
 

 
 
 
 
 

 

مً الفٝـ٘ األّىل ) عناىتـل ّ أّسٓذّ( ّالفٝ٘ الجاىٔ٘  قامت اهلٔٝ٘ بتْجُٔ ارتطاب اآلتٕ دتنٔع املشخص هله

املعئني بتيفٔز قشاس اللجي٘ الْصاسٓ٘ للربٓذ ّاالتصاالت ّتكئ٘ املعلْمات بشأٌ  ) سى٘ ، فشٓيذٖ ، تْٔ(

 دّل زتلع التعاٌّ :  ضنًأطكف أطعاس البٔع بادتنل٘ ّالتجضٜ٘ رتذمات التجْال الذّلٕ 

 خلفٔ٘ : 

 قامت اللجي٘ الْصاسٓ٘ للربٓذ ّاالتصاالت ّتكئ٘ املعلْمات جمللع التعاٌّ لذّل ارتلٔج العشبٔ٘ .1

 بتشهٔل فشٓل عنل ٓطه ممجلني مً ٍٔٝات تيعٔه االتصاالت بذّل زتلع التعاٌّ ارتلٔجٕ.

مع مظتفٔط٘ مشاّسات ّبعذ إجشاٛ  ،بششن٘ اطتشاسٓ٘ متخصص٘  االطتعاى٘ب ّ قذو ٍزا الفشٓل 

أصحاب املصلح٘ ّاملعئني،  بتكذٓه تْصٔات لتيعٔه أطعاس خذمات التجْال الذّلٕ املتيكل .  

ّاعتنذت اللجي٘ الْصاسٓ٘ للربٓذ ّاالتصاالت ّتكئ٘ املعلْمات لذّل زتلع التعاٌّ ارتلٔجٕ 

شابع التجْال الذّلٕ املتيكل بني دّل زتلع التعاٌّ ارتلٔجٕ يف اجتناعَا الخذمات أطكف أطعاس 

 و. 5115ْٓىْٔ  9ّالعششًٓ الزٖ عكذ بتاسٓخ 

 

تيفٔز االلتضامات لاختار إجشاٛات ب( مً قاىٌْ تيعٔه االتصاالت  تلضو اهلٔٝ٘ 8.8ّحٔح أٌ املادٗ ) .5

الياشٝ٘ عً االتفاقٔات الذّلٔ٘ يف زتال االتصاالت اليت تهٌْ الظلطي٘ طشفًا فَٔا ، ّالكشاسات 

ّاإلقلٔنٔ٘ امليطن٘ إلَٔا الظلطي٘ ، ّرلو بالتيظٔل مع ادتَات الصادسٗ مً امليعنات الذّلٔ٘ 

 املعئ٘ . 

 
إضاف٘ إىل االحهاو ّالششّط  املشخص لُ لتضاوباالرتاخٔص املنيْح٘ للنشخص هله  ىصت .3

امليصْص علَٔا يف الرتخٔص ، بأحهاو قاىٌْ تيعٔه االتصاالت ّاالٜح٘ التيفٔزٓ٘ ّبهل 

 ّالكشاسات رات الصل٘ ، ّلْاٜح ّقشاسات ّأّامش ّإسشادات اهلٔٝ٘.  الكْاىني ّاللْاٜح املعنْل بَا

 

لتطبٔل قشاس  ٘اآلتٔ التْجَٔاتّعناًل باختصاصات اهلٔٝ٘ املزنْسٗ أعالِ ، فإٌ اهلٔٝ٘ تصذس  .4

 .لتجْال الذّلٕاخذمات تيعٔه أطعاس  اللجي٘ الْصاسٓ٘ ارتلٔجٔ٘ بشأٌ 

 التْجَٔات : 

تتطنً ادتذاّل املبٔي٘ أدىاِ أطكف األطعاس  اليت طتظشٖ يف الظلطي٘ اعتباسًا مً التْاسٓخ املبٔي٘  .5

 نل خذم٘ مً خذمات التجْال الذّلٕ املتيكل :  قشًٓ 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 ) IOT))التعشف٘ البٔئ٘ بني املشػلني  (أطعاس ادتنل٘ أطكف  

 
 

 أطكف طعش ادتنل٘ 

ٓيآش  1اعتباسًا مً 

 و5116

ٓيآش  1مً  اعتباسًا

 و5117

 اعتباسًا مً 

 و5118ٓيآش  1

 اعتباسًا مً

 و5119ٓيآش  1

 اعتباسًا مً

 و5151ٓيآش  1

املهاملات الصادسٗ إىل 

دّل زتلع التعاٌّ 

ارتلٔجٕ األخشٚ شامل٘ 

دّل٘ الْطً )ضنً دّل 

زتلع التعاٌّ 

ارتلٔجٕ( )بالذقٔك٘ / 

 س.ع(

1.181 

(SDR  :1.33 ) 

