة الوص ـــة أن اتفاقي ـــررت الهيئ ـــرىأو الت ،إذا ق ـــات األخ ـــى  ،رتيب ـــول إل للوص

ـــة ـــدمي  ،المرافـــق المادي ـــة بإشـــعار مق ـــتقوم الهيئ ـــة، فس ـــع أنظمـــة الهيئ ال تتوافـــق م

 الخدمة المعنيين بذلك.



 

۲٦ 

 إنشاء البنية التحتية الجديدة لشبكات االتصاالت عالية السرعة -٨

 تأمين توفير الوصول ١-٨

ــــدة  )١( ــــة الجدي ــــق المادي ــــيط للمراف ــــد التخط ــــة، عن ــــدمي الخدم ــــع مق ــــى جمي ــــب عل يج

خـــرين إمكانيـــة الوصـــول مقـــدمي الخدمـــة اآللوإنشـــائها، التأكـــد مـــن أنهـــا تـــدعم وتتـــيح 

 إليها.

ــع أو تحــد  )٢( ــة، تمن مقــدمي مــن وصــول يجــب علــى مقــدم الخدمــة عــدم إنشــاء مرافــق مادي

 ادية.إلى المرافق المبشكل غير مبرر خرين الخدمة اآل

ـــة  )٣( ـــق المادي ـــدات، أو المراف ـــل، أو المع ـــب الكواب ـــدم تركي ـــة ع ـــدم الخدم ـــى مق ـــب عل يج

األخـــرى التـــي ال تتوافـــق مـــع االحتياجـــات الحاليـــة أو المنظـــورة لخدمـــة عمالئـــه، والتـــي 

ـــع  ـــؤدي إلـــى من ـــدة؛ ممـــا ي ـــدون فائ قـــد ينـــتج عنهـــا شـــغل المرافـــق بصـــورة مفرطـــة ب

 .، أو الحد من ذلكرافقخرين من الوصول إلى الممقدمي الخدمة اآل

ـــدة )٤( ـــة جدي ـــق مادي ـــاء مراف ـــوم بإنش ـــة يق ـــدم خدم ـــى أي مق ـــب عل ـــوير  ،يج ـــوم بتط أو يق

مرافقــــه الحاليــــة، بــــأن يــــوفر ســــعة احتياطيــــة تســــمح للبــــاحثين عــــن الوصــــول فــــي 

ـــة لصـــيانتها أو توســـعتها،  ،المســـتقبل ـــى أي مرافـــق مادي ـــة  وفقـــاً بالوصـــول إل التفاقي

 .مع مقدم الخدمة المتفق عليهاات الوصول المادي، أو الترتيب

 تخطيط البنية التحتية ٢-٨

ــــدة، يجــــب أن يســــعى مقــــدم الخدمــــة  )١( ــــة جدي قبــــل اتخــــاذ قــــرار بإنشــــاء مرافــــق مادي

ـــة ـــة المتاح ـــة التحتي ـــن البني ـــتفادة م ـــة  ،لالس ـــق المادي ـــةوالمراف ـــدى  المتاح ـــدمي ل مق

 التصميم.أهداف خدمة آخرون، والتي يمكن طلب الوصول إليها لتلبية 

علـــى مقـــدمي الخدمـــة تزويـــد الهيئـــة علـــى أســـاس ســـنوي، بالحـــد األدنـــى مـــن  يجـــب )٢(

 المعلومات التالية عن أي مرافق مادية مخطط إلنشائها أو تطويرها:

 .المنفذةموقع ونوع األعمال  .أ

 .المنفذةالمرافق المادية  .ب



 

۲۷ 

التغطيـــة اإلضـــافية أو الحديثـــة المتوقـــع الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل هـــذه المرافـــق  .ج

 .الجديدة أو المطورةالمادية 

ـــة .د ـــق المادي ـــا للمراف ـــط له ـــعة المخط ـــة  ،الس ـــة والمتوقع ـــات الحالي ـــة االحتياج لتلبي

 .لتوفير الوصول

 .ومدة التنفيذلبدء األعمال المتوقع التاريخ  .ه

بمعلومـــات محدثـــة عـــن أي تغييـــرات فـــي  ،يجـــب علـــى مقـــدمي الخدمـــة تزويـــد الهيئـــة )٣(

 ، بشكل فوري.)١-٨(المادة الخطة بموجب 

للهيئــــة فــــي أي وقــــت، التحقــــق مــــن دقــــة المعلومــــات المقدمــــة مــــن قبــــل  يجــــوز )٤(

ــــرتين ــــب الفق ــــة بموج ــــدمي الخدم ــــات٣و ( )٢( مق ــــب معلوم ــــالل طل ــــن خ ــــاله، م  ) أع

 .، وعمليات التفتيش، أو أي وسيلة أخرى متاحةإضافية

، ) أعـــاله٣) و (٢بموجـــب الفقـــرتين (يمكـــن أن تعتمـــد الهيئـــة علـــى المعلومـــات المقدمـــة  )٥(

ـــ ـــة دعم التنل ـــدمي الخدم ـــين مق ـــيق ب ـــذس ـــة  لتنفي ـــال المدني ـــاءات واألعم ـــة اإلنش للبني

 .، بشكل مشتركجديدة لشبكة اتصاالت عامةالتحتية ال

ـــة تشـــجع  )٦( ـــق العمـــل متعـــدد الهيئ ـــة وفري ـــالغ الهيئ ـــى إب مشـــغلو الشـــبكات العامـــة عل

ــي  ــه ف ــار إلي ــراف المش ــادةاألط ــذ، )٢-٥( الم ــم لتنفي ــدة بخططه ــبكة جدي ــة ش ــق  ،أي أو مراف

تفاصـــيل تـــوفير دعم نشـــر شـــبكات االتصـــاالت عاليـــة الســـرعة، مـــع بـــ تتمتـــع ،ماديـــة

 المواقع الجغرافية والفنية.

 تأمين االستخدام الفعال للبرابخ ٣-٨

، وتمديـــدها يجـــب علـــى مقـــدمي الخدمـــة تجنـــب الـــدفن المباشـــر للكوابـــل تحـــت األرض )١(

 .فنياً أو  اقتصادياً تعذر القيام بذلك  إذا، إال باستخدام البرابخ

ــل  )٢( ــا ال يق ــز م ــه، حج ــة ب ــدة خاص ــرابخ جدي ــاء ب ــوم بإنش ــذي يق ــة ال ــدم الخدم ــى مق ــب عل يج

 احتياطيــة، الســتخداممــن إجمــالي الســعة المركبــة الجديــدة، وإتاحتهــا كســعة  )%٥٠( عــن

خـــرين مـــن خـــالل اتفاقيـــات الوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــة. علـــى مقـــدمي الخدمـــة اآل

منهـــا  )٣(بـــرابخ، يجـــب أن تكـــون ) ٦(يقـــوم مقـــدم خدمـــة بتركيـــب ســـبيل المثـــال: عنـــدما 



 

۲۸ 

ـــل مقـــدم الخدمـــة لالســـتخداممتاحـــة  ـــذي قـــام بتركيبهـــا مـــن قب ـــرابخ مـــن ) ٪٥٠(، وال الب

 من قبل مقدمي الخدمة اآلخرين. لالستخدامبرابخ، يجب حجزها  ٣=  الستة

) %٥٠(بـــرابخ، اســـتخدام أكثـــر مـــن حجـــز ال يجـــوز لمقـــدم الخدمـــة األول الـــذي تقـــدم بطلـــب  )٣(

ـــة.  ـــوزة المتبقي ـــعة المحج ـــن الس ـــرابخ. وم ـــيم الب ـــة لتقس ـــرابخ الفرعي ـــتخدام الب ـــن اس يمك

ويجـــوز لجميـــع مســـتخدمي الخدمـــة الالحقـــين اســـتخدام أي جـــزء مـــن الســـعة المحجـــوزة 

 المتبقية.

ــل )٤( ــب علــى ك ــة، فيج ــة التحتي ــي إنشــاء البني ــدم خدمــة ف ــر مــن مق ــال مشــاركة أكث  فــي ح

 من السعة المركبة من البرابخ الجديدة التابعة له.) %٢٠(منهم حجز نسبة ال تقل عن 

ــاء )٥( ــة اإلنش ــام بعملي ــذي ق ــة ال ــدم الخدم ــى مق ــر عل ــدة؛ يحظ ــة جدي ــة تحتي ــاء بني ــد إنش  بع

ـــة اآل ـــدمي الخدم ـــوزة لمق ـــرابخ المحج ـــعة الب ـــتخدام س ـــنوات. اس ـــس س ـــدة خم ـــرين لم خ

الـــذي قـــام بعمليـــة اإلنشـــاء اســـتخدام  وبعـــد مـــرور هـــذه المـــدة، يمكـــن لمقـــدم الخدمـــة

 .لنفس شروط االستخدام المطبقة على مقدمي الخدمة األخرين هذه السعة وفقاً 

فــي حــال عــدم وفــاء مقــدم الخدمــة بالتزامــه تجــاه تــوفير الســعة المحجــوزة؛ ومــا ينــتج  )٦(

خــرين؛ فإنــه عــن ذلــك مــن عــدم تــوفر البــرابخ، أو البــرابخ الفرعيــة، لمقــدمي الخدمــة اآل

 :بما يلي يلتزملم لتقديرها إلزام مقدم الخدمة الذي  للهيئة وفقاً  يمكن

ــة  .أ ــدمو الخدم ــان مق ــه؛ إذا ك ــددة ل ــعات المح ــن الس ــدة ع ــغولة الزائ ــرابخ المش ــة الب إزال

 .خرين بحاجة إلى توفير السعة المحجوزةاآل

ـــدة عـــن الســـعات المحـــددة، فيجـــب  .ب ـــرابخ المشـــغولة الزائ فـــي حـــال تعـــذر إخـــالء الب

الشـــبكة التـــي تعـــذر إزالتهـــا لالســـتخدام مـــن قبـــل مقـــدمي الخدمـــة  إتاحـــة مرافـــق

 .خريناآل

 خرين.الستخدام مقدمي الخدمة اآل (Dark Fiber) إتاحة األلياف المعتمة .ج



 

۲۹ 

 إيضاح اإلطار العام للعرض المرجعي -الملحق أ

التوضــيحية فقـــط. ويجـــوز تغييـــر لألهـــداف اإلطــار العـــام للعـــرض المرجعـــي الموضــح أدنـــاه؛ هـــو 

 الحالية. تنظيماتهيكل المحتويات وشكلها وترتيبها شريطة االلتزام ببنود ال

 االتفاقيةإطار  ١-أ

 المقدمة والتعريفات والتفسيرات. .أ

 بدء العمل باالتفاقية ومدتها الزمنية. .ب

 السرية وعدم إفشاء المعلومات. .ج

 حقوق الملكية الفكرية. .د

 الحقوق القانونية والحماية ونطاق المسؤوليات. .ه

 راجعة وحقوق التجديد وااللتزامات.الم .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

 ف الخدمةتعري ٢-أ

 تعريف ووصف الخدمة. .أ

 شكل الخدمة. .ب



 

۳۰ 

 تقديم الخدمة. .ج

 الخصائص الفنية. .د

 الظروف التشغيلية. .ه

 الجوانب الفنية ٣-أ

ـــائص ال .أ ـــف الخص ـــي فوص ـــا ف ـــاركة، بم ـــة للمش ـــة القابل ـــق المادي ـــع المراف ـــة لجمي ني

ذلــك تفاصــيل عــن العناصــر الغيــر فعالــة، واألنــواع، واألحجــام، والمــواد، أو إجمــالي 

 المتاحة الستضافة معدات الشبكة.المساحة 

تحديــد عمليــة قيــاس المســاحة أو الســعة المتاحــة فــي المرافــق الماديــة القائمــة،  .ب

 وتحديد جدوى توفير الوصول إلى المرافق المادية.

