بسم هللا الرحمن الرحيم

الهيئة القومية لإلتصاالت
التاريخ0101/01/01 :
تكوين جسم يتولى ادارة
النظام المركزي النتقال مشترك الهاتف الجوال برقمه بين شبكات المشغلين.

 .0مقدمة-:
.i

اؼخيدح اهِيئج اهلّييج هالخصبالح اهٌعبى اهيرنزْ نأفطل اهٌعى اهؽبيوج ؼبهييب هخظتيق خبصيج
اٌخلبل اهيشخرم تركيَ تيً شتنبح اهيشغويً.

.ii

يخظوة اهٌعبى جِج خخّهٓ ادارخَ ّخشغيوج ّصيبٌخَ خحح اشراف اهِيئج.

 .2الهدف-:
(أ) اهِدف يً االشخشبرث اإلخفبق حّل يلخرح هخنّيً جشى يخّهٓ اإلدارث ّاهخشغيل ّاهصيبٌج خخّفر
فيَ اهشرّظ اهخبهيج-:

(ة)

.i

اهيلدرث ّاهنفبءث اهفٌيج.

.ii

اهشفبفيج.

.iii

اهحيبديج.

.iv

اهيّذّكيج.
اهؽيل ؼوٓ يتدأ اهيشبرنج في أؼتبء اهخشغيل ّاهصيبٌج ّاإلدارث.

 .3التجارب العالمية -:
ّفق اهخجبرة اهؽبهييج ٌُبهم ؼدث خيبراح إلدارث ّخشغيل اهٌعبى ُّٓ-:
(أ) الخيبر اآلَل  ( :يؤششبً ؼوٓ خجرتج اهييونج اهؽرتيج اهشؽّديج)

.i

يؽخيد ُذا اهخيبر ؼوٓ إشٌبد اهيِبى هظرف ذبهد يؽيل تٌعبى اإلشٌبد اهخبرجٓ
 Outsourcingيلّى تبهيِبى االخيج-:
 خيّيل ّاشخيراد ّخرنية االجِزث اهيرنزيج,
 االدارث ّاهخشغيل,
 أؼيبل اهصيبٌج اهدّريج ّاهظبرئج,
 خّفير كظػ اهغيبر.

.ii

يخلبطٓ ُذا اهظرف ٌشتج (يذالً  %06في اهخجرتج اهشؽّديج) يً رشّى ٌلل ركى اهيشخرم
يً شتنج هشتنج أخرْ ،هيلبتوج يدفّؼبخَ اهرأشيبهيج ّيصرّفبح اهخشغيل ّاإلدارث
ّيخلبطٓ اهيشغل اهذْ اٌخلل يٌَ اهركى اهٌشتج اهيختليج( %06في حبهج اهشؽّديج).

.iii

يً يزايب ُذا اهخيبر ُّ إؼفبء اهجِبز اهخٌعييٓ يً اهيِبى اهخشغويج ّخرنيزٍ ؼوٓ دّرٍ
اهركبتي ّاهخٌعييي.

.iv

خحليق اهيلدرث ّاهنفبءث اهفٌيج ّاهحيبديج

.v

هِذا اهخيبر ؼيّة أُيِب-:
 ارختبظ اإلشخرداد تبهؽبئداح يً رشّى اهٌلل.
 كد يؤدْ اهٓ زيبدث رشّى اهٌلل هيلبتوج خنبهيف اهؽيل.
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الخيبر الذبىى ( -:اهخجرتج اهيصريج )

(ة)
.i

يؽخيد ُذا اهخيبر ؼوٓ خّهٓ اهجِبز اهخٌعييٓ دفػ نل خنبهيف اٌشبء اهّحدث اهيرنزيج
ّخرنيتِب ّادارخِب يػ إشٌبد خشغيوِب ّاهليبى تأؼيبل اهصيبٌج اهّكبئيج ّاهظبرئج هجِج
خبرجيج ّيخحيل اهجِبز اهخٌعييي دفػ خنبهيف اهيلبتوج هنل ُذٍ األؼيبل.

.ii

يلّى اهيشغل اهذْ يظوة اهيشخرم االٌخلبل اهيَ تبجراءاح اهٌلل ّؼيل اهخشّيبح اهيبهيَ يػ
اهيشغل اهذْ اٌخلل يٌَ اهيشخرم ّذهم تبختبغ ٌعبى اهيلبصج.

.iii

هِذا اهخيبر ؼيّة ؼديدث اُيِب-:
 خحيل اهيٌعى ألؼتبء خٌعيى ّيراكتج خشغيل اهٌعبى.
ٌ شؤ اهٌزاؼبح تيً اهيشغويً اهٌبجيج ؼً اهخشّيبح اهيبهيج.

