
     

  

 

االستقصاء التنظيمي العالمي لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  
 2020عام  ل تحاد  الصادر عن اال 

 

 تعليمات 

  تحاد الصادر عن اال لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  تُتاح النسخة اإللكترونية لالستقصاء التنظيمي العالمي  
اإللكترو�ي  الموقع  للمستخِدم  .  www.itu.int/icteye:  التالي   في  دليل  ع�ى  االطالع  االستقصاء    الستكمالويمكنكم 

 اإلنترنت.نسختكم الشخصية من بوابة االستقصاء ع�ى شبكة   في 

 استخدامها في جمع البيانات الداخلية.  ويمكن  مرجعية حصراً   نسخةً  Microsoft Wordبنسق  النسخة  تشكل هذه و
 

 االستبيان. نموذج يرجى اتّباع التعليمات الواردة أدناه ليسهل عليكم ملء 
 

 إدخال البيانات 

 هما:،  في هذا االستقصاء نمطْين من أنماط إدخال البيانات ونستجد

 إدراج نص  •

 .نص  هنا إلدراج انقر: هذه العبارة ونعندما تر

 فإلدراج نص، فقط انقروا واطبعوا إجابتكم.

 مربع التأشير  •

 اختاروا اإلجابة أو اإلجابات المناسبة بالنقر ع�ى المربع المقابل لها. ويمكنكم اختيار عدة إجابات. ،  عندما ترون مربعاً للتأشير
 .   اإلجابة المناسبة، سترون المربع بهذا الشكل اروبمجرد اختي

 . عليهأخرى  بالنقر مرةً ء اختياركم يمكنكم إلغاأخطأتم اختيار المربع،  نإو

 البيانات نسق 

 السنة  •

 . 2017: النسق ، يرجى إدخالها بهذاما إذا كان عليكم تحديد سنة

 العملة  •

 بالعملة المحلية.ال بد من إدراج جميع المبالغ المالية 

 المظللة باللون الرمادي األجزاء 

ضماناً   تحريرها  يتسنىقد تبدو بعض األسئلة أو األقسام، تبعاً إلجاباتكم، مظللًة باللون الرمادي ولن    في النسخة اإللكترونية،
 التساق البيانات المدرجة. وبتعديل إجاباتكم، سيمكنكم تفعيل تلك األسئلة أو األقسام بغرض تحريرها.  

 االتصال  ةجه

 أي مشاكل تقنية، يرجى االتصال بالجهة التالية:مواجهة ، أو التوضيحالمساعدة أو   في حال الحاجة إلى

Ms. Youlia Lozanova 
 شعبة التنظيم وبيئة األسواق بمكتب تنمية االتصاالت باالتحاد الدولي لالتصاالت

 6304 730 22 41+الهاتف: 
 treg@itu.intالبريد اإللكترو�ي: 

 . 2020مارس    1هذا االستقصاء في موعد أقصاه  استكماليرجى 

http://www.itu.int/icteye
mailto:youlia.lozanova@itu.int
http://www.itu.int/
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 االتصال بيانات  1
. وينبغي سرد  النموذج  حتى تاريخ استكمال  الوضع  هذااالستقصاء  نموذج  مالحظة: ينبغي أن تبّين جميع المعلومات المقدمة في جميع أقسام  

   ستقبليةالخطط الم – 9في القسم المستقبلية المبادرات السياساتية 

 
 به (بهم).الخاصة المعني (المعنيين) بهذا االستقصاء وبيانات االتصال  االتصال رجى بيان اسم (أسماء) مسؤول (مسؤولي) ي 1.1

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  المنصب 

 انقر هنا إلدراج نص.  المنظمة 

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

  

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  المنصب 

 انقر هنا إلدراج نص.  المنظمة 

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

 
 بها.الخاصة    االتصالقطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بلدكم وبيانات  ل الرئيسية  التنظيمية  هيئة  ال يرجى بيان اسم   2.1

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  فيسبوك 

 انقر هنا إلدراج نص.  لينكدإن 

 انقر هنا إلدراج نص.  تويتر 

حسابات أخرى ع�ى شبكات  

 االجتماعي  التواصل

 انقر هنا إلدراج نص. 

 
كثر من هيئة   3.1 قطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يرجى بيان اسم الهيئة التنظيمية ل  تنظيمية واحدةفي حال وجود أ

 بها. الخاصة الثانوية وبيانات االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي البريد 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  فيسبوك 

 انقر هنا إلدراج نص.  لينكدإن 

 انقر هنا إلدراج نص.  تويتر 

حسابات أخرى ع�ى شبكات  

 االجتماعي  التواصل

 انقر هنا إلدراج نص. 



3 

      

 
 تنظيمية أخرى منفصلة تعمل في قطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.يرجى سرد أي هيئات  4.1

 انقر هنا إلدراج نص.   هيئة إدارة الطيف ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة تنظيم المرافق  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة المنافسة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة حماية المستهلك  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة اإلذاعة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة حماية البيانات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة التنظيم المالي  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  هيئة الطاقة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  الهيئة المعنية بمسائل اإلنترنت  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  البيئة/هيئة حماية البيئة هيئة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 

 سياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟بوضع المعنية الجهة  ما هي 5.1

 وزارة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /االتصاالت هيئة تنظيم  ☐

 الحكومة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 بها. الخاصة  سياسات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبيانات االتصال  بوضع المعنيةالرئيسية يرجى بيان اسم الجهة  6.1

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  فيسبوك 

 انقر هنا إلدراج نص.  لينكدإن 

 انقر هنا إلدراج نص.  تويتر 

حسابات أخرى ع�ى شبكات  

 االجتماعي  التواصل

 انقر هنا إلدراج نص. 
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 (تابع) معلومات االتصال  1

حتى تاريخ استكمال النموذج. وينبغي سرد المبادرات السياساتية   الوضع مالحظة: ينبغي أن تبّين جميع المعلومات المقدمة في جميع أقسام نموذج االستقصاء هذا 
   .المستقبليةالخطط  – 9في القسم المستقبلية 

 

 السياسات) بوضععن الجهة المعنية  تختلف(إن كانت وعنوانها ذي الصلة  القطاعوزارة يرجى بيان اسم  7.1

 انقر هنا إلدراج نص.  االسم

 انقر هنا إلدراج نص.  العنوان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المدينة 

 انقر هنا إلدراج نص.  الهاتف 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  فيسبوك 

 انقر هنا إلدراج نص.  لينكدإن 

 انقر هنا إلدراج نص.  تويتر 

حسابات أخرى ع�ى شبكات  

 االجتماعي  التواصل

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 

 اإلطار التشريعي 2

 
مة لقطاعات االتصاالت، والمعلومات،  1.2  واإلعالم، واإلذاعة في بلدكم؟ واالتصال  ما هي القوانين أو المراسيم أو الصكوك القانونية أو اللوائح المنظ�

 
 االعتماد سنة    عنوان الموقع اإللكترو�ي  يانه ب الالئحة التنظيمية اسم القانون أو 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  إلدراج نص. انقر هنا  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  إلدراج نص. انقر هنا 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 هنا إلدراج نص. انقر   انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  إلدراج نص. انقر هنا  انقر هنا إلدراج نص.  انقر هنا إلدراج نص. 
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 المؤسسة التنظيمية  3
 

 الهيئة التنظيمية 1.3

يُتاح الرد  اتصاالً منطقياً باألسئلة السابقة. فلن    الظاهرة ع�ى خلفية رمادية اللون   أو  اإللكترونية من االستقصاء، تتصل األسئلة المظللة باللون الرمادي  في النسخة 
إال بعد الرد باإليجاب ع�ى السؤال    الهيئة التنظيميةبوالية  األسئلة المتصلة    للرد المقدم مسبقاً (فع�ى سبيل المثال، ال يمكن الرد ع�ى األسئلة إال وفقاً  ع�ى تلك  

   اتساق مختلف أسئلة االستبيان. ك ضمان والغرض من ذل ). التالي: "هل توجد هيئة تنظيمية منفصلة؟"

 
 ؟ )ICT(هل توجد في بلدكم هيئة تنظيمية منفصلة* لالتصاالت أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1.1.3

 من حيث تمويلها وهيكلها وعملية اتخاذ القرار فيها.   القطاعمستقلة عن المشّغل وعن وزارة  يُقصد بمنفصلة أنها هيئة* مالحظة: 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ). مثال: دائرة بالوزارةفي حال النفي، يرجى بيان الكيان المعني بالتنظيم ( 1.1.1.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 لالتصاالت أو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ صلةفنتنظيمية مإنشاء هيئة  يُعتزمهل  2.1.1.3

 1.7.3 انتقل إلى السؤال

 انقر هنا إلدراج نص. في حال اإليجاب، متى؟  نعم  ☐

 ال ☐
  

 

 
 الهيئة التنظيمية المنفصلة لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 2.3

كثر من هيئة تنظيمية واحدة،   . 2.1يرجى استكمال القسم التالي بتقديم معلومات عن الهيئة التنظيمية الرئيسية وفقاً للسؤال رقم إن كان ببلدكم أ

 

 يرجى بيان سنة إنشاء الهيئة التنظيمية.  1.2.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 
 القانون أو المرسوم)  القرار أو (أي تحديد اسم بموجبها لهيئة التنظيميةالتي أُنشئت ا يرجى تسمية الوثيقة القانونية  2.2.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 
 ؟ إلخ.)هل تنظم الهيئة التنظيمية أي مرافق عامة أخرى (مثل الكهرباء، الغاز، البريد،  3.2.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 
 : الخاضعة للتنظيميرجى تحديد المرافق  4.2.3

 الكهرباء  ☐

 الغاز  ☐

 السكك الحديدية  ☐

 البريد  ☐

 المخلّفات  ☐

 البيئة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك:   ☐
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 ما هي مقتضيات تقديم التقارير، المفروضة ع�ى الهيئة التنظيمية (يرجى التأشير ع�ى جميع الخيارات المنطبقة)؟  5.2.3

 تقديم تقرير سنوي إلى الجمهور  ☐

 ظيميةنتقديم تقرير إلى مجلس إدارة الهيئة الت ☐

 تقديم تقرير إلى الرئيس/رأس الدولة  ☐

 السلطة التشريعية/البرلمان تقديم تقرير إلى  ☐

 تقديم تقرير إلى الحكومة (رئيس الوزراء)  ☐

 تقديم تقرير سنوي إلى وزارة القطاع  ☐

 تقديم تقرير إلى وزارات أخرى  ☐

 ال توجد مقتضيات تتعلق بتقديم التقارير  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك:   ☐
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 (تابع) التنظيميةالهيئة  3

 
 الهيئة التنظيمية ميزانية  3.3

 
 المالية السابقة (بالعملة المحلية).  للسنةيرجى بيان الميزانية السنوية للهيئة التنظيمية  1.3.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 
 منها. سنوياً من كل مصدر فيما يتعلق بالسنة المالية السابقة، يرجى بيان مصادر الميزانية السنوية للهيئة التنظيمية والنسبة المئوية الممو�لة   2.3.3

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  منح تراخيص تشغيل الشبكات المتنقلة/عقد مزادات لمنحها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  أخرى/عقد مزادات لمنحها منح تراخيص  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  رسوم إصدار التراخيص  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  االعتمادات الحكومية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  رسوم الترقيم  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  رسوم الطيف  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  الرسوم التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  الغرامات/الجزاءات  ☐

المساهمات المقدمة من مشّغ�ي االتصاالت الخاضعين للتنظيم، ع�ى أساس نسبة مئوية  ☐

 مشّغل (إجمالي المبيعات) من إيرادات كل  
 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية 

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  الدخل المالي (مثال: االستثمار/الودائع)  ☐

 انقر هنا إلدراج نص  النسبة المئوية  انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك؛ المصدر:   ☐

 
 الموافقة ع�ى ميزانية الهيئة التنظيمية؟ من الجهة المسؤولة عن  3.3.3

 الرئيس/رأس الدولة  ☐

 رئيس الحكومة  ☐

 الحكومة  ☐

 القطاع  يروز  ☐

 وزير/وزارة المالية  ☐

 البرلمان  ☐

 رئيس/مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 
 : مالحظات 4.3.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 
 القيادة 4.3

 
 اسم رئيس الهيئة التنظيمية   تقديم يرجى 1.4.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 .بدقة  رئيس الهيئة التنظيمية صفة تقديم يرجى 1.1.4.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 أعضاء/مفو�ضون)؟هل الهيئة التنظيمية هيئة جماعية (أي هل بها  2.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐
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 في حال اإليجاب، يرجى بيان مجموع عدد أعضائها/مفّوضيها (بمن فيهم الرئيس).  1.2.4.3

 7 أو 5أو  3 ☐

 6 أو 4أو  2 ☐

كثر من  ☐  7أ

 

 عدد العضوات.  بيان يرجى  1.1.2.4.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 ؟ أيضاً   الشؤون اإلدارية اليوميةبرئيس المفوضية  يُعنى هل  2.2.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يُعنى بالشؤون اإلدارية اليومية؟  متفّرغبمجلس اإلدارة عضو آخر هل  3.2.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ و/أو أعضائها/مفوضيها التنظيميةهل ينص القانون ع�ى عملية تعيين ومعايير اختيار واضحة لرئيس/رئيس مجلس إدارة الهيئة  4.2.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات:  
 

 

 من يعي�ن األعضاء والرئيس؟  3.4.3

 الرئيس/رأس الدولة  ☐

 رئيس الحكومة  ☐

 الحكومة  ☐

 وزير القطاع  ☐

 البرلمان  ☐

 مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مما سبق، يرجى التحديدال ينطبق أي  ☐

 
 ما مدة التعيين االعتيادية ألعضاء الهيئة التنظيمية ورئيسها؟  4.4.3

 مدة غير محددة األجل  ☐

 سنة واحدة  ☐

 سنوات   سنتان أو ثالث ☐

 سنوات  أربع أو خمس ☐

كثر  ست ☐  سنوات أو أ

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
  
 

 هل مدة التعيين قابلة للتجديد؟  1.4.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 مالحظات:   2.4.4.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
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 وأعضائها/مفوضيها؟ هل يحدد القانون أسباب إقالة رئيس/رئيس مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  5.4.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ما أسباب اإلقالة؟  1.5.4.3

 الوقت الالزم ألداء الواجبات االلتزام ب عدم ☐

 تضارب المصالح  ☐

 سوء السلوك و/أو االستغالل  ☐

 ارتكاب فعل إجرامي أو أي مخالفات أخرى  ☐

 اإلعاقة/الوفاة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 ما الجهة المخّولة سلطة إقالة الرئيس/المفوضين؟  2.5.4.3

 الرئيس/رأس الدولة  ☐

 رئيس الحكومة/الحكومة/وزير القطاع  ☐

 البرلمان  ☐

 مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 مالحظات:  3.5.4.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 
 مالك الموظفين  5.3

 

 يرجى بيان مجموع عدد موظفي الهيئة التنظيمية.   1.5.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 الموظفين؟  عدد  من مجموع نسبة تمثيل الموظفاتما  1.1.5.3

 إلدراج نص. انقر هنا 

 

 يرجى بيان مجموع عدد موظفي الهيئة التنظيمية من الفئة المهنية.  2.1.5.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 من مجموع عدد موظفي الفئة المهنية؟  نسبة تمثيل الموظفاتما  1.2.1.5.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
   

 
 االستقالل الذاتي والهيك�ي  6.3

 

 الهيكل التنظيمي للهيئة التنظيمية؟ ما الجهة/الكيان المعني بتحديد  1.6.3

 البرلمان  ☐

 رئيس الحكومة/الحكومة  ☐

 وزير القطاع  ☐

 مجلس إدارة الهيئة التنظيمية/كبير المديرين التنفيذيين/رئيس الهيئة التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. :  القانون، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد: الالئحة ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التحديد ☐
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ها،  هل يجوز للهيئة التنظيمية تعديل هيكلها التنظيمي الداخ�ي دون التماس موافقة هيئة/مؤسسة حكومية أع�ى (أي إنشاء دوائرها/مكاتبها/شعب  2.6.3

