بسم اهلل الرمحن الرحيم
ورقت تشبوريت حىل انمشبركت فً انبىيت انتحتيت نإلتصبالث
 .1انىظغ انحبني نسىق االتصبالث في انسىدان:
(•) شٓذ لـبع االرظبالد ف ٙانغٕداٌ يُز رسشٚشِ ف ٙيـهغ رغؼُٛبد انمشٌ انًبػٔ ٙفزسّ
دٌٔ لٕٛد أيبو يشبسكخ انمـبع انخبص رـٕسا ٔإَدبصاد يمذسح.
(•) أعفشد انزـٕساد ٔاإلَدبصاد خالل انفزشح 2011-1993و ػٍ إسعبء ثُٛخ رسزٛخ
يزـٕسحٔ ،خبءد ْزِ انجُٛخ انزسزٛخ زظٛهخ خٕٓد ششكبد اإلرظبالد انًشخض نٓب.
ٔلذ أربزذ ْزِ انجُٛخ انزسزٛخ ثذٔسْب يب ٚه-:ٙ
َ - 1شش إػبفٗ نمشجكبد ٔانًمبعى ٔصٚبدح يمذسح ف ٙعؼبرٓب.
 - 2صٚبدح يمذسح ف ٙأػذاد انًشزشك.ٍٛ
َ - 3ـبق ػشٚغ يٍ انخذيبد انًزُٕػخ ٔيٍ انزـجٛمبد االنكزشَٔٛخ .
(•) سغى يب رسمك يٍ رـٕسٔإَدبصاد خالل انسمجخ انًؼُٛخ ،فئَّ يب صال دٌٔ انـًٕذ،
ع ٙرٕاخّ انمـبع ف ٙانفزشح انمبديخ يُٓب-:
ُْٔبنك رسذٚبد سئ ٙح
 - 1انًضٚذ يٍ اعزًشاسٚخ ٔرغشٚغ ًَٕ انخذيبد انثبثزخ ٔاندٕانخ ٔخذيبد االَزشَذ فٙ
انًُبؿك انز ٙرًذ رغـٛزٓب يٍ لجم ٔرغـٛخ انًُبؿك انًفزمشح نزنك زبنٛبً.
 - 2رٕعٛغ سلؼخ انزغـٛخ اندغشافٛخ نكبفخ انخذيبد ٔدػى انـهت نٓزِ انخذيبد خبطخ فٙ
انًُبؿك انشٚفٛخ ٔانُبئٛخ.
 - 3صٚبدح انًُبفغخ ف ٙأعٕاق انخذيبد ٔانُفبر انشبيم إنٓٛب ،خبطخ خذيبد االَزشَذ
ػبنٛخ انغشػخ ثغٛخ رخفٛغ األعؼبسٔ ،رشدٛغ اعزخذايٓبٔ ،يزبثؼخ إدخبل انخذيبد
انسذٚثخ راد انُـبق انؼشٚغ ٔانغشػبد انؼبنٛخ ٔاإلَزمبل إنٗ شجكبد اندٛم انزبنٙ
ثظفخ ػبيخ.
 - 4رـٕٚش انغٛبعبد ٔاٜنٛبد انزُظًٛٛخ انالصيخ نًمبثهخ انزسذٚبد انًبثهخ.
 .2أهذاف ودواػي انمشبركت فً انبىيت انتحتيت :
 2.1رششٛذ ٔخفغ انُفمبد انشأعًبنٛخ ٔانزشغٛهٛخ ( (CAPEX&OPEXنهًشغه.ٍٛ
 2.2رًك ٍٛانًشغه ٍٛيٍ انزشكٛض ػهٗ َشش شجكبرٓى َٔظًٓى األعبعٛخ ثألم ركهفخ ٔأػهٗ
كفبءحٔ ،انزشكٛض ػهٗ إعزخذاو فبسق انزكهفخ ف ٙرـٕٚش خذيبد اإلرظبالد اندذٚذح
ٔانخذيبد راد انمًٛخ انًؼبفخ ٔفٗ رسغ ٍٛيٕالفٓى انزُبفغٛخ.
