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 الباب األول
 :املقدمة -1املادة 

وحتدد ابلربط البيين وهي تُعىن ابملسائل املتعلقة  ،التنفيذية هتصدر اهليئة هذه الالئحة عمالً ابملهام املوكلة هلا مبوجب قانون االتصاالت والئحت
املمارسات  على ضمان املنافسة العادلة يف سوق االتصاالت ومحايته من تعمل من خالهلا اهليئة وذلك لبناء بيئة مالئمة، الشروط اخلاصة هبا

 زايدة كفاءة االستخدام ملوارد القطاع.املخلة هبا و 

 :تعاريفال -2املادة 

وفضاًل عن ذلك، يكون للكلمات والتعابري املوضحة  2010لعام  /18تعتمد كافة التعابري واملصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت رقم /
  :فيما يلي املعاين احملددة إىل جانب كل منها

يف النقاط املمكنة  ،ص لهمرخ   أو أكثر من معنّي ص له مرخ  الربط املادي أو املنطقي بني شبكات االتصاالت اليت يستخدمها : "البيينالربط "
أو احلصول على خدمات تقدمها تلك الشبكة  ،أخرىبغرض متكني املشرتكني يف إحدى الشبكات من االتصال ابملشرتكني يف شبكة  ،تقنياً 

 األخرى.
إىل شبكة اتصاالت أو منشآت اتصاالت ختص  ،بغرض تقدمي خدمات خاصة به ،معنّي  ص لهمرخ  وصول  إاتحة: "أو النفاذالدخول "

 ،؛ ويشمل ذلك بوجه خاص إاتحة الوصول إىل منشآت االتصاالتص لهاملرخ  على خدمات اتصاالت من هذا أو احلصول  آخر له اً صمرخ  
 وربط أجهزة االتصاالت بوسائل سلكية أو السلكية. ،النقالةالتجوال على شبكات االتصاالت وإاتحة 

وغريها من األحكام  ،: جمموعة السياسات والقوانني واللوائح التنظيمية والقرارات والتعليمات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية"اإلطار التنظيمي"
 بغرض تنظيم قطاع االتصاالت يف سورية. ،اليت تعتمدها اهليئة ،وتعديالهتا املماثلة

أن يكون مشّغل شبكة اتصاالت  علىاألساسية أو متحكم فيها،  منشآت االتصاالتهو املرّخص له الذي ميتلك ": املالك"املرّخص له 
 عمومية.

 .آخر يوفر هذه اخلدماتأي مرّخص له يقدم طلباً مكتوابً للحصول على خدمات الربط البيين من مرّخص له ": الطالب"املرّخص له 
وحيتاج إىل استعماهلا و يوفرها عدد حمدود من املرخص هلم، منشآت االتصاالت اليت ميتلكها أو حيوزها أ "منشآت االتصاالت األساسية":

 اقتصادية.أو تكرارها أو توفري بديل عنها ألسباب تقنية ايً دلتقدمي خدماهتم، حبيث ال يكون جمأو مقّدمو خدمات آخرون مشغلون 
وجماري الكبال والدارات احمللية واملقاسم وحقوق االرتفاق وغريها، وفق ما حتدده وسواري اهلوائيات  وتشمل هذه املنشآت املباين واألبراج

 اهليئة.
االتصاالت  هو النسبة املئوية إلشغال هذه الوصلة الذي يهدف املرّخص هلم إىل إبقاء حركةل االستخدام لوصلة الربط البيين": " عام
 دوهنا.
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مرجعية ذات صيغة معيارية يضعها املرخص له، وتقرها اهليئة، وتتضمن الشروط التقنية والتشغيلية  ةوثيق البيين":"العرض املرجعي للربط 
، واملالية اليت يعرضها املرخص له ألجل الربط البيين والدخول إىل منشآت االتصاالت اخلاصة به، ومنها نقاط الربط البيين املمكنة تقنياً 

االتصاالت املتاحة، واألزمنة الالزمة لتقدميها، وأسعارها، ومستوى جودة اخلدمة، وإجراءات وخدمات الربط البيين والدخول إىل منشآت 
إصالح األعطال، وإجراءات طلب الدخول إىل منشآت االتصاالت، وخطط املرخص له املستقبلية املعلنة إىل اهليئة، وأية شروط أخرى تطلبها 

 اهليئة.
اليت تستخدم للربط بني خمتلف مكوانت شبكات االتصاالت  )السلكية والالسلكية( ت االتصاالتهي شبكا "البنية التحتية الوطنية للنقل":

 داخل أراضي اجلمهورية العربية السورية.

 :الغرض -3املادة 

وتوضيح  الربط البيين، الغرض من هذه الالئحة التنظيمية هو وضع املبادئ والتوجيهات، وحتديد القواعد واإلجراءات الالزمة لتوفري
األساليب  ، والتأكد من التعامل فيما بينهم على أسس عادلة وبدون متييز، وتشجيع تقدمي خدمات ذات جودة عالية، وحتديدترتيباته

 اإلجرائية يف تنفيذ عمليات تطبيق الربط وغريها كالتعامل مع النزاعات اليت تنشأ عنها.

  :النطاق -4املادة 

لضمان الوصول إىل  ،ون أو يوفرون خدمات الربط البيينهلم يف سوق االتصاالت الذين يطلباملرخَّص مجيع على  الالئحةُتطّبق هذه 
 .على عرض مرجعي منشور يكون أساساً ومنطلقاً هلابناء اتفاقات بينية انطالقاً من التفاوض التجاري 

 الباب الثاين
 :املطبقة على املرّخص هلم مبادئ الربط البيين -5املادة 

 املرّخص هلم، احلق يف الربط البيين عندما يكون ذلك قابالً للتنفيذ فنياً وقانونياً، وعليهم االلتزام بتوفريه عند الطلب. جلميع  -
 .معه جيب أن تكون شروط الربط البيين ال متييزية بني املرّخص له املالك واملزودين التابعني له، وبني املرّخص هلم اآلخرين طاليب الربط  -
، ويكون على طالب الربط حتمل تقنياً االستجابة جلميع الطلبات املعقولة للربط البيين يف النقاط املمكنة مرخص له ل ك  جيب على  -

 أو جتارايً. فية يف النقاط غري اجملدية فنياً أي تكاليف إضا
 .التمييز وعدم والعدالة البيين ابلشفافية الربط وترتيبات إجراءات تتسم أن جيب  -
 أن تشجع ترتيبات الربط البيين الكفاءة واملنافسة املستمرة يف سوق االتصاالت. جيب  -
 جيب أن تكون عناصر الشبكة جمزأة ومقسمة بشكل كاف )لتلبية متطلبات الربط البيين( وأسعارها منفصلة.  -
 .دةاملعتم والدولية املقاييس الوطنية تكون عناصر الربط البيين بني الشبكات مبنية على أن جيب  -
 .عادلة للطرفني البيين لربطل اتفاقيات للوصول إىل نيةحبسن فاوضات أن تتم امل جيب  -
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 .ضمن اإلطار الزمين احملدد عن الربط البيين بني األطراف بسرعة وإبنصافالناشئة تعمل اهليئة على حل اخلالفات   -
 حتميل تكلفتها على الربط البيين.أن تكون تكلفة اخلدمة الشاملة حمددة بطريقة منفصلة، وأال يتم  جيب  -
 بشكل عام مستندة إىل التكلفة. أن تكون أسعار الربط البيين جيب   -
، وعرض اتريخ نفاذ هذه الالئحةأشهر من  ستة( للربط البيين خالل RIOعرض مرجعي ) صياغةجيب على املرّخص له املالك   -

 .عن طريق املوقع اإللكرتوين اخلاص ابملرخص لهاإلعالن عنه من مث و  ،موافقتها( على اهليئة للحصول على RIO)هذه الوثيقة 

 :(RIOاملتطلبات التنظيمية للعرض املرجعي ) -6املادة 

  .أن يتضمن العرض املرجعي الشروط واإلجراءات املتبعة لتوفري خدمات الربط البيين للمرخص هلم الطالبني جيب  -
 املعروضة فيه. جيب أن يتضمن العرض املرجعي أسعار اخلدمات  -
 .عن طريق املوقع اإللكرتوين اخلاص ابملرخص له العرض املرجعي خالل مخسة عشر يوماً من موافقة اهليئة عليه اإلعالن عنجيب   -
 .أو إضافة أي خدمة من خدمات الربط البيين إللغاء عند تعديل العرض املرجعي سواء جيب احلصول على موافقة اهليئة املسبقة  -
بتحديث العرض املرجعي، ليعكس التعديالت اليت تطرأ على خدمات الربط البيين املقدمة والشبكات  املالكجيب أن يقوم املرّخص له   -

 ذات الصلة، والعمليات واألنظمة أو أي بنود أخرى ذات عالقة ميكن أن تؤثر بصورة مباشرة على أحكام وشروط العرض.
 أساس للوصول إىل اتفاقات الربط البيين بني املرّخص له املالك واملرّخص له الطالب. جيب استخدام العرض املرجعي كوثيقة  -
( الفرتات الزمنية املسموحة لتقدمي طلب إلغاء اخلدمة وغراماهتا RIOجيب على املرّخص له املالك أن حيدد يف العرض املرجعي )  -

 إن تطلب ذلك.