 طريقة أخرى)؟   بأي أو حّلها، أو دمجها، أو تعديلها  

 نعم  ☐

 ال ☐

 
 
 

 قراراتها؟ هل الهيئة التنظيمية مستقلة بذاتها في اتخاذ  3.6.3

 نعم، في اتخاذ جميع القرارات  ☐

 نعم، في اتخاذ بعض القرارات  ☐

 ال ☐

 
 
 

 في حال النفي، ما الجهة التي تقدم إليها قراراتها للموافقة عليها؟  1.3.6.3

 مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  ☐

 وزير القطاع  ☐

 رئيس الوزراء/الحكومة  ☐

 البرلمان  ☐

 الرئيس/رأس الدولة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التحديد ☐

 
 

 

 في حال تقديم بعض القرارات فقط للموافقة عليها، ما هي تلك القرارات؟  2.3.6.3

 القرارات التقنية  ☐

 القرارات اإلدارية  ☐

 القرارات المتعلقة بتوزيع الترددات  ☐

 القرارات المتعلقة بالتعريفات/التسعير  ☐

 القرارات المتعلقة بالتزامات الخدمة الشاملة والنفاذ الشامل و/أو المسائل المتصلة بهذه االلتزامات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 

 
 

 قرارات الهيئة التنظيمية؟ وزارة القطاع أو الحكومة تبطل  في حال اإليجاب، هل  3.3.6.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. في بعض الحاالت، يرجى التوضيح:  ☐

 
 

 

 
 

   برفضمثل القواعد المتعلقة  (  ، قواعد أخالقيةع�ى موظفي الهيئة التنظيمية، بمن فيهم الرئيس/رئيس مجلس اإلدارة واألعضاء/المفوضون تطبق  هل   4.6.3
 ؟ إلخ.)، انتهاء مدة الخدمةالتزامات ما بعد  و تضارب المصالح الشخصية والمالية، و ، المخالف لألصولالهدايا  قبول

 نعم  ☐

 ال ☐
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 المهام التنظيمية 7.3
 

 أدناه. يرجى بيان الكيانات المعنية بكل من المهام الواردة في القائمة  1.7.3

 مالحظتان: 

لنهائية  في بعض الحاالت، قد تتقاسم الهيئة التنظيمية بعض المسؤوليات في مهام معينة مع كيان حكومي آخر أو قد تكون ملزمة بالتماس الموافقة ا   )1
 في هذه الحاالت، يرجى اختيار جميع الكيانات المعنية ثم تقديم توضيح في العمود األخير. ومن كيان حكومي آخر.  

ع�ى قة بأسعار التوصيل البيني، يشير الّنقر ع�ى عمود "المشّغل" إلى الوضع الذي تتحدد فيه اتفاقات التوصيل البيني، بالكامل،  في الحالة المتعل  )2
ال  التجارية  أساس  الحالة  المعقودة  مفاوضات  تنظيمي. وفي  ببين المشّغلين، دون تدخل  الّنقر ع�ى عمود ةالخدم  جودة  وضع معاييرالمتعلقة  ، يشير 
ن أمثلة  وم ، بالكامل، بموجب البنود والشروط التي يقدمها المشّغلون، دون تدخل تنظيمي. ةلخدمجودة ا ل" إلى الوضع الذي تتحدد فيه معايير "المشغّ 

 اإللكترونية، إلخ. ترويج تكنولوجيا المعلومات، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، خدمات الحكومة تكنولوجيا المعلومات:  خصي ذلك فيما 
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كثر من كيان واحد أو هيئة أخرى في أداء هذه   في حال اشتراك أ
 المهمة، يرجى التوضيح 

 اإلذاعة
 (البث الصوتي) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 انقر هنا إلدراج نص 

 اإلذاعة
 (البث التلفزيو�ي)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 انقر هنا إلدراج نص 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المحتوى اإلذاعي 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المحتوى اإلعالمي 

 إلدراج نص انقر هنا  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ محتوى اإلنترنت 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ حماية المستهلك 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ األمن السيبرا�ي 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ وضع معايير جودة الخدمة 

بالتزامات   المتعلقة  التدابير  إنفاذ 
 جودة الخدمة 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 انقر هنا إلدراج نص 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ مراقبة جودة الخدمة 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تكنولوجيا المعلومات 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ أسعار التوصيل البيني 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ التراخيص إصدار 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الترقيم 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تنظيم األسعار 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ حماية الخصوصية والبيانات 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الطيف: المراقبة واإلنفاذ إدارة 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توزيع الترددات الراديوية إدارة الطيف:  

الطيف:   الترددات  إدارة  تخصيص 
 الراديوية (إصدار التراخيص) 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ التقنية وضع المعايير 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الموافقة ع�ى النوع 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل 

إدارة الكوارث والتخطيط لعمليات  
 االستجابة لها 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

يتصل   فيما  تخفيف  تدابير  تنفيذ 
البالية   اإللكترونية/المعدات  بالمخّلفات 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مثل  
من   التخلص  التدوير/مرافق  إعادة 

 المخلّفات أو التصميم المراعي للبيئة 

 انقر هنا إلدراج نص  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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 الوالية القضائية والعالقة مع الهيئات األخرى 
 

 هيئة المنافسة   8.3
 

 ؟توجد في بلدكم هيئة منفصلة للمنافسة هل  1.8.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان اسم هيئة المنافسة:  1.1.8.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 إلدراج نص. انقر هنا  اإلنشاء  سنة

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ االتصاالت/  بقطاعالمتصلة المنافسة   التي لها والية قضائية ع�ى مسائل ما الجهة 2.8.3

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هيئة تنظيم  ☐

 هيئة المنافسة  ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  :وزارة حكومية/يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  :ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة المنافسة؟ هيئة تنظيم  واليتاهل تتفق  3.8.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.8.3

 بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون مذكرات التفاهم أو  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ة الهيئة/الهيئات التنظيمية:  التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالي ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات توجد ال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 

 

 ؟ المنافسة التي تتضمن أحكامما الصكوك القانونية  5.8.3

 قانون المنافسة العام  ☐

 قانون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 كالهما  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ح ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضي ☐
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 المنافسة؟  التي تتضمن أحكامما الصكوك القانونية  6.8.3

 قانون المنافسة  قانون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

 ☐ ☐ (SMP)قوة سوقية كبيرة  حيازة

 ☐ ☐ الصلة  ذات األسواق

 ☐ ☐ (RIO)  ة ض التوصيل البيني المرجعي و عر 

 : التحديد  يرجى ذلك،  غير

 انقر هنا إلدراج نص. 

☐ ☐ 

 

 الدمج؟  أين يرد تعريف مفهوم 7.8.3

 قانون المنافسة العام  ☐

 قانون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : لوائح العامة للمنافسة، يرجى التحديد ال ☐

 :  واالتصاالت، يرجى التحديدلوائح تكنولوجيا المعلومات   ☐

 ترخيص المشّغل  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : التوضيح ال ينطبق أي مما سبق، يرجى  ☐

 غير معر�ف  ☐

 

 معنية بمسألة الدمج؟  هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهل  1.7.8.3
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 اإليجاب، يرجى التوضيح. في حال  1.1.7.8.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 

 .2010عدد عمليات الدمج التي حدثت منذ عام  يرجى بيان  2.7.8.3

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 

هيئة تنظيم خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األجانب معاملًة مختلفة فيما يتعلق بالقدرة ع�ى اللجوء إلى  موردو  هل يعاَمل   8.8.3
واالتصاالت  المعلومات  ح   االتصاالت/تكنولوجيا  في  لالنتصاف  المنافسة  هيئة  للمنافسة   ل ا أو  لممارسات مخالفة  الطعن لال أو  ،  تعرضهم  إجراءات  ستفادة من 

 القرارات التنظيمية؟ في 

 واالتصاالت نعم، فيما يتعلق بهيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات  ☐

 نعم، فيما يتعلق بهيئة المنافسة  ☐

 نعم، فيما يتعلق بكلتا الهيئتين  ☐

 نعم، هذه هي الهيئة ذاتها   ☐

 ع�ى قدم المساواة. يعامالن الخدمات المحليين  مورديوالخدمات األجانب   مورديال، إن  ☐

 

 

 الخدمات األجانب معاملًة مختلفة، ما هي الفروق في المعاملة؟  مورديفي حال معاملة  1.8.8.3
 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 

 

 حالة المنافسة دورياً في مختلف أسواق االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ هل توجد قوانين أو لوائح أو قواعد ُتلزم الهيئة التنظيمية بتقييم   9.8.3
 نعم  ☐

 ال ☐
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 ؟ بلدكم في التحرير أفضل وصف لعملية ، أي من الخيارات التالية يشكل*للمنافسة كلياً  المفتوحة غير العامة الخدمات بسوق يتعلق فيما 10.8.3

كتقييد عدد التراخيص الممنوحة، وفرض رسوم باهظة تقّيد    ، المفتوحة كلياً للمنافسة إلى األسواق التي ال يُفرض ع�ى دخولها أي قيود تنظيميةتشير األسواق    *
 لمفروضة ع�ى الملكية األجنبية.  تلك ا دخولها عملياً، ضمن قيود أخرى. وألغراض هذا السؤال، ال تشمل هذه القيود 

 الخدمات العامة غير المفتوحة كلياً للمنافسة قيد التحرير حالياً. جميع  ☐

 بعض الخدمات العامة غير المفتوحة كلياً للمنافسة، ال كلها، قيد التحرير حالياً.  ☐

 ال توجد حالياً مبادرات/خطط لتحرير الخدمات العامة غير المفتوحة كلياً للمنافسة.  ☐

 

 خدمات يعملون في الخارج؟  مورديهل يجوز للشركات أو المستهلكين شراء خدمات اتصاالت من  11.8.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : يجوز ذلك في بعض الخدمات فحسب، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : يحظر ذلك في بعض الخدمات فحسب، يرجى التحديد ☐

 
 حماية المستهلك هيئة  9.3

 

 لحماية المستهلك؟  نفصلةهل توجد في بلدكم هيئة م 1.9.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان اسم هيئة حماية المستهلك؟  1.1.9.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإلنشاء  سنة

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  البريد

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ االتصاالت/بقطاع  المتصلةحماية المستهلك والية قضائية ع�ى مسائل    التي لها ما الجهة 2.9.3

 هيئة االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 هيئة حماية المستهلك  ☐

 الهيئتين كلتا  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  :وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ق أي مما سبق، يرجى التوضيح بال ينط ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة حماية المستهلك؟  هيئة تنظيم واليتاهل تتفق  3.9.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.9.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 إلجراءات اإلنفاذالتنسيق غير الرسمي  ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات توجد ال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 



15 

      

 الخصوصيةهيئة حماية البيانات/  10.3
 

 ؟ ةخصوصيال هل توجد في بلدكم هيئة منفصلة لحماية البيانات/  1.10.3

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 خصوصية: ال في حال اإليجاب، يرجى بيان اسم هيئة حماية البيانات/ 1.1.10.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإلنشاء  سنة

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 
 

الجهة   2.10.3 مسائل  ما  ع�ى  قضائية  والية  لها  البيانات  التي  الصلةوالمسائل    الخصوصيةوحماية  االتصاالت   ذات  بقطاع  تكنولوجيا  /المتعلقة 
 االتصاالت؟ و  المعلومات

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هيئة تنظيم  ☐

 هيئة حماية البيانات/خصوصية البيانات  ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : أي مما سبق، يرجى التوضيح  ينطبقال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 

 ؟ هيئة حماية البيانات/خصوصية البياناتالمعلومات واالتصاالت و  هيئة تنظيم تكنولوجيا واليتاهل تتفق  3.10.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.10.3

 بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون مذكرات التفاهم أو  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 

 
 هيئة التنظيم المالي  11.3

 

 هل توجد في بلدكم هيئة منفصلة للتنظيم المالي؟ 1.11.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان اسم هيئة التنظيم المالي:  1.1.11.3

 انقر هنا إلدراج نص. 

 إلدراج نص. انقر هنا  اإلنشاء  سنة

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي 
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 التنظيم المالي المتصلة بقطاع االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  2.11.3

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هيئة تنظيم  ☐

 هيئة التنظيم المالي  ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : أي مما سبق، يرجى التوضيح  ينطبقال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيئة التنظيم المالي؟ م تنظي  واليتا هيئةهل تتفق  3.11.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص.   :مالحظات

 

 ؟ القائمة ما آليات التعاون  4.11.3

 التعاون مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 

 
 

 هيئة اإلذاعة واإلعالم  12.3
 

 هل توجد في بلدكم هيئة تنظيمية منفصلة لإلذاعة واإلعالم؟ 1.12.3
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بهيئة اإلذاعة واإلعالم: الخاصة  بيانات االتصال  تقديمفي حال اإليجاب، يرجى  1.1.12.3

 إلدراج نص. انقر هنا  الكيان  اسم

 انقر هنا إلدراج نص.  المسؤولية/النشاط  مجال

 انقر هنا إلدراج نص.  للكيان  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  جهة اسم

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  لجهة اإللكترو�ي  البريد
 

 

 اإلذاعة واإلعالم؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  2.12.3

 هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 هيئة اإلذاعة واإلعالم ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 الهيئة المعنية بذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مما سبق، يرجى التوضيح ال ينطبق أي  ☐

  انقر هنا إلدراج نص.مالحظات: 
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 المعلومات واالتصاالت وهيئة اإلذاعة واإلعالم؟ هيئة تنظيم تكنولوجيا واليتاهل تتفق  3.12.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

  

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 

 
 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.12.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 

 

 

 هيئة إدارة الطيف  13.3
 

 إلدارة الطيف؟هل توجد في بلدكم هيئة منفصلة  1.13.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بهيئة إدارة الطيف؟ الخاصة  بيانات االتصال  تقديم في حال اإليجاب، يرجى 1.1.13.3

 انقر هنا إلدراج نص.  الكيان  اسم

 انقر هنا إلدراج نص.  المسؤولية/النشاط  مجال

 انقر هنا إلدراج نص.  للكيان  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  جهة اسم

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  لجهة اإللكترو�ي  البريد
 

 

 إدارة الطيف؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  2.13.3

 هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 هيئة إدارة الطيف  ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
 

 

 الطيف؟ المعلومات واالتصاالت وهيئة إدارة  هيئة تنظيم تكنولوجيا هل تتفق واليتا 3.13.3

 انقر هنا إلدراج نص. نعم، يرجى التحديد:  ☐

 ال ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
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 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.13.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. :  التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 اإلنترنتالهيئة المعنية بمسائل  14.3
 

 هل توجد في بلدكم هيئة تنظيمية منفصلة لمسائل اإلنترنت؟  1.14.3
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بالهيئة المعنية بمسائل اإلنترنت:   الخاصة بيانات االتصال تقديمفي حال اإليجاب، يرجى  1.1.14.3

 انقر هنا إلدراج نص.  الكيان  اسم

 إلدراج نص. انقر هنا  المسؤولية/النشاط  مجال

 انقر هنا إلدراج نص.  للكيان  اإللكترو�ي  الموقع

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  جهة اسم

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال  لجهة اإللكترو�ي  البريد
  

 

 اإلنترنت؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  2.14.3

 االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هيئة تنظيم  ☐

 بمسائل اإلنترنت هيئة مختصة  ☐

 كلتا الهيئتين  ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : وزارة حكومية، يرجى التحديد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : ال ينطبق أي مما سبق  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 

 