 2.3رخفٛغ ركهفخ َشش شجكبد انُـبق انؼشٚغ ثًب ٚسمك عشػخ َششْب ٔانُفبر انًٛغٌش نٓب
خبطخ ف ٙانًُبؿك انشٚفٛخ ٔانُبئٛخ
 2.4خهت فٕائذ كجشٖ نهًشزشك ٍٛثزٕفٛش خذيبد يزـٕسح راد خٕدح ػبنٛخ ٔأعؼبس يمذٔس
ػهٓٛب خبطخ ف ٙانًُبؿك انشٚفٛخ ٔانُبئٛخ رسمٛمبً نًشائ ٙأغشاع انخذيخ انشبيهخ
ٔانُفبر انشبيم.
 2.5انس ٌذ يٍ انًخبٔف ٔاألػشاس انجٛئٛخ ٔانظسٛخ ٔاالخزًبػٛخ انز ٙلذ رُدى يٍ َشش
شجكبد اإلرظبالد انغٛبسح ٔيٍ رؼذد ٔكثشح األػًبل انًذَٛخ انًظبزجخ نزًذٚذ انشجكبد
ٔإلبيخ انزدٓٛضاد.
 2.6رشدٛغ ًَٕ انزـجٛمبد ٔانخذيبد اندذٚذح ٔرشلٛخ انزُبفظ ثبنس ٌذ يٍ زٕاخض انذخٕل
نهغٕق خبطخ فْ ٙزا انؼظش انًزغى ثبنزـٕساد انزمبَٛخ انًؼـشدح ٔانًزغبسػخ.
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 2.7رسمٛك ألظٗ ٔأيثم إعزخذاو نهًٕاسد انمبئًخ ػجش رخفٛغ اصدٔاخٛزٓب ٔػجش اإلعزغالل
األلظٗ نغؼبرٓب ٔإيكبَبرٓب.
 2.8رسمٛك رٕاصٌ ث ٍٛاإلَفشادٚخ ) (Exclusivityف ٙإَشبء انجٍُٖ انزسزٛخ ٔانُفبر انًفزٕذ (
)Open Access
 .3أوىاع انمشبركت فً انبىيت انتحتيت انتحتيت انمتؼبرف ػهيهب:
 3.1ثبعزثُبء يدبل انشثؾ انجًٚ ،ُٗٛكٍ رمغٛى إَٔاع انجٍ ٚخ انزسزٛخ انًزؼبسف ػهٓٛب إنٗ
َٕػ ٍٛسئٛغًْ ٍٛب:
( )1انًشبسكخ فٗ ا نتَٛخ انزسزٛخ غٛش انُشـخ ()Passive Infrastructure sharing
ٔالد٘ دشًم انًشبسكخ فٗ األػًبل انًذَٛخ ٔكبفخ انؼُبطش ٔانًكَٕبد غٛش
االنكزشَٔٛخ نهجٍٚخ انزسزٛخ.
( )2انًشبسكخ فٗ ا نجٍٚخ انزسزٛخ انُشـخ (ٔ )Active Infrastructure sharingا نزٗ
دشًم انًشبسكخ فٗ انؼُبطش ٔانًكَٕبد االنكزشَٔٛخ نهجٍٚخ انزسزٛخ
 3.2تتمثم بؼط ػىبصر ومكىوبث انىىػيه أػالي فيمب يهً:
(أ) انًشبسكخ فٗ انجُٛخ انزسزٛخ غٛش انُشؾح ()Passive Infrastructure sharing
• األثشاج ٔانظٕاسٖ )( Towers & Masts
• األَبثٛت (ٔ )Ductsانًغبساد (ٔ )Routesانمُٕاد ٔانخُبدق
)(Trenches
• أخٓضح انـبلخ انكٓشثبئٛخ ٔأخٓضح انزكٛٛف
• َظى اإلَزاس ٔيكبفسخ انسشائك
• انكٕاثم ثإَٔاػٓب
• انكجبئٍ
• انًٕالغ انـجٛؼٛخ (ٔ )Physical Sitesاألساػٗ.
• انًجبَٗ ٔاألعـر ٔانًبٖٔ (.)Shelters
• يٕالغ األخٓضح.
