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 ص تنفيذيملخ  
 

ائق إزالة العو  إلىويهدف  الماضيمنذ أوائل القرن  ا  قديم ا  مفهوم - ة عموما  سبة للخدمات العامّ بالنّ - الّشاملةمفهوم الخدمة يعتبر 

ت صاالعادة ، وعلى مستوى قطاع االتّ  ولةتضمنها الدّ  التية الخدمات العامّ  فيقطاعات المجتمع  أمام إتاحة انتشارالخدمات لكلّ 

ة( نافسيّ وق المفتوحة )التّ السّ  إلىقطاع وانتقاله البعد خصخصة را  ملحوظا  تطوّ  الماضيالقرن  فيمانينات منذ الثّ هوم فهذا الم شهد

ى هذا ر. وأدّ مقد يرجى منها عائد مادّ ال ي   التية ويفيّ ائية والرّ األماكن النّ  فيستثماراتها اتقليص  إلىلة ركات المشغّ بالشّ  يا حدممّ 

  .قتصاديةطار تعميم المنفعة االإ في الّشاملةمبدأ الخدمة بترسيخ أن تقوم الحكومات  إلىبدوره 

 في ّشاملةالسبة للخدمة ة بالنّ وجهات العالميّ شرائح المجتمع كانت التّ  ستفادة من خدمات القطاع لكلّ اال فيولة جانب دور الدّ  ىإلو

تمكين  ز علىالذي ركّ بعد إعالن تونس يدا  أكثر تحدّ  توأصبح ترتطوّ والتي ة، قميّ الرّ وة فجال بمفهوم ةمرتبط ول األقل نموا  الدّ 

نمية المستدامة ومحاربة الفقر مثل التّ  ،بالمفاهيم الجديدة مرتبطةأخرى  أبعادا   الّشاملةمفهوم الخدمة  ليأخذمجتمع المعلومات 

   بيئية.الصحية ووالتوعية المحلية والقتصادية االتنمية الو وإصحاح البيئة 

سييييييلسييييي    خ م  وضيييييع هذه الو"يقة   ، تمّ 0282/ للعام 81رقم / صييييياالتة وتنفيذا  لقانون االتّ وجهات العالميّ وتماشييييييا  مع التّ 

لمل  الخدمة  هومفعريف بمصيييييياالت  والتّ نظيمي لقطاع االتّ يجري في الباب األّول التّعريف باإلطار التّ بابين،  متضييييييمنة   "  شيييييي 

املة املةواقع تقديم الخدمة ول ولخاص، مع اسيييتعرات لتجارب بعل الدّ العام وال هفي إطار الشيييّ  صييياالت فيفي قطاع االتّ  الشيييّ

تحقيقا   املةالشييّ في تقديم الخدمة ابقة، وذلك تمهيدا  للباب الثّاني الذي يتضييّمن رةية الحكومة وسييياسييتها نوات السييّ في السييّ  سييورية

 ، متضّمنا  أيضا  خطوات تنفيذيّة لتحقيق هذه الّسياسة وخطّة زمنيّة للتّنفيذ.نمويةألهدافها التّ 
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ل .أ لمل   خ م  :   بلب  ألو   صلالتقطلع  الت  في    ش 
 

 نظيميت  :  إلطلر   لو    فصل  أل
 

  صلالت في سوريسلتي في قطلع  الت  حول   هيكلي و  مؤس    ت   .8
االت صالحيوية في أسواق تكنولوجيا االتّ  صاالت في بثّ ة تنظيم قطاع االتّ نوات الماضية أهميّ ة خالل السّ وليّ جارب الدّ دت التّ أكّ 

لك مة للمستهجانب رفع جودة الخدمات المقدّ  إلىحول الحتمي نحو اقتصاد المعرفة، جاه التّ ة باتّ والمعلومات، وإعطاء دفعة قويّ 

اع والفصل بين هيكلة القطة القائمة بشكل رئيسي على إعادة نظيميّ قد أ"بتت البنية التّ واألمثل،  الشكلب الوطنيّة واستثمار الموارد

االت صاألطراف المختلفة العاملة في قطاع االتّ  تاة نجاحها، وذلك من خالل تحديد أدوار ومسؤوليّ نظيميّ ة والتّ شغيليّ المهام التّ 

اسات يلة برسم السّ ة متمثّ مستويات وظيفيّ  ةصاالت على "ال"مي خدمات االتّ لي ومقدّ اظمة ومشغّ لة بالوزارة والهيئة النّ والمتمثّ 

 شغيل وتقديم الخدمات.وتنظيم بيئة العمل والتّ 

/ تاريخ 81شريعي رقم /صاالت الخاص بها بالمرسوم التّ ول على إصدار قانون االتّ شأنها شأن باقي الدّ  ةوقد عملت سوري

 يلي: ة في القطاع نوردها فيماساتيّ ة والمؤسّ حوالت الهيكليّ حد"ت بموجبه مجموعة من التّ ، أ  9/6/0282

اسة ية رسم السّ مهمّ صاالت بقطاع االتّ فيما يخّص  قانةصاالت والتّ مهام وزارة االتّ القانون  حّدد :قانةصاالت والتّ وزارة االتّ دور 

بنية ديد تجصاالت وتقانات المعلومات في سورية، واإلشراف على تنفيذها، والخطط لقطاع االتّ وضع االستراتيجيّات وة والعامّ 

لوزارة ة. كما تضطلع اة واالجتماعيّ نمية االقتصاديّ بات التّ بما يحقق متطلّ  الّشاملةتقديم الخدمة رسم سياسة صاالت وسوق االتّ 

 صاالت وتقانات المعلومات.قة بقطاع االتّ شريعات المتعلّ بمهمة تشجيع االستثمار، وإعداد مشاريع التّ 

ا  يّ ة إدارمستقلّ هيئة وهي   صاالتاظمة لقطاع االتّ نّ الهيئة  القانون لا بوجبأ حِد"ت  :صاالتاظمة لقطاع االتّ الهيئة النّ إحداث 

ضين ف من تتألّ  إداريّ  طابعذات ، قانةصاالت والتّ بوزير االتّ  ا ، وترتبطوماليّ  ين يرأسه فوجهاز تنفيذي من الموظّ   مجلس المفوَّ

 .صاالتلالتّ  ةسة العامّ المؤسّ ب منوطة سابقا  التي كانت و االتّصاالت،المتعلّقة بتنظيم اع المهام يجمسندت لها وأ  ، المدير العام للهيئة

، أسهمها ةبالخزينة العامّ ة ولة ممثلّ تملك الدّ شركة مساهمة صاالت ، ورية لالتّ ركة السّ  الشّ  حد"تأ   صاالت:ورية لالتّ ركة السّ الشّ 