(ر) الخيبر الذبلد ( -:خجبرة أخرْ)
.i

يؽخيد ُذا اهخيبر ؼوٓ خحيل اهيشغويً نوفج اٌشبء اهٌعبى نبيال تٌعبى اهيشبرنج ّتٌشة
ّفق ؼدديج يشخرنيَ.

.ii

يخى إدارث اهٌعبى تٌعبى االشٌبد اهخبرجٓ ؼتر ظرف ذبهد يخى اإلخفبق ؼويَ.

.iii

يخّهٓ ُذا اهظرف إدارث اهٌعبى ّخشغيوَ ّصيبٌخَ تبالطبفج هأليّر االجرائيج اهخبصج
تبهٌلل نيب يخحصل رشّى اهٌلل يً اهيشخرم ظبهة اهٌلل.

.iv

أيطب هِذا اهخيبر ؼيّة يخؽددث يٌِب -:
 ارختبظ يشخحلبح اهظرف اهذبهد تبهيخحصل يً رشّى اهخٌلل رتيب يؤدْ هؽدى
اهيّذّكيج ّاهحيبديج.
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 يؤدْ اهٓ رفػ رشّى ظوة اهٌلل هيلبتوج شداد يشخحلبح اهظرف اهذبهد.
 كبتل هزيبدث ٌشؤ اهٌزاؼبح تيً اهيشغويً.
(د) الخيار المقترح -:
.i

هخالفٓ اهؽيّة اهّاردث تبهخيبراح اهيذنّرث أؼالٍ خلخرح اهِيئج اآلخٓ-:
 يخى خنّيً شرنج خشبُى فيِب شرنبح اإلخصبالح اهؽبيوجّ ،تِينويج إداريج يحدّدث
ّيفطل أً ينًّ هوِيئج خيذيل في يجوس اإلدارث ّذهم هغرض إدارث اهٌعبى.
 خلّى اهِيئج يػ اهيشغويً تخيّيل اشخجالة االجِزث اهيرنزيج ّخرنيتِب.ؼوي اً
خلّى اهشرنبح تخحيل نل اهخجِيزاح اهفٌيج في شتنبخِب
 يجة أً يخطيً اهخؽبكد يػ اهيّرد خنوفج إشٌبد أير اهصيبٌج ّاهخشغيل هوشٌخيً
األّهٓ ّاهذبٌيج هَ ّيلّى تأؼتبء اإلدارث ّيخبتؽج اإلجراءاح ّخدرية اهؽبيويً في
اهشرنج ّتيراكتج ييذويً هوِيئج،
 خخحيل شرنبح اإلخصبالح خنبهيف اهصيبٌج ّاهخشغيل يً اهشٌج اهذبهذج.
 يحدد يجوس اإلدارث ظرق خّزيػ االرتبح .

.ii

يخى خلبشى اهؽبئد تيً األظراف اهيشخرنج تٌشة خحدد ّفلبً هيشبُيج نل ظرفّّ ،فلبً
هورشّى اهخي خحددُب اهِيئج،

.iii

تخظتيق ُذا اهيلخرح خنًّ جييػ األظراف كد خأندح يً اشخلراريج اهٌعبى ّفي ٌفس
اهّكح خى اهخؽرف ؼوٓ شنل األؼتبء اهخشغيويج ّاإلداريج ّاألؼظبل اهيحخيوجّ ،تيشبرنج
اهجييػ ٌنًّ كد حللٌب اهشرّظ اهخي ٌِدف اهيِب يً اهخأند يً اهيلدرث ّاهنفبءث اهفٌيج
ّاهشفبفيج ّاهيّذّكيج ّاهحيبديج إطبفج إهٓ يتدأ اهيشبرنج.
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.iv

ٌُبهم يزايب اخرْ هِذا اهخيبرُّٓ-:
 يؤدْ هخلويل اهٌزاؼبح تيً اهيشغويً،
 اٌشيبة ّشِّهج االيّر االجرائيج.
 خلويل اؼتبء ادارث اهٌعبى ؼوي اهِيئج.
 يصدر جديد هاليراداح.
 دخّل اهِيئج في شرانج حليلج يػ اهيشغويً.

الخالصج-:
سؼيبً هو الٍيئج االرخقبء تقطبع االخصبالح ػتر هشبركج جهيغ اصحبة الهصمحج فى جهيغ األهَر الخى
خٍن القطبع ػميً خطرح الٍيئج ٌذي االسخشبرث هسخٍديج تخجبرة الدَل الخى قبهح تخطتيق الىظبن َخأهل أو
يسبٌن الكل في خطَيرالهقخرح الهتدئي الهؼرَض.
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