• انجُٗ انزسزٛخ نهًشافك األخشٖ (انًٛبِ ،انكٓشثبء ٔ ،انظشف انظسٗ  ...انخ)
(ة) انًشبسكخ انُشؾح (:)Active Sharing
(•) انٕٓائٛبد ٔأَظًزٓب )(Antennas & Antenna Systems
(•) يسـخ انزشاعم انمبػذٚخ ()BTS
(•) ٔزذح انزشاعم يغ انخالٚب ( )Node-Bثشجكخ اإلرظبالد انغٛبسح
(•) شجكخ انزسكى انشادٕٚٚخ ))(The Radio Network Controller (RNC
(•) شجكخ انُفبر انشاد )Radio Access Network (RAN) ( ٖٕٚانزٗ رشًم
انكٕاثم انًغزٚخ (ٔ )Feeder cablesأخٓضح انزشاعم.
(•) انشجكخ األعبعٛخ ()Core Network
(•) انشجكخ انفمشٚخ ()Backbone Network
(•) شجكخ انزشاعم انسهمٛخ ()Transmission Ring Network
(•) َظى إداسح شجكخ األنٛبف انؼٕئٛخ ( Management system for fiber
)Network
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(•) ٔعبئؾ انـ ( Backhaulانٕعبئؾ انشادٕٚٚخ ٔٔعبئؾ األنٛبف انؼٕئٛخ ٔغٛشْب)
(•) انخـٕؽ انًسهٛخ ( ٔ )Local Loop Unbundlingرفكٛكٓب
(•) َفبر انـ ()Bitstream Access
(•) انؼُبطش ٔانًكَٕبد انزكٛخ ثبنشجكخ
(•) عدم ثٛبَبد األخٓضح ()Equipment Identity Register
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مرئيبث انهيئت واألغراض انمبتغبة:

 4.1إٌ َدبذ رسشٚش طُبػخ االرظبالد ثبنجالد ٚؼزًذ ػهٗ ٔخٕد عٛبعبد ٔأؿش رُظًٛٛخ
يشدؼخ ٔيسفضح نهزُبفظ ٔإعزمـبة اإلعزثًبساد.
 4.2إٌ ال م شارك ة فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ ث ٍٛششكبد اإلرظبالد ٔثُٓٛب ٔث ٍٛانًشافك األخشٖ
(يثم يشفك انًٛبِ ٔيشفك انكٓشثبء ٔيشافك انجث اإلراػ ٙانًغًٕع ٔانًشئٔ ٙغٛشْب)
ُٚؼذ يٍ أْى انؼُبطش انالصيخ نًمبثهخ انزسذٚبد انًبثهخ ٔٚؤدٖ ثذٔسِ إنٗ إثشاء انزُبفظ
ٔرششٛذ اإلعزثًبساد ٔ ،يٍ ثى إنٗ َشش عشٚغ نهشجكبد ٔانخذيبد ػهٗ َـبق انمـش
ثأعؼبس ف ٙيزُبٔل أٚذ٘ انًٕاؿُ.ٍٛ
انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ
 4.3ثًب أَّ ال رٕخذ زبنٛبً عٛبعخ ٔنٕائر رُظًٛٛخ يسذدح ف ٙيدبل
انزسزٛخ ثئعزثُبء يدبل انشثؾ انجٔ ،ُٙٛثخالف يب كفهزّ ارفبلٛبد انزشاخٛض نهًشغه ٍٛيٍ
زك ف ٙإلبيخ انجٍٚخ انزسزٛخ انخبطخ ثٓى أٔ إعزئدبسْب يٍ انًشغه ٍٛاٜخش ،ٍٚفئٌ انٓٛئخ
رغؼٗ يٍ ٔساء ْزِ انٕسلخ انزشبٔسٚخ إنٗ ثهٕسح عٛبعخ ٔاػسخ ٔأؿش رُظًٛٛخ
ٔيٕخٓبد يُبعجخ ف ٙيدبل انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ خبطخ ف ٙانًُبؿك انز ٙال ٚكٌٕ
فٓٛب إَشبء انجٍٚخ انزسزٛخ الزظبدٚبً أٔ ركٌٕ فٓٛب انًسبرٚش ٔانزسغجبد انجٛئٛخ ٔاالخزًبػٛخ
راد أًْٛخ خبطخ ٔ ،رغؼٗ يٍ ٔسائٓب أٚؼبً نزٕفٛش لبػذح ثٛبَبد نهًؼهٕيبد انسبنٛخ
ٔانًغزمجهٛخ ف ٙيدبل انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخٔ ،إسعبء آنٛبد نفغ انُضاػبد فْ ٙزا
اندبَتٔ ،رنك ثؼذ انسظٕل ػهٗ يشئٛبد ٔ يالزظبد أطسبة انًظهسخ ٔاإلعزششبد
ثأفؼم انًًبسعبد انؼبنًٛخ فْ ٙزا اندبَت.