 المعلومات واالتصاالت والهيئة المعنية بمسائل اإلنترنت؟  هيئة تنظيم تكنولوجياهل تتفق واليتا  3.14.3

 انقر هنا إلدراج نص. : نعم، يرجى التحديد  ☐

 ال ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  4.14.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 إلدراج نص. انقر هنا : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات
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 هيئة الطاقة  15.3
 

 هل توجد في بلدكم هيئة تنظيمية منفصلة للطاقة؟  1.15.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بهيئة الطاقة:   الخاصة بيانات االتصال تقديمفي حال اإليجاب، يرجى  1.1.15.3

 إلدراج نص. انقر هنا  اسم الكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  مجال المسؤولية/النشاط 

 انقر هنا إلدراج نص.  الموقع اإللكترو�ي للكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي لجهة االتصال 
 

 

 سياسات الطاقة وتنفيذها؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  2.15.3

 هيئة الطاقة  ☐

  انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد:حكوميةوزارة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التوضيح:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  3.15.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 إلدراج نص. انقر هنا : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات توجد ال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 اإللكترونية*  المخّلفات هيئة البيئة/هيئة حماية البيئة/هيئة إدارة  16.3
 

   المعدات الكهربائية واإللكترونية وأجزائها التي تخلص منها مالكها كمخلفات ال يعتزم إعادة استخدامها. أنواع جميعاإللكترونية"  المخلّفات" -ُيقصد بـ* 

 . صالحيتها التي انتهى عمرها االفتراضي أو انتهت ، ويشمل ذلك المعدات البالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  
   لحماية البيئة؟هل توجد في بلدكم هيئة منفصلة للبيئة أو  1.16.3

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بهيئة البيئة/هيئة حماية البيئة: الخاصة  بيانات االتصال  تقديمفي حال اإليجاب، يرجى  1.1.16.3

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم الكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  مجال المسؤولية/النشاط 

 انقر هنا إلدراج نص.  الموقع اإللكترو�ي للكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي لجهة االتصال 
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 الخطرة)؟   المخلّفاتهل توجد في بلدكم هيئة تنظيمية منفصلة للمخلفات اإللكترونية ( 2.16.3
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 : ة اإللكتروني المخلّفاتبهيئة إدارة الخاصة  بيانات االتصال  تقديميرجى في حال اإليجاب،  1.2.16.3

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم الكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  مجال المسؤولية/النشاط 

 انقر هنا إلدراج نص.  الموقع اإللكترو�ي للكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  االتصال البريد اإللكترو�ي لجهة  
 

 

 إدارة مخلفات المعدات البالية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ التي لها والية قضائية ع�ى مسائل  ما الجهة  3.16.3

 هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 هيئة البيئة/هيئة حماية البيئة  ☐

 الخطرة   المخلّفات/ة اإللكتروني المخلّفاتهيئة إدارة   ☐

 اإللكترونية كلتاهما   المخلّفاتوهيئة البيئة/إدارة هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد: حكوميةوزارة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 

 

هيئة إدارة  /المخلّفات المعلومات واالتصاالت وهيئة البيئة/هيئة حماية البيئة أو هيئة إدارة    هيئة تنظيم تكنولوجياهل تتفق والية كل من   4.16.3
   اإللكترونية؟ المخلّفاتالخطرة فيما يتعلق بمسائل من قبيل   المخلّفات

 انقر هنا إلدراج نص. نعم، يرجى التحديد:  ☐

 ال ☐

 الهيئة المعنية ذاتها  ☐

 إلدراج نص. انقر هنا مالحظات: 

 

 ؟ القائمةما آليات التعاون  5.16.3

 مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو اتفاقات التعاون  ☐

 التنسيق غير الرسمي إلجراءات اإلنفاذ ☐

 برنامج مشترك أو لجنة مشتركة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التعاون الزم قانوناً أو طبقاً لوالية الهيئة/الهيئات التنظيمية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 أي آليات  توجدال  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : مالحظات

 

 اإللكترونية؟   المخلّفات  التي تحدد فيها أحكامما الصكوك القانونية  6.16.3

 قانون البيئة  ☐

 الخطرة  المخلّفاتقانون  ☐

 قانون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 الخطرة كالهما  المخلّفاتقانون االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وقانون البيئة/قانون  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 اإللكترونية  المخلّفاتال توجد أحكام بشأن  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  مالحظات:
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 المسائل والعمليات التنظيمية   4
 

 والمشاركة العامة الشفافية  1.4
 

 *؟ هل تخضع قرارات الهيئة التنظيمية (الكيان المعني بالتنظيم) لقانون عام لإلجراءات اإلدارية 1.1.4
 

م  *مالحظة:   ، الذي  من جانب الهيئة التنظيمية  اقتراح اللوائح ووضعها وتنفيذهالعملية  يشير القانون العام لإلجراءات اإلدارية إلى القانون المنظ�
هيئات/أجهزة محددة  ينص أيضاً ع�ى إعادة النظر في قراراتها. وقد يطبق قانون اإلجراءات اإلدارية ع�ى جميع الهيئات/األجهزة الحكومية أو ع�ى  

 ع�ى سبيل المثال.   ، (NRA) هيئة التنظيمية الوطنيةمنها فحسب، كال

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 هل عقد مشاورات عامة مقتضى إلزامي قبل اتخاذ القرارات التنظيمية؟  2.1.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  في بعض الحاالت، يرجى التوضيح: ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 
 

 ؟ للمشاورات اإلطار الزمنيما  3.1.4

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:   النظامالقانون/إطار زمني في ال يحدد  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  أقل من ثالثة أشهر  ☐

 هنا إلدراج نص. انقر   يرجى التحديد:  ما بين ثالثة وستة أشهر  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  ما بين ستة أشهر وسنة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  غير ذلك  ☐
 

 
 هل تطبيق استثناءات أمر متوقع في الحاالت العاجلة؟  4.1.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات:  1.4.1.4 
 

 
 عل�قين؟ هل الهيئة المعنية بالتنظيم ملزمة بالنظر في جميع التعليقات المقدمة أثناء المشاورة العامة واتخاذ قرار مسب�ب بناًء ع�ى ردود الم 5.1.4

 نعم  ☐

 ال ☒

 انقر هنا إلدراج نص. في بعض الحاالت، يرجى التوضيح:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات: 
 

 هل يُقتضى رسمياً إجراء تقييم لألثر التنظيمي قبل اتخاذ القرارات التنظيمية؟  6.1.4
 نعم  ☐

 ال ☐
 

 هي القرارات التنظيمية التي تخضع إلجراء تقييم لألثر التنظيمي؟ ما  في حال اإليجاب،  7.1.4

 جميع القرارات التنظيمية   ☐

 القرارات التنظيمية الكبرى فحسب   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 الخدمات تقديم معلومات بانتظام إلى الهيئة التنظيمية؟ موردي من رسمياً قتضى هل يُ  8.1.4
 نعم  ☐

 ال ☐
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 *اإلنفاذ 2.4

  الخدمات للقوانين واللوائح وشروط التراخيص وغيرها من االلتزامات الملزمة قانونياً   مورديضمان امتثال المشّغلين وسلطة  تشير صالحيات اإلنفاذ إلى  *مالحظة:  
 في حال عدم الوفاء بهذه االلتزامات.  عقوباتالقدرة ع�ى ضمان ذلك، وكذلك إلى سلطة تطبيق إلى و
 

 الالزمة لتؤدي واجباتها المنصوص عليها بموجب القانون أداًء وافياً؟  *ما الجهة المخّولة صالحيات اإلنفاذ  1.2.4

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  الهيئة التنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  وزارة القطاع  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  السلطة القضائية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  التحديد: يرجى  غير ذلك  ☐

 

 ما العقوبات أو الجزاءات التي يجوز للهيئة التنظيمية فرضها؟  2.2.4

 غرامات نقدية فرض  ☐

 يص خافية في التر ضالتزامات إفرض  ☐

 تعديل الترخيص  ☐

 تعليق الترخيص  ☐

 إلغاء الترخيص  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 أن تكون العقوبة:  تضمنإجراءات  توجد هل 3.2.4

 متناسبة مع حجم المخالفة  ☐

 معقولة  ☐

 غير تمييزية  ☐

 تصحيح الوضع الذي يشكل انتهاكاُ الة في فعّ  ☐
 

 
 * المنازعات فض 3.4

البيني، تشير المنازعات إلى جميع  *مالحظة:   بالتوصيل  المنازعات بخالف تلك المتصلة بالمطالبات الصغيرة، وتشمل، ع�ى سبيل المثال، المنازعات المتعلقة 
 خدمات االتصاالت الراديوية، إلخ.موردي بين   تقع والمنازعات المتعلقة بالتداخل التي قد

 

 )؟ .شكاوى المستهلكين، إلخو كتلك المتعلقة بمسائل التوصيل البيني، اإلطار التنظيمي آلية (آليات) واضحة لفض المنازعات ( نشئهل ي 1.3.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 المفاوضات بين األطراف المتنازعة:   في حال لفض المنازعاتفي حال اإليجاب، يرجى تحديد اآلليات المستخدمة  1.1.3.4

 المحاكم/التقاضي  ☐

 عن الهيئة التنظيمية أو هيئة المنافسة) ، مثالً، لصادرةا ة (القرارات الملزمة، كتلك مياإلدارية الرس  القرارات ☐

 (ADR)اآلليات البديلة لفض المنازعات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 ، يرجى بيان اآللية (اآلليات) المستخدمة (ADR)اآلليات البديلة لفض المنازعات في حال استخدام  1.1.1.3.4

 التحكيم  ☐

 الوساطة/الصلح  ☐

 الخبراء  قرارات ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
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 أو السياسة ذات الصلة؟ الالئحة إطار زمني محدد في القانون أو  غضون  هل الهيئة التنظيمية ملزمة بفض المنازعات في 2.3.4
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ع�ى الموقع اإللكترو�ي للهيئة التنظيمية؟  تُنشر القرارات هل 3.3.4
 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 ن الطع 4.4
 

 هل يجوز الطعن في قرارات الهيئة التنظيمية (الكيان المعني بالتنظيم)؟  1.4.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 الجهة التي لها السلطة النهائية إللغاء قرار الهيئة التنظيمية (الكيان المعني بالتنظيم)؟  في حال اإليجاب، ما  1.1.4.4

 مجلس إدارة الهيئة التنظيمية  ☐

 وزارة القطاع  ☐

 السلطة القضائية  ☐

 هيئة المنافسة  ☐

 تابعة للقطاع محكمة إدارية للشكاوى /للشكاوى تابع للقطاع هيئة/مجلس ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
  

 

 المستهلكينالمتعلقة ب  مسائلال 5.4
 

 االتصاالت؟   يماية مستهلكلح  لوائح تنظيمية/ات هل يوجد في بلدكم تشريع 1.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 عن التعامل مع شكاوى المستهلكين؟  مسؤولةهل الهيئة التنظيمية  2.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 )؟ جمعيات حماية المستهلك   والتثقيف المقدمان من ، التعاون  ين مسؤولة عن إعالم المستهلكين بحقوقهم (تثقيف المستهلك   الهيئة التنظيمية  هل  3.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 سؤولة عن تمثيل المستهلكين/الدفاع عن حقوقهم؟ م هل الهيئة التنظيمية  4.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 عن تشجيع مشاركة المستهلك في أنشطتها؟  مسؤولةهل الهيئة التنظيمية  5.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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 ؟ التعريفاتالمقارنة بين  المعلومات المتعلقة بهل الهيئة التنظيمية مسؤولة عن توفير  6.5.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

لنفاذ  في حال اإليجاب، يرجى بيان الخدمات التي تقد�م بشأنها المعلومات المتعلقة بالمقارنة بين التعريفات (مثل الخدمات المتنقلة، خدمة ا 1.6.5.4

 انقر هنا إلدراج نص. . إلخ.) إلى اإلنترنت، 
  

 

 التجربةجودة وة جودة الخدم 6.4
 

 التجربة؟ جودة لجودة الخدمة أو هل يوجد في بلدكم إطار تنظيمي  1.6.4

 (QoS)نعم، لجودة الخدمة  ☐

 (QoE)نعم، لجودة التجربة  ☐

 ال يوجد إطار تنظيمي ☐

  

 ؟ الزمة راقبة جودة الخدمةم هل 2.6.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 خضع لمراقبة جودة الخدمة؟  ت، أي من الخدمات التالية (QoS)في حال وجود إطار تنظيمي لجودة الخدمة  1.2.6.4

 المهاتفة الثابتة  ☐

 االتصاالت الالسلكية الثابتة  ☐

 المهاتفة المتنقلة  ☐

 النطاق العريض الثابتعبر النفاذ إلى اإلنترنت  ☐

 النطاق العريض المتنقل عبر النفاذ إلى اإلنترنت  ☐

 التوصيل البيني للمهاتفات  ☐

 التوصيل البيني لإلنترنت  ☐

 الخطوط المستأَجرة  ☐

 المدفوعة التعريفة الهواتف  ☐

 غير المجا�ي التلفزيون  ☐

 الخاضعة للتنظيم جميع الخدمات  ☐

  انقر هنا إلدراج نص.غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 الخدمات الذين تراَقب جودة خدماتهم؟ موردو في حال اإليجاب، من هم المشّغلون/ 2.2.6.4

 المشّغل الرئيسي  ☐

 الخلوية المتنقلة  الشبكات مشّغلو ☐

 (SMP)قوة سوقية كبيرة ل (الحائزون) الحائز أو  (المشّغلون المهيمنون) المهيمن المشّغل ☐

 النفاذ الشامل /مشّغل (مشّغلو) الخدمة الشاملة  ☐

 ) المكالمات الهاتفية خدمة بطاقات  مورد  مقابل  مشّغل الشبكة االفتراضية المتنقلة  مثال:  الخدمات غير الحائز لشبكة (   وليس مورد كل مشّغل حائز لشبكة،   ☐

 الخدمات موردي جميع المشّغلين أو  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 في حال اإليجاب، هل يحدد اإلطار مؤشرات لمقارنة جودة الخدمة؟  3.2.6.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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 لمؤشرات جودة الخدمة؟ في حال اإليجاب، هل توجد غايات/مقاصد (دنيا/قصوى) محددة لالمتثال  1.3.2.6.4

 جميع المؤشرات لنعم،  ☐

 بعض المؤشرات لنعم،  ☐

 ال ☐

 

 ، أي من العقوبات التالية يجوز للهيئة التنظيمية فرضها؟ المتعلقة بجودة الخدمة الخدمات بالتزاماتهمموردي في حال عدم وفاء المشّغلين/ 4.2.6.4

 االلتزام حاالت التخلف عن اإلعالن عن  ☐

 فرض خطط تحسين صارمة  ☐

 اإللزام بتقديم تعويضات نقدية إلى المستخدمين  ☐

 فرض غرامات  ☐

 فرض ضوابط إضافية ع�ى األسعار  ☐

 خيص تعليق التر  ☐

 المبيعات  تعليق ☐

 التسمية والتشهير  ☐

 عقود الوالء  فسخ ☐

 المقاضاة الجنائية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 هذه العقوبات: من جملة   بالفعل يرجى تحديد العقوبة (العقوبات) التي ُطبقت 5.2.6.4

 حاالت التخلف عن االلتزام اإلعالن عن  ☐

 فرض خطط تحسين صارمة  ☐

 اإللزام بتقديم تعويضات نقدية إلى المستخدمين  ☐

 غرامات فرض  ☐

 فرض ضوابط إضافية ع�ى األسعار  ☐

 تعليق الترخيص  ☐

 المبيعات  تعليق ☐

 التسمية والتشهير  ☐

 فسخ عقود الوالء  ☐

 المقاضاة الجنائية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 كيف تُنشر نتائج قياس جودة الخدمة؟  6.2.6.4