المتعلقــة بتخصــيص المســاحة، إذا كانــت محــدودة، بمــا فــي ذلــك حجــز  تنظيمــاتال .ج

 لوصول.المساحة المحتملة لالستخدام الخاص لمقدمي ا

البنـــى التحتيـــة الموجـــودة، أو إزالـــة الكوابـــل اســـتخدام ام إللغـــاء حظـــر وأحكـــ شـــروط .د

أو المعــــدات غيــــر المســــتخدمة منهــــا، لتــــوفير مســــاحة إضــــافية لمشــــاركتها مــــع 

 الباحثين عن الوصول.

المتعلقـــة بالوصـــول إلـــى المرافـــق  ،والتشـــغيلية الفنيـــة واإلجـــراءات اإلرشـــادات .ه

ـــب الك ـــل تركي ـــة، مث ـــل، أو المادي ـــاتواب ـــع االختناق ـــل م ـــاء التعام ـــوير، أو إنش ، أو تط

 المرافق المادية الجديدة المتصلة بشبكة مقدمي الوصول.

 المعــــدات جميــــع علــــى المطبقــــة واألمــــن الســــالمة معــــايير حــــول المعلومــــات .و

ــــة، ــــافة المركب ــــى باإلض ــــراءات إل ــــة اإلج ــــول الفني ــــى للوص ــــدات إل ــــبكة، مع  الش

 وتركيبها، وتشغيلها، وصيانتها، في مباني مقدمي الوصول.

التـــي تحكـــم مشـــاركة المرافـــق بـــين المشـــغلين وضـــمان الفصـــل  الفنيـــة الجوانـــب .ز

 الفعال لشبكاتهم.



 

۳۱ 

 اتفاقية مستوى الخدمة ٤-أ

 أهداف الجودة ومستوى الخدمة. .أ

 ألهداف مستوى الخدمة. االمتثالعدم جزاءات  .ب

 جراءات التشغيلإ ٥-أ

والتعويضــات التوقعــات، مــع اإلجــراءات وأشــكال تقــديم هــذه التوقعــات، والقيــود  .أ

 إذا لم يتم تحقق التوقعات.

 معلومات البنى التحتية القائمة. كيفية الحصول على .ب

 الموظفين المصرح لهم بالوصول إلى المرافق المشتركة.توثيق معلومات  .ج

 جراءات التجهيزإ ٦-أ

 ومعالجته.إجراءات تقديم طلب الوصول  .أ

ــل  .ب ــة، والحــاالت التــي يمكــن اإلمكانيــةتحلي ــي ذلــك أســباب الــرفض المحتمل ، بمــا ف

ــن  ــق م ــا التحق ــة فيه ــن اإلمكاني ــدين م ــوظفين المعتم ــل الم ــن قب ــتقل م ــكل مس بش

 المشغلين المرخصين.

 .التنفيذإمكانية جدولة مسح مشترك، للتحقق من  .ج

 .حجز المرافق المادية التي سيتم مشاركتها .د

ـــة  .ه ـــة القائم ـــة التحتي ـــي البني ـــة اكتشـــاف تشـــبع ف ـــي حال اإلجـــراء الواجـــب اتباعـــه ف

 .المواردعدم استخدام بسبب 

 .شروط توفير طرق بديلة في حالة التشبع .و

 .شروط زيادة قدرة البنى التحتية القائمة .ز

ـــة  .ح ـــوفر البني ـــدم ت ـــة ع ـــي حال ـــة ف ـــة البديل ـــاف المعتم ـــدمات األلي ـــديم خ ـــروط تق ش

 .التحتية

 .البصرية األلياففي ة مشاركالشروط  .ط

جدولـــة أعمـــال التركيـــب فـــي المرافـــق الماديـــة المشـــتركة. وتحديـــد الحـــاالت التـــي  .ي

تتطلـــب مـــذكرة وصـــفية لألعمـــال التـــي يتعـــين علـــى المشـــغلين تنفيـــذها. وتحديـــد 

 محتويات هذه المذكرة الوصفية.



 

۳۲ 

 عمليات التشغيل والصيانة. .ك

ـــداث إدارة  .ل ـــكاألح ـــي ذل ـــا ف ـــب، بم ـــال التركي ـــاء أعم ـــداث  أثن ـــا األح ـــغ عنه ـــي أبل الت

 مقدم الوصول والباحث عن الوصول.

 .إجراءات التصعيد .م

 .)٧×  ٢٤على مدار الساعة ( قنوات الطوارئ .ن

 مسؤوليات الصيانة وحقوق والتزامات الطرفين. .س

ظــــروف وحــــاالت الصــــيانة المشــــتركة التــــي يكــــون فيهــــا الموظفــــون الفنيــــون  .ع

 بشكل مستقل.االحداث المعتمدون قادرين على إدارة األعطال أو 

 إدارة األعطال. .ف

 تحديد إجراءات الصيانة الوقائية والتصحيحية من قبل مقدم الوصول. .ص

اإلجـــراء الواجـــب اتباعـــه عنـــدما تـــؤثر التعـــديالت فـــي شـــبكة مقـــدم الوصـــول علـــى  .ق

 استمرارية الخدمة. ومتطلباتالمرافق المشتركة. 

ـــواع األعطـــال، ومؤشـــرات األداء الرئيســـية المســـموح  .ر ـــات مســـتوى أن بهـــا، واتفاقي

 الخدمة لحلها.

 معايير السالمة. .ش

 الفوترة.إجراءات  .ت

 .إجراءات السداد .ث

 حل الخالفات المتعلقة بالفواتير.إجراءات  .خ

 :، ما يليالمذكورة أعالهاإلجراءات المرجعي جميع  يشمل العرضيجب أن كما 

ــــط  .ذ ــــية، والحــــد لإلجــــراءات، مخط ــــمل مؤشــــرات األداء الرئيس ــــدول زمنــــي يش وج

 .المسموح به لكال الطرفيناالستجابة األقصى لوقت 

ـــــزاءات  .ض ـــــدم الج ـــــة ع ـــــي حال ـــــة ف ـــــالالمطبق ـــــية  االمتث ـــــرات األداء الرئيس لمؤش

 المستهدفة، بما في ذلك أي قيود متوقعة.

 إدارة الوصول ٧-أ

 إدارة الخدمة. .أ

 ة.اللجنة الفنية والتشغيلية المشترك .ب



 

۳۳ 

 :توفير المعلومات بين مقدمي الخدمة .ج

 معلومات الشبكة والمرافق. •

 التغييرات المخطط لها على الشبكة والمرافق. •

 قاعدة بيانات البنية التحتية والمرافق. •

 حل الخالفات ٨-أ

 التسعير ٩-أ

 األسعار. .أ

 وإجراءات الفوترة لكل من الخدمات المختلفة المقدمة.مبادئ وصف  .ب

 ةالفـــوتر مبـــادئ وفـــق، وخاصـــية ر التســـعير لكـــل خدمـــة، وم األســـعار أو حســـابات .ج

 .المطبقة

 ، حيثما ينطبق ذلك.الكميةالشروط المتعلقة بالخصومات  .د

ـــول .ه ـــويض مقـــدمي الوص ـــة تع ـــدها ،وصـــف آلي ـــتم تكب ـــن أي تكـــاليف ي ـــتجابة  ،ع اس

ــول ــن الوص ــث ع ــب الباح ــة التــي  ،لطل ــق المادي ــيع المراف ــديل أو توس المتعلقــة بتع

 سيتم مشاركتها.

 الشروط واألحكام. .و



 

۳٤ 

 الماديةلمرافق إلى اخدمات الوصول  -الملحق ب

 نظرة عامة ١-ب

ــدمات  ــيف خ ــة أن تض ــوز للهيئ ــذلك، يج ــدمات. ل ــل الخ ــاملة لك ــر ش ــاه غي ــدمات أدن ــة الخ ــد قائم تع

 :ضرورياً أخرى في أي وقت، حسب ما تراه 

  المشاركة في المواقع .أ

 البرابخ .ب

 التفتيش أقبية الكوابل وغرف وفتحات .ج

 والصواري األبراج .د

 األعمدة  .ه

 المعتمة األلياف .و

 الكوابلالمشاركة في محطات إنزال  .ز

 وصف تعريفي لخدمات الوصول إلى المرافق المادية ٢-ب 

ــول)،  ــن الوص ــث ع ــة (الباح ــب الخدم ــو طال ــرف (أ) ه ــون الط ــة، يك ــة التالي ــاف التعريفي ــي األوص ف

 (مقدم الوصول).والطرف (ب) هو مقدم الخدمة 

 المشاركة في المواقع ١-٢-ب

ــاحة،  ــوفير مس ــالل ت ــن خ ــرف (ب) م ــدمها الط ــة يق ــن خدم ــارة ع ــي عب ــع ه ــي المواق ــاركة ف المش

ـــدار  ـــى م ـــرف (أ) عل ـــاح للط ـــرف (أ). وُيت ـــى الط ـــه إل ـــة ل ـــاالت تابع ـــق اتص ـــة، أو مراف ـــة تحتي أو بني

لمواقــــع، لتركيــــب الســــاعة، الوصــــول إلــــى المســــاحة أو الغرفــــة الخاصــــة بالمشــــاركة فــــي ا

اســـتخدام المواقـــع التـــي تـــم أيضـــًا أنظمـــة التراســـل الخاصـــة بـــه وتشـــغيلها وصـــيانتها. يمكـــن 

ربـــط االتصـــال البينـــي الســـتيعاب المعـــدات المرتبطـــة بخـــدمات الوصـــول ألهـــداف مشـــاركتها 

 إلى المرافق المادية.



 

۳٥ 

  :يةومن الممكن أن تأخذ خدمات المشاركة في المباني والمواقع األشكال التال

ـــوفير )١( ـــرف (ب) بت ـــا الط ـــوم فيه ـــة يق ـــي خدم ـــع؛ ه ـــي المواق ـــة ف ـــاركة المخصص  المش

ــاً  ــاؤها وفق ــم إنش ــاحة ت ــيالت  مس ــةلتفض ــب الخدم ــةطال ــة، ومؤمن ــة، ومعزول  ، ومخصص

 الخاصة بالطرف (أ). معدات االتصاالتلتركيب 

 
 : مخطط "خدمة المشاركة المخصصة في المواقع"١الشكل 

مبنــى  المشــاركة المجــاورة؛ هــي خدمــة يقــوم فيهــا الطــرف (ب) بتــوفير مســاحة فــي )٢(

 منفصل ضمن أو مجاور لحدود موقع المبنى الحالي الخاص به.

