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 قد ة امل

ـــام املـــادة   ـــم  6اســـتنادا امك ـــة االتحـــاد   ق ـــة املالي ـــوان الرقاب ـــانون دي ـــن ق ( لســـنة  31( م
 املعــــدل( قامــــ  الهيئــــة املتخصصــــة بشــــلون االتصــــاالت وتنفيــــذا ل مـــــر االدا    2011

 2018 10 31( فــــــــ  22909واامـــــــر االدا   املـــــــرقم   2018 10 17( فــــــــ  21607املـــــــرقم  
ــــويم اداو  ــــءجراو تق ــــب ــــة الش ــــا  سياس ــــا يع النف ــــليل مش ــــاالت م تش ــــة لالتص ركة العام

ــــات  ــــات والبيان ــــ  املعلوم ــــتنادا ال ــــدة واس ــــرات املعتم ــــايير واملل  ــــا للمع ــــوئ  وفق الض
املقدمــــة لنــــا مــــن  الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة و ــــركات مجهــــ    دمــــة 

ـــــدينا االنترنـــــ   بصـــــدد ( وال يـــــا ات امليدانيـــــة والجـــــداول والكشـــــوفات وا مصـــــائيات ول
 -يلــ  :  لك ما

 نبذة   ص  ية بموضوع التقو ةم .1
تقـــــدم مشـــــا يع النفـــــا  الضـــــوئ  العديـــــد مـــــن الخـــــدمات م مجـــــال االتصـــــاالت       

ــــ ــــ  فائق ــــة انترني ــــ  بخدم ــــ  تتمي ــــو ة والت ــــوفير  ةاملتط ــــة وت ــــعات عالي الســــرعة وبس
ـــان  ـــة وام ـــة ومماي ـــتمرا ية الخدم ـــمان اس ـــا ات لض ـــ  املس ـــع بع ـــد قط ـــة عن ـــا ات بديل مس
ــــ ات ومــــن هــــذ   ــــراق املناومــــة و يرهــــا مــــن املمي ــــوج وا ت مــــن  ــــالل صــــعوبة الول

ــــدمات ــــة الخ ــــات هاتفي ــــر و مكامل ــــات عب ــــ مكامل ــــة  االنترن ــــات فيديوي ــــاب ومكامل والع
 ت املتطو ة .و يرها من  دمات االتصاال

 م : ةنطاق عملية التقو  -أ

 -: بما يلــ  التدقيقاملشكل باالمر االدا   بتحديد عينة فريق القام          
 . اوال : وزا ة االتصاالت

 . املفتش العام مكتب -
 . دائرة التخطيط واملتابعة -

 الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية . ثانيا :
 . لعامة لالتصاالت واملعلوماتيةاملدير العام للشركة ا -
 . معاون املدير العام للشلون الفنية -
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 . قسم الشبكات -
 . القسم املال  -
 . القسم القانون  -
 . قسم التراسل -

 مديريات اتصاالت الكرخ  بدالة املامون, بدالة الكاظمية, بدالة االنتصا ( . -ثالثا
 . (FTTXت الهاتفية الضوئية  الشركات املشا كة م تشليل الشبكا : ا ابًع
 . (IQ Network ركة   -
 . (Scope Sky ركة   -

 

 :ة ةاهداف و هام العصاة ال ا ة ل   ا   وامل لو ا ي -ب

 اوال : االهـداف :
 االنترنـــ تهـــدف الشـــركة الـــ  بنـــاو وتطـــوير قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات و

ــــاالت  ــــاع االتص ــــة بقط ــــة الخاص ــــ  التحتي ــــتثما  البن ــــة واس ــــات الحديث ــــتخدام التقني باس
وتكنولوجيـــا املعلومـــات كمـــا تهـــدف الـــ  اســـتلالل موا دهـــا االقتصـــادية دا ـــل العـــراق 
ــــاوة  ــــودة وكف ــــديم الخــــدمات بج ــــوطن  وتق ــــم االقتصــــاد ال و ا جــــم للمســــاهمة م دع

ــــب ا ــــا  بموج ــــق اال ب ــــوا د وتحقي ــــيم امل ــــة وتعا ــــات عالي ــــة والتعليم ــــوانين واانام لق
 . والناام الدا ل  للشركة

 ثانيا : املهــام :
وتكنولوجيـــــا املعلومـــــات والهـــــات  اال ضـــــ   االنترنـــــ ( تقـــــديم  ـــــدمات االتصـــــاالت و1 

 . وامتالك واستثما  البن  التحتية
ـــــة   ( تقـــــديم  ـــــدمات االتصـــــاالت الســـــلكية والالســـــلكية واملـــــايكرووي2  ـــــدوائر الدول ل

 نين دا ل العراق و ا جة والتنسيق بينها وبين ادا ات الدولة اال رى.واملواط
انشــــاو  ــــبكات محليــــة ( واالنترنــــ (  بــــط العــــراق بالشــــبكة الدوليــــة للمعلومــــات  3 

  ( دا ل العراق .واسعة  انتران
ــــات النفــــا  الدوليــــة ومعالجــــة التحايــــل للــــر  الســــيطرة 4  ( نصــــب وتشــــليل وادا ة بواب

 واملكاملات .  االنترنىلع محتوى 
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ــــــــعة 5  ــــــــة الواس ــــــــلكية الدا لي ــــــــبكات الالس ــــــــيانة الش ــــــــل وص ــــــــاو وتاهي  ( بن
 Lan Wan Solution ـــــــــــــات  ( وبنــــــــــــاو مراكــــــــــــ  للمعلومــــــــــــات والبيانـ
  Data Centre  واستضـــــافة املواقـــــع االلكترونيـــــة ىلع الشـــــبكة العامليـــــة للمعلومـــــات )

 . للملسسات والدوائر الحكومية

   :ة عكلة  وضوع التقو م واثصها ىلع املجتم -ج 
 : ةـتحديد املشكل : اوال
ــــــكلة   ــــــود مش ــــــويم وج ــــــق التق ــــــا فري ــــــ  اجراه ــــــة الت ــــــة االولي ــــــرت الد اس  اظه

ـــــ ــــ  ب ــــة ثقــــة] ئيســــة تمثل ــــة  ضع  االقبــــال وقل املــــواطن بخــــدمات الشــــبكات الهاتفي
[ والتـــــ  تـــــم تحديـــــدها مـــــن  ـــــالل تـــــدن  نســـــبة املشـــــتركين م (FTTXالضـــــوئية  

 .( من عدد الخطوط املنج ة %7,6الشبكة ميث بلل   
 : عـاثر املشكلة ىلع املجتم : ثانيا
ــــوئية        ــــة الض ــــدم اال ــــتراك بمشــــا يع الشــــبكات الهاتفي ــــ وف املــــواطنين ىلع ع ان ع
 FTTX ـــة ـــدمات املقدم ـــن الخ ـــتفادة م ـــدم االس ـــع وع ـــر ىلع املجتم ـــكل مبا  ـــر بش ـــد اث ( ق

ـــ  بقـــاو تكـــالي   ـــدمات االنترنـــ  مرتفعـــة نســـبيا وتحمـــل  مـــن هـــذ  الشـــبكة باالضـــافة ال
النقـــال والتـــ  كـــان مـــن املـــواطنين تكـــالي  املكاملـــات الهاتفيـــة عـــن طريـــق الهـــات  

ـــافو قـــو  لهـــا باالضـــافة  املمكـــن ان تكـــون ـــة تعـــو  عـــن  كالمـــتالمن  ـــبكة بنـــ  تحتي
 . الشبكات النحاسية  الهات  اال ض ( الت  تعرض  لالهمال والتقادم

 

 :ة ةالسياسة امل تمدة  ن العصاة ال ا ة ل   ا   مل الجة املعكل - د
ـــاد  ـــم االعتم ـــة ت ـــدمات املقدم ـــين الخ ـــوئ  وتحس ـــا  الض ـــا يع النف ـــليل مش ـــل تش ـــن اج م