 تُنشر ال  ☐

 الموقع اإللكترو�ي للهيئة التنظيمية في تُنشر  ☐

 تُنشر في الموقع اإللكترو�ي للمشّغل  ☐

 تُنشر في الّصحف  ☐

 تُنشر في وسائل التواصل االجتماعي  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 الزمة؟  (QoE)هل مراقبة جودة التجربة  3.6.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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 في حال وجود إطار تنظيمي لجودة التجربة، أي من الخدمات التالية تخضع لمراقبة جودة التجربة؟   1.3.6.4

 المهاتفة الثابتة  ☐

 االتصاالت الالسلكية الثابتة  ☐

 المهاتفة المتنقلة  ☐

 النطاق العريض الثابتالنفاذ إلى اإلنترنت عبر  ☐

 النفاذ إلى اإلنترنت عبر النطاق العريض المتنقل  ☐

 التوصيل البيني للمهاتفات  ☐

 التوصيل البيني لإلنترنت  ☐

 الخطوط المستأَجرة  ☐

 المدفوعة التعريفة الهواتف  ☐

 غير المجا�ي التلفزيون  ☐

 الخاضعة للتنظيم جميع الخدمات  ☐

  انقر هنا إلدراج نص.غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 ؟ التجربة الخاصة بخدماتهمالخدمات الذين تراَقب جودة موردو في حال اإليجاب، من هم المشّغلون/ 2.3.6.4

 المشّغل الرئيسي  ☐

 الخلوية المتنقلة  الشبكاتمشّغلو  ☐

 (SMP)قوة سوقية كبيرة ل  (الحائزون) الحائزأو  (المشّغلون المهيمنون) المهيمنالمشّغل  ☐

 مشّغل (مشّغلو) الخدمة الشاملة/خدمة النفاذ الشامل  ☐

 ) المكالمات الهاتفية خدمة بطاقات    مورد مشّغل الشبكة االفتراضية المتنقلة مقابل    ال: الخدمات غير الحائز لشبكة (مث   ليس مورد كل مشّغل حائز لشبكة،   ☐

 الخدمات موردي جميع المشّغلين أو  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

  في حال اإليجاب، هل يحدد اإلطار مؤشرات لمقارنة جودة التجربة؟ 3.3.6.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، هل توجد غايات/مقاصد (دنيا/قصوى) محددة لالمتثال لهذه المؤشرات؟  1.3.3.6.4

 جميع المؤشرات لنعم،  ☐

 بعض المؤشرات لنعم،  ☐

 ال ☐

 

 التالية يجوز للهيئة التنظيمية فرضها؟ الخدمات بالتزاماتهم المتعلقة بجودة التجربة، أي من العقوبات موردي في حال عدم وفاء المشّغلين/ 4.3.6.4

 اإلعالن عن حاالت التخلف عن االلتزام  ☐

 فرض خطط تحسين صارمة  ☐

 اإللزام بتقديم تعويضات نقدية إلى المستخدمين  ☐

 فرض غرامات  ☐

 فرض ضوابط إضافية ع�ى األسعار  ☐

 تعليق الترخيص  ☐

 المبيعات  تعليق ☐

 التسمية والتشهير  ☐

 فسخ عقود الوالء  ☐

 المقاضاة الجنائية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
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 يرجى تحديد العقوبة (العقوبات) التي ُطبقت بالفعل من جملة هذه العقوبات:  5.3.6.4

 اإلعالن عن حاالت التخلف عن االلتزام  ☐

 صارمة فرض خطط تحسين  ☐

 اإللزام بتقديم تعويضات نقدية إلى المستخدمين  ☐

 فرض غرامات  ☐

 فرض ضوابط إضافية ع�ى األسعار  ☐

 تعليق الترخيص  ☐

 المبيعات  تعليق ☐

 التسمية والتشهير  ☐

 فسخ عقود الوالء  ☐

 المقاضاة الجنائية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 كيف تُنشر نتائج قياس جودة التجربة؟  6.3.6.4

 ال تُنشر  ☐

 تُنشر في الموقع اإللكترو�ي للهيئة التنظيمية  ☐

 تُنشر في الموقع اإللكترو�ي للمشّغل  ☐

 تُنشر في الّصحف  ☐

 االجتماعي تُنشر في وسائل التواصل  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 )؟ الشبكةحياد الحركة ( توجد لوائح تنظيمية بشأن إدارةهل  4.6.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 لمفهوم؟لهذا ا  حد�دةالم ) الساريةتشريعات ال( الصكوك القانونيةطبيعة  ما في حال اإليجاب،  1.4.6.4

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  جامعة سياسة عامة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  تشريع /قانون  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  لوائح تنظيمية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  غير ذلك  ☐
 

 
 المجانية؟ الخدمات سياسات أو لوائح بشأن عروض وجد أي هل ت 5.6.4

 لوائح تُجيز هذه العروض صراحةً /نعم، توجد سياسات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : الالئحة السياساتيةاسم 

 انقر هنا إلدراج نص. الموقع اإللكترو�ي: 

 انقر هنا إلدراج نص. سنة االعتماد: 

 هذه العروض صراحةً لوائح تحظر  /نعم، توجد سياسات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : الالئحة السياساتيةاسم 

 انقر هنا إلدراج نص. الموقع اإللكترو�ي: 

 انقر هنا إلدراج نص.  سنة االعتماد

 ال؛ إال أن هذه العروض تدخل في نطاق القوانين واللوائح العامة لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 لوائح متصلة بذلك / ال، ال توجد سياسات  ☐

 المجانية ع�ى أساس كل حالة ع�ى حدة الخدمات يواَفق ع�ى عروض  ☐

 غير ذلك، يرجى التحديد  ☐
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 * التصاريح/التراخيص إصدار 7.4

ج إصدار التراخيص المختلفة  بتقديم خدمات لالتصاالت أو تشغيل مرافق لالتصاالت. يرجى بيان نُهُ   للشخص المعنيلتصريح  ليصدر التصريح أو الترخيص   *مالحظة:
 المعتمدة في بلدكم. 

 

 : التراخيص* الممنوحة في بلدكمأنواع ما  1.7.4

الشبكات أو  أنواع    مننوع  أنه يلزم لكل  (أي    المحددة الخدمة  المنفردةالتراخيص/االمتيازات   ☐

 ) الترقيمو طيف الترددات الراديوية تراخيصالخدمات ترخيص منفصل؛ باستثناء 
 أدِخل الرقم. عدد التراخيص الصادرة 

من الخدمات بموجب   أنواععدة  تقديم  التراخيص المنفردة المتعددة الخدمات (أي التصريح ب  ☐

بنى  ع�ى  القائمة  الخدمات  بين  فرق  وجود  احتمال  مع  للصنف،  شامل  أو  منفرد  ترخيص 

 )مرافق ى تحتية/مرافق والخدمات غير القائمة ع�

 أدِخل الرقم. عدد التراخيص الصادرة 

اإللكترونية  أي إجازة تشغيل جميع شبكات وخدمات االتصاالت  التراخيص الموحدة/الشاملة ( ☐

بموجب تصريح أو ترخيص واحد، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الخدمات قائمة ع�ى مرافق 

 ) أو غير قائمة عليها

 أدِخل الرقم. عدد التراخيص الصادرة 

وخدمات   ☐ إجازة تشغيل جميع شبكات  (أي  للصنف)  الشاملة  (التراخيص  العامة  التصاريح 

ت بموجب  اإللكترونية  هذه  االتصاالت  كانت  إذا  عما  النظر  بصرف  واحد،  ترخيص  أو  صريح 

 الخدمات قائمة ع�ى مرافق أو غير قائمة عليها)

 أدِخل الرقم. عدد التراخيص الصادرة 

 أدِخل الرقم. عدد التراخيص الصادرة  مجرد اإلبالغ ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  :التي تشملها النطاقات التردديةاإلعفاء من الترخيص، يرجى تحديد الخدمات المعفاة من الترخيص/ ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 قانو�ي لعدد التراخيص الجائز إصدارها؟ أقصى هل يوجد حد  2.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  في بعض التراخيص: ☐

 

 للحصول ع�ى ترخيص؟ رأس المال أد�ى من  حد هل يشترط 3.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، كم المبلغ المطلوب؟  1.3.7.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 
 إلزامية)  أداء  الوفاء بمقتضياتمثال: هل توجد معايير أخرى إلصدار التراخيص ( 4.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 إلدراج نص. انقر هنا  في بعض التراخيص: ☐

 

 هل تطبق شروط مختلفة ع�ى المشّغلين األجانب؟ 5.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 هل يُتاح للجمهور االطالع ع�ى معايير إصدار التراخيص؟  6.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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التصاريح/التراخيص 7.7.4 نظام إصدار  بيان  به  يرجى  الفرعية    المعمول  المشّغل) وفئاتها  التراخيص/التصاريح (مثل ترخيص  بلدكم، وجميع فئات  في 

 العدد الالزم من السطور. الموجودة. وفي حال انطباق عدة فئات فرعية، يرجى تقديم معلومات عن كل منها ع�ى سطر منفصل. ويمكنكم إضافة  حال االنطباق) (في

 

اسم 

 الترخيص/ 

 التصريح 

الفئة  

الفرعية  

حال  (في 

 االنطباق) 

رسم   التصريح نوع 

إصدار  

الترخيص،  

المدفوع  

مرة واحدة  

(رسم  

 الدخول)؟ 

في حال  

االنطباق،  

يرجى ذكر 

المبلغ  

(بالعملة  

 المحلية) 

الرسم  

 السنوي 

حال  في 

االنطباق،  

يرجى 

ذكر 

المبلغ  

(بالعملة  

 المحلية) 

مدة  

الترخيص  

 (بالسنوات) 

عدد 

التراخيص  

 الممنوحة 

ع جائز أقصى  دد 

 لتراخيص امن 

المشترط   األد�ى  الحد 

المال  من   راس 

للحصول ع�ى ترخيص  

 (بالعملة المحلية) 

الترخيص   ☐  

 الموحد/الشامل 

 متعدد الخدمات  ☐

الترخيص   ☐

المتعدد   المنفرد 

 الخدمات 

الترخيص   ☐

المحدد  المنفرد  

 الخدمة 

العام ☐  التصريح 

(الترخيص  

الشامل  

 للصنف) 

اإلعفاء من   ☐

 الترخيص 

 مجرد اإلبالغ ☐
 

    

 

يوجد  ☐ ال 

حد 

 أقصى

 سنة  ☐

سنتان   ☐

 3أو  

 سنوات 

☐  10-4 

 سنوات 

كثر   ☐ أ

 10من  

 سنوات 

 ال يوجد  ☐

  المبلغ ☐

هنا  انقر 

إلدراج 

 نص. 
 

الترخيص   ☐  

 الموحد/الشامل 

 متعدد الخدمات  ☐

الترخيص   ☐

المتعدد   المنفرد 

 الخدمات 

الترخيص   ☐

المحدد   المنفرد 

 الخدمة 

العام ☐  التصريح 

(الترخيص  

الشامل  

 للصنف) 

من   ☐ اإلعفاء 

 الترخيص 

 مجرد اإلبالغ ☐
 

    

 

يوجد  ☐ ال 

حد 

 أقصى

 سنة  ☐

سنتان   ☐

 3أو  

 سنوات 

☐  10-4 

 سنوات 

كثر   ☐ أ

 10من  

 سنوات 

 يوجد ال  ☐

  المبلغ ☐

هنا   انقر 

إلدراج 

 نص. 
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الترخيص   ☐  

 الموحد/الشامل 

 متعدد الخدمات  ☐

الترخيص   ☐

المتعدد   المنفرد 

 الخدمات 

الترخيص   ☐

المحدد   المنفرد 

 الخدمة 

العام ☐  التصريح 

(الترخيص  

الشامل  

 للصنف) 

من   ☐ اإلعفاء 

 الترخيص 

 مجرد اإلبالغ ☐
 

    

 

يوجد  ☐ ال 

حد 

 أقصى

 سنة  ☐

سنتان   ☐

 3أو  

 سنوات 

☐  10-4 

 سنوات 

كثر   ☐ أ

 10من  

 سنوات 

 ال يوجد  ☐

  المبلغ ☐

هنا   انقر 

إلدراج 

 نص. 
 

الترخيص   ☐  

 الموحد/الشامل 

 متعدد الخدمات  ☐

الترخيص   ☐

المتعدد   المنفرد 

 الخدمات 

الترخيص   ☐

المحدد   المنفرد 

 الخدمة 

العام ☐  التصريح 

(الترخيص  

الشامل  

 للصنف) 

من   ☐ اإلعفاء 

 الترخيص 

 مجرد اإلبالغ ☐
 

    

 

يوجد  ☐ ال 

حد 

 أقصى

 سنة  ☐

سنتان   ☐

 3أو  

 سنوات 

☐  10-4 

 سنوات 

كثر   ☐ أ

 10من  

 سنوات 

 ال يوجد  ☐

  المبلغ ☐

هنا   انقر 

إلدراج 

 نص. 
 

الترخيص   ☒  

 الموحد/الشامل 

 متعدد الخدمات  ☐

الترخيص   ☐

المتعدد   المنفرد 

 الخدمات 

الترخيص   ☐

المحدد   المنفرد 

 الخدمة 

العام ☐  التصريح 

(الترخيص  

الشامل  

 للصنف) 

من   ☐ اإلعفاء 

 الترخيص 

 مجرد اإلبالغ ☐
 

    

 

يوجد  ☐ ال 

حد 

 أقصى

 سنة  ☐

سنتان   ☐

 3أو  

 سنوات 

☐  10-4 

 سنوات 

كثر   ☐ أ

 10من  

 سنوات 

 ال يوجد  ☐

  المبلغ ☐

هنا  انقر 

إلدراج 

 نص. 
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 مالحظات:  8.7.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

قبل السماح   ا المشّغل استيفاؤهي يلزم ع�ى تال ة الرسمي ةاإلداريات في حال الخدمات الُمجازة بتصريح عام/ترخيص شامل للصنف: ما اإلجراء  9.7.4
 له بتقديم خدمات مرخّصة بترخيص شامل للصنف؟ 

 . فئة الترخيص الشامل للصنف في بلدكم تطبيقفي حال أجب فقط 

 التسجيل (قبل تقديم الخدمات)  ☐

 مجرد اإلبالغ ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التوضيح:   ☐

 

 للجمهور االطالع ع�ى اتفاقات إصدار التراخيص؟ هل يتاح  10.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 الموقع اإللكترو�ي ذي الصلة: اإلشارة إلى  يرجىفي حال اإليجاب، 

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 التراخيص؟  إصدار  هل يتاح للجمهور االطالع ع�ى طلبات 11.7.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 
 االطالع ع�ى المعلومات المتعلقة بعملية إصدار التراخيص؟ هل يتاح للجمهور  12.7.4

 يتاح للجمهور االطالع ع�ى معايير إصدار التراخيص  ☐

 يتاح للجمهور االطالع ع�ى منهجية التقييم  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. يتاح للجمهور االطالع ع�ى معلومات أخرى، يرجى التحديد:  ☐

 ال، ال تتاح هذه المعلومات  ☐
 

 

  التوصيل البيني 8.4
 

 اإلطار التنظيمي  1.8.4
 

 ؟التوصيل البينيلوائح  أين تُحدد 1.1.8.4

 تشريعات  ☐

 ) ممارساتلوائح (توجيهات أو مدونات  ☐

 تراخيص  ☐

 ال توجد لوائح للتوصيل البيني  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التحديد:  ☐

 

 يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع عليها.  1.1.1.8.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 ؟ (RIO)مشّغلين بنشر عروض التوصيل البيني المرجعية أي هل تُلزمون  2.1.8.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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 في حال اإليجاب، يرجى تحديد طبيعة هؤالء المشّغلين؟  1.2.1.8.4