 
 "خدمة المشاركة المجاورة في المواقع": مخطط ٢الشكل 

ية( المزج المشـــترك )٣( ماع ــــاركة الج قدم الطرف (ب) بتوفير )المش ها م مة يقوم في خد ؛ هي 

األجهزة الخاصــة بمقدمي  )احتواء(مســاحة ضــمن رف حامل. حيث يتم مزج  مســاحة أرضــية أو

 على المســـاحة األرضـــية أو الرف ،بصـــورة مباشـــرة مع بعضـــها البعض ،المختلفين الخدمة

 الحامل، ويمكن لمقدمي الخدمة المختلفين ملء المساحة بالتتابع.

 موقع مقدم الوصول

المشاركة في الموقع مع  ٢معدات  ١معدات 

 الوصولالباحث عن 

 مساحة مقدم الوصول

المشاركة في الموقع 

 مع الباحث عن الوصول



 

۳٦ 

 
 : مخطط "خدمة المزج المشترك في المواقع"٣الشكل 

هــي خدمــة يقــوم فيهــا الطــرف (ب) بتــوفير مســاحة فــي مبنــى  المشــاركة المتباعــدة؛ )٤(

ـــل ـــد ،منفص ـــى بع ـــع عل ـــط  ،يق ـــتم رب ـــه. ي ـــاص ب ـــالي الخ ـــى الح ـــن المبن ـــا م ـــيس قريب ول

 الموقعين بواسطة مرافق التراسل الخارجية.

 
 في المواقع" : مخطط "خدمة المشاركة المتباعدة٤الشكل 

ـــن  )٥( ـــرف (أ) م ـــين الط ـــرف (ب) بتمك ـــا الط ـــوم فيه ـــة يق ـــي خدم ـــية؛ ه ـــاركة االفتراض المش

الــربط بخــدمات الطــرف (ب) دون الحاجــة لــدخول العــاملين لــدى الطــرف (أ) إلــى موقــع 

المشــاركة. كمــا يقــوم الطـــرف (أ) بتــوفير أجهــزة التراســل الخاصـــة بــه أو اســتئجارها مـــن 

ــــ ــــولى الط ــــم يت ــــن ث ــــرف (ب) وم ــــزة، الط ــــب األجه ــــام تركي ــــز مه ــــدون تميي رف (ب) ب

وصــــيانتها، وتشــــغيلها، وإصــــالحها تحــــت إدارة الطــــرف (أ). ويمكــــن للطــــرف (أ) مراقبــــة 

قنـــوات االتصـــاالت الخاصـــة بـــه التـــي تنتهـــي عنـــد مثـــل هـــذه األجهـــزة، والـــتحكم فيهـــا 

أو  ، إال أنـــه يتعـــذر عليـــه الوصـــول الفعلـــي إلـــى مســـاحة المشـــاركة االفتراضـــيةإلكترونيـــاً 

 أجهزتها.

 موقع مقدم الوصول

المزج المشترك للباحث عن 

 الوصول

الرف 

 ١الحامل 

الرف 

 ٢الحامل 

الرف 

 ٣الحامل 

 موقع مقدم الوصول

المشاركة في 

الموقع مع الباحث 

 عن الوصول



 

۳۷ 

ــاء األ ــدم الخدمــة المســيطر اعط ــي علــى مق ــدمات المشــاركة المخصصــة، ينبغ ولويــة لتــوفير خ

وفــي حــال تعــذر توفيرهــا فــي المواقــع لثبــوت وجــود قيــود فــي المســاحة، فعليــه أن يلتــزم 

ــذين  ــع له ــي المواق ــاركة ف ــذه المش ــل ه ــون مث ــا تك ــاورة. وحينم ــاركة المج ــدمات المش ــوفير خ بت

ـــر  ـــكلين، غي ـــيطر، الش ـــة المس ـــدم الخدم ـــى مق ـــين عل ـــادية، فيتع ـــة االقتص ـــن الناحي ـــة م ممكن

 تقديم مشاركة المزج المشترك، أو المشاركة المتباعدة، أو المشاركة االفتراضية كبدائل.

يجــب أن يوضــح مقــدمو الخدمــة الشــروط واألحكــام لتقــديم خــدمات المشــاركة فــي المواقــع، 

والوصــول إلــى مرافــق الموقــع مثــل تكييــف  ،بمــا فــي ذلــك إجــراءات الوصــول إلــى الموقــع

 الهواء واإلضاءة والطاقة.

 البرابخ ٢-٢-ب

ــى  ــول إل ــرابخ،الوص ــوفر  الب ــة ي ــا خدم ــن خالله ــى م ــة إل ــه الخاص ــى قنوات ــول إل ــرف (ب) الوص الط

ــذي  ــب) ال ــوات، أو األنابي ــل القن ــة (مث ــى التحتي ــد البن ــو أح ــربخ" ه ــل. "الب ــب الكواب ــرف (أ) لتركي الط

لمطمـــورة تحـــت األرض، وذلـــك لحمايتهـــا وإتاحـــة وضـــع كوابـــل إضـــافية فـــي يحـــيط بالكوابـــل ا

ــد  ــة. وق ــرابخ فرعي ــى ب ــربخ إل ــة الب ــن تجزئ ــر. ويمك ــن الحف ــد م ــى مزي ــة إل ــة) دون الحاج ــرابخ (الخالي الب

تتضــــمن مثــــل هــــذه الخدمــــة الوصــــول إلــــى المرافــــق األخــــرى المرتبطــــة بهــــا، مثــــل غــــرف 

 التفتيش، وفتحات التفتيش، وغيرها.

 

 
 : مخطط "خدمة الوصول إلى البرابخ"٥الشكل 

 غرف التفتيش لمقدم الوصول

كابل الباحث عن 

 الوصول

 البرابخإلى الوصل 

 

 البرابخإلى الوصل 



 

۳۸ 

 أقبية الكوابل وغرف وفتحات التفتيش ٣-٢-ب

ــرف (ب)  ــا الط ــيح فيه ــة يت ــي خدم ــيش؛ ه ــات التفت ــرف أو فتح ــل أو غ ــة الكواب ــى أقبي ــول إل الوص

ـــودة  ـــاحة الموج ـــى المس ـــول إل ـــرف (أ) الوص ـــى الط ـــي إل ـــال ف ـــل، إليص ـــال الكواب ـــة إدخ منطق

كوابــــل االتصــــاالت، والتركيبــــات المرتبطــــة بهــــا. قــــد تتضــــمن هــــذه الخدمــــة الوصــــول إلــــى 

 الطاقة، وتكييف الهواء، وغيرها.المرافق األخرى المرتبطة بها مثل 

 
 

 : مخطط "خدمة الوصول إلى غرف التفتيش"٦الشكل 

 غرف التفتيش لمقدم الوصول

كابل الباحث عن 

 الوصول

 الوصل إلى فتحة التفتيش

 



 

۳۹ 

 األبراج والصواري ٤-٢-ب

ـــول  ـــرف (أ) الوص ـــرف (ب) للط ـــا الط ـــيح فيه ـــة يت ـــي خدم ـــواري؛ ه ـــراج والص ـــى األب ـــول إل الوص

ـــراج، والصـــواري، والبنـــى التحتيـــة الســـتخدام ؛ بغـــرض تركيـــب معـــدات االتصـــاالت، المماثلـــة األب

ــل واله ــل الكواب ــرى مث ــق األخ ــى المراف ــول إل ــة الوص ــذه الخدم ــمن ه ــن أن تتض ــا يمك ــات. كم وائي

 المرتبطة بها، مثل المباني والمواقع، والطاقة، وتكييف الهواء، وغيرها.

 

 : مخطط "خدمة الوصول إلى األبراج والصواري"٧ الشكل

 األعمدة ٥-٢-ب

ـــى الطـــرف (أ)  ـــوفر فيهـــا الطـــرف (ب) إل ـــى األعمـــدة هـــي خدمـــة ي ـــى الوصـــول إل الوصـــول إل

اســتخدام األعمـــدة، لغـــرض تركيـــب الكوابـــل الهوائيــة، ومعـــدات االتصـــاالت المســـاعدة، لتـــوفير 

 االتصال بين المواقع المختلفة.

 برج/صاري مقدم الوصول

الهوائيات الخاصة 

 بمقدم الوصول

الكوابل الخاصة 

 بمقدم الوصول
الهوائيات الخاصة بالباحث 

 عن الوصول

الكوابل الخاصة بالباحث 

 عن الوصول



 

٤۰ 

 
 : مخطط "خدمة الوصول إلى األعمدة"٨الشكل 

 األلياف المعتمة ٦-٢-ب

أو واحــدًا الوصــول إلــى األليــاف المعتمــة هــي خدمــة يــؤجر فيهــا الطــرف (ب) إلــى الطــرف (أ) 

ويمكــن تقــديم األليــاف المعتمــة فــي أي  مــن األليــاف غيــر المرتبطــة بــأجهزة التراســل. زوجــاً 

ـــبكات  ـــة (ش ـــبكة المحلي ـــزاء الش ـــن أج ـــزء م ـــيةج ـــع ، )backbone( أساس ـــل الراج ، )backhaul(والنق

 ، وشبكات الوصول والتوزيع). )feeder( غذيموالوالمترو، 

 

 
 : مخطط "خدمة الوصول إلى األلياف المعتمة"٩الشكل 

 أعمدة مقدم الوصول

 كوابل مقدم الوصول

 كوابل الباحث عن الوصول

 كيبل مقدم الوصول

خطوط األلياف المستخدمة 

 من قبل مقدم الوصول

خط األلياف المعتمة المستخدمة من قبل 

 الباحث عن الوصول



 

٤۱ 

 المشاركة في محطات إنزال الكوابل ٧-٢-ب

ــة، مــع  ــي المملك ــل بحــري ف ــزال كاب ــا إن ــي يــتم فيه ــق الت ــل" تعنــي المراف ــزال الكواب ــة إن "محط

 مكانيـــة توصـــيله بشـــبكة اتصـــاالت فـــي المملكـــة، مباشـــرة أو مـــن خـــالل شـــبكة ربـــط رئيســـيةإ

)backhaul circuit(بمــــا فــــي ذلــــك ، )المبــــاني والمعــــدات واألراضــــي الضــــرورية )دون حصــــر ،

 يه.والحفاظ علالتوصيل لتنفيذ 

المشــــاركة فــــي المواقــــع هــــي عبــــارة عــــن خدمــــة يقــــدمها الطــــرف (ب) مــــن خــــالل تــــوفير 

ـــب  ـــرف (أ) لتركي ـــى الط ـــل إل ـــزال الكواب ـــة إن ـــي محط ـــواء، ف ـــف اله ـــة، وتكيي ـــاحة، والطاق المس

ــى مــدار  ــاحة المتشــاركة عل ــول إلــى المس ــن الوص ــين الطــرف (أ) م ــاالت. مــع تمك ــدات االتص مع

شــغيل، وصــيانة معــدات االتصــاالت الخاصــة بــه. وتشــمل الســاعة طــوال األســبوع، لتركيــب، وت

 التوصيل المتبادل بين المعدات في نفس الموقع. أيضاً هذه الخدمة 

 

. 