 :البييناملتطلبات التنظيمية التفاقية الربط  -7املادة 

 جيب التفاوض على اتفاقات الربط البيين بني املرّخص هلم على حنو ال يتعارض مع اإلطار التنظيمي. -
 .قانونياً يبات الربط البيين املتفق عليها، واليت ينتج عنها اتفاقات الربط البيين بني املرخص هلم ملزمة ترتتعترب   -
، الدخول يف املفاوضات حبسن نية للوصول البيينعلى املرّخص له املالك، عندما يتقّدم إليه املرّخص له الطالب بطلب خلدمات الربط  -

 الدخول يف املفاوضات، ميكن للمرّخص له الطالب العودة إىل اهليئة لعرض النزاع عليها. هويف حال رفض ،إىل اتفاق
من اتريخ تقدمي املرّخص له الطالب لطلبه، حيّق له  عمل ( يوم30إمتام االتفاق فيما بينهم خالل )عند عدم قدرة املرّخص هلم على   -

 العودة إىل اهليئة لعرض النزاع عليها.
وتقوم اهليئة ابلتأكد من عدم  ،تقدميه إىل اهليئة لتصديقه قبل دخوله حيز التنفيذ جيب عليهمعند وصول املرّخص هلم إىل االتفاق،   -

 التنفيذية والنواظم والتعليمات الصادرة عن اهليئة. هتمع قانون االتصاالت والئح تعارضه
وجيري تقدمي أي إضافة أو تعديل أو حذف على هذا  ،للمرّخص هلم مراجعة وتعديل شروط اتفاق الربط البيين من وقت إىل آخر  -

 االتفاق إىل اهليئة لتصديقه قبل دخوله حيز التنفيذ.
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الطلب من املرّخص هلم، إجراء أي إضافة أو تعديل أو حذف على شروط اتفاق الربط البيين املقدم إليها، وفق ما تراه جيوز للهيئة   -
، وذلك بعد توضيح التنفيذية والنواظم والتعليمات الصادرة عن اهليئة هتال يتعارض مع قانون االتصاالت والئح مناسباً، وعلى حنو

 .االتفاقاملربرات ومناقشتها مع طريف 
أايم عمل  (10)وإعادة النسخة املعدلة إليها خالل  ،الواردة إليهم من قبل اهليئةعلى االتفاق على املرخص هلم إجراء التعديالت   -

 من اتريخ تسلمهم تلك التعديالت.
كحٍد أقصى من اتريخ تسجيل اتفاق الربط البيين يف ديوان اهليئة، ابملوافقة أو عمل  ( يوم 30على اهليئة إخطار املرخص هلم خالل )  -

 . إجراؤهاإبرسال التعديالت الواجب على املرخص هلم 

 الباب الثالث
 :خدمات الربط البيين -8املادة 
 :الصادرة احلركة اهلاتفية نقل خدمات -8-1
يوجد ثالث فئات  ث(. حيرة أو عرب مرّخص له اثلث )عبورله آخر، إما مباشهي نقل املكاملة من شبكة مرّخص له إىل شبكة مرّخص  

 من خدمة احلركة الصادرة طبقاً الختيار املشرتك:
 عدم اختيار انقل: وفيه ال يقوم املشرتك الطالب لالتصال ابختيار مقدم اخلدمة الذي سيقوم ابلنقل الالحق لالتصال. -
ويف هذه احلالة  ،املشرتك الطالب لالتصال ابختيار مقدم اخلدمة الذي يُفرتض أن يقوم بنقل االتصالاختيار الناقل مسبقاً: وفيه يقوم  -

 ال يُطلب من املشرتك الطالب للمكاملة إضافة ابدئة. 
يقوم  اختيار الناقل: حيث يقوم املشرتك الطالب للمكاملة إبدخال ابدئة قبل الرقم الذي يطلبه لتحديد املرّخص له املطلوب منه أن -

 بنقل املكاملة.
 :خدمة العبور للحركة اهلاتفية -8-2

نهي احلركة على صدر احلركة( اىل مرخص له آخر )مُ هي اخلدمة اليت يقوم هبا مرخص له لتمرير حركة هاتفية عرب شبكته من مرخص له )مُ 
 اخلدمة إىل فئتني:شبكته( دون القيام إبصدار أو إهناء حركة هاتفية يف شبكته اخلاصة. وميكن فصل هذه 

 عبور حركة هاتفية بني املرّخص هلم داخل سورية. -
 تزويد خدمة العبور ملرّخص هلم لتمرير حركتهم الدولية ملشّغلي شبكات يف دول أخرى. -
 :خدمة إهناء احلركة اهلاتفية -8-3

استقباله للحركة اهلاتفية من مرّخص له  هي إهناء احلركة اهلاتفية اليت يقوم هبا مرّخص له يف شبكة اتصاالته عند :تعريف اخلدمة -أ
 آخر بينهما اتفاق ربط بيين.
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 :فئات إهناء احلركة اهلاتفية  -ب
 

 يوجد أربع فئات من خدمة إهناء احلركة اهلاتفية اليت يتم توفريها على شبكات االتصاالت العمومية:    
تبط عليه املشرتك النهائي حملي مر  Switchإىل مقسم  ،حُتّول احلركة اهلاتفية على وصلة ربط بيين ثاحمللية: حيإهناء املكاملات   -

 .مباشرة
حيث حُتّول احلركة اهلاتفية على وصلة ربط بيين إىل  (Single Tandem Traffic Termination)الفردي:  العبورإهناء مكاملات   -

 حملي مرتبط عليه املشرتك النهائي مباشرة. ، واليت تتصل مباشرة مع مقسمعبورSwitchمقسم 
حيث حُتّول احلركة اهلاتفية على وصلة  (Double Tandem Traffic Termination) الثنائي العبورإهناء مكاملات   -

مباشرة، ويف ، واليت ال يوجد عليها وصلة اتصال مع املقسم احمللي، واليت يرتبط عليها املشرتك النهائي عبور Switchربط بيين، ملقسم 
 أو أكثر قبل أن حُتّول للمقسم احمللي املرتبط عليه املشرتك النهائي. مي عبورهذه احلالة فإن احلركة جيب أن مُتّرر من خالل مقس

 ىل مرّخص له آخر للهاتف النقال لتوصيلها إىل املستخدم النهائي.إنقل احلركة من مرّخص له إهناء احلركة على اهلاتف النقال: حيث تُ   -

 :الشبكة الذكية اتدمخ -8-4
 

ومن هي اخلدمة اليت يقوم فيها املشرتك بطلب رقم غري جغرايف )رقم شبكة ذكية( للحصول على خدمة من خدمات الشبكة الذكية،  
 هذه اخلدمات:

 .بدفع أجورها ، ويقوم املشرتك الذي تنتهي عنده املكاملةأجرحيث ال يدفع املتصل أي  :(Free Phoneخدمة اهلاتف اجملاين )  -
حيث يدفع املتصل تعرفة املكاملة احمللية ويدفع مستقبل املكاملة  :(Universal Access Numberخدمة الرقم املوحد )  -

 التعرفة القطرية.
حيث تُقدم من خالهلا خدمات اجتماعية ترفيهية مقابل تعرفة  :(Premium Rate Serviceخدمة التعرفة املخصوصة )  -

 مالية عالية نسبياً )أعلى من قيمة املكاملة العادية(.
حيث يتم من خالهلا ربط رقم الشبكة الذكية مع جمموعة  :(Personal Number Serviceخدمة الرقم الشخصي )  -

 ألكثر من شبكة. األرقام اهلاتفية اخلاصة ابملشرتك واليت قد تكون اتبعة

 :خدمات التجوال احمللي -8-5
 

اخلدمة املقدمة من قبل املرّخص له املالك )مشّغل شبكة اتصاالت نقالة عمومية( للمرّخص له الطالب )مشّغل شبكة اتصاالت  هي
 نقالة عمومية( من أجل السماح ملستخدميه ابالستفادة من شبكة املرّخص له املالك حيث ال توجد تغطية لشبكة املرّخص له الطالب.
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   :وصالت الربطخدمات  -8-6
 

وميكن توفري وذلك إلمتام الربط البيين و/أو لتقدمي خدمات عليها،  الطالب،وصلة ربط للمرخص له بتوفري  املالك هي قيام املرّخص له
  ذلك ابستعمال أي نوع مناسب من التكنولوجيا.

 :اإلضافية اخلدمات -8-7

 :اخلدمات تلك على األمثلة منو  ،للمستخدمني تقدميهاابإلمكان  واليت الصوتية ابملكاملات مرتبطة إضافية خدمات هي -أ
 إظهار رقم املتصل. -
 حجب رقم املتصل. -
 حتويل املكاملة. -
 انتظار املكاملة. -
 املكاملات اجلماعية.  -
 إعادة االتصال يف حال املشغولية. -

 مع الضرورية الفنية والتشغيلية الرتتيبات ملستخدميه، إبجراء إضافية بتقدمي خدمات يقوم الذي املرّخص له، يقوم جيب أن -ب
 اخلدمات. هذه تشغيل ملساندة بينياً  معه املتصلني املرّخص هلم

 مناسب مقابل مايل يطلب أن أو اآلخرين، املرّخص هلم من تلك اخلدمات ملثل متبادلة ترتيبات املرّخص له جيوز أن يطلب  -ج
 .مبوافقة اهليئة

 املرّخص هلم على فإن ،اإلضافيةاخلدمات  توفري خيص فيما بينياً  الشبكات املتصلة بني التوافق عدم إمكانية على الرغم من  -د
 .بينياً  املتصلة الشبكات ضمن اإلضافيةاخلدمات  مزااي لتوفري بينهم فيما التعاون ممكًنا فنياً  ذلك كان حيثما

 

  خدمات النفاذ للبوابة الدولية -8-8
وتسهيالت يف مواقع النفاذ الدولية. وجيب على مجيع املرّخص هلم لتقدمي خدمات البوابة الدولية متكني  نقلهي تقدمي املرّخص له سعة 

 ابلنفاذ إىل تلك اخلدمات من خالل شبكاهتم. )إذا مشلت رخصة اآلخرين خدمات تتطلب النفاذ للبوابة الدولية( املرّخص هلم اآلخرين

  والتحصيل خدمات الفوترة -8-9
 خلدمات االتصاالت اليت يقدمها مرّخص له ملرّخص هلم آخرين.والتحصيل  الفوترةهي خدمات 

بينياً خبدمات الفوترة والتحصيل إذا كانت  معه أو املتمتع بقوة مؤثرة أن يزود املرّخص هلم اآلخرين املتصلني املالكلمرّخص له جيوز ل 
 تقدمي خدماته.عند لديه املقدرة على ذلك 

 



  

 

 جلمهورية العربية السورية  ا   

  اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت  

      

 

11 
 

 :املساعدةاخلدمات  -8-10
 الدعمخدمات  -أ

 وعليه: ،ملستخدمي شبكته هي اخلدمات اليت يقوم من خالهلا املرخص له بتقدمي الدعم الفين
 اخلاصة هبم. الدعم واضعمميع املرّخص هلم إنشاء خدمات ميكن جل -
 .جلميع املرّخص هلم اآلخرين الدعمواضع مأن يعرض املرّخص له خدمات  ميكن -

