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 رشاداخاإلف ونطاق اهدأ -1

تطُٓت أْع١ُ اهل١٦ٝ قٝاَٗا بٛضع ايكٛاعد ايالش١َ ؿكٛم ايسبط بايػبهات ايعا١َ ْٚكاط 

دت أْع١ُ اهل١٦ٝ ايػسٚط ايعا١َ يسبط سدنُا  ،زبط االتصاٍ ٚايتصاَات املػػًني املستبطني

 ايال٥ش١ زبط االتصاٍ ايبٝين ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: تعسؾ ٚقد. ايٓؿاذٚاالتصاٍ ايبٝين 

  ْؿطَ٘كدّ اـد١َ  بٛاضط١ املطتدد١َايتٛصٌٝ املادٟ ٚاملٓطكٞ يػبهات االتصاالت، 

التصاٍ كدّ اـد١َ باملايتابعني  ًُطتددَنيئَ أدٌ ايطُاح  ;أٚ َكدّ خد١َ آخس

 أٚ  ;كدّ خد١َ آخسملايتابعني  املطتددَني َع أٚ ،بِٝٓٗ ؾُٝا

 .يًٛصٍٛ إىل َساؾل أٚ خدَات َكدّ خد١َ آخس 

 فاٖداأل 1.1

 ؾُٝا  ;ٚبدٕٚ متٝٝص ،تتِ َعاًَتِٗ بطسٜك١ عادي١ ،ايتأند َٔ إٔ مجٝع َكدَٞ اـد١َ

 .ٜتعًل بتكدِٜ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين

 ل غدَات زبط االتصاٍ ايبٝين بني َكدَٞ اـد١ََا ٜتعً يهٌ ايصشٝح ايتطبٝل; 

َٔ خالٍ ايهؿا٠٤ ايؿ١ٝٓ  ;يسبط االتصاٍ ايبٝين ،تكدِٜ خدَات ذات دٛد٠ عاي١ٝ دعِٚ

 .َسض١ٝاملطتددَني غد١َ ذات دٛد٠  تصٜٚدٚاالقتصاد١ٜ، ٚمبا ٜطُٔ 

 زغاداتْطام اإل 1.2

 ،دٟ ٚاملٓطكٞخدَات زبط االتصاٍ ايبٝين يًتٛصٌٝ املا زغاداتؼهِ ٖرٙ اإل - أ 

 يػبهات مجٝع َكدَٞ اـد١َ. 

ع٢ً َكدَٞ اـد١َ  ؾكطتٓطبل  زغاداتبعض املتطًبات احملدد٠ مبٛدب ٖرٙ اإل - ب 

 .عالق١ضٛم ذات ايٕ يف األٚخد١َ َطٝطس َٞكدَ ِأْٗ ع٢ًايرٜٔ مت تصٓٝؿِٗ 

َٚب١ٝٓ  ،التؿاق١ٝ زبط اتصاٍ بٝين َعكٛي١ املسدع١ٝ املٓع١ُ تٛؾس ٖرٙ االزغادات  - ز 

ًٝا ع٢ً  .َؿاٚضات َتبادي١ بني َكدَٞ اـد١َ املتصًني بٝٓ
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ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ  إعدادبَا ٜتعًل تٓعِٝ  زغاداتٖرٙ اإل تػٌُ  - د 

ايػسض َٔ ايعسض املسدعٞ ٚ ;ايبٝين ْٚػسٙ َٔ قبٌ َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ

 ،ينٖٛ ٚضع أضظ يًتؿاٚض سٍٛ اتؿاق١ٝ زبط االتصاٍ ايبٝ ;يسبط االتصاٍ ايبٝين

ٚحيدد ايعسض املسدعٞ فُٛع١ َٔ  بٝين.ايتصاٍ االتٛؾري خدَات زبط ي

اييت مبٛدبٗا ٜتِ تكدِٜ خدَات زبط  ،ايػسٚط ايتذاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ

 االتصاٍ ايبٝين.

يًتٓطٝل  ;تػهٌٝ فُٛع١ عٌُ َتعدد٠ األطسافإَها١ْٝ  زغاداتٖرٙ اإلتػٌُ   - ٙ 

سبط االتصاٍ ب املتعًك١تػػ١ًٝٝ ٚايتذاز١ٜ بػإٔ املعاٜري ٚاإلدسا٤ات ايؿ١ٝٓ ٚاي

 ؾُٝا ٜتعًل بٓػس غبهات اؾٌٝ ايتايٞ. خاص١ًايبٝين، 
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 تها املتعلقحاملثادئ العامح لرتط االتصال الثيني وااللتزاماخ  -2

ايٛازد٠ يف االيتصاَات  ، تٓطبلٚتك١ٝٓ. اي سٝاد١ٜ ع٢ً بٓا٤ًتكدّ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين 

عٓد  ٚااليتصاَاتاملبادئ  بعضتطبل  إذ ;بٗا املتعًك٢١ مجٝع ايتكٓٝات عً زغاداتٖرٙ اإل

 تكدِٜ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ، يف سني ٜطبل بعطٗا ع٢ً

 .ؾشطبَكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ 

 املبادئ ٚااليتصاَات املطبك١ ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َ 2.1

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ع٢ً مجٝع َكدَٞ اـد١َٗا اييت ٜتِ تطبٝك املبادئ ٚااليتصاَات

  ٍأسهاّ  مبٛدب ،ٚاضتالَٗاايبٝين ًٜتصّ نٌ َكدّ خد١َ بعسض خدَات زبط االتصا

 . َٓاضب١ٚغسٚط 

 ًٍٝا. ،جيب ايطُاح بسبط االتصاٍ ايبٝين عٓد أٟ ْكط١ اتصا   ممه١ٓ ؾٓ

 ُس٠.جيب إٔ تدعِ تستٝبات زبط االتصاٍ ايبٝين املٓاؾط١ ايؿعاي١ ٚاملطت 

 ٚعدّ  ،ٚايعداي١ ،جيب إٔ تتطِ إدسا٤ات ٚتستٝبات زبط االتصاٍ ايبٝين بايػؿاؾ١ٝ

 ايتُٝٝص.

  تًكٝ٘ طًبا َهتٛبا َٔ َكدّ خد١َ آخس أٚ َكدّ خد١َ د عَٓكدّ خد١َ،  أٟجيب ع٢ً

 إذ ;زبط االتصاٍ ايبٝين  ١اتؿاقٝيًٛصٍٛ إىل عطٔ ١ْٝ يف َؿاٚضات ايدخٍٛ أدٓيب 

ـدَات زبط االتصاٍ ايبٝين، ٚااليتصاّ بعدّ ايتُٝٝص  املٓاضب١ًبات بهٌ ايط ايٛؾا٤جيب 

 .ٜٔخسيآلٚتًو اـدَات اييت ٜكدَٗا  ،بني اـدَات اييت ٜكدَٗا

  بصٛز٠ عاد١ً ؾُٝا بِٝٓٗ  زبط االتصاٍ ايبٝين خالؾاتسٌ  ع٢ً َكدَٞ اـد١َجيب

بني األطساف  تكع اييت اـالؾاتإساي١  ُٝهٔؾ سٌ ٚيف ساٍ تعرز ايتٛصٌ إىل ٚعادي١.

 .تٗاألْعُ ٚؾكاإىل اهل١٦ٝ 

  َعرتف بٗا ،ٚدٚي١ٝ ٚط١ٝٓ َعاٜريع٢ً  ١ايبٝٓٝ االتصاٍ ْكاطٚ ،املعاٜريجيب إٔ تب٢ٓ. 
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 ألسهاّ قٛاعد ايطس١ٜ  ،جيب إٔ ؽطع مجٝع املعًَٛات املتبادي١ بني َكدَٞ اـد١َ

 االتصاٍ ايبٝين.  ٚاتؿاق١ٝ زبط ،ايٛازد٠ يف ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين

  ًٍٝا ع٢ً َبادئ االتصا  َٔجيب إٔ ٜهٕٛ زبط االتصاٍ ايبٝين بني َكدَٞ اـد١َ َبٓ

ًٜتصّ نٌ َكدَٞ اـد١َ بايتٛصٌٝ  إٔ جيب إذ. اتصاٍ ْكط١ أٟ إىل ْكط١ أٟ

 ،بػض ايٓعس عٔ ايتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ ،خدَات االتصاالتاالْتٗا٥ٞ يًُهاملات ٚغريٖا َٔ 

 .أٟ ْكط١ إىل أٟ ْكط١ اتصاٍ َٔيطُإ االتصاٍ  ،هاملاتامل َطاز ضريأٚ 

 عدّ ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ االتصاالت  ايال٥ش١ َٔ 43ملاد٠ ا ع٢ً بٓا٤ًاهل١٦ٝ،  تكسز عٓدَا ،

ٝتعني ع٢ً اهل١٦ٝ ؾ ;أٟ اتؿاق١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝين َع األْع١ُ اـاص١ بٗا اتطام

 خالٍتعدٌٜ اتؿاقٝتِٗ  س٦ٓٝر ِٝٗعً ٚجيب. ويبر َكدَٞ اـد١َ املعٓٝني إغعاز

 .اإلغعاز ذيؤَ تازٜذ اضتالّ  ثالثني ََٜٛا

 ع٢ً َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ تطبٝكٗا ٜتِ اييتاملبادئ ٚااليتصاَات  2.2

ع٢ً َكدَٞ اـد١َ تطبٝكٗا  ٜتِاييت ؾُٝا ًٜٞ املبادئ ٚااليتصاَات  ;ضبل َاباإلضاؾ١ إىل 

 :ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ املطٝطسٜٔ

 ع٢ً  ًاَٚبٓٝ ،بايػؿاؾ١ٝ ًاَٚتطُ ،كابٌ املايٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين َعكٛاًلإٔ ٜهٕٛ امل

 :ًٜٞ َا ؾٝ٘ ٜساع٢ إٔ ع٢ًايتهًؿ١. 

  ٔع٢ً  ،َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ عدّ ؾعاي١ٝعدّ ؼٌُٝ أٟ تهايٝـ ْاػ١ ع

 َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ. ع٢ً املطبلاملكابٌ املايٞ يالتصاٍ ايبٝين 

 ٚايتعاٌَ َع٘ بصٛز٠  ،يٞ املتعًل بايتصاَات اـد١َ ايػا١ًَؼدٜد املكابٌ املا

 ، ٚإٔ ال ٜتِ ؼًُٝ٘ ضُٔ املكابٌ املايٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين.َٓؿص١ً

  بٝين إىل َكدَٞ اـد١َ ايتصاٍ االإٕ تٛؾري َكدّ اـد١َ املطٝطس ـدَات زبط

 ٜعد ،تادٗااآلخسٜٔ بػهٌ ًٜصّ ايطسف املطتؿٝد َٔ اـد١َ غدَات َصاسب١ ال حي

 خد١َ َطٝطس. َكدّ بٛصؿ٘ ٘إضا٠٤ اضتػالٍ يٛضع
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 ْػس األسهاّ ٚاإلدسا٤ات ايكٝاض١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝين )ايعسض املسدعٞ يسبط  جيب

 .ٖرٙ اإلزغادات َٔ( -0 )يًكطِ  ٚؾكًااالتصاٍ ايبٝين( 

 إىل اهل١٦ٝ ْطد١ َٔ اتؿاق١ٝ زبط االتصاٍ ٜٝطسجيب إٔ ٜطًِ َكدَٛ اـد١َ املط ٔ

 .( عػس٠ أٜاّ َٔ تٛقٝعٗا10) ايبٝين املطبك١ خالٍ

  اييت  ،خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ايكا١ُ٥ ع٢ًأٟ تػٝري ع٢ً جيب إٔ ٜتِ االتؿام

فُٛع١ َٔ خالٍ أٚ  ،املطتؿٝدَكدّ اـد١َ  َع ٕٚاـد١َ املطٝطس َكدَٛ ٜكدَٗا

 (.7.5طساف )اْعس ايكطِ األ َتعدد٠ايعٌُ 
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 العرض املرجعي لرتط االتصال الثيني -3

 املتطًبات ايتٓع١ُٝٝ 3.1

سدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين األسهاّ ٚايػسٚط ايكٝاض١ٝ يسبط املسض ايعجيب إٔ حيدد  أ(

َٔ  طتددّ ايعسض املسدعٜٞٚ .تؿاصًٝٗاٚ االتصاٍ ايبٝين َع َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ

الضتهُاٍ اتؿاقٝات زبط االتصاٍ ايبٝين املرب١َ َع  ;طسقبٌ َكدّ اـد١َ املطٝ

 .َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ

 ،يسبط االتصاٍ ايبٝين جيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس بإعداد ايعسض املسدعٞ ب(

 تكدمي٘ إىل اهل١٦ٝ العتُادٙ.ثِ  ََٔٔ تازٜذ تٛدٝ٘ اهل١٦ٝ ي٘ بريو، ٚ َٜٛا( 90)خالٍ 

 اإليهرتْٚٞ َٛقع٘ ع٢ً ايعسض املسدعٞ ْػساملطٝطس ٢ َكدّ اـد١َ جيب عً نُا

 . (َٜٛا 15خالٍ ) َٔ قبٌ اهل١٦ٝ اعتُادٙ بعد اإلْرتْت غبه١ ع٢ً

خدَات زبط  ُٝعقا١ُ٥ ظ يسبط االتصاٍ ايبٝين جيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسدعٞ دـ(