ــــالل  ــــن   ــــا  م ــــاع الخ ــــركات القط ــــد ول ىلع   ــــدأت بال ــــث ب ــــا كة مي ــــود املش عق
ـــة ابتـــداو نتيجـــة لصـــدو  الضـــوابط واملوافقـــات الخاصـــة بعقـــود  2015  مـــن عـــام ًابالخدم

ـــك العقـــود مـــن  ـــالل املتابعـــة والت ـــتم تنفيـــذ تل ســـيق مـــع الكـــواد  الفنيـــة ناملشـــا كة وي
للشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة امـــــا بخصـــــو  مشـــــا يع النفـــــا  الضـــــوئ  

 . للقر  اليابان  فلم يتم تحديد االلية الخاصة بتشليلها للاية االن
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 م : ةالتقو  ية  هجية عمل - 2
ـــ   بهـــدف ـــق الوصـــول ال ـــام فري ـــة اســـباب املشـــكلة الرئيســـية ق ـــن  ـــالل مرمل ـــل وم العم

 -ة :ـالتخطيط التفصيل  لعملية التقويم باالجراوات التالي

 :صة  املخاطة حلي -أ

ـــة  ـــالل د اس ـــن   ـــوئ م ـــا  الض ـــا يع النف ـــود تشـــليل مش ـــ   عق ـــات الت ـــات واملعلوم والبيان
تــــم الحصــــول عليهــــا مــــن ال يــــا ات امليدانيــــة واللقــــاوات مــــع املــــد او العــــامين م وزا ة 
االتصــــاالت و  ســــاو االقســــام م الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت وجهــــات اال ــــراف واملراقبــــة 

كلة الرئيســــة التــــ  ســــتكون ( تــــم تحديــــد املشــــISPو ــــركات ت ويــــد  دمــــة االنترنــــ   
ــــبكات  ــــدمات الش ــــواطن بخ ــــة امل ــــة ثق ــــال وقل ــــع  االقب ــــ   ض ــــدقيق وه ــــوع الت موض

ــــــة للمشــــــكلة الرئيســــــة FTTXالهاتفيــــــة الضــــــوئية   (( والبحــــــث م االســــــباب امللدي
 -  :ـ( لبيان اولوية املشاكل الفرعية وه1وكمامبين م املصفوفة امللحقة  قم  

ــــة لالتصــــاال1  ــــة ( ضــــع  الشــــركة العام ــــة م الســــيطرة واال ــــراف واملراقب ت واملعلوماتي
 واالدا ة ملشا يع الشبكات الهاتفية الضوئية .

 . ( منافسة م ود   دمة االنترن  االهلية من نامية الصيانة واستمرا ية الخدمة2 
ـــــة 3  ـــــبكات الهاتفي ـــــا يع الش ـــــويقية ملش ـــــة التس ـــــ  والخط ـــــدعم االعالم ـــــع  ال ( ض

 . الضوئية
 . (SLAايير ملستوى جودة الخدمة املقدمة  ( عدم وجود مع4 
( عــــدم وجــــود تشــــريع قــــانون  لعقــــود الشــــراكة وضــــع  االجــــراوات القانونيــــة بحــــق 5 

 . ةـالشركات املشا كة بتنفيذ الت اماتها املالية والفني
ـــبكة م بعـــ  املنـــاط6  ـــدم تكامـــل الش ـــ ة والخـــدمات املقدمـــة ( ع ـــن ميـــث االجه ق م

 .ملشللة قبل تسليمها ال  الشركات ا
 

 : الهةدف  ن التقو ةم -ب

تهـــدف عمليـــة التقـــويم الـــ  التعـــرف ىلع كفـــاوة وفعاليـــة الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت 
ــــا  ــــة دعم ــــوا دات املتحقق ــــادة ال ــــداد وزي ــــوئ  م بل ــــا  الض ــــا يع النف ــــليل مش م تش
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ــــوطن  وايجــــاد الحلــــول واملقترمــــات م مشــــاكل تشــــليل مشــــا يع النفــــا   لالقتصــــاد ال
 . FTTXالضوئ 

 : قةئلة التدقيةاس - ج
ـــل الو ـــن اج ـــل م ـــليل الكيب ـــا يع تش ـــا مش ـــ  تواجهه ـــات الت ـــعوبات والعقب ـــ  الص ـــول ال ص

 -ة :ـالضوئ  قام فريق العمل بطر  اسئلة التدقيق التالي
بيـــــان االليـــــة واالســـــو املعتمـــــدة مـــــن قبـــــل الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت :   اوال

واملعلوماتيــــــة لال ــــــراف واملراقبــــــة والســــــيطرة ىلع مشــــــا يع الشــــــبكات الهاتفيــــــة 
 ال  السيطرة ىلع السعات؟ االضافةالضوئية ب
مــــدى  ضــــ  املســــتخدمين عــــن الخـــدمات املقدمــــة مــــن قبــــل مشــــا يع النفــــا  :   ثانيـــا

 الضوئ ؟
ـــــا ـــــرويج  دمـــــة الشـــــبكات :   ثالث ـــــدعم االعالمـــــ  لت مـــــاه  الخطـــــط التســـــويقية وال

 الهاتفية الضوئية؟
مــــة مــــاه  معــــايير مســــتوى جــــودة الخدمــــة املحــــددة مــــن قبــــل الشــــركة العا :  ابعــــا

 لالتصاالت واملعلوماتية؟
مــــاه  اليــــات التحاســــب والت امــــات الشــــركات املشــــللة ببنــــود العقــــد املبــــرم  : امســــا

ة بحقهــــا م ت واملعلوماتيــــة واالجــــراوات املتخــــذبينهـــا وبــــين الشــــركة العامــــة لالتصــــاال
 مال عدم االلت ام بتلك البنود؟

ـــا ـــوئ    :سادس ـــا  الض ـــات النف ـــل مناوم ـــدى تكام ـــFTTXم ـــن جمي ـــب م ( م ـــةع الجوان  كاف
ـــــاطق  ـــــوئ  املن ـــــا  الض ـــــا يع النف ـــــا مش ـــــذة به ـــــة ىلع ا   املنف ـــــدمات املفعل والخ

 الواقع؟
 

 ق ةص التدقية  ا ي -د
تشـــــليل الشـــــبكات الهاتفيـــــة الضـــــوئية بومالمقهـــــا الخاصـــــة املشـــــا كة عقـــــود :   اوال
 FTTX) . 

 . عقود تنفيذ مشا يع النفا  الضوئ  ا : ثاني
 . (ITUمعايير االتحاد الدول  لالتصاالت   : ثالثا
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 : مةنتائج عملية التقو  - 3
ـــذكرات,       ـــق  امل ـــن طري ـــا ع ـــول عليه ـــم الحص ـــ  ت ـــائق الت ـــات والوث ـــا املعلوم ـــرت لن اظه

 -ة :ـلتالي( النتائج واملل رات ا, االستبياناتاملقابالت الشخصية, ال يا ات امليدانية
ــــاالت  -أ ــــة لالتص ــــل الشــــركة العام ــــن قب ــــة واالدا ة م ــــراف واملراقب ضــــع  الســــيطرة واال 

 -:  ــ( ولدينا بذلك مايلFTTXواملعلوماتية لتشليل الشبكات الهاتفية الضوئية   
ـــة  اوال :  ـــركة العام ـــل الش ـــن قب ـــوئ  م ـــل الض ـــة الكيب ـــليل مناوم ـــة تش ـــالل متابع ـــن   م

( وبعـــــد د اســـــة اجابتهـــــا الخاصـــــة ISPالشـــــركات املشـــــللة  لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة و
باستفســـــا اتنا ىلع التطبيقـــــات والبـــــرامج املســـــتخدمة م تشـــــليل اجهـــــ ة الشـــــبكات 

 -:  ـ( والترا يص الخاصة بها لدينا بهذا الشان ما يلFTTXالهاتفية الضوئية  
طرة ( م تشـــــليل املناومـــــة والســـــيNMS( االعتمـــــاد ىلع مناومـــــة ادا ة الشـــــبكة  1 

الكاملــــة ىلع املشــــروع م مــــين ان هــــذا الجهــــاز مهمتــــم هــــو كشــــ  وتحديــــد مكــــان 
ـــالل  ـــن   ـــك م ـــع و ل ـــان القط ـــوئ  ومك ـــل الض ـــدو للكيب ـــ  تح ـــات الت ـــوا   واالنقطاع الع

 البرنامج الخا  بم وليو تشليل املناومة .
ـــــن  ـــــالل الشـــــركات املشـــــا كة    (2  ـــــة م ـــــة اال ـــــراف واملتابع ـــــتم ادا ة مناوم ( ISPت

ــــــة التشــــــليل  ــــــة ا  دو  م عملي ــــــة لالتصــــــاالت واملعلوماتي ــــــيو للشــــــركة العام ول
ـــان يكـــون للشـــركة املحـــال لهـــا  ـــ  اعـــالن املشـــا كة ب ومتابعـــة املناومـــة وهـــذا  الفـــا ال
ـــالل  ـــن   ـــروع اال م ـــ ة املش ـــا ات واجه ـــ  مس ـــوج ال ـــيو الول ـــط ول ـــالع فق ـــو االط ـــل ه العم

 الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية.
 