 ة.ولة الخاصّ أمالك الدّ ولة، وتكون أموالها وموجوداتها من ركة بضمانة الدّ ، وتعمل الشّ كاملة  

صاالت، في جميع اختصاصاتها ومهامها، باستثناء ما يتعلّق منها ة لالتّ سة العامّ المؤسّ محل صاالت ورية لالتّ ركة السّ الشّ  قد حلتو

موجودات ميع ة جصاالت، وتؤول إليها ملكيّ ة لالتّ سة العامّ األولى الخلف القانوني للمؤسّ  تصبحصاالت، بحيث بشؤون تنظيم االتّ 

ة وجميع حقوقها والتزاماتها داخل سورية وخارجها، وذلك في جميع ما ة والمعنويّ صاالت وأموالها الماديّ ة لالتّ سة العامّ المؤسّ 

 صاالت.صاالت للعموم وتشغيلها واستثمارها وتقديم خدمات االتّ ق بشؤون تنفيذ شبكات ومنظومات االتّ يتعلّ 

 ت التيصاالعاما  لتقديم خدمات االتّ  لمدة عشرينترخيصا  من الهيئة  صاالتورية لالتّ السّ  ركةالشّ  قد انطوى القانون على منحو

ها الهيئة دصاالت األخرى التي تحدّ إلى خدمات االتّ  بتقديمها قبل صدور القانون، إضافة   تقوم صاالتة لالتّ سة العامّ كانت المؤسّ 

مس سنوات ال تزيد على خ ة  كة بالحق الحصري في تقديم بعل الخدمات ولمدّ ر. على أن تحتفظ الشّ ةبات المصلحة العامّ وفقا  لمتطلّ 

 .من تاريخ تأسيسها

 ال، وققامت الهيئة بمنح تراخيص لمشّغلي الهاتف النّ  :جديدة خيصاتر ومنحهمال قّ الهاتف النّ  لشركات «BOT» عقود الـ إنهاء

 .نفيذ في بداية العام الجاريراخيص حيّز التّ دخلت هذه التّ 
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 صلالتقلنون  الت   .2

  تعلريف أسلسي   .2.2
لمل   خ م    جميع أفراد المجتمع، أيا  كان موقعهم الجغرافي، حتى في األماكن إلى نة ة معي : إتاحة خدمات اتصاالت عمومي  ش 

 غير المجدية اقتصاديا ، بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة، وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.

لمل مسيييل م    خ م  " املةالهيئة لدعم صيييندوق الخدمة إلى ص له ة التي يدفعها المرخ : المسييياهمة النقدي  شييي  ، وفق بنود الشيييّ

 الترخيص وأحكام هذا القانون.

   مو د ذ ت   عالق  .2.2
   وز رة مهلم - 3   ملدة

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية متطلبات يحقق نحو على الّشاملة الخدمة تقديم سياسة رسم (3)

 لتهلوصالحي     هيئ  مهلم - 5   ملدة

 لعامةا والتوجهات والسياسات القانون هذا أحكام وفق االتصاالت قطاع بتنظيم الكفيلة والضوابط والنواظم األسس وضع (8)

 حديدوت وتحليلها، االتصاالت أسواق دراسة: ذلك في ويدخل. الغرت لهذا الالزمة القرارات وإصدار الوزارة، تضعها التي

 اردومو والترقيم، المدني، الراديوي الترددي الطيف واستخدام وإدارة التراخيص؛ منح وإجراءات فيها؛ التنظيم مستوى

 االتصاالت؛ منشآتإلى  والدخول البيني، والربط لهم؛ المرّخص لدى المحاسبي الفصل وإجراءات األخرى؛ االتصاالت

لمل    خ م  وتق يم  اعتمادو التقنية؛ المواصفات ووضع المستهلك؛ وحماية المنافسة؛ وتشجيع الخدمات؛ وتسعير ؛  ش 

 هذا يشملها التي األخرى األمور وسائر االتصاالت؛ سوق في العاملة األطراف بين النزاعات فل وإجراءات األنواع؛

 .أحكامه لتطبيق ضروريا   فيها البتّ  يكون التي أو القانون

 :يلي بما يتعلق فيما وبخاصة التراخيص، بشروط لهم المرّخص التزام لضمان الالزمة التدابير اتخاذ (4)

 .الّشاملة الخدمة التزامات وتنفيذ وتوفيرها، الخدمات نشر خطط .أ
 الّشاملة الخدمة لكلفة تقييم وإجراء الخدمات؛ ومقدِّمي المشّغلين على الّشاملة الخدمة التزامات لتحديد آلية وضع (83)

 الخدمةب التزامهم لقاء هؤالء يتحّملها التي األعباء حساب وتصديق الخدمات، ومقدِّمي المشّغلين على المستحقة والمساهمات

 .الّشاملة

 وحسلبلتهل   هيئ  مو زن  - 21   ملدة

كوينه من الفائل تتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، يجري  (ج)

ص لهم، وبعد اقتطاع من مواردها، باستثناء ما تحّصله لمصلحة الدولة من بدالت التراخيص وتقاسم اإليراد مع المرخّ 

لهيئة د كحوافز ألعضاء المجلس والموظفين في اجميع النفقات الرأسمالية والجارية التي تحتاجها الهيئة، والنسبة التي ت حدّ 

لمل  مجلس تخصيصهل   عم صن وق   خ م  و  نسب    تي يرى   من هذا القانون.  46المادة     منصوص عليه في   ش 

 .الخزينة العامة للدولة إلى وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا االحتياطي

لمل نطلق   خ م   -44  ملدة     ش 

 :الّشاملةتدخل الخدمات التالية في نطاق الخدمة  (أ)

 شبكة الهاتف العمومية الثابتة. إلىالنفاذ  (8)

 اإلنترنت.إلى  النفاذ (0)

 هواتف الحصاالت للعموم. (3)

 دليل الهاتف المطبوع أو اإللكتروني. (4)

 االستعالمات. (5)

 خدمات الطوارئ. (6)

 أية خدمات أخرى يمكن للهيئة إضافتها الحقا ، بعد موافقة الوزير. (7)
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جميع أفراد المجتمع، أيا  كان  إلىد الهيئة الشروط الخاصة بتقديم الخدمات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة تحدّ  (ب)

 موقعهم الجغرافي، وبخاصة من حيث السعر والجودة. وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.