 ;ّأسهاٚ غسٚط َٔ بٗا ٜتعًل َٚا، َكدّ اـد١َ املطٝطس اييت ٜٛؾسٖا االتصاٍ ايبٝين

 .اتَهْٛتتطُٓ٘ َٔ  َاٚ ،أضعاز نٌ خد١َإىل  باإلضاؾ١

األسهاّ ٚايػسٚط ايتؿص١ًٝٝ  يسبط االتصاٍ ايبٝين جيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسدعٞ د(

ايطال١َ  َعاٜريباإلضاؾ١ إىل  ;ايؿ١ٝٓ ٚاملعاٜري، اتايػبه نيبسبط االتصاٍ ب ايعالق١ذات 

 َكدّ اـد١َ املطٝطس. قبٌ َٔٚاألَإ املطبك١ 

تشدٜح ايعسض املسدعٞ يسبط ببصؿ١ دٚز١ٜ َكدّ اـد١َ املطٝطس ٜكّٛ  إٔجيب  ٖـ(

، ٚخدَات زبط زغاداتعهظ ايتعدٜالت اييت تطسأ ع٢ً ٖرٙ اإليٝ ;االتصاٍ ايبٝين

نريو ٚايػبهات ذات ايعالق١، ٚايعًُٝات ٚاألْع١ُ، ٚاملكد١َ  االتصاٍ ايبٝين

ع٢ً أسهاّ ايعسض  ٠َباغس بصٛز٠هٔ إٔ تؤثس مياييت  ،عالق١ايذات  تٓع١ُٝٝايتطًبات امل

 .٘ٚغسٚط املسدعٞ
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ايتعدٌٜ  اتإدسا٤اـاص ب٘ املسدعٞ ايعسض  يفَكدّ اـد١َ املطٝطس  ٜطُٔ إٔجيب  ٚ(

 جيب إٔٚ. ٘ٚغسٚط ايعسض املسدعٞ أسهاّ ع٢ًنٝؿ١ٝ إدسا٤ ايتػٝريات  تٛضح اييت

 َا ًٜٞ: املرنٛز٠ ايتعدٌٜ اتػٌُ إدسا٤ت

  ٚاإلطاز ايصَين  ،َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ بػإٔ ايتػٝريات املكرتس١ إبالؽنٝؿ١ٝ

 .ملجٌ ٖرٙ ايتػٝريات

 ِٜالعتُاديايتعدٜالت املكرتس١ ي١٦ًٝٗ  تؿاصٌٝ نٝؿ١ٝ تكد. 

يسبط االتصاٍ  ي١٦ًٝٗ، يف أٟ ٚقت، طًب إدسا٤ تعدٜالت ع٢ً ايعسض املسدعٞ حيل ش(

 .ايبٝين

 يناملسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝ قت٣ٛ ايعسض 3.2

 جيب إٔ ٜػٌُ ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين َا ًٜٞ:

 تؿاق١ٝاال إطاز. 

 املعسٚض١ ٚصـ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين. 

 يطُإ زبط اتصاٍ بٝين ْادح ;املٛاصؿات ايؿ١ٝٓ املطًٛب١. 

 اإلدسا٤ات ايتػػ١ًٝٝ  إىل باإلضاؾ١ ;التصاٍ ايبٝينبتدا٥ٞ ياالسبط ايدسا٤ات تٓؿٝر إ

ٚسسن١ ايػبه١ ٚإداز٠ األعطاٍ  ،ضتُساز تكدِٜ اـد١َ ٚايتدطٝط هلااييت تػٌُ ا

 .ٚعًُٝات ايصٝا١ْ

 ٚإدسا٤ات ايؿٛتس٠ ٚاألسهاّ  ،اؾٛاْب ايتذاز١ٜ، ٚتػٌُ املكابٌ املايٞ، ٚايدؾعات

 .ٚايػسٚط

  اتؿاقٝات َطت٣ٛ اـد١َ، اييت تػٌُ ايؿرتات ايص١َٝٓ املطًٛب١ يتكدِٜ خدَات زبط

 عدّ املطابك١. عٓد ٚاؾصا٤ات ،عاٜري اؾٛد٠االتصاٍ ايبٝين َٚ

 يًعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين.ٜٚتطُٔ املًشل )أ( إٜطاسًا يإلطاز ايعاّ 
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 خدماخ رتط االتصال الثيني 4

 بتكدِٜ أٟي٘  اتصاالت َسخص ١َكدّ خدَأٟ  طًب خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين َٔ ميهٔ

 !Error تعسٜـ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين يف إىل ايسدٛع ميهٔ ٚ ،ْٛع َٔ خدَات االتصاالت

Reference source not found.. 

 غسٚط خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين 4.1

االتصاٍ َٔ أٟ  ;جيب إٔ تطُٔ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين، يف أٟ ٚقت ٚدٕٚ سصس أ(

خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين  تعدٚٞ. يصاحل املطتددّ ايٓٗا٥ ،ْكط١ إىل أٟ ْكط١

 ٚاملعطٝاتغدَات االتصاالت )اـدَات ايصٛت١ٝ عالق١  ذاتبٝع باؾ١ًُ  خدَات

( اييت ٜتِ تكدميٗا عرب غبهات ٚغريٖا ،املطاؾ١ٚخدَات ايك١ُٝ  ،ٚاملتٓك١ًايجابت١ 

 .ٖاَطازاالتصاالت بػض ايٓعس عٔ َصدزٖا أٚ 

سبط َع١ٓٝ يد١َ املطٝطسٜٔ تطُني خدَات طًب َٔ َكدَٞ اـت إٔي١٦ًٝٗ  حيل ب(

 َجٌ ؾسض حيل ي١٦ًٝٗ  نُا. املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين االتصاٍ ايبٝين يف ايعسض

 يف قطاع االتصاالت. ٚايطٝطس٠ األضٛامع١ًُٝ ؼدٜد يف إطاز كسدات ٖرٙ االيتصاَات 

 خصا٥ص َٚطتٜٛات اـد١َ 4.2

اتؿاق١ٝ َطت٣ٛ اـد١َ اييت تٛضح  بٝينيسبط االتصاٍ اي جيب إٔ ٜػٌُ ايعسض املسدعٞ

ٚتؿاصٌٝ ايتعٜٛطات  ،ٚايتصاَات َطت٣ٛ اـد١َ ،خصا٥ص خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين

ايؿػٌ يف ايٛؾا٤ بٗرٙ االيتصاَات. ٚجيب إٔ تػٌُ اتؿاق١ٝ َطت٣ٛ اـد١َ َا  ٔع ايٓاغ١٦

:ًٜٞ 

 تعسٜـ ٚٚصـ اـد١َ. 

 ط االتصاٍ ايبٝين، ٚمتسٜس املهاملات تسنٝب١ اـد١َ ٚخصا٥صٗا ايؿ١ٝٓ َجٌ ْكاط زب

 .ْٚعاّ اإلغازات
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 َجٌ ايٛقت املطتػسم يتٓؿٝر  ;غسٚط ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ َٚعاٜري األدا٤ ذات ايعالق١

 .، ٚتٛؾس ايػبه١ ٚشَٔ اضتعاد٠ اـد١َطًبات اـد١َ

 ٚدزدتٗا اـد١َ دٛد٠ َؤغسات. 

 ١َ. املكابٌ املايٞ ٚغساَات عدّ االيتصاّ بأٖداف َطت٣ٛ اـد 

 اإلضاؾات أٚ ايتػٝريات ـدَات زبط االتصاٍ ايبٝين 4.3

قبٌ إدخاٍ  ١جيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔ اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ اهل١٦ٝ املطبك ( أ

 أٟ إضاؾات أٚ تػٝريات ع٢ً خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين،

ْػس ايٓطذ احملدث١ َٔ ايعسض املسدعٞ يسبط  ع٢ً َكدَٞ اـد١َ املطٝطسٜٔجيب  ( ب

ًَا َٔ تازٜذ َٛاؾك١ اهل١٦ٝ. ٚذيو ،ايبٝين االتصاٍ  خالٍ ؾرت٠ مخط١ عػس ٜٛ

أٚ  ،يتٓؿٝر ايتعدٜالت ;جيب إعطا٤ ١ًَٗ ش١َٝٓ َٓاضب١ ملكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ (ز

ع٢ً اإلضاؾات أٚ ايتػٝريات اييت  تتستب اييت ;ْعُتِٗ ٚغبهاتِٗأل ايطسٚز١ٜ ايتهٝٝؿات

ع٢ً األقٌ  َٜٛا(  60)ٖرٙ امل١ًٗ  َد٠ٕٛ ع٢ً خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين. ٚته سدثت

 تازٜذ إدخاٍ ٖرٙ اإلضاؾات أٚ ايتػٝريات، َا مل ٜتِ االتؿام ع٢ً خالف ذيو. قبٌ
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 اجلىانة الفنيح –رتط االتصال الثيني  5

اييت تػطٞ ايػهٌ املادٟ يًذٛاْب  ،ٜٛضح ٖرا ايكطِ اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ يسبط االتصاٍ ايبٝين

 ْعاّٚ ،ٚايرتاضٌ ،ٚايتٛدٝ٘التصاٍ ايبٝين ٚايػبه١، اييت تػٌُ املكاضِ املتعًك١ بهٌ َٔ زبط ا

 ٚايتٛاؾل ايتػػًٝٞ يًػبهات. ،ٚايرتقِٝ ٚدٛد٠ اـد١َ ،اإلغازات ْٚكاط االتصاٍ ايب١ٝٓٝ

 ايػهٌ املادٟ يسبط االتصاٍ ايبٝين 5.1

أْع١ُ بني غبهات ٚ ًسبطايتٛاؾكٞ يٖٛ ايتٛصٌٝ  ;ايػهٌ املادٟ يسبط االتصاٍ ايبٝين أ(

 .ؾُٝا بِٝٓٗملطتددَِٝٗ االتصاٍ  مبا ٜتٝحاالتصاالت اـاص١ مبكدَٞ اـد١َ 

زبط غبهات َٔ خالهلا  ٜتِ ;أٚ اؾرتاض١ٝ ،ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين ٖٞ ْكط١ َاد١ٜ ب(

 اـد١َ عرب ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين. َٞكدَ

ٓكط١ ي سٝح املٛقع احملدد  َٔ تٛدد ثالث١ أغهاٍ ز٥ٝط١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝين املادٟ دـ(

 :، ٖٚٞ نايتايٞزبط االتصاٍ ايبٝين

  ّايعازض َٛقع - ايعازضاـد١َ َٛقع َكد 

  طايبايَٛقع  -طايب َكدّ اـد١َ ايَٛقع. 

  بُٝٓٗا ٚضطٞ َٛقع – اـد١َ َكدَٞ بني ٚضطَٞٛقع. 

 ًٜٞ:طٝطس َا املد١َ اـكدّ ملجيب إٔ ٜػٌُ ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين  د(

 .ٟعسٚض يألغهاٍ ايجالث١ ايس٥ٝط١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝين املاد 

  ايعالق١ ذات اـسا٥ط إىل باإلضاؾ١ ;يسبط االتصاٍ ايبٝين املتاس١قا١ُ٥ باملٛاقع، 

 احملدد٠ٔ َٔ االختٝاز ايؿعاٍ يٓكاط زبط االتصاٍ ٜاـد١َ اآلخس َٛكدَيٝتُهٔ 

 زبط يتؿاصٌٝ املتعًك١ بٓكاطجيب تٛؾري ا نُادَات زبط االتصاٍ ايبٝين. ـ
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ؼدخ  إٔٚبايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين  ١ًَشك يف ٚثٝك١االتصاٍ 

 دٚزٟ. بػهٌاملعًَٛات ذات ايعالق١ 

 االتصاٍ  زبطايؿ١ٝٓ ذات ايعالق١ بهٌ ْكط١ َٔ ْكاط  ٜريعاٚاملاملٛاصؿات  مجٝع

 ايرتقِٝ.ٚايػسٚط املتعًك١ باـد١َ ايبٝين، مبا يف ذيو 

 ػبه١ َكدّ اـد١َ ب املتعًك١بٝين ايتصاٍ اال زبط دسا٤ات املتعًك١ بإْػا٤ ْكط١اإل

جيب ع٢ً َكدّ اـد١َ املطٝطس إٔ ٜكدّ ٚ. أٚ تػٝري َٛقعٗا أٚ إشايتٗا املطٝطس

ع٢ً إغعاًزا َطبًكا إىل َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ بػإٔ أٟ تػٝريات َتٛقع١ 

 ضًب١ٝ هلرٙ ايتػٝريات.تكًٌٝ أٟ آثاز  ايعٌُ ع٢ًٚ ،اـدَات املكد١َ

 زبط االتصاٍ ايبٝين يػبه١ املكاضِ 5.2

زبط  أ١ُٖٝ يف ٛاْباؾع٢ً َطت٣ٛ املكاضِ ٖٛ َٔ أنجس ايؿعاٍ ايبٝين  االتصاٍزبط  أ(

 َؿّٗٛ ع٢ً بٓا٤هٕٛ تيف ٖرا ايطٝام إٔ  (املكاضِ) بـ ٜكصدٚ االتصاٍ بني ايػبهات.

 ايدٚا٥س.َكاضِ ٛي١ ٚتكٓٝات َكاضِ ايسشّ احمل َتط١ُٓ، ايتك١ٝٓ سٝاد١ٜ

 َا ًٜٞ: يسبط االتصاٍ ايبٝين جيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسدعٞ ب(

 سسن١ االتصاٍ ايبٝينمبا ٜهؿٞ يتُسٜس  َتطًبات ضع١ املكاضِ اضتٝؿا٤ طسٜك١. 

