زخص ١خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع١ٝ
زخص ١زقِ ( )1يطٓ)2013( ١
مبٛدب أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓ 3003 ١يف غإٔ تٓع ِٝقطاع االتصاالت
ٚتعدٜالت٘ ،فكد مت َٓح زخص ١خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز
ايصٓاع ١ٝإىل غسن ١ايجسٜا يالتصاالت (غسنَ ١طاُٖ ١خاص ،)١ملد ٠عػس ٠ضٓٛات اعتبازاً َٔ تازٜذ
/37أنتٛبس ،ّ3003/إىل /37أنتٛبس ّ3033/يرتنٝب ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠غبه ١االتصاالت ايعاَ١
ٚتصٜٚد خدَات االتصاالت مبٛدب ٖر ٙايسخص ١يف دٚي ١اإلَازات ايعسب ١ٝاملتشد ٠طبكاً يػسٚط ٖرٙ
ايسخصٚ ١أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘  ٚاإلطاز ايتٓعٚ ُٞٝناف١
ايكٛاْني ٚاألْعُ ١األخس ٣املطبك ١يف ايدٚي.١

ايتٛقٝع _____________
قُد ايػامن
املدٜس ايعاّ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝقطاع االتصاالت
ايتازٜذ /37:أنتٛبس3003/

املاد)1( ٠
ايتعازٜف
0.0

يف تطبٝل بٓٛد ٖر ٙايسخصٜ ١كصد بايعبازات أ ٚايهًُات اآلت ١ٝاملعاْ ٞاملٛضش ١قس ٜٔنٌ َٓٗا
َا مل ٜدٍ ضٝام ايٓص عً ٢خالف ذيو .نُا إٔ أَ ٟصطًح غري َعسف ٖٓا جيب إٔ ٜؤخر مبعٓاٙ
ٚفكاً يًُسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘ٚ .تػٌُ ايهًُات اييت تػري إىل
األغداص يف ايسخص ،١األغداص ايطبٝعٝني /ٚأ ٚاالعتبازٜني نالً عطب َا ٚزد.

 0.0.0ايتابع :تعين فُٝا ٜتعًل باملسخص ي٘ ،أ ٟدٗ ١قاْ ١ْٝٛأخسَ ٣طٝطس ٠أٜ ٚطٝطس عًٗٝا
بطسٜكَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس َٔ ٠قبٌ املسخص ي٘ ،أ ٚؼت ضٝطسَ ٠ػرتن١
َباغس ٠أ ٚغري َباغسَ ٠ع املسخص ي٘؛
 0.0.3اهل :١٦ٝتعين اهل ١٦ٝايعاَ ١يتٓع ِٝقطاع االتصاالت؛
 0.0.3ايتػري يف ايطٝطسٜ :٠كصد ب٘ أَ ٟعاًَ ١أ ٚصفك ١بٝع أ ٚعكد أ ٚإعادٖٝ ٠هً ١زأع
املاٍ أ ٚغري َٔ ٙعًُٝات إعادٖٝ ٠هً ١أ ٚدَر مما ٜطفس عٔ ايتػري يف ايطٝطس ٠عً٢
املسخص ي٘ ،مبا يف ذيو أَ ١ٜعاًَ ١أ ٚضًطًَ َٔ ١عاَالت تتِ بعد تازٜذ ٖرٙ
ايسخصٚ ،١ػعٌ َايه ٞاألضِٗ أ ٚايطٓدات ذات سكٛم ايتصٜٛت أ ٚأصشاب سكٛم
املًه ١ٝيف زأع َاٍ ايػسن ١عكب تأضٝطٗا  ،ميًهَ ٕٛا ٜكٌ عٔ أغًب ١ٝاألصٛات
أ ٚسكٛم املًه ١ٝيف املسخص ي٘ بعد إمتاّ املعاًَ ١ا ٚضًطً َٔ ١املعاَالت سطب
اؿاي١؛
 0.0.4قاْ ٕٛايػسناتٜ :كصد ب٘ قاْ ٕٛايػسنات ايتذاز ،١ٜايكاْ ٕٛاالؼاد )8( ٟيطٓ١
 0984يف غإٔ ايػسنات ايتذازٚ ١ٜايكٛاْني املعدي ١ي٘.
 0.0.5فُٛع ١األقُاز ايصٓاعٜ :١ٝكصد بٗا أسد أ ٚفُٛع َٔ ١األقُاز ايصٓاع ١ٝاييت
ته ٕٛيف املدازات ايجابت ١أ ٚغري ايجابتٚ ١تداز نٓعاّ.
 0.0.6ايطٝطسٜ :٠كصد بٗا متًو أنجس َٔ ( َٔ )%05سكٛم ايتصٜٛت يف ايػدص املعين
/ٚأ ٚايكدز ٠عً ٢ايطٝطس ٠يف ايٛاقع عً ٢أعُاٍ ٚغؤ ٕٚايػدص املعين ضٛا ٤نإ
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ذيو َٔ خالٍ ايتًُو أ َٔ ٚخالٍ عكد أ َٔ ٚخالٍ أٚ ٟض ١ًٝأخس.٣
 0.0.7املػرتىٜ :كصد ب٘ أ ٟغدص ٜربّ عكداً َع املسخص ي٘ يالضتفاد َٔ ٠اـدَات
املسخص.١
 0.0.8املطتددّٜ :كصد ب٘ أ ٟغدص مبا يف ذيو املػرتى ايرٜ ٟطتًِ اـدَات املسخص١
َٔ املسخص ي٘.
َ 0.0.9هامل ١ايطٛازئٜ :كصد بٗا املهاملات اييت ٜتِ إدساؤٖا إىل أزقاّ خاص ١بايطٛازئ
َجٌ ايػسط ١أ ٚايدفاع املدْ ٞأ ٚاإلضعاف أ ٚأ ١ٜخدَات طٛازئ أخس ٣ؼددٖا اهل.١٦ٝ