لمل مق  مو   خ م   -54المادة     ش 

من المرّخص لهم؛ وت عتمد هذه اآللية من الوزير. وتتولى الهيئة  الّشاملةن بتقديم الخدمة تقوم الهيئة بوضع آلية لتحديد الملزمي

فيما يتعلق بدرجة كفايتها المستمرة وعدالة االلتزامات المفروضة على المرّخص لهم بالطريقة  الّشاملةاإلشراف على تقديم الخدمة 

 التصاالت.التي تخدم حاجات المستهلك، ودون إلحاق الضرر بأسواق ا

   ش لمل صن وق دعم   خ م   -41   ملدة

، غايته توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع ذات الّشاملةيجوز أن ي حدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة  (أ)

 ، أو بتعويل المرّخص لهم عنالّشاملةتعزيز الخدمة  إلىطبيعة تنموية في مجال االتصاالت أو تقانات المعلومات تؤدي 

 ، على نحو يحقق التوازن بين تكاليف تقديم الخدمة وعائداتها.الّشاملةاألعباء التي يتحملونها من جراء تقديم الخدمة 

، عند إحدا"ه الّشاملةبقرار من مجلس الوزراء، بناء  على اقتراح الوزير، القواعد الناظمة لعمل صندوق دعم الخدمة  ت حدَّد (ب)

 ل في ذلك:ويدخ

 .الّشاملةالقواعد المتعلقة بتمويل الخدمة  (8)

 القواعد المتعلقة بإدارة الصندوق. (0)

 موارد الصندوق وأوجه إنفاقها. (3)

 إجراءات تحريك األموال في الصندوق وصرفها. (4)

 

   ش لمل مفل يم   خ م  لني:   ث    فصل 

لمل   خ م  مفهوم  .2    ش 
 من نةمعيّ  أومجموعات نةمعيّ  ةجغرافيّ  مناطق لخدمة ا  ا  تنمويّ متطلب فاذالنّ  ةبشموليّ  االلتزام أو الّشاملة الخدمة بتقديم االلتزام يعتبر

 صالاالتّ  خدمات من االستفادة من المجموعات أو المناطق هذه حرمان إلى يؤدي قد لتزاماال هذا فرت عدم أنّ  حيث كان،السّ 

 .ةاألساسيّ 

 ،غم من وحدة الهدف الذي سعت لهعاريف اختلفت باختالف الجهات الواضعة على الرّ مجموعة من التّ  الّشاملةوقد وضع للخدمة 

 إلنترنت،ا انتشار/ الهاتف انتشار وزيادة االقتصاد، تحسين هو الش املة للخدمة المنطقي األساس فإن   التعريف، كان ا  في كل األحوال وأي  و

 . ومختلف الخدمات األخرى  ةالطبي   عايةعليم والر  الت   تحسينمن ثم  و

لمل   خ م   .2.2   منظور   عل مي من     ش 
 وليحاد الدّ االتّ عريف الموضوع من قبل عاريف الت  ومن هذه الت   الش املةة تعريفا  للخدمولية مات الدّ ظّ نالمأوردت مجموعة من 

مرار هذه ة أو استبشبكات االتصاالت العام   صال المشتركين األفرادالت   الش املةعلى تعزيز اإلتاحة  ركيزالت  : وهو صاالتلالتّ 

امل( فتشير فاذ الش  ) الن   الش املةا اإلتاحة (، أم   USO) "الش املة"االلتزام بالخدمة ــ الهدف من ذلك ب إلىالخدمة، ويشار عامة 

االت، الحص  ) من خالل الش املةهاتف عام وقد تتوفر اإلتاحة  إلى فرد وسيلة معقولة للوصول ر لكل  موقف ما بحيث يتوف   إلىة  عام  

 نترنت، ووسائل أخرى مشابهة(.رفية لخدمة اإلهايات الط  ت التي تقدم هذه الخدمة، والن  ة، والمحال  صال العام  ومراكز االت  

 يوفمن يطلبها بسعر موحد  كل   إلىة ة األساسي  ها تقديم الخدمات الهاتفي  بأن   الش املةالخدمة  OECD مة الـمنظّ  فتفي حين عر  

 ، حتى لوكان هناك اختالف كبير في كلف توفيرها، وذلك بهدف خدمة المجتمع.الجميع متناول

ض، طاق العريخدمات الن   إلىاها ما يتعد  ة فقط وإن  قليدي  عريف الحقا  بحيث ال يقتصر على الخدمات الت  ت مراجعة هذا الت  وتم  

 ،ائية(ة والن  ي  يفة والر  ية طلباتهم المعقولة )بما في ذلك الموجودين في المناطق اإلقليمي  فأعطى الحق لجميع المستهلكين بتلب

 طاق بسعر مقبول.صال واسع الن  والحصول على ات  

 يلي: فيما نورد بعضها ،من منظورها الخاص الّشاملةلخدمة اول فت العديد من الدّ عرّ كما 
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  واليلت 

ح ة   مت  

   ألميركي  

ة في  يصاالت لضمان حصول سكان المناطق الر  هي االلتزام االجتماعي المفروض على قطاع االت   الش املةالخدمة 
الحقا  توسع ة، وان المناطق الحضري  ة بنفس األسعار التي توفر فيها هذه الخدمة لسك  صاالت الهاتفي  على خدمة االت  

 عريف ليشمل الحصول على خدمة اإلنترنت.ت  ال

 قولةمع بأسعار ائيةوالن   ةيفي  الر   المناطق في اسجميع الن   إلى ةة األساسي  الهاتفي   الخدمات وصول هي وجوب   هن 
 .ومقبولة

االت صاالت  ) ةصاالت األساسي  خدمات االت   إلىعب المغربي بأكمله وصول الش  بفي نهاية المطاف  تسمحة آلي   هي   مغرب
 (.نترنتة واإلفي  الهات  

معات، جصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المناطق والت  األدنى من خدمات االت   الخدمات تعني توفير الحد  ة شمولي    ألردن
 لة حسب الحاجة.دة من الهيئة والمعد  وابط المحد  روط والض  وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقا  للش  

ا  ادي  قتصا ة في األماكن غير المجديةالمجتمع وخاص  ة مناسبة لجميع أفراد ة عام  صال أساسي  هي إتاحة خدمات ات   مصر
فاكس خدمات ال إلىة. باإلضافة دولي   ة، مباشرة أوة األخرى سواء كانت محلي  صال العام  خول على شبكات  االت  للد  

بيئة  كنولوجي وتوافرنترنت وذلك في إطار تام من الحياد الت  خول على اإلالت تسمح بالد  ونقل البيانات بمعد  
  ة.تنافسي  