: مخطط "خدمة المشاركة في محطات إنزال الكوابل"١٠الشكل   

وجـــود أســـباب تـــوفير خدمـــة المشـــاركة فـــي محطـــة إنـــزال الكوابـــل، ل مكانيـــةإعـــدم  فـــي حـــال

ـــوفر الطـــرف (ب) خـــدمات المشـــاركة المتباعـــدة  ـــة، يجـــب أن ي ـــة مـــن الهيئ ـــررة مقبول ـــة مب فني

 في أقرب المرافق المادية المتاحة من قبل الطرف (ب).

 محطة إنزال

 المشاركة مع الباحث عن الوصول

١المعدات  كابل بحري  

٢المعدات   



 

٤۲ 

 

 مخطط "خدمة المشاركة المتباعدة في محطات اإلنزال" :١١الشكل 

فـــي حـــال تمـــت المشـــاركة المتباعـــدة فـــي محطـــة إنـــزال كوابـــل، فيجـــب أن يـــوفر الطـــرف (ب) 

ـــل  ـــربط معـــدات الطـــرف (أ) مـــع أنظمـــة الكواب ـــة ذات العالقـــة، ل ـــى مرافقـــه المادي الوصـــول إل

ــات  ــل، فتح ــة الكواب ــرابخ، أقبي ــة، الب ــاف المعتم ــة (األلي ــدمات الدولي ــذلك خ ــيش) وك ــرف التفت وغ

 التوصيل المتبادل المطلوبة.

ـــى  ـــول إل ـــرف (أ) الوص ـــرف (ب) للط ـــمح الط ـــب أن يس ـــدة، يج ـــاركة المتباع ـــة لمش ـــديل لخدم كب

ـــادي  ـــق الم ـــل المرف ـــودة داخ ـــرف (أ) الموج ـــدات الط ـــربط مع ـــة، ل ـــة ذات العالق ـــه المادي مرافق

البـــرابخ، أقبيـــة الكوابـــل، فتحـــات  مـــع أنظمـــة الكوابـــل الدوليـــة (األليـــاف المعتمـــة، ،الخـــاص بـــه

 .وغرف التفتيش)

 محطة إنزال مقدم الوصول

المشاركة مع 

الباحث عن 

 الوصول



 

٤۳ 

 مؤشرات األداء الرئيسية -الملحق ج

 الحد األدنى من مؤشرات األداء الرئيسية التشغيلية ١-ج

تقـــديم  عنـــد ،يجـــب أن يشـــمل العـــرض المرجعـــي مؤشـــرات األداء الرئيســـية التاليـــة علـــى األقـــل

 خدمات الوصول إلى المرافق المادية:

لتقـــديم المعلومـــات حـــول البنـــى التحتيـــة القائمـــة واســـتخدامها، مـــن  المـــدة القصـــوى )١(

 وقت استالم الطلب من الباحث عن الوصول.

 للتحقق من صحة طلب الوصول إلى المرافق المادية.المدة القصوى  )٢(

ـــة المـــدة القصـــوى  )٣( ـــى التحتي ـــات حـــول البن ـــب تعـــديل المعلوم ـــن صـــحة طل للتحقـــق م

 القائمة.

 المسوحات بعد طلب الوصول.لجدولة وإجراء المدة القصوى  )٤(

 بعد طلب الوصول. التنفيذإمكانية دراسة الستكمال المدة القصوى  )٥(

المســـوحات التـــي نتـــائج ملخصـــات لتقـــديم للباحـــث عـــن الوصـــول المـــدة القصـــوى  )٦(

 أجريت على البنى التحتية القائمة.

ـــى علـــى ســـبيل المثـــاللتقـــديم خـــدمات بديلـــة (المـــدة القصـــوى  )٧( ـــرابخ) إل ؛ مســـارات الب

ـــة البا ـــق المادي ـــي المراف ـــوفرة ف ـــعة مت ـــدم وجـــود س ـــة ع ـــي حال ـــول، ف ـــن الوص حـــث ع

 القائمة المطلوبة.

 من قبل الباحث عن الوصول. ،الخدمات البديلة المقترحة لمراجعةالمدة القصوى  )٨(

 ليقوم الباحث عن الوصول باإلشعار عن بدء أعمال التركيب.المدة القصوى  )٩(

 انة التي بدأها الباحث عن الوصول.أعمال التركيب/الصيلتنفيذ المدة القصوى  )١٠(



 

٤٤ 

علـــى إلزالـــة أو إعـــادة توزيـــع الشـــبكات القائمـــة غيـــر المســـتخدمة (المـــدة القصـــوى  )١١(

؛ الكوابـــل غيـــر المســـتخدمة فـــي البـــرابخ القائمـــة)، والتـــي بســـببها ينـــتج ســـبيل المثـــال

 في المرافق المادية القائمة.مكانية اإلعدم توفر 

ـــوى  )١٢( ـــدة القص ـــديث،الم ـــتبدال، أو تح ـــدة ( الس ـــة الجدي ـــى التحتي ـــر البن ـــبيل أو نش ـــى س عل

 ؛ األعمدة) في الشبكة.المثال

 الخارجية في مباني االتصاالت.سعة الشبكة لزيادة المدة القصوى  )١٣(

 البرابخ)انسداد ؛ على سبيل المثالتقديم الخدمة (لتالفي معوقات المدة القصوى  )١٤(

ــوى  )١٥( ــدة القص ــين الم ــملتمك ــرح له ــوظفين المص ــن  ،الم ــيانة م ــال الص ــى أعم ــراف عل لإلش

 قبل مشغلين آخرين.

واعتمـــادًا إلصـــالح األعطـــال المبلـــغ عنهـــا، ألنـــواع األعطـــال المختلفـــة المـــدة القصـــوى  )١٦(

 .تأثيرها على الخدمةعلى مدى 

 مرافق المادية وخدمات الوصول المساعدةإلى الالوصول متابعة  ٢-ج

المحقـــق لمشـــاركة البنـــى التحتيـــة والمســـتوى  ،فعاليـــة العـــرض المرجعـــيمتابعـــة لغـــرض 

ــر  ــديم تقري ــيطرين تق ــة المس ــدمي الخدم ــى مق ــب عل ــرين، يج ــة اآلخ ــدمي الخدم ــع مق ــة م المادي

ـــة ـــدم خدم ـــل مق ـــردي لك ـــاس ف ـــى أس ـــة، عل ـــى الهيئ ـــنوي إل ـــع س ـــط معلومـــات  ،رب ومتوس

 مقدمي الخدمة:مؤشرات األداء الرئيسية التالية على األقل، لجميع 

 التحتية القائمة طلبات المعلومات عن البنى )١(

 .عدد الطلبات المستلمة لجمع المعلومات حول البنى التحتية القائمة .أ

 .عدد الطلبات التي تم الرد عليها .ب

 اتالمسوح )٢(

 .عدد طلبات إجراء مسح مشترك .أ

 .عدد طلبات المسح المشترك المقبولة .ب



 

٤٥ 

 .عدد طلبات إجراء مسح بواسطة الباحث عن الوصول .ج

 .المقبولةعدد طلبات المسح المستقل  .د

ــة،  .ه ــة التحتي ــوع البني ــب ن ــيل حس ــع التفص ــا (م ــت زيارته ــي تم ــة الت ــى التحتي ــدد البن ع

ـــاً  ـــة  وفق ـــق المادي ـــدمات المراف ـــى خ ـــول إل ـــدمات الوص ـــددةلخ ـــق  المح ـــي الملح ف

 .)(ب)

ــات مشــاركة المرافــق (مــع التفصــيل حســب خدمــة الوصــول إلــى المرافــق الماديــة  )٣( طلب

 )في الملحق (ب) المحددة

 .الوصول المستلمةعدد طلبات  .أ

 .عدد الطلبات المقبولة .ب

 .حتى يتم القبول/الرفضحاالت إعادة تقديم الطلب، متوسط عدد  .ج

 .عدد البنى التحتية الجديدة التي تم تركيبها .د

 .عدد المسارات البديلة التي تم تقديمها .ه

 .عدد الطرق البديلة التي اقترحها الباحث عن الوصول .و

ـــة  .ز ـــرق البديل ـــة للط ـــبة المئوي ـــي النس ـــول، والت ـــن الوص ـــث ع ـــا الباح ـــي اقترحه الت

 .وافق عليها مقدم الخدمة المسيطر

المرافــــق المشــــتركة (مــــع التفصــــيل حســــب خدمــــة الوصــــول إلــــى المرافــــق الماديــــة  )٤(

 )الملحق (ب) في المحددة

 .عدد مقدمي الخدمة الذين لديهم اتفاقية وصول مادي تم توقيعها .أ

 .ترةإجمالي عدد المرافق المشتركة في نهاية الف .ب

يل حســـب خدمـــة صـــالمرتبطـــة بـــالبنى التحتيـــة المشـــتركة (مـــع التفاالحـــداث المعيقـــة،  )٥(

 )الملحق (ب) في المحددةالوصول إلى المرافق المادية 



 

٤٦ 

 .التي تم تسجيلها خالل الفترةاالحداث عدد  .أ

 .متوسط الوقت لإلصالح .ب

 .من الحاالت) %٩٠(اإلصالح في مدة  .ج

 .عدد تذاكر األعطال المرفوضة .د

 .تقارير األعطال الخاطئةعدد  .ه

  .الفحص/اإلصالح للمرافق المشتركة، التي كان من الممكن تجنبهازيارات عدد  .و



 

٤۷ 

 إجراءات تقديم الخدمات -الملحق د

 نظرة عامة ١-د

إلـــى المرافـــق الماديـــة بموجـــب االعتيـــادي لتـــوفير الوصـــول  ،اإلجـــراءات العامـــةتمـــر يجـــب أن 

 الموضحة في الجدول أدناه:خالل المراحل من  ،تنظيماتهذه ال

 اإلجراء
ــــــــواد ذات  الم

 الصلة

الطــرف المســؤول 

 اإلجراءعن 
 الجدول الزمني

طلــــــب الحصــــــول علــــــى 

 معلومات

طلـــــــــــــب  ٢-د(

ـــى  ـــول عل الحص

 )المعلومات

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول
 في أي وقت

الــرد علــى طلــب الحصــول 

 على المعلومات

طلـــــــــــــب  ٢-د(

ـــى  ـــول عل الحص

 )المعلومات

 مقدم الوصول

) أيــــــام مــــــن ١٠خــــــالل (

طلـــب الحصـــول علـــى 

 المعلومات

 طلب تقديم الوصول

ـــــــــات  ٣-د( طلب

تقــــــــــــــــــــديم 

 )الوصول

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول
 في أي وقت

 تحليل اإلمكانية الفنية

ــــــــــــل  ٤-د( تحلي

اإلمكانيــــــــــــــة 

 )الفنية

 وصولمقدم ال

مــــن  يومــــاً  )١٤خــــالل (

اســـتالم تقـــديم طلـــب 

 الوصول

ــــــــرفض  ــــــــة أو ال الموافق

 على السعر المعروض

الموافقـــــة  ٦-د(

ـــــى ـــــعر  عل الس

 ) المعروض

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول

) أيــــــام مــــــن ١٠خــــــالل (

اســـــــــــتالم الســـــــــــعر 

 المعروض

 تنفيذ الطلب
تنفيـــــــــــــذ  ٧-د(

 )الطلب
 مقدم الوصول

ــة  ــوع الخدم ــى ن ــاء عل بن

وكمـــا هـــو محـــدد فـــي 

اتفاقيــــــــة الوصــــــــول 

 المادي



 