 0.0.00ايال٥ش ١ايتٓفٝرٜ :١ٜكصد بٗا ايال٥ش ١ايتٓفٝر ١ٜايصادز ٠باالضتٓاد يٓصٛص املسضّٛ
بكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓ 3003 ١أ ٚأ ١ٜتعدٜالت قد تطسأ عًٗٝا َٔ فرت ٠إىل
أخس.٣
 0.0.00تصسٜح اضتدداّ ايطٝف ايرتددٜ :ٟعين ايتصسٜحٚ ،ايرٜ ٟطُح باضتدداّ تسددات
ايساد ٜٛاـاضع ١يًػسٚط  ٚاألسهاّ املٛضٛع َٔ ١قبٌ اهل١٦ٝ؛

 0.0.03خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاعٜ :١ٝكصد
بٗا خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع١ٝ
ٚاملعسف َٔ ١قبٌ االؼاد ايدٚي ٞيالتصاالت ٚاييت ٜتِ تٓكٝشٗا أ ٚتعدًٜٗا َٔ سني
آلخس بٛاضطَ ١رنس ٠تفاِٖ خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل١ٝ
عرب األقُاز ايصٓاع.١ٝ
 0.0.03احملط ١األزض ١ٝـدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز
ايصٓاعٜ :١ٝكصد بٗا املٓػأ ٠األزض ١ٝاملطتددَ ١يف تأضٝظ أ ٚصٝاْ ١أ ٚايتشكل َٔ
صش ١االتصاالت أ ٚايتشهِ بٗا َع املٓع ١َٛايفطاْ َٔ ١ٝ٥عاّ خدَات اتصاالت
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اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع.١ٝ
َ 0.0.04رنس ٠تفاِٖ خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز
ايصٓاعٜ :١ٝكصد بٗا َرنس ٠ايتفاِٖ املٛقع ١بتازٜذ  08فرباٜس ٚ 0997اييت تػٌُ
إطاز تعا ْٞٚيًُٛافك ١ايٓٛعٚ ١ٝايرتخٝص ٚؼدٜد األدٗص ٠ايطسفٚ ١ٝايرتتٝبات
اؾُسنٚ ١ٝايدخ ٍٛإىل بٝاْات اؿسن ١مبا يف ذيو ناف ١ايرتتٝبات ايالسك ١املتفل
عًٗٝا ٚاحملسز ٠بٓا ً٤عًٗٝا.
ْ 0.0.05عاّ خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع:١ٝ
ٜكصد ب٘ ْعاّ االتصاالت ايرٜ ٟتأيف َٔ فُٛع َٔ ١األقُاز ايصٓاعٚٚ ١ٝاسد ٠أٚ
أنجس َٔ احملطات األزض ١ٝـدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل١ٝ
عرب األقُاز ايصٓاعٚ ،١ٝاملطتددَ ١يتكد ِٜخدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن١
ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاعَ ١ٝباغس ٠إىل املطتددَني باضتدداّ األدٗص٠
ايطسف ١ٝاملٓاضب.١
 0.0.06بٛاب ١خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع:١ٝ
ٜكصد بٗا احملط ١األزض ١ٝاييت ٜتِ اضتدداَٗا يًطُاح بسبط املهاملات ايصٛت ١ٝأٚ
َهاملات ايبٝاْات ايٓاغ ١٦أ ٚاملٓتٗ ١ٝيف ايػبه ١املسخصَ ١ع غبه ١اتصاالت
ٚاسد ٠أ ٚأنجس (ضٛا ٤داخٌ ايدٚي ١أ ٚخازدٗا).
 0.0.07االؼاد ايدٚي ٞيالتصاالت (ٜ :)ITUكصد ب٘ ٚناي ١تابع ١يألَِ املتشدَ ٠تدصص١
يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت.
 0.0.08ايسخصٜ :١كصد بٗا ٖر ٙايٛثٝكٚ ١اييت ميهٔ تعدًٜٗا أ ٚاضتبداهلا َٔ سني آلخس.