 .5اإلطبر انتىظيمً اإلبتذائً انمقترح:
 5.1عؼٛبً نزسمٛك األغشاع انًجزغبح يٍ انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ ٔرٕفٛش خذيبد
إرظبالد رُبفغٛخ راد كفبءح ٔخٕدح ػبنٛخ ػهٗ َـبق انمـش ػجش إعزخذاو أيثم نهًٕاسد،
رؼزضو انٓٛئخ رـٕٚش ٔإطذاس إؿبس رُظ ًٙٛنهًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ يسفض ٔيشدغ نزؼبٌٔ
انًشزغه ٍٛف ٙانًدبل.
 5.2رزًثم انخـٕؽ انؼشٚؼخ نإلؿبس انزُظ ًٗٛانز٘ رؼزضو انٓٛئخ رـٕٚشِ ٔإطذاسح فًٛب
ٚه:ٙ
 5.2.1رًٓٛذ ٚؼكظ أغشاع ٔدٔاػ ٙانًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ.
 5.2.2رؼشٚف نهًظـهسبد انٕاسدح ف ٙاإلؿبس انزُظ.ًٗٛ
 5.2.3لبئًخ ثإَٔاع انًشبسكخ ف ٙانجٍٚخ انزسزٛخ انخبػؼخ نهزُظٛى زبنًٛب ٔ نهٓٛئخ انسك فٙ
إػبفخ أ٘ إَٔاع أخشٖ ػهٓٛب يزٗ يب دػذ انؼشٔسح نزنك .
 5.2.4يجبدا ٔأزكبو ٔششٔؽ انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ؛ ٔيٍ ثُٓٛب يب ٚه:ٙ
(أ) أٌ دسركض انًشبسكخ ف ٙانجٍٚخ انزسزٛخ ػهٗ يجبدا انسٛذحٔ ،انشفبفٛخٔ ،ػذو انزًٛٛض،
ٔانزُبفظ انؼبدلٔ ،ػهٗ لبػذح (يٍ ٚأر ٙأٔالًُٚ ،خذو أٔالً) ( First come, first
.)serve

3

انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ
(ة) أٌ ٚهزضو كم يشغم ثبإلػالٌ ػٍ رفبطٛم إَٔاع ٔػُبطش
انزسزٛخ انًزبزخ زبنٛبً ٔانًغزمجهٛخ َٔششْب ػهٗ يٕلؼّ ثشجكخ األَزشَذ ٔغٛش رنك
يٍ انٕعبئؾ.
(ج) ٚسك أل٘ يشغم ًٚزهك َٕػًب يٍ إَٔاع انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ خبػؼًب نهزُظٛى
أٔ نّ عٛـشح ػه ، ّٛانذخٕل ف ٙرفبٔع يجبشش يغ أٖ يشغم أخش ٚمذو نّ ؿهجًب
يكزٕثًب فْ ٙزا انشأٌ ٚٔ ،كٌٕ انزفبٔع ػهٗ أعبط ػشع يشخؼ ٙيؼذ يغجمًب يٍ
لجم انًشغم انًؼُٗ ٔيؼهٍ ٔ ٕٚفش انًؼهٕيبد انكبفٛخ زٕل انًغبئم انًزؼهمخ ثخذيخ
انًشبسكخ انًـهٕثخ.