٤۸ 

 اإلجراء
ــــــــواد ذات  الم

 الصلة

الطــرف المســؤول 

 اإلجراءعن 
 الجدول الزمني

ـــل الباحـــث  أعمـــال مـــن قب

 عن الوصول

ــن  ٨-د( ــال م أعم

قبـــــل الباحـــــث 

 )عن الوصول

الباحــــــــــث عــــــــــن 

ــــــــع  ــــــــول؛ م الوص

قبـــول الطلـــب مـــن 

قبــــــــــل مقــــــــــدم 

 الوصول

مقــــــدم   يجــــــب مــــــنح

الخدمــــة (الباحــــث عــــن 

ــول  ــق الوص ــول) ح الوص

فــــي موعــــد ال يتجــــاوز 

ـــــب٣( ـــــن طل ـــــام م  ) أي

 تنفيذ األعمال

 مقدم الوصول )الفوترة ٩-د( الفوترة

ـــتمكن ـــد أن ي ـــدأ بع  تب

ــول ــن الوص ــث ع  الباح

مــــن تركيــــب معداتــــه 

ـــــدم  ـــــق مق ـــــي مرف ف

 الوصول

 تقارير األعطال
ــــــــــــارير  ١٠-د( تق

 )األعطال

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول

ــــاء  ــــت أثن ــــي أي وق ف

تقـــديم الوصـــول إلــــى 

 المرافق المادية

 طلب اإلنهاء
طلــــــــــــب  ١١-د(

 )اإلنهاء

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول

ــــاء  ــــت أثن ــــي أي وق ف

تقـــديم الوصـــول إلــــى 

 المرافق المادية

 قبول طلب اإلنهاء
طلــــــــــــب  ١١-د(

 )اإلنهاء
 مقدم الوصول

أيــام مــن تــاريخ  )١٠خــالل (

 االستالم

 إزالة المعدات
طلــــــــــــب  ١١-د(

 )اإلنهاء

الباحــــــــــث عــــــــــن 

 الوصول

ــاريخ ١٠خــالل ( ) أيــام مــن ت

ـــــــة  ـــــــتالم الموافق اس

ـــــاء  ـــــب إنه ـــــى طل عل

 الوصول

 : اإلجراءات العامة لتقديم الخدمات١القائمة 

 طلب الحصول على المعلومات ٢-د

يحــق للبــاحثين عــن الوصــول طلــب الحصــول علــى معلومــات معينــة، تتعلــق بــالمرافق  )١(

الماديــة القائمــة ألي مقـــدم خدمــة (مقـــدمي الوصــول)، مـــا لــم تكـــن هــذه المعلومـــات 

 متاحة للباحث عن الوصول.



 

٤۹ 

 بأن يتعلق بالمعلومات التالية: أعاله )١( رةفقيمكن للطلب المشار إليه في  )٢(

 الموقع والمسار. .أ

 النوع، والخصائص الفنية والمادية، واالستخدام الحالي للبنى التحتية. .ب

ـــاحة  .ج ـــال؛ المس ـــبيل المث ـــى س ـــاركتها (عل ـــيتم مش ـــي س ـــافية الت ـــعة اإلض ـــوفر الس ت

ـــراج)، المتاحـــة  ـــدة فـــي األب ـــوفر المســـاحة للمعـــدات الجدي ـــرابخ القائمـــة، وت فـــي الب

ــل ــى األق ــي عل ــاس أول ــى أس ــات  ،عل ــيط طلب ــول بتخط ــن الوص ــاحثين ع ــماح للب للس

 .متقديم الوصول المحتملة الخاصة به

طلبـــات تقـــديم الوصـــول لتقـــديم أو  ،جهـــة اتصـــال واحـــدة أو أكثـــر لمتابعـــة األســـئلة .د

 المستقبلية المحتملة.

، يجــب إرســاله مــن قبــل الباحــث عــن صــحيحاً ن طلــب الحصــول علــى المعلومــات ليكــو )٣(

ــول  ــاً الوص ــول.  خطي ــدمي الوص ــى مق ــىإل ــب عل ــول ويج ــن الوص ــث ع ــه  ،الباح ــي طلب ف

 :، أن يتضمن ما يليللحصول على المعلومات

ـــر .أ ـــن التعبي ـــه ع ـــاذ التزام ـــدابير باتخ ـــبة الت ـــم  ،المناس ـــات ت ـــرية أي معلوم ـــمان س لض

 ،) للغـــرض المـــذكور فـــي الطلـــب١تقـــديمها اســـتجابة للطلـــب، واســـتخدامها فقـــط (

 ) أي إجراء ذي صلة أمام الهيئة.٢أو (

 مفصـــلة، التـــي يـــتم طلـــب معلومـــات عنهـــا الماديـــة المرافـــق أو المنطقـــة تحديـــد .ب

 ،الوصـــوللباحـــث عــن لمتاحــة  ،مســبقاً بمــا يتناســب مـــع أي معلومــات موجـــودة و

 .ذات الصلةحول المرافق المادية 

فـــرض اســـتخدام نمـــوذج معـــين لطلبـــات  المـــادةالخدمـــة بموجـــب هـــذه  لمقـــدمييحـــق  )٤(

 .لكترونياً إالحصول على المعلومات بمجرد إتاحة نموذج 

أو عبـــر كتابيـــَا رد واضـــح وكامـــل  ،يجـــب أن يـــوفر مقـــدمو الوصـــول للباحـــث عـــن الوصـــول )٥(

أيـــام مـــن اســـتالم طلـــب الحصـــول علـــى  )١٠(ال تزيـــد عـــن فتـــرة  خـــالل، البريـــد اإللكترونـــي

 إلى الهيئة. الرد نسخة من مع تقديم ،المعلومات



 

٥۰ 

ال يجــوز لمقــدمي الوصــول رفــض تقــديم المعلومــات المطلوبــة بطلــب صــحيح وكامــل  )٦(

ــرة ( ــب الفق ــون ٣بموج ــب أن يك ــة. ويج ــررة ومنطقي ــباب مب ــك ألس ــن ذل ــم يك ــا ل ــاله، م ) أع

ـــرفض  ـــًا ال ـــي كتابي ـــد اإللكترون ـــر البري ـــال أو عب ـــول، وإرس ـــن الوص ـــث ع ـــعار الباح ـــع إش م

يتحمــل مقــدمو الوصــول الــذين يرفضــون الوصــول إلــى كمــا نســخة منــه إلــى الهيئــة. 

 الرفض مبرر ومنطقي.أن المعلومات عبء إثبات 

عـــدم مـــا لـــم يـــتم قبـــول الـــرفض مـــن قبـــل الباحـــث عـــن الوصـــول، يجـــوز للهيئـــة رفـــض  )٧(

أنهــــا غيــــر مبــــررة، و/أو غيــــر بحجــــة قــــديم المعلومــــات؛ مقــــدمي الوصــــول لتتجــــاوب 

ــع  ــة، م ــزاممنطقي ــا  إل ــات التــي طلبه ــزء مــن المعلوم ــديم كــل أو ج ــدمي الوصــول بتق مق

 أيام. )١٠(الباحث عن الوصول، خالل مهلة تحددها الهيئة ال تزيد عن 

ــدمو الوصــول )٨( ــوفر مق ــاحثين عــن الوصــول ،يجــب أن ي ــغللب ــراءات التبلي ــة  ، إج ــن عــدم دق ع

مـــــرافقهم الماديـــــة. يجـــــب علـــــى بمعلومـــــات المنشـــــورة أو المرســـــلة، المتعلقـــــة ال

ـــة  ـــن دق ـــق م ـــول التحق ـــدمي الوص ـــددةمق ـــات المح ـــات المعلوم ـــدموا معلوم ، وأن يق

 من هذه األخطاء. اً فور اكتشاف أيّ  ،محدثة إلى الباحثين عن الوصول

ـــا )٩( ـــين، معلوم ـــول المعني ـــن الوص ـــاحثين ع ـــى الب ـــول إل ـــدمو الوص ـــوفر مق ـــب أن ي ت يج

ـــكل  ـــؤثر بش ـــد ت ـــي ق ـــة، والت ـــرافقهم المادي ـــى م ـــة عل ـــرات جوهري ـــن أي تغيي ـــة ع محدث

ـــد  ـــول قي ـــديم وص ـــب تق ـــات، أو طل ـــى المعلوم ـــول عل ـــب للحص ـــى أي طل ـــول عل معق

 االنتظار، أو اتفاقية وصول مادي قائمة، أو ترتيب آخر مع الباحثين عن الوصول.

ــول )١٠( ــدمي الوص ــوز لمق ــى  ،ال يج ــول عل ــات الحص ــى طلب ــم عل ــل رده ــوم مقاب ــرض أي رس ف

المعلومــات بموجــب هــذه المــادة، مــا لــم يــتم التعامــل مــع هــذه الطلبــات مــن خــالل 

حيـــث يمكـــن مـــن قبـــل جميـــع البـــاحثين عـــن الوصـــول، إلكترونيـــًا إتاحـــة الوصـــول اليهـــا 

 منطقي وغير تمييزي، وبشرط موافقة الهيئة عليه. ،اشتراك سنوي فرض رسم

ـــب أ )١١( ـــوليج ـــن الوص ـــث ع ـــن الباح ـــا م ـــتم تلقيه ـــي ي ـــات الت ـــتخدم المعلوم ـــط  ،ن ُتس فق

ــداف  ــا، وألأله ــن أجله ــا م ــم توفيره ــي ت ــرى،  ن الالت ــى اإلدارات األخ ــا إل ــف عنه ــتم الكش ي

ــــزة  ــــم مي ــــات له ــــوفر المعلوم ــــن أن ت ــــذين يمك ــــخاص، ال ــــة، أو األش ــــات التابع أو الجه

 تنافسية.



 

٥۱ 

 طلبات تقديم الوصول ٣-د

ــب علــى مقــدم الخد )١( ــق الماديــة (الباحــث عــن يج ــذي يســعى للوصــول إلــى المراف مــة ال

ـــال  ـــول) إرس ـــي الوص ـــب خط ـــديم ل"طل ـــة التق ـــول" (أو خدم ـــة وص ـــة الكتروني ـــأي طريق ب

 ) إلى مقدمي الوصول، يحدد فيها:مناسبة

الوصــف بقــدر اإلمكــان، لمقســمات الشــبكة أو مواقعهــا، والمرافــق الماديــة التــي  .أ

 يتم طلب الوصول إليها.