 (SMP)مشّغل مهيمن أو حائز لقوة سوقية كبيرة  ☐

 المشّغل الرئيسي  ☐

 جميع المشّغلين  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التحديد:  ☐

 

 هذه.  RIOيرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع ع�ى عروض  2.2.1.8.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 إلى العروة المحلية؟  المجز�أهل يلزم النفاذ  3.1.8.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، ما نمط تجزئة العروة المحلية الالزم؟  1.3.1.8.4

 النحاس الخام (تجزئة كلية)  ☐

 من العروة المحلية)  التردد العالي تقاسم الخط (أو التجزئة الجزئية، أي النفاذ إلى جزء  ☐

 النفاذ إلى تدفق البّتات (أو بالجملة)  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
   

 
 الشفافية  2.8.4

 

 ؟للجمهور  هل تُنشر اتفاقات التوصيل البيني 1.2.8.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع ع�ى هذه االتفاقات. في حال اإليجاب،  1.1.2.8.4

 إلدراج نص. انقر هنا 
 

 

 ؟ للجمهور  هل تُنشر أسعار التوصيل البيني 2.2.8.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع ع�ى هذه األسعار. في حال اإليجاب،  1.2.2.8.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 البنى التحتية  تقاسم 9.4
 

 إلخ.) ، المجاري، األعمدة البنى التحتية (األبراج، المحطات القاعدة،  بتقاسميسمح هل  1.9.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 البنى التحتية؟  تقاسمهل يجوز لمشغ�ي الشبكات المتنقلة (مثل مشّغ�ي الشبكات االفتراضية المتنقلة)  2.9.4

 نعم  ☐

 ال ☐
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 الموقع؟  بتقاسمالموقع/ باالشتراك في يسمح هل  3.9.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 انقر هنا إلدراج نص.  مالحظات: 4.9.4

 

 النفاذ إلى االتصاالت العامة واستخدامها؟ منح المشّغلون المحتِكرون أو المهيمنون يفرض  هل  5.9.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 من حيث:  للتنظيم ذلكيخضع في حال اإليجاب، هل  1.5.9.4

 جودة الخدمة  ☐

 السعر  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 
 في حال اإليجاب، في أي خدمات؟  2.5.9.4

 المهاتفة الثابتة  ☐

 الخطوط المستأَجرة  ☐

 البوابة الدولية   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
   

 

 الطيفإدارة  10.4
 

 ؟ محايدةهل تكنولوجيا تراخيص الطيف  1.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

  انقر هنا إلدراج نص.بعضها، يرجى التحديد:  ☐

 

 )؟ .إدارة الطيف، رسوم الطيف، إلخ ب الجدول المتعلقاللوائح و  هل يتيح بلدكم للجمهور االطالع ع�ى المعلومات المتعلقة بالطيف (مثل 2.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي ذي الصلة.  1.2.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 ؟نطاقات الترددهل لدى بلدكم جدول وطني لتوزيع   3.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟  للترددات إقليمياً  منسق هل يشكل هذا الجدول جزءاً من توزيع 1.3.10.4

  نعم ☐

 انقر هنا إلدراج نص. يرجى التحديد:  

 ال ☐
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 ؟ دون قيودهل يتاح للجمهور االطالع ع�ى هذا الجدول  2.3.10.4

 نعم  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ذي الصلة:  يرجى بيان الموقع اإللكترو�ي  

 ال ☐
 

 

 ؟ فرعيهل يُسمح باالتجار ال  4.10.4

 االتجار بحقوق الطيف أو تراخيصه مباشرًة بين الحائز األص�ي للترخيص والمشترين أو المستأجرين.  ":فرعي"االتجار ال 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى بيان شروط االتجار الفرعي والقيود المفروضة عليه.  1.4.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 ؟نقلههل يجوز تغيير استخدام الطيف في حال  2.4.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى توضيح اإلجراءات والشروط.  1.2.4.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 هل يُسمح بتقاسم الطيف؟  5.10.4

كثر من خدمات االتصاالت الراديوية في  "تقاسم الطيف  (ITU-R SM 1132-2)   االً.استخداماً فعّ  ذاته نطاق التردداستخدام  ": يشير إلى اشتراك خدمتين أو أ

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى بيان شروط تقاسم الطيف والقيود المفروضة عليه.  1.5.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 هل يجوز تغيير استخدام الطيف بعد نقله؟  2.5.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 توضيح اإلجراءات والشروط. يرجى  .5.10.41.2

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 داخل النطاق؟ نقله هل يُسمح في بلدكم بإعادة توزيع الطيف/  6.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 كيف تمول إعادة توزيع الطيف* في بلدكم؟  7.10.4

هذا النطاق من الشبكات  إخالء  من مهمة  يستتبع ذلك  إلى أخرى، وما    ما   خدمةتشير "إعادة التوزيع" إلى عملية إعادة توزيع نطاق تردد معين من  مالحظة:    *
 تكنولوجي آخر (خيارات تكنولوجية أخرى). ) و/أو باستخدام خيار تردد آخر (نطاقات تردد أخرىالحالية المرخّصة للخدمة القديمة، بنقلها إلى نطاق 

 الوافد الجديد مباشرًة مع مستخدمي الطيف المنقول (الرخصة الجديدة "كما أُصدرت")   المشّغل يتعامل ☐

ن تكلفة كل عملية إعادة توزيع تضميناً صريحاً في رسوم إصدار التراخيص الجديدة ذات الصلة  ☐  تُضم�

 تمول إعادة التوزيع من موارد هيئة إصدار التراخيص  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح:  ☐
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 هل يوجد أي نظام إلعفاء أجهزة النطاق العريض الالسلكي من الترخيص*؟    8.10.4

أنه قد سبق التصريح بصفة عامة بتشغيلها في إطار  ذلك  يشمل "نظام اإلعفاء من الترخيص" أجهزة االتصاالت الراديوية المعفاة من الترخيص المنفرد،  مالحظة:  *
 ). Wi-Fiأيضاً بترخيص االستخدام العام أو ما شابه، أي أجهزة  سمىتنظيمي محدد (ي

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 

 معلومات عن ذلك. المستفاد منه في كل من النطاقات التالية، واإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يتضمن  مدى التردد الخاصيرجى تحديد  1.8.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد: GHz 1تحت  ☐

☐ GHz 2,4  إلىGHz 2,5 :انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد 

☐ GHz 5,2  إلىGHz 5,8 ، :انقر هنا إلدراج نص. يرجى التحديد 
 

 

 

 هل أُعيد توزيع طيف المكاسب الرقمية* في بلدكم؟  9.10.4
إعادة توزيعه للخدمات    والمزمعفي عملية االنتقال من التلفزيون التماث�ي إلى التلفزيون الرقمي،    المحرر* مالحظة: يشير "طيف المكاسب الرقمية" إلى الطيف  

  ثم ترخيصه لصالح مشّغ�ي الشبكات المتنقلة.  ، المتنقلة
 نعم  ☐

 ال ☐

 

 

 في أي سنة؟  1.9.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 

 في أي مدى تردد (مديات تردد)؟  2.9.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 

 ألي خدمة؟ 3.9.10.4

 المتنقلة  ☐

 اإلذاعية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 

 . التي ستتبع أيضاً "خطة النطاقات")  تسمى  (   ترتيبات الترددات   في حال إعادة توزيع طيف المكاسب الرقمية بالفعل للخدمة المتنقلة، يرجى بيان  4.9.10.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 

 ؟ (PPDR) الجمهور واإلغاثة في حاالت الكوارث بحمايةللخدمات المتنقلة المتصلة  ، أو ُحجز، هل ُخصص طيف المكاسب الرقمية 5.9.10.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 

ر) الموعد يرجى بيان  6.9.10.4  . ومديات التردد المحتملة توزيع هذا الطيف  إلعادة (المقد�

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 النطاق العريض المتنقل  11.4
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المتنقل. وتالفياً ألي خلط  ومن تكنولوجيات النطاق العريض الالسلكي  مشتركة  مجموعة    يطرح نفس مجموعة األسئلة عنيرجى العلم أن هذا القسم من االستبيان  
 قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد لالطالع ع�ى تفاصيل كل من هذه التكنولوجيات وتعريفها. المعتمدة في مراجع ال بين المفاهيم، يرجى الرجوع إلى 

ص للمشّغلين  1.11.4 المعروفة   (IMT) الدولية خدمات النطاق العريض المتنقل في بلدكم (خدمات االتصاالت المتنقلة ليقدموا الطيف الالزمهل ُخص�
 )؟ (4G) الجيل الرابع  خدماتو (3G) الجيل الثالث خدماتأيضاً ب 

التوصية   المحددة في  التالية  التكنولوجيات  إلى  العريض المتنقل  بالنطاق  بتكنول  ، ITU-R M.1457-1نشير  أيضاً  الثالث   وجياوالمعروفة  النفاذ   : (3G)  الجيل 
ب  التردد    اإلرسال المزدوج ،  (WCDMA)قسيم الشفرة  تالمتعدد العريض النطاق  الراديوي العالمي لألرض  شبكات    فيبتقسيم  النفاذ  ،  (UTRA FDD)النفاذ 

النفاذ الراديوي    في شبكاتبتقسيم الزمن    اإلرسال المزدوج  ، (CDMA 2000)  2000  النفاذ المتعدد بتقسيم الشفرة  ، (HSPA)م  بأسلوب الر�زَ   ةالعالي السرع
، (UWC 136)  136االتصاالت الالسلكية العالمية    ، (TD-SCDMA)، النفاذ المتعدد المتزامن بتقسيم الشفرة وتقسيم الزمن  (UTRA TDD)  العالمي لألرض

 .(OFDMA TDD WMAN)للشفرة واإلرسال المزدوج بتقسيم الزمن في الشبكات الالسلكية في المناطق الحضرية الكبرى   المتعامدالنفاذ المتعدد بالتقسيم 
المتنقل العريض  بالنطاق  نشير  التكنولوجي  كما  التوصية    تينالمحدد  تينالتاليتين  إلى  األجلالتطور  تكنولوجيا  :  ITU-R M.2012في    المتقدمة   الطويل 

(LTE - Advanced) ، الشبكات الالسلكية المتقدمة في المناطق الحضرية الكبرى(WirelessMAN – Advanced . 

 نعم  ☐

 ال ☐

 
 رجى تحديد جميع مشّغ�ي الشبكات المتنقلة من الجيلين الثالث والرابع المرخّصين. ي 1.1.11.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 
 هل تتضمن تراخيصهم مقتضيات جغرافية و/أو متعلقة بالتغطية السكانية؟  2.1.11.4

 انقر هنا إلدراج نص. : قتضياتنعم، يرجى تحديد هذه الم  ☐

 ال ☐

 
 ؟ و/أو المتعلقة بالتغطية السكانية إشارة إلى سرعة التوصيل بشبكة اإلنترنت هل تتضمن المقتضيات الجغرافية 3.1.11.4

 2Gنعم، تشير المقتضيات إلى سرعة التوصيل بشبكات  ☐

 3G نعم، تشير المقتضيات إلى سرعة التوصيل بشبكات ☐

 4Gنعم، تشير المقتضيات إلى سرعة التوصيل بشبكات  ☐

 ال، ال تتصل باألهداف المغطاة أي مقتضيات تتعلق بالسرعة  ☐

  انقر هنا إلدراج نص.غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 )؟3G )IMT-2000خدمات الالزم لتشغيل ما آليات تخصيص الطيف  4.1.11.4

 توزيع الطيف كجزء من الترخيص  /تقديم الطلبات بأسبقيةالتخصيص   ☐

 المزادات  ☐

 العطاءات /أفضل عرض   مسابقات ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 )؟ 4G )IMTخدمات  الالزم لتشغيل ما آليات تخصيص الطيف 5.1.11.4

 توزيع الطيف كجزء من الترخيص  /تقديم الطلبات بأسبقيةالتخصيص   ☐

 المزادات  ☐

 العطاءات /أفضل عرض مسابقات   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

ص للمشّغلين الطيف الالزم ليقدموا خدمات  2.11.4  في بلدكم؟  WiMAXهل ُخص�

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 " المرخّصين WiMAXيرجى تحديد جميع مشّغ�ي خدمات  1.2.11.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 تجارياً؟ هل هذه الخدمة متاحة  2.2.11.4
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 نعم  ☐

 ال ☐

 ؟ WiMAXما آليات تخصيص الطيف الالزم لتشغيل خدمات  3.2.11.4

 توزيع الطيف كجزء من الترخيص  /التخصيص بأسبقية تقديم الطلبات  ☐

 المزادات  ☐

 العطاءات /مسابقات أفضل عرض  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

ص للمشّغلين الطيف الالزم ليقدموا خدمات  3.11.4  في بلدكم؟  (LTE)التطور الطويل األجل هل ُخص�

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 المرخّصين:  LTEيرجى تحديد جميع مشّغ�ي خدمات  1.3.11.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 هل هذه الخدمة متاحة تجارياً؟  2.3.11.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ LTEما آليات تخصيص الطيف الالزم لتشغيل خدمات  3.3.11.4

 توزيع الطيف كجزء من الترخيص  /التخصيص بأسبقية تقديم الطلبات ☐

 المزادات  ☐

 العطاءات /مسابقات أفضل عرض  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 في بلدكم؟  (4G)هل ُخصص للمشّغلين الطيف الالزم ليقدموا خدمات الجيل الرابع  4.11.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 المرخصين:  4Gيرجى تحديد جميع مشّغ�ي خدمات  1.4.11.4

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 هل هذه الخدمة متاحة تجارياً؟  2.4.11.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ 4Gما آليات تخصيص الطيف الالزم لتشغيل خدمات  3.4.11.4

 توزيع الطيف كجزء من الترخيص  /التخصيص بأسبقية تقديم الطلبات ☐

 المزادات  ☐

 العطاءات /مسابقات أفضل عرض  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 
  

 الهوية الرقمية  12.4
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 ؟ (KYC)خدمات االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمقتضيات ’اعرف عميلك‘ موردو مشّغلو/هل يخضع  1.12.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ KYCن لمقتضيات والخدمات الخاضعموردو في حال اإليجاب، من هم المشّغلون/ 1.1.12.4

 جميع المشّغلين  ☐

 مشّغلو الشبكات الخلوية المتنقلة  ☐

 (MVNO)مشّغلو الشبكات االفتراضية المتنقلة  ☐

 (ISP) خدمات اإلنترنتموردو  ☐

 )، يرجى التحديد (OSP)موردو خدمات اإلنترنت  / (OTT)بحرية ع�ى اإلنترنت  الخدمات المتاحة    موردو (   اإلنترنت ع�ى  الخدمات  موردو   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

ر ع�ى جميع الخيارات المنطبقة):  2.1.12.4  في حال اإليجاب، هل تطبق هذه المقتضيات ع�ى (أش�

 المواطنون  ☐

 المقيمون األجانب  ☐

 السائحون/الزائرون  ☐

 الالجئون  ☐
 

 

 هل ينفذ لديكم نظام/برنامج وطني للهوية الرقمية؟  2.12.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

المفروضة ع�ى مشّغ�ي الشبكات المتنقلة واألنظمة/البرامج الوطنية   KYCآليات تضمن االتساق بين مقتضيات  توجدهل في حال اإليجاب،  1.2.12.4
 للهوية الرقمية؟ 

 نعم  ☐

 ال ☐

 في حال اإليجاب، يرجى بيان تلك اآلليات  2.2.12.4

  انقر هنا إلدراج نص.