(د) أٌ رزى االعزدبثخ نـهت انًشبسكخ خـٛبً خالل فزشح ال رزدبٔص خًغخ ػشش()15
ٕٚيبً عٕاء كبَذ ثبنًٕافمخ ػهٗ انـهت أٔ ثزمذٚى ػشع ثذٚم أٔ ثشفغ يظسٕة
ثبألعجبة ٔانًجشساد ششٚـخ إػزًبدْب يٍ لجم انٓٛئخ.
(ِ) ف ٙزبنخ انشفغٚ ،سك نـبنت انًشبسكخ اإلعزئُبف نذٖ انٓٛئخ خالل فزشح ال رزدبٔص
أعجٕع ٔازذ يٍ سفغ انـهت ٔ ،رزخز انٓٛئخ لشاسْب خالل فزشح ال رزدبٔص خًغخ
ػشش(ٕٚ )15يب ٔٚكٌٕ لشاسْب َٓبئٛبً.
(ٔ) ف ٙزبنخ لجٕل انـهت ،درى انًشبسكخ ػجش إرفبق يكزٕة ٚزؼًٍ األزكبو ٔانششٔؽ
انفُٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانًبنٛخ ٔانمبََٕٛخ ٔانؼًبَبد ٔاندذٔل انضيُ ٙنزُفٛز اإلرفبق،
ٔٚجشو خالل فزشح ال رزدبٔص (ٕٚ )30يب يٍ ربسٚخ لجٕل انـهت.
(ص) أٌ ُٚجُٗ رغؼٛش إَٔاع انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ ػهٗ انزكهفخ ٔفك يٕخٓبد انٓٛئخ
ٔٔفك آنٛبد رغؼٛش يُبعجخ.
(ذ) نهٓٛئخ عهـخ فغ أ٘ َضاع ٚـشأٔ ،رزخز انٓٛئخ لشاسْب خالل فزشح ال رزدبٔص ( )15
ٕٚيب يٍ ربسٚخ سفغ انُضاع انٓٛب يٍ لجم انـشف انشبكٚٔ ،ٙكٌٕ لشاسْب َٓبئٛبً.
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إستبيبن تشبوري:

رٕد انٓٛئخ انسظٕل ػهٗ يشئٛبد ٔيالزظبد كبفخ انًشغهٔ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚزٕل انخـٕؽ
انؼشٚؼخ انًـشٔزخ نإلؿبس انزُظٔ ًٗٛزٕل ثؼغ اندٕاَت ٔانًغبئم راد انظهخ
ثبنًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخٔ ،انزٗ عزكٌٕ راد فبئذح كجٛشح فٗ إسعبء ٔرـٕٚش األغشاع
ٔاألْذاف انًجزغبح يٍ ٔساء ْزح انٕسلخ انزشبٔسٚخ ثًب ٚهجٗ أغشاع انٓٛئخ ثبإلػبفخ نًظبنر
انًشغه ٔ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚكبفخٔ .فًٛب ٚهٗ اإلعزفغبساد انًزؼهمخ ثجؼغ يٍ ْزِ اندٕاَت
ٔانًغبئم:
 6.1اإلطبر انتىظيمً اإلبتذائً انمقترح :
 -1يب ْ ٙيشئٛبركى ٔيالزظبركى ػهٗ يسبٔس ٔثُٕد اإلؿبس انزُظ ًٗٛانًمزشذ؟
ْ -2م ُْبنك يسبٔس أٔ ثُٕد أٔ رفبطٛم أخشٖ رشٌٔ إػبفزٓب ػهٗ األؿبس انزُظًٗٛ
انًمزشذ ثغٛخ إثشائّ ٔركبيهّ؟
 6.2انمسبئم انتقبويت وانفىيت :
 - 1انًشبسكخ فٗ انجُٛخ انزسزٛخ لذ رغبػذ انًشغه ٍٛيٍ رٕعؼخ شجكبرٓى ٔانٕطٕل أكثش
نهًُبؿك انشٚفٛخ ٔانُبئٛخ ٔانًؼضٔنخ .يب ْٗ انجُٛخ انزسزٛخ انزٗ رفٛذ أكثش نزسمٛك ْزا
انغشع؟ ٔيبْٗ اإلػبفخ انزٗ رُزح يٍ صٚبدح انًشبسكخ فٗ رهك انجُٛخ انزسزٛخ ػهٗ
إيكبَٛخ انٕطٕل نزهك انًُبؿك؟
ْ - 2م رٕافك أٌ انمذسح ػهٗ انًشبسكخ فٗ انجُٛخ انزسزٛخ رمهم ركبنٛف َشش شجكبد انُـبق
انؼشٚغ ٔرغشع فٗ َششْب ٔرغٓم اإلعزثًبس فٓٛب؟
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 - 3يب ْٗ انفٕائذ انزٗ رؼٕد ػهٗ انًشغه ٍٛانزًٚ ٍٚزهكٌٕ شجكبد خبطخ ثٓى ػُذ ٔػغ
شجكبرٓى فٗ رظشف انًشغه ٍٛاألخشٍٚ؟
 - 4يب ْ ٙإَٔاع انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ انًؼًٕل ثٓب نذٚكى زبنٛبً؟ ٔيب ْٗ ششٔؽ
ٔػٕاثؾ كم َٕع يُٓب؟ ْٔم ُْبنك إرفبلٛبد يجشيخ ثشأَٓب؟ ٚشخٗ إسعبل َغخخ
يُٓب إٌ ٔخذد.