 ِع٢ً ،املطت٣ٛ ايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ زبط االتصاٍ بني املكاضِ ؼدٜد ايكٛاعد اييت ؼه 

أٚ  ،أٚ املكطِ احملًٞ ،ٚ َكطِ اـد١َ ايس٥ٝطٞأ ،عٓد املٓؿر ايدٚيٞضبٌٝ املجاٍ 

املطت٣ٛ ايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ زبط االتصاٍ بني ٚص١ً ايرتاضٌ يف ساٍ زبط االتصاٍ 

 .ايبٝين عرب بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت

  ١بدًٜايُكاضِ يًقٛاعد زبط االتصاٍ ايبٝين. 
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 املهاملات ٚتٛدٝ٘ٚصالت زبط االتصاٍ بني ايػبهات  5.3

ٚتطٌٗٝ ْكٌ  ،ٍ بني ايػبهات بسبط غبهات َكدَٞ اـد١َتكّٛ ٚصالت زبط االتصا أ(

 بني ْكاط زبط االتصاٍ ايبٝين.  تسبطاؿسن١ بٝٓٗا. ٖٚرٙ ايٛصالت 

 املهاملات يٛصالت زبط االتصاٍ بني ايػبهات َا ًٜٞ:  تٛدٝ٘ عٓاصسجيب إٔ تػٌُ  ب(

 ضع١ املطاز. 

 ُِٝاملطاز سذِ تص. 

 .تعدد١ٜ املطاز 

 ضع١ املطاز 5.3.1

 ،دد ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين ايكٛاعد اـاص١ باؿد األد٢ْجيب إٔ حي أ(

 . يسؾع ضعت٘ تكدميٗاٚايصٜادات اييت ميهٔ  ،املتاس١ يف نٌ َطاز يًطعات األقص٢ٚاؿد 

 االتصاٍ ايبٝين. زبطاضتُساز١ٜ خد١َ ٜتٛؾس ايدعِ ايالشّ يتشكٝل جيب إٔ  ب(

ٔ َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ زبط االتصاٍ جيٛش إٔ ٜطًب َكدّ اـد١َ املطٝطس َ دـ(

إٔ تهٕٛ أٟ َتطًبات َٔ  ع٢ً ;َعنيأٚ عٓد َٛقع  ،عٓد أنجس َٔ َٛقع ٚاسد ،ايبٝين

يتٛؾري االضتُساز١ٜ  ;ٚع٢ً ساد١ َربز٠ ،ٖرا ايٓٛع َب١ٝٓ ع٢ً َبادئ ٖٓدض١ٝ َٓاضب١

 يًػبه١. االعتُاد١ٜٚ

 املطاز تصُِٝ سذِ 5.3.2

ايعامل١ٝ )اؿد األقص٢ َٔ  يًُكاٜٝظطبًكا  ،ايػبهاتجيب تٛؾري ٚصالت زبط االتصاٍ بني 

ؼدٜد ايٛقت يًُطاعد٠ يف  اضتدداّ غسؤَجيب ٚضع َٚجاًل(.  (gnalrE) اٜسيٓل ٚسدات

 املٓاضب يتشدٜح ايٛصالت. 
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 تعدد١ٜ املطاز 5.3.3

ع٢ً أْ٘ متسٜس االتصاالت بني ْكطتني عرب أنجس َٔ َطاز  (تعدد١ٜ املطاز)ٜتِ تعسٜـ َؿّٗٛ 

تعصٜص ي١ ٜتعدد١ٜ املطاز ضسٚز ددٕٚ ْكاط َػرتن١. تع ،املطازات اؾػساؾ١ٝ أٚ املاد١ٜٚاسد َٔ 

 .يسبط بني ايػبهاتا اعتُاد١ٜ

 زبط االتصاٍ بني غبهات ايرتاضٌ 5.4

يالتصاٍ بػبه١ َكدّ  يٝظٚصالت يسبط االتصاٍ ايبٝين ملكدّ اـد١َ إٔ ٜطًب  جيٛش أ(

أٚ  أٜطًا، بهات َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔبٌ أًٜطا يالتصاٍ بػ ؾشطب; اـد١َ املطٝطس

 املتٓكٌايػبه١ اـاص١ ب٘، ناحملطات ايكاعد١ٜ يػبه١ اهلاتـ  أدٗص٠يًتٛصٌٝ بني 

 .َجاًل

بتٛؾري زبط االتصاٍ  ايعالق١طٝطس يف األضٛام ذات املد١َ اـجيب إٔ ٜكّٛ َكدّ  ب(

 سٜٔ.يًٛؾا٤ مبتطًبات َكدَٞ اـد١َ اآلخ ;ايبٝين بػبهات ايرتاضٌ يدٜ٘

 يالضتدداّ املعد٠ جيب إٔ حيدد ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين تكٓٝات ايرتاضٌ دـ(

 يسبط االتصاٍ ايبٝين يػبهات ايرتاضٌ.

 زبط االتصاٍ بني غبهات اإلغازات 5.5

متسٜس ٚضُإ  ،جيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ بتكدِٜ زبط االتصاٍ بني أْع١ُ اإلغازات أ(

 عاؾ١ املهاملات.مل يالش١َاَعًَٛات ايتشهِ ٚتطًِٝ 

( ايصادز عٔ االؼاد 7SS) 7زقِ  جيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ باضتدداّ ْعاّ اإلغازات ب(

زبط االتصاٍ ايبٝين عرب  بػإٔ أَااحملٛي١.  تكٓٝات ايدٚا٥سب اـاصايدٚيٞ يالتصاالت 

. ايعامل١ٝاٜري املعَع  ١إزضاٍ اإلغازات املتٛاؾك َعاٜريؾٝتِ تطبٝل  ;بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت

 َٔ قبٌ تًو املعاٜري ؼدٜد ميهٔنُا  .َكدَٞ اـد١َباالتؿام بني  ٜٚتِ ذيو

 اهل١٦ٝ. 
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خٝازات زبط االتصاٍ ايبٝين ألْع١ُ اإلغازات  ٜٔاـد١َ املطٝطس ٛجيب إٔ حيدد َكدَ دـ(

 ٚايرتتٝبات ذات ايعالق١.

 ايتصأَ 5.6

ًٜا يًػبهات املستبط١ باالتصاٍ اي دٜع جيب إٔ ٜتؿل َكدَٛ اـد١َ ع٢ً  ٚبٝين. ايتصأَ ضسٚز

 ٚاإلدسا٤ات ايتػػ١ًٝٝ يًتصأَ. ،ايؿ١ٝٓ املعاٜري

 َعاٜري ْكاط االتصاٍ ايب١ٝٓٝ ٚايتٛاؾل ايتػػًٝٞ 5.7

ع٢ً  َٔ قبٌ َكدَٞ اـد١َ َب١ٝٓ املطتدد١َ ايطسؾ١ٝ ػبهاتَعاٜري اي تهٕٛ جيب إٔ

 كبٛي١.ايعامل١ٝ املؿ١ٝٓ اي عاٜريامل

 بني ايػبهات ايتٛاؾل ايتػػًٝٞ 5.7.1

جملُٛع١ األْع١ُ املتص١ً ؾُٝا اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ  ;بني ايػبهات ٜعين ايتٛاؾل ايتػػًٝٞ أ(

بصٛز٠  املتص١ً ألطسافي بني ايٓكاط االْتٗا١ٝ٥ بٝٓٗا، ٚاييت تطُٔ إتاس١ خد١َ َع١ٓٝ

 .بٗا ايتٓبؤ ميهٔٚ َتٛاؾك١

 ،ايتػػًٝٞ بني ايػبهاتجيب إٔ ٜتؿل َكدَٛ اـد١َ بػإٔ إدسا٤ات اختباز ايتٛاؾل  ب(

خدَات زبط  ٚايتٛاؾل ايتػػًٝٞ بني ايػبهات يٛظا٥ـ ،ضال١َ ايػبه١ يًتشكل َٔ

 .ٗاٚخصا٥ص االتصاٍ ايبٝين

 اـدَات ايته١ًُٝٝ 5.7.2

خدَات ته١ًُٝٝ ملطتددَِٝٗ  ٕٛكدَٜايرٜٔ  ،ٕٚجيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ املطٝطس

 َِع َكدَٞ اـد١َ املستبطني َعٗ ،يطسٚز١ٜايٓٗا٥ٝني بإدسا٤ ايرتتٝبات ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ ا

 حيلٚ. يدِٜٗ ٖرٙ اـدَات ايته١ًُٝٝ يًُطتددَني ايٓٗا٥ٝني ريتٛؾ يدعِ ;باالتصاٍ ايبٝين

  هلرٙ اـدَات. مماث١ًرتتٝبات بٜطايب َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ  إٔكدّ اـد١َ املطٝطس مل
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 األزقاّ 5.8

 يف املطتدد١َٚعٓاصس ايع١ْٛٓ  ،قاّجيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ بتٛؾري تؿاصٌٝ األز

مل ٜتِ ٚ ،اهل١٦ٝ قبٌ َٔإٔ ٜػٌُ ذيو ْطاقات األزقاّ اييت مت ؽصٝصٗا  ع٢ً ;غبهاتِٗ

 بعد. تؿعًٝٗا

 دٛد٠ اـد١َ 5.9

 ايعسض املسدعٞ يف َكدّ اـد١َ املطٝطس تطُني َؤغسات دٛد٠ اـد١َ ع٢ًجيب  - أ 

 يف احملدد٠ املؤغسات ع٢ً تكتصس ٚال املؤغسات تًو ٚتػٌُيسبط االتصاٍ ايبٝين 

 .اـد١َ ظٛد٠ املتعًك١ اهل١٦ٝ تٓعُٝات

إٔ تهٕٛ َؤغسات دٛد٠ اـد١َ املط١ُٓ يف اتؿاق١ٝ َطت٣ٛ اـد١َ املرب١َ بني  جيب - ب 

َكدَٞ اـد١َ سطب َا ٜتِ االتؿام عًٝ٘ بُٝٓٗا، ع٢ً إٔ تهٕٛ تًو االتؿاق١ٝ يف 

 .االتصاٍ ايبٝين ايعسض املسدعٞ يسبطب َطت٣ٛ اـد١َ اتؿاق١ٝ طازإ

ٚي١ٝ َساقب١ دٛد٠ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ؤٜتشٌُ َكدّ اـد١َ املطٝطس َط - ج 

 .بٗا املتعًك١ ايكٝاضات ٚإدسا٤ ٜكدَٗااييت 

 رتط االتصال الثينيل العملياخ التشغيليح 6
 زغاداتٚاإل ،يسبط االتصاٍ ايبٝين املصاسب١ٚايعًُٝات  ايتػػ١ًٜٝٝٛضح ٖرا ايكطِ اؾٛاْب 

 :اآلتٞب ع٢ٓايعالق١ اييت ت ذات

 اختبازاتطًب، ٚإدسا٤ات ايتٓؿٝر َجٌ ايٚايتدطٝط،  ذيوٜٚػٌُ  ;اـد١َ ٛؾريت 

 ايرتنٝب ٚايتذٗٝص;

 ٚمتسٜس املهاملات ،ٚإداز٠ اؿسن١ ،ػٌُ تػػٌٝ ايػبه١تٚ ;عًُٝات ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ، 

 .ع١ُاألْايتػػٌٝ، َٚعاٜري ايطال١َ ٚمحا١ٜ  اختبازاتٚ ،ٚإداز٠ األعطاٍ

 ًُٝايؿٛتس٠، ٚضذالت تؿاصٌٝ املهاملات، ٚاملدؾٛعات ٚايتط١ٜٛ. اتع 
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 ٖاعًُٝات إْػا٤ ايػبه١ ٚػٗٝص 6.1

 ;تا١َبصٛز٠  ،كدّ اـد١َ املطٝطسملايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين جيب إٔ حيدد 

إىل َكدَٞ اـد١َ  ،زبط االتصاٍ ايبٝينخدَات تكدِٜ ي ٖاػٗٝصٚايػبه١  إْػا٤عًُٝات 

 ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس، َا ًٜٞ: ٖرٙ ايعًُٝات تػٌُ إٔ ع٢ً .اآلخسٜٔ

 ؽطٝط ايػبه١. 

 تٛقعات اؿسن١. 

  ايطًبات. ٖرٙإدسا٤ات طًب خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ٚايصَٔ املطتػسم يتٓؿٝر 

 .ايتٓؿٝر 

 ؽطٝط ايػبه١ 6.1.1

 ع١ًُٝ ;ايبٝين يف ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍجيب إٔ حيدد َكدّ اـد١َ املطٝطس  أ(

 ػٌُ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس، َا ًٜٞ:ت يت، ٚاي ؽطٝط ايػبه١

 ؽطٝط ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين اؾدٜد٠. 

 إشاي١ ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين. 

 تٛقعات ضع١ زبط االتصاٍ ايبٝين. 

 .ٌزبط االتصاٍ ايبٝين يػبهات ايرتاض 

يطُإ تٛؾس ايطع١  ;تعًك١ بايتٛقعاتجيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ تبادٍ املعًَٛات امل ب(

 ايهاؾ١ٝ عٓد ايطًب.

 إداز٠ ايطع١.طسٜك١  ع٢ً جيب إٔ ٜتؿل َكدَٛ اـد١َ دـ(
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 تٛقعات اؿسن١ 6.1.2

 أٚجيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ ايرٜٔ ٜطًبٕٛ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين  أ(

 ;سسن١ نٌ ٚص١ً زبط اتصاٍ بٝين سٍٛضٓتني  ملد٠بتكدِٜ تٛقعاتِٗ  ٗاٜطتددَْٛ

 .جيب ؼدٜح ٖرٙ ايتٛقعات نٌ ضت١ أغٗسٚ. ٚاملعطٝاتـدَات ايصٛت 

ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين تؿصٝاًل  يفَكدّ اـد١َ املطٝطس جيب إٔ حيدد  ب(

 ملتطًبات تكدِٜ تٛقعات اؿسن١. 