 

 أيضاً أحكاماً بشأن الرعايا األجانب، بمن فيهم الالجئون؟ هذه اآلليات  تضمن  هل ت 3.2.12.4

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 النظام الوطني للهوية الرقمية؟ ما الهيئة الوطنية التي تقود  3.12.4

 تصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الل  هيئة تنظيم ☐

 الهيئة الوطنية لحماية البيانات  ☐

 وزارة الداخلية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 مالحظات:  4.12.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 
 الترقيم 13.4
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 نقل األرقام؟إمكانية  تقديم خدمة   الخطوط الثابتة هل يلزم ع�ى مشّغ�ي  1.13.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ الخطوط الثابتة في حال اإليجاب، هل هذه الخدمة متاحة حالياً للمشتركين في  1.1.13.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

م شروط زمنية و/أو غيرها للنقلفي حال اإليجاب،  2.1.13.4  ؟ هل تنظ�

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 األرقام؟هل يلزم ع�ى مشّغ�ي الشبكات المتنقلة تقديم خدمة إمكانية نقل  2.13.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟ المتنقلةفي حال اإليجاب، هل هذه الخدمة متاحة حالياً للمشتركين في الشبكات  1.2.13.4

 نعم  ☐

 ال ☐

 

م شروط زمنية و/أو غيرها للنقل؟  2.2.13.4  في حال اإليجاب، هل تنظ�

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 مالحظات:  3.13.4

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل 5

 

 الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل  1.5
 

كسياسة قائمة بذاتها أو كجزء من  هل اعتمد بلدكم سياسة للنفاذ الشامل/الخدمة الشاملة أو سياسة لتنمية االتصاالت في المناطق الريفية (  1.1.5
 )؟ سياسة أوسع نطاقاً 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 : وتنظيمهما يرجى بيان الموقع اإللكترو�ي الذي يتاح فيه االطالع ع�ى سياسة النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة في حال اإليجاب، 

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 الخدمة الشاملة؟ /هل عرّف بلدكم النفاذ الشامل  2.1.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 التعريف في حال اإليجاب، يرجى بيان الخدمات المشمولة بهذا 
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 الخدمات األساسية  1.2.1.5

 خدمات المهاتفة الصوتية  ☐

 السكنية الخاصة  الخطوط الثابتة خدمة  ☐

 العامة للهاتف المدفوع التعريفة الخطوط الثابتة خدمة  ☐

 المتنقلة  الفردية خدمة االتصاالت الخلوية ☐

 خدمة الهاتف المدفوع التعريفة العامة المتنقلة   ☐
 

 خدمات اإلنترنت  2.2.1.5

 إلى اإلنترنت  الوسيلة غير المحددالنفاذ بالمراقمة أو  ☐

 النطاق العريض  ☐
 

 خدمات أخرى  3.2.1.5

كز االتصاالت  ☐  مرا

 انقر هنا إلدراج نص. المدارس (االبتدائية، الثانوية، التعليم العالي):  ☐

كزال ☐  انقر هنا إلدراج نص. : الصحية مرا

 الخدمات الخاصة المقدمة إلى األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن  ☐

 النساء والفتيات  ☐

 والنازحون الالجئون  ☐

 الدليل خدمات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 
 النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة: (يرجى التأشير ع�ى جميع الخيارات المنطبقة)  الخاضعين لاللتزام بتوفيريرجى بيان المشّغلين  3.1.5

 جميع المشّغلين  ☐

 مرافق /لشبكاتن الحائزين مشّغلي الجميع  ☐

 الخدمات موردي  جميع  ☐

 للخطوط الثابتة المشّغل الرئيسي (المشّغلون الرئيسيون)  ☐

 الخطوط الثابتة  مشّغلو ☐

 الحائزون لقوة سوقية كبيرة/المهيمنون  الخطوط الثابتةمشّغلو  ☐

 مشّغلو الشبكات المتنقلة  ☐

 كبيرة/المهيمنون مشّغلو الشبكات المتنقلة الحائزون لقوة سوقية  ☐

 مشّغلو السواتل  ☐

 (ISP)خدمات اإلنترنت موردو  ☐

 المعين الخدمة الشاملة مورد  ☐

 ال توجد التزامات مفروضة بهذا الشأن /ال يوجد ☐

 ع�ى أساس تنافسي  االلتزاماتتخصيص نظراً إلى  ، ال يوجد ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح:  ☐
 

 المشّغل (المشّغلون) تنفيذ نظام النفاذ الشامل/الخدمة الشاملة الخاص به (بهم) أو التزاماته (التزاماتهم) الشاملة   بيان الكيفية التي يمول بها يرجى   4.1.5

 الدعم المقدم فيما بين خدماته (التمويل الداخ�ي)ب ☐

 بالدعم المباشر من الحكومة  ☐

 الخدمة الشاملة من صناديق  ☐

 األحوال" باتفاق "الدفع في كل   ☐

 النفاذ والتوصيل البيني برسوم  ☐

كات بين القطاعين الخاص والعام ☐  بالشرا

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التوضيح:   ☐
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 صندوق الخدمة الشاملة  2.5

 ياً البلدان التي أنشأت صندوقاً للخدمة الشاملة حصر  توجّه أسئلة هذا القسم إلى 

 
 هل لدى بلدكم صندوق عامل للخدمة الشاملة (أي صندوق بدأ بالفعل في جمع األموال وصرفها)؟ 1.2.5

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 الصندوق؟  عمل منذ متى بدأ 1.1.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 ؟ إنشاء صندوق للخدمة الشاملةيُعتزم هل  2.1.2.5

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 اإليجاب، متى؟ في حال  1.2.1.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 
 يرجى بيان مجموع المبلغ المجموع حتى اآلن (بالعملة المحلية).  2.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 المخصص/المصروف حتى اآلن (بالعملة المحلية).  اإلجمالي   يرجى بيان المبلغ 3.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 األنشطة/المشاريع التي مولها الصندوق حتى اآلن (الكيفية التي اسُتخدمت بها األموال). يرجى بيان  4.2.5

كز الثانوية، التعليم العالي، الجامعات، توصيل المدارس (االبتدائية،  ☐  إلخ.) التدريب المتخصص، المعاهد، مرا

كز االتصاالت المتعددة األغراض  ☐  مرا

 الحكومية المحلية توصيل المكاتب  ☐

 Wi-Fiتكنولوجيا  استخدام توصيل األماكن العامة ب ☐

 توصيل الشركات الصغيرة في المناطق الريفية  ☐

 توصيل الضواحي الحضرية  ☐

 توصيل األشخاص ذوي اإلعاقة  ☐

 تشجيع الشمول الرقمي للمرأة  ☐

 توصيل الالجئين والنازحين  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

   بالمساهمة في الصندوق الملزمين مشّغ�ي/مقدمي خدمات االتصاالتاإلشارة أدناه إلى يرجى  5.2.5

 جميع المشّغلين  ☐

 مرافق /لشبكات ن الحائزينمشّغلي الجميع  ☐

 الخدمات موردي  جميع  ☐

 لخطوط الثابتة ل المشّغل الرئيسي (المشّغلون الرئيسيون)  ☐

 الخطوط الثابتة مشّغلو  ☐

 الحائزون لقوة سوقية كبيرة/المهيمنون  الخطوط الثابتةمشّغلو  ☐

 مشّغلو الشبكات المتنقلة  ☐

 مشّغلو الشبكات المتنقلة الحائزون لقوة سوقية كبيرة/المهيمنون  ☐

 السواتل مشّغلو  ☐

 (ISP)خدمات اإلنترنت موردو  ☐

 ال يوجد  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التوضيح:  ☐
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 كيف تُحتسب مبالغ المساهمات؟  6.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. نسبة مئوية من إجمالي اإليرادات (إجمالي المبيعات)، النسبة المئوية:   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. نسبة مئوية من صافي اإليرادات، النسبة المئوية:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. )، المبلغ بالعملة المحلية: قيمة ثابتةمبلغ محدد ( ☐

 انقر هنا إلدراج نص. :  وضيحيرجى التغير ذلك،  ☐

 

 هل يمول صندوق الخدمة الشاملة بمصادر أخرى؟  7.2.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان الخدمات المشمولة بتعريف الخدمة الشاملة 

 
 المصادر الواردة أدناه في حال اإليجاب، يرجى بيان النسبة المئوية لتمويل الصندوق بأي من   1.7.2.5

 انقر هنا إلدراج نص. الميزانية الحكومية: النسبة المئوية:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. المفروضة ع�ى المشتركين، النسبة المئوية:  الرسوم ☐

 انقر هنا إلدراج نص. حصيلة عمليات خصخصة قطاع االتصاالت، النسبة المئوية:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. حصيلة مزادات تراخيص الطيف، النسبة المئوية:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. النسبة المئوية:  ، حصيلة مدفوعات إصدار تراخيص/امتيازات االتصاالت ☐

 هيئات دولية، النسبة المئوية: التمويل المقدم من   ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  انقر هنا إلدراج نص.غير ذلك، النسبة المئوية:  ☐
 

 

 ما الهيئة المعنية بإدارة الصندوق؟  8.2.5

  الهيئة التنظيمية   ☐

  انقر هنا إلدراج نص. هيئة حكومية، يرجى التحديد:   ☐

رعاية   ☐ تحت  منفصلة  منفصل/لجنة  إدارة  التنظيمية  مجلس  يرجى الهيئة  حكوميين،  ممثلين  أو 

 انقر هنا إلدراج نص. التحديد:  

 هل المشّغلون ممثلون في هذا المجلس/هذه اللجنة؟ 

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 المشّغلون ممثلون في هذه الهيئة؟ هل  انقر هنا إلدراج نص. هيئة منفصلة ومستقلة، يرجى التحديد:  ☐

 نعم  ☐

 ال ☐
 

  انقر هنا إلدراج نص. ال ينطبق أي مما سبق، يرجى التحديد:  ☐

 

 هل المشّغلون ممثلون في مجلس اإلدارة هذا/هذه اللجنة؟  9.2.5

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 للتمويل آليات أخرى 3.5
 

 لتقديم الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل؟   إلخ.) للنفاذ إلى المناطق الريفية، الحوافز الضريبية،  هل أنشأ بلدكم أي آليات تمويل أخرى (مثل االمتيازات الخاصة   1.3.5

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 في حال اإليجاب، يرجى التوضيح:  1.1.3.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
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 ؟ للبلديات  بلدكم مبادرات شبكيةهل توجد في   2.3.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان اسم المبادرة/المبادرات:  1.2.3.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 
 )؟ مثل الشباب، الطالب، كبار السن، األشخاص ذوي اإلعاقة هل توجد تدابير لحفز الطلب ع�ى الخدمات بين المستخدمين منخفضي الدخل أو فئات مستهدفة (  3.3.5

 ع�ى المشتركين المستحقين   "تعريفات اجتماعيةالخدمات عرض "موردي يلزم ع�ى المشّغلين أو  ☐

 تقدم الحكومة/يقدم القطاع العام الدعم إلى المستخدمين النهائيين  ☐

 تنفذ تدابير محددة لشمول الالجئين والنازحين بخدمات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 . ال توجد مثل هذه التدابير ☐

 

 مالحظات:  1.3.3.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 الرقمية/سياسة النطاق العريض السياسة  4.5
 

 تشمل النطاق العريض؟  للتحفيز االقتصادي ة، وطنية شامل أو استراتيجيات،   رقمية طإنمائية أو خط  اتاستراتيجيأي هل اعتمد بلدكم  1.4.5

 م نع ☐

 ال ☐

 

 المعلومات واالتصاالت؟ رئيسية وطنية بشأن تكنولوجيا  شاملة أو خطة  سياسة وطنيةهل اعتمد بلدكم   2.4.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 هل اعتمد بلدكم أي سياسات لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تشمل النطاق العريض؟  3.4.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 . انقر هنا إلدراج نص  ما اسم هذه السياسة؟ 1.3.4.5

 . انقر هنا إلدراج نص

 

 . انقر هنا إلدراج نص : ذي الصلة  الموقع اإللكترو�ي  2.3.4.5

 
 

 

بشأن البنى التحتية، النفاذ إلى األسواق، مثال:  هل اعتمد بلدكم استراتيجية/سياسة/خطة للتحول الرقمي أو سياسة رقمية شاملة متكاملة ( 4.4.5
 فرص العمل)استحداث استخدام المستهلك، 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 الوثيقة؟ ما اسم هذه  1.4.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
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 انقر هنا إلدراج نص. سنة االعتماد:  2.4.4.5

 

 انقر هنا إلدراج نص. الموقع اإللكترو�ي:  3.4.4.5

 
 

 
 هل يعترف بلدكم بالنفاذ إلى اإلنترنت كحق قانو�ي؟ 5.4.5

 انقر هنا إلدراج نص.  نعم، يرجى التحديد: ☐

 ال ☐

 

 مالحظات: 

 هنا إلدراج نص. انقر  

 

 

 وطنية تركز ع�ى التكنولوجيات الناشئة من قبيل:  اتأو مبادر  اتو سياسات أاستراتيجي أي هل اعتمد بلدكم 6.4.5

 (5G)الجيل الخامس تكنولوجيا  ☐

 إنترنت األشياء  ☐

 الذكاء االصطناعي  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

  االستراتيجيةمثل هذه  لديناتوجد ال  ☐

 

 انقر هنا إلدراج نص. ما اسم هذه السياسة؟  1.6.4.5

 

 انقر هنا إلدراج نص.  ذي الصلة: الموقع اإللكترو�ي  2.6.4.5
 

 

 وطنية للنطاق العريض؟  ةاستراتيجي/ة مبادر /ةخطأي هل اعتمد بلدكم  7.4.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟بهذا الشأن   يُعتزم اعتماد خطة وطنيةهل  1.7.4.5

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 انقر هنا إلدراج نص.في حال اإليجاب، التاريخ: 
 

 

 متى اعُتمدت الخطة؟  2.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 ؟ )االستراتيجيةما اسم الخطة (المبادرة،  3.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 الموقع اإللكترو�ي الذي يتاح فيه االطالع ع�ى هذه الخطة. يرجى بيان  4.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 ما اإلطار الزمني لتنفيذ الخطة؟  5.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
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 ما غايات الخطة؟  6.7.4.5

 إنشاء بنية تحتية للنطاق العريض ع�ى مستوى الدولة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. توصيل نسبة مئوية من السكان بالنطاق العريض:  ☐

 وتطبيقاته  نطاق العريضالتعزيز اعتماد خدمات  ☐

 التعليم (بما في ذلك التعليم المتنقل/اإللكترو�ي) ☐ تعزيز تقديم الخدمات العامة باستخدام النطاق العريض، من قبيل:  ☐

في ذلك   ☐ (بما  المتنقلة/اإللكترونية/الطب عن  الصحة  الصحة 

 بُعد) 

 الحكومة المتنقلة/اإللكترونية  ☐

 األعمال التجارية المتنقلة/اإللكترونية  ☐

 غير ذلك، يرجى اختيار حقل ’مالحظات‘ أدناه وملؤه  ☐
 

 الشباب  ☐ تعزيز تقديم خدمات النطاق العريض إلى فئات محددة من السكان:  ☐

 األشخاص ذوو اإلعاقة  ☐

 النساء والفتيات  ☐

 غير ذلك، يرجى اختيار حقل ’مالحظات‘ أدناه وملؤه  ☐
 

  (NREN)وطنية للبحث العلمي والتعليمشبكة أو    (مثل الجامعات، المكتبات) غير الربحيةالحيوية   تمويل المؤسسات ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

 

 مالحظات: 

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 الهيئة التنظيمية، هيئة المنافسة) التي تُدير هذه الخطة؟ مثال: يرجى بيان اسم الهيئة أو الهيئات الحكومية ( 7.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 طرق تمويل الخطة   اإلشارة أدناه إلى يرجى  8.7.4.5

 العريض صندوق مخصص لتنمية النطاق  ☐

 صندوق الخدمة الشاملة  ☐

 الدعم المالي المباشر  أشكال أخرى من فيتتمثل ح حكومية نَ مِ  ☐

كات بين القطاعين الخاص والعام  ☐   (PPP)الشرا

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 المخصص حتى اآلن لتنفيذ الخطة: ) بوحدة العملة( اإلجمالي   يرجى بيان المبلغ 9.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 (بوحدة العملة) المصروف حتى اآلن في تنفيذ الخطة:  اإلجمالي   يرجى بيان المبلغ 10.7.4.5