  ، حاجته لتركيب معدات شبكته فيها.الباحث عن الوصوليرى التي المسارات  .ب

 أي خدمات وصول إضافية مطلوبة. .ج

 الجدول الزمني المناسب لتنفيذ الوصول إلى المرافق المادية. .د

 جهة اتصال واحدة أو أكثر. .ه

يمكـــن تحديـــد تفاصـــيل محتـــوى وشـــكل طلـــب تقـــديم الوصـــول وإجـــراءات تقديمـــه فـــي  )٢(

ـــادي ـــول الم ـــة الوص ـــول. اتفاقي ـــدمي الوص ـــول ومق ـــن الوص ـــث ع ـــين الباح ـــة ب ، المبرم

، اتفاقيـــة الوصـــول المـــاديلعـــدم تـــوفر ومـــع ذلـــك، ال يجـــوز لمقـــدمي الوصـــول التـــذرع 

ــأخير  كحجــة ــلــرفض أو ت رد علــى طلــب تقــديم الوصــول، مــن قبــل الباحــث عــن الوصــول، ال

 .تنظيماتأو تنفيذه بموجب هذه ال

ـــاح  ، اســـتخداميمكـــن أن يفـــرض مقـــدمي الوصـــول )٣( ـــاً نمـــوذج محـــدد مت ، لتقـــديم إلكتروني

ــر طلــب تقــديم  ــة عــدم وجــود مثــل هــذا النمــوذج، فيعتب طلبــات تقــديم الوصــول. فــي حال

 .)) مناسباً هـ(الملحق ( تنظيماتلنموذج المرفق بهذه المماثل لالوصول ال

 ومتابعتها. بين مقدمي الخدمة طلب الخدمات وطريقة يحق للهيئة تحديد آلية )٤(

 الفنيةاإلمكانية تحليل  ٤-د

ــان  )١( ــا إذا ك ــيم م ــول بتقي ــدمو الوص ــوم مق ــب أن يق ــول، يج ــديم وص ــب تق ــتجابة ألي طل اس

الباحــث عــن الوصــول  مــن الناحيــة الفنيــة. وســيتحملممكنــًا تــوفير الوصــول المعنــي 

تكـــون التكلفـــة الفنيـــة لكـــل طلـــب وصــول، شـــريطة أن اإلمكانيــة دراســـة تكــاليف إجـــراء 



 

٥۲ 

إذا كـــان طلـــب تقـــديم اإلمكانيـــة عـــدم إجـــراء دراســـة يجـــب كمـــا . ةوغيـــر تمييزيـــ ةمنطقيـــ

ــاً الوصــول يتعلــق بالوصــول إلــى المرافــق الماديــة التــي لــم يــتم تعــديلها  منــذ آخــر  جوهري

ـــة دراســـة  ـــة إمكاني ـــفني ـــة، ل ـــم إجـــراؤه ونفس المرافـــق المادي ـــذي ت لطلـــب تقـــديم ردًا ال

 .غيرهالوصول بواسطة نفس الباحث عن الوصول أو 

الفنيــــة لطلــــب تقــــديم مكانيــــة اإلإذا كانــــت هنــــاك حاجــــة إلــــى إجــــراء مســــح لتقيــــيم  )٢(

الوصــول، فيجــب علــى مقــدمي الوصــول الســماح بــإجراء عمليــات مســح مشــتركة مــع 

ـــه مـــنالباحـــث عـــن الوصـــول، أو  ـــادة  تمكين ـــات مســـح مســـتقلة لزي ـــة إجـــراء عملي فعالي

 الطلب. إجراءات

 ، فمن مسؤوليته:لموقع الخدمةلمسح في حالة قيام الباحث عن الوصول بإجراء ا  )٣(

 

ـــل مـــوظفين  .أ ـــاع مـــع  مـــؤهلينالتأكـــد مـــن إجـــراء هـــذا المســـح المـــادي مـــن قب اتب

 .يحددونهاوأي معايير فنية  ،إجراءات مقدمي الوصول

ـــدء المســـح .ب ـــل ب ـــالغ مقـــدمي الوصـــول قب ـــد الشـــخص أو األشـــخاص  إب ـــذين وتحدي ال

 .سينفذونه

المعمـــول بهـــا، مثـــل الحصـــول علـــى حـــق اســـتخدام الطريـــق  االلتـــزام باألنظمـــة .ج

 لتمديد الشبكات المطلوبة للوصول إلى المرافق المادية القائمة.

 علـــى ســـبيل المثـــالأثنـــاء عمـــل المســـح (يواجههـــا تشـــغيلية  لكامعالجـــة أي مشـــ .د

التلـــف المحتمـــل للكوابـــل الموجـــودة، أو إزالـــة األجســـام المعيقـــة، أو التعامـــل مـــع 

 و الماء في الغرف)، بالتنسيق مع مقدمي الوصول.وجود الغاز أ

 إعالم مقدمي الوصول بسير عمل المسح. .ه

ــح ( .و ــال المس ــائج أعم ــع نت ــول بجمي ــدمي الوص ــد مق ــالتزوي ــبيل المث ــى س ــط،  عل الخط

ــل، إذا لــزم  ــل إزالــة كاب ــق مث ــة لمشــاركة المراف ــال إضــافية مطلوب ــور، وأي أعم والص

ـــى  ـــاظ عل ـــة للحف ـــات مطلوب ـــر) وأي معلوم ـــيلي لاألم ـــان التفص ـــة البي ـــة التحتي لبني

ــه  ــاص ب ــدثاً الخ ــرد  ،مح ــاءبمج ــتقلة.  انته ــوحات المس ــولى المس ــدمو ويت ــول مق الوص



 

٥۳ 

ـــان التفصـــيلي لتحـــديث  ةمســـؤولي ـــة الخـــاص بهـــمالبي ـــة التحتي ـــوفير  ،لبني بمجـــرد ت

 عن الوصول. الباحث بواسطةالمعلومات 

ــول )٤( ــن الوص ــث ع ــإبالغ الباح ــول ب ــدمو الوص ــوم مق ــًا  يجــب أن يق ــد كتابي ــق البري ــن طري أو ع

ــــي ــــن  ،اإللكترون ــــوفر ع ــــدى ت ــــة م ــــة اإلمكاني ــــق المادي ــــى المراف ــــول إل ــــة للوص الفني

 من تاريخ استالم طلب تقديم الوصول. ) يوماً ١٤( خاللالمطلوبة، 

ئمـــة، امـــرافقهم الماديـــة القتجهيزيــة ليجــب علـــى مقـــدمي الوصــول تنفيـــذ أي أعمـــال  )٥(

الكوابــــل النحاســــية غيــــر  علــــى ســــبيل المثــــالأو إزالــــة المعــــدات غيــــر المســــتخدمة (

ـــتخدمة فـــي البـــرابخ، ومعـــدات التراســـل غيـــر المســـتخدمة فـــي األبـــراج)  لتـــوفير المس

الباحــــث عــــن الوصــــول تكلفــــة هــــذه ويتحمــــل طلبــــات تقــــديم الوصــــول. لاإلمكانيــــة 

 األعمال ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك بين الطرفين.

 علـــى ســـبيل المثـــالم مرافـــق ماديـــة بديلـــة (الوصـــول اســـتخدامقـــدمو يجـــب أن يقتـــرح  )٦(

ــربخ بــديل) إلــى الباحــث عــن الوصــول  اإلمكانيــة لتــوفير  ضــرورياً يكــون ذلــك عنــدما مســار ب

إمكانيــــة عــــدم . ويتحمــــل مقــــدمو الوصــــول عــــبء إثبــــات لطلبــــات تقــــديم الوصــــول

الــذي اقترحــه الباحــث عــن الوصــول. ويجــب أن يتفــق الطرفــان علــى اســتخدام المســار 

 الستخدام الطرق البديلة المقترحة. األسعاربما في ذلك ألحكام الشروط وا

، إذا فنيـــاً ال يجــوز لمقــدمي الوصــول رفــض طلــب تقـــديم الوصــول باعتبــاره غيــر ممكــن  )٧(

ـــال  ـــة أي أعم ـــه الخاص ـــى نفقت ـــام عل ـــتعداد للقي ـــى اس ـــول عل ـــن الوص ـــث ع ـــان الباح ك

 .ممكنًا فنياً إضافية، لجعل طلب تقديم الوصول 

ــالغ  )٨( ــد إب ــة كمــا هــو موضــح فــي الفقــرة (عن ــاله، ٤الباحــث عــن الوصــول بالجــدوى الفني ) أع

بطبيعـــة  يجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول تقـــديم عـــرض ســـعر يتضـــمن التكلفـــة المرتبطـــة

ــــة عمــــالاأل ــــا للفقــــرتين ( المحتملــــة، المطلوب ) أعــــاله والرســــوم والمتكــــررة ٧) و (٥وفًق

ـــى ـــب أن تتماش ـــول. ويج ـــب الوص ـــة بطل ـــررة المرتبط ـــر متك ـــع  والغي ـــعار م ـــروض األس ع

 ).٣-٧المتطلبات المنصوص عليها في هذه التنظيمات، بما في ذلك المادة (

 

ــول  )٩( ــن الوص ــث ع ــام الباح ــة قي ــي حال ــاء ف ــذه، بإلغ ــل تنفي ــحيح قب ــول ص ــديم وص ــب تق طل

طلـــب هـــذا ال للتعامـــل مـــعفإنـــه يتحمـــل جميـــع التكـــاليف التـــي تحملهـــا الطـــرفين 

 .وتنفيذه



 

٥٤ 

 السعةقياس  ٥-د

ـــة  )١( ـــق المادي ـــى المراف ـــول إل ـــدمات الوص ـــف خ ـــوزة لمختل ـــاحة المحج ـــاس المس ـــد قي عن

ـــول  ـــدمات الوص ـــافيةوخ ـــول ، اإلض ـــدمي الوص ـــن لمق ـــتخدام يمك ـــدات اس القيـــاس وح

 التالية:

لخـــدمات غـــرف االتصـــاالت المتـــر المربـــع المحجـــوز فـــي المبـــاني، أو المجمعـــات، أو  .أ

 المشاركة في المواقع.

ـــوواط ســـاعة) .ب ـــوواط) لمصـــدر طاقـــة  مصـــدر الطاقـــة (كيل ـــة (كيل أو الطاقـــة المطلوب

وتكييفــــه فــــي خــــدمات المشــــاركة فــــي  ،)DCأو تيــــار مســــتمر ( ،)ACتيــــار متــــردد (

 المواقع.

 الوحدات المستخدمة في الوصول إلى غرف أو فتحات التفتيش أو األعمدة. .ج

قطـــر معـــين × ســـم مربـــع) أو (متـــر × البـــربخ المســـتخدم مقـــاس بــــوحدة (متـــر  أبعـــاد .د

 رئيسي أو فرعي) للوصول إلى البرابخ أو أقبية الكوابل.لبربخ 

 وحدات معدات الراديو المركبة أو المحجوزة لمشاركة األبراج والصواري. .ه

ــــالمتر) وعــــدد  .و ــــاف شــــعيرات الطــــول (ب ــــاف المســــتخدمة فــــي خــــدمات األلي األلي

 المعتمة.

 إنشائها.الطول (بالمتر) للكابل الهوائي الجديد أو أقسام البرابخ التي سيتم  .ز

 

بشــكل فــردي لكــل طلــب. وفـــي  ،الفنيــةاإلمكانيـــة دراســة مســح فــرض رســوم لمكــن ي )٢(

ـــكل  ـــات بش ـــى المعلوم ـــول عل ـــب الحص ـــم طل ـــة ت ـــيحال ـــيمكن  إلكترون ـــوم ف ـــرض رس ف

 .ةدوري اشتراك

ــوز  )٣( ــوم تكلفــة تقــدير يج ــرى وأعمــال التكييــف، لكــل ورس خــدمات الوصــول اإلضــافية األخ

 ساعة من العمل المخطط له.