 املػازن١ يف املٛاقع 6.1.3

كدَٞ اـد١َ جيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ ذٟٚ َساؾل االتصاالت ايكا١ُ٥ إٔ ٜطُشٛا مل

إذا نإ ذيو  رتاضٌ اـاص١ بِٗ يف َٛاقع ايتذٗٝصات ايكا١ُ٥،ايأْع١ُ  باضتطاؾ١اآلخسٜٔ 

 .ضاؾ١ٝإعُاال اْػا١ٝ٥ دٖٛس١ٜ أٚال ٜتطًب  ًااقتصادٜفدًٜا 

 إدسا٤ات ايطًب 6.1.4

يطًب خدَات  ;ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين إدسا٤ات َؿص١ً ٜتطُٔجيب إٔ  أ(

 ٝين. زبط االتصاٍ ايب

 زبط اتطًب خدَ ع٢ً عدَٗا َٔ تَ٘ٛاؾك ،َكدّ اـد١َ املطٝطس حيددجيب إٔ  ب(

 .ايطًب تكدِٜ َٔخالٍ غٗس ٚاسد  االتصاٍ ايبٝين

 ،طًباي قدّ ايرٟد١َ اـزد نتابٞ إىل َكدّ  تٛدٝ٘جيب  ;يف ساٍ عدّ قبٍٛ ايطًب دـ(

ع تصٜٚد اهل١٦ٝ بٓطد١ َ ;باإلضاؾ١ إىل تكدِٜ عسض بدٌٜ َٓاضب ،األضباب ؾٝ٘ َٛضشًا

 َٔ ايسد.

 ايٛقت ايالشّ يتٓؿٝر ايطًبات 6.1.5

ايٛقت املتٛقع ايالشّ  ،جيب إٔ حيدد َكدّ اـد١َ املطٝطس يف ايعسض املسدعٞ اـاص ب٘

 يتٓؿٝر ايطًبات املتعًك١ غدَات زبط االتصاٍ ايبٝين. 
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 ايتٓؿٝر 6.1.6

يسبط   ايعسض املسدعٞيف املط١ُٓػطٞ ع١ًُٝ ايتٓؿٝر يسبط االتصاٍ ايبٝين تجيب إٔ  أ(

 ،َطًٛب١أعُاٍ َد١ْٝ  ١ٚأٜ ،األعُاٍ اإلْػا١ٝ٥ٜػٌُ  ايرٟايرتنٝب،  ;االتصاٍ ايبٝين

 ضُإ ايٛؾا٤ مبعاٜري دٛد٠ اـد١َ. َع ،ايالش١َ اتٚاالختبازات ٚايتذٗٝص

 َكدَٞ اـد١َ ع٢ًجيب  ٗا;ٚتطًُٝ بايٓطب١ يتذٗٝص خد١َ زبط االتصاٍ ايبٝين ب(

 املتؿل عًٝٗا. يًُعاٜريٚؾًكا  ،اـد١َ قد مت تٛؾريٖا إٔ تأنٝدي ;ًاتٛقٝع زمسٝاي

 ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ عًُٝات 6.2

 مجٝع ،يسبط االتصاٍ ايبٝين ايعسض املسدعٞ يفَكدّ اـد١َ املطٝطس جيب إٔ حيدد 

ٚاييت تػٌُ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال  ،بسبط االتصاٍ ايبٝين املتعًك١ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ  عًُٝات

 ٞ:اؿصس َا ًٜ

 إداز٠ ايػبه١. 

 إداز٠ اؿسن١ ٚمتسٜس املهاملات. 

 ٍإداز٠ األعطا. 

 ايتػػ١ًٝٝ االختبازات. 

  األْع١ُايطال١َ ٚمحا١ٜ. 

 إداز٠ ايػبه١ 6.2.1

َسنص ٚاسد أٚ أنجس َٔ َسانص تػػٌٝ  تػػٌٝجيب إٔ ٜطُٔ َكدّ اـد١َ املطٝطس 

دد١َ ـدَات زبط إلداز٠ ايػبهات املطت ،ضاع١ خالٍ أٜاّ األضبٛع 24ايػبه١ ع٢ً َداز 

 االتصاٍ ايبٝين.
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 إداز٠ اؿسن١ 6.2.2

إداز٠ سسن١ ايػبه١  إَهاْٝات ،املستبطني ؾُٝا بُٝٓٗا ،كدَٞ اـد١َملجيب إٔ ٜهٕٛ  أ(

بٗدف االضتؿاد٠  ،َباغسبػهٌ ٗا بٚايتشهِ تٗا َٚساقب ع٢ً اؿسن١ ايالش١َ يإلغساف

 .اـد١َٚااليتصاّ مبعاٜري دٛد٠  ،املتٛؾس٠ايكص٣ٛ َٔ ايطع١ 

اإلدسا٤ات  ;كدّ اـد١َ املطٝطسملايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين  جيب إٔ حيدد ب(

 َع االضتؿطازات ٚاملػانٌ املتعًك١ بإداز٠ سسن١ ايػبه١. ،املتعًك١ بايتعاٌَ

يف  اؿسن١ ٚدٛد٠ اـد١َقٝاع ٚٚي١ٝ َساقب١ ؤَط َكدَٛ اـد١َجيب إٔ ٜتشٌُ  دـ(

 يف غبهاتِٗ. ينايبٝ مجٝع ٚصالت زبط االتصاٍ

 بكٝاضات تعًك١امل عًَٛاتاملبطًبٗا  عٓد اهل١٦ٝ بتصٜٚدجيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ  د(

 دٛد٠ اـد١َ ٚاؿسن١.

 إداز٠ متسٜس املهاملات 6.2.3

 ،جيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ بإداز٠ متسٜس املهاملات ايصادز٠ ٚاملهاملات ايٛازد٠ يف غبهاتِٗ أ(

 ست٢ ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين.

عٌُ ايإطاز كدّ اـد١َ املطٝطس ملايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين  ٜكدّجيب إٔ  ب(

 ؿصٌ إلداز٠ متسٜس اؿسن١.امل

 إداز٠ األعطاٍ 6.2.4

 ،جيب إٔ ٜٛضح َكدّ اـد١َ املطٝطس يف ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين أ(

 ٚتػٌُ َا ًٜٞ:  ،ايعالق١ٚأطس ايعٌُ ذات  ،اإلدسا٤ات املتعًك١ بإداز٠ األعطاٍ

  ٌٝع١ًُٝ ايتصعٝد يإلبالؽ عٔ األعطاٍٚ ،االتصاٍ أغداصتؿاص. 

 األعطاٍ انتػاف. 

 .ٍَعاؾ١ األعطا 
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ضاع١،  24ع٢ً َد٣  بِٗ تصاٍيال أغداص تٛؾريَكدَٞ اـد١َ  مجٝعجيب ع٢ً  ب(

 عٔ األعطاٍ.  ِٗإلبالغ أٜاّ األضبٛع خالٍٚ

ميهٔ إٔ ٜؤثس ع٢ً خدَات  -اًل قتُاًل جيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ ايرٟ ٜهتػـ عط دـ(

ًٝا َكدّ اـد١َ  بإغعاز - زبط االتصاٍ ايبٝين ؿٛز. ٚجيب إٔ اي ع٢ًاآلخس املتصٌ بٝٓ

أٚ  ،ٜتِ ذيو بصسف ايٓعس عٔ ٚدٛد ايعطٌ داخٌ ْطام غبه١ َكدّ اـد١َ املهتػـ

 .اٚ خازدٗا

ٍٚ عٔ ؤؼدٜد املط جيب ع٢ً َكدَٞ اـد١َ، مبذسد تًكٞ اإلغعاز بٛدٛد عطٌ َا، د(

ًَا إلصالس ،ايعطٌ  ٚإعاد٠ اـد١َ إىل ٚضعٗا ايطبٝعٞ. ٘،ٚاملطٞ قد

يف ساٍ ٚدٛد عطٌ، جيب إٔ ٜتبادٍ مجٝع َكدَٞ اـد١َ املعٓٝني أنرب قدز َٔ  ٖـ(

ٛضع ايتػػًٝٞ ايإعاد٠ اـد١َ إىل ثِ  َٔٚ ،املعًَٛات اييت قد ٜتطًبٗا سٌ املػه١ً

 ايطبٝعٞ.

 .تٗاَٚتابعاألعطاٍ  عٔ اإلبالؽٚتػػٌٝ ْعاّ  ،كدَٛ اـد١َ بتطٜٛسجيب إٔ ٜكّٛ َ ٚ(

 االختبازات ايتػػ١ًٝٝ 6.2.5

 ٙيف سد اؿسن١ ضسٜإع٢ً ٜهٕٛ ايتأثري  إٔايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ  اختباز إدسا٤عٓد جيب 

ُٜؿطٌ إٔ تتِ .االختبازات. ٚجيب االتؿام ع٢ً ددٚي١ إدسا٤ د٢ْاأل يف أقٌ  تًو االختبازات ٚ

 ن١ ع٢ً َداز ايّٝٛ.ايؿرتات سس

 األْع١ُايطال١َ ٚمحا١ٜ  6.2.6

  عٔ ضال١َ األْع١ُ اـاص١ بِٗ ٚتػػًٝٗا.نيَكدَٛ اـد١َ َطؤٚي دٜع أ(

يػبهات زبط  َٔٚضُإ ايتػػٌٝ اآل ،ًٜتصّ َكدَٛ اـد١َ باحملاؾع١ ع٢ً ايطال١َ ب(

 ُا١ٜاؿ تكدِٜي قدد٠تدابريجيب عًِٝٗ تبين  نُااالتصاٍ ايبٝين اـاص١ بِٗ، 

 .ضالَتِٗ ٚضُإ ،ؾُٝع املٛظؿني ٚاملطتددَني
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 ;جيب إٔ ٜتطُٔ ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين َعاٜري ٚإدسا٤ات ايطال١َ دـ(

يف َٛاقع َكدّ اـد١َ  ٕٜٛعًُ ٔايرٜ ،يطُإ ضال١َ َٛظؿٞ َكدّ اـد١َ اآلخس

ٚاإلغعاع  ،با١ٝ٥ٚايطال١َ ايهٗس ،جيب إٔ ٜػطٞ ْطام َعاٜري ايطال١َ ايبد١ْٝٚاملطٝطس. 

 ،قًًٝاايهٗسَٚػٓاطٝطٞ، ٚغريٖا َٔ األَٛز األخس٣ اييت تتطًبٗا األْع١ُ ايطاز١ٜ 

 ٚأْع١ُ اهل١٦ٝ. ،عاٜري ايصٓاع١املٚ

 إدسا٤ات ايؿٛتس٠ 6.3

 ،جيب إٔ ٜٛضح َكدّ اـد١َ املطٝطس يف ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين أ(

 ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ال اؿصس َا ًٜٞ: اييت تػٌُ ،إدسا٤ات ايؿٛتس٠ ،ٚبصٛز٠ نا١ًَ

  ٌٝاتاملهاملضذالت تؿاص. 

 ايدؾع إدسا٤ات. 

 ايؿٛاتري. تط١ٜٛ 

ايكدز٠ ع٢ً  ;جيب إٔ ٜهٕٛ ملكدَٞ اـد١َ ايرٜٔ ٜكدَٕٛ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ب(

 .تٗاٚؾٛتس ٗاٚتطذًٝ هلرٙ اـدَاتاملايٞ  قٝاع املكابٌ

 ضذالت تؿاصٌٝ املهاملات 6.3.1

َدخالت ْعاّ  ٖٞ ضذالت تؿاصٌٝ املهاملاتإٔ تهٕٛ ٢ ايؿٛاتري ع٢ً أضاع جيب إٔ تبٓ أ(

 ايؿٛتس٠.

ال تكٌ عٔ ض١ٓ  ،جيب إٔ ٜكّٛ ايطسف املعد يًؿٛاتري عؿغ بٝاْات ايؿٛاتري يؿرت٠ ش١َٝٓ ب(

إلعاد٠ سطاب أٟ  ;ٚاسد٠. ٚجيب إٔ تهٕٛ ايبٝاْات يف غهٌ ٜطٌٗ اضرتداع٘ عٓد ايطًب

 َبايؼ َطتشك١.
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 ايدؾع إدسا٤ات 6.3.2

تػٌُ ؾرتات ايؿٛتس٠  ،جيب إٔ ٜٛثل ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين ع١ًُٝ دؾع زمس١ٝ

إزضاٍ ايؿاتٛز٠ ٚغريٖا َٔ تؿاصٌٝ طسٜك١ ٚ ،ٚايتطدٜد، ٚغهٌ ايؿاتٛز٠ ٚاالضتؿطازات سٛهلا

 . ايتطٜٛاتَجٌ  ،ايدؾع األخس٣

 ايؿٛاتري تط١ٜٛ 6.3.3

 ايؿٛاتري. تط١ٍٜٛ ايبٝين تؿاصٌٝ ع١ًُٝ جيب إٔ ٜٛضح ايعسض املسدعٞ يسبط االتصا أ(

ايؿٛاتري عطٔ ١ْٝ، ٚجيب إٔ ٜعٌُ َكدَٛ خد١َ زبط االتصاٍ  تط١ٜٛجيب إٔ تتِ  ب(

 ايبٝين ًَعا يًٛصٍٛ إىل سٌ َسٍض يألَٛز املتعًك١ بايؿٛتس٠.