 0.0.09ايػبه ١املسخصٜ :١كصد بٗا غبه ١االتصاالت ايعاَ ١املػاز إيٗٝا يف املاد ٠ايجايج١
َٔ ٖر ٙايسخص.١
 0.0.30اـدَات املسخصٜ :١كصد بٗا خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص١ٝ
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ايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع ١ٝايٛازد ٠يف املاد ٠ايسابعٖ َٔ ١ر ٙايسخص.١
 0.0.30املسخص يٜ٘ :كصد ب٘ اؾٗ ١املب ١ٓٝيف ايصداز ٠األَاَ َٔ ١ٝايسخص.١
 0.0.33غسنات ايتػػ ٌٝاملسخص ١األخسٜ :٣كصد بٗا اؾٗات خالف املسخص ي٘ ٚاييت ٜتِ
تسخٝصٗا اضتٓاداً إىل أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓ3003 ١
ٚتعدٜالت٘ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر.١ٜ
 0.0.33ايرتدد ايسادٜ :ٟٜٛكصد ب٘ ايطاق ١ايهٗسَٚػٓاطٝط ١ٝاملٓبعج ١اييت ٜتِ قٝاضٗا باهلستص
أ ٚدٚز / ٠ثاْ١ٝ؛
 0.0.34اإلطاز ايتٓع :ُٞٝاألدٚات ايتٓع ١ُٝٝايصادز َٔ ٠اهل ١٦ٝمبا يف ذيو أ ٟتعدٜالت تطسأ
عًٗٝا َٔ ٚقت آلخس.
 0.0.35ايطاتٌٜ :كصد ب٘ دٗاش َجبت يف ايػالف اؾ ٟٛيًهس ٠األزضٜ ١ٝك ّٛبتبادٍ
االتصاالت َع احملطات األزض ١ٝأ ٚايطٛاتٌ األخس ٣بٗدف إٜصاٍ خدَات االتصاالت
أ ٚايبح.
 0.0.36ايدٚيٜ :١كصد بٗا دٚي ١االَازات ايعسب ١ٝاملتشد.٠

 0.0.37أدٗص ٠االتصاالتٜ :كصد بٗا األدٗص ٠املصٓع ١أ ٚاملٗ ١٦ٝيبح ٚاضتكباٍ ْٚكٌ أَٔ ٟ
اـدَات املسخص َٔ ١خالٍ ايػبه ١املسخص.١
 0.0.38األدٗص ٠ايطسفٜ :١ٝكصد بٗا األدٗص ٠املطتددَ َٔ ١قبٌ املطتددَني يتًك ٞاـدَات
املسخص.١

5/16

املاد) 2 ( ٠
ايطسٜإ ٚايتطبٝل
 3.0تطسٖ ٟر ٙايسخص َٔ ١تازٜذ صدٚزٖا َٔ قبٌ اهل ١٦ٝإىل تازٜذ اْتٗاٗ٥ا املٛضح يف ايسخص.١
 3.3إذا زغب املسخص ي٘ بتذدٜد َدٖ ٠را ايرتخٝصٚ ،دب عً ٘ٝتكد ِٜطًب ايتذدٜد إىل اهل ١٦ٝخالٍ
َد ٠ال تكٌ عٔ َاٚ ١٥مثاْني (َٜٛ )085ا قبٌ اْتٗاَ ٤د ٠ايرتخٝص اؿاي .ٞتك ّٛاهل ١٦ٝبايٓعس يف
طًب ايتذدٜد يًُسخص ي٘ٚ ،يف ساٍ نإ املسخص ي٘ قد اضتٛف ٢ناف ١ايٓٛاس ٞاؾٖٛس١ٜ
ألسهاّ ٖرا ايرتخٝص ،ميٓح ػدٜد َد ٠ايرتخٝص يفرت )05( ٠عػس ٠ضٓٛات أخس َٔ ٣تازٜذ
اْتٗا ٤املد ٠األٚي.١ٝ
 3.3جيب عً ٢املسخص ي٘ ايتكٝد بػسٚط ايسخص ٚ ١األسهاّ املتعًك ١باإلطاز ايتٓعٚ ُٞٝتصسٜح
اضتدداّ ايطٝف ايرتددٚ ٟناف ١قٛاْني ايدٚي ١ذات ايصً ١اييت قد تعدٍ َٔ ٚقت آلخس.
املاد) 3 ( ٠
ايػبه ١املسخص١
3.0

