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 الالئحة التنظيمية 

 الستخدام البنية التحتية غري النشطة

 قدمة. امل1املادة 
ابستخدام البنية تصدر اهليئة هذه الالئحة عماًل ابملهام املوكلة هلا مبوجب قانون االتصاالت والئحته التنفيذية، وهي تُعىن ابملسائل املتعلقة 

االتصاالت  على ضمان املنافسة العادلة يف سوق تعمل من خالهلا اهليئة وحتدد الشروط اخلاصة هبا، وذلك لبناء بيئة مالئمةالتحتية غري النشطة 
 زايدة كفاءة االستخدام ملوارد القطاع.ومحايته من املمارسات املخلة هبا و 

 تعاريف. 2املادة 
، بغرض تقدمي خدمات خاصة به، إىل شبكة اتصاالت أو منشآت اتصاالت ختص مرَخص إاتحة"الدخول أو النفاذ":   اً وصول مرَخص له معّين

له آخر أو احلصول على خدمات اتصاالت من هذا املرَخص له؛ ويشمل ذلك بوجه خاص إاتحة الوصول إىل منشآت االتصاالت، وإاتحة 
 التجوال على شبكات االتصاالت النقالة، وربط أجهزة االتصاالت بوسائل سلكية أو السلكية.

ظيمية والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وغريها من األحكام : جمموعة السياسات والقوانّي واللوائح التن"اإلطار التنظيمي"
 بغرض تنظيم قطاع االتصاالت يف سورية.وفقاً ألحكام القانون، اهليئة،  احلكومة السورية أو وتعديالهتا، اليت تعتمدها املماثلة

األساسية أو متحكم فيها، على أن يكون مشغنل شبكة اتصاالت  هو املرخنص له الذي ميتلك منشآت االتصاالت"املرّخص له املالك": 
 عمومية.

 .مرخنص له آخرالستخدام البنية التحتية غري النشطة اليت يوفرها أي مرخنص له يقدم طلباً مكتوابً "املرّخص له الطالب": 
 استعماهلاد من املرخنص هلم، وحيتاج إىل و دد حمدمنشآت االتصاالت اليت ميتلكها أو حيوزها أو يوَفرها ع"منشآت االتصاالت األساسية": 

مشغنلون أو مقدَمو خدمات أخرون لتقدمي خدماهتم، حبيث ال يكون جمدايً تكرارها أو توفري بديل عنها ألسباب تقنية او اقتصادية. وتشمل 
 يئة.هذه املنشآت املباين واألبراج وسواري اهلوائيات وجماري الكبال والدارات احمللية واملقاسم وحقوق االرتفاق وغريها، وفق ما حتدده اهل

، وتقرها اهليئة. وتتضمن املالك وثيقة مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها املرخنص له": ستخدام البنية التحتية غري النشطة"العرض املرجعي ال
دام استخ، واألزمنة الالزمة لتقدميها، وأسعارها، وإجراءات طلب املالك الستخدام البنية التحتية غري النشطةالشروط اليت يعرضها املرخنص له 

 وخطط املرخنص له املستقبلية املعلنة إىل اهليئة، وأية شروط أخرى تطلبها اهليئة. البنية التحتية غري النشطة،

مشغنلون  استعماهلاد من املرخنص هلم، وحيتاج إىل و منشآت االتصاالت اليت ميتلكها أو حيوزها أو يوَفرها عدد حمد"البنية التحتية غري النشطة ": 
ات أخرون لتقدمي خدماهتم، حبيث ال يكون جمدايً تكرارها أو توفري بديل عنها ألسباب تقنية او اقتصادية. وتشمل هذه املنشآت أو مقدَمو خدم

 واأللياف البصرية العامتة والتغذية الكهرابئية وقوائم التوزيع وغرف احلماية وحقوق االرتفاق.واألبراج وسواري اهلوائيات وجماري الكبال  العقارات
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 هي غرف احلراسة وحتوي الئحة اإلنذار عن احلريق وكامريات مراقبة املنشأة. غرف احلماية ":" 

 احلمامات وغريها. –مواقف السيارات  – دميكن ان تشمل: املصاع" حقوق االرتفاق": 

هو االتفاق الذي يتوصل إليه مرخص له مع مرخص له آخر، ألغراض استخدام البنية التحتية  "اتفاق استخدام البنية التحتية غري النشطة ":
 نظيمي النافذ، بناًء على العرض املرجعي وانطالقاً من التفاوض التجاري.غري النشطة وفق اإلطار الت