 :خدمات الطوارئ -ب
 جيب على مجيع املرّخص هلم، أن يقدموا وصالت خلدمات الطوارئ العامة للمرّخص هلم اآلخرين. -
 جيب على املرّخص هلم، أن يتعاونوا إلجياد احللول الفنية اليت تزودهم بسعة أفضل للتوصيل خبدمات الطوارئ العامة. -

 

 :استعالمات الدليل -ج
 استعالمات الدليل إاتحتها للمرّخص هلم اآلخرين.  اتلديهم خدمجيب على املرّخص هلم الذين تتوفر 

 :الربط البيين للمعطياتة خدم -11 -8
املعطيات  شبكة خالل من للمرّخص له الدولية التابعة احلركة ذلك يف مبا حركة املعطيات للمعطيات لنقل البيين الربط ةتُقدم خدم    

 آخر.  ملرّخص له

 :احمللية خدمات فصل الدارة -12 -8
 :تعريف اخلدمة -أ

خرين إىل عناصر منفصلة آهو اإلجراء الذي يقوم مبوجبه مشّغل شبكة اتصاالت إباتحة وصول أو دخول مشّغلني أو مقدمي خدمات 
 وتتم من خالل: ،من شبكته، وفق شروط تقنية ومالية حمددة

 :الفصل الدفقي     
ميكن للمرّخص له الطالب أن يقدم خدمات نقل حركة املعطيات عالية السرعة بينما هي شكل من أشكال فصل الدارة احمللية، حيث  

املعطيات عالية السرعة ابستخدام أجهزة  نقل تبقى خدمات الصوت مع املرّخص له املالك على نفس الدارة احمللية. وتُقدم خدمة
. وجيب يف كل موقع مقسم حمليخدام ابستاملرّخص له املالك، وميكن للمرّخص هلم إمتام الربط البيين إما من خالل املوقع الرئيسي أو 

 ،لية للمشرتكنياملعطيات بسرعة عانقل أن حيتوي عرض فصل خدمات النطاق العريض على مجيع العناصر الضرورية لتقدمي خدمة 
الختيار املرّخص له  تنزيل طبقاً التحميل و الكما جيب أن حيتوي على خيارات سرعات   ،وجيب أال يتحمل املشرتك أي تكاليف إضافية

 املتصل بينياً.
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 :الفصل اجلزئي 
يقوم املرّخص  معينة، يف حنيتقدمي خدمات  االستمرار يف شكل من أشكال فصل الدارة احمللية، حيث ميكن للمرّخص له املالك ووه 

 من خالل نفس الدارة احمللية مستخدماً أجهزته اخلاصة به.ه له اآلخر بتقدمي خدمات
 :الفصل الكلي

 .الدارة احمللية كاملةً  ئجارللمرخص له اجلديد استملرّخص له املالك اإاتحة 
 :متطلبات تقدمي اخلدمة -ب

للمرّخص هلم  دمة الفصل الدفقيخالذي يقدم خدمات االتصاالت الثابتة، أن يسمح بتقدمي  املالكجيب على املرّخص له  -
 .اآلخرين

 من خالل الشبكة احمللية، يف حال إقرارها من قبل اهليئة، ووضع أو الكلي تقدمي خدمة الفصل اجلزئيباملالك ملرّخص له يلتزم ا -
 القواعد الناظمة لتقدميها.

 ( طرق فصل الدارة احمللية.RIO، أن يُعّرف يف العرض املرجعي )املالكجيب على املرّخص له  -

 اإلجراءات الالزمة لفصل الدارة احمللية: -ج     
  أايم عمل من استالم  (10)جيب على املرّخص له الذي يعرض خدمات فصل الدارة احمللية أن يقوم ابلرد املبدئي خالل

 رّخص له الطالب.املدمة من اخلطلب 
  يوم عمل  (15)إذا تلقى املرّخص له الطالب ردًا إجيابيًا من املرّخص له مقدم اخلدمة، فعليهما الوصول إىل اتفاق خالل

 حول الطريقة واجلدول الزمين الذي سوف تقدم فيه خدمات فصل الدارة احمللية.
  تعديالت على االتفاق.ت طلب أايم عمل إبصدار موافقتها، أو  (5)إذا مت االتفاق بني الطرفني، فإن اهليئة تقوم خالل 
 أو فشل الطرفان ابلوصول إىل اتفاق،  ،إذا مل يوافق املرّخص له الذي يعرض فصل الدارة احمللية على طلب املرّخص له الطالب

 يوم عمل. (30)عندها تقوم اهليئة بدراسة األمر وإصدار القرار املناسب خالل 
 

 الباب الرابع
  :الربط إدارة - 9املادة 

 اإلدارة: -9-1
 املرّخص له الطالب.  يكون مسؤواًل عن كل ما يتعلق ابلربط البيين للتواصل مع مدير املرّخص له املالك تعينيجيب على  -

 توفري أي وكذلك البيين ابلربط املتعلقة والفنية األمور التجارية يف بني املرخص هلم االتصال تسهيل مدير الربط البيين هو دور ويكون
 .أخرى للمرّخص هلم خدمات
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 لعقد الرمسي الطلب من عمل أايم (5) خالل املرّخص له الطالب مع عقد االجتماعات املرّخص له املالك على يتفق جيب أن -
 .االجتماعات هذه

 اللجنة الفنية والتشغيلية املشرتكة  -2 – 9
 املناقشات اللجنة بتسهيل هذه تقوم أن والتشغيلية. وجيب الفنية للشؤون جلنة مشرتكة جيب على املرّخص هلم املرتبطني بينياً إنشاء -

خبدمات  املتعلقة اجلوانب من والتخطيطية والفوترة وغريها والتشغيلية الفنية اجلوانب الطرفني حول لدى مقبولة اتفاقات إىل للوصول
 .الربط البيين

 .األمر تطّلب مىت تشكيلها إعادة ميكن حبيث بني الطرفني، اتفاق على بناءً  املشرتكة اللجنة جيب أن يتم تشكيل -
 من أو أكثر واحد يغطي ميكن أن مسبقاً والذي عليه متفق أعمال بناًء على جدول دوري بشكل املشرتكة اللجنة جتتمع جيب أن -

 :التالية املواضيع
  .النقاط اجلديدة للربط البيين 
  .حتليل مستوايت احلركة 
   اخلدمة.جودة 
  .متطلبات السعة 
  .حتليل األعطال 
  .تغيريات الشبكة أو اخلدمة 
  .عمليات الفوترة 
  .أي مواضيع فنية أو تشغيلية ذات صلة 

كلما دعت  وذلك الفنيني والعاملني والعاملني يف التشغيل مديري مشروع عمل بني الطرفني، وتتألف من ُتشّكل جمموعات جيب أن -
 بعينها. قضااي مع احلاجة للتعامل

 ترى ذلك ضرورايً أو تلبية لدعوة أحد الطرفني.حسب ما ميكن للهيئة حضور االجتماعات  -

 :عمليات تزويد املعلومات بني املرخص هلم -9-3
 :معلومات الشبكة -أ

 ،البيين الالزمة فقط لتشغيل خدمات الربط، وخدماته حول شبكته العالقة ذات املعلومات املالك تقدمي جيب على املرّخص له -
 له الطالب ليتسىن له التخطيط لكافة اجلوانب املتعلقة ابلربط البيين لشبكته. املرّخصإىل 

 ومن األمثلة على هذه املعلومات ما يلي:
 .أماكن وأمساء املقاسم 
 .ربط املقاسم احمللية مبقاسم اخلدمة الرئيسية 
 .ختصيص جماالت األرقام يف املقاسم 

 ، فقط أجله من الذي أُعّدت للغرض البيين الربط وتشغيل ختطيط املرّخص هلم لغرض بني تبادهلا يتم معلومات أي استخدام جيب -
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 .البيين اتفاقات الربط ويف البيين املرجعي للربط العرض يف الواردة لقواعد السرية املتبادلة املعلومات هذه وختضع 
 .البيين املشاهبة الربط خلدمات املقدم جلميع املرّخص هلم املستوى نفس هو املعلومات املقدمة مستوى جيب أن يكون -
 على مبنية مترير احلركة قواعد أال تكون جيب) الشبكة يف مشاكل حال وجود يف ل:العادي )مثا وغري العادي يف كال الوضعني -

 .الشبكة وإدارة واالختناقمع فائض احلركة  للتعامل ترتيبات احلركة بتمرير الرتتيبات املتعلقة تشمل أن وجيب التمييز.
 اخلدمة وإعادة عطل ما، من أجل إصالح األمر يف حالة حدوث من املعلومات قدر جيب على املرّخص هلم مجيعاً توفري أكرب -

 .الطبيعي التشغيلي إىل وضعها
جيب على املرّخص له املالك أن يقوم بنشر جمموعة من املعلومات الثابتة أو القياسية واليت ميكن أن تكون من خالل مالحق يف  -

 بدالً من تزويدها عند الطلب. (RIO)العرض املرجعي 
 التغريات املخطط إجراؤها على الشبكة  -ب

( يوم عمل عن أي تصميم للشبكة أو تعديل أو أي خطط 30جيب على املرّخص له املالك إعالم املرّخص هلم اآلخرين قبل ) -
 تطوير أو تغريات من املتوقع أن تؤثر على الرتتيبات بني الطرفني.