ـــــا  ـــــوئية    :ثاني ـــــة الض ـــــا يع الشـــــبكات الهاتفي ـــــب مش ـــــدم تشـــــليل ا ل ( ىلع FTTXع
ـــة   ـــ PDNمناوم ـــعات االنترن ـــيطرة ىلع س ـــتم الس ـــا ي ـــن  الله ـــ  م ـــن  ( والت ـــة م املنقول

 ـــالل  ـــبكة البنـــ  التحتيـــة الخاصـــة بالشـــركة العامـــة لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة لهـــذ  
هــــذ  الســــعات عبــــر  ( وانمــــا يــــتم تجهيــــ ISPاملشــــا يع الــــ  الشــــركات املشــــللة  

( ا  ان التجهيـــــ  مبا ـــــر دون املـــــرو  بـــــا  Dark Fiberاملســـــا ات الضـــــوئية املبا ـــــرة  
ــــعات  ــــد  للس ــــر ه ــــذا يعتب ــــ ة وه ــــعة املجه ــــاب الس ــــوم بامتس ــــاز يق ــــة او جه مناوم

ـــللة   ـــركات املش ـــان الش ـــم بامك ـــين ان ـــث تب ـــ ( مي ـــعات االنترن ـــعISP س ـــا  ( بي ـــعات انف الس
( اضـــافة الـــ  مـــا جـــاو اعـــال  Wi Fiكات الالســـلكية  لجهـــات ا ـــرى عـــن طريـــق  دمـــة الشـــب



 املقد ة

 7  

ـــعات   ـــاب الس ـــة امتس ـــق مناوم ـــن طري ـــب ع ـــة التحاس ـــع انام ـــل م ـــتم التعام ـــم ي ( PDNل
مــــن امللحــــق الفنــــ  والتــــ   (  الــــربط الفنــــ 4مــــن املــــادة   وهــــذا  ــــالف الفقــــرة  ج(

ــــات   ــــربط مــــن  ــــالل  ــــبكة البيان ــــتم تحقيــــق ال ( التابعــــة للطــــرف PDNنصــــ  ىلع  ي
 .االول( 
( مــــن العقــــد املبــــرم مــــع  ــــركات تشــــليل 12نصــــ  الفقــــرة  هـــــ( مــــن املــــادة  ثالثــــا : 

(  امللحــــق التجــــا   3( والفقــــرة  ج( مــــن املــــادة  FTTXالشــــبكات الهاتفيــــة الضــــوئية  
ــــرف االول  ــــد الط ــــللة(]يتم ت وي ــــركات املش ــــان   الش ــــرف الث ــــات الط ــــ  الت ام ــــ  بين والت

ــــة    ــــات كامل ــــع ســــيرفر  ــــا  لحفــــ  العقــــود Hardware & Softwareبقاعــــدة بيان ( م
التـــ  يبرمهـــا مـــع املســـتخدم ويـــودع لـــدى الطـــرف االول ويـــدا  مـــن قبـــل الطـــرف االول 

 -:  ـمصرا  الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية([ وبهذا الشان لدينا مايل
ــــادم   (1  ــــ  الخ ــــتم تجهي ــــم ي ــــا ي  Serverل ــــة ت ــــة للاي ــــود املبرم ــــ  العق ــــا  بحف ( الخ

عمليـــة مفـــ  العقـــود املبرمـــة يعتبـــر جـــ و مهـــم مـــن  ريـــر مـــع العـــر  اناعـــداد التق
 عملية التحاسب للر  التدقيق واال راف ىلع عملية اد ال املشتركين .

( بصـــــالميات  SAS3( تـــــم ت ويـــــد املـــــديريات  لجـــــان اال ـــــراف واملتابعـــــة( بتطبيـــــق   2 
ــــط   ــــراوة فق ــــوائم وRead Onlyق ــــوفات الق ــــدقيق ىلع كش ــــراو الت ــــر  اج ــــالع ( لل االط

ـــــات  ـــــال بيان ـــــتم اد  ـــــث ي ـــــبق مي ـــــدفع املس ـــــات ال ـــــتركين وكا ت ـــــات املش ىلع بيان
ــــللة   ــــحاب الشــــركات املش ــــن طريــــق اص ــــدة البيانــــات ع ــــتركين لقاع مصــــرا ( ISPاملش

 . وبدون ا  تد ل من قبل تلك اللجان
 ن :ـ( ان عملية تدقيق كشوفات القوائم تتم بمرملتي3 

وفات القـــوائم مـــن قبـــل لجنـــة م مديريـــة يـــتم ســـحب نســـخة مـــن كشـــ -املرملـــة االولـــ 
( املتصــــل بقاعــــدة بيانــــات موجــــودة ضــــمن  SAS3اتصــــاالت الكــــرخ عــــن طريــــق تطبيــــق  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   مناوم
 Billing Systemوتــــدقيقها مــــع الكشــــوفات املقدمــــة مــــن الشــــركات املشــــللة )  ISP) 

 اد الها اصال .املسحوبة من نفو قاعدة البيانات والت  كان  املسلولة عن 
ـــة ـــة الثاني ـــة م  -املرمل ـــل لجن ـــن قب ـــال  م ـــو الكشـــوفات اع ـــن نف ـــتم ســـحب نســـخة م ي

ــــال  ــــ  اع ــــة االول ــــع املرمل ــــابق م ــــة وتط ــــاالت واملعلوماتي ــــة لالتص ــــركة العام ا  ان , الش
ـــة  ـــك الن عملي ـــا و ل ـــاد عليه ـــن االعتم ـــة وال يمك ـــر مجدي ـــر  ي ـــال  تعتب ـــة اع ـــة املتبع االلي
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لـــنفو البيانـــات والتـــ  هـــ  م االصـــل تـــم اد الهـــا مـــن قبـــل التـــدقيق هنـــا تـــتم مـــرتين و
 ( .ISPالشركات املشللة  

مراقبــــة م مراكــــ  توزيــــع الســــعات عــــدا  ــــركت   اللــــون  تعــــدم نصــــب كــــاميرا  ابعــــا :
  اال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(

ـــــنص ىلع IQو   ـــــ  ت ـــــ  والت ـــــق االمن ـــــن امللح ـــــرة  عشـــــرون( م ـــــا للفق ـــــذا  الف  ( وه
ــــ  ــــاميرات مراقب ــــع ك ــــان  بوض ــــرف الث ــــ م الط ــــعات يلت ــــع الس ــــ  توزي ــــع مراك  ة م مواق
 Core Routers ـــل ـــرف االول ويتحم ـــل الط ـــن قب ـــدا  م ـــم ت ـــدة ل ـــ  ( العائ ـــان  كل ـــرف الث الط

 ميـــث ان وجـــود هـــذ  الكـــاميرات تســـاعد الشـــركة العامـــة لالتصـــاالتالتجهيـــ  والنصـــب(, 
ــــة ــــركات  واملعلوماتي ــــل الش ــــن قب ــــدا ة م ــــعات وامل ــــع الس ــــ  توزي ــــل مراك ــــة عم بمراقب
ـــــة الضـــــوئية   (ISPاملشـــــللة   ـــــ  ضـــــع  الشـــــركة FTTXللشـــــبكات الهاتفي ـــــا يعن ( مم