 الغرض. 3املادة 
والتأكد  ،اترتيباهت الستخدام البنية التحتية غري النشطة، وتوضيحلالزمة الغرض من هذه الالئحة التنظيمية هو وضع املبادئ، وحتديد اإلجراءات ا

 .على أسس عادلة وبدون متييز بّي املرخص هلممن التعامل 

 النطاق  -4املادة 
الوصول إىل اتفاقات ، لضمان البنية التحتية غري النشطةُتطبنق هذه الالئحة على مجيع املرخَّص هلم يف سوق االتصاالت الذين يطلبون أو يوفرون 

 .يكون أساساً ومنطلقاً هلاخاص ابلبنية التحتية غري النشطة  يتم اإلعالن عنه على عرض مرجعي انطالقاً من التفاوض التجاري بناءً 

 استخدام البنية التحتية غري النشطةمبادئ . 5املادة 
   .مبا يؤدي اىل ختفيض كلف إنشائهاتشجع اهليئة مجيع املرخص هلم على استخدام البنية التحتية غري النشطة  .1
حّي يكون ذلك قابالً للتنفيذ فنياً وقانونياً، وعليهم االلتزام بتوفريه يف استخدام البنية التحتية غري النشطة جلميع املرخنص هلم احلق  .2

 عند الطلب.
جيب على املرخص له املالك االلتزام أبن يكون استخدام البنية التحتية غري النشطة مع مرخص هلم آخرين، مبين على أحكام  .3

 وشروط جتارية وفنية منصفة. 
 استخدام البنية التحتية غري النشطة.يف مفاوضات مع طاليب  نية حبسن الدخول على املرخص له املالك جيب .4
ال متييزية بّي املرخنص له املالك واملزودين التابعّي له، وبّي املرخنص هلم ام البنية التحتية غري النشطة استخدجيب أن تكون شروط  .5

 .االستخداماآلخرين طاليب 
حول أي استخدام البنية التحتية غري النشطة جيب على املرخص له املالك إعالم املرخص هلم اآلخرين الداخلّي معه يف اتفاقات  .6

 الطرفّي.املباين، القساطل، تغذية كهرابئية، ....( قبل مدة يتم االتفاق عليها بّي )ة التحتية املؤجرة تعديل يف البني
 . بشكل عام مستندة إىل الكلفةاستخدام البنية التحتية غري النشطة جيب أن تكون أسعار  .7
، على غري النشطة أو املشاركة يف البنية التحتيةلطلب املرخنص له الطالب، توفري مساحات يف املوقع املالك  يف حال رفض املرخنص له .8

، وعلى اهليئة اختاذ القرار املناسب يف حال إن توفرت عرض حلول بديلة املالك أساس عدم توفر ذلك، عندها يُطلب من املرخنص له
 النزاع.

 اف.بسرعة وإبنص ن استخدام البنية التحتية غري النشطة،ع الناشئةتعمل اهليئة على حل اخلالفات  .9
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للهيئة احلق بطلب إجراء تعديالت على اتفاقات استخدام البنية التحتية غري النشطة، إذا اعتربت ذلك ضرورايً لضمان عدالة  .10
 املنافسة.

ال جيوز استخدام املعلومات اليت يقدمها مرخص له ملرخص له آخر واملتعلقة ابستخدام البنية التحتية غري النشطة، إال للغرض الذي  .11
 له.قُدمت ألج

 استخدام البنية التحتية غري النشطة إال للغرض الذي قدمت من أجله. زال جيو  .12

 تخدام البنية التحتية غري النشطةالس املتطلبات التنظيمية للعرض املرجعي. 6املادة 
الشروط فيه حمدداً الستخدام البنية التحتية غري النشطة،  جيب على املرخنص له املالك، إعداد وإجناز وثيقة عرض مرجعي .1

يف اجلريدة الرمسية،  التنظيمية أشهر من نشر هذه الالئحة ستةللمرخنص هلم الطالبّي. خالل  ةواإلجراءات املتبعة لتوفري هذه اخلدم
 .على اهليئة للحصول على املوافقة عليهه وعرض

مساحات وتسهيالت يف البنية التحتية املعدة قوائم عن مواقعه، اليت تتوفر فيها يف العرض املرجعي  املالك يعرض املرخص لهجيب أن  .2
، مع ضرورة بيان إجراءات ختصيص املساحات والبنية التحتية غري للمشاركة، تتضمن مؤشرات عن املساحة املتوفرة على املدى الطويل