جيب إٔ حيدد ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين اإلدسا٤ات اـاص١ مبعاؾ١  دـ(

 س٠ اييت مل ٜتِ سًٗا.قطاٜا ايؿٛت

 إدارج رتط االتصال الثيني 7
 اتإداز٠ اـدَ 7.1

أٚ  ،ايرٜٔ ٜعسضٕٛ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ،ٜٔاـد١َ املطٝطس َٞكدَ ع٢ًجيب  أ(

يٝتعاٌَ َع َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ ايرٜٔ  ;بتعٝني َدٜس خدَات ٜكَٛٛا إٔ ،ٜكدَْٛٗا

َدٜس  ١َُٗ تهٕٛٚاـدَات.  ٜطًبٕٛ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ٚغريٖا َٔ

يف األَٛز ايتذاز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ املتعًك١  تطٌٗٝ االتصاٍ بني َكدَٞ اـد١َ ،اـدَات

 ٚنريو تٛؾري أٟ خدَات أخس٣ ملكدَٞ اـد١َ. ،بسبط االتصاٍ ايبٝين

ٕ ع٢ً عكد االدتُاعات َع َكدَٞ اـد١َ َٚكدَٛ اـد١َ املطٝطس ٜٛاؾلجيب إٔ  ب(

 مخط١ أٜاّ عٌُ َٔ ايطًب ايسمسٞ يعكد ٖرٙ االدتُاعات.اآلخسٜٔ خالٍ ؾرت٠ 
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 ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١ 7.2

ًٝا ٛجيب إٔ ٜكّٛ َكدَٛ اـد١َ املتصً أ( يًتعاٌَ َع ؾ١ٓ َػرتن١  بتػهٌٕٝ بٝٓ

يًٛصٍٛ  ;تكّٛ ٖرٙ ايًذ١ٓ املػرتن١ بتطٌٗٝ املٓاقػاتٚايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ.  املٛضٛعات

 ،ايطسؾني سٍٛ اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ ٚايتدطٝط١ٝ َٔي١ إىل اتؿاقٝات َكبٛ

 ٚايؿٛتس٠ ٚغريٖا َٔ اؾٛاْب املتعًك١ غدَات زبط االتصاٍ ايبٝين.

اتؿام بني َكدَٞ  مبٛدب ،جيب إٔ ٜتِ تػهٌٝ ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١ ب(

 تطًب األَس ذيو. عٝح ميهٔ إعاد٠ تػهًٝٗا َت٢ٚإٔ ٜتطِ ٖٝهًٗا باملس١ْٚ اـد١َ، 

َع ٚدٛد ددٍٚ  ;جيب إٔ ػتُع ايًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١ بػهٌ دٚزٟ دـ(

 ايتاي١ٝ: اتعٛٚاسًدا أٚ أنجس َٔ املٛض االدتُاعأعُاٍ َتؿل عًٝ٘ َطبًكا، ٜٚػطٞ 

 ايٓكاط اؾدٜد٠ يسبط االتصاٍ ايبٝين. 

 ؼًٌٝ َطتٜٛات اؿسن١. 

 دٛد٠ اـد١َ. 

 َتطًبات ايطع١. 

 األعطاٍؼ ًٌٝ. 

 ايؿٛتس٠ عًُٝات. 

 تػٝريات ايػبه١ أٚ اـد١َ. 

 .أٟ َٛاضٝع ؾ١ٝٓ أٚ تػػ١ًٝٝ أخس٣ تتعًل بسبط االتصاٍ ايبٝين 
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 تٛؾري املعًَٛات بني َكدَٞ اـد١َ 7.3

 َعًَٛات ايػبه١ 7.3.1

 بتصٜٚدجيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس ايرٟ ٜعسض خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين 

ٜطاعدِٖ ع٢ً  ست٢ ;٘ٚخدَات ،ت٘سٍٛ غبه ،املعًَٛات ذات ايعالق١بَكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ 

جيب ٖرٙ املعًَٛات ٚ بػبهاتِٗ. املتعًلٚايتػػٌٝ  ،ًػبه١ ٚايتدطٝط املايٞايتدطٝط ي

 َٔ اضتكباٍ ايطًب. ًَٜٛا 15خالٍ  هلِ تٛؾريٖا

 ايتػٝريات املدطط هلا ع٢ً ايػبه١ 7.3.2

أٟ  عٔ بػهٌ َٓاضب اـد١َ اآلخسٜٔ مجٝع َكدَٞ اـد١َ إغعاز مجٝع َكدَٞ ع٢ًجيب 

تػػٌٝ زبط تستٝبات ع٢ً  ٜهٕٛ هلا تأثري ٜتٛقع إٔ قدكطط هلُا يف ايػبه١  تسق١ٝأٚ  ،تػٝري

أٚ  ،ايٛقت ايهايف إلدسا٤ ايتػٝرياتاآلخسٜٔ . ٚجيب َٓح َكدَٞ اـد١َ بِٝٓٗاالتصاٍ 

غعاز اإل ٜهٕٛ إٔٚجيب ١. يطُإ اضتُساز١ٜ اـدَ ;ٚغبهاتِٗايتعدٜالت ايطسٚز١ٜ ألْعُتِٗ 

 االتؿام ع٢ً خالف ذيو. َا مل ٜتًَِٜٛا  60 عٔ تكٌ ال ش١َٝٓ ؾرت٠ قبٌبايتػٝري 

 قاعد٠ بٝاْات ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين 7.3.3

 ،قاعد٠ بٝاْات يٛصالت زبط االتصاٍ بني غبهاتِٗ إعدادمجٝع َكدَٞ اـد١َ  ع٢ًجيب 

قاعد٠ ايبٝاْات ٖرٙ ع٢ً نٌ املعًَٛات  ٟإٔ ؼتٛ ع٢ً ;ٚغبهات َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ

 ذات ايعالق١ َجٌ:

  َتعازف عًٝ٘ عٓد َكدَٞ اـد١َ ( يهٌ ٚص١ً يسبط االتصاٍ ايبٝين َٛسدتعسٜـ(. 

  ٌَٝ٘ٚساؾك يتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞاتؿاص. 

 َعًَٛات بػإٔ َطاز ايرتاضٌ ٜٚػٌُ ايطع١. 

 خط١ متسٜس اؿسن١. 

 .خط١ اإلغازات 
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ًٝا عٓد طًباملعًٛباهل١٦ٝ  تصٜٚدجيب ٚ  .ٗاَات املط١ُٓ يف قاعد٠ ايبٝاْات إيهرتْٚ

 سٌ اـالؾات 7.4

أٚ ايؿػٌ يف  ،إبساّ اتؿاق١ٝ َاسٝاٍ خالف بني اثٓني َٔ َكدَٞ اـد١َ يف ساٍ ْػ٤ٛ 

تعًل بايتصاَات أسد َكدَٞ اـد١َ تأٚ سٍٛ تؿطري بٓٛد اتؿاق١ٝ َا  ،َا ايٛصٍٛ التؿام

ٚؾًكا ٚذيو  ،أٟ َٔ األطساف َٔ قبٌإىل اهل١٦ٝ  ت٘يإسا ميهٔؾاْ٘  ;زغاداتمبٛدب ٖرٙ اإل

 . ايتٓؿٝر١ٜ ايطادع َٔ ايال٥ش١ يالدسا٤ات ايٛازد٠ يف ايؿصٌ

عسض اييف بتطُني اإلدسا٤ات املتعًك١ عٌ اـالؾات جيب إٔ ٜكّٛ َكدّ اـد١َ املطٝطس ٚ

 ،الضتذاب١ا ٚؾرت٠ ،ٚاالدتُاعات ،املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين، ٜٚػٌُ ذيو اإلغعازات

 إىل املطت٣ٛ ايتايٞ. ٙقبٌ تصعٝداـالف ٚايٛقت احملدد ؿٌ 

 إىل ،تصعٝدايٌُ إدسا٤ سٌ اـالؾات بايٓطب١ ملكدّ اـد١َ املطٝطس ع٢ً ع١ًُٝ تجيب إٔ ٜػ

 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٚذيو ;دتًؿ١املطتٜٛات امل

 .١َطت٣ٛ فُٛع١ ايعٌُ ايتػػًٝٝ ع٢ًاملطت٣ٛ األٍٚ: سٌ اـالف 

يف اهلٝهٌ اإلدازٟ ملكدَٞ اـد١َ  ٣ٛ ايجاْٞ: إساي١ اـالف إىل َطت٣ٛ اإلداز٠ ايعًٝااملطت

 .طسيف اـالف

 . ايتٓؿٝر١ٜ ٚؾًكا يًؿصٌ ايطادع َٔ ايال٥ش١ املطت٣ٛ ايجايح: إساي١ اـالف إىل اهل١٦ٝ

 فُٛع١ ايعٌُ َتعدد٠ األطساف 7.5

 ٚيف ساٍاالتصاٍ ايبٝين. ػسض تطٌٗٝ زبط بتػهٌٝ فُٛع١ عٌُ َتعدد٠ األطساف  ميهٔ

ضع ٚ عًٝٗا جيبُٚٛع١. اجمليف  جيب إٔ ٜػرتى مجٝع َكدَٞ اـد١َ املعٓٝني ;تػهًٝٗا

ي١٦ًٝٗ  ٚميهٔع٢ً األقٌ.  ض١ٜٛٓ زبع دٚز١ٜ عكد ادتُاعات عًٝٗا ٜتعنيٚ ٚاإلدسا٤ات. األسهاّ

 االدتُاعات. تًويف  املػازن١
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 ،أٚ تػػًٝٞ ،يـ َٔ ؾسٜل عٌُ تٓعُُٝٞذُٛع١ تأضٝظ فُٛعات ؾسع١ٝ تتأًيميهٔ  نُا

 َٔ تأضٝظ دفاهل ٜهٕٛإٔ  ع٢ًملعاؾ١ قطاٜا بعٝٓٗا مبذسد ظٗٛزٖا.  اؿاد١أٚ ؾين سطب 

مبا يف ذيو  بايكطاع املتعًك١ٚضع اؿًٍٛ، ٚاملعاٜري، ٚاإلدسا٤ات  ٖٛايعٌُ  ١فُٛع

 :ايتاي١ٝ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٛضٛعاتامل

 عًُٝات ايتػػٌٝ ٚايصٝا١ْ. 

 ٠ زبط االتصاٍ ايبٝينإداز. 

 ايؿ١ٝٓ ْٚكاط االتصاٍ ايب١ٝٓٝ املعاٜري. 

  ٚزبط االتصاٍ ايبٝين عرب بسٚتٛنٍٛ املعطٝاتطسح خدَات ددٜد٠ )َجٌ خدَات ،

 اإلْرتْت، َٚٓتذات ايبٝع باؾ١ًُ(.

ٚايٓتا٥ر اييت ٜتِ ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ خالٍ فُٛع١ ايعٌُ  ،اآلزا٤ املتؿل عًٝٗا تدٜٚٔ جيب

 َا ٜٓاضب َٓٗا ٚتطُني ،ٜتعني ع٢ً َكدَٞ اـد١َ تٓؿٝر ايٓتا٥ر املتؿل عًٝٗاٚ .نتابًٝا

ٚ/أٚ اتؿاقٝات زبط االتصاٍ  ، يف ايعسٚض املسدع١ٝ يسبط االتصاٍ ايبٝينسطب اؿاد١

جيب إتاس١ ايٓتا٥ر  نُا. تٗاأْعُي١٦ًٝٗ ٚؾل ايٓطد١ املعدي١ َٓٗا  ٚتكدِٜ ،ايبٝين

 ُٝع األعطا٤ َٚكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ ٚاهل١٦ٝ.ؾ ٚقاضس االدتُاعات ،دسداتاملٚ

 تسعري رتط االتصال الثيني ودراساخ التكلفح 8
 تطعري زبط االتصاٍ ايبٝين 8.1

ٔ َٜكدَٛ اـد١َ املطٝطس ٜعسضٗاجيب إٔ تهٕٛ أضعاز خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين اييت 

 بتٛشٜع تطُح إٔ ٜتِ  ؼدٜد أضعاز زبط االتصاٍ ايبٝين بطسٜك١ٚع٢ً ايتهًؿ١.  ١َبٓٝ

جيب إٔ  نُا. ايدٚي١ٜٝتٛاؾل َع أؾطٌ املُازضات  مبا ٚاضتعادتٗا;ايتهايٝـ املػرتن١ 

َكدَٛ اـد١َ غري املطٝطسٜٔ إىل  ٜعسضٗاتطتٓد أضعاز خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين اييت 

 ٚاؾد٣ٚ ايؿ١ٝٓ اإلَها١ْٝ بعسٚفإٔ تًتصّ ٖرٙ االتؿاقٝات  ع٢ً ،االتؿاقٝات ايتذاز١ٜ

 .از١ٜايتذ
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يتشدٜد أضعاز زبط  ;ُٝع املعًَٛات ايطسٚز١ٜظهل١٦ٝ اَكدَٛ اـد١َ  ٜصٚدجيب إٔ ٚ

 االتصاٍ ايبٝين. 