حيل يًُسخص ي٘ تسنٝب ٚتػػٚ ٌٝإداز ٠غبه ١االتصاالت ايعاَ ١ـدَات اتصاالت اهلٛاتف
املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع ١ٝاييت تته:َٔ ٕٛ
ْ 3.0.0عاّ خدَات اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع.١ٝ
ٚ 3.0.3اسد أ ٚأنجس َٔ احملطاات األزضا ١ٝـادَات اتصااالت اهلٛاتاف املتشسنا ١ايػدصا١ٝ
ايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع , ١ٝاييت جيٛش أٜطااً اضاتدداَٗا نبٛابا ١خادَات اتصااالت
اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع.١ٝ
 3.0.3أٜااَ ١سافاال أزضاا ١ٝداخااٌ ايدٚياا ١الشَاا ١يتكااد ِٜخاادَات اتصاااالت اهلٛاتااف املتشسناا١
ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع ١ٝيًددَات املسخص ١فكط.
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3.3

ٜرتتااب عًاا ٢املااسخص ياا٘ ايتكٝااد بتعًُٝااات  ٚتٛصااٝات ٚإزغااادات َاارنس ٠ايتفاااِٖ ـاادَات
اتصاااالت اهلٛاتااف املتشسناا ١ايػدصاا ١ٝايعاملٝاا ١عاارب األقُاااز ايصاآاع ١ٝفُٝااا خيااتص غاادَات
اتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص ١ٝايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع ١ٝطاملاا ناْات َتٛافكاَ ١اع
اإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر.

3.3

جيب عً ٢املسخص ي٘ إبالغ اهل ١٦ٝبأ ٟتػريات ٖاَ ١يف ايػبه ١املسخص ١أ ٚأ ١ٜتػريات ٖاَ ١يف
أٚاَس ضبط ايػبه ١أ ٚبسٚتٛنٛالت ؼتٜٗٛا ٚتأثري ٖر ٙايتػريات عً ٢ايدٚي.١

3.4

جيب إٔ تتطابل ايػبه ١املسخصَ ١ع ناف ١أدٗاص ٠االتصااالت ٚاملٛاصافات ايفٓٝا ١يًػابهات
ٚاألدٗص ٠مبا يف ذيو َا ٜتعًل باضتدداّ ايطٝف ايرتدد ٟنُاا ٖا ٛقادد يف اإلطااز ايتٓعُٝاٞ
ايٓافر.

3.5

جيب عً ٢املسخص ي٘ اؿص ٍٛعً ٢ناف ١ايرتاخٝص ٚايتصازٜح ايالشَ ١يبٓااٚ ٤تعاد ٌٜأ ٚإشايا١
أ ٟإْػا٤ات سطب ايكٛاْني ذات ايصً ١يف ايدٚي.١

املاد) 4 ( ٠
اـدَات املسخص١
حيل يًُسخص ي٘ تكد ِٜخدَات ايصٛت ٚايبٝاْات اـاص ١باتصاالت اهلٛاتف املتشسن ١ايػدص١ٝ
ايعامل ١ٝعرب األقُاز ايصٓاع ١ٝيف ايدٚي ١عٔ طسٜل ايػبه ١املسخص ١فكط.
املاد) 5 ( ٠
ايسضّٛ
5.0

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ تطدٜد زضِ سص ٍٛعً ٢ايٓش ٛاير ٟحيدد ٙفًظ إداز ٠اهل ١٦ٝقبٌ
إصداز ايسخص ١يصاؿ٘.

5.3

ٜطدد املسخص ي٘ زضِ ايسخص ١ايطٓ ٟٛعً ٢ايٓش ٛاير ٟحيدد ٙفًظ إداز ٠اهلٜٓ .١٦ٝبػٞ
تطدٜد زضِ ايسخص ١ايطٓ ٟٛبايهاٌَ يف أ ٍٚنٌ ضٓ َٔ ١تازٜذ َٓح ايسخص.١
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 5.3جيب عً ٢املسخص ي٘ دفع زض ّٛتصسٜح اضتدداّ ايطٝف ايرتدد ٚ ٟزض ّٛايرتق ِٝنُا ٖٛ
َطًٛب َٔ قبٌ اهل.١٦ٝ

املاد) 6 ( ٠
غري ْافر٠
املاد) 7 ( ٠
بد ٤اـدَ١
ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ ايبد ٤يف تػػ ٌٝايػبه ١املسخصٚ ١تكد ِٜاـدَات املسخصٚ ١فل أضظ ػاز١ٜ
خالٍ فرت ٠ؼددٖا اهل َٔ ١٦ٝتازٜذ بدٖ ٤ر ٙايسخص.١
املاد) 8 ( ٠
املًهٚ ١ٝايطٝطس٠
8.0

جيب إٔ ٜه ٕٛاملسخص ي٘ قد تأضظ نػدص اعتباز ٟاَازاتٚ ٞفكاً يًكٛاْني ايطاز ١ٜيف
ايدٚيٚ ١أ ١ٜتعدٜالت أ ٚتبدٜالت تطسأ عً ٢ايكٛاْني َٔ ٚقت آلخس.