 وهذه التغريات ميكن أن تشمل:
 .التغريات على طبيعة الشبكة مثل: تطوير أو إيقاف أو تغيري مكان املقسم أو تغيري يف أنظمة النقل أو أجهزة التشوير...اخل 
 ي تطوير أو تعديل يف البنية التحتية )املباين، القساطل...اخل( أو تغيري يف مواصفات الكهرابء أو يف التحكم...اخل.أ 
 .التغريات يف الرتقيم أو تغيري املسارات...اخل 

 ة و/أو جودهتا.عن أي تغريات جوهرية على الشبكة ميكن أن تؤثر على نقل احلرك اإلعالمجيب على املرّخص هلم املرتبطني بينياً  -
للمرّخص له اآلخر تكاليف البدائل اليت أجراها املرّخص له اآلخر على نظامه  التغيريات جيب أن يدفع املرّخص له الذي جيري -

، وُيستثىن من ذلك إذا كان التغيري متفق عليه أو إذا كانت البدائل خمططة ضمن برانمج تطوير )مثل: اخلدمةلضمان استمرار 
 تشغيل جديدة، ترقيم جديد، تغيري يف عناصر الشبكة(.تطبيق برامج 

 قاعدة بياانت وصالت الربط البيين -ج
 أن اآلخرين، وجيب وشبكات املرّخص هلم شبكاهتم بني البيين الربط لوصالت قاعدة بياانت توفري املرّخص هلم جيب على مجيع -

 :مثل الصلة ذات املعلومات كافة على البياانت هذه قاعدة حتتوي
 املرّخص هلم بني عليه متعارف البيين يكون للربط وضع تعريف لكل وصلة. 
 .تفاصيل مقسم التوصيل االنتهائي للمكاملات 
  ربطوسعة وصلة ال الربطاملعلومات بشأن مسار. 
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 .خطة مترير احلركة ومساراهتا البديلة 
 .خطة التشوير 

 وعندما تطلب اهليئة ذلك. سنوي نصف بشكل تزويد اهليئة ابملعلومات الواردة أعاله يتم جيب أن -

 الباب اخلامس
 :اجلوانب الفنية -10املادة 

 :يلي ما تغطي واليت العالقة ذات البيين واإلرشادات للربط الفنية اجلوانب ه املادةهذ توضح
 البيين والتوافق التشغيلي الربط ونقاط ونظام التشوير ربطوال املقاسم تشمل واليت والشبكة، البيين من الربط بكل املتعلقة اجلوانب -

 .اخلدمة وجودة والرتقيم للشبكات والتزامن

 :الربط البيين للمقاسم -10-1
تقدمي خدمات الربط البيين، كما جيب عليه املتعلقة فقط بجيب على املرّخص له املالك تزويد املرّخص له الطالب بتفاصيل شبكته   -أ

 :على سبيل الذكر ال احلصراملعلومات التالية ( RIOتضمني العرض املرجعي )
 اسم املقسم. -
 مكانه وموقعه )العنوان اجلغرايف(. -
 نوع املقسم )دويل، قطري، حملي . . . اخل(. -
 الصانع )املنتج(. -
 الطراز )الكيان الصلب/الكيان املرن(. -
 نوع وصالت الربط. -
 لعدد وصالت الربط البيين. األدىناحلد  -
 لسعة وصالت الربط البيين. األقصىاحلد  -
 متطلبات الربط البيين ملقسم معني. -
 متطلبات التشوير. -

 .دورايً حتديثها جيب عليه و  ،(RIO)لمرّخص له املالك أن يدرج تفاصيل املقاسم من خالل مالحق يف العرض املرجعيل ميكن -ب
 

 :وصالت الربط البيين بني املقاسم شروط    
  .(RIO)املرجعي أن حيدد القواعد الفنية للربط البيين بني املقاسم ضمن عرضه  جيب على املرخص له املالك -
أي عائق جدي بوجه الربط  أن تشكل زال جيو أن متنع القواعد الفنية للربط دخول وتطوير املنافسة بني املرخص هلم، كما  جيوز ال -

 البيين.
ميكن للمرّخص له الطالب أن يطلب من املرّخص له املالك أكثر من نقطة ربط بيين  ،فاظاً على مبدأ املرونة يف خدمة الربط البيينح -

 من مقامسه، وأن تكون متطلباته أقل ما ميكن ومربرة بشروط مقبولة لتوفري املرونة للشبكة.
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 جيب على املرّخص له املالك أال حيدد احلد األقصى لعدد وصالت الربط البيين ألي مرّخص له طالب. -
املرخص له املالك أن ميّكن املرخص له الطالب من استعمال وحتديد اجتاه وصالت الربط سواء أكانت أحادية )ابجتاه  جيب على -

  واحد( أو ثنائية )يف االجتاهني(.
 :سعة الوصلة

  هيجيب أن تكون الوحدة املستخدمة لسعات الربط البيين (bpsكما )  هو معرف يف توصيات الـITU-T. 
 ألي وصلة ربط بيين مطلوبة من املرّخص له الطالب. والتعديالت على السعةالدنيا والقصوى  حتديد السعة املالك ميكن للمرّخص له 
  املرّخص له املالك أال يعتمد على نقطة ربط بعينها ويضع عليها حركة عالية مما يؤثر على مرونة خدمة الربط البيين، لذلك جيب  على

 بيين. عليه أن ينشر ويوزع حركة الربط البيين على أكثر من نقطة ربط

 ربط شبكات املرخص هلم -10-2
 وصلةمن وتقع على نقطة معينة  ،أبهنا احلدود بني شبكات املرّخص هلم املتصلني بينياً  الربطلوصالت  (POI)تعّرف نقطة الربط البيين  -

 .الربط
 يتم ذلك وفق االتفاق بني الطرفني ميكن أن تقع نقطة الربط البيين يف موقع أي من املرّخص هلم، أو على نقطة بني موقعي املرّخص هلم -

 يلي: اكم
   املشرتك للربط البيين(.موقع املرّخص له املالك )هو املوقع 
  .)موقع املرّخص له الطالب )موقع الربط لدى املرّخص له الطالب 
  .)نقطة بني مواقع املرّخص هلم )موقع بيين لربط االتصال 

 الالزمة، التجهيزات الفنية فر املرّخص له الذي ميلك املوقعيف حالة وجود نقطة الربط البيين يف موقع أي من املرّخص هلم، جيب أن يو  -
 عليها. الربطحيث يربط املرّخص هلم اآلخرين أنظمة  ،ربط طبيعية كنقطة

 .به اخلاص (RIO)اليت ميكن أن يستعملها املرّخص له الطالب يف العرض املرجعي  الربطجيب أن حيدد املرّخص له املالك خيارات  -
لذين يستعملون ا مواقعهم أو يف مواقع املرّخص هلم اآلخرين جيب على مجيع املرّخص هلم أن يعرضوا خيارات وضع نقطة الربط البيين يف -

، طة الربط البيينكما جيب أن تُعتمد الرتتيبات التجارية والتشغيلية وعمليات الصيانة على موقع نق  خدماهتم أو يف نقطة بني املوقعني.
  هلم.وذلك وفق اإلمكانية الفنية وحسب االتفاق الثنائي بني املرخص 

 الزمن الالزم إلنشاء أو نقل أو حذف نقطة الربط البيين.جيب حتديد  -
، املتوقعة على نقاط الربط البيينجيب على املرّخص له املالك إعالم املرّخص هلم اآلخرين ابإلجراءات املتعلقة ابلتغيريات أو التعديالت  -

   الطرفني.د يف اتفاق الربط البيين بني خالل فرتة زمنية حُتدَّ 

 بيين لشبكات التشويرالربط ال -10-3
جيب أن يقوم املرّخص هلم بتقدمي ربط االتصال بني أنظمة التشوير، وضمان أن معلومات التحكم يف املكاملة قد مت أتمينها ملعاجلة  -

 املكاملات.
 جيب أن يدعم املرّخص هلم أنظمة التشوير املعتمدة واملوصى هبا من االحتاد الدويل لالتصاالت. -
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صالحية نظام التشوير قبل تنفيذ ربط االتصال البيين، وتقع مسؤولية التحكم والنفاذ إىل أنظمة التشوير اخلاصة جيب إجراء اختبار  -
 ابملرّخص هلم على عاتقهم.

  .خارج سورية شبكة اتصاالتمنافذ دولية أن يؤجر دارات ليمر من خالهلا التشوير إىل أي لديه املرّخص له املالك والذي على جيب  -
 .(RIO)املرجعي عرضه دد املرّخص له املالك مواصفات التشوير املتوفر يف جيب أن حي -
 املرّخص هلم اآلخرين، أبي تعديل على نظام التشوير قبل ستة أشهر من التعديل. له املالكبلغ املرّخص جيب أن يُ  -

 التزامن -10-4
 .على وصالت الربط البيينأن يزامن املرّخص هلم شبكاهتم  جيبيُعترب التزامن ضرورايً للشبكات املربوطة بينياً لذلك  -
( RIOاملرجعي ) هعرض املعايري املعتمدة من االحتاد الدويل لالتصاالت اخلاصة ابلتزامن وأن ُيضّمن يفاملرّخص له املالك أن يراعي جيب  -

 يلي: على سبيل املثال ما
  .متطلبات التزامن 
   للتزامن.وصالت الربط البيين اليت ستستخدم 

 الرتقيم -10-5
جيب على املرّخص هلم أن يقدموا الرتقيم املستخدم يف مقامسهم للمرّخص هلم اآلخرين، وذلك لتوجيه مكاملاهتم إىل ذلك اجملال الرقمي  -

  .على وصالت الربط البيين للمقاسم
 على املرخص له االلتزام ابلالئحة التنظيمية اخلاصة خبطة الرتقيم الوطنية. -

 التوافق التشغيلي بني الشبكات -10-6
 .(end to endاخلصائص الفنية جملموعة األنظمة املتصلة فيما بينها اليت تضمن إاتحة خدمة معينة بشكل متكامل ) وهو -
 بينها.جيب أن يتفق املرّخص هلم املتصلني بينياً بشأن املقومات الفنية الضرورية اليت تتيح لشبكات كل منهم التوافق التشغيلي فيما  -
جيب أن يتفق املرّخص هلم بشأن إجراءات اختبار التوافق التشغيلي بني الشبكات اليت تؤكد سالمة الشبكة والتوافق التشغيلي بني  -

 الشبكات لوظائف وخصائص خدمات الربط البيين.