1.173 

(SDR  :1.35 ) 

 

1.165 

(SDR  :1.31 ) 

1.165 

(SDR  :1.31 ) 

1.165 

(SDR  :1.31 ) 

املهاملات احمللٔ٘  

ضنً الذّل٘ املضاسٗ أثياٛ 

التجْال )بالذقٔك٘ / 

 س.ع(   

1.173 

(SDR  :1.14 ) 

1.169 

(SDR  :1.13 ) 

1.165 

(SDR  :1.15  ) 

1.165 

(SDR  :1.15 ) 

1.165 

(SDR  :1.15 ) 

املهاملات املظتلن٘  

أثياٛ التجْال )بالذقٔك٘ 

 / س.ع(

 ال ٓيطبل ال ٓيطبل  ال ٓيطبل  ال ٓيطبل ال ٓيطبل 

األطعاس لهل سطال٘ 

ٓته ىصٔ٘ قصريٗ 

إسطاهلا أثياٛ التجْال) 

  س.ع(

1.115 

(SDR  :1.13 ) 

1.115 

(SDR  :1.13 ) 

1.115 

(SDR  :1.13 ) 

1.115 

(SDR  :1.13 ) 

1.115 

(SDR  :1.13 ) 

األطعاس رتذم٘ البٔاىات 

ثياٛ التجْال املتيكل٘ أ

 )باملٔجابت/ س.ع( 

1.318 

(SDR  :1.57 ) 

1.195 

(SDR  :1.36 ) 

1.135 

(SDR  :1.55 ) 

1.115 

(SDR  :1.51 ) 

1.196 

(SDR  :1.18 ) 

 

 

 التجضٜ٘   أطعاس  طكفأ

 أطكف طعش التجضٜ٘ 

إبشٓل  1اعتباسًا مً 

 و5116

إبشٓل  1اعتباسًا مً 

 و5117

 اعتباسًا مً

 5118إبشٓل  

 اعتباسًا مً

 5119إبشٓل  

 اعتباسًا مً

 و5151إبـشٓـل  1

املهاملات الصادسٗ 

إىل دّل زتلع 

التعاٌّ ارتلٔجٕ 

األخشٚ شامل٘ دّل٘ 

الْطً )ضنً دّل 

زتلع التعاٌّ 

ارتلٔجٕ( )بالذقٔك٘ 

 / س.ع(

1.546 

(SDR  :1.46 ) 

1.538 

(SDR  :1.44 ) 

1.531 

(SDR  :1.43 ) 

1.531 

(SDR  :1.43 ) 

1.531 

(SDR  :1.43 ) 



 

 
 
 
 
 

املهاملات احمللٔ٘ 

ضنً الذّل٘ املضاسٗ 

 أثياٛ التجْال ) س.ع(  

1.111 

(SDR  :1.19 ) 

1.196 

(SDR  :1.18 ) 

1.195 

(SDR  :1.17 ) 

1.195 

(SDR  :1.17 ) 

1.195 

(SDR  :1.17 ) 

املهاملات املظتلن٘ 

أثياٛ التجْال 

 )بالذقٔك٘ / س.ع(

1.135 

(SDR  :1.55 ) 

1.118 

(SDR  :1.51 ) 

1.185 

(SDR  :1.16 ) 

1.185 

(SDR  :1.16 ) 

1.185 

(SDR  :1.16 ) 

األطعاس لهل سطال٘ 

ىصٔ٘ قصريٗ ٓته 

أثياٛ التجْال) إسطاهلا 

  س.ع(

1.131 

(SDR  :1.16 ) 

1.157 

(SDR  :1.15 ) 

1.153 

(SDR  :1.14 ) 

1.153 

(SDR  :1.14 ) 

1.153 

(SDR  :1.14 ) 

األطعاس رتذم٘ 

ثياٛ البٔاىات املتيكل٘ أ

التجْال )باملٔجابت/ 

 س.ع( 

1.511 

(SDR  :1.93 ) 

1.357 

(SDR  :1.61 ) 

1.531 

(SDR  :1.43 ) 

1.195 

(SDR  :1.36 ) 

1.161 

(SDR  :1.31 ) 

* (SDR) :٘حكْم الظحب ارتاص. 

 ٓظشٖ ٍزا اإلطاس التيعٔنٕ علٙ خذمات االتصاالت اآلتٔ٘:  .6

 املهاملات احمللٔ٘  اليت تته مً الشبه٘ املضاسٗ ضنً الذّل٘ املضاسٗ أثياٛ التجْال.  (1

املهاملات الذّلٔ٘ اليت تته أثياٛ التجْال مً الشبه٘ املضاسٗ إىل أٖ مً دّل زتلع التعاٌّ  (5

 ارتلٔجٕ شامل٘ دّل٘ الْطً.