8.3

ٜتطًب أ ٟتػٝري يف ايطٝطس ٠عً ٢املسخص ي٘ َٛافك ١خطَ ١ٝطبك َٔ ١قبٌ اهل.١٦ٝ

8.3

ال جيٛش ْكٌ ًَه ١ٝايسخص ١بدَٛ ٕٚافك ١خطَ ١ٝطبك َٔ ١اهل ٚ ١٦ٝذيو بػسط تطدٜد ناف١
ايسض ّٛاملطتشك ١إىل اهل ١٦ٝقبٌ ْكٌ ًَه ١ٝايسخص.١

8.4

جيٛش يًُسخص ي٘ إٔ ٜتعاقد فسعٝاً َع ايتابع أ ٚغدص آخس يتكد ِٜبعض أ ٚمجٝع اـدَات
املسخص ١أ ٚتسنٝب ايػبه ١املسخص ١أ ٚتػػًٗٝا أ ٚإدازتٗا (أ ٚاؽاذ ايرتتٝبات نٜ ٞتِ
ممازض ١تًو األْػط َٔ ١قبٌ ايتابع أ ٚايػدص اآلخس ْٝاب ١عٓ٘) َع َٛافك ١خطَ ١ٝطبكَٔ ١
اهل ١٦ٝغسٜط ١إٔ ٜبك ٢املسخص ي٘ َطؤٚالً َطؤٚي ١ٝناًَ ١عٔ أ ١ٜايتصاَات ٚازد ٠يف ٖرٙ
ايسخص ١أَ ٚفسٚض ١عً ٢املسخص ي٘ مبٛدب اإلطاز ايتٓع ُٞٝضٛا ٤فُٝا ٜتعًل بتكدِٜ
اـدَات املسخص ١أ ٚايػبه ١املسخص ١أ ٚغري ذيو .أَا إذا نإ ايتابع ممًٛناً بايهاٌَ َٔ
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قبٌ املسخص ي٘  ٚظٌ نريو ،ال تًصّ املٛافك ١اـط ١ٝاملطبك َٔ ١اهل ١٦ٝعً ٢إٔ ٜتِ إخطاز
اهل ١٦ٝبتًو ايرتتٝبات.
املاد) 9 ( ٠
ايتصاَات عاَ١
9.0

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘:
9.0.0

االيتصاّ بهاف ١ضٝاضات ايتٛطني ايٓافر ٠يف ايدٚي.١

9.0.3

االيتصاّ بايكٛاْني أ ٚايطٝاضات أ ٚايتٛدٗٝات اـاص ١بٓطب االضتجُاز األدٓيب يف
زأع َاٍ ايػسن.١

9.0.3

إخطاز اهل ١٦ٝعصص املطاُٖني يف ايػسنٚ ١عاي ١أ ٟاْدَاز أ ٚتػٝري أ ٚإعاد٠
ٖٝهً ١يسأع َاٍ ايػسن.١

9.0.4

االستفاظ بدفاتس ايبٝاْات احملاضبٚ ١ٝاملاي ١ٝاضتٓاداً إىل املعاٜري ٚاملبادئ احملاضب١ٝ
ايعاَ ١املطبك ١يف ايدٚي.١

9.0.5

ضُإ تدقٝل ايدفاتس احملاضب ١ٝضٜٓٛاً َٔ قبٌ غسن ١تدقٝل سطابات َطتكً١
َطذً ١يف ايدٚي.١

9.0.6

إزضاٍ عدد (ْ )3طذ ٚزقَ ١ٝصدقْ ٚ ١طدٚ ١اسد ٠ايهرت ١ْٝٚعٔ ايبٝاْات
املاي ١ٝايطٓ ١ٜٛإىل اهل ١٦ٝخالٍ أزبع ١أغٗس يف ْٗا ١ٜنٌ ضَٓ ١اي.١ٝ

9.0.7

االستفاظ بايطذالت املايٚ ١ٝايدفاتس احملاضب ١ٝملد ٠عػس ٠ضٓٛات بعد اْتٗا ٤نٌ
ضَٓ ١اي.١ٝ

9.3

تبدأ ايطٓ ١املاي ١ٝيًُسخص ي٘ ألغساض احملافع ١عً ٢سطابات٘ يف ٜٓاٜس ٚتٓتٗ ٞيف دٜطُرب َٔ
نٌ عاّ.
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9.3

ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ تصٜٚد اهل ١٦ٝباملعًَٛات عٓد طًبٗا ٚبايطسٜك ١اييت ؼددٖا اهلٚ، ١٦ٝاييت
قد تتطُٔ أَ ٟطتٓدات أ ٚسطابات أ ٚضذالت أ ٚاتفاقٝات ػازَ ١ٜربََ ١ع َػػً ٞأْعُ١
آخس ٜٔيتٛفري خدَات االتصاالت املسخص ١يف ايدٚي ،١أ ٚاملعًَٛات األخس ٣احملدد ٠يف إغعاز
تسضً٘ اهل ٚ ١٦ٝاييت قد ؼتادٗا اهل ١٦ٝألداٚ ٤ظا٥فٗا.