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 واالتصاالتنشر البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرامية إلى الحوافز التنظيمية  5.5
 

 مشّغلين؟ ال  موجهة إلى   هل توجد حوافز تنظيمية 1.5.5

 جميع المشّغلين إلى نعم،  ☐

 مشّغلين العاملين في المناطق الريفية إلى النعم،  ☐

 مشّغ�ي الخدمة الشاملة إلى نعم،  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. (يرجى التحديد): مشّغلين آخرين إلى نعم،  ☐

 توجد حوافز موجهة إليهم ال، ال  ☐
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 ما النوع المطبق من الحوافز المالية الموجهة إلى المشّغلين؟  2.5.5

 الرسوم التنظيمية تخفيض  ☐

 رخيصة التكلفة /جل طويلة األ  تراخيصال ☐

 لألصول) تخفيض االلتزام الضريبي أو اإلعفاء منه (أو الخصوم الضريبية، اإلهالك السريع   ☐

 حقوق االستيراد /دعم الصادرات ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  غير ذلك (يرجى التحديد): ☐

 ال توجد  ☐

 

 ما النوع المطبق من الحوافز التنظيمية العامة؟ 3.5.5

 انقر هنا إلدراج نص. بعض الخدمات (يرجى التحديد):  ع�ى تطبيق نظام اإلعفاء من الترخيص  /) الترقيمتراخيص الطيف، مثل التراخيص المؤقتة ( ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  إصدار تصاريح لتنفيذ المشاريع التجريبية (يرجى التحديد): ☐

 انقر هنا إلدراج نص. التجريب الرقمي (يرجى التحديد):  فضاء /(Regulatory sandboxes)"صناديق التجارب" التنظيمية  ☐

  التخفيف التنظيمي/التنظيمية  رفع القيود ☐

 الحوافز القائمة ع�ى األداء البيئي ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك (يرجى التحديد):  ☐

 ال توجد  ☐

حية ومحددة زمنياً تحت إشراف الهيئة التنظيمية.    البتكارات نمذجةً األولية ل  نمذجةاليُقصد بصندوق التجارب التنظيمية هنا نظام أو نهج تنظيمي يتيح  *مالحظة:  
  وشروط اإلشراف عد  بموجب مجموعة من القوا  هاونماذج أعمال هذه التكنولوجيات ومنتجاتها    إذ يمكن اختبار تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وخدمات

 مالئمة.  ال ضمانات الو

 
   يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي ذي الصلة لالطالع ع�ى مزيد من المعلومات عن تلك الحوافز 1.3.5.5

 

 انقر هنا إلدراج نص. مالحظات:  2.3.5.5

 

 لالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ خرائط لجميع البنى التحتية هل يوجد في بلدكم سجل رسمي أو  4.5.5

 في حال اإليجاب، يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي ذي الصلة 

 انقر هنا إلدراج نص. الموقع اإللكترو�ي            نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. لبعض البنى التحتية (يرجى التحديد):  ☐
 

 هيكل القطاع  6
 

 (SMP) القوة السوقية الكبيرة/مفهوم الهيمنة 1.6

 ؟ (SMP)بمفهوم "الهيمنة" أو القوة السوقية الكبيرة في بلدكم المنافسة قانون /مكافحة االحتكار هل يعترف قانون  1.1.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ومتى سيتم ذلك؟   في حال النفي، هل سيحد�د هذا المفهوم؟

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 المفهوم؟  التي يحدد فيها هذا) الساريةما الصكوك القانونية (التشريعات   2.1.6

 قانون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/االتصاالت اإللكترونية  ☐

 القانون العام للمنافسة/لمكافحة االحتكار  ☐

 قانون المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
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 انقر هنا إلدراج نص. : ى هذه الصكوك يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يتاح فيه االطالع ع� 1.2.1.6

 

 ؟ (SMP)أو القوة السوقية الكبيرة  "الهيمنة" مفهوم لتحديدالمعتمدة ما المعايير   3.1.6

 جغرافية معايير  ☐

 ) النسبة المئويةيرجى تحديد (ذات الصلة نوع السوق في من حيث عدد المشتركين (أو اإليرادات)  الحصة السوقية ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  

 للمستخِدم النهائي التي تتيح النفاذ األساسية مراقبة المرافق  ☐

 مالية ال موارد السهولة الحصول ع�ى  ☐

 المضادة المستهلكين وة ق شدة ☐

 والنطاق   وفورات الحجم ☐

 إلى السوق  حواجز الدخول ☐

 إمكانية المنافسة  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : غير ذلك، يرجى التحديد  ☐

 

كثر االلتزامات المسبقة شيوعاً المفروضةما هي  4.1.6  لين أو الموردين؟ ع�ى المشغّ  أ

 ) (RUO) عروض النفاذ المجز�أ المرجعيةو (RIO)عروض التوصيل البيني المرجعية  كنشرالشفافية ( ☐

 عدم التمييز  ☐

 االلتزامات المتعلقة بالتوصيل البيني والنفاذ  ☐

 المحاسبة التنظيمية  ☐

 الفصل المحاسبي  ☐

 ضبط األسعار  ☐

 مسبقة ال تُفرض التزامات  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. : التحديد غير ذلك، يرجى  ☐

 

 دورياً؟  القوة السوقية الكبيرةهل تُستعرض حالة "الهيمنة" أو  5.1.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 تنفيذ هذا االستعراض؟ وتيرة ، ما دورياً  القوة السوقية الكبيرةأو حالة "الهيمنة"  استعراضفي حال  6.1.6

 سنوياً  ☐

 كل سنتين  مرة ☐

 سنوات   3كل  مرة ☐

كثر ☐  سنوات  3من  أ

 ، عند اللزوم، وع�ى أساس كل حالة ع�ى حدة الحقاً تُستعرض األسواق  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  ذلك، يرجى التحديد: غير ☐
 

 

 

 الفصل التشغي�ي/الوظيفي  2.6
 

 ؟ الفصل المحاسبيهل يلزم  1.2.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. في بعض الحاالت، يرجى التحديد:  ☐
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 يرجى توضيح هوية من يطبق عليهم هذا الفصل (أي نوع من المشّغلين) وأسمائهم في حال اإليجاب،  1.1.2.6

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 هل يُلزم القانون في بلدكم بالفصل الوظيفي لمّشغل (لمشّغ�ي) الشبكات المهيمن (المهيمنين)/الحائز (الحائزين) لقوة سوقية كبيرة   2.2.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 الفصل الوظيفي:لوائح يرجى بيان الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع ع�ى قانون/  1.2.2.6

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

المهيمن (المهيمنين) الخاضع (الخاضعين) / قوة سوقية كبيرةفي حال اإليجاب، يرجى بيان اسم المّشغل (المشّغلين) الحائز (الحائزين) لـ 2.2.2.6
 التدبير التنظيمي: لهذا 

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 

 للخطوط الثابتة  حالة المشّغل الرئيسي (المشّغلين الرئيسيين) 3.6

الثابتةكان مشّغل (مشّغلو)    استكمال الجدول الوارد أدناه وفقاً للخيار المناسب سواء يرجى   للقطاع  أو    100%مملوكاً (مملوكين) للدولة بنسبة    الخطوط 
 جزئياً أو كلياً.  الخاص

 

 ؟ 100%مملوك للدولة بنسبة  للخطوط الثابتةهل المشّغل الرئيسي  1.3.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 100%مملوك (مملوكون) للدولة بنسبة  ، للخطوط الثابتةالمشّغل الرئيسي (المشّغلون الرئيسيون)  2.3.6

كثر من مشغّ في ، للخطوط الثابتةأوالً، يرجى بيان المشّغل الرئيسي   بلدكم.  في %100مملوك للدولة بنسبة ل حال وجود أ

 

تحول   هل اسم المشّغل 

إلى   المشغل

 شركة مساهمة 

اعتزام   ؟ تعتزم الحكومة خصخصة المشّغلهل  حال  تحويل  في 

المستقبل  في  إلى    المشّغل 

، يرجى بيان  شركة مساهمة 

 السنة المتوقعة 

المشّغل   كان  إذا 

يرجى  يخصخَ  حالياً،  ص 

التي   المئوية  النسبة  بيان 

   ة ستتاح للملكية الخاص 

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

المشّغل    نعم، يخصَخص  ☐

 حالياً 

نعم، سيخصَخص المشّغل   ☐

 في المستقبل 

 ال، ال يعتزم خصخصته  ☐
 

  

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

نعم، يخصَخص المشّغل   ☐

 حالياً 

نعم، سيخصَخص المشّغل   ☐

 في المستقبل 

 ال، ال يُعتزم خصخصته  ☐
 

  

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

المشّغل  ☐ يخصَخص   نعم، 

 حالياً 

نعم، سيخصَخص المشّغل   ☐

 في المستقبل 

 ال، ال يُعتزم خصخصته  ☐
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 هل تسيطر الحكومة أيضا ع�ى خط آخر من خطوط األعمال (مثل الشبكات المتنقلة)؟  3.3.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 

 ؟ مشروع مشترك هل يُشترط إنشاء  4.3.6

 نعم  ☐

 ال ☐

  انقر هنا إلدراج نص. ، يرجى التحديد: الشرائحفي بعض  ☐
 

 

 جزئياً أو كلياً   المملوك (المملوكون) للقطاع الخاص، للخطوط الثابتة المشّغل اآلخر (المشّغلون اآلخرون) 5.3.6

المشّغل الرئيسي الذي ظل مملوكاً للدولة  هو  المشّغل الرئيسي المملوك للدولة:    ) 1يرجى استكمال الجدول أعاله وفقاً للتعاريف المبينة أدناه:  مالحظة:  * 
جزئياً: هو المشّغل الذي بيعت نسبة من أسهمه    الخاص/المخصخص المملوك للقطاع  المشّغل الرئيسي    ) 2يد تأميمه.  ع منذ إنشائه أو أُّمم أو أُ   100%بنسبة  

) المشّغل  3)، وظلت الدولة أحد المساهمين فيه.  ، مثالً خطة ملكية الموظفين لألسهم وفقاً ل أو    بالطروح العامة األولية إما إلى القطاع الخاص أو إلى الجمهور ( 
 بحكم إنشائه.  إما نتيجًة لخصخصته أو   100%الخاص بنسبة  مملوك للقطاع  ال الخاص/المخصخص كلياً: هو المشّغل الرئيسي  المملوك للقطاع  الرئيسي  

 

 

هو   اسم المشّغل  هل 

المشّغل  

 الرئيسي؟ 

المئوية   درجة الملكية الخاصة  النسبة  بّين 

 للملكية الخاصة 

المرحلة   تاريخ  بّين 

 األولى من الخصخصة 

نسبة األسهم  

المبيعة في  

المرحلة األولى  

 ة خصمن الخص

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

أقلية ☐ األسهم    من   ملكية 

 ) 50%(أقل من 

األسهم  من  ملكية أغلبية   ☐

كثر من   ) 50%(أ

 100%خاص  ☐
 

   

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

أقلية   ☐ األسهم  من  ملكية 

 ) 50%(أقل من 

األسهم  من  ملكية أغلبية   ☐

كثر من   ) 50%(أ

 100%خاص  ☐
 

   

 نعم  ☐ 

 ال ☐
 

أقلية ☐ األسهم    من   ملكية 

 ) 50%(أقل من 

األسهم  من  ملكية أغلبية   ☐

كثر من   ) 50%(أ

 100%خاص  ☐
 

   

  

 

 

 المشاركة األجنبية في القطاع  4.6

 : (%)ما أقصى نسبة جائزة للمشاركة أو الملكية األجنبية 

 

 مسألة المشاركة أو الملكية األجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟  تناقش/يناقش الئحة /مرسومهل يوجد قانون/ 1.4.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 لمشاركة أو الملكية األجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ ل هل توجد أي قيود  2.4.6
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 نعم  ☐

 ال ☐
 

 لمرافق: ن الحائزون مشّغلوال 3.4.6

 (100%) دون قيود ☐

 (51%-99%) حصة مسيطرة ☐

☐ %50 

 (1%-49%) حصة أقلية ☐

 ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐
 

 المشّغلون الحائزون لتراخيص الطيف:  4.4.6

 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)مسيطرة حصة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 األجنبية ال يُسمح بالملكية  ☐

 

 مشّغلو الخدمات المحلية:  5.4.6

 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)حصة مسيطرة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐

 

 : البعيدة  المسافات خدمات اتصاالتمشّغلو  6.4.6

 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)حصة مسيطرة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐

 

 مشّغلو الخدمات الدولية:  7.4.6

 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)حصة مسيطرة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐
 

 : المضافة  القيمة موردو خدمات 8.4.6

 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)حصة مسيطرة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐

 

 : (ISP)خدمات اإلنترنت موردو  9.4.6
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 (100%)دون قيود  ☐

 (51%-99%)حصة مسيطرة  ☐

☐ %50 

 (1%-49%)حصة أقلية  ☐

 األجنبية ال يُسمح بالملكية  ☐

 

 فئات أخرى:  10.4.6

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  (100%) دون قيود ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  (51%-99%) حصة مسيطرة ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  %50 ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:    (1%-49%) حصة أقلية ☐

 انقر هنا إلدراج نص.  يرجى التحديد:  ال يُسمح بالملكية األجنبية  ☐

 

أو حكومة   11.4.6 الوطنية  الحكومة  تتمتع  المقاطعة  أوالوالية  هل  األجنبية  حكومة  الشركات  الذهبية) في   بحقوق تصويت خاصة (مثال: األسهم 
 في القطاع؟  العاملة

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. في بعض الحاالت، يرجى التحديد:  ☐

 

مقدمي  12.4.6 ع�ى  تطبق  هل  غيرها،  أو  الشامل  النفاذ  أو  الترقيم  أو  الطيف  توزيع  أو  البيني  التوصيل  قبيل  من  بمجاالت  يتعلق  فيما 
 التراخيص األجانب أحكام/مقتضيات مختلفة؟   حائزي/الطلبات/المّوردين 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 يرجى سرد االختالفات: في حال اإليجاب،  1.12.4.6

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 ؟ شركة تشغيل جديدةهل يُسمح للمستثمر األجنبي بإنشاء  13.4.6

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. في بعض الشرائح، يرجى التحديد:  ☐

 

 في حال اإليجاب، ما أقصى نسبة ملكية أو مشاركة مسموح بها؟  1.13.4.6

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 نافسة مستوى الم 5.6
 

 المنافسة مستوى  1.5.6

بالتأشير ع�ى مستوى المنافسة   التالي  المناسب، وذكر تاريخ دخول المنافسة (الجزئية أو الكلية) إلى السوق إذا كانت السوق  يرجى استكمال الجدول 
الجائز  حصرياً؛ منافسة جزئية = يقيد اإلطار التنظيمي عدد التراخيص  د  مفتوحة لشكل ما من أشكال المنافسة. مالحظة: احتكار = يقدم الخدمة مشّغل واح

 ة. غير متاحخدمة نطبق = تال  ؛ فعدد التراخيص غير مقيدنية الحصول ع�ى ترخيص لتقديم الخدمة،  ؛ منافسة كلية = يجوز ألي شركة معإصدارها

 احتكار  ☐ (التلفزيون السات�ي)   (BSS)الخدمة اإلذاعية الساتلية  

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 نطبق تال  ☐
 

 احتكار  ☐ الكب�ي المودم 
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 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 طبق تنال  ☐
 

 احتكار  ☐ التلفزيون الكب�ي 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ للمسافات البعيدة   المحلية الثابتة خدمات االتصاالت  