ة معلومات صاالت وتقني  ان في خدمة ات  ك  من الس   %011ة اشتراك ما نسبته : تعني إمكاني  الش املةالخدمة  عودي   س  
 دة.دة، واستخدامها بدرجة معقولة على أساس فردي أو منزلي، بجودة محد  محد  

 

لمل   خ م   .2.2  سوري في    ش 
إزالة العوائق أمام إتاحة و  إلىقديم يهدف مفهوم هو  ة عموما  سبة للخدمات العام  بالن  و بإطاره العام الش املةمفهوم الخدمة  إن  

ء لكهرباوا لمياهوا البريدحة والص   :ولة مثلعادة الد   مهاتقد   يالتو المجتمعفي ة قطاعات الخدمات العام   الخدمات لكل   انتشار

ه توجد العديد من نبشكل مباشر إال إ الش املةم فيها مفهوم الخدمة ستخده التوجد وثائق أو سياسات معلنة ي  ن  أومع رق، والط  

 ة في كثير من القطاعات نذكر منها على سبيل المثال:ة تقديم الخدمات العام  اظمة لشمولي  القواعد الن  

 وكذلكة والمشافي حي  راكز الص  مضعت مجموعة من القواعد لتوزيع الحيث و   حي:القطاع الص   -

ة، وتنعكس هذه القواعد على البيانات اني  ك  وزعات الس  وفقا  للت   (كأجهزة المرنان)بية األجهزة الط  

 ة.حي  سمى بالخارطة الص  ية الموجودة فيما حي  الص  

ات دمة تقديم خم شمولي  وجد لدى وزارة الكهرباء عدد كبير من القواعد التي تنظ  ية: بكة الكهربائي  خدمات الش   -

ابعة للوزارة، وبعضها سات الت  أنظمة االستثمار للمؤس  كعة في أكثر من وثيقة موز  ، وهذه القواعد ءالكهربا

وشركات ات سالموجودة في مؤس   ةدراسات المتعد  ات الد  عبارة عن ممارسات يجري تطبيقها في مديري   اآلخر

 لدراسات مشاريع تقديم الخدمة. الكهرباء، أثناء وضعهم

ي ف الش املةلخدمة سياسة معلنة تستخدم مفهوم اغم من عدم وجود بالر  صاالت، وقطاع االت  في  الخاص هإطاروبا هذا المفهوم أم  

ابقا ( صاالت سة لالت  سة العام  صاالت )المؤس  ورية لالت  ركة الس  الش  ب ة  قانة ممثل  صاالت والت  ت  وزارة اال هتوج   ن  أصاالت إال قطاع االت  

من ذلك وتقريبا  ة وري  الس   أراضي الجمهوري ة العربي ةجميع في  صاالتخدمات االت  إلى فاذ ة الن  توفير شمولي   كان واضحا  نحو

 . ةيفي  على المناطق الر  زت بمعظمها التي رك   مشاريعال العديد منخالل تنفيذ 

 يمكن من خالله تحديد أهدافها بـ:، الّشاملةللخدمة  ا  محددليضع تعريفا   صاالتقانون االتّ وقد جاء 

 . الّشاملةتحديد نطاق تقديم الخدمة  (أ)

 . بشروط مناسبة طاقالنّ  االمنتمين لهذ خدمينالمست إلى وصول الخدمة (ب)

 . بشكل د ئم خدمين المعنيينتوفير الخدمة للمست (ج)

 .المناسبين عر  س  و  جودةباتقديم الخدمة  (د)

لمل   خ م  نطلق  .2    ش 
، وبمعنى آخر ة التي تغطيهاالمشمولة بهذه الخدمة، والمناطق الجغرافيّ صاالت تحديد خدمات االتّ  الّشاملةشمل نطاق الخدمة ي

 على مستويين:  الّشاملةاق الخدمة طيجري تحديد ن

  



5 
 

 .المستوى الجغرافي -

 .المستوى الخدماتي -

 ول:صاالت ومجموعة من الدّ ولي لالتّ ده االتحاد الدّ على المستويين كما حدّ  الّشاملةيلي نطاق الخدمة  وفيما

 

 

 

 

 

حلد  الت  

و ي      

 صلالت الت  

 

 

 

  مستوى 

   جغر في

ز ث تركّ ة بحيامية واالنتقاليّ ات النّ ول ذات االقتصاديّ في الدّ  الّشاملةنطاق سياسة الخدمة  حاداالتّ د حدّ 

 على:

 وسع في خدمات اإلتاحة الجديدة، وليس مساندة الخدمات الموجودة بالفعل.التّ  -

ي كلفة وكذلك لمجموعات المشتركين ذوائية أو عالية التّ للمناطق النّ وسع في تقديم الخدمات التّ  -

 ا  مجد  اقتصاديا .توفير هذه الخدمة حاليّ خل المنخفل، حيث ال يكون الدّ 

 ة باألفراد. ة، وليس اإلتاحة الخاصّ تكون األولوية لخدمات اإلتاحة العامّ  -

 

  مستوى 

   خ ملتي

وتي على شبكة الهواتف صال الصّ االتّ أي  ،يةة األساسّ اإلتاحة العامّ امية على ول النّ ز الدّ تركّ  -

 .ةالعموميّ 

 ةخدمات القيمة المضاف ةها تضيف لإلتاحة األساسيّ ة فإنّ ناعيّ ات الصّ ول ذات االقتصاديّ ا الدّ أمّ  -

 .نترنت(خول لإلحيث تشمل الدّ )

 

 

 

  واليلت 

ح ة   مت  

   ألميركي  

 

  مستوى 

   جغر في

 المناطقو المنخفل، خلالدّ  ذوي ذلك في بما المواطنين، لجميع صاالتاالتّ  خدمات توفير -

 .ةالحضريّ  معقولة مقارنة مع المناطق بأسعار ،كلفةالتّ  عالية ائية، والمناطقة والنّ يفيّ الرّ 

 يف حيةعاية الصّ لرّ ا ومراكز  والمكتبات المدارس في مةالمتقدّ  صاالتاالتّ  توفير خدمات -

 .ةيفيّ الرّ  المناطق

  مستوى 

   خ ملتي

 لىع الحصول فرص زيادة، ومعقولة أسعارو عالية جودةصاالت باالتّ  خدمات توفير تعزيز -

 البالد. أنحاء جميع في مةالمتقدّ  صاالتاالتّ  خدمات

عاية رّ لا ومراكز  والمكتبات المدارس في طاق العريلبما فيها النّ  صاالتاالتّ  توفير خدمات -

 شاط االقتصادي المنخفل.وذات النّ  ةيفيّ الرّ  المناطق في ةحيّ الصّ 

 

 

 