 العامة لالتصاالت واملعلوماتية م املراقبة ومتابعة املشروع .
ــــا: ــــوع   امس ــــة بموض ــــا اتنا الخاص ــــات ىلع استفس ــــات واالجاب ــــة االولي ــــالل د اس ــــن   م
تــــوفير  ( والسياســــة االمنيــــة الخاصــــة بمشــــا يع النفــــا  الضــــوئ  وكيفيــــةSecurityاالمــــان  

الحمايــــة والســــيطرة ىلع معلومــــات املســــتخدمين والحفــــاو عليهــــا مــــن اال تــــراق نــــود 
 -:  ــيل ان نبين ما

( عــــدم امــــتالك الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة ا  مخططــــات امنيــــة ضــــمن 1 
ـــط  ـــ  فق ـــق االمن ـــمن امللح ـــان ض ـــوع االم ـــا و د موض ـــوئ  وانم ـــا  الض ـــا يع النف ـــود مش عق

ــــذ   ــــر ه ــــث تعتب ــــة مي ــــركة العام ــــة الش ــــة معرف ــــن نامي ــــدا م ــــة ج ــــات مهم املخطط
لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة لطريقـــــة ســـــير البيانـــــات ضـــــمن مشـــــا يع النفـــــا  الضـــــوئ  

توجــــد  وامتالكهــــا التوثيــــق الخــــا  بمشــــا يع التشــــليل مــــن الناميــــة االمنيــــة ميــــث ال
مشـــــا يع دون وجــــــود مخططــــــات تصـــــميمية وان ســــــيطرة الشــــــركات املشــــــللة ىلع 

ـــات  ـــيطرة املخطط ـــة الس ـــاالت واملعلوماتي ـــة لالتص ـــركة العام ـــدان الش ـــ  فق ـــلد  ال ـــا ي انف
 . ىلع تلك املشا يع

لـــــم يـــــتم تـــــد يب الكـــــاد  التـــــابع للشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة ىلع  (2 
ــــل م  ــــو  الحاص ــــرا للتط ــــة نا ــــراق للمناوم ــــة ا ت ــــا  ال  محاول ــــ  والخ ــــب االمن الجان

ـــراق  ـــن ا ت ـــدو م ـــا يح ـــب وم ـــذا الجان ـــد  ه ـــن االج ـــان م ـــث ك ـــتخدمين مي ـــع واملس للمواق
ـــذلك  ـــة ب ـــراوات الكفيل ـــا  االج ـــا واتخ ـــة منه ـــات والوقاي ـــك الهجم ـــد تل ـــاد  ىلع ص ـــد يب ك ت

 . وعدم ترك املوضوع بيد  ركات املشا كة واالعتماد الكل  ىلع اجه تها



  ةاملقد

 9  

ـــــا ــــــاتية :سادس ــــــاالت واملعلوم ــــــة لالتص ـــــركة العام ـــــتالك الش ـــــدم ام ــــــة  ع  ملناــوم
ــــــــــــــب ــــــــــــــة د تحاس ــــــــــــــق( متكامل ــــــــــــــع الم ــــــــــــــع مســــــــــــــبق, دف   ف

 Billing System Pre Paid and Post Paid  ــــال ــــد املب ــــا تحدي ــــن  الله ــــتمكن م ( ت
ـــــللة   ـــــركات املش ـــــة الش ـــــة بذم ـــــبكات ISPاملترتب ـــــليل   ـــــا كتها م تش ـــــن مش ( ع

ـــوئية  ـــ  الض ـــة (FTTXالهوات ـــا ات امليداني ـــالل ال ي ـــن   ـــا وم ـــث المان ـــق مي ـــكل دقي ( وبش
البــــداالت ومــــديريات االتصــــاالت انــــم يــــتم االعتمــــاد وبشــــكل كلــــ  ىلع قاعــــدة ملواقــــع 

ــــال  التحاســــب دون ISPالبيانــــات التــــ  توفرهــــا الشــــركات املشــــللة   ــــد مب ( للــــر  تحدي
ا  ســـــيطرة مـــــن قبـــــل الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة ىلع هـــــذ   وجـــــود

ظهـــو  العديـــد مــــن البيانـــات ممـــا انعكـــو ســــلبا ىلع تحقيـــق اللايـــة مـــن املشــــروع و
ــــن  ــــة م ــــرادات املتحقق ــــد االي ــــد ة م تحدي ــــدم املق ــــا ع ــــن اهمه ــــ  م الصــــعوبات والت
تشــــليل املشــــروع وايضــــا عــــدم تحديــــد التحاســــب الحقيقــــ   الــــذ  وىلع ضــــوو  يــــتم 

ــــة مســــن االداو والباللــــة قيمتهــــا   ــــد %5تقــــديم كفال ــــن ســــنوات التعاق ( لكــــل ســــنة م
ــــ ــــرة  ج( امل ــــد الفق ــــود العق ــــا لبن ــــذا  الق ــــة 16 دة اـوه ــــب (  كفال ــــن االداو والتحاس مس

ــــ   ــــن االداو ىلع مبل ــــة مس ــــ  كفال ــــد مبل ــــتم تحدي ــــم ي ــــص ىلع ان ــــذ  ن ــــريب  وال الض
 . السنم السابقة

الصـــــيانة  (6اعطـــــ  الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة م املـــــادة  :   ســـــابعا
د ل للشــــركات املتعاقــــدة الحــــق بصــــيانة مشــــا يع النفــــا  الضــــوئ  بالكامــــل وبــــدون تــــ

الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة او ا ــــرافها اال عنــــد الحاجــــة او الضــــرو ة وكمــــا 
ــــرى  ــــات اال  ــــداالت واملناوم ــــات الب ــــة م مناوم ــــاكل الفني ــــل املش ــــق م ــــا م اعطته

( والتـــ  2التـــ  تخـــدم املشـــروع املتعاقـــدة ىلع تشـــليلم وهـــذا يتعـــا   مـــع املـــادة  
شــــللة مــــق تشــــليل وصــــيانة الشــــبكة الشــــركات امل]تــــنص ىلع مــــنا الطــــرف الثــــان  

ـــل العـــراق مواقـــع الــــ   ـــدة الـــ  الطـــرف االول دا  ـــة الضـــوئية املنفـــذة والعائ ( OLTالهاتفي
( تتعــــا   مــــع موضــــوع العقــــد وقــــد 6وبهــــذا فــــان املــــادة   [(ONTوصــــوال الــــ  جهــــاز  

ـــر  ـــرا  او تليي ـــداو ا  اض ـــتقبال او ام ـــوئ  مس ـــا  الض ـــبكة النف ـــال   ـــبب م اهم ـــون الس تك
صــــفاتها م  يــــاب اال ــــراف املبا ــــر مــــن قبــــل الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت م موا

 واملعلوماتية .
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ــــات   -ب ــــد  ــــبكات اله ــــم م ــــ  ت ــــاطق الت ــــة للمن ــــا ات امليداني ــــن  ــــالل اجــــراو ال ي م
( فيهــــا الماــــ  الهيئــــة املتخصصــــة بشــــلون االتصــــاالت نصــــب  طــــوط FTTXالضــــوئية  

ـــ ـــات قانوني ـــرا يص او موافق ـــك ت ـــوئ  ال تمتل ـــا  ض ـــة( ة نف ـــراج الهوائي ـــحاب االب ـــث  اص مي
اصـــــبح  هـــــذ  الشـــــكات مر وبـــــة مـــــن قبـــــل املشـــــتركين لســـــهولم اال ـــــتراك بهـــــا 
واســـــتمرا ية الخدمـــــة واجـــــراو الصـــــيانة املســـــتمرة وبســـــرعة باالضـــــافة الـــــ  االســـــعا  