االعتبار األمور خذ بعّي ؤ م له اخلدمة"، على أن تقدن حيث ممكن أن يتم ذلك على مبدأ:" أول من يطلب هو أول من تُ ، النشطة
 التالية:

 .املساحة املطلوبة -أ
 .احلاجة امللحة للطلب -ب
 اخليارات األخرى املتوفرة للمرخنص له الطالب وتكاليف تلك اخليارات.  -ت

 جيب أن يعرض املرخص له املالك يف العرض املرجعي معلومات عن مواقع السواري واألبراج اليت ميتلكها. .3
 العرض املرجعي احليز احملجوز على السواري واألبراج الستخداماته أو لالستخدام املشرتك.جيب أن يعرض املرخص له املالك يف  .4
 أن يتضمن العرض املرجعي أسعار اخلدمات املعروضة فيه.جيب  .5
 عن طريق املوقع االلكرتوين اخلاص ابملرخص له. من موافقة اهليئة عليه العرض املرجعي خالل مخسة عشر يوماً  اإلعالن عنجيب  .6
يف العرض  استخدام البنية التحتية غري النشطةجيب احلصول على موافقة اهليئة املسبقة حلذف أو إضافة أي خدمة من خدمات  .7

 املرجعي.
استخدام البنية  بصفة دورية بتحديث العرض املرجعي، ليعكس التعديالت اليت تطرأ على خدمات املالكجيب أن يقوم املرخنص له  .8

 ذ موافقة اهليئة عليه.التحتية غري النشطة وأخ
بّي املرخنص له املالك  استخدام البنية التحتية غري النشطةجيب استخدام العرض املرجعي كوثيقة أساس للوصول إىل اتفاقيات  .9

 واملرخنص له الطالب.
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 املتطلبات التنظيمية التفاقية استخدام البنية التحتية غري النشطة . 7املادة 

 .اإلطار التنظيمي مع بّي املرخنص هلم على حنو ال يتعارض استخدام البنية التحتية غري النشطة ياتجيب التفاوض على اتفاق .1

، إعطاء املوافقة املبدئية للمرخص له الطالبمن اتريخ يوم عمل  /30/عند عدم قدرة املرخنص هلم على إمتام االتفاق فيما بينهم خالل  .2
 حيقن له العودة إىل اهليئة لعرض النزاع عليها.

وتقوم اهليئة ابلتأكد من عدم ، عند وصول املرخنص هلم إىل االتفاق، يُطلب إليهم تقدميه إىل اهليئة لتصديقه قبل دخوله حيز التنفيذ .3
 اإلطار التنظيمي.تعارضه مع 

ة أو تعديل من وقت إىل آخر. وجيري تقدمي أي إضاف استخدام البنية التحتية غري النشطةللمرخنص هلم مراجعة وتعديل شروط اتفاق  .4
 أو حذف على هذا االتفاق إىل اهليئة لتصديقه قبل دخوله حيز التنفيذ.

ما  املقدم إليها، حسب استخدام البنية التحتية غري النشطةعديل على شروط اتفاق تجيوز للهيئة الطلب إىل املرخنص هلم، إجراء أي  .5
 د توضيح املربرات ومناقشتها مع طريف االتفاق.وذلك بع، اإلطار التنظيميتراه مناسباً، وعلى حنو ال يتعارض مع 

أايم عمل من  /10/خالل وإعادة نسخة االتفاق املعدلة إىل اهليئة ، إجراء التعديالت الواردة إليهم من قبل اهليئةعلى املرخنص هلم  .6
 تلك التعديالت.اتريخ تسلمهم 

ه يف ديوان من اتريخ تسجيل يوم عمل /30/إذا مل تعط اهليئة تصديقها، أو تقدنم التعديالت املطلوب إجراؤها على االتفاق، خالل  .7
 .فللمرخنص هلم أن يعتربوا أن االتفاق أو التعديالت املقرتحة يف حكم املصدنقةاهليئة، 

 إجراءات دخول املوقع . 8املادة 
 رخنص لهاملاإلجراءات املستخدمة للرتتيب والتحكم يف دخول مرخنص له إىل املوقع املعد له يف مقر  :أبهنا املوقعإجراءات دخول ف عرن ت      
 .املالك

 جيب على املرخنص له املالك حتديد إجراءات الدخول للموقع من خالل العرض املرجعي أو ملحق فيه. .1
أايم أسبوعياً( لعمل خمطط وتسهيل  7ساعة،  24إبشعار ُمسبق على مدار )طلب من املرخنص له املالك أن يسمح ابلدخول للموقع يُ  .2