املاد) 11 ( ٠
ايتفتٝؼ ٚاملساقب١
عً ٢املسخص ي٘ ايطُاح يًٗ ١٦ٝأ َٔ ٚتَٛنًُِّ٘ بايدخ ٍٛأل َٔ ٟاألَانٔ ايعا٥د ٠يًُسخص ي٘ ٚيتفتٝؼ
أ َٔ ٟأدٗص ٠االتصاالت أ ٚايٛثا٥ل مبا يف ذيو اؿطابات أ ٚايطذالت األخس ٣يف أٚ ٟقت ٚذيو
يػاٜات ايتشكل َٔ االيتصاّ بأسهاّ ايسخصْٚ ١صٛص املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ (ٚ )3تعدٜالت٘
ٚال٥شت٘ ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر.
املاد( 11 ) ٠
َعاٜري ايطًٛى
ال جيٛش يًُسخص ي٘ اضتدداّ أ ٚايطُاح باضتدداّ ايػبه ١املسخص ١أ ٚاـدَات املسخص ١أل١ٜ
أغساض ؽايف املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘ أ ٚأ ٟقٛاْني أخس ٣ذات صً ١أٚ
اإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافرٜٚ .رتتب عً ٢املسخص ي٘ ايطع ٞالؽاذ ناف ١اإلدسا٤ات املعكٛي ١يطُإ عدّ
اضتدداّ ايػبه ١املسخصٚ ١اـدَات املسخص ١أل َٔ ٟتًو األغساض.
املاد( 12 ) ٠
طًب ايرتددات  ٚفاالت ايرتقِٝ
عً ٢املسخص ي٘ ايتكدّ بطًبات اؿص ٍٛعً ٢تصازٜح اضتدداّ ايرتددات ٚفاالت ايرتق ِٝاضتٓاداً
يإلطاز ايتٓع ُٞٝيًٗٚ ١٦ٝااليتصاّ بايػسٚط ايٛازد ٠يف أ ١ٜتصازٜح صادز.٠
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املاد(13 ( ٠
ايعالقَ ١ع املػرتنني
ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ يف تعاَالت٘ َع املػرتنني ايتصسف بطسعٚ ١بػفافٚ .١ٝال جيٛش يًُسخص ي٘
ايتُٝٝص بني املػرتنني املتطا َٔ ٜٔٚسٝح االغرتاى ٚعً ٘ٝايتعاٌَ َعِٗ بػهٌ عاّ ٚفكاً يإلطاز
ايتٓع ُٞٝايٓافر.
املاد( 14 ( ٠
سٌ ايٓصاعات
يف ساٍ ٚدٛد ْصاع قا ِ٥بني املسخص ي٘ ٚاملػػًني املسخصني األخس ٜٔأ ٚبني املسخص ي٘ ٚاملػرتى أٚ
سٝجُا ؼاٍ أ ٟغهَ ٣ٛباغس ٠إىل اهل ،١٦ٝجيٛش يًٗ ١٦ٝسٌ املطأيٚ ١فكاً يًُسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ
( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافرٚ .يف ناف ١اؿاالت جيب عً٢
املسخص ي٘ ايتعا ٕٚبايهاٌَ َع اهل ١٦ٝألدٌ سٌ ايٓصاعات.
املاد( 15 ) ٠
تطبٝل ايسضٚ ّٛايػسٚط ٚاألسهاّ يًددَات ايعاَ١
ٜرتتب عً ٢املسخص ي٘ إعالٕ زض ّٛخدَات٘ املسخصٚ ١ايػسٚط ٚاألسهاّ اييت تكدّ مبٛدبٗا
اـدَات املسخصٚ ١ذيو باالضتٓاد إىل اإلطاز ايتٓع.ُٞٝ