   هن 

  مستوى 

   جغر في

 كانهاالتي عدد س القرىكلفة على مراحل وبدءا  من عالية التّ  ائيةوالنّ  ةيفيّ الرّ  المناطق تخديم -

 .نسمة 0222 من أكثر

 

 

  مستوى 

   خ ملتي

 تخديم المنازل بداية ، ومن "مّ  ةالعموميّ الهواتف من خالل  ةوتيّ الصّ  ةالهاتفيّ  صاالتاالتّ  -

 .ةيفيّ الرّ 

 .اإللكتروني دوالبري والفاكس اإلنترنت تصفح ذلك في بمابسرعة منخفضة البيانات  تطبيقات -

 .ائيةوالنّ  ةيفيّ الرّ  المناطق في المحمول الهاتف خدمات لتوفير ةحتيّ التّ  البنية إنشاء -

 ثرأك التي عدد سكانها القرى ة فيمراكز عامّ  خالل من العريل طاقالنّ  نفاذ لخدمات توفير  -

 .نسمة 0222 من

حلد  الت  

  ألوربي

  مستوى 

   جغر في

 .ظر عن الموقع الجغرافيبغل النّ  الّشاملةتقديم الخدمة 

 

  



6 
 

 

 

 

حلد  الت  

  ألوربي

 

 

 

  مستوى 

   خ ملتي

 لة.المتنقّ ابتة أو بكة الثّ وتي ويجب توفرها عن طريق الشّ صال الصّ خدمة االتّ  -

 ولي.صال المحلي/الدّ االتّ  -

 الفاكس. -

 نترنت بسرعة  مقبولة .اإلإلى النفاذ  -

 ة.االت العامّ هواتف الحصّ  -

 ليل الهاتفي(.)الدّ  قماالستعالم عن الرّ  -

 )مجانا (. وارئصاالت الطّ اتّ  -

 

 

 

 

 

 مصر

 

 

  مستوى 

   جغر في

 سم بارتفاع تكلفة تقديم الخدمة.ائية التي تتّ المناطق النّ  -

 خل المنخفل غير القادرين على تحمل نفقات وأسعار الخدمات.الدّ  وذو ونالمستخدم -

ة رطة والمكاتب الحكوميّ ة مثل المدارس و المستشفيات والمكتبات ومراكز الشّ سات العامّ المؤسّ  -

 ة.بحيّ رّ الغير ات والجمعيّ 

 ة.تصاديّ بتغطيتها بسبب عدم الجدوى االق ونالحالي ونالمشغلالمناطق التي ال يقوم  -

 

 

  مستوى 

   خ ملتي

أو  ة من خالل هواتفة أو دوليّ ة إرسال وتلقي مكالمة محليّ ة لتوفير إمكانيّ قنيات األساسيّ جميع التّ 

 ة والفاكس والمعلومات كما تشمل:وتيّ ة تدعم الخدمات الصّ صاالت عموميّ مكاتب اتّ 

  .ة تخصيص رقم للمشتركإمكانيّ   -

 .وارئ واإلغا"ة مجانا  الطّ ليل وخدمات توفير خدمة الدّ  -

 ى.كاوقي الشّ توفير نظام لتلّ  -

 

 

 

   مغرب

  مستوى 

   جغر في

ة الهاتفيّ صاالت خدمات االتّ إلى عب المغربي بأكمله غير محددة بشكل صريح )وصول الشّ 

 .واإلنترنت(

 

  مستوى 

   خ ملتي

 .متناولمعينة وسعر في ال بجودةة خدمة الهاتف األساسيّ  -

 .في شكل مطبوع أو إلكتروني ليلواالستعالمات والدّ  وارئ،الطّ  مكالمات -

 .ةيفيّ الرّ وة ناعيّ والمناطق الصّ  واحيفي الضّ  ة للعموميّ الهاتفاالت الحصّ  -

 .شبكة اإلنترنت إلىتيح الوصول ت خصوصا  التيالخدمات ذات القيمة المضافة  -

 

 

  ألردن

  مستوى 

   جغر في

ة المدرجة في انيّ كّ جمعات السّ جميع المدن والقرى والتّ  بحيث تشمل ةالمناطق الجغرافيّ  جميع

 .نسمة أو أكثر 322سجالت وزارة البلديات والتي يبلغ عدد سكانها المقيمين 

  مستوى 

   خ ملتي

ة يّ ة ووطنصاالت محليّ جراء واستالم اتّ إ :والتي تمكن المستخدم من ،ةة األساسيّ خدمة الهاتف العامّ 

اذ بشكل فلتحقيق النّ  خدمات نقل البيانات، ورسائل الفاكس، وةشكل مكالمات صوتيّ  ة علىودوليّ 

 نترنت.اإلإلى عملي 

 

 

 

 عودي   س  

 

 

  مستوى 

   جغر في

فاذ النّ  أو الّشاملةا  الخدمة ة التي تتوافر بها حاليّ المناطق المشمولة بالخدمة: هي المناطق الحاليّ  -

 امل. الشّ 

 وال تتوفر فيها الخدمات المطلوبة. تجارياّ  المناطق غير المربحة  -

وال تتوفر فيها الخدمات المطلوبة: وهي المناطق التي ال تتوفر فيها  المناطق المربحة تجارياّ   -

 توفير تلك الخدمات يرى بأنّ  الّشاملةصندوق الخدمة  امل، إال أنّ فاذ الشّ ، أو النّ الّشاملةالخدمة 

    ا .عة، سيكون مربحا  تجاريّ والمتوقّ ة وق الحاليّ لها في ظل ظروف السّ 

  مستوى 

   خ ملتي

 .ةوتيّ صاالت الصّ االتّ  -

 .نترنتخدمة اإل -
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 بـ :   مستوى   خ ملتيعلى  الّشاملةصاالت نطاق الخدمة د قانون االتّ وكما ورد سابقا  فقد حدّ  سوري  وفي

 ابتة.ة الثّ شبكة الهاتف العموميّ  إلىفاذ النّ  -

 نترنت.اإل إلىفاذ النّ  -

 االت للعموم.هواتف الحصّ  -

 دليل الهاتف المطبوع أو اإللكتروني. -

 االستعالمات. -

 وارئ.خدمات الطّ  -

 الحقا  بعد موافقة الوزير. ة خدمة أخرى يمكن للهيئة إضافتهاأيّ  -

لمل مو   خ م  مق    .3    ش 
أفراد  ميعج إلى واستمرار تقديمها وتطويرها صاالتتوفير خدمات االتّ إلى  الّشاملةة المتعلقة بالخدمة ياسات الحكوميّ هدف السّ ت

