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  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  ربط شبكات االتصاالت الخاصةإنشاء وتعليمات 
  

   وتعديالته١٩٩٥ لسنة ١٣من قانون االتصاالت رقم ) ٢٣(و ) ٢٢(م المادتين صادرة بموجب أحكا
  

  

 التسمية) ١(المادة 

ويعمل بها من ) شبكات االتصاالت الخاصةربط إنشاء وتعليمات (تسمى هذه التعليمات 

  . الهيئةمجلس مفوضيتاريخ إقرارها من قبل 

  

  التعريفات) ٢(المادة 

الواردة أدناه  ية حيثما وردت في هذه التعليمات المعانييكون للكلمات والعبارات التال  .أ 

 :  والمخصصة لها في قانون االتصاالت ما لم تدل القرينة على غير ذلك
 

 . قانون االتصاالت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب أحكام:الهيئة  -١

ألصوات  نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو اإلشارات أو ا:االتصاالت  -٢

أو الصور أو البيانات ، مهما كانت طبيعتها ، بواسطة الوسائل السلكية أو 

 .الراديوية أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من األنظمة اإللكترونية

الخدمة التي تتكون كلياً أو جزئياً من إرسال المعلومات : خدمة االتصاالت  -٣

 .االتصاالتأي من عمليات باستخدام  اتصاالت واستقبالها وتمريرها على شبكات

خدمة  أو مجموعة منظومات لتقديم اتصاالتمنظومة :  شبكة االتصاالت العامة -٤

 .قانون االتصاالت وفقاً ألحكام للمستفيدين االتصاالت العامة

 عامة أو لفئة  للمستفيدين المقدمةاالتصاالتخدمة : خدمة االتصاالت العامة  -٥

  .قانون االتصاالتمعينة منهم مقابل أجر وفقاً ألحكام 

منظومة اتصاالت تشغل لمصلحة شخص واحد أو : شبكة االتصاالت الخاصة  -٦

 .مجموعة من األشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة

 باستخدام عمليات  خدمة االتصاالت العامة الشخص الذي يستفيد من:المستفيد -٧

 .االتصال

 ١



 الموقع أي منهما بين االتفاقيةعقد أو  أو الالهيئة اإلذن الممنوح من :الرخصة  -٨

 أو شبكة اتصاالت عامة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة الهيئة

 أو استخدام ترددات راديوية ، وذلك وفق أحكام خدمات اتصاالت عامةتقديم 

 . واألنظمة الصادرة بموجبهقانون االتصاالت

 .صاالتقانون االتحكام  وفقاً ألرخصةالشخص الذي حصل على : المرخص له  -٩

  

يكون للكلمات  المادة،من هذه ) أ(التعريفات الواردة في الفقرة باإلضافة إلى   .ب 

والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم 

  :تدل القرينة على غير ذلك

  

  . وتعديالته١٩٩٥ لسنة ١٣قانون االتصاالت رقم : قانون ال -١

 .المبنى أو الموقع المحصور ضمن حدود متصلة جغرافياً : عقارال -٢

تقع ضمن التي  خاصةالتصاالت االشبكة  : )فئة أ(خاصة االتصاالت الشبكة  -٣

 . عقار واحد

 تقع في  التيخاصةالتصاالت الشبكة ا:  )بفئة (خاصة االتصاالت الشبكة  -٤

 . وتكون مرتبطة مع بعضها البعضأكثر من عقار واحد

 عالقة تعاقدية لإلستفادة من بالمرخص لهالشخص الذي تربطه :  المشترك -٥

 . شبكة االتصاالت العامة من خالل المرخص لهالخدمات التي يقدمها 

 لدى للمشتركالشخص الذي يستخدم الجهاز الطرفي العائد  : مالمستخِد -٦

 أو الشخص الذي يستخدم شبكة االتصاالت العامةل  المشغّلالمرخص له

 . حسب واقع الحال ،شبكة االتصاالت الخاصةفي العائد لمالك الجهاز الطر
 

  ) ٣ (المادة

شبكات االتصاالت ببعضها ببعض أو  وربط الخاصةشبكات االتصاالت إنشاء يجوز 

  . هذه التعليماتألحكاموفقاً العامة 

  