 يسبط االتصاٍ ايبٝين املكابٌ املايٞ 8.2

 باملكابٌ املايٞ املتعًكني ٚاملطت٣ٛجيب إٔ حيدد ايعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين اهلٝهٌ 

 عسٚض١ َٔ قبٌ َكدّ اـد١َ املطٝطس.امل ،خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ُٝعؾ

ًُا بايػؿاؾ١ٝ ٚعدّ ايتُٝٝص  إٔ ع٢ً ;جيب إٔ ٜهٕٛ املكابٌ املايٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين َتط

املكد١َ ؼت  ،املتُاث١ًع٢ً خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين  املكابٌ املايْٞؿظ تطبٝل  ٜتِ

 ؾُٝع َكدَٞ اـد١َ. املػاب١ٗعسٚف اي

املطبل َٔ قبٌ َكدّ اـد١َ املطٝطس ع٢ً َكدَٞ اـد١َ  املايٞ املكابٌهٕٛ ٜجيب إٔ 

املطبل ع٢ً خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين اييت ٜطتددَٗا  املكابٌ املايْٞؿظ  ٛاآلخسٜٔ ٖ

 َكدّ اـد١َ املطٝطس يتكدِٜ خدَات٘ أٚ خدَات ايٛسدات أٚ اؾٗات األخس٣ املستبط١ ب٘.

 دزاضات ايتهًؿ١ 8.3

 ،املكابٌ املايٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين يف ايعسض املسدعٞ تشدٜدهًؿ١ يإٔ تهٕٛ عٓاصس ايت جيب

اهل١٦ٝ، َع اتباع املبادئ  أْع١ُمبا ٜتٛاؾل َع ٚايتهًؿ١، َٓاضب١ ؿطاب دزاضات  ع٢ً َب١ٝٓ

 األضاض١ٝ ايتاي١ٝ:

 املطبب١ يًتهًؿ١ ع٢ً ٚاألصٍٛ يألْػط١ ايتهايٝـ  ؼدٜدجيب إٔ ٜتِ ايتهًؿ١:  َطببات

أٚ  ،ايتهايٝـ ترتتب عًٝٗاأٚ اـدَات اييت  األْػط١أٟ تًو  ;ايؿع١ًٝؾع أضاع ايدٚا

 .طبب يف غسا٤ األصٍٛتاييت ت

 ع١ًُٝ  َعَٚتٛاؾك١  ،ٚاضش١ َٚؿ١َٛٗايتهًؿ١  ؼدٜدجيب إٔ تهٕٛ آيٝات : ايػؿاؾ١ٝ

 .ايتشدٜد
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 ٚاألصٍٛ يف ؾ٦ات تهًؿ١،  األْػط١، إٔ ٜتِ ػُٝع ايتهًؿ١ دٜدػسض ؼيجيب : األ١ُٖٝ

 سذُٗا املايٞ. يفَاد١ٜ ذات ق١ُٝ تهٕٛ  عٝح
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 عام للعرض املرجعي لرتط االتصال الثينيالاطار ايضاح اإل)أ(:  امللحك

ٖٛ يألغساض ايتٛضٝش١ٝ  ;املٛضح أدْاٙاإلطاز ايعاّ يًعسض املسدعٞ يسبط االتصاٍ ايبٝين 

 زبط إزغاداتٛد ا غسٜط١ االيتصاّ ببٓٚتستٝبٗ اجيٛش تػٝري ٖٝهٌ احملتٜٛات ٚغهًٗٚ. شطبؾ

 .ايبٝين االتصاٍ

 األضاضٞطاز اإل .1

 .املكد١َ ٚايتعسٜؿات ٚايتؿطريات 

 .بد٤ ايعٌُ باالتؿاق١ٝ َٚدتٗا ايص١َٝٓ 

 ايطس١ٜ ٚعدّ إؾػا٤ املعًَٛات. 

 سكٛم املًه١ٝ ايؿهس١ٜ. 

 ٚيٝات.ؤاؿكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚاؿُا١ٜ ْٚطام املط 

 املسادع١ ٚسكٛم ايتذدٜد ٚااليتصاَات. 

 ٥ٗاٚإْٗا ٗاايعالق١ غسم االتؿاق١ٝ ٚتعًٝك األسهاّ ذات. 

 غسٚط ضال١َ املٛظؿني ٚمحا١ٜ األْع١ُ. 

 ِٝاـالؾات ٚايتشه. 

 .ٍايك٠ٛ ايكاٖس٠ ٚايتدًٞ ٚايتٓاش 

 املُجًٕٛ املؿٛضٕٛ ٚاإلغعازات. 

 ايكٛاْني ايطاز١ٜ ٚايطًط١ ايكطا١ٝ٥ ايطا٥د٠. 

 تعسٜـ اـد١َ .2

 .تعسٜـ ٚٚصـ اـد١َ 
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 غهٌ اـد١َ. 

 د١َ.تكدِٜ اـ 

 .اـصا٥ص ايؿ١ٝٓ 

 ١ٝايتػػًٝ ايعسٚف. 

 اؾٛاْب ايؿ١ٝٓ .3

 .زبط االتصاٍ ايبٝين بني ايػبهات 

 ٚمتسٜس اؿسن١. ،ٚصالت زبط االتصاٍ بني ايػبهات 

 أْع١ُ اإلغاز٠ زبط االتصاٍ بني غبهات. 

 ٌزبط االتصاٍ بني غبهات ايرتاض. 

 َٔايتصا. 

 .َعاٜري ْكاط االتصاٍ ايب١ٝٓٝ 

 .ايرتقِٝ ٚايع١ْٛٓ 

 اتؿاق١ٝ َطت٣ٛ اـد١َ .4

 ٛاٖادٛد٠ اـد١َ َٚطت. 

 عدّ االيتصاّ بأٖداف َطت٣ٛ اـد١َ. دصا٤ات 

 ايعًُٝات ايتػػ١ًٝٝ .5

 :عًُٝات ػٗٝص ايػبه١ 

 ؽطٝط ايػبه١. 

 تٛقعات اؿسن١. 
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 .املػازن١ يف املٛاقع 

 اـد١َ إدسا٤ات طًب. 

 اـد١َ ايالشّ يتٓؿٝر طًبات ايٛقت. 

 ايتٓؿٝر. 

 ٝا١ْ:عًُٝات ايتػػٌٝ ٚايص 

  .تػػٌٝ ايػبه١ 

 .إداز٠ اؿسن١ 

 .إداز٠ متسٜس املهاملات 

 ٍإداز٠ األعطا. 

 ١ايتػػًٝٝ اتاالختباز. 

 ١ْعُايطال١َ ٚمحا١ٜ األ. 

 عًُٝات ايؿٛتس٠: 

 ايٛضٝط.ايٓعاّ ٚ ،إْػا٤ ضذالت تؿاصٌٝ املهاملات 

 ايدؾع إدسا٤ات. 

 ايتط١ٜٛ.ٚ ايتدقٝل 

 إداز٠ زبط االتصاٍ ايبٝين .6

 إداز٠ اـد١َ. 

 ًذ١ٓ ايؿ١ٝٓ ٚايتػػ١ًٝٝ املػرتن١.اي 

  .تٛؾري املعًَٛات بني َكدَٞ اـد١َ 
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 َعًَٛات ايػبه١. 

 .ايتػٝريات املدطط هلا ع٢ً ايػبه١ 

 .قاعد٠ بٝاْات ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين 

 سٌ اـالؾات. 

 تطعري زبط االتصاٍ ايبٝين .7

 األضعاز. 

 .إدسا٤ات ايؿٛتس٠ 

  األسهاّ.ٚايػسٚط 
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 ط االتصال الثيني)ب(: خدماخ رت امللحك

ٚؽطع  ٗا،َكدَٞ اـد١َ عٓد طًب قبٌ َٔجيب تٛؾري خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين 

. يف ساٍ تصٓٝـ َكدّ خد١َ ع٢ً أْ٘ َكدّ خد١َ بِٝٓٗيًػسٚط ايتذاز١ٜ املتؿل عًٝٗا 

 تًو تٛؾري عًٝ٘ ؾإٕ ;دَات زبط االتصاٍ ايبٝينغعالق١  َٟطٝطس يف ضٛم َعني ذ

يت تعتُدٖا ايايػسٚط ٚاألضعاز ، ْٚع١ُ اهل١٦ٝأل ٚؾكًاخسٜٔ، اآلد١َ اـاـدَات ملكدَٞ 

 اهل١٦ٝ.

 خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين .1

 :املٛضش١ أدْاٙدَات زبط االتصاٍ ايبٝين ٜتطُٔ ٖرا املًشل تعسٜؿا ـ

  ١ايجابت ايصٛت١ُٝهاملات ًًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ ييخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ. 

  ١تٓكًامل ايصٛت١ُٝهاملات ًْتٗا٥ٞ يًتٛصٌٝ االيخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ. 

  ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملات ايصٛت١ٝ ايجابت١.يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

  املتٓكٌ عرب اهلاتـ ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملات ايرن١ٝيخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ. 

  ايعبٛزٟسبط االتصاٍ ايبٝين يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ. 

 ٛت١ٝ ايدٚي١ٝخدَات ايبٝع باؾ١ًُ يًُهاملات ايص. 

  املداز٠.ايرتاضٌ عرب ايػبهات ٚخدَات   ،ًدطٛط املؤدس٠يخدَات ايبٝع باؾ١ًُ 

 خد١َ ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين. 

 .خد١َ ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ عرب بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت 

 ايٓبطات طٌٝب ايبٝع باؾ١ًُ يًٓؿاذ خد١َ. 

  اـطٛطبػازن١ املخد١َ. 

  ايػبه١ عٓاصساالؾرتاضٞ إىل  ايٓؿاذ إتاس١خد١َ . 



 

41 

 

  دَات االتصاالت .ـ "ايبطٝط"بٝع ايإعاد٠ 

 تٓكٌخد١َ اضتطاؾ١ َػػٌ ايػبه١ االؾرتاض١ٝ يًٗاتـ امل. 

 ًٞخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يًتذٛاٍ احمل. 

 .ٞخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يٓكٌ إغازات ايتذٛاٍ ايدٚي 

  ًٞسضا٥ٌ ايكصري٠يخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥. 

  ٞا٥ٌ َتعدد٠ ايٛضا٥ط.ًسضيخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ 

  ٞاملس١ٝ٥ ُهاملاتًيخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥. 

 املػازن١ يف املٛاقع. 

 اـدَات اإلضاؾ١ٝ: 

 .خدَات ايطٛازئ 

 .اـدَات ايته١ًُٝٝ 

 ٚصـ تعسٜؿٞ ـدَات زبط االتصاٍ ايبٝين .2

خدَات أخس٣ يسبط إضاؾ١ ي١٦ًٝٗ  ميهٔ إذ ;سصس١ٜ غري آْؿًا رنٛز٠امل اـدَاتقا١ُ٥  تعد

 .ذيو إىل اؿاد١عٓدَا تدعٛ  ،تصاٍ ايبٝيناال

ٜٚػاز إىل )أ(، ايطايب مبكدّ اـد١َ  َكدّ اـد١َٜػاز إىل ، يًددَات ايتايٞ ايٛصـيف 

، ٜٚػاز إىل أٟ كدّ اـد١َ )ب(خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين مب ٜعسضَكدّ اـد١َ ايرٟ 

 َكدّ خد١َ آخس مبكدّ اـد١َ )ز(.

 ١ايجابت ايصٛت١ًُٝهاملات يٌ االْتٗا٥ٞ ًتٛصٝيخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ  2.1

يألزقاّ اؾػساؾ١ٝ غري  ١ايجابت ايصٛت١ًُٝهاملات يًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

 إذ ،َكدّ خد١َ اهلاتـ ايجابت )ب( عرب غبهت٘ ٜكدَٗاٖٞ خد١َ ْكٌ املهاملات اييت  ايرتساي١ٝ
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إىل  ،ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين عرب( َكدّ اـد١َ )أ َٜٔتِ متسٜس َهامل١ صٛت١ٝ َطت١ًُ 

 .املتًكٞ يطسفا يًػبه١ عٓد  ْكط١ االْتٗا٤

 تػٌُ اؿاالت ايتاي١ٝ:  ١ايجابت ايصٛت١ًُٝهاملات يًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

يف  ٥ٗاْٗاإلد١َ )ب( اـملكدّ  تَ٘ٔ غبه ايٓاغ١٦هامل١ املٜطًِ َكدّ اـد١َ )أ(  .0

 غبهت٘.

ٜكّٛ بتطًِٝ َهامل١ تبدأ َٔ  سٝحعبٛزٟ، ايتٛصٌٝ ايـد١َ )أ( خد١َ ٜٛؾس َكدّ ا .2

ٚيف ٖرٙ اؿاي١ ٜهٕٛ  إلْٗا٥ٗا يف غبه١ َكدّ اـد١َ )ب(.غبه١ َكدّ اـد١َ )ز(، 

 .أٚ أدٓيب قًَٞكدّ اـد١َ )ز( إَا َكدّ خد١َ 

 ١.ٓكط١ بد٤ املهامليايٓعس  بدٕٚ ،ًٜتصّ َكدّ اـد١َ )ب( بإْٗا٤ ٖرٙ املهاملاتٚ

 اعتُادًاؾ٦ات إىل ثالخ تٓكطِ  ١ايجابت ايصٛت١ُٝهاملات ًايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ ي ١خدَٚهلرا ؾإٕ 

  :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً َٛقع ايطسف املتًكٞ بايٓطب١ ملٛقع ايطسف ايطايبع٢ً 

  ّتطًِٝ املهاملات َٔ خالٍ ٚص١ً زبط االتصاٍ ايبٝين إىل املكطِ احملًٞ يًُطتدد

 ايٓٗا٥ٞ.