 

٥٥ 

ــن  )٤( ــدميلميمك ــول  ق ــدةالوص ــل م ــد أق ــاركة تحدي ــرة المش ــى ، لفت ــادالً عل ــك ع ــون ذل  أن يك

علـــى خصـــم تقـــديم زيـــد عـــن ســـنة واحـــدة. ويجـــوز لمقـــدمي الوصـــول ي ن الوأ، ومنطقيـــاً 

 في حالة التزام الباحث عن الوصول بفترة أطول.الرسوم 

مقـــدمي الخدمـــة المســـيطرين المنصـــوص علـــى دون اإلخـــالل بـــأي التزامـــات أخـــرى  )٥(

أو أي أنظمـــة أخـــرى للهيئـــة، فيجـــوز لمقـــدمي الوصـــول  تنظيمـــاتفـــي هـــذه ال عليهـــا

ــومات  ــديم خص ــة تق ــة أو كمي ــق المادي ــى المراف ــول إل ــدمات وص ــدة خ ــب ع ــال طل ــي ح ف

 أو مبنى معين.مسار سعات عالية في طلب 

أو كتابيـــًا  ، برســـوم الخدمـــةيجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول إشـــعار الباحـــث عـــن الوصـــول )٦(

ـــد  ـــر البري ـــام) ١٠( خـــالل، اإللكترونـــيعب ـــاريخ إشـــعار الباحـــث عـــن الوصـــول  أي ـــوفر مـــن ت بت

ـــة عـــدم وجـــود اتفاقيـــة الفنيـــة لطلـــب أو طلبـــات تقـــديم الوصـــول  مكانيـــةاإل (فـــي حال

 بما في ذلك ما يلي:وصول تنص على خالف ذلك)، 

مكانيــــة لتــــوفير اإللمرافــــق الماديــــة القائمـــة لضـــرورية تجهيــــز أي أعمــــال تكلفـــة  .أ

 لبات الوصول.طالفنية ل

 تقــــديم طلــــب فــــي المطلوبــــة الماديــــة المرافــــق إلــــى الوصــــول خــــدمات ســــعر .ب

 .الوصول

ــة  .ج ــق المادي ــى المراف ــول إل ــل الوص ــة لجع ــافية المطلوب ــول اإلض ــدمات الوص ــعر خ س

 .ممكناً 

 أي شروط وأحكام ذات صلة. .د

أو عبــــر البريــــد كتابيــــًا يجــــب علــــى الباحــــث عــــن الوصــــول إبــــالغ مقــــدمي الوصــــول   )٧(

ــي ــرض  اإللكترون ــض ع ــول أو رف ــعار بقب ــة، أس ــق المادي ــى المراف ــول إل ــاللالوص ــام  )١٠( خ أي

مـــع مقـــدمي  التفـــاوض ،يحـــق للباحـــث عـــن الوصـــولو. االســـعارمـــن اســـتالم معلومـــات 

 .حول هذه االسعارالوصول 



 

٥٦ 

 المعروض السعرالموافقة على  ٦-د

ــى  )١( ــب عل ــن يج ــث ع ــى الباح ــض إل ــة أو رف ــال موافق ــول إرس ــدمالوص ــول  مق ــًا الوص كتابي

ــي ــد اإللكترون ــر البري ــالل، أو عب ــول  )١٠( خ ــن الوص ــث ع ــتالم الباح ــاريخ اس ــن ت ــام م ــعر أي الس

 مع إرسال نسخة إلى الهيئة.المعروض 

أعمــال ب، يجــب علــى مقــدمي الوصــول القيــام الســعر المعــروضعنــد الموافقــة علــى  )٢(

وحجـــز المرافـــق الماديـــة المطلوبـــة ليـــتم اســـتخدامها مـــن قبـــل  التجهيـــز المطلوبـــة

الباحــث عــن الوصــول. مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى خــالف ذلــك، فيجــب إتمــام أعمــال 

 طلب.على الموافقة ال، من ) يوماً ١٥(هذه في موعد ال يتجاوز التجهيز 

 تنفيذ الطلب ٧-د

مقـــدمي الوصـــول تحـــديث فـــإن علـــى فـــي المرافـــق الماديـــة القائمـــة ســـعة عنـــد حجـــز  )١(

 لذلك. وفقاً لبنية التحتية وإشعار الباحثين عن الوصول البيان التفصيلي ل

بمجـــرد أن يحجــــز مقــــدمو الوصــــول أي مرافــــق ماديــــة قائمــــة الســــتخدامها مــــن قبــــل  )٢(

الباحـــث عـــن الوصـــول، يحـــق لألخيـــر طلـــب وتنفيـــذ أي عمـــل لتركيـــب معداتـــه وشـــبكاته 

 ي الوصول.في المرافق المادية المشتركة لمقدم

ـــتم ســـعة يجـــوز لمقـــدمي الوصـــول حجـــز  )٣( ـــرة حجـــز قصـــوى ي فـــي المرافـــق القائمـــة لفت

ـــة الوصـــول المـــادي ـــدها فـــي اتفاقي تقـــديم الوصـــول. علـــى موافقـــة ضـــمن الأو  ،تحدي

يجـــب علـــى الباحـــث عـــن الوصـــول إكمـــال األعمـــال فـــي المرافـــق المحجـــوزة قبـــل كمـــا 

بعــد إشــعار  ،ق لمقــدمي الوصــوليحــوانتهــاء فتــرة الحجــز مــا لــم يتفــق علــى خــالف ذلــك. 

انتهــاء فتــرة  قبــل) يومــًا ١٥( عــن يقــلموعــد ال فــي  إلــى الباحــث عــن الوصــولمســبق 

إزالـــة حجـــز المرافـــق الماديـــة بعـــد انتهـــاء فتـــرة الحجـــز القصـــوى وعـــدم ، الحجـــز القصـــوى

 الباحث عن الوصول الذي يحتفظ بهذا الحجز. اكتمال أي عمل بواسطة

 عن الوصول عمال من قبل الباحثأ ٨-د

ــى  )١( ــداتهم أو عل ــى مع ــيانة عل ــب أو الص ــال التركي ــذ أعم ــول تنفي ــن الوص ــاحثين ع ــق للب يح

ـــل هـــذه  ـــة المشـــتركة. وفـــي مث ـــة فـــي المرافـــق المادي مرافـــق الشـــبكة األخـــرى المركب

 الحاالت، يجب على مقدمي الوصول اعتبار التالي بحسن نية:



 

٥۷ 

 .التركيب والصيانة أعمالالمؤهلين من موظفي الباحثين عن الوصول تمكين  .أ

ــــايير، و .ب ــــة، ومع ــــات فني ــــأي معلوم ــــول ب ــــن الوص ــــاحثين ع ــــد الب ــــاتتزوي ، تنظيم

ـــة  ـــى المرافـــق مـــن  ؤهلينالمـــوظفين المـــلتمكـــين وإرشـــادات مطلوب الوصـــول إل

ــلة  ــة ذات الص ــذ المادي ــال وتنفي ــيانة أعم ــب والص ــع التركي ــى م ــا يتماش ــراءات بم اإلج

 ن من الباطن لمقدمي الوصول.التي يتبعها الموظفون أو المقاولوالوقائية 

ــن الوصــول بموجــب  )٢( ــل الباحــث ع ــد ) أعــاله ١( فقــرةيجــب تقــديم الطلــب مــن قب قبــل موع

تنفيــــذ الوصــــول لمــــن تخطــــيط مقــــدمي الوصــــول لتمكــــين  معقولــــةبفتــــرة التنفيــــذ 

ــال ا ــيألعم ــة،  ف ــق المادي ــة.والمراف ــوارد المتاح ــة والم ــا العادي ــع إجراءاته ــى م ــا يتماش  بم

 )٣(ال تزيــد عــن  خــالل مــدةيجــب أن يســمح مقــدمي الوصــول بمثــل هــذا الوصــول،  كمــا

 .تنفيذ األعمال أيام من استالم طلب

عنــد القيـــام باألعمــال المتعلقـــة بالوصــول إلـــى المرافــق الماديـــة يجــب علـــى كــل مـــن  )٣(

ضــرورية لحمايـــة منطقيــة والبــاحثين عــن الوصــول ومقـــدمي الوصــول اتخــاذ أي تـــدابير 

فـــي مكـــان العمـــل المتواجـــدين واألفـــراد المشـــاركين فـــي األعمـــال أو ســـالمة العمـــوم 

ــات.  ــب والممتلك ــا يج ــوا كم ــاة جميــع بالمتطلبــات أن يلتزم ــع مراع ــلة، م ــة ذات الص األمني

وإرشـــادات ومعـــايير صـــادرة  تنظيمـــات، وأي ذات العالقـــةومعـــايير الصـــناعة  األنظمـــة

 عن الهيئة و/أو من الجهات الحكومية األخرى.

ـــة ســـيكون  )٤( ـــق المادي ـــى المراف ـــدث عل ـــرر يح ـــؤوًال عـــن أي ض ـــول مس ـــن الوص ـــث ع الباح

 المشتركة أثناء األعمال المستقلة التي يقوم بها في مباني مقدمي الوصول.

ـــر  )٥( ـــب آخ ـــم أو ترتي ـــة به ـــادي الخاص ـــول الم ـــة الوص ـــداف اتفاقي ـــل أله ـــذ العم ـــد تنفي عن

أكـــد مـــن لتامـــن البـــاحثين عـــن الوصـــول  الطلـــبالوصـــول للوصـــول، يمكـــن لمقـــدمي 

 :التالية اتباع إجراءات األمان

ـــل مـــوظفين مـــؤهلين أن يكـــون  .أ علـــى أن أداء العمـــل فـــي الموقـــع فقـــط مـــن قب

ـــك  في الباحـــث عـــن الوصـــول بمـــا يتماشـــى مـــع مـــؤهالت ظمـــو أيضـــاً يشـــمل ذل

 ير تمييزية أو متطلبات معتمدة.غمعقولة و

لإلرشــادات التوجيهيــة التــي يوفرهــا مقــدمو  وفقــاً  العمــل وســير الــدخول ضــوابط .ب

 .تنظيماتلهذه ال وفقاً الوصول 



 

٥۸ 

ــب .ج ــرات أي تجن ــة تغيي ــن ناتج ــال ع ــي األعم ــن الت ــأنها م ــدد أن ش ــل بأو  ته ــدابير تخ الت

 المرفق.مالك األمنية التي تم تنفيذها في األصل من قبل 

التـــدابير واإلجـــراءات  تعـــديل بســـببأي تكـــاليف إضـــافية منطقيـــة قـــد تنشـــأ تحمـــل  .د

 األمنية بعد االنتهاء من أعمال اإلنشاء.