   )٤ (المادة

 مستخدميو مالكي  تمكينإنشاء  شبكات االتصاالت الخاصةية من اتكون الغ  .أ 

 .حاجاتهم الخاصةخدمة في  منها من االستفادة  الشبكاتتلك

   . دون أية قيود أو شروط)فئة أ( الخاصة تالتصاالا ةشبك يتم إنشاء .ب 

 ٢



طالما  دون أية قيود أو شروط )فئة ب( الخاصة تالتصاالاشبكة  يتم إنشاء  .ج 

  .شبكة االتصاالت العامة باستخدامربط أجزاءها انه يتم 

 المرتبطة أجزاءها باستخدام )ب فئة ( الخاصة ت التصاال شبكةيتم إنشاء  .د 

 بعد الحصول على موافقة لمالك نفس الشبكةعائدة ملكيتها  وصالت ربط 

 . إنشاءهاالخطية على الهيئة

تلك  مستخدمي تمكين شبكات االتصاالت الخاصة  بينربطالتكون الغاية من   .ه 

  . ببعضهم البعض من االتصالالشبكات

 بشبكات االتصاالت العامة كات االتصاالت الخاصةشبتكون الغاية من ربط   .و 

 شبكات بمستخدمي  من االتصال مستخدمي شبكات االتصاالت الخاصةتمكين

 التي يتم  االتصاالت العامة شبكاتخدمات من واالستفادة العامةاالتصاالت 

 من االتصال شبكات االتصاالت العامة مستخدميالربط معها ، وكذلك تمكين 

   .ات االتصاالت الخاصةشبك بمستخدمي
 

  ) ٥ (المادة

  :وفقا لما يلي  أخرى خاصةخاصة بشبكة اتصاالتت تصاالشبكة ايتم ربط 

  

 اتصاالت خاصةبشبكة  ) فئة أ(خاصة التصاالت االشبكة  ربط  تمي  .أ 

  أية قيود أو شروطدونو وفقاً التفاقية خطية بين مالكي الشبكتين )فئة أ(أخرى

بشبكة اتصاالت  لتين يتم ربطهما غير مرتبطةلطالما كانت كل من الشبكتين ا

 .عامة

فئة (أخرىبشبكة اتصاالت خاصة ) فئة أ(االتصاالت الخاصة شبكة يتم ربط  .ب 

 وفقاً التفاقية خطية بين مالكي الشبكتين، وعلى أن ال يتم الربط إال بعد )أ

كانت كل من الشبكتين   إذا،على تلك االتفاقية الهيئة الحصول على موافقة

 .بشبكة اتصاالت عامة اللتين يتم ربطهما أو أي منهما مرتبطة

 )فئة أ(شبكة االتصاالت الخاصة ب )فئة ب( شبكة االتصاالت الخاصة يتم ربط  .ج 

وفقاً التفاقية خطية بين مالكي  أخرى )فئة ب(بشبكة اتصاالت خاصة  وأ

على   الهيئةلحصول على موافقةالشبكتين، وعلى أن ال يتم الربط إال بعد ا

 .تلك

  

  