ـــــا ال ـــــة كونه ـــــل  التنافســـــية املقدم ـــــة  تحتم ـــــة مكومي ـــــة ال  جه ـــــاو مالي وزا ة ا  اعب
ـــــة  االتصـــــاالت, ضـــــريبة( االمـــــر  ـــــ  ضـــــع  االقبـــــال ىلع الشـــــبكة الهاتفي ـــــذ  ادى ال ال

 التابعة ال  وزا ة االتصاالت .( FTTX الضوئية  
تشــــكيل فــــرق  ميــــث كــــان مــــن االجــــد  مــــن الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة

ــــك الخطــــوط  ــــر ملتابعــــة تل ــــة و صــــد الجهــــات املســــلولة عنهــــا وم مــــال ال ي قانوني
عـــن مـــد هـــذ  الخطـــوط يجـــب تفعيـــل الفقـــرة  ابعـــا ثبـــوت مســـلولية الشـــركات املشـــللة 

ـــد 18املـــادة   ـــان  بم ـــام الطـــرف الث ـــوت قي ـــنص ىلع  ثب ـــ  ت ـــاو  والت ـــد وانه (   فســـ  العق
 .  بكة الياف ضوئية او اج او منها دون علم او موافقة الطرف االول التحريرية(

 
ـــــويقية   - ج ـــــة التس ـــــة الخط ـــــاالت بد اس ـــــلون االتص ـــــة بش ـــــة املتخصص ـــــ  الهيئ قام
ـــــة الضـــــوئيةلل ـــــة  شـــــركات املشـــــللة للشـــــبكات الهاتفي ـــــذلك لنشـــــر الخدم ـــــدينا ب ول
 -:  ــمايل

 

( وعــــدم ISPضــــع  الخطــــط التســــويقية املقدمــــة مــــن قبــــل الشــــركات املشــــللة  اوال :  
ــــث  ىلع ــــمولها  ــــا بحي ــــة اليه ــــاطق املحال ــــة م املن  طــــط توســــيع م نشــــر الخدم

ـــاطق والســـبل الف ـــذ  املن ـــة ســـكان ه ـــات كاف ـــك تلطـــ  امتياج ـــق  ل ـــة لتحقي ـــة املمكن ني
ـــم بوجـــودمجم منافســـة ك ـــراج وضـــمن جـــدول زمنـــ  واضـــا ومخطـــط ل ـــر مـــن اصـــحاب اب بي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الخدم
 Wi Fi) , القــــد ة الشــــرائية لســــكان هــــذ  املنــــاطق  الخطــــة التســــويقيةكمــــا  ابــــ  م

 م اولويات توزيع ونشر الخدمة فيها .
ــــا :   ــــراِعثاني ــــم ت ــــن  ل ــــة( املطرومــــة م الشــــركات املشــــللة م سياســــة االســــعا   الخدم

ــــة للشــــركات املســــتثمرة اال ــــرى مــــع انعــــدام وجــــود ا  عــــرو   قبلهــــا ان تكــــون مقا ب
خدمـــة م املنـــاطق املحالـــة تســـويقية  اصـــة ان هـــذ  الشـــركات قـــد امتكـــرت نشـــر ال
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اليهــــا وىلع مســــتوى محافاــــات كاملــــة, كمــــا ان ا لــــب الشــــركات املشــــللة لــــم تلتــــ م 
ــــل الشــــركة  ــــن قب ــــدفع املســــبق باملســــتويات الخمســــة املفروضــــة م ــــات ال بطــــر  كا ت

ــــة  ــــة لالتصــــاالت واملعلوماتي ــــة, ]العام ــــة الذهبي ــــة الفضــــية, الباق ــــة, الباق ــــة البرون ي الباق
 .[ (VIP  وباقة  جال االعمال الباقة البالتينية

ـــا :  ـــة ثالث ـــة املطروم ـــن الخدم ـــللة ع ـــركات املش ـــل الش ـــن قب ـــة م ـــات املقدم ـــة االعالن  قل
ـــاب ـــواطنين  و ي ـــ  امل ـــة لتعري ـــن كافي ـــم تك ـــا ل ـــا انه ـــموعة, كم ـــة واملس ـــات املرئي االعالن

 ىلع م ايا الخدمة املراد نشرها م مناطق االستثما  .
 املشـــللة عـــدد كـــام مـــن مراكـــ   دمـــة ال بـــائن  لـــم تطـــر  ا لـــب الشـــركات   ابعـــا :

 CALL CENTER  م املنـــاطق املحالـــة اليهـــا كمـــا انـــم لـــم تطبـــع ا قـــام هـــذ  املراكـــ )
ــــام هــــذ   ــــواطن ىلع ا ق ــــ  امل ــــة ا ــــرى لتعري ــــبق او ا  الي ــــدفع املس ــــات ال ىلع كا ت

 املراك  او اماكنها .
ـــا: ـــة  امس ـــات التعبئ ـــر لخطـــوط وكا ت ـــع املبا  ـــ  البي ـــة مراك ـــة  قل ـــاطق نشـــر الخدم م من

 مما قد يصعب ىلع املواطنين االستمرا  م اال تراك بهذ  الخدمة .
ـــا: ـــوب  سادس ـــللة وج ـــركات املش ـــل الش ـــن قب ـــة م ـــويقية املقدم ـــط التس ـــن الخط ـــ  ع  اب

ـــوفير ـــواطنين وت ـــع امل ـــد م ـــا ج التعاق ـــا م نم ـــة وجودته ـــتمرا ية الخدم ـــمان اس ـــة  ض االلي
 الفنية لذلك.

 

 

 

 

ت جـــودة الخدمـــة مـــن االمـــو  املهمـــة م  ـــدمات االتصـــاالت ونقــــل تعتبـــر مســـتويا -د
 -:  ـيل البيانات ولدينا بذلك ما

ـــــــــــــوم  عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود محـــــــــــــددات لجـــــــــــــودة الخدمـــــــــــــة  : اوال  ل
 Services Level Agreement SLA  ملشـــــا يع الشـــــبكات الهاتفيـــــة الضـــــوئية )FTTX )

ــــد  ــــع الشــــركات املشــــللة ق ــــة م ــــن ان العقــــود املبرم ــــر م م نصــــ  م املــــادة ىلع ال
ــــة ىلع10  ــــة  (  مســــتوى الخدم ــــودة الخدم ــــايير مســــتوى ج ــــان  بمع ــــرف الث ــــ م الط  يلت
 SLAــــدى الطــــرف االول( مــــع العــــر  ان تــــا ي  توقيــــع العقــــود كــــان فــــ   ـ( املعتمــــدة ل
ـــة تا يخـــم لـــم يـــتم وضـــع معـــايير جـــودة الخدمـــة ا  ان الشـــركة العامـــة  2016 3 27 وللاي

م بتنفيـــذ او وضـــع امـــد االســـو املهمـــة م تشـــليل لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة لـــم تقـــ
ــــة الضــــوئية   ــــة FTTXمشــــا يع الشــــبكات الهاتفي ــــر ىلع الخدم ــــر املبا  ــــم االث ــــذ  ل ( وال
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ــــال   ــــ  تضــــمن مصــــولهم ىلع  ــــدمات بجــــودة عاليــــة وبالت املقدمــــة للمشــــتركين والت
ــــم مــــن اســــا  م قطــــاع  اهمــــال موضــــوع معــــايير مســــتوى جــــودة الخدمــــة ملــــا يمثل

 ما لم من اثر م زيادة االيرادات املتحققة .االتصاالت و
ـــــا ـــــات  :  ثاني ـــــة اله ـــــتركين م مناوم ـــــة للمش ـــــة املقدم ـــــع  م الخدم ـــــود ض وج

( ISP  االنترنـــــ ( والتـــــ  تقـــــوم بتشـــــليلها وادا تهـــــا  ـــــركات تجهيـــــ  FTTXالضـــــوئية  
ـــدد  ف  ـــم بالع ـــاالت بكتاب ـــوزا ة االتص ـــام ل ـــتش الع ـــاب املف ـــد  كت ـــا اي ـــذا م ـــ3571وه   ـ( ف

ــــم بالعــــدد  ف  2017 12 4 ــــ3978وكتاب ــــم  2018 10 9  ـ( ف ــــان هــــذ  الشــــركات ل ــــذلك ف وب
ـــل  ـــن قب ـــدد م ـــر  ان تح ـــن املفت ـــان م ـــ  ك ـــة والت ـــودة الخدم ـــتوى ج ـــايير مس ـــ م بمع تلت
الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة والتـــــ  تضـــــمن تحقيـــــق افضـــــل  ـــــدمات 

ــــاالت  ــــة لالتص ــــركة العام ــــد  ىلع الش ــــن االج ــــان م ــــث ك ــــاالت مي ــــال  االتص ــــام الب االهتم
 بمستوى جودة الخدمات املقدمة واملساهمة م تطويرها .