وبوجه عام،  ،لهابكات لين بإيصال الشّ التي ال تغري المشغّ ة الجغرافيّ  حتى في المناطق ةخول المتدنيّ الدّ المجتمع، وال سيما ذوي 

 خلتدّ ل رياّ  جوه ا  ل سببشكّ األمر الذي  ا  اقتصاديّ  غير مجد  تقديمها  باعتبار أنّ في هذه المناطق  لون في توفير الخدمةد المشغّ تردّ ي

لضمان تقديم دون غيره ل ما اإلعانات لمشغّ و عم تقديم الدّ ، وذلك عن طريق الّشاملةللخدمة  ةالعامّ  اتهاسياس الحكومات عبر

 .عائقا أمام المنافسة العادلة بين المشغلين ل، األمر الذي شكّ بتكلفة معقولةفي هذه المناطق الخدمات 

في تحمل لين مشغ    جميع   كمشلرب هية نافسيّ تّ وق الالسّ في بيئة  الّشاملةتقديم الخدمة تغطية عجز الوسيلة المثلى ل أنّ الحقا  ن وتبيّ 

شاريع اختيار مات ات لتمويل هذا العجز مترافقة مع تنظيم عمليّ وذلك عن طريق وضع آليّ امل، فاذ الشّ النّ / الخدماتتقديم أعباء 

 ة.امّ ة التّ افيّ فذين لها في أجواء تضمن المنافسة والشّ لين المنفّ ات انتقاء المشغّ ، وعمليّ الّشاملةتنفيذ سياسة الحكومة في تقديم الخدمة 

والتي  املةالشّ دمة مي الخمقدّ  الّشاملةة للخدمة افذة لديها أو في سياستها المقرّ صاالت النّ ول في قوانين االتّ دت الكثير من الدّ وقد حدّ 

 الّشاملةمة ذي مشاريع تقديم الخديلي بعل قواعد اختيار منفّ  رسية وفقا  لقواعد المنافسة وفيماا  عن طريق اإلعالن والتّ بكانت غال

 ول:في عدد من الدّ 

  واليلت 

ح ة   مت  

   ألميركي  

 

 ودراسة العروت الفنية والترسية علىعن طريق العطاءات التنافسية، أي المناقصة مي الخدمة يجري اختيار مقدّ 

 .أفضلها

 لينمشغّ من خالل رسم يفرت على ال هتعويض ل القائم والذي يتمّ ا  من قبل المشغّ تاريخيّ  الّشاملةبجري تقديم الخدمة    هن 

عبر مشاركتهم في مزادات  الّشاملةدأ مشغلون آخرون المساهمة في تقديم الخدمة ب، ومع مرور الوقت الجدد

   .الّشاملةتمويل الخدمة  ل عنويعلتّ عم لالدّ جري تنظيمها بهدف توزيع ي

ة لعامّ ياسة ان عن طريق برامج يقترحونها ويوافق عليها من قبل لجنة تدبير السّ يلو الخدمة المتواجدإما مستغّ    مغرب

ة لتقنين تضعها الوكالة الوطنيّ ة بدفاتر العروت التي حمالت الخاصّ للمواصالت، أو المتقدمين لمشاريع دفاتر التّ 

 .المواصالت

ت، التي صاالصين من قبل هيئة تنظيم قطاع االتّ لين المرخّ من بين المشغّ الّشاملة دي الخدمات ويجري اختيار مز  ألردن

قديم الخدمة دونها نتيجة تعويل عن األضرار التي يتكبّ مة من قبلهم للتّ ل المقدّ يعوتعمل على تقييم طلبات التّ 

 الّشاملة.ة لحساب كلفة تقديم الخدمة رق االقتصاديّ باستخدام أفضل الطّ ّشاملة ال

ة عن طريق المناقصة ودراس الّشاملةذي مشاريع تقديم الخدمة اختيار منفّ  أنه يتم الّشاملةورد في سياسة الخدمة  مصر

 ة.ة واالقتصاديّ ة والماليّ رسية على أفضل العروت الفنيّ ة والتّ العروت الفنيّ 

فسة وفقا  لقواعد المنا رسية مشاريع تقديم الخدمةاختيار وتة آليّ  الّشاملةالخدمة  دعم ورد في قرار إحداث صندوق عودي   س  

 ق لالختيار.بأهيل المسوعن طريق اإلعالن والتّ 

 

اإلطار العام، حيث أناط بالهيئة  يه أبقاها فنّ أإال  الّشاملةمي الخدمة ة بمقدّ صاالت مادة خاصّ فقد أفرد قانون االتّ  سوري ا في أمّ 

 ص لهم.من المرخّ  الّشاملةالخدمة تقديم بزمين لالمات تحديد صاالت وضع آليّ اظمة لقطاع االتّ النّ 
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لمل تمويل   خ م   لتآ ي   .4    ش 
ة، مّ موازناتها العامن خالل  الّشاملةبالخدمة  ةقصاالت المتعلّ اتج عن تقديم خدمات االتّ النّ تمويل العجز على  ولبعل الدّ عملت 

 الّشاملةة الخدم امل/فاذ الشّ بإنشاء صناديق النّ ي هلتمويل هذا العجز ة ثر فاعليّ كالوسيلة األ أنّ تت بة أ"الممارسات العمليّ  إال أنّ 

جمع أمو ل ـ ة لات قانونيّ فاذ، وفي هذه الحالة يجب توفير آليّ لين من أجل سد فجوة النّ للمشغّ  ةتوفير حوافز ماليّ يجري من خاللها 

  تق يم د  حسلب كلفج مح   وضع نموذجانب ضرورة  إلى، كلفةسم بالكفاءة من حيث التّ بطريقة تتّ  ودفع   حو فزناديق هذه الصّ 

 . ذه   خ ملت

  ثال:نذكر منها على سبيل الم ،فذة لديهااصاالت النّ ن االتّ يول وفقا  لقوانفي مجموعة من الدّ  الّشاملةتمويل الخدمة  اتآليّ دت دّ وقد ح  

  واليلت 

ح ة   مت  

   ألميركي  

خدمات  متقدّ  التي ركاتالشّ  جميع من : مساهماتفة منمؤلّ  مو رده، وتكون   ش لمل صن وق   خ م  من 

 voip. نترنتاإل بروتوكول عبر وتنقل الصّ خدمات و ،ةوليّ الدّ  ةالهاتفيّ  صاالتاالتّ 

 

 ميمقدّ  لجميع اإلجمالي اإليراد من (٪5) بمقدارمساهمة فة من: مؤلّ  مو رده، وتكون   ش لمل صن وق   خ م  من    هن 