 املظتلن٘ عرب الشبه٘ املضاسٗ  أثياٛ التجْال . املهاملات (3

 الشطاٜل اليصٔ٘ الكصريٗ اليت ٓته إسطاهلا عرب الشبه٘ املضاسٗ أثياٛ التجْال. (4

 خذم٘ البٔاىات املتيكل٘ أثياٛ التجْال. (5

 
مت حتذٓذ أطكف األطعاس بْحذٗ حكْم الظحب ارتاص٘ علٙ مظتْٚ دّل زتلع التعاٌّ ارتلٔجٕ  .7

. ّمً الياحٔ٘ العنلٔ٘، فإىُ ميهً للنشخص هله، فٔنا ٓتعلل  بالتعشف٘ الطتخذامَا ننشجع

التجْال علٙ حتذٓذ أٖ عنل٘  اتفاقٔات يف التجاسٓني تفام مع ششناَٜهالالبٔئ٘ بني املشػلني، ا

 أخشٚ لتظْٓ٘ مطالباتَه.   

 

 حشٓ٘ امليافظ٘ فٔنا بٔيَه بْضع أطعاس أقل مً األطكف التيعٔنٔ٘  شخص هله للنأٌ  جتذس اإلشاسٗ  .8

 ّفٔنا ٓتعلل بباقات التجضٜ٘ املشصّم٘، ال ٓظنح للنشخص هله تكذٓه باقات جتْال.  املْضح٘ أعالِ

بهل خذم٘ جتْال لظعش الْحذٗ ارتاص هٌْ فَٔا طعش الباق٘، يف ظل افرتاضات معكْل٘ٓ

ظعش احملذد بظكف الظعش يف حال اطتخذاو مجٔع الذقاٜل ّالشطاٜل ،  أعلٙ مً الميفشدٗ علٙ حذٗ 

 اليصٔ٘ ّالبٔاىات يف سصم٘ التجْال بشهل نامل .   

 



 

 
 
 
 
 

تهٌْ يف مظتْٚ علٙ أٌ علٙ املشخص هله حتذٓذ ّىشش مجٔع أطعاس التجضٜ٘ بالعنل٘ احمللٔ٘  .9

 طكْف األطعاس املشاس إلَٔا أعالِ أّ أدىٙ مً رلو . 

 

يف سصذ  اهلٔٝ٘تظتنشطستفاع املفاجٙٛ للفْاتري اال صذم٘ادتَْد املبزّل٘ للحذ مً فٔنا خيتص ب .11

. ّطتكْو اهلٔٝ٘ يف مشحل٘ الحك٘ ٚرتفض مظتْٚ الشهاّ  املطبك٘ حالًٔا املبادسات مذٚ فعالٔ٘ 

 التضامات تيعٔنٔ٘.  اىل  اذتالٔ٘   ات املبادس حتْٓل  بتكٔٔه ما ارا ناٌ مً الطشّسٖ

 

هله الزًٓ ٓكذمٌْ خذم٘ التجْال الذّلٕ تْفري البٔاىات املتعلك٘ خبذم٘ التجْال ّرلو علٙ املشخص  .11

ملظاعذٗ اهلٔٝ٘ علٙ إجشاٛ التكٔٔه املظتكبلٕ . ّنجضٛ مً فشٓل عنل التجْال طتكْو اهلٔٝ٘ 

طيْٓ٘ حْل تْفري خذمات التجْال ىصف  بالششّع يف مجع بٔاىات شامل٘ سبع طيْٓ٘ بصْسٗ 

يف دّل زتلع التعاٌّ ارتلٔجٕ .   ّطْف تعنه اطتناسٗ مكذمٕ خذمات التجْال   الذّلٕ مً قبل

 بشهل ميفصل يف مشحل٘ الحك٘.( GCC IMR Data Collection Sheet)مجع البٔاىات 

 

( مهشسًا مً قاىٌْ تيعٔه االتصاالت، جيْص للَٔٝ٘ فشض غشامات ّ 51ّفكًا ألحهاو املادٗ ) .15

 لتضاو بَزا الكشاس .  اإلجشاٛات الكاىْىٔ٘ الالصم٘ يف حال عذو اال عكْبات أخشٚ مياطب٘ بعذ اختار

 
 . ات الالصم٘ لتطبٔل الكشاس أعالِعلٙ مجٔع مْفشٖ خذمات التجْال الذّلٕ اختار الرتتٔب .13

 

  