ــرافقهم  )٦( ــب م ــيط، وتركي ــميم، وتخط ــن أن تص ــد م ــول التأك ــن الوص ــاحثين ع ــى الب ــب عل يج

وأي إرشـــادات فنيـــة مقدمـــة مـــن  ،أفضـــل الممارســـات يتوافـــق مـــعالماديـــة المشـــتركة 

ــــدمي الوصــــول  ــــاتلهــــذه ال وفقــــاً مق معــــايير أو ألي  االمتثــــاليجــــب كمــــا ، تنظيم

 الجهات الحكومية و/أو الجهات المعنية األخرى. حددتهاصناعية صفات موا

ــن  )٧( ــر ع ــة بغــض النظ ــم خدم ــة، حج ــق المادي ــى المراف ــول إل ــه الوص ــن فإن ــل م ــى ك ــب عل يج

ـــمان اســـتقاللية وســـالمة  ـــد مـــن ض ـــاحثين عـــن الوصـــول التأك ـــدمي الوصـــول والب مق

 .م بشكل مستمرالتشغيل لشبكة االتصاالت العامة الخاصة به

ــة  )٨( ــات الالزم ــع المعلوم ــول بجمي ــدمي الوص ــد مق ــول تزوي ــن الوص ــاحثين ع ــى الب ــب عل يج

ــى  ــاظ عل ــيلي لللحف ــان التفص ــم البي ــاص به ــة الخ ــة التحتي ــدثاً لبني ــن  مح ــاء م ــرد االنته بمج

البيـــان عـــن تحـــديث مســـؤولون الوصـــول مقـــدمو يعتبـــر كمـــا األعمـــال المـــذكورة أعـــاله. 

 توفير هذه المعلومات. لبنية التحتية الخاص به بمجردالتفصيلي ل

 الفوترة ٩-د

ــــب  )١( ــــدمو تبــــدأ الفــــوترة قبــــل أن يــــتم  الن أيج الوصــــول حجــــز المرافــــق الماديــــة مق

ــــدما  ــــة، وعن ــــوفر المطلوب ــــول يت ــــن الوص ــــث ع ــــدى الباح ــــة ل ــــال إمكاني ــــذ األعم تنفي

الســـتخدامها (علـــى ســـبيل المثـــال؛ ال تبـــدأ الفـــوترة إذا كانـــت المرافـــق الماديـــة محجـــوزة 

 ).التجهيزيةالوصول ينفذون بعض األعمال  ومقدمما يزال ولكن 

ـــة الفـــوترة، يجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول إشـــعار الباحـــث عـــن  )٢( ـــدء فـــي عملي ـــل الب قب

يجـــب أن يكـــون كمـــا الوصـــول بحجـــز المرفـــق المـــادي المطلـــوب، وبتـــاريخ بـــدء الفـــوترة. 

ل، علـــى تقـــديم طلبـــات العمـــقـــادرًا الباحـــث عـــن الوصـــول عنـــد اســـتالم هـــذا اإلشـــعار 

لتركيـــب المعـــدات فـــي المرفـــق المـــادي لمقـــدمي الوصـــول بمـــا يتماشـــى مـــع طلـــب 

 تقديم الوصول الخاص به.



 

٥۹ 

 تقارير األعطال ١٠-د

ـــالغ عـــن أي  )١( ـــوفير قنـــوات للبـــاحثين عـــن الوصـــول لإلب يجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول ت

 عطل يتعلق بالوصول إلى المرافق المادية ألي مرافق مادية مشتركة.

ــؤول )٢( ــرف مس ــل ط ــل ك ــا يتحم ــه م ــة ب ــبكات الخاص ــة والش ــى التحتي ــيانة البن ــغيل وص ية تش

 لم يتفق الطرفان على خالف ذلك.

ـــبب  )٣( ـــن أن الس ـــد م ـــول التأك ـــن الوص ـــث ع ـــى الباح ـــب عل ـــل، يج ـــن عط ـــالغ ع ـــل اإلب قب

ـــي  ـــذلكالرئيس ـــع، أو ل ـــر، أو قط ـــو كس ـــداد ، ه ـــرى انس ـــدات األخ ـــة أو للمع ـــة التحتي للبني

 لمقدمي الوصول.

ـــالغ عـــن مشـــك )٤( ـــة اإلب ـــين فـــي حال عـــن تحـــت مســـؤولية الباحـــث تقـــع أنهـــا  الحقـــالة تب

الوصـــول يحـــق لمقـــدمي الوصـــول فـــرض رســـوم علـــى الباحـــث عـــن الوصـــول عـــن أي 

 الخاطئ. البالغتكاليف تكبدها للتحقق من 

ــال  )٥( ــي ح ــى أف ــول لغ ــن الوص ــث ع ــالغ الباح ــول ب ــدمي الوص ــق لمق ــداره، يح ــم إص ــل ت عط

ــدها  ــم تكب ــاليف ت ــن أي تك ــول ع ــن الوص ــث ع ــى الباح ــوم عل ــرض رس ــعف ــل م ــذا  للتعام ه

 .البالغ

بفتـــرة معقولـــة عـــن أي مقـــدمًا يقـــوم مقـــدمو الوصـــول بـــإبالغ البـــاحثين عـــن الوصـــول  )٦(

أعمـــال تشـــغيل وصـــيانة يلـــزم إجراؤهـــا فـــي المرافـــق الماديـــة المشـــتركة، إذا كانـــت 

لـــى تشـــغيل شـــبكة االتصـــاالت العامـــة الخاصـــة بالباحـــث عـــن الوصـــول. ويجـــب ســتؤثر ع

ـــل ـــى ح ـــان عل ـــق الطرف ـــب أن يتف ـــأثير  مناس ـــل أي ت ـــيانة لتقلي ـــغيل والص ـــال التش ألعم

 على جميع الشبكات أو المعدات المركبة التي قد تتأثر.

رئيســــية الداء األمؤشــــرات واإلجــــراءات  مــــن وضــــوحمقــــدمو الوصــــول يتأكــــد يجــــب أن  )٧(

للشــــروط واألحكــــام  وفقــــاً  ،تــــوفير خــــدمات الوصـــول إلــــى المرافــــق الماديـــةلضـــمان 

ـــا.  ـــق عليه ـــام المتف ـــكل ع ـــرات بش ـــام ومؤش ـــروط واألحك ـــتخدام الش ـــراف اس ـــوز لألط يج

ـــة  األداء الرئيســـية المحـــددة لمقـــدمي الخدمـــة المســـيطرين فـــي أي مـــن أنظمـــة الهيئ

كمرجــع، مــا لــم يــتم االتفــاق علــى  المتعلقــة بــربط االتصــال البينــي وبخــدمات الوصــول

 خالف ذلك.



 

٦۰ 

 طلب اإلنهاء ١١-د

ـــوات للباحـــث عـــن الوصـــول  )١( ـــوفير قن ـــلتقـــديم يجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول ت  اتطلب

ــاء ــا اإلنه ــن خالله ــاء أي م ــة لل، إلنه ــة قائم ــدمي خدم ــة لمق ــق المادي ــى المراف ــول إل وص

الوصـــول يجـــب أن يوضـــح طلـــب اإلنهـــاء المرافـــق الماديـــة وخـــدمات كمـــا الوصـــول. 

 اإلضافية التي ُيطلب إنهاء الوصول إليها.

أيـــام مـــن  )١٠(يجـــب علـــى مقـــدمي الوصـــول قبـــول طلـــب اإلنهـــاء فـــي موعـــد ال يتجـــاوز  )٢(

ــتالمه.  ــب واس ــان طل ــول إال إذا ك ــدمي الوص ــل مق ــن قب ــاء م ــب اإلنه ــرفض طل ــمح ب ال ُيس

التــزام  اإلنهــاء ينتهــك أحكــام اتفاقيــة الوصــول المــادي لألطــراف، أو الحــد األدنــى مــن

 الباحث عن الوصول.

ــد  )٣( ــديم عن ــبكة، تق ــك أي ش ــن تفكي ــؤوًال ع ــول مس ــن الوص ــث ع ــون الباح ــاء، يك ــب اإلنه طل

ــب علــى الباحــث  ــدمي الوصــول. لهــذا، يج ــي المرافــق الماديــة لمق ــدات مركبــة ف أو مع

ــول، ــدمي الوص ــى مق ــك" إل ــل التفكي ــب عم ــديم "طل ــول تق ــن الوص ــالل ع ــن  )١٠( خ ــام م أي

 طلب اإلنهاء من قبل مقدمي الوصول.على موافقة الاستالم 

يجـــوز لمقـــدمي الوصـــول فـــرض رســـوم علـــى اســـتخدام أي مرفـــق مـــادي محجـــوز حتـــى  )٤(

ـــاحة  ـــون المس ـــول، وتك ـــن الوص ـــث ع ـــة بالباح ـــبكة الخاص ـــدات الش ـــع مع ـــة جمي ـــتم إزال ت

 متاحة الستخدام مقدمي الوصول أو الباحثين عن الوصول اآلخرين.



 

٦۱ 

 الوصولنموذج طلبات تقديم  -ـالملحق ه

 نموذج طلبات تقديم الوصول

 معلومات االتصال للباحث عن خدمة الوصول

 اسم الجهة:

 العنوان:

 

 جهة االتصال للباحث عن خدمة الوصول

 االسم:

 المنصب:

 رقم الهاتف:

 البريد اإللكتروني:

 نظرة عامة على الخدمات المطلوبة (اختر من الخدمات حسب الحاجة):

  الوصول إلى المباني 

  الوصول إلى غرف التفتيش 

  الوصول إلى الكبائن 

  الوصول إلى مواقع الراديو 

  الوصول إلى األنابيب 

  الوصول إلى البرابخ 

  الوصول إلى األبراج 

  الوصول إلى الصواري 

  الوصول إلى األلياف المعتمة 

  المشاركة في محطات إنزال الكوابل 

  (تكييف الهواء، وإمدادات الطاقة، وما إلى ذلك) الخدمات االضافية 

  (يرجى التحديد) أخرى 

 

 



 

٦۲ 

 وصف الخدمات المطلوبة (قم بتقديم أوصاف لكل الخدمات المختارة)

 

ـــه لتركيـــب معـــدات شـــبكته  الوصـــف التفصـــيلي ومواقـــع المســـارات التـــي يـــري الباحـــث عـــن الوصـــول، حاجت

 :حسب الحاجة) (قم بتقديم المخططات فيها

 

الوصـــف التفصـــيلي وموقـــع خـــدمات الوصـــول إلـــى المرافـــق الماديـــة المطلوبـــة مـــن مقـــدمي الوصـــول (قـــم 

 :بتقديم المخططات حسب الحاجة)

 وصف مفصل للخدمة: •

 موقع المرافق: •

o :المنطقة 

o :البلدية 

o :العنوان 

o :إحداثيات المرفق 

 

ـــة مـــ ـــافية المطلوب ـــدمات الوصـــول االض ـــيلي وموقـــع خ ـــف التفص ـــم بتقـــديم الوص ـــدمي الوصـــول (ق ن مق

 :المخططات حسب الحاجة)

 وصف مفصل للخدمة: •

 موقع المرافق: •

o :المنطقة 

o :البلدية 

o :العنوان 

o :إحداثيات المرفق 

 

ـــدمات  ـــة، وخ ـــق المادي ـــى المراف ـــول إل ـــدمات الوص ـــذ خ ـــدة) لتنفي ـــب (الم ـــيلي المناس ـــي التفص ـــدول الزمن الج

 :الوصول االضافية

 تاريخ البدء: •

 تاريخ االنتهاء: •

 

 معلومات إضافية (إن وجدت):

 

 التوقيع:

 التاريخ
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