 الدخول يف احلاالت احلرجة إلعادة اخلدمة الناجتة عن عطل يف الشبكة.
 كن أن ختتلف إجراءات الدخول املخطط ُمسبقاً طبقاً للغرض من ذلك وميكن أن تشمل:مي .3

 تسليم وتركيب أجهزة -أ
 .(Hard ware) تغيري جتهيزاتأو  (Software)التشغيل  ياتبرجم تعديل  -ب
 الصيانة املخططة -ت

كن أن تشتمل إجراءات الدخول للموقع على ترتيبات محاية يقوم هبا املرخنص له املالك حلماية كوادر املرخنص له الذي يضع أجهزته مي .4
 .يف املوقع ويطلب أن تكون تلك اإلجراءات مربرة وغري مرهقة
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وتتبع مرخنص  للتعامل مع التجهيزات املوضوعة يف املوقع، لديهم تدريب كاف   فنييهيف املوقع التأكد أن جيب على املرخنص له املشارك  .5
، ويكون كل مرخص له مسؤوالً عن أي بكل املتطلبات املعقولة للمرخنص له املالك خبصوص أمور األمن والسالمة يلتزمواله آخر وأن 

 ضرر ممكن أن يتسبب به يف حال وقوعه.
لية كل عضو من كوادر املرخنص هلم أن يتأكدوا أبهنم يعملون يف حميط أو بيئة آمنة، وجيب على املرخنص له املالك أن يكون إن مسؤو  .6

جاهزاً لتقبل أي سؤال أو تعليق خبصوص إجراءات السالمة من املرخنص هلم، الذين يستخدمون املوقع وأن يتخذ اإلجراءات املناسبة 
 يف هذا اخلصوص.

ملرخنص له املالك تقدمي كافة التسهيالت املوجودة يف املوقع )مثل الطاقة، اإلانرة، املاء واحلمامات( للمرخنص هلم اآلخرين طلب من ايُ  .7
 وذلك حسب التعرفة املعتمدة يف العرض املرجعي. املشاركّي

 خدمات استخدام البنية التحتية غري النشطةإجراءات طلب  .9املادة 
منوذج طلب واضح لعمليات اخلدمة  استخدام البنية التحتية غري النشطةجيب أن حيدد املرخنص له املالك، الذي يعرض خدمات  -

الستخدام البنية التحتية غري ليتم إتباعه من املرخنص له الطالب، والذي ميكن أن يكون ملف إلكرتوين ملحق ابلعرض املرجعي 
 النشطة.

املالك الشكل الذي يقبل به طلب اخلدمة، أي عن طريق رسالة أو ُمرفق مع بريد إلكرتوين أو جيب أن حيدد املرخنص له  -
  .اخل من خالل العرض املرجعي…فاكس

رراً ما إذا كان قَ مُ مدة زمنية يتم االتفاق عليها بّي الطرفّي لكل نوع من الطلبات على حدة،  جيب أن يرد املرخنص له املالك خالل -
 ل أو رُفض.طلب اخلدمة قد قُب

إذا رفض املرخنص له املالك طلب اخلدمة كلياً أو جزئياً، فإن عليه أن يرد كتابياً على املرخنص له الطالب موضحاً أسباب الرفض مع  -
 هذا الرد إىل اهليئة. عن نسخة

ة بتحري األمر ابلتعاون مع كال حيق للمرخنص له الطالب الذي رُفض طلبه كلياً أو جزئياً الرجوع إىل اهليئة، وبناًء عليه تقوم اهليئ -
 الطرفّي والفصل ابملوضوع.

 .يف حال القبول، جيب أن حيدد املرخنص له املالك التاريخ الذي سيبدأ فيه تنفيذ تلك اخلدمة -
 .من املرخنص له املالك أن يراعي احلاجة امللحة خلدمةا تنفيذطلب عند حتديد اتريخ يُ  -

 

 البنية التحتية غري النشطةاستخدام أسعار خدمات  . 10املادة 
 .عملية قدر اإلمكان ومعتمدة على التكلفة استخدام البنية التحتية غري النشطةجيب أن تكون األسعار اليت يطلبها املرخنص له املالك خلدمات 

 
 أحكام ختامية. 11املادة 

مناسبًا لقطاع االتصاالت، وهلا يف سبيل ذلك القيام مبشاورات مع األطراف املعنية يف  هللهيئة تعديل هذه الالئحة التنظيمية، حسب ما ترا 
 قطاع االتصاالت. 

  