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ (DSL)الخط الرقمي للمشترك 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ األلياف البصرية 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ (FSS) الساتلية الخدمات الثابتة

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ النطاق العريض الالسلكي الثابت 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ البعيدة الثابتة الدولية   المسافات   اتصاالت   خدمات 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ البوابات الدولية 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ خدمات اإلنترنت 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 (سنة دخول المنافسة) منافسة كلية  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ الخطوط المستأجَرة 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ المحلية   الخطوط الثابتةخدمات 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 (سنة دخول المنافسة) منافسة كلية  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ خدمات االتصاالت المتنقلة 
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 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ النطاق العريض المتنقل 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 (سنة دخول المنافسة) منافسة كلية  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ (MSS) الساتلية الخدمات المتنقلة

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ (VSAT)الصغيرة جداً حات ت الفالمطاريف ذات 

 المنافسة) منافسة جزئية (سنة دخول  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 احتكار  ☐ العروة المحلية الالسلكية 

 منافسة جزئية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 منافسة كلية (سنة دخول المنافسة)  ☐

 ال تنطبق  ☐
 

 

 يرجى بيان أي مالحظات  2.5.6

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 

 

 القضايا التنظيمية الراهنة  7
 

 القابلة للنفاذ  (ICT) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 1.7
 

إن كان األمر كذلك، يرجى بيان   ؟هل أنشأتم أي إطار تنظيمي يضمن إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  1.1.7
 (يرجى التأشير ع�ى جميع المجاالت المنطبقة):  لديكم إلمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلطار التنظيمي  المشمولةالمجاالت  

 إمكانية النفاذ إلى االتصاالت المتنقلة  ☐

 الفيديو /التلفزيون إمكانية النفاذ إلى برامج   ☐

 إمكانية النفاذ إلى الويب  ☐

كز االتصاالت  (مثل الهواتف المدفوعة التعريفة العمومية إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ☐  ) ومرا

 قابلة للنفاذ  الشراء العام لتكنولوجيا معلومات واتصاالت  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

  ال يوجد إطار في الوقت الحاضر ☐
 

 
 اإللكترونيةالتطبيقات  2.7

 

بالتطبيقات  هل تضطلع هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني بالتنظيم في القطاع) بالمسؤوليات المتعلقة   1.2.7
 يئة اإللكترونية)؟ اإللكترونية، التعليم اإللكترو�ي، الزراعة اإللكترونية، التجارة اإللكترونية، الب الصحةالمتنقلة (مثل  التطبيقات اإللكترونية و/أو  

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 : في حال اإليجاب، يرجى التحديد 1.1.2.7
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 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 ؟في بلدكم اإللكترونية أو المعنية بهالتطبيقات في حال النفي، ما الجهة المسؤولة عن مجال  2.1.2.7

 وزارة القطاع  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. وزارة أخرى، يرجى التحديد:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. هيئة متخصصة، يرجى التحديد:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 

 المتنقلة؟ التطبيقات اإللكترونية و/أو   بالتطبيقات تتعلقلوائح / اتتشريع/ات هل اعتمد بلدكم أي سياس 2.2.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ا في حال اإليجاب، يرجى بيان المجال (المجاالت) المشمولة به 1.2.2.7

 الخدمات الحكومية  ☐

 خدمات األعمال/المشاريع  ☐

 التوظيف   ☐

 التعليم والتعلم  ☐

 الصحة  ☐

 البيئة  ☐

 الزراعة  ☐

 العلوم  ☐

 (NFC)اتصاالت المجال القريب  ☐

 األعمال المصرفية /الخدمات المالية  ☐

 اإلعالن  ☐

 انقر هنا إلدراج نص.   غير ذلك: ☐
  

 

 

 االتصاالت في حاالت الطوارئ 3.7

 
القطاع) بالمسؤوليات المتعلقة باالتصاالت  هل تضطلع هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني بالتنظيم في   1.3.7

 في حاالت الطوارئ؟ 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:  1.1.3.7

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ؟  الضالعة في/في حال النفي، ما الجهة المسؤولة عن 2.1.3.7

 وزارة القطاع  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. وزارة أخرى، يرجى التحديد:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. هيئة متخصصة، يرجى التحديد:  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 
 تشريعي لالتصاالت في حاالت الطوارئ، تحديداً؟ هل اعتمد بلدكم أي إطار تنظيمي أو  2.3.7
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 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص.   في حال اإليجاب، يرجى التحديد: 1.2.3.7

 انقر هنا إلدراج نص. واإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي: 
 

 
 هل اعتمد بلدكم خطة وطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ؟  3.3.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 انقر هنا إلدراج نص. في حال اإليجاب، يرجى التحديد:   1.3.3.7

 انقر هنا إلدراج نص. واإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي: 
 

 
 لتنفيذ الخطة الوطنية لالتصاالت في حاالت الطوارئ؟ ملموسة  هل اتخذ بلدكم تدابير أو مبادرات  4.3.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 : التحديديرجى  1.4.3.7

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 ؟ يتامبير   هل صّدق بلدكم ع�ى اتفاقية 5.3.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 في حال النفي، هل يُعتزم التصديق عليها؟  1.5.3.7 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 نُفذت ع�ى الصعيد الوطني؟في حال اإليجاب، هل  2.5.3.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 

 * (OTT) بحرية ع�ى اإلنترنتالمتاحة األطراف الفاعلة في تقديم الخدمات  4.7
 

  الشركات التي ال تمتلك بنى تحتية   OTTبحرية ع�ى اإلنترنت أو  المتاحة  األطراف الفاعلة في تقديم الخدمات  يُقصد بألغراض هذا االستقصاء،   *مالحظة:
ع�ى شبكة اإلنترنت المفتوحة دون أن تربطها بالضرورة عالقة تعاقدية مع المستخدمين   مخفضة السعر تقدم خدمات مجانية أو. فهي شركات لالتصاالت 

  تنظيمية وطنية   قد تخضع للوائح  النطاق، النهائيين. كما ال تربطها بالضرورة أي اتفاقات أو عالقات تعاقدية أخرى مع مورّدي الشبكات. فهي شركات عالمية  
 محددة أو ال تخضع لها. 

 
بالتنظيم في القطاع)  لهل   1.4.7 األطراف    تنظيم  والية قضائية ع�ى هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني 

 )؟ موردي خدمات القيمة المضافة لمحتوى اإلنترنت،  المنتجة (مثل الشركات  (OTT)بحرية ع�ى اإلنترنت المتاحة  الفاعلة في تقديم الخدمات 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:  1.1.4.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 بحرية ع�ى اإلنترنت؟ المتاحة  األطراف الفاعلة في تقديم الخدمات ب تتعلقلوائح / اتتشريع/ات هل اعتمد بلدكم أي سياس 2.4.7



56 

      

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 ؟  افي حال اإليجاب، يرجى بيان المجال (المجاالت) المشمولة به 1.2.4.7

 األسواق الثنائية الجانب/المنصات الرقمية  ☐

 شبكات التواصل االجتماعي ☐

 (CDN)شبكات توصيل المحتوى  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 بحرية ع�ى اإلنترنت؟ الخدمات المتاحة  في تقديمألطراف الفاعلة لفي حال النفي، هل يُعتزم اعتماد إطار تنظيمي  2.2.4.7

 نعم  ☐

 ال ☐
  

 
 إنترنت األشياء  5.7

نت  هل تضطلع هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني بالتنظيم في القطاع) بالمسؤوليات المتعلقة بإنتر  1.5.7
 أو هل تدخل هاتان الخدمتان في نطاق الخدمات التي تنظمها الهيئة؟  (M2M)االتصاالت من آلة إلى آلة /(IoT)األشياء 

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:  1.1.5.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 تعلق بإنترنت األشياء أو االتصاالت من آلة إلى آلة؟ ت لوائح / اتتشريع/ات هل اعتمد بلدكم أي سياس 2.5.7

 نعم  ☐

 ال ☐

  

 

 المتناولة): في حالة اإليجاب، يرجى بيان المجال المتناول (المجاالت  1.2.5.7

 إنترنت األشياء  ☐

 االتصاالت من آلة إلى آلة؟  ☐

 المدن الذكية  ☐

 الصحة الذكية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐

  
 

 ؟(MTC)في حال النفي، هل يُعتزم اعتماد إطار تنظيمي إلنترنت األشياء/االتصاالت آلية النمط  2.2.5.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 األمن السيبرا�ي  6.7
 

أسماء أي منظمات إضافية مرجعية في هذا المجال،  إدراج  قائمة الكيانات المعنية بالمبادرات األمنية السيبرانية في بلدكم. ويرجى  يرجى اإلشارة أدناه إلى  
 حسب االقتضاء. 

 برا�ي؟هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني بالتنظيم في القطاع) بمسائل األمن السيهل تُعنى  1.6.7

 نعم  ☐

 ال ☐

  

 في حال اإليجاب، يرجى بيان مجال (مجاالت) المسؤولية:  1.1.6.7

 الجريمة السيبرانية  ☐
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 حماية البيانات  ☐

 الخصوصية ع�ى الخط  ☐

 االحتيال ع�ى الخط  ☐

 ع�ى الخط وممارسة األلعاب المقامرة   ☐

 حماية األطفال ع�ى الخط  ☐

 حماية البنى التحتية للمعلومات الحساسة  ☐

 أمن الشبكات  ☐

 الرسائل االقتحامية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
 

 في حال النفي، يرجى اإلشارة إلى بيانات االتصال بالكيان المعني:  2.1.6.7

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم الكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  المسؤولية/النشاط مجال 

 انقر هنا إلدراج نص.  الموقع اإللكترو�ي للكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي لجهة االتصال 

  

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم الكيان 

 إلدراج نص. انقر هنا  مجال المسؤولية/النشاط 

 انقر هنا إلدراج نص.  الموقع اإللكترو�ي للكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي لجهة االتصال 

  

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم الكيان 

 انقر هنا إلدراج نص.  مجال المسؤولية/النشاط 

 انقر هنا إلدراج نص.  اإللكترو�ي للكيان الموقع 

 انقر هنا إلدراج نص.  اسم جهة االتصال 

 انقر هنا إلدراج نص.  البريد اإللكترو�ي لجهة االتصال 
 

 
 ألمن السيبرا�ي؟للوائح  هل اعتمد بلدكم أي تشريعات/  2.6.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 تتعلق بما ي�ي:  لوائح بلدكم أي تشريعات/ يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان لدى  3.6.7

 الجريمة السيبرانية  ☐

 حماية البيانات  ☐

 الخصوصية ع�ى الخط  ☐

 االحتيال ع�ى الخط  ☐

 ع�ى الخط وممارسة اللعاب  المقامرة   ☐

 حماية األطفال ع�ى الخط  ☐

 حماية البنى التحتية للمعلومات الحساسة  ☐

 الشبكات أمن  ☐

 الرسائل االقتحامية  ☐

 انقر هنا إلدراج نص. غير ذلك، يرجى التحديد:  ☐
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7  

 

 لمكافحة تزييف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟ لوائح هل اعتمد بلدكم أي سياسات/تشريعات/  2.7.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 بيان المجال (المجاالت) المشمولة بها: في حال اإليجاب، يرجى  1.2.7.7

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 في حال النفي، هل يعتزم اعتماد إطار تنظمي لمكافحة تزييف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؟  2.2.7.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 

 

 الحوسبة السحابية 8.7
 

االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني بالتنظيم في القطاع) بالمسؤوليات المتعلقة  هل تضطلع هيئة تنظيم   1.8.7
 وغيرها)؟  (DSaaS)تخزين البيانات كخدمة و  (CaaS)االتصاالت كخدمة و  (IaaS)التحتية كخدمة بالبنية ل تلك المتعلقة  مث بالحوسبة السحابية (

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:  1.1.8.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 للحوسبة السحابية؟ لوائح هل اعتمد بلدكم أي سياسات/تشريعات/  2.8.7

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى بيان المجال (المجاالت) المشمولة بها:  1.2.8.7

 انقر هنا إلدراج نص. 

 

 النفي، هل يُعتزم اعتماد إطار تنظيمي للحوسبة السحابية؟ في حال  2.2.8.7

 نعم  ☐

 ال ☐
   

بالتنظيم في القطاع) بمسؤولية مكافحة تزييف   1.7.7 هل تضطلع هيئة تنظيم االتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (أو الكيان المعني 
مزيفة    كونات أخرىتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مثل الهواتف المتنقلة المزيفة أو الهواتف الذكية المزيفة أو الحواسيب أو الشبكات المزيفة أو أي م

 )؟  للمعدات الحاسوبية

 نعم  ☐

 ال ☐

 

 في حال اإليجاب، يرجى التحديد:  1.1.7.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

   )VoIP -الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنتاالتصاالت عبر بروتوكول اإلنترنت (المهاتفة  9.7



59 

      

 
 ؟ (VoIP)الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت  باالتصاالت  تتعلق لوائح هل لدى بلدكم أي سياسات أو  1.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 ؟ الالئحةفي حال اإليجاب، ما اسم هذه السياسة/ 1.1.9.7

 انقر هنا إلدراج نص. 

 عليه: /يرجى اإلشارة إلى الموقع اإللكترو�ي الذي يمكن فيه االطالع عليها  1.1.1.9.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

للقوانين واللوائح العامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (مثال: في حال عدم وجود   VoIPاالتصاالت    خدمات  النفي، هل تخضعفي حال   2.1.9.7

 )؟ VoIPبخدمات االتصاالت قوانين أو لوائح خاصة 

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 أي مالحظات:  3.1.9.7

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 
 قانو�ي في بلدكم؟ VoIPخدمات االتصاالت هل تقديم  2.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 ؟ VoIPخدمات االتصاالت في حال النفي، هل يعتزم بلدكم تقنين  1.2.9.7

 انقر هنا إلدراج نص. نعم، في حال اإليجاب، متى؟  ☐

 ال ☐
 

 

 ألي التزام بالمساهمة في نظام الخدمة الشاملة/النفاذ الشامل؟  VoIPموردو خدمات االتصاالت  هل يخضع  3.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 في حاالت الطوارئ؟  االتصاالت  ألي التزام بتوفير النفاذ إلى خدمات  VoIP موردو خدمات االتصاالتهل يخضع  4.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 للمستخدمين؟  بغرض تخصيصها  (PSTN)م في الشبكة الهاتفية العمومية التبديلية  أرقا VoIP  لموردي خدمات االتصاالت  وز�عتهل  5.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 مجموعة محددة من األرقام؟  VoIP لموردي خدمات االتصاالتفي حال النفي، هل توجد   1.5.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
 

 
 أو مهاتفات عبر اإلنترنت؟   (VoIP)صوتية عبر بروتوكول اإلنترنت  اتصاالتهل يُسمح لفرادي المستخدمين بإجراء  6.9.7

 نعم  ☐

 ال ☐
  

 
 انقر هنا إلدراج نص.  مالحظات:

 
   المستقبلية الخطط 8
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 )؟ . المقبلين (مثل تغيير نظام إصدار التراخيص، إقرار نظام االتجار بالطيف، إلخ ما هي اإلصالحات المهمة المعتزم أو المتوقع إجراؤها خالل العامين   1.8

 انقر هنا إلدراج نص. 
 

 

 األسئلة والتعقيبات  9
  التنظيمية ولالطالع ع�ى مزيد من المعلومات عنه وعن مبادرات االتحاد    .2020مارس    1قبل  إننا نقّدر لكم مشاركتكم في هذا االستقصاء. ويرجى استكماله وإعادته  

 . www.itu.int/treg الموقع اإللكترو�ي التالي: زيارة األخرى، يمكنكم

 

 شكراً لكم!  االستقصاء. يرجى تقديم تعقيبات وتعليقات واقتراحات بشأن كيفية تحسين هذا 1.9

 انقر هنا إلدراج نص. 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

http://www.itu.int/treg
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