 ومةالحك مساهمات من إلى، باإلضافة )فقط( المضافة القيمة ذات الخدمات مقدمي باستثناء صاالت،االتّ  خدمات

 .قروت أو أومنح

ا، من عائداته ٪0 بنسبةصاالت مساهمات من شركات االتّ فة من: مؤلّ  مو رده، وتكون   ش لمل صن وق   خ م  من    مغرب

 ة.األساسيّ صاالت برامج خدمة االتّ عات ممنوحة في إطار تنمية وتبرّ شكل هبات  مساهمة على وأيّ 

ص بقرار من مجلس الوزراء من عوائد فة من: موارد تخصّ مؤلّ  مو رده، وتكون   ش لمل صن وق   خ م  من   ألردن

التي  لمساهماتاومورد آخر يوافق عليه المجلس،  ص لهم، وأيّ م من المرخّ عم المقدّ وتجديدها، والدّ منح الرخص 

ل ي يشكّ الذ ص لهالمرخّ  فىعي  حيث ، ندوقصّ الفي  بالمساهمة المكلفين لهم صلين المرخّ المشغّ من الهيئة  هاتحدد

من المساهمة في صندوق الخدمة  ( هم ص  مرخ   جميع من  )  كلي   شغيل  ت   عو ئ من مجموع  (أو أقل) ٪1 إيراده

 .الّشاملة

 .صاالتلى إدارته الجهاز القومي لالتّ يتوّ  الّشاملةصندوق للخدمة  مصر

 .ة المعلوماتصاالت وتقنيّ ئة االتّ يلى إدارته هتتوّ  الّشاملةصندوق للخدمة  عودي   س  

 

 الّشاملةللخدمة  إحداث صندوق دعممنه  46ة في المادّ صاالت اظمة لقطاع االتّ للهيئة النّ صاالت فقد أجاز قانون االتّ  سوري ا في أمّ 

 قواعد إدارته بقرار يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء. ربط وضعو ،كما ورد سابقا  

لمل   خ م  ل ث: و قع تق يم   ث    فصل   سوري في    ش 
ه جرى تنفيذ الكثير من المشاريع إال أنّ  الّشاملةمة دللخة ومعلنة غم من عدم وجود سياسة واضحة مقرّ ه بالرّ كما أشرنا سابقا  أنّ 

 ة.وريّ السّ  أراضي الجمهوريّة العربيّةصاالت شاملة في جميع اتقديم خدمة اتّ  إلىط لها بهدف الوصول المخطّ 

 لبت صلالت   هلتف   ث  خ ملت  ت   .2
ة، حيث بدأت يفيّ يعتبر أول مشروع يخدم المناطق الرّ والذي  ألف رقم ومركز 333مشروع البدء بتنفيذ  تم   0991في عام  -

 ة التي ال تتوفر فيها خدمة وتخديمها من خالل هذا المشروع.يفيّ ركيز على المناطق الرّ سة حينها باالهتمام والتّ المؤسّ 
تيجة إلى بالنّ ى ز على معظم مناطق القطر، وأدّ والذي ركّ  مليون رقم 56.4مشروع يذ فالبدء بتن تم   0998في بداية عام  -

ابقا ، مة سة غير المخدّ يفيّ تخصيص جزء من هذا المشروع لتخديم المناطق الرّ  ازدياد نسبة التخديم بشكل ملحوظ. وقد تمّ 

 اني.يفي الثّ وسمي هذا الجزء بالمشروع الرّ 
طر مناطق وقرى القع لجميإجراء مسح ميداني  ة حيث تم  يفي  حضير لمشروع خاص بالمناطق الر  الت   تم   5113في بداية عام  -

ابقة بما في ذلك القرى الموجودة في المشاريع الس   خاللمة من ة وغير المخد  يفي  االهتمام بشكل خاص بالمناطق الر   وتم  
 تخديم معظم هذه القرى. وتم   ،دير الزور( –قة الر   –ة )الحسكة رقي  المنطقة الش  

خديم زدياد نسبة الت  ا إلىى هذا المشروع حيث أد  مليون رقم  3المرحلة األولى من مشروع بتنفيذ البدء  تم   5111في عام  -
 .%09حوالي  إلىة والكثافة الهاتفي   %92حوالي  إلىلتصل 
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 ة، حيث تم  في  ية في المناطق الر  وخاص   سوريةة في الذي جرى تنفيذه بغية توسيع الخدمة الهاتفي   الث:يفي الثّ المشروع الرّ  -
 مة، وبعد إجراءمخد  الغير يفية وراسات الالزمة والمسح الميداني لجميع مناطق القطر الر  البدء بإنجاز الد   5112في عام 

/ 0121توريد / / ألف رقم، وبموجب هذا المشروع تم  221/ إلىالبدء بتنفيذ المشروع الذي وصلت سعته  المسح الميداني تم  
ة ة بسعة إجمالي  / وحدة ضوئي  721ة /ات الالسلكي  ة والمحط  وئي  لغ عدد الوحدات الض  ة حيث بة السلكي  ة ومحط  وحدة ضوئي  

 ع/ تجمّ 5344/بموجب هذا المشروع تخديم  / ألف رقم، حيث تم  021ة بسعة /ة السلكي  / محط  921/ ألف رقم و /411/
 .5119االنتهاء من المشروع في نهاية عام  مة سابقا ، وتم  غير مخد   سكاني )من مستوى قرية فما دون(

 نترنت عريض   حزم خ ملت  إل .2
ي من فاذ التة المتباعدة تركيب عدد من وحدات الن  يفي  ابت لمجموعة من المناطق الر  جرى أثناء تنفيذ إيصال خدمة الهاتف الث  

عدد ن هذه الوحدات من الممكن أن تؤم  ، ADSLلة إليصال خدمة اإلنترنت عريض الحزمة عبر بوابات الـ الممكن أن تكون مؤه  

 : على المحافظات يلي تفاصيل توزيع هذه الوحدات ، وفيمابوابة 37854يبلغ نترنت لبوابات اإلإجمالي 

-  

ريف  دمشق

 دمشق

 دلبإ الحسكة حلب حماه حمص طرطوس الالذقية درعا ويداءالسّ  القنيطرة

86 41 0 38 5 029 826 34 73 314 8 8 

 

  



10 
 

لمل   خ م   سيلس :   ث لني  بلب  .ب  و  خط     ت نفيذي     ش 

 

لمل   خ م   سيلس : ل  فصل  ألو      ش 

 

 ؤي   ر   .2

  "أفراد المجتمع لجميع ةاسااسيّ األصاالت االت  خدمات  إتاحة"
 .وجودة مناسبين سعرب خدماتال بتقديملتزام اال: إتلح 