ْ - 5م ُْبنك إَٔاع أخشٖ يٍ انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ يخـؾ نٓب يٍ لجهكى ػهٗ
انًذٖ انًزٕعؾ؟
 - 6يب ْ ٙإَٔاع ٔيكَٕبد انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ انز ٙرشٌٔ أٌ ركٌٕ إنضايٛخ
ٔخبػؼخ نهزُظٛى ف ٙانسبػش ٔانًغزمجم؟ ْٔم دكٌٕ انًشبسكخ فٗ انشجكخ انغهكٛخ
انثبثزخ إنضايٛبً؟ ٔيب ْ ٙأيثهخ رنك؟
ْ - 7م ًٚكٍ أٌ دكٌٕ انًشبسكخ فٗ انظٕاس٘ ٔاألثشاج يزبذ ح ألكثش يٍ يشغم؟ ٔيب
ْ ٙيسبرٚش رنك؟
ْ - 8م ثبإليكبٌ رظُٛف ٔرشرٛت ػُبطش انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ يٍ زٛث األًْٛخ
ٔانؼشٔسح؟
ْ - 9م ًٚكٍ إدساج يسـبد انزشاعم (  )BSCs (ٔ )MSCs (ٔ )BTSsػًٍ إَٔاع
ٔػُبطش انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ انًغًٕذ ثٓب ف ٙانًغزمجم؟
ْ - 10م ًٚكٍ انًشبسكخ فٗ رشدداد َٔـبلبد انـٛف انزشدد٘ انًخظظخ نكم يشغم
ٔانًزبخشح فٓٛب؟ ْٔم ًٚكٍ نهًشغم فْ ٙزِ انسبنخ إداسح انزشدد أٔ انُـبق
ال ٔيُفشداً؟
انًخظض نّ يغزم ً
 - 11يب يذٖ خبْضٚخ لـبع اإلرظبالد ٔشجكبرّ انؼبيخ انؼبيهخ ثبنغٕداٌ زبنٛب نزفؼٛم
ٔرؼًٛى انًشبسكخ فٗ انجُٗ انزسزٛخ ثًخزهف إَٔاػٓب ٔيكَٕبرٓب؟
 - 12يبْٗ انؼٕائك األعبعٛخ نهًشبسكخ فٗ انجُٛخ انزسزٛخ؟
 - 13يب ْٗ اإلخشاءاد انزُظًٛٛخ انًـهٕثخ نزأكٛذ عشػخ ٔفؼبنٛخ َشش ٔرٕعؼخ انشجكبد
ػٍ ؿشٚك انًشبسكخ فٗ انجُٛخ انزسزٛخ؟ ْٔم اإلرفبق ٔانزؼبٌٔ ث ٍٛانًشغه ٍٛلذ ٚسمك
انًـهٕة ب صورة أفؼم ٔأعشع؟
 6.3انمسبئم االقتصبديت واالستثمبريت وانتشغيهيت وانخذميت:
 - 1يب ْٗ خذٖٔ انًشبسكخ فٗ ٔعبئؾ انـ (  )Backhaulخبطخ فٗ انًُبؿك انشٚفٛخ
إنضاي ٙ؟
ح
ٔانُبئٛخ؟ ْٔم رشٌٔ أٌ دكٌٕ دنك انًشبسكخ
 - 2يب ْٗ انفٕائذ انزٗ ًٚكٍ أٌ رؼٕد ػهٗ طُبػخ اإلرظبالد ثبنجالد يٍ انًشبسكخ فٗ
إَٔاع ٔيكَٕبد انجٍٚخ انزسزٛخ؟ ْٔم ٚؤدٖ رنك زمٛمخ إنٗ رغشٚغ َشش انشجكبد،
ٔصٚبدح سلؼخ انزغـٛخ اندغشافٛخٔ ،إنٗ ًَٕ انخذيبد ٔانزـجٛمبد انسذٚثخ ٔانخذيبد