ـــة  -هــــ ـــا بشـــان تســـديد االلت امـــات املالي ـــات املقدمـــة لن مـــن  ـــالل د اســـة العقـــود واالولي
مــــن قبـــــل الشـــــركات املشــــللة واالجـــــراوات القانونيـــــة بحقهــــا لـــــدينا بهـــــذا الشـــــان 

 -:  ــمايل
ــــركة   : اوال   ــــام الش ــــدم قي ــــاب اع ــــة بامتس ــــاالت واملعلوماتي ــــة لالتص ــــال  العام ــــام مب قي

ــــة املــــلجرة ــــ  التحتي ــــركات املشــــللة   البن ــــ  الش ــــليل ISPال ــــدو التش ــــن ب ــــرة م ( للفت
ـــــا ي  2016 ســـــنة  ـــــة ت ـــــ  عـــــدم قيامهـــــا بمطالبـــــة هـــــذ   2018 9 27وللاي اضـــــافة ال

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركات بتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديد 
ــــة وهــــذا  الفــــا ل ــــ  التحتي ــــال  ايجــــا  البن ــــذمتها مــــن مب ــــب ب ــــن  -لفقــــرة  أماترت  ب( م

ــــ م الطــــرف  (  3املــــادة   ــــنص ىلع  يلت ــــ  ت ــــن امللحــــق التجــــا    والت ــــة م ــــام عام امك
الثــــان  بــــدفع اجــــو  البنــــ   التحتيــــة ووفقــــا لسياســــة التســــعيرة الصــــاد ة مــــن مجلــــو 

مــــع العــــر  انــــم تــــم اعتبــــا  اجــــو  البنــــ  التحتيــــة مجانيــــة وفقــــا  ادا ة الطــــرف االول(
( بتـــــا ي  FTTXلشـــــبكات الهاتفيـــــة الضـــــوئية  لتعـــــديل عقـــــود مشـــــا كة تشـــــليل ا

27 9 2018 . 
لالتصــــاالت  ( مصــــة الشــــركة العامــــةISPعــــدم تســــديد الشــــركات املشــــللة   : ثانيــــا  

ــــبة   ــــة بنس ــــة واملتمثل ــــل 30-20واملعلوماتي ــــن ك ــــق ع ــــ  املتحق ــــراد الكل ــــن االي ( % م
ز( مـــن  -ـرة  هــــا للفقــــة الســـنة االولـــ  وهـــذا  الفــــســـنة مـــن ســـنوات التعاقـــد عـــدا مصـــ

 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
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ـــب 1  ـــتم التحاس ـــ  ان ي ـــير ال ـــ  تش ـــا   والت ـــق التج ـــن امللح ـــدفع م ـــة ال ـــب والي (   التحاس
ـــ   بـــين الطـــرفين لكـــل  ـــهرين والجـــدول ادنـــا  يبـــين املبـــال  املســـددة  ـــالل الســـنة االول

ــــط والبالـــــ  مجموعهـــــا   ــــة مليــــا ات وتســــعمائة وســــبعة 4977552755فق ( دينــــا   ا بع
ــــون  ــــان و مســــو و مســــمائةوســــبعون ملي ــــ  وســــبعمائةواثن و مســــة و مســــون  ن ال

 .دينا ( 
 

 اسم الشركــة ت
مبل  الحصة للسنة االول  

 دينا   املسدد
 51480000 اسوا  الكرم 1
 989290250 ملم املستقبل 2
 99937500 اللون اال ضر 3
 1257697005 افق السماو 4
5 IQ-NETWORKS 2579148000 

 4977552755 املجمــــوع
 
 
عــــدم تســــديد الشــــركات املشــــللة للمبــــال  املترتبــــة بــــذمتها والبــــال  مجموعهــــا :  ثالثــــا

( دينـــا   تســـعمائة وثالثـــة وســـبعون مليـــون ومائتـــان وســـبعة وثالثـــون الـــ  973237000 
 ( والتـــــ  اســـــتلمتها مـــــن الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت ONTدينـــــا ( عـــــن اجهـــــ ة  

ــــوئية   ــــة الض ــــبكة الهاتفي ــــوط الش ــــليل  ط ــــرة  FTTXلتش ــــا للفق ــــذا  الف ــــن 2( وه  ( م
(  التحاســــب واليــــة الــــدفع مــــن امللحــــق التجــــا   والتــــ  تلــــ م الشــــركات 1املــــادة  

ـــة   ـــدفع قيم ـــا كة ب ـــكل ONTاملش ـــرم وىلع   ـــد املب ـــن العق ـــ  م ـــنة االول ـــالل الس   ) 4 )
ـــل   ـــات ك ـــم  ,( ا ـــهر3دفع ـــم تق ـــة ل ـــة لالتصـــاالت واملعلوماتي ـــر  ان الشـــركة العام ـــع الع م

ــــ ة  ــــال  اجه ــــدد ومب ــــين ع ــــاالت بكشــــ  يب ــــة بشــــلون االتص ــــة املتخصص ــــد الهيئ بت وي
 ONT  ـــال ـــم امل ـــاب القس ـــا بكت ـــمن اجاباته ـــر ض ـــون اال ض ـــركة الل ـــل   ـــن قب ـــتلمة م ( املس
ـــــرادات العـــــدد     ـــــ1524 ـــــعبة االي ـــــدد  2018 11 18  ـ( ف ـــــا  يوضـــــا االع والجـــــدول ادن

 -( :ONTواملبال  املترتبة بذمة الشركات املشا كة عن اجه ة  
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 املبل    دينا  الوامد دينا   ONTسعر جهاز  ONTعدد اجه ة  اسم الشركة

IQ 4748 
28000+25000 
10000+35000 

142580000 

ملم 
 املستقبل

3682 

25000+30000 
28000+65000 
90000+100000 
35000 

170225000 

 20204 افق السماو
35000+25000 
28000+100000 

656932000 

 3500000 35000 100 اسوا  الكرم
 973237000  38734 وعـاملجم

 
 

ــــا    ــــليل  :  ابع ــــوط لتش ــــب الخط ــــو  نص ــــديد اج ــــللة بتس ــــركات املش ــــام الش ــــدم قي ع
ـــ    ـــبكة وبمبل ـــالل 8000الش ـــم   ـــب دفع ـــد الواج ـــط الوام ـــا ( للخ ـــة االف دين ـــا   ثماني ( دين

ـــرة  ـــا للفق ـــا كة و الف ـــركات املش ـــات للش ـــة املبيع ـــاو م  ط ـــب ماج ـــ  ومس ـــنة االول الس
ـــن املـــادة   ـــود املشـــا ك4 ز( م ـــان  لعق ـــات الطـــرف الث ـــدد ( الت ام ـــين ع ـــا  يب ـــدول ادن ة والج

الخطــــوط املســــتلمة مــــن قبــــل الشــــركات املشــــا كة واملبــــال  املتحققــــة بــــذمتها مــــن 
 -وط :ـتلك الخط

 اسم الشركة
عدد الخطوط 
 املستلمة

 املبل   دينا 

IQ 51492 411936000 
 744512000 93064 افق السماو

 230528000 28816 ملم املستقبل
 72000000 90000 اللون اال ضر
 40000000 5000 اسوا  الكرم
 1498976000 187372 املجموع
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 االجــــراوات الالزمــــة بحــــق واملعلوماتيــــة  لــــم تتخــــذ الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت : امســــا  
الشـــركات املشـــللة   اللهـــا بالت اماتهـــا بعـــدم تســـديد املبـــال  املترتبـــم بـــذمتها مــــن 