 .الّشاملةصاالت المشمولة في نطاق الخدمة خدمات االتّ :  سلسي   أل

 .ا  كان موقعهم الجعرافيأيّ  الّشاملةالمشمولة ضمن نطاق الخدمة ة انيّ كّ رائح السّ الشّ  :أفراد المجتمعجميع 

 

 يلسلت  س   .2
   .ةنمويّ التّ  هدافبما يتالءم مع األ الّشاملةتحديد نطاق الخدمة  (8)

 .   الّشاملةافة لتحديد كلفة تقديم الخدمة اعتماد إجراءات معلنة وشفّ  (0)

  وق.يضر بتوازن السّ ة للمستهلكين وال رائيّ بما يتوافق مع القوة الشّ  الّشاملةتحديد أسعار الخدمة  (3)

   فافية والمنافسة العادلة. بما يضمن الشّ  الّشاملةمي الخدمة تحديد مقدّ  (4)

 .وازن بين تكاليف تقديمها وعائداتهابما يحقق التّ  تمويلهابهدف  الّشاملةالخدمة  دعم إحداث صندوق (5)

 

 

  



11 
 

   ت نفيذي    خطو ت : لني  فصل   ث  
 

لمل تح ي  نطلق   خ م   .2  نموي بمل يتالءم مع  أل   ف   ت     ش 

  أل   ف .2.2

 :ةال"الثّ  على المستويات الّشاملةتحديد نطاق الخدمة  (أ)

 المشمولة ةقانون اإلدارة المحليّ ة المعتمدة في : الوحدات اإلداريّ الجغرافي.  

 صاالت.وفقا  لقانون االتّ  الّشاملةف ضمن الخدمة تصنّ الخدمات التي : الخدماتي 

  ّالّشاملةة التي يمكن استهدافها بالخدمة انيّ كّ رائح السّ : الشّ انيكّ الس.  

 .ةنمويّ ا  لالحتياجات التّ ال"ة وفقبمستوياته الثّ  الّشاملةتحديث نطاق الخدمة  (ب)

 

   خطو ت   ت نفيذي   .0.8

  .الّشاملةالخدمة  ألغراتة الوحدات اإلداريّ  معايير تصنيفوضع  (أ)

  .طاقالمستوى الخدماتي للنّ  إلىاستصدار قرار الوزير بإضافة خدمات جديدة  إجراءوضع  (ب)

  .وضع شروط تقديم الخدمات الواردة في المستوى الخدماتي (ج)

  .ة المشمولةانيّ كّ رائح السّ وضع إجراء تحديد الشّ  (د)

  .الّشاملةة المرتبطة بتقديم الخدمة نمويّ رات االحتياجات التّ تحديد مؤشّ  (ه)

 رها. رات وتطوّ رصد المؤشّ  (و)

 رات. ر المؤشّ بناء  على تطوّ  الّشاملةنطاق الخدمة  وضع إجراء تحديث (ز)

لمل تح ي  كلف  تق يم   خ م  لف    عتملد إجر ء ت معلن  وشف   .0       ش 

  أل   ف .8.0

  .الش املةتطوير نموذج مناسب لحساب كلف تقديم الخدمات  (أ)
 

   خطو ت   ت نفيذي   .0.0

 .بعد إجراء المشاورات الالزمة مع األطراف المعنية الش املةاعتماد نموذج حساب كلفة الخدمة  (أ)

لمل تح ي  أسعلر   خ م   .3  ال يضر  بمل ر ئي   لمستهلكين وبمل يتو فق مع   قوة   ش     ش 

 وق.بتو زن   س  

  أل   ف .2.3

 .خدمة مشمولة عند إقرارها تحديد سعر مناسب لكل   (أ)
 

   خطو ت   ت نفيذي   .2.3

 .ة للمستهلكينرائي  رات القوة الش  تحديد مؤش   (أ)

 وق.لس  بتوزان ا بما ال يضر  وة رائي  ة الش  رات القو  ومؤش   الش املةكلفة الخدمة  إلىوضع إجراء تحديد األسعار استنادا   (ب)
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 و  منلفس    علد  فلفي  بمل يضمن   ش     ش لمل مي   خ م  تح ي  مق    .4

  أل   ف .2.4

 .الّشاملةات المشمولة في نطاق الخدمة لخدمعدد من ام لل العام كمقدّ المشغّ  تثبيت (أ)

 .الّشاملةنطاق الخدمة  إلى خدمة جديدة يجري إضافتها تحديد المشغل المناسب لكلّ  (ب)

   خطو ت   ت نفيذي   .2.4
 .حالياّ  ل العام المشغّ التي يقدمها  الّشاملةالخدمات  جرد (أ)

 .الّشاملةة في تقديم الخدمة نافسيّ إجراء دراسة لتحفيز التّ  (ب)

 .الّشاملةل كمقدم للخدمة مشغّ اللقبول  وتنافسي وضع إجراء شفاف (ج)

 

لمل   خ م  دعم إح  ث صن وق  .5 و زن بين تكل يف تق يمهل ق   ت  به ف تمويلهل بمل يحق     ش 

 وعلئ  تهل  

  أل   ف .2.5

 .الّشاملةدعم الخدمة  إحداث صندوق (أ)

 .الّشاملةسية لصندوق الخدمة البنية المؤسّ  تحديد (ب)

 

   خطو ت   ت نفيذي   .2.5
 .ك المذكورمع األخذ بعين االعتبار الخيارات المختلفة للصّ  ندوقإحداث الصّ  صكوضع مسودة  (أ)

 .ندوقلصّ لسية البنية المؤسّ وضع  (ب)

 :أعمال الصندوق (8)

 .الّشاملةمي الخدمات مقدّ تمويل ات اعتماد آليّ  (أ)

 لة.المموّ نموية التّ تحديد طبيعة المشاريع  (ب)

 :ندوقبما يلبي احتياجات الصّ تحديث أنظمة الهيئة  (0)

 .اخليظام الدّ تحديث النّ  (أ)

 .ظام الماليتحديث النّ  (ب)

 .تحديث المالك العددي (ج)

 .المراجعةودقيق إجراءات التّ تعريف  (3)

  .صاالتاالتّ اظمة لقطاع وتقانة المعلومات في الهيئة النّ صاالت صة لتنمية قطاع االتّ إحداث لجنة متخصّ  (4)

 .من قبل رئاسة مجلس الوزراء صندوقالاظمة لعمل القواعد النّ إقرار  (ج)

 .ندوقة لتفعيل الصّ روريّ ة الضّ إصدار القرارات اإلداريّ  (د)
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  مني      ز    خط  : ل ث  فصل   ث  
 

 