 املعايري الفنية للربط البيين  -10-7
واملعهد  (ITU)عتمدة للربط البيين، ومراعاة توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت جيب أن يلتزم املرّخص هلم ابملعايري الفنية القياسية امل -

 .(ETSI)األوريب للتقييس 
 .(RIO)جيب أن حيدد املرّخص له املالك املعايري الفنية القياسية املستعملة يف عمليات الربط البيين يف العرض املرجعي  -
اآلخرين أبي تعديالت يف املعايري الفنية اخلاصة بواجهات الربط البيين، وعليهم التعاون جيب على املرّخص له إعالم اهليئة واملرّخص هلم  -

 مشرتك للتغلب على املشاكل الفنية النامجة عن الربط البيين. والعمل بشكل
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 جودة اخلدمة -10-8
 على شبكته.جيب على املرّخص له املالك أن يوفر اخلدمة إىل املرخص هلم اآلخرين بنفس اجلودة املتوفرة  -
 للخدمة لكل وصلة ربط بيين بني شبكاهتم. الدرجة املطلوبةجيب أن يكون املرّخص هلم قادرين على حتديد  -
جيب أن يكون املرّخص هلم قادرين على قياس ومراقبة كل وصالت الربط البيين، ويف مجيع األوقات وجيب أن يكونوا قادرين يف أي  -

 .خلدمةدرجة اوقت على تقدمي تقرير عملي عن 
 احلصر، ماواليت تشمل على سبيل املثال ال  (RIOجيب على املرّخص له املالك تضمني مؤشرات جودة اخلدمة يف العرض املرجعي ) -

 يلي:
 الذروة. ساعات خالل اخلدمة درجة -
 وااللتقاط. اإلجابة نسبة -
 .للنقل املصاحب التأخري -
 .النقل خالل الفقد -
 والتشويش. الضوضاء -
 الصدى. -
 التداخل. -
 (BER) .النبضات أخطاء معدل -

 الباب السادس
  :عمليات الربط -11 املادة

  :عمليات إنشاء وجتهيز شبكات الربط -11-1
 :ةـمقدم

رّخص هلم ملاعمليات إنشاء وجتهيز شبكات الربط البيين أبهنا العمليات الالزمة لتمكني أحد املرّخص هلم من تنفيذ الربط البيين مع  تُعّرف  
 .)ب( عمليات التنفيذو  )أ( عمليات التخطيطآلخرين، وتقسم إىل ا

 واليت ميكن أن تتضمن ما يلي: عمليات ختطيط الربط البيين           
 .حتديد نقاط الربط البيين اجلديدة 
 .التعديالت يف سعة وصالت الربط 
 .التعديالت يف شبكة التشوير 
 .التعديالت يف مسارات االتصال 
  ترقيم جديدة.أي عمليات 
 .بيان أي إجراء ضروري لتنفيذ الربط املطلوب 
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 اليت ميكن أن تتضمن ما يلي:و  عمليات التنفيذ           
 .األعمال املدنية 
  .اإلنشاءات 
 .الرتكيبات 
 .الفحص والقياس 
  .اختبارات التشغيل 

 عمليات التخطيط -أ

 التخطيط للعمليات التالية: (RIOابحلد األدىن يف العرض املرجعي ) املالك جيب أن حيدد املرّخص له
 :ختطيط الربط البيين ملقسم جديد

  ، الذي يرغب يف ربط ( اإلجراءات الالزم إتباعها من املرخص له الطالبRIOحيدد ابلعرض املرجعي )أن جيب على املرّخص له املالك 
 مقسم جديد مع شبكة املرخص له املالك.

 :الربط وصالتختطيط 
ودة، كما جيب أن اجلحتديد األسعار وعمليات التجهيز والتشغيل والصيانة و  الربطدمات وصالت املرجعي خلعرض الجيب أن حيتوي  -

اخلدمات املطلوبة لصاحل املتضرر. وميكن أن توّصف تلك العمليات  مستوايتالتعويضات يف حال الفشل يف حتقيق قيمة يتضمن العرض 
 .(RIOمبلف ملحق ابلعرض املرجعي )

ها من املرّخص له املالك الذي يقدم خدمات الربط جديدة، أن يطلب ربطالستخدام وصالت  على املرّخص له الطالب الذي خيطط -
 البيين. ويتضمن هذا الطلب البياانت التالية:

  املرّخص له أمقسم. 
 مقسم املرّخص له ب. 
  الربطمسار. 
 السعة األولية. 
 اجتاه الوصلة. 
 مواصفات الوصلة. 
  االستخدامعامل. 
 .درجة اخلدمة 
 .الغرض من الوصلة 

أن يقوم بتزويد هذه اخلدمات جلميع املرّخص هلم الطالبني بعمليات متشاهبة  الربطجيب على املرّخص له الذي يعرض خدمات وصالت  -
 وبدون متييز.

 مبا فيها األعمال املدنية من مسؤولية املرّخص له املالك الذي يقدم اخلدمة. الربطجيب أن يكون ختطيط وصالت  -
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 :ربطختطيط إزالة وصلة 
 الكيفية اليت تُرّحل هبا احلركة عن الوصلة املراد إزالتها.االتفاق على  الربطأن تشمل طريقة إزالة وصلة جيب  -
 يف حال وجودها. اجلديدة الربطالزمة لتشغيل وصلة الدة املجيب أن حيدد املرّخص هلم  -

 :الربطصالت و ختطيط سعة  
 :التخطيط لسعة جديدة  (1

 بني شبكاهتم. ربطجيب على مجيع املرّخص هلم أن يزودوا بعضهم البعض بتوقعات احلركة على كل وصلة   -
ويتم بعد ذلك حتديث تلك التوقعات دورايً  ،أن تكون تلك التوقعات خالل ساعات الذروة ملدة ال تزيد عن عام سلفاً جيب   -

 بشكل ربعي.
 (.RIOجيب على املرّخص له أن حيدد متطلبات توقعات احلركة بوضوح من خالل العرض املرجعي )  -
 جيب أن تكون توقعات احلركة اليت يقدمها مرّخص له ملرخص له آخر دقيقة قدر اإلمكان.   -
 حيق للمرّخص له املالك الرجوع للهيئة يف حال قدم املرخص له الطالب توقعات حركة غري معقولة.  -

 لتعديل سعة قائمةالتخطيط  (2
 .ابنتظام على مجيع وصالت الربط البيينجيب أن يقوم املرّخص هلم املتصلون بينياً بقياس احلركة   -
جيب أن يتخذ املرّخص هلم مجيع اخلطوات املناسبة ملنع االختناق، من خالل إعادة التوازن حلركة الربط البيين، وهذا يعين أن أحد   -

وصلة أو وصالت  أو كال املرّخص هلما جيب أن يعتمد مسارات بديلة لكي يتم توجيه احلركة من الوصلة اليت عليها اختناق إىل
 التعاون بني املرّخص هلم يف عمليات إعادة التوازن. جيبأخرى فيها سعة كافية، و 

اعترب أحد أو كال املرّخص هلما أن هناك حاجة لزايدة السعة على وصلة أو أكثر لتفادي أو إزالة االختناق عن تلك الوصلة، إذا   -
، وعلى هطلباتريخ أايم عمل من  (5)جيب أن يتم االجتماع خالل ، ففي هذه احلالة يكون هلما احلق يف طلب اجتماع لذلك

 ممثلها.حيضره وميكن أن  به،املرّخص له الطالب لالجتماع أن يبّلغ اهليئة 
 جيب أن يقدم كال املرّخصني يف هذا االجتماع قياساهتم للحركة كل منهما لآلخر.  -
كل يوم حيب أن تكون قياسات احلركة املتبادلة شاملة قدر اإلمكان، وتغطي على األقل فرتة سبعة أايم وتعطي صورة عن احلركة    -

 طرف.لكل  اإلمكانيةدقيقة وفق  60تزيد عن  البفواصل زمنية كل 
 الربط البيين وتفاصيل عدد وصالتعلى الوصول إىل اتفاق على متطلبات زايدة سعة خالل االجتماع املرّخصان يعمل أن جيب   -

وإذا مل يتم التوصل إىل اتفاق فإن ألي منهما احلق يف الطلب من اهليئة التدخل  bpsوذلك اعتماداً على السعة  ،الربط وأنواعها
 عمل.( أايم 5وعلى اهليئة اختاذ قرارها خالل ) فحلل اخلال
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 عمليات التنفيذ -ب

إطار عمل يوضح تفاصيل وطرق التنفيذ للتأكد أبن اخلدمات اليت يتم تزويدها تتم بطريقة  أن يكون لدى املرّخص له املالك جيب  -
 ، وأن اخلدمات الناجتة عن ذلك تفي مبتطلبات اجلودة.يةالزمنخلطط ملتزمة اب

أن يتم االتفاق على جدول  جيبالتعاون والعمل بطريقة بناءة، ويف هذه األحوال عليهما إذا كان املرّخصان معنيان بعملية التنفيذ ف  -
 .(RIOالفحص الفين احملدد ُمسبقاً يف العرض املرجعي )

أو  جيب أن يقوم كالً من املرّخص له املالك واملرّخص له الطالب ابلتوقيع على إقرار رمسي يبنّي انتهاء العمليات التنفيذية، وأبن اخلدمة  -
 .وفق االتفاق قد مت تزويدها اخلدمات

 للتنفيذاجلدول الزمين 
 :مثالً ) على املرّخص له املالك أن حيدد اجلدول الزمين الالزم للتنفيذ واملعلومات املطلوب تبادهلا لتأمني خدمات الربط البيين املطلوبة  -

 .(جديدة حيتاج وقتاً أطول من توسيع وصلة موجودةنقل إنشاء وصلة 
الزمن واقعياً قدر اإلمكان وأن يعطوا فرتات زمنية كافية للتغلب على يُطلب من املرّخص هلم عند حتديد زمن التنفيذ، أن يكون ذلك   -

 أي مشاكل غري منظورة قد تظهر أثناء التنفيذ.
 .تنفيذعلى مجيع املرّخص هلم إجناز الربط البيين وفق اجلدول الزمين احملدد لل  -
، يف حال طلب املرخص له ملوافقة اهليئة وخاضع على اجلدول الزمين للتنفيذ اخلاص ابملرّخص هلم مربر أتخريكون أي يجيب أن   -

  الطالب.
 ميكن أن يُعطى زمن تنفيذ لكل من اآليت:كمثال 
 .ربط مقسم أو جتهيزات شبكة املرّخص له اجلديد بتنفيذ وصلة ربط بيين جديدة 
 .توفري سعة جديدة على وصلة ربط بيين موجودة 
 .تعديل سعة وصلة ربط موجودة 
  ربطإزالة وصلة. 
 .ًتغري مسارات يف شبكة مرّخص له من أجل إمتام عملية الربط البيين مع املرّخص له املتصل بينيا 

 إجراءات طلب خدمات الربط  -11-2

والذي ميكن أن يكون نسخة إلكرتونية خدمة، منوذج طلب  ،، الذي يعرض خدمات الربط البييناملرّخص له املالك جيب أن يضع -
 . (RIO)ملحقة ابلعرض املرجعي 

(، على أن تكون هذه الشروط معقولة وتعكس RIOأن حيدد شروط تقدمي اخلدمة يف العرض املرجعي ) املالكحيق للمرخص له  -
 التكاليف اليت يتحملها املرخص له املالك وجيب تضمينها يف منوذج طلب اخلدمة.