ــــدمات  ــــم   ــــا  بكاف ــــ  الخ ــــراد الكل ــــ االي ــــنةDATA  االنترن ــــ  س ــــ  تل  ( للســــنوات الت
توقيـــع العقـــد, اضـــافة الـــ  عـــدم تضـــمين العقـــد لالجـــراوات القانونيـــة  انـــذا ,  رامـــات 

بـــال  املاليـــة للشـــركة العامـــة لالتصـــاالت تا يريـــة, فســـ  العقـــد ...( لضـــمان تحصـــيل امل
واملعلوماتيــــة وبالتــــال  اســــتلاللها تلــــك االمــــوال بالشــــكل االمثــــل الــــذ  يحقــــق فائــــدة 

ـــذكرتينا املـــرقمتين   ـــم م ـــم توجي ـــم ت ـــر  ان ـــع الع ـــام م ـــاف  ىلع املـــال الع ـــ22ويح   ـ( ف
13 12 2018  
املتخــــذة م مــــال والتــــ  طلبنــــا فيهــــا بيــــان مــــاه  االجــــراوات  2018 11 12  ـ( فــــ10و  

ــــة  ــــة للاي ــــة باالجاب ــــة لالتصــــاالت واملعلوماتي ــــم الشــــركة العام ــــم تق عــــدم التســــديد ول
 م . ـتا يخ
ـــا  ـــة  : سادس ـــة املتخصص ـــد الهيئ ـــة بت وي ـــاالت واملعلوماتي ـــة لالتص ـــركة العام ـــم الش ـــم تق ل

ــــبكات  ــــليل الش ــــا كة لتش ــــركات املش ــــة الش ــــراوة  م ــــن ب ــــ  م ــــاالت بنس ــــلون االتص بش
ــــوئية ــــة الض ــــا  الهاتفي ــــا  الف ــــة معه ــــود املبرم ــــة ســــريان العق ــــديمها طيل ــــب تق الواج

( كفالــــة مســــن االداو والتحاســــب الضــــريب  مــــن بنــــود العقــــد 16للفقــــرة  د( مــــن املــــادة  
مـــن وثيقـــة التـــامين ىلع االجهـــ ة واملعـــدات التـــ   نا بنســـ داضـــافة الـــ  عـــدم ت ويـــ

 يجـــــــــــــــــــــــــــــــــب ىلع الشـــــــــــــــــــــــــــــــــركات املشـــــــــــــــــــــــــــــــــا كة 
 مــــدة العقــــد وهــــذا  الفــــا للفقــــرة  ب( مــــن تقــــديمها وتحمــــل نفقــــات التــــامين طيلــــة 

ـــادة   ـــة  24امل ـــذكرتنا املرقم ـــك بم ـــا  ل ـــم طلبن ـــد    ـــود العق ـــن بن ـــة م ـــام عام ( 22(   امك
 .2018 12 27  ـ( ف26وامللكد عليها بمذكرتنا املرقمة   2018 12 13  ـف

( 4قامـــ  الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة بتوقيـــع ملحـــق عقـــد  قـــم  :  ســـابعا
ــــد ــــوئية  كتع ــــة الض ــــبكات الهاتفي ــــليل الش ــــا كة وتش ــــود مش ــــود عق ــــع FTTXيل بن ( م
 -:  ـولدينا بهذا الشان مايل (ISP  املجه ةالشركات 

 
املادة  ت

 الفقرة 
 املالماات تعديل املادة مضمون املادة
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 أ 4 1
الت امات 
الطرف 
 الثان 

 AAAاضافة ونصب اجه ة 
لتعمل بشكل  BRASو

متواز  وامتياط  مع 
ىلع  اجه ة الطرف االول

ان تكون مواصفات هذ  
االجه ة ضمن املواصفات 
املعتمدة لدى الطرف 

  االول

اضافة وتنصيب اجه ة 
AAA,BRAS   مسب

الحاجة الفعلية 
 لتشليل املشروع

اعتماد معيا ية الجودة 
والكفاوة واملنشا م 

 ا تيا  االجه ة 

يعد مصد  اضرا  كبير  ان هذا التعديل
بشبكة النفا  الضوئ  ميث انها كان  

لتعمل بشكل امتياط  ومواز  وليو بديل 
عنها ا  ان املناومة التعتبر مكتملة عمليا 

بدون وجود هذ  االجه ة ميث ان 
املناومة املستلمة تحتو  ىلع اجه ة 

 AAA,BRAS)   التعديل لم يحدد ماه
 شا املعتمدةمعيا ية الجودة والكفاوة واملن

 و 4 2
الت امات 
الطرف 
 الثان 

ال ام الطرف الثان  بتوفير 
 LASTمتطلبات املرملة 

MILE   ومسب املواصفات
الفنية للطرف االول 
  امللحق الفن (

يلت م الطرف الثان  
بتوفير متطلبات 

 LAST MILEاملرملة 
واعتماد معيا ية 
 فقط الجودة والكفاوة

للشركات  ان هذا التعديل فسا املجال
باضافة واستبدال االجه ة املعتمدة 

واملوجدة م املناومة  ا ج املواصفات 
كمعيا  لية واالكتفاو بجودتها وكفائتها االص

 الستخدامها وال ام الطرف االول بقبولها.
 ب 5 3

املسا ات 
املستحد

 ثة

 لضمان ان يكون املد 
القرب عقدة لشبكة 

 الطرف االول(

العبا ة تم اللاو هذ  
 م امللحق

يعتبر هذا االللاو برأينا فنيا  ير صحيا 
ميث يفتا املجال للشركات املتعاقدة بمد 

مسا ات عشوائية باالضافة ال  امداو 
توسع  ير مد و  لخطوط وتوبولج  

  بكة النفا  الضوئ 
 
 
 

ــــــادة  ت امل
 الفقرة 

 املالماات تعديل املادة مضمون املادة

ج  5 4
املســـــا ا

ت 

ــــة  ــــا ات ثانوي ــــد مس م
 جديدة ومستحدثة

ـــة  اللـــاو كلمـــة ثانوي
ــــــــــــــــتبدالها  واس
ـــــدة   مســـــا ات جدي

 مستحدثة(

مــــــن املفتــــــر  عــــــدم الســــــما  
ــــد مســــا ات او  للشــــركات املشــــللة بم
ــــــا   ــــــبكة النف ــــــا ات   ــــــافة مس اض
الضـــوئ  عـــدا مســـا ات امليـــل اال يـــر 
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املســــتح
 دثة

ـــذا مـــا اكدتـــم  ـــا ات الثانويـــة وه واملس
ــــر ــــود ام ــــر عق ــــ  عب ــــعات االنترن ا  س

ـــم  ـــ  علي ـــوئ  ونص ـــا  الض ـــبكة النف  
سياســــة وزا ة االتصــــاالت المــــرا  ســــعات 
ـــــة  ـــــذ الحدودي ـــــن املناف ـــــ  م االنترن
ـــذا  ـــ  ان ه ـــافة ال ـــبكة باالض ـــالل الش  
ـــركات  ـــام الش ـــال ام ـــا املج ـــذف فس الح
املتعاقـــــدة ملـــــد مســـــا ات  ئيســـــية 
ـــط مســـا ات  ـــيو فق ـــد   ئيســـ ( ول  في
ـــــن  ـــــانم اضـــــر ـــــذ  م ـــــة وال ا  ثانوي

 بتصميم  بكة النفا  الضوئ 
هــــــــ  5 5

املســـــا ا
ت 

املســــتح
 دثة

يكــــون الحــــد االدنــــ  
ـــ   ـــدد الشـــعيرات الت لع
يضـــــــــمها الكيبـــــــــل 
ــــــــد  ــــــــوئ  الوام الض
للمســـــــــــــــــــــــا ات 
ـــــــــــــتحدثة   ( 48املس

  عيرة

اضــــــــافة عبــــــــا ة 
الفيـــــد  الرئيســـــ  
ــــــــد  ــــــــون الح  يك
االدنــــــــ  لعــــــــدد 
الشــــــعيرات التــــــ  
يضــــــمها الكيبــــــل 
الضــــــوئ  الوامــــــد 
للمســـــــــــــــــــا ات 
ـــــــــــــــتحد ثة املس