املاد( 16 ) ٠
خدَات ايطٛازئ  ١ٜٖٛٚاملتصٌ
ٜ 06.0رتتب عً ٢املسخص ي٘ تٛفري خدَات االتصاٍ بايطٛازئ باالضتٓاد إىل اإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر.
ٜ 06.3رتتب عً ٢املسخص ي٘ نُا ٖ ٛقدد يف اإلطاز ايتٓع ُٞٝإٔ ٜتبع أَ ٟتطًبات َٔ قبٌ اهل١٦ٝ
إلزضاٍ ٖ ١ٜٛخط املتصٌ ٚجيب عً ٢املسخص ي٘ ايتعاَ ٕٚع املػػًني املسخصني اآلخسٜٔ
يتُه َٔ ِٗٓٝإزضاٍ ٖ ١ٜٛخط املتصٌ نُا َٖ ٛطًٛب يف اإلطاز ايتٓع.ُٞٝ
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املاد( 17 ) ٠
اضتُساز ١ٜاـدَ١
 07.0ال جيٛش يًُسخص ي٘ إٔ ٜكَ ّٛتعُداً بكطع تػػ ٌٝايػبه ١املسخص ١أ ٚبإٜكاف تٛفري اـدَات
املسخص ١د ٕٚإغعاز اهل ١٦ٝبريو َطبكاً ٚخطٝاً ٚد ٕٚإغعاز ايعُال ٤بريو َطبكاً ٚبصٛز٠
َعكٛي ٚ .١جيب إٔ ٜػري اإلغعاز إىل ايفرت ٠اييت ضتتأثس فٗٝا اـدَات.
 07.3ال جيٛش يًُسخص ي٘ ايتٛقف عٔ تصٜٚد اـدَات املسخص ١بدَٛ ٕٚافك ١خط ١ٝصسحئَ ١
اهل.١٦ٝ
املاد( 18 ) ٠
ايسبط ٚايدخٍٛ
خيطع زبط ايػبه ١املسخصَ ١ع غبهات املػػًني املسخص هلِ اآلخسٚ ٜٔسٌ ْصاعات ايسبط
يًُسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓ٘ ٚ 3003ال٥ش ١ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر.
املاد) 19 ( ٠
املٓافط١
ًٜتصّ املسخص ي٘ بايكٛاعد املتعًك ١بايطًٛنٝات املدً ١باملٓافط ١عً ٢ايٓش ٛاملٓصٛص عً ٘ٝيف اإلطاز
ايتٓع ُٞٝايٓافر.
املاد( 21 ) ٠
ايطٛازئ ايعاَٚ ١املصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين
 30.0ايطٛازئ ايعاَ١
يف ساٍ إعالٕ اؾٗات املدتص ١ؿاي ١ايطٛازئ ايعاَ ١فإْ٘ ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ
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ظُٝع ايتٛدٗٝات َُٗا ناْت ٚايصادز ٠عٔ اهل ١٦ٝأ ٚأ ١ٜدٗ ١أخس ٣صاسب ١اختصاص
ٚذيو فُٝا ٜتعًل بعٌُ أًَ ٚه ١ٝاملسخص ي٘.
 30.3املصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين
ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ بأ ١ٜتٛدٗٝات تصدز َٔ فرت ٠إىل أخس ٣عٔ اهل ١٦ٝأ ٚأ ١ٜدٗ١
أخس ٣كتص ١يف األَٛز املتعًك ١باملصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَ/ٚ ١أ ٚاألَٔ ايٛطين .نُا ٜتعني
عً ٢املسخص ي٘ سفغ ايتفاص ٌٝاملتعًك ١باالتصاالت ضٛا ٤ايٛازد ٠أ ٚايصادز ٠باإلضاف ١اىل
املعًَٛات املتعًك ١باملػرتنني ٚفكاً يًُعاٜري ايصادز َٔ ٠اؾٗات املدتصٚ ١املطؤٚي ١عٔ
املصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين .نُا ٜتعني عً ٢املسخص ي٘ عًْ ٢فكت٘ اـاص١
تسنٝب أَ ١ٜعدات أ ٚأدٗص ٠الشَ ١إلتاس ١ايدخ ٍٛاىل غبهت٘ املسخص/ٚ ١أ ٚالضرتداع ٚ
سفغ ايبٝاْات ألضباب تتعًل باملصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين .إٕ االيتصاّ ايطابل
عً ٢عاتل املسخص ي٘ ميتد يٝػٌُ تكد ِٜاملسافل اييت تٓتٗ ٞيف ذات َٛاقع اؾٗات املدتص١
ٜٚتعني ايكٝاّ بٗرا االيتصاّ د ٕٚأَ ٟكابٌ .عال ٠ٚعً ٢ذيوٜ ،تعني عً ٢املسخص ي٘ عدّ
ايتعٗد بايكٝاّ بتصٜٚد أ ١ٜخدَات إذا ناْت ال ؼكل َتطًبات اؾٗات املدتص ١املطؤٚي ١عٔ
املصًش ١ايعاَٚ ١ايطالَٚ ١األَٔ ايٛطين.
 3503ؽ ٌٜٛايطٝطس٠
جيب عً ٢املسخص ي٘ االيتصاّ بأ ١ٜتٛدٗٝات َٔ اهل ١٦ٝأ ٚأ ١ٜدٗ ١أخس ٣كتص ١تطًب َٓ٘
ايطُاح أل ٟغدص ك َٔ ٍٛاهل ١٦ٝأ ٚأ ١ٜدٗ ١كتص ١إٔ ٜتٛىل ايطٝطس ٠ايهاًَ ١أٚ
اؾص ١ٝ٥عً ٢اـدَات املسخص/ٚ ١أ ٚايػبه ١املسخص ١عً ٢إٔ ٜهَ ٕٛجٌ ٖرا ايتٛد٘ٝ
خطٝاً.
املاد( 21 ) ٠
اضتدداّ األزاضٞ
 30.0يًُسخص ي٘ سل دخٚ ٍٛاضتدداّ األزاض ٞايعاَٚ ١اـاصٚ ١فكاً ألسهاّ املسض ّٛبكإْٛ
اؼاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘ ٚايال٥ش ١ايتٓفٝرٚ ١ٜاإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر.
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ٜ 30.3تكٝد املسخص ي٘ بتعًُٝات اهل ١٦ٝأ ٚأ ٟدٗ ١أخس ٣كتص ١فُٝا ٜتعًل عُا ١ٜايب.١٦ٝ