طريقة تقدمي طلب اخلدمة، إما عن طريق رسالة أو ُمرفق مع بريد  (RIOجيب أن حيدد املرّخص له املالك يف العرض املرجعي ) -
 اخل. …إلكرتوين أو فاكس

 عمل، مقرراً ما إذا كان طلب اخلدمة قد قُبل أو رُفض. أايم( 10جيب أن يرد املرّخص له املالك خالل ) -
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على املرّخص له الطالب موضحاً أسباب الرفض إذا رفض املرّخص له املالك طلب اخلدمة كلياً أو جزئياً، فإن عليه أن يرد كتابياً  -
 هذا الرد إىل اهليئة.إرسال نسخة عن مع 

ن مع كال ابلتعاو  بدراسة املوضوعحيق للمرّخص له الطالب الذي رُفض طلبه كلياً أو جزئياً الرجوع إىل اهليئة، وبناًء عليه تقوم اهليئة  -
 ( يوم عمل.15خالل ) الطرفني والفصل به

من عمل ( يوم 10، جيب أن حيدد املرّخص له املالك التاريخ الذي سيبدأ فيه تنفيذ تلك اخلدمة وذلك خالل )يف حال القبول -
 اخلدمة.املوافقة على طلب اتريخ 

 .لذلك أن يراعي احلاجة امللحةعند حتديد اتريخ توفري السعة جيب على املرّخص له املالك  -
للمرّخص له الطالب. وحيق  اخلدمةالتقدم يف تنفيذ طلبات لعمليات متابعة  تسجيل موثقجيب أن يعتمد املرّخص له املالك  -

عمل من اتريخ  للمرّخص له الطالب وللهيئة طلب تقرير عن التقدم يف إجناز خدمات الربط املطلوبة يف أي وقت خالل ثالثة أايم
 للمالك. إشعار تسليم الطلب

  :عمليات تشغيل الربط 11-3
تُعرف عمليات تشغيل الربط على أهنا تلك العمليات اليت تستخدم لتمكني املرّخص هلم املتصلني بينيًا من تشغيل خدمات الربط  -

 البيين، وهي على سبيل املثال: 
 .)إدارة احلركة على الشبكة )احلركة وقياس جودة اخلدمة، التحكم يف حركة االتصاالت، إدارة مسارات احلركة 
  .إدارة معاجلة األعطال 

 .(RIO)جيب أن يُعرف املرّخص له املالك اإلجراءات املطبقة لتشغيل خدمات الربط البيين من خالل العرض املرجعي  -
 :إدارة احلركة على الشبكة -أ

هو االستخدام الفعال تُعّرف إدارة احلركة على الشبكة أبهنا املراقبة والتحكم يف تدفق احلركة على شبكة االتصاالت، واهلدف منها  -
 إىل أقصى حد للسعة املتوفرة إلمتام االتصال واحلفاظ على مستوى جودة خدمة مقبولة جلميع مشرتكي املرّخص هلم.

ليتمكن من املراقبة والتحكم يف تدفق احلركة وتسيريها للوصول ألقصى استخدام  جيب أن يُنشئ املرّخص له املالك مراكز إدارة الشبكة -
 املتوفرة. فّعال للسعة

، وأن ومشاكل إدارة احلركة على الشبكة أن يوفر املرّخص له املالك عمليات اتصال على مدار الساعة للتعامل مع تساؤالت جيب -
 دارة احلركة على الشبكة بطريقة فعالة.إليتعاون مع املرخص هلم اآلخرين 

 شاكل كبرية، واليت من احملتمل أن تؤثر على حركة الربط البيين.جيب تبادل املعلومات بني املرّخص هلم والتبليغ مباشرًة عند حصول م -
 يُطلب من املرّخص هلم االتصال مع بعضهم البعض كلما دعت الضرورة إىل ذلك، لتنسيق العمل على إدارة احلركة على الشبكة. -

 احلركة وقياس جودة اخلدمة
ة اخلدمة على شبكاهتم، وجيب أن يكونوا قادرين على فعل ذلك جيب أن يكون املرّخص هلم مسؤولني عن قياس ومراقبة احلركة وجود -

 يف مجيع الظروف ويف الزمن احلقيقي أو أقرب ما يكون له.
 جيب أن يتوفر لدى املرّخص هلم أجهزة قياس حركة وقياس جودة خدمة مالئمة وكوادر مّدربة وأي موارد تفي ابملطلوب. -
 احلركة وجودة اخلدمة عندما تطلب منهم ذلك.جيب أن يزود املرّخص هلم اهليئة بقياسات  -
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أن يقدم املرّخص هلم معلومات عن املشاكل اخلاصة ابحلركة للمرّخص هلم اآلخرين عند الطلب. وال جيب حتت أي ظرف أن  جيب -
 يكون مطلوابً من املرّخص هلم تقدمي معلومات جتارية حساسة.

 .إدارة احلركة على الشبكةغرض غري مُينع استعمال املعلومات املزودة ألي  -

 التحكم يف حركة االتصاالت
 مها:و  (Protective)(، والثاين التحكم الوقائي Re-routeيوجد نوعان من التحكم، األول التحكم يف إعادة مترير احلركة ) -

 :يعين أن احلركة املتأثرة سوف حُتّمل على شبكة املرّخص له ملسافة أطول من املسافة العادية قبل  التحكم يف إعادة مترير احلركة
أن تصل إىل شبكة املرّخص له املتصل بينياً، وإذا مت التوصل إىل اتفاق تعاقدي فإن تغيري املسارات ميكن أن يوضع بشكل 

أن  جيبشبكة بتفعيل وإلغاء خيار تغيري املسار يف كل حالة. و قوم مركز التحكم ابليبياانت يف مجيع وحدات الربط. وبذلك 
 حتدد املسارات البديلة ُمسبقاً واليت سوف تنقل فائض احلركة من املسارات الرئيسية.

 :حيمي الوحدات املعرضة للخطر نتيجة حماوالت االتصال املكثفة وكذلك زايدة احلمل على شبكة املرّخص  التحكم الوقائي
خالل منع االتصاالت الصوتية لبعض الوقت. فالتحكم الوقائي من خالل منع االتصاالت الصوتية لبعض الوقت له اآلخر من 

 طلب رمسي.بناء على يعين أن احلركة املقررة لشبكة املرّخص له املتصل بينياً قد تتقيد بتطبيق هذا التحكم والذي يطبق عادًة 
بعمليات حتكم يف حالة وجود ضرورة لتقليل احلركة املرسلة على شبكاهتم، وجيب أن ميكن أن يطلب املرّخص هلم فيما بينهم القيام  -

 .(RIO)حيدد املرّخص له املالك وجود ذلك التحكم والسرعة املمكنة للتنفيذ من خالل العرض املرجعي 
ي إىل حدوث أذى على أداء إذا اعترب مرّخص له أن استعمال عمليات حتكم إدارة احلركة على الشبكة بواسطة مرّخص له آخر تؤد -

 .للوصول إىل حل مناسب شبكته، فإن على املرّخص هلم أن يتشاوروا يف األمر

 إدارة مسارات احلركة
 هلا.جيب على املرّخص هلم إدارة تسيري احلركة الصادرة حىت نقطة الربط البيين واحلركة الواردة من نقطة الربط البيين إىل االجتاه احملدد  -
املرّخص هلم بذل كل جهد للتأكد أبن احلركة اليت مت تسيريها لشبكات املرّخص هلم اآلخرين ميكن أن حُتّول تدفق احلركة جيب على  -

 على مسارات بديلة إذا دعت الضرورة إىل ذلك.
ىل شبكاهتم على معه تسليم حركة االتصاالت الداخلة إ املرخص هلم املرتبطنيجيب أن يكون املرّخص له املالك قادر على الطلب من  -

 .نةُمعيّ  ربطوصالت 
  أن يعتمد املرّخص له املالك االتفاق الرمسي خلطة إدارة مسارات احلركة بينه وبني املرّخص هلم اآلخرين. جيب -
 .أن يتفق املرّخص هلم مسبقاً على خطة إدارة املسارات يف حاالت الطوارئ جيب -

 

  إدارة معاجلة األعطال -ب
 

 نقاط االتصال
 7ساعة يف اليوم،  24) متواصلة ساعة 24مدار لإلبالغ عن األعطال على حمددة جيب على املرّخص له املالك توفري نقاط اتصال  -

أايم يف األسبوع، وكل أايم السنة( وجيب أن تكون مجيع املعلومات األولية عن األعطال اليت تؤثر على املرّخص له اآلخر متبادلة بني 
 نقاط االتصال.

 باشر بني املختصني إبصالح األعطال للمرّخص هلم املتصلني بينياً.املشخصي التصال الالتأمني ختاذ الرتتيبات والتدابري املناسبة جيب ا -
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 اكتشاف األعطال
على املرّخص هلم الذين يكتشفون احتمال وجود عطل من شأنه أن يؤثر على خدمات الربط البيين إبالغ املرّخص هلم املرتابطني معهم  -

 الذي اكتشفه أم ال.  املرخص لهفوراً هبذا األمر سواء كان االعتقاد أن العطل يقع ضمن شبكة 
 

العطل داخليًا قبل أن يطلب مساعدة املرّخص له املتصل بينيًا معه يف جيب على املرّخص له الذي يكتشف عطل حمتمل أن يعاجل  -
 تشخيص العطل وعلى املرّخص هلم بذل كل جهد لتحديد العطل ومكانه. 

املرّخص هلم أن يطلبوا من املرّخص له املتصل بينيًا معهم معاجلة العطل إذا أتكدوا أن ذلك العطل ال يقع يف حدود شبكاهتم  على -
 وأهنم غري مسؤولني عنه.