 ملات َٔ خالٍ ٚص١ً زبط االتصاٍ ايبٝين إىل َكطِ تساديف )أٚ عبٛزٟ( ي٘ تطًِٝ املها

 إىل املكطِ احملًٞ يًُطتددّ ايٓٗا٥ٞ; ،ٚص١ً َباغس٠

 َكطِ تساديف )أٚ عبٛزٟ( يٝظ  تطًِٝ املهاملات َٔ خالٍ ٚص١ً زبط االتصاٍ ايبٝين إىل

ٖرٙ، جيب إٔ تعرب  إىل املكطِ احملًٞ يًُطتددّ ايٓٗا٥ٞ. ٚيف اؿاٍ ،ي٘ ٚص١ً َباغس٠

قبٌ إزضاهلا إىل املكطِ احملًٞ ايرٟ  ;أٚ أنجس ،املهامل١ َٔ خالٍ َكطِ تساديف عبٛزٟ آخس

 خيدّ املطتددّ ايٓٗا٥ٞ.
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 ١املتٓكً ايصٛت١ًُٝهاملات يًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ  2.2

خد١َ ْكٌ املهامل١  ٖٞ ;١تٓكًامل ايصٛت١ًُٝهاملات يًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

تُسٜس املهامل١ ايصٛت١ٝ ب ٚذيو ،)ب( عرب غبهت٘ املتٓكٌَكدّ خد١َ اهلاتـ  ٜكدَٗااييت 

ايبٝين إىل ْكط١ االْتٗا٤ َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( َٔ ْكط١ زبط االتصاٍ  َٔاملطت١ًُ 

يد٣  ًاَػرتن ٜهٕٛ ايطسف املتًكٞ يًُهامل١ َٚٓٗايًُهامل١،  املتًكٞ  يطسفا يًػبه١ عٓد 

 َكدّ اـد١َ )ب(.

 ًتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يًُهاملات تػٌُ اؿاالت ايتاي١ٝ: يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

)ب(  املتٓكٌملكدّ خد١َ اهلاتـ  تَ٘ٔ غبه ايٓاغ١٦هامل١ املٜطًِ َكدّ اـد١َ ايطايب )أ(  .0

 .غبهت٘ يف ٥ٗاْٗاإل

ِٝ َكدّ اـد١َ )ب( بتطً ٚذيو ;عبٛزٟايتٛصٌٝ ايٜٛؾس َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( خد١َ  .2

ٜهٕٛ َكدّ خد١َ  إَٔٔ غبه١ َكدّ اـد١َ )ز(، )َكدّ اـد١َ )ز( إَا  تٓػأَهامل١ 

 ( ًاأٚ أدٓبٝ قًًٝا

 ْكط١ ايبد٤.  إىلايٓعس  بدٕٚاملهاملات  تًو)ب( بإْٗا٤  تٓكًٌٜتصّ َكدّ خد١َ اهلاتـ امل

 جابت١ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملات ايصٛت١ٝ اييخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ  2.3

ْكٌ املهامل١ َٔ  ;ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملات ايصٛت١ٝ ايجابت١يتػٌُ خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

ْكط١ االْتٗا٤ يف غبه١ ايطسف ايطايب يًُهامل١ َٔ خالٍ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ملكدّ خد١َ اهلاتـ 

يتُسٜس ٝتِ تطًِٝ املهامل١ إىل َكدّ اـد١َ )أ( ؾ ;ايجابت )ب( إىل ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين

ًٝا. ًٜا ٚ/أٚ اْتٗا٥   املهامل١ عبٛز

 ١املتٓكًايرن١ٝ  ايصٛت١ٝ ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملاتيخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ  2.4

خد١َ ٜكّٛ  ٖٞ ١املتٓكًايصٛت١ٝ ًتٛصٌٝ االبتدا٥ٞ يًُهاملات ايرن١ٝ ايبٝع باؾ١ًُ ي خد١َ

د١َ ايػبه١ ايرن١ٝ غ املدصص سقِايكدّ اـد١َ )أ( بطًب مل ايتابعاملػرتى  أَ خالهل
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ضعاز األأٚ  ،اهلاتـ اجملاْٞ اتخدَ ;ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٚذيواييت ٜٛؾسٖا َكدّ اـد١َ )ب(، 

 اص١.اـ

 عبٛزٟايسبط االتصاٍ ايبٝين يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ  2.5

َٔ َكدّ  تٓػأعبٛزٟ تػٌُ ْكٌ املهامل١ اييت ايسبط االتصاٍ ايبٝين يخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

ثِ عرب  ;إىل غبه١ َكدّ اـد١َ )ب(  ،)أ( عرب ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝيناـد١َ ايطايب 

إىل غبه١ َكدّ اـد١َ )ز(. ٜكّٛ َكدّ اـد١َ )ب( بتٛؾري  ،ْكط١ زبط اتصاٍ بٝين أخس٣

ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ميهٔ ملكدّ اـد١َ )ب( إٔ ؾخد١َ ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ يًُهاملات ايصٛت١ٝ. 

َكدَٞ اـد١َ احملًٝني )أ( إىل َكدّ خد١َ قًٞ آخس )ز(، ٜكّٛ بتشٌٜٛ اؿسن١ َٔ أسد 

أٚ َٔ َكدّ خد١َ قًٞ طايب )أ( إىل َكدّ خد١َ اتصاالت بعٝد٠ املد٣ أٚ َكدّ خد١َ 

 )ز(. ١َتٓكً اتصاالت

سبط االتصاٍ ايبٝين يال ٜهٕٛ َكدّ اـد١َ )ب( ايرٟ ٜكّٛ بتكدِٜ خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

 ٌ االبتدا٥ٞ أٚ االْتٗا٥ٞ يًُهامل١.عبٛزٟ َطؤٚاًل عٔ ايتٛصٝاي

 خدَات ايبٝع باؾ١ًُ يًُهاملات ايصٛت١ٝ ايدٚي١ٝ 2.6

خدَات ايبٝع باؾ١ًُ يًُهاملات ايصٛت١ٝ ايدٚي١ٝ )خد١َ ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ يًُهاملات 

ايدٚي١ٝ( ٖٞ ْكٌ املهاملات ايدٚي١ٝ ايصادز٠ ٚايٛازد٠ َٔ ٚإىل غبه١ َكدّ اـد١َ )أ( عرب ْكط١ 

صاٍ ايبٝين َع غبه١ َكدّ اـد١َ )ب(. بإَهإ أٟ َكدّ خد١َ َسخص ي٘ بتكدِٜ زبط االت

خدَات االتصاالت ايدٚي١ٝ تٛؾري ٖرٙ اـد١َ إىل أٟ َٔ املطتددَني ايٓٗا٥ٝني يد٣ َكدّ 

اـد١َ َع دفٗا غد١َ ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ يًُهاملات ايصٛت١ٝ ٚ/أٚ خد١َ ايتٛصٌٝ 

 . املتٓكٌ ايجابت/االْتٗا٥ٞ يًُهاملات ايصٛت١ٝ عرب
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 املداز٠ اتًدطٛط املؤدس٠ ٚخدَات ايرتاضٌ عرب ايػبهيخدَات ايبٝع باؾ١ًُ  2.7

)خدَات املداز٠  اتٚخدَات ايرتاضٌ عرب ايػبه ،ًدطٛط املؤدس٠يخدَات ايبٝع باؾ١ًُ 

رتاضٌ ايٚصالت ايرتاضٌ( تٛؾس ضع١ تساضٌ ثابت١ بني ْكطتني عرب غبه١ تساضٌ ايٓؿاذ أٚ غبه١ 

( ايتابع١ ملكدّ ايس٥ٝط١ٝ رتاضٌاي ١غبهأٚ قطاعات  ايٛصٍٛ)َٚٔ ثِ تػطٞ قطاعات  ٝط١ٝايس٥

 َكدّ خد١َ )أ(. أٟخد١َ )ب( إىل 

 خد١َ ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين 2.8

خد١َ ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين ٖٞ ٚص١ً تساضٌ تعٌُ ع٢ً تٛصٌٝ َكطِ زبط االتصاٍ 

( بد١َ )اـطِ زبط االتصاٍ ايبٝين يد٣ َكدّ َكٚايبٝين يد٣ َكدّ اـد١َ )أ( املسخص ي٘ 

عرب ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين. تدعِ خد١َ ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين  ،سخص ي٘ باملسٚزامل

 تٛؾري كتًـ خدَات زبط االتصاٍ ايبٝين.

 ٕ خدَات ٚصالت زبط االتصاٍ ايبٝين. ٚجيب إٔ ٜٛؾس َكدَٛ اـد١َ املطٝطس

 بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْتخد١َ ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ عرب  2.9

خد١َ ٜٛؾس َٔ خالهلا َكدّ اـد١َ  ٖٞ ;ايتٛصٌٝ ايعبٛزٟ عرب بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت خد١َ

يًشسن١ عرب بسٚتٛنٍٛ اإلْرتْت )نشسن١ اإلْرتْت َجاًل( ملكدّ  ١أٚ دٚيٝ ١قًٝ ضع١)ب( 

 اـاص أٚ ايعاّ. ايسبطبٛاضط١  ايطع١اـد١َ ايطايب )أ(. ٚجيٛش أًٜطا تٛؾري 

 ايٓبطات يطٌٝيبٝع باؾ١ًُ خد١َ ا 2.10

 االتصاالتٖٞ خد١َ ٜطتأدس َٔ خالهلا َكدّ خد١َ  ايٓبطات; يطٌٝخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

َٔ  ،املػرتى هإايطايب )أ( ٚص١ً بٝاْات عاي١ٝ ايطسع١ مل أٚ َكدّ خد١َ املعطٝات ١ايجابت

يب )أ( خدَات )ب(. ٚجيٛش إٔ ٜعسض َكدّ اـد١َ ايطا ١ايجابت يالتصاالت َكدّ خد١َ آخس 

 املؤدس٠.  ايٓبطات ضٌَٝساؾل  ضُٔ ايعسٜض ايٓطام َعطٝات
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 اـطٛطبػازن١ املخد١َ  2.11

١ أٚ َكدّ خد١َ ايجابت االتصاالتٖٞ خد١َ تتٝح ملكدّ خد١َ  ;اـطٛطبػازن١ امل خد١َ

ايٓشاض١ٝ اييت ٜٛؾسٖا  يًهٛابٌغري ايصٛتٞ  ٟطٝـ ايرتدداي اضتدداّايطايب )أ(  املعطٝات

(. LSD)ب( يتٛؾري خدَات خط املػرتى ايسقُٞ )املطٝطس  ١ايجابت االتصاالت١ َكدّ خدَ

 املهاملاتٜطتُس َكدّ اـد١َ )ب( ايرٟ ٜكدّ خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يف تٛؾري خد١َ  ٚؾٝٗا

ٜٛؾس َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( اـدَات  ْؿط٘، ٚيف ايٛقت ايٓؿاذ  احمل١ًٝعرب دٚا٥س  ١صٛتٝاي

 .ٟطٝـ ايرتددايْؿطٗا، باضتدداّ اؾص٤ األع٢ً َٔ  ١ًٝ دا٥س٠ ايٓؿاذ احملعرب 

 ايػبه١ عٓاصساالؾرتاضٞ إىل  ايٛصٍٛ إتاس١خد١َ  2.12

ًطايب )أ( ي ١ايجابت االتصاالتٖٞ خد١َ تتٝح ملكدّ خد١َ  ;االؾرتاضٞ ايٛصٍٛخد١َ إتاس١ 

يد٣ ًذٌٝ ايتايٞ( ي ايٛصٍٛ غبهاتاـدَات عرب غبه١ األيٝاف ايبصس١ٜ ) تكدِٜاَها١ْٝ 

َكدّ تػب٘ ايدزد١ اييت تتشكل عٓد سصٍٛ َكدّ خد١َ اهلاتـ ايجابت )ب( َع دزد١ ؼهِ 

كدّ اـد١َ ايطايب )أ( مل ميهٔ عٝح. ايٛاصٌ يًعٌُٝ ع٢ً خط األيٝاف ايبصس١ٜاـد١َ 

سغِ اي ع٢ً، ٢ خط االيٝاف ايبصسٟ املادٟ سصٌ عًأْ٘ نُا يٛ  ،دٛد٠ اـد١َٓؿظ بع تايتُ

ُٜعسف املٓتر أًٜطا٢ً خط االيٝاف ايبصسٟ املادٟع سصٛي٘ عدّ َٔ  ضٌٝباضِ ) . نُا 

  املعصش(. ايٓبطات

 دَات االتصاالت ـ ايبطٝط بٝعاي إعاد٠ 2.13

االتصاالت خد١َ تطُح ملكدّ  خدَاتإعاد٠ بٝع  تعد ;زغاداتبٗرٙ اإل َتعًك١ألغساض 

ايبٝع باؾ١ًُ  اتدَـ َهاؾ١٦تذص١٥ باي بٝعاـد١َ بإٔ ٜبٝع ملطتددَٝ٘ ايٓٗا٥ٝني خدَات 

بإضاؾ١ ق١ُٝ هلا، أٚ بدٕٚ إضاؾتٗا ، إَا ايب١ٝٓ ايتش١ٝ ٟاييت ٜػرتٜٗا َٔ َكدّ اـد١َ ذ

 'ايبطٝط'يف إعاد٠ ايبٝع  دٕٚ إضاؾ١ عٓاصس غبه١ خاص١ ب٘. عٝح ٜكّٛ َكدّ اـد١َٚذيو 

ٛت١ٝ إعاد٠ بٝع خدَات االتصاالت ايص َجٌ ;تطٜٛل ٚؾٛتس٠ ٚبٝع اـدَاتػهٌ ز٥ٝطٞ بب
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 املعطٝات، ٚخدَات املتٓك١ًايجابت١، ٚخدَات االتصاالت ايصٛت١ٝ  املعطٝاتايجابت١، ٚخدَات 

 ، ٚخدَات ايسضا٥ٌ ايكصري٠، ٚخدَات ايسضا٥ٌ َتعدد٠ ايٛضا٥ط.املتٓك١ً

 ١املتٓكً يالتصاالتخد١َ اضتطاؾ١ َػػٌ ايػبه١ االؾرتاض١ٝ  2.14

ٖٞ خد١َ تتٝح ملكدّ اـد١َ  ;١تٓكًامل يالتصاالتخد١َ اضتطاؾ١ َػػٌ ايػبه١ االؾرتاض١ٝ 

 ٜكّٛ إذأٚ غبه١ ْؿاذ الضًه١ٝ،  تسددات ؽصٝص إىل اؿاد١املسخص ي٘ ايطايب، دٕٚ 

ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ،  ٟكدّ اـد١َ ذمل ايتابع١ ١تٓكًامل االتصاالتغبه١  َٔ ١ضع ز ٦ذاتباض

ىل املطتددَني اـاص١ ب٘ إ ١املتٓكً تصاالتخدَات اال يتٛؾري ;ايطع١ تًوٚاضتدداّ 

 ايٓٗا٥ٝني. 

 خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يًتذٛاٍ احملًٞ 2.15

َٔ خالهلا اضتطاؾ١ َػرتنٞ َكدّ  ميهٖٔٞ خد١َ  ;خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يًتذٛاٍ احملًٞ

 تابع١ َتٓك١ً،ايطايب باضتدداّ َساؾل ٚ/أٚ خدَات غبه١ اتصاالت  ١تٓكًامل االتصاالتخد١َ 

ٍٕ ١َتٓكً اتصاالتملكدّ خد١َ  ٜهٕٛ أٚي٦و املػرتنٕٛ خازز ْطام تػط١ٝ  سني يوٚذ ;ثا

 اـاص١ بِٗ. املتٓك١ًغبه١ االتصاالت 

 خد١َ ايبٝع باؾ١ًُ يٓكٌ إغازات ايتذٛاٍ ايدٚيٞ 2.16

 7ْعاّ اإلغازات زقِ إغازات ايتذٛاٍ ايدٚيٞ ٖٞ خد١َ تكدِٜ  يٓكٌخد١َ ايبٝع باؾ١ًُ 

(SS7خالٍ املٓاؾر ايدٚي١ٝ اـاص١ مب َٔ )ٚذيو بٓا٤ً ع٢ً طًب َكدَٞ خد١َ  ،كدّ اـد١َ

 يتطٌٗٝ ايتذٛاٍ ايدٚيٞ.  ١املتٓكً االتصاالت

أٟ ْكط١ إىل تٛؾري اتصاٍ َباغس ب ايعازض د١َاـَكدّ ٜكّٛ  ،يف ساٍ طًب  َكدّ خد١َٚ

 ْكٌ اإلغازات ملػػًني دٚيٝني آخسٜٔ خازز املًُه١.
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 ًسضا٥ٌ ايكصري٠يخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ  2.17

ٖٞ ْكٌ ايسضا٥ٌ ايكصري٠ بٛاضط١ َكدّ  ;د١َ ايسضا٥ٌ ايكصري٠ـْتٗا٥ٞ خد١َ ايتٛصٌٝ اال

 َٜٔطتًُٗا  اييتكصري٠ ايسضاي١ ايٜتِ متسٜس  إذ ;)ب( عرب غبهت٘ ١تٓكًامل االتصاالتخد١َ 

 يًػبه١ عٓد ْكط١ االْتٗا٤  َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( َٔ ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين إىل

يطسف املتًكٞ يًسضاي١ ايكصري٠ َػرتًنا يد٣ َكدّ اـد١َ ٜهٕٛ ا ٚؾٝٗا املتًكٞ. يطسفا

 )ب(.

أ( بٛاضط١ تطبٝكات إزضاٍ ايسضا٥ٌ ايكصري٠ بٛاضط١ َكدّ اـد١َ ايطايب ) ميهٔ نُا

 . اإلْرتْت غبه١املعتُد٠ ع٢ً  املتصؿح

 ًسضا٥ٌ َتعدد٠ ايٛضا٥طيخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ  2.18

ٖٞ ْكٌ ايسضا٥ٌ َتعدد٠  ;عدد٠ ايٛضا٥طخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ ـد١َ ايسضا٥ٌ َت

ٜتِ  بإٔ ٚذيو)ب( عرب غبهت٘ اـاص١،  ١املتٓكً االتصاالتايٛضا٥ط بٛاضط١ َكدّ خد١َ 

َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( َٔ ْكط١ زبط  َٔتعدد٠ ايٛضا٥ط اييت ٜطتًُٗا املسضاي١ ايمتسٜس 

ٜهٕٛ  ٚؾٝٗاسض١ً ي٘ ايسضاي١، غبه١ ايطسف امل يفاالتصاٍ ايبٝين إىل ْكط١ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ 

 ايطسف املتًكٞ يًسضاي١ َتعدد٠ ايٛضا٥ط َػرتًنا يد٣ َكدّ اـد١َ )ب(.

إزضاٍ ايسضا٥ٌ َتعدد٠ ايٛضا٥ط بٛاضط١ َكدّ اـد١َ ايطايب )أ( بٛاضط١  ميهٔ نُا

 . غبه١ االْرتْتاملعتُد٠ ع٢ً  املتصؿحتطبٝكات 

 املس١ٝ٥ًُهاملات يخد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ  2.19

َكدّ خد١َ  بٗا ٜكّٛ املس١ٝ٥ُهامل١ يًٖٞ ْكٌ  املس١ٝ٥;ُهاملات ًد١َ ايتٛصٌٝ االْتٗا٥ٞ يخ

َكدّ  َٔ املطت١ًُ املس١ٝ٥هامل١ املٜتِ متسٜس  بإٔ ٚذيو)ب( عرب غبهت٘،  ١تٓكًامل االتصاالت

اـد١َ ايطايب )أ( َٔ ْكط١ زبط االتصاٍ ايبٝين إىل ْكط١ االْتٗا٤ بػبه١ ايطسف املتًكٞ 

 َكدّ اـد١َ )ب(. يد٣ ًاٜهٕٛ ايطسف املتًكٞ يًُهامل١ َػرتن ٚؾٝٗاُهامل١، يً
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 املػازن١ يف املٛاقع 2.20

اـد١َ )ب( َٔ خالٍ تٛؾري َطاس١، أٚ ب١ٝٓ املػازن١ يف املٛاقع; ٖٞ خد١َ ٜكّٛ بٗا َكدّ 

طايب . ٜتاح ملكدّ اـد١َ ايؼت١ٝ، أٚ َساؾل اتصاالت تابع١ ي٘, إىل َكدّ اـد١َ ايطايب )أ(

أٜاّ إىل املطاس١ أٚ ايػسف املعد٠ يًُػازن١  7ضاع١ ٚ ايـ  24)أ( اَها١ْٝ ايٛصٍٛ ع٢ً َداز ايـ 

خد١َ املػازن١ يف املٛاقع قد  يػسض ت١٦ٝٗ، أٚ تػػٌٝ أٚ صٝا١ْ أْع١ُ ايرتاضٌ ايتابع١ ي٘. 

ٌ االتصاٍ ايبٝين، ٚ جيب تكدميٗا َٔ قبتهٕٛ َٔ ايطسٚزٟ يتكدِٜ خدَات ايٛصٍٛ ٚزبط 

   َكدّ اـد١َ املطٝطس 

 :ايتاي١ٝ َٚٔ املُهٔ إٔ تأخر خدَات املػازن١ يف املباْٞ ٚاملٛاقع األغهاٍ

املػازن١ املدصص١ يف املٛاقع: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ ؾٝٗا َكدّ خد١َ )ب( بتٛؾري َطاس١ مت  (أ 

إْػاؤٖا ٚؾًكا يتؿطٝالت املطتددّ، ٚكصص١، َٚعصٚي١، َٚؤ١َٓ يرتنٝب أْع١ُ 

 (. ١ مبكدّ اـد١َ )أايرتاضٌ اـاص

املػازن١ اجملاٚز٠: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ ؾٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛؾري َطاس١ يف َب٢ٓ  (ب 

 . َٓؿصٌ ضُٔ أٚ فاٚز ؿدٚد َٛقع املب٢ٓ اؿايٞ اـاص ب٘

املصز املػرتى: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ ؾٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛؾري َطاس١ أزض١ٝ أٚ َطاس١  (ز 

ٗص٠ اـاص١ مبكدَٞ اـد١َ املدتًؿني بصٛز٠ ضُٔ زف ساٌَ. سٝح ٜتِ َصز األد

َباغس٠ َع بعطٗا ايبعض ع٢ً املطاس١ األزض١ٝ أٚ ايسف اؿاٌَ، ٚميهٔ ملكدَٞ اـد١َ 

 .املدتًؿني ٤ٌَ املطاس١ بايتتابع

ؾٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتٛؾري َطاس١ يف َب٢ٓ املػازن١ املتباعد٠: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ  (د 

ًُب٢ٓ اؿايٞ اـاص ب٘. ٜتِ زبط املٛقعني ي اٚزفَٓؿصٌ ٜكع ع٢ً ُبعد ٚيٝظ 

 .بٛاضط١ َساؾل ايرتاضٌ اـازد١ٝ

املػازن١ االؾرتاض١ٝ: ٖٞ خد١َ ٜكّٛ ؾٝٗا َكدّ اـد١َ )ب( بتُهني َكدّ اـد١َ )أ(  (ٙ 

َٔ ايسبط غدَات َكدّ اـد١َ )ب( أٚ ْكاط ايٛصٍٛ اـاص١ ب٘ دٕٚ اؿاد١ يدخٍٛ 
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. ٜكّٛ َكدّ اـد١َ )أ( ملػازن١َطاس١ ا َٛقع ايعاًَني يد٣ َكدّ اـد١َ )أ( إىل

( َٚٔ ثِ ب َكدّ اـد١َ ) َٔ  ٖأَ خالٍ تأدريإتاس١ أدٗص٠ ايرتاضٌ ايعا٥د٠ ي٘ أٚ 

ٜتٛىل َكدّ اـد١َ )ب( بدٕٚ متٝٝص َٗاّ تٛؾري أدٗص٠ ايسبط، ٚصٝاْتٗا، ٚتػػًٝٗا، 

َساقب١ قٓٛات  )أ( ٚإصالسٗا ؼت إداز٠ َكدّ اـد١َ )أ(. ٚميهٔ ملكدّ اـد١َ

ًٝا، إال أْ٘  االتصاالت اـاص١ ب٘ اييت تٓتٗٞ عٓد َجٌ ٖرٙ األدٗص٠، ٚايتشهِ ؾٝٗا إيهرتْٚ

 . ٜتعرز عًٝ٘ ايٛصٍٛ ايؿعًٞ إىل َطاس١ املػازن١ االؾرتاض١ٝ أٚ أدٗصتٗا

ٜٓبػٞ ع٢ً َكدّ اـد١َ املطٝطس اعطا٤ االٚي١ٜٛ يتٛؾري خدَات املػازن١ املدصص١، ٚيف 

تٛؾريٖا يف املٛاقع يجبٛت ٚدٛد قٝٛد يف املطاس١، ؾعًٝ٘ إٔ ًٜتصّ بتٛؾري خدَات ساٍ تعرز 

املػازن١ اجملاٚز٠. ٚسُٝٓا تهٕٛ َجٌ ٖرٙ املػازن١ يف املٛاقع هلرٜٔ ايػهًني، غري ممه١ٓ َٔ 

ايٓاس١ٝ االقتصاد١ٜ، ؾٝتعني ع٢ً َكدّ اـد١َ املطٝطس، تكدِٜ َػازن١ املصز املػرتى، أٚ 

 .تباعد٠، أٚ املػازن١ االؾرتاض١ٝ نبدا٥ٌاملػازن١ امل

 اـدَات اإلضاؾ١ٝ 2.21

 خدَات ايطٛازئ 2.21.1

 دٕٚ فاًْا، ِٗخدَات ايطٛازئ إىل مجٝع َطتددَٝ تٛؾري اـد١َ َكدَٞ مجٝع ع٢ً جيب

ؾإْ٘ جيب ع٢ً َكدّ  يًُطتددَني; ايطٛازئ َهاملات خد١َ إتاس١ ٚيطُإ. َايٞ َكابٌ

تصاٍ ايبٝين إىل مجٝع َكدَٞ اـد١َ اآلخسٜٔ ذٟٚ تكدِٜ خد١َ زبط اال املطٝطساـد١َ 

ًٝا املطٝطسميهٔ إٔ ٜطع املػػٌ  نُاايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ـدَات َهاملات ايطٛازئ.   ;َكاباًل َاي

 يتٛؾري خد١َ زبط االتصاٍ ايبٝين ٖرٙ.

 اـدَات ايته١ًُٝٝ 2.21.2

 ،ٛ اـد١َاييت قد ٜٛؾسٖا َكدَ ،اـدَات ايته١ًُٝٝ ٖٞ اـدَات املعتُد٠ ع٢ً ايػبه١

ًٝا. َٚٔ األَج١ً ع٢ً ٖرٙ نيٜٓبػٞ إٔ ٜدعُٗا َكدَٛ اـد١َ املتصًٚ اييت قد  اـصا٥ص بٝٓ

 :ٖٜٞهٕٛ ايتٛاؾل ايتػػًٝٞ بني َكدَٞ اـد١َ َطًًٛبا بٗا 
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 .ٌإظٗاز زقِ املتص 

 .ٌسذب زقِ املتص 

 ؼٌٜٛ املهامل١. 

 اْتعاز املهامل١. 

 املهاملات اؾُاع١ٝ. 

 َتاسًا هٕٜٛ َاإعاد٠ االتصاٍ عٓد. 