راد انمًٛخ انًؼبفخٔ ،إنٗ رشلٛخ انًُبفغخ فٗ انًدبل؟
 - 3يب ْ ٙانُغجخ انًئٕٚخ إلعزثًبساركى ف ٙيدبل إَٔاع ٔػُبطش انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ
انزسزٛخ غٛش انُشؾح ( )Passiveف ٙشجكزكى يٍ اإلعزثًبس انكهٗ؟
انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ
 - 4يب ْ ٙانًسفضاد اإللزظبدٚخ ٔانًبنٛخ ٔانزشغٛهٛخ انز ٙرشدغ
انزسزٛخ؟
ْ - 5م ُْبنك يسبرٚش رُبفغٛخ يظبزجخ نهًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ؟ ْٔم ُٚس ٌذ رنك يٍ
االعزمالنٛخ انزُبفغٛخ ٔانمبََٕٛخ نهًشغهٍٛ؟ ٔكٛف ًٚكٍ يمبثهزٓب؟
 - 6يب ْ ٙاإلخشاءاد ٔانؼٕاثؾ انًبنٛخ ٔاإللزظبدٚخ انز ٙرشٌٔ يشاػبرٓب فٗ يدبل
انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ؟
 6.4انمسبئم انبيئيت وانصحيت واالجتمبػيت:
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ْ - 1م ُْبنك يسبرٚش طسٛخ ٔثٛئٛخ لذ رظبزت انًشبسكخ فٗ أثشاج اإلرظبالد انغٛبسح؟
ْٔم ٚفبلى رنك رهك انًسبرٚش أو ُٚسذ يُٓب؟
 - 2يب ْ ٙانظؼٕثبد انزٗ رٕاخٓكى فٗ زٛبصح انًٕالغ انـجٛؼٛخ ( ٔ )Physical Sitesفٗ
انًشبسكخ فٗ زك انًشٔس ()Right of Way؟ ٔيبرا رمزشزٌٕ يٍ آنٛبد نززنٛهٓب؟
 6.5انمسبئم اإلداريت وانتىظيميت:
 - 1يب ْ ٙآنٛبد اإلَفبر ٔانًشالجخ انزًٚ ٙكٍ أٌ ٚزجؼٓب انًُظى (انٓٛئخ) نؼًبٌ يشبسكخ فبعنخ
ٔيدذٚخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ؟
انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ ٔيب ْٗ
 - 2يب ْ ٙأفؼم انًًبسعبد انؼبنًٛخ فٗ يدبل
انؼٕاثؾ ٔانًٕخٓبد انزٗ ًٚكٍ إعزخالطٓب يُٓب ٔاألخز ثٓب نإلسرمبء ثمـبع اإلرظبالد
فٗ انغٕداٌ ٔرًُٛزّ؟
ُٚ - 3ؼ ٌذ انشثؾ انج ُٙٛأزذ إَٔاع انًشبسكخ فٗ انجٍٚخ انزسزٛخ ٔنذٖ انٓٛئخ إؿبس رُظ ًٙٛفْ ٙزا
اندبَتْ .م يٍ رؼمٛت أٔ يالزظبد ػهٗ ْزا اإلؿبس انزُظًٗٛ؟
 6.6مسبئم أخري:
أ٘ يشٚئبد أٔ يالزظبد أخشٖ رشَٔٓب يُبعجخ.
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