 ذلك العطلعن سؤولية املجيب على املرّخص هلم املتصلني بينيًا ابتفاقات ربط بيين أن يتفقوا بعد اإلبالغ عن العطل على حتديد  -
وذلك وفق االتفاق املربم بني  اإلبالغ النهائي عن إعادة اخلدمةعليه على املسؤول عن العطل أن يتحمل مسؤولية إصالحه و وجيب 

 عليها.الطرفني وتطبيق إجراءات التعويض املتفق 
 

 معاجلة األعطال
 العطل ومن مث إصالحه. جيب أن يزود املرّخص له املرّخص له اآلخر مبعلومات كافية ليتمكن االثنان من تشخيص -
 املرّخص هلم إنشاء نظام إلدارة األعطال كجزء من أنظمة التشغيل املساندة. جيب على -
املرّخص هلم ترقيم تقارير اإلبالغ عن األعطال لتسهيل إدارة األعطال بشكل مستقل، خصوصًا إذا كانت األعطال بني على  جيب -

 اثنني من املرّخص هلم أو أكثر.
 ة العطل من قبل املرّخص له فيجب إعالم املرخص له اآلخر بذلك فوراً. إذا متت معاجل -
 أن يُعطي املرّخص هلم األولوية إلصالح األعطال اليت تؤثر على اخلدمة عن تلك اليت ال تؤثر عليها.جيب  -
 ال يعترب إصالح العطل مقبوالً من أي طرف ما مل يتم التأكد من ذلك بعملية فحص انجحة.  -
للمرّخص له املالك على زمن االستجابة، وزمن اإلصالح وإعادة اخلدمة واإلجراءات  (RIO)جيب أن يشمل العرض املرجعي  -

 الالزمة لإلصالح. 

 عمليات صيانة الربط  -11-4

تُعّرف عمليات صيانة الربط البيين أبهنا العمليات املستخدمة لتمكني املرّخص هلم املتصلني بينيًا من صيانة الربط البيين وخدماته  -
 وتتضمن اختبارات التشغيل. 

له املستخدم  جيب أن حيدد مجيع املرّخص هلم املزودون خلدمات الربط البيين إجراءات الصيانة املستخدمة فيما بينهم وبني املرّخص -
 خلدماهتم. 

 .(RIO)جيب أن يُعّرف املرّخص له املالك هذه اإلجراءات من خالل العرض املرجعي  -
 اختبار التشغيل

وذلك يف األوقات أن يتم إجراء أي اختبار من املمكن أن يؤثر على سري احلركة بعد منتصف الليل أو خالل فرتات احلركة املنخفضة،  جيب
 ويكون ذلك مبوافقة مسبقة من اللجنة الفنية املشرتكة لكل من املرّخص هلم.املناسبة اليت حيددها املرخص له 
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  األعمال اهلندسية املخططة -11-5

من املرّخص تُعر ف األعمال اهلندسية املخططة أبهنا العمل املتوقع أن يتم يف املستقبل ويكون من الضروري إجنازه ضمن شبكة أي  -
 هلم، والذي ميكن أن يؤثر على ترتيبات الربط البيين أو مقاييس األداء بني الشبكات.

 من اتريخ تنفيذ أي عمل هندسي خمطط.عمل خرين قبل عشرة أايم آلااملرّخص هلم إبخطار املرّخص هلم أن يقوم  جيب -
 حيتوي اإلخطار على املعلومات التالية:

  اهلاتف والفاكس.اسم املرّخص، العنوان، رقم 
 .الرقم املرجعي للعمل املخطط 
 .اجلدول الزمين للتنفيذ 
 .نوع العمل املخطط 
 .نوع اخللل الذي ميكن أن يسببه العمل 
 .أي معلومات هامة ميكن أن تفيد يف إجناز العمل 

وأي عمل من املمكن أن يؤثر جيب أن يسعى املرّخص هلم لتقليل احتمال تعطيل اخلدمة عند إجراء أعمال الفحص والصيانة والتوسع  -
 على اخلدمة.

 
 

 الباب السابع
 اجلوانب التجارية -12املادة 

 التسعري وطرق الدفع -12-1

 مبادئ التسعري -أ
 .البيين الربط ترتيبات من يتجزأ ال مهم هو جزء البيين خلدمات الربط املناسب املايل وضع املقابل نإ  -
مبنية بشكل عام على التكلفة وتتسم ابلشفافية واالعتدال ومالئمة للوضع االقتصادي، وجمزأة  سعارأبجيب على املرّخص هلم، االلتزام   -

 بشكل كاٍف حبيث ال يدفع املرّخص له الطالب مثن مكوانت الشبكة أو مثن التسهيالت اليت ال تلزم للخدمة اليت يتزود هبا.
 هو البيين املناسب خلدمات الربط املايل املقابل لتحديد املستخدمة فةالتكل املبنية على األسعار إن التطبيق العملي األمثل لطريقة  -

 ،(FAC( واألشكال املتفرعة عنها أو الكلفة املخصصة ابلكامل )LRIC) الطويل املدى التطلعية للتكاليف املتزايدة على النظرة استخدام
لفة وريثما تقوم اهليئة ابعتماد ذلك، فأن األسعار املقرتحة للربط البيين من قبل املرخص له املالك، جيب أن تكون واقعية ومبنية على التك

 ومالئمة للوضع االقتصادي.   
ة ابقي عمرها االفرتاضي حمسوبة على أساس تكاليف استبداهلا خمصوماً منها قيم ذات الصلة ابلربط البيين أن تكون تكاليف األصول جيب -

 هتالكات لتلك األصول.الأحياانً استخدام قيمة اميكن ويف حال غياب تلك املعلومات حيثما توفرت تلك املعلومات، يف اخلدمة 
 للربط البيين حسب املنطقة اجلغرافية.ميكن حتديد أسعار متباينة   -
 أالّ توضع األسعار على أساس دعم مايل متبادل خفي، خصوصاً العمليات ذات الطبيعة غري التنافسية. جيب  -
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 خدمات الربط على نفس األسعار نفس تطبيق جيب حيث التمييز، وعدم متسماً ابلشفافية البيين للربط جيب أن يكون املقابل املايل  -
 .املرّخص هلم مجيع على ظروف مماثلة حتت املقدمة البيين

 أو بنفسه خدماته لتقدميه املايل نفس املقابل املالك مع املرّخص له قبل من املفروض البيين خلدمات الربط املايل املقابل جيب أن يتوافق  -
 بواسطة وحدات العمل األخرى التابعة له.

البيين  الربط خدمات لكافة األسعار ومعدالت هيكل (RIOالبيين ) املرجعي للربط العرض جيب على املرّخص له املالك أن حيدد يف  -
 .، مبا يف ذلك معدالت احلسم على أسعار اجلملةقبله من املعروضة

 .البيين للربط املرجعي للعرض وذلك كملحق البيين، للربط املايل املقابل زايدة واملربرة اليت تدعم املعقولة واملسوغات جيب تقدمي املعلومات -
 

 اهلاتفية املكاملة إهناءأسعار  -ب
 جيب أن حتسب األسعار على املكاملات الناجحة فقط، أي املكاملات اليت تستقبل إشارة إجابة يف االجتاه املقابل.  -
 جلميع املرّخص هلم اآلخرين.ملكاملة اهلاتفية ا إهناءدمات ابلنسبة خلأسعار موحدة  جيب أن يعرض املرّخص له  -
جيب على مشغّلي ، لذلك نقل تلك املكاملةيف املستخدمة قيمة البنية التحتية للشبكة  املكاملة اهلاتفية إهناءجيب أن تعكس أسعار   -

 العبورمقاسم  أو الفردي العبوراملكاملات عرب مقاسم أو احمللية ابلنسبة للمكاملات  خمتلفةأن يعرضوا أسعار ربط اهلاتف الثابت شبكات 
 الدولية.املكاملات مبا يف ذلك الزوجي 

 الربطتكاليف وأسعار وصلة  -ج
غري مستخدمة للربط البيين فإنه جيب على املرّخص له الطالب أن يتحمل تكاليف تلك الوصلة وجيب أن  الربطيف حال كانت وصلة   -

 تكون هذه التكاليف واحدة جلميع طالبيها.
وفق االتفاق جيب أن تتم املشاركة يف تكاليف وصلة الربط البيين بني املرّخص هلم على أساس نسبة احلركة الصادرة من كل مرّخص له   -

 الطرفني.بني 
 املدن ختتلف عن املناطق البعيدة(. :)مثالً ابالعتبار غرافية أبخذ اجلجيب أن تكون هذه األسعار مبنية على التكاليف ولكن   -

 الفصل احملاسيب -2 -12

 التكلفة. على املبين البيين املايل للربط املقابل لتطوير التكلفة دراسات وألداء للفصل احملاسيب أساسياً  شرطًا األصول تكلفة يُعترب فصل  -
 :يلي ما أجل ابلفصل احملاسيب( من عادة عنه يعرب )والذي التكلفة فصل ويستخدم          

  وحدات النشاط التجاري.تسهيل فهم الرحبية ملختلف 
 بواسطة املستخدمة خلدمات الربط البيين املايل املقابل املرّخص له املالك نفس يضع حيث ،التمييز عدم ضمان التقيد مببادئ 

 .فروعه أو العمل التابعة له ووحدات بيين بربط اآلخرين املتصلني املرّخص هلم
 أو املتمتع بقوة مؤثرة املهيمناملرّخص له  قبل من التنافسية غري سات األخرىاملمار  أو القوة املؤثرة استخدام حتديد مدى إساءة. 
  التابعة له.العمل  وحدات أو خلدماتخفي من قبل املرخص له لبعض ا متبادل مايل دعمالتأكد من عدم وجود 
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 تقدميواإليرادات هبدف  واألصول لتخصيص التكاليف معني ختصيص إطار حتديداملرّخص هلم املربوطة شبكاهتم بينيًا  جيب على  -
 والتحمل املشرتك األصول املختلفة نتيجة املشاركة يف استخدام املستخدم لألعمال املال ورأس اإليرادات من كل حول منفصلة بياانت

 املشرتكة. واإلمكانيات الشبكات استخدام عرب االتصاالت املال لتقدميهم خدمات ورأس التشغيل لتكاليف
 ينسجم إطار التخصيص املذكور مع املبادئ األساسية التالية:جيب أن   -

 أو اخلدمات : جيب أن يتم ختصيص التكاليف واألصول على أساس الدافع احلقيقي للتكلفة، أي تلك النشاطاتسببية التكلفة 
 .األصول شراء يف سببتاليت ت تلك أو التكاليف حدوث يف تتسبب اليت

 التخصيص واضحة ومفهومة ومتوافقة خالل عملية التخصيص.: جيب أن تكون آليات الشفافية 
 التخصيص. : جيب أن يتم جتميع التكاليف واألصول يف فئات تكلفة بغرضاملادية 

 .متقوم اهليئة إبعداد الئحة تنظيمية منفصلة ملبادئ الفصل احملاسيب تتضمن القواعد امللزمة للمرّخص هل -

 الفوترة -12-3

 املكاملة إهناءفوترة 
، وجيب أن يشمل ذلك مقاييس الزمن لكل (RIO)جيب أن حيدد املرّخص له املالك عمليات الفوترة من خالل العرض املرجعي   -

 من:
 .)دورة الفوترة )اتريخ البداية والنهاية 
 .اتريخ استالم الفاتورة من الطرف الذي يقوم إبعدادها 
  املعد هلاالفرتة الزمنية لالستفسارات اخلاصة ابلفواتري من الطرف. 
 .)الفرتة الزمنية للوصول إىل اتفاقية تسوية )يف حالة اخلالف 

ضمان دقة نظام الفوترة اخلاص به، وجيوز للهيئة الطلب منه اختاذ أي إجراءات لعلى املرخص له أن يضع اإلجراءات الكفيلة  جيب  -
 إضافية لضمان دقة نظام فوترته. 