املاد( 22 ) ٠
تعد ٌٜايسخص١
 33.0أ ٟطًب َٔ املسخص ي٘ بتعد ٌٜايسخصٜ ١تطًب تكد ِٜطًب خطٜ ٞبني َا :ًٜٞ
 33.0.0بٓٛد أْ ٚصٛص ايسخص ١املساد تعدًٜٗا.
 33.0.3أضباب ايطًب.

ٜ 33.3رتتب عً ٢اهل ١٦ٝدزاض ١ايطًب ٚقد تطايب بتكادَ ِٜعًَٛاات إضااف ١ٝإذا ياصّ األَاس ٚذياو قباٌ
اؽاذ ايكساز مبا :ًٜٞ
 33.3.0تعد ٌٜايرتخٝص
 33.3.3عدّ تعد ٌٜايرتخٝص
 33.3.3تعد ٌٜايرتخٝص ٚيهٔ َع تٓكٝشات
ٜ 33.3تعني إٔ جيس ٣نٌ تعد ٌٜتك ّٛبٗا اهل ١٦ٝعٔ طسٜل ايعًُ ١ٝايتاي:١ٝ
َ 33.3.0طٛد ٠إغعاز يًتعد ٌٜاملكرتح (اير ٟقد ٜتطأُ تعاد ٌٜأ ٚإيػاا ٤أ ٚإضااف ١يػاسٚط
ايرتخٝص) ٚأضباب ايتعد ٌٜاملكدّ َٔ قبٌ اهل ١٦ٝإىل املسخص ي٘.
ٜ 33.3.3رتتب َٓح املسخص ي٘ ٚقت نافٍ يًسد.
ٜ 33.4رتتب عً ٢اهل ١٦ٝدزاض ١زد املسخص ي٘ قبٌ اؽاذ قساز مبا :ًٜٞ
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 33.4.0تعد ٌٜايرتخٝص
 33.4.3عدّ تعد ٌٜايرتخٝص
 33.4.3تعد ٌٜايرتخٝص ٚيهٔ َع تٓكٝشات
املاد( 23 ( ٠
املدايفات ٚايعكٛبات
 33.0ضٝدطع املسخص ي٘ يًعكٛبات ايٛازد ٠يف املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓ3003 ١
ٚتعدٜالت٘ ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر ١ٜيف ساٍ عدّ ايتصاّ املسخص ي٘ بأ ٟمما :ًٜٞ
 33.0.0أ ٟايتصاّ مبٛدب أسهاّ املسض ّٛبكاْ ٕٛاؼاد ٟزقِ ( )3يطٓٚ 3003 ١تعدٜالت٘
ٚال٥شت٘ ايتٓفٝر١ٜ
 33.0.3أ ٟايتصاَات مبٛدب أسهاّ ايسخص١
 33.0.3أ ٟايتصاَات ٚازد ٠يف اإلطاز ايتٓع ُٞٝايٓافر
املاد( 24 ) ٠
ايك ٠ٛايكاٖس٠
 3.00ياأ ٜعتاارب املااسخص ياا٘ َطااؤٚالً أ ٚكاالً بأسهاااّ ايسخصاا ١إذا َااا نااإ ذيااو َسدعاا٘ بػااهٌ
َباغااس بطاابب ايكاا ٠ٛايكاااٖس ،٠يف سااني ال ٜعتاارب إعطاااز املااسخص ياا٘ أ ٚعاادّ قدزتاا٘ عًاا ٢ايٛفااا٤
بايد ٕٜٛأ ٚبايتصاَات َاي ١ٝأخس َٔ ٣قب ٌٝايك ٠ٛايكاٖس.٠
ٜ 34.3ك ّٛاملسخص ي٘ بإبالغ اهل ١٦ٝفٛزاً ساٍ سدٚخ أ َٔ ٟساالت ايك ٠ٛايكاٖسَ ٠ع تبٝإ ايتأثريات
املتٛقع ١يًك ٠ٛايكاٖسٚ ٠املد ٠املتٛقعٚ ١اـطٛات اييت ضٝتِ اؽاذٖا َٔ قبٌ املسخص ي٘
يًتدفٝف َٔ أثازٖا إٕ أَهٔ.
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املاد( 25 ) ٠
ايًػ١
تعترب ايًػ ١ايعسب ١ٝيًسخص ٖٞ ١ايًػ ١ايسمسَٚ ١ٝع ذيو فإٕ إصداز ايسخص ١بايًػ ١اإللًٝص ١ٜإمنا
يًتٛدٚ ٘ٝاملطاعد. ٠
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