 ٣



  ) ٦ (المادة

 : يليوفقا لماخاصة بشبكة اتصاالت عامة ت تصاالشبكة اربط  يتم
 

هي  عامةبشبكة اتصاالت  المنوي ربطها شبكة االتصاالت الخاصةإذا كانت   .أ 

ل الممنوحة لمشغّ الرخصة وفقاً ألحكام  فيتم تنفيذ الربط ،)فئة أ(شبكة خاصة 

 شبكة االتصاالت الخاصة  مالك أن أساسعلىاالت العامة شبكة االتص

 والمقاييس  مواصفاتلل ووفقا  شبكة االتصاالت العامة ل لدى مشغّمشترك

التي سيتم شبكة االتصاالت العامة للربط على الهيئة الفنية المعتمدة من قبل 

   .الربط معها

 عامةال تصاالبشبكة االت المنوي ربطهاشبكة االتصاالت الخاصة إذا كانت  .ب 

 أن يتم ذلك وفقاً التفاقية خطية بين  فيتوجب ،)فئة ب(شبكة خاصة هي 

 اخذ العامةاالتصاالت شبكة  الذي يشغّل المرخص لهعلى مالكي الشبكتين و

بموجب طلب وذلك  الربط  نقاطعلى على االتفاقية  و موافقة الهيئة المسبقة

 :المعلومات التالية  يتضمن خطي

 ؛  بين مالكيي الشبكتيننص االتفاقية )١

 ؛  في كل نقطة من نقاط الربطالغاية من الربط )٢

  ؛ المنوي ربطهاالخاصة شبكةلل وصف تفصيلي )٣

 هذه التفاصيل عناوين  بحيث تتضمنالتفاصيل الفنية لكيفية تنفيذ الربط )٤

 ؛ الربط المستخدمةت ومصدر وصال وسعات نقاط الربط  المعتمدة ومواقع

 إال بعد صدور بشكل عام أو في أية نقطة للربط  ال يجوز تنفيذ الربطو  .ج 

المعلومات المشار إليها أعاله وأحكام دراسة االتفاقية و بناء على الهيئة موافقة

  التي سيتم الربط معهاشبكة االتصاالت العامة الممنوحة لمشغل الرخصة

ن  إذا كاقطة ربطن للحاجة الفعلية للربط في أكثر من الهيئةإضافة إلى تقييم 

 في حال الهيئةيشترط الحصول على موافقة مسبقة من .الطلب يتضمن ذلك 

شبكة  إذا كانت شبكة اتصاالت خاصة بشبكة اتصاالت عامةالرغبة بربط 

 بغض  أخرى خاصةبشبكة اتصاالت المعنية مربوطة االتصاالت الخاصة

  . من الشبكتينالنظر عن فئة أيٍ

 الهيئة أن يزود تصاالت عامة شبكة ا الذي يشغّلالمرخص لهيتوجب على   .د 

ه تبشبك  والتي ارتبطت بشبكات االتصاالت الخاصةبكافة المعلومات المتعلقة 

من هذه ) ب(و) أ(قبل تاريخ نفاذ هذه التعليمات، والمطلوبة بموجب البندين 

 ٤



 من مراجعتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات الهيئةالمادة، وذلك لتمكين 

 بحيث تصبح  تتوافق مع أحكام هذه التعليماتلمعالجة أية أجزاء منها ال

  .متوافقة معها
 

  ) ٧ (المادة

خدمات تقديم  اتصاالت خاصةشبكة يشغل أو يدير أو لمن يمتلك ال يجوز   .أ 

  . من خالل تلك الشبكةاتصاالت عامة

  مع شبكة المرتبطة الخاصة االتصاالت شبكات  أو مشغّليال يجوز لمالكي .ب 

  . من خالل تلك الشبكاتخدمات اتصاالت عامة  تقديماالتصاالت العامة

شبكة  أن يستخدم ل شبكة االتصاالت العامةيشغّ الذي للمرخص لهال يجوز   .ج 

خدمات  أو أي جزء منها في تقديم المرتبطة معه االتصاالت الخاصة

ما تتطلبه ب وينحصر هذا االستخدام  ،ألي طرف ثالث االتصاالت العامة

  من االتصال شبكة االتصاالت العامةي مستخدمطبيعة الربط لتمكين

 شبكة االتصاالت  مستخدمي ولتمكينشبكة االتصاالت الخاصةبمستخدمي 

 . شبكة االتصاالت العامةمات من خداالستفادة من الخاصة

   

  )٨(المادة

إنشاء شبكات ، وبالتأكيد على أن الغاية من على الرغم مما جاء في هذه التعليمات

 تلك الشبكات من االستفادة منها في ومستخدميلتمكين مالكي  هي االتصاالت الخاصة

 العائد ملكيتها للجهات شبكات الخاصة وربط إنشاء يجوز  خدمة حاجاتهم الخاصة،

مع  أو األخرى  الخاصة االتصاالتالشبكاتعضها البعض أو مع بباألمنية والعسكرية 

  . اجاتهم الخاصةلخدمة ح وذلك  دون قيود أو شروط العامةشبكات االتصاالت 

 ٥
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