اخلاصة به، أو بيوت ، أو أنظمة الفوترة بينياً  املرتبطةقاسم املسجالت املكاملات يف  تناد إىلاالسإعداد فواتري الربط البيين عند جيب   -
 التقاص الدويل.

جيب أن يكون للمرّخص هلم القدرة على قياس مدة املكاملات ابلثانية على طريف الربط البيين، فإذا كان أحد املرّخص هلم فقط ميلك   -
أن  يجب. أما إذا كان كل من املرّخص هلم لديه القدرة على قياس تلك املكاملات )ابلثانية( فاملعتمدةهي تلك القدرة فإن قياساته 

 .(RIO)حتوي اتفاقية الربط البيين طريقة تسوية اخلالفات وأن حتدد يف العرض املرجعي 
، على أن يقاس وقت املكاملة ابلثانية طبقاً دقيقةال املرّخص هلم هي بنياملكاملات  إهناءجيب أن تكون وحدة التحاسب وتسوية فواتري   -

 ( ذات الصلة.ITU)االحتاد الدويل لالتصاالت  ملقاييس
 شكل الفاتورة والطريقة اليت سوف تُرسل هبا. (RIO)يف عرضه املرجعي  املالكجيب أن حيدد املرّخص له   -
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املستحقة عليه طبقًا التفاق الربط البيين بعد مخسة أايم عمل من اتريخ االستحقاق،  املكاملات إهناءإذا فشل طرف يف دفع فاتورة   -
من اتريخ  (RIO)فيجب عليه أن يدفع تلقائيًا نسبة فائدة على املبلغ املستحق مبعدل الفائدة املنصوص عليه يف العرض املرجعي 

 االستحقاق.
 عليه معلومات الفوترة إلعادة حساب القيمة املستحقة من طرف لطرف آخر وجيبجيب على الطرف املعد للفواتري أن حيفظ وخيزن   -

 .ملدة حتددها اهليئة أيضاً االحتفاظ بسجالت تلك املعلومات
 فوترة التسوية خالفات 

 .(RIO)فوترة من خالل العرض املرجعي الأن يبني إجراءات عملية تسوية خالفات  جيب على املرّخص له املالك  -
فاتورة لكال المجيع املرّخص هلم الذين يقدموا خدمات الربط البيين أن حيددوا نسبة اختالف حمددة يف قيمة حساابت  جيب على  -

 جيبو  ،لفاتورةاالطرفني املتوقع حدوثها، حبيث أن أي اختالفات يف القيمة أقل من تلك النسبة ال توجب إجراء عملية تسوية خالفات 
 فوترة.ال طبقاً للتسوايت واملعرفة األفضل بعملية تسوية خالفات أن يتم مراجعة هذه القيمة دورايً 

فوترة أبخذ القياسات أكثر من مرة وتبادل الأن يعمل املرّخص هلم مع بعضهم البعض حبسن نية خالل عملية تسوية خالفات  جيب  -
 تفاصيل املعلومات إذا لزم األمر.

املرّخص هلم العمل سوايً لتحسني دقة الفواتري، وجيب مقارنة السجالت أكثر  فيجب علىيف حال عدم التوصل إىل حل للخالف   -
 تصحيحه.ة حىت يتم التعرف على اخلطأ و من مر 

إذا مل يُعرف سبب االختالف يف الفوترة، فيطلب من املرّخص هلم االتفاق على قيمة تقديرية للقيمة احلقيقية على أساس املعلومات   -
 ة( أو متوسط الفواتري احملسوبة لكال الطرفني.السابقة )الفواتري السابق

أن يعني املرّخص هلم املتصلني بينيًا ابتفاق ربط بيين مدققي حساابت لسجالت الفوترة وعملياهتا واليت تتم كل ثالثة أو ستة  جيب  -
 .واحدةتتجاوز املدة سنة  أالأشهر أو حسب االتفاق بني الطرفني على 

 الباب الثامن
 فض النزاعات -13املادة 

 و /52/ تنيموضوع فض النزاعات والشكاوى ال سيما املاد (الباب الثالث عشر)بعد األخذ بعني االعتبار كل ما ورد يف قانون االتصاالت 
 منه. جيب على املرّخص هلم املتنازعني االلتزام ابلبنود اآلتية: /53/

 :احلصر الذكر ال يف احلاالت التالية، على سبيل ميكن للمرّخص له املتضرر رفع طلب لفض النزاع أمام اهليئة -
   عرضة املرجعي ، أو وجود نقص يف بعض املعلومات الواردة يفض مرجعي خلدماته يف الربط البييناملرّخص له املالك عر  تقدميعدم. 
  املرّخص له املالك ومرور املددع الوصول إىل اتفاق ربط بيين حول اخلدمات املطلوبة من قبله بعد الدخول يف مفاوضات م تعذر 

 الزمنية املقدرة للمفاوضات دون الوصول إىل االتفاق املرجو.    
  خمالفة ملضمون االتفاق. أي ، أوري أو مراجعة اتفاق الربط البييناخلالفات النامجة عن تنفيذ أو تفس 
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   وخدماته املقدمة من املرّخص له املالك.جور الربط البيين ل أاخلالفات حو 
  .اخلالفات حول جودة اخلدمات املقدمة 
  .إساءة استخدام املعلومات السرية من قبل أحد األطراف 

 اآليت:تتم وفق التسلسل  أنإن عملية فض النزاع جيب  -
  .املستوى األول: فض النزاع عند مستوى جمموعة العمل التشغيلي للمرخص هلم 
   العليا للمرخص هلم.املستوى الثاين: إحالة النزاع إىل مستوى اإلدارة 
   اهليئة.املستوى الثالث: إحالة النزاع إىل 

 
 آلية فض النزاع: 

 

جيب على املرّخص هلم يف حالة نشوب نزاع أو ظهور خالف بينهم عقد اجتماع خالل عشرة أايم عمل من اتريخ إرسال إشعار مكتوب  -
أطول طبقاً التفاق ثنائي مكتوب بينهم(، وذلك للتفاوض حبسن عن النزاع أو اخلالف من قبل أحد املرّخص هلم لآلخر )أو أي مدة 

 .النزاع نية لفض
اق ثنائي مكتوب خالل مخسة أايم عمل من االجتماعات )أو يف مدة أطول طبقاً التفقدم اإلشعار يتم الوصول إىل حل مرٍض مل إذا مل -

ن املرّخص هلم مؤلفة من رؤسائهم التنفيذيني أو بدائل مرشحة جيب خالل يومي عمل حتويل النزاع إىل جلنة مشرتكة م، بني املرّخص هلم(
مساعيهم إلهناء النزاع أبقصى سرعة ممكنة خالل مخسة  وجيب على الرؤساء التنفيذيني أو من ينوب عنهم أن يستخدموا جلَّ  ،منهم

 عشر يوم عمل من اتريخ حتويل موضوع النزاع هلم )أو يف مدة أطول طبقاً التفاق ثنائي مكتوب بني املرّخص هلم(.
 .يف حال عدم التوصل حلل، حيال النزاع إىل اهليئة )جلنة فض النزاعات(  -
النزاع أو بعده على اللجوء إىل التحكيم وحتيل جلنة فض النزاعات النزاع بني املرخص هلم يتفق األطراف صراحة قبل نشوب  أنجيوز  -

 اخلصوم.يف حال اتفاق  التحكيمعلى 
 ميكن ألي مرخص له أتثر مباشرة من أي قرار أصدرته اهليئة، التظلم أمام جملس املفوضني وفقاً إلجراء التظلم الذي تعتمده اهليئة.  -
كما جيب أال يفصل أي طرف شبكة   ،نزاع أو خالف بني الطرفني أن تبقى شبكاهتم مرتبطة لتوفري اخلدمات ونقل احلركةجيب أثناء أي  -

وأي طرف يرغب يف ذلك الفصل ميكن أن يقدم شكوى للهيئة وجيب على اهليئة إعطاء رأي يف  ،الطرف اآلخر قبل موافقة اهليئة
 من الطرف اآلخر قبل إصدار أي قرار خبصوص فصل الشبكة املذكورة. الشكوى مباشرة، وميكن هلا أن تطلب إيضاحات

 
 
 
 
 

-  



  

 

 جلمهورية العربية السورية  ا   

  اهليئة الناظمة لقطاع االتصاالت  

      

 

30 
 

 

 تاميةاخلحكام األ -14املادة 
 

الـ لعام  /18قانون االتصاالت رقم /مبضمون يف معرض تطبيق مجيع البنود الواردة يف الالئحة التنظيمية للربط البيين جيب التقيد الكامل  -
( 2-1-2من البندين ) كلومضمون   لالتصاالت،احلقوق املؤقتة واحلصرية للشركة السورية  ةواملتضمنمنه  /71ادة /ـوخاصة امل 2010

العمومية النقالة يف  االتصاالتالتجارية الواردة يف وثيقة الرتخيص اإلفرادي اخلاصة لتشغيل شبكات  األحكام( من 2-1-3و )
 الدولية.اجلمهورية العربية السورية واملتضمن البنية التحتية الوطنية للنقل والبوابة 

تعديل هذه الالئحة التنظيمية، حسب ما تراه مناسباً لقطاع االتصاالت؛ وهلا يف سبيل ذلك القيام مبشاورات مع األطراف احلق بللهيئة  -
 .املعنية يف قطاع االتصاالت