ـــــ   ـــــد  الرئيس للفي
 (  عيرة48 

ـــم  ـــ  ل ـــد  الرئيس ـــا ة الفي ـــافة عب ان اض
ـــــــــــــــا ات  ـــــــــــــــب ىلع املس عواق
والتوبولــــوج  الخــــا  بشــــبكة النفــــا  
الضــــوئ  كمــــا انــــم يحــــدد الطاقــــة 
التشــــــــليلية ملســــــــا ات الفيــــــــد  

ـــــ  ب  ـــــط م 48الرئيس ـــــعيرة فق   )
ـــــون  ـــــر  ان تك ـــــن املفت ـــــين ان م م
 طـــــوط الفيـــــد  الرئيســـــ  امللـــــذ  

ــــــعيرات  ــــــدد   ــــــن  بع ــــــر م ( 48اكب
ــــــــن  ــــــــعات اىلع م ــــــــتيعاب س الس
ـــــــدو   ـــــــة ىلع ال ـــــــا ات املوزع املس
واملنـــــاطق  اصـــــة وان اليـــــة ا ســـــال 

ــــ  FTTHالســــعات  ــــالل  ــــبكة   ( ه
 امادية الطو   

أ  23 6
ــــــــ   مرك

يلتــــ م الطــــرف الثــــان  
بتاســــــــيو مراكــــــــ  

  كاو  لل بائن

ـــــــ   ـــــــيو مرك تاس
ـــن  ـــد ع ـــكاو  وام  
جميــــــع مشــــــا يع 

ــــر  ــــا ويض ــــحيا عملي ــــر ص ــــذا  ي ان ه
بمصــــلحة املســــتخدمين للشــــبكة وان 
الشــــــركات تعاقــــــدت ىلع تشــــــليل 
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 ـــــكاو  
 ال بائن

ــــــوئ   ــــــا  الض النف
املحالــــــة بعهــــــدة 

 الطرف الثان 

مشـــــا يع النفـــــا  الضـــــوئ  م عـــــدة 
 محافاات م ان وامد 

 
( مـــــن العقـــــد كفالـــــة مســـــن ااداو والتحاســـــب الضـــــريب  16أل مـــــ  املـــــادة   : ثامنـــــا    

الشــــركات املشــــا كة بتقــــديم التامينــــات النهائيــــة  كفالــــة مســــن ااداو( بخطــــاب ضــــمان 
وتنتفـــ  الحاجـــة وليـــم فـــو  تســـديد الطــــرف الثـــان  كامـــل مصـــة الطـــرف ااول للســــنة 

الســنة ااولــ  مــن العقــد ااولــ  مــن العقــد ويــتم تقــديم  طــاب ضــمان أ ــر بعــد انتهــاو 
( مـــن مصـــة الطـــرف ااول الكليـــة للســـنة الســـابقة وهكـــذا لبـــاق  %5والباللـــة قيمتهـــا  

ــــفية  ــــد وتص ــــدة العق ــــاو م ــــد انته ــــمان بع ــــاب الض ــــق  ط ــــد ىلع أن يطل ــــنوات العق س
  -:  ـالحسابات النهائية ولدينا بهذا الشان ما يل

ــــة لالت1  ــــركة العام ــــين الش ــــرم ب ــــا كة املب ــــد املش ــــين ( ون عق ــــة وب ــــاالت واملعلوماتي ص
 ( موضــــوع العقــــد هــــو 2الشــــركات املشــــللة  الطــــرف الثــــان ( وكمــــا موضــــا م املــــادة  

ــــة  ــــدة للشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتي تشــــليل وصــــيانة الشــــبكة الضــــوئية العائ
 الطــــرف ااول( وويصــــال  دمــــة االنترنــــ  وان يكــــون الطــــرف الثــــان  هــــو املســــلول عــــن 

ـــــة وضـــــمان اســـــتم ـــــائ  ديموم ـــــ  املســـــتخدم النه ـــــا وصـــــوال ول ـــــة وجودته را  الخدم
 املــــواطن( وعليــــم فــــان مقيــــا  كفالــــة مســــن ااداو مــــن املفتــــر  ون تتعلــــق بكفــــاوة 
الخدمـــة املتعاقـــد عليهـــا ولـــيو فقـــط مقيـــا  لســـداد اقســـاط أو مســـتحقات الشـــركة 

 العامة لالتصاالت واملعلوماتية من قبل الشركات املشا كة .
(  التحاســــب واليــــة الــــدفع ىلع الــــ ام الشــــركات 9( مــــن املــــادة  ( نصــــ  الفقــــرة  أ2 

ـــــل مصـــــة الطـــــرف االول  ـــــالل   ـــــدفع كام ـــــا ي  7املشـــــا كة ب ـــــن ت ـــــل م ـــــام عم  ( اي
توقيــــع العقــــد للســــنة االولــــ  ا  ان  طــــاب الضــــمان ســــيعاد الــــ  الشــــركات املشــــا كة 

ــــاو م] ــــا ج ــــرة  ب( كم ــــادة   الفق ــــو ( 16امل ــــمان ف ــــاب الض ــــ   ط ــــة ال ــــ  الحاج   تنتف
ــــ  لكفــــاوة االداو  تســــديد كامــــل مصــــة الطــــرف االول([ ــــن يكــــون هنــــاك ضــــمان فعل ا  ل

ــــا م  ــــال تلكله ــــا كة م م ــــركات املش ــــق الش ــــراو بح ــــد ا  اج ــــ  وال يوج ــــنة االول للس
وهـــذا ســـيكون ىلع مســـاب كفـــاوة الخدمـــة تنفيـــذ عقـــود املشـــا كة وايصـــال الخدمـــة 
 . ضمان ا ر لحسن االداواملقدمة للمواطنين باالضافة ال  عدم وجود ا  
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ـــعا ـــادة   : تاس ـــن امل ـــرة  د( م ـــ  الفق ـــان  4نص ـــرف الث ـــ ام الط ـــراكة ىلع ال ـــد الش ـــن عق  ( م
ــــ ة الخاصــــة بشــــبكات النفــــاد الضــــوئ   ــــيق مــــع الطــــرف االول بتحــــديث االجه وبالتنس
ــــنو  وهــــذا  ــــك بشــــكل س ــــدا  و ل ــــق امــــدو اص ــــرامج والــــر ص( وف ــــات والب  التطبيق

مــــات الطــــرف الثــــان  مــــن عقــــود تنفيــــذ مشــــا يع النفــــا  ( الت ا7يتعــــا   مــــع املــــادة  
الضـــوئ  والتـــ  تلـــ م الشــــركة املنفـــذة بـــان تكـــون التــــرا يص الخاصـــة بكافـــة اجهــــ ة 

( فعالـــــة و ات صـــــالمية مفتومـــــة ولكامـــــل الســـــعة الكليـــــة Activeومعـــــدات الشـــــبكة  
لعـــدد املشـــتركين, باالضـــافة الـــ  ان تحـــديث   ـــص اجهـــ ة الشـــبكة يجـــب ان يـــتم م 

ـــاق  ان و امـــد لكامـــل الشـــبكة لضـــمان عـــدم تعـــا   التحـــديث لجـــ و مـــن املناومـــة مـــع ب
ـــبكة ِ  ـــدات الش ـــة وان مع ـــة  اص ـــر محدث ـــ او اللي ـــين Activeاالج ـــة ب ـــا موزع ـــتكون مينه ( س

 . عدة  ركات مشللم وليو تح  سيطرة  ركة وامدة
رقم بعـــد االطـــالع ود اســـة كتـــاب الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة املـــ :عا ـــرا  
والـــــذ  يوضـــــا فيـــــم عـــــدد الخطـــــوط املنجـــــ ة واملحالـــــة  2018 12 2  ـ( فـــــ2136 

 -  :ــ(, لدينا بهذا الشان ما يلISPواملستلمة من قبل الشركات املشللة  
ـــة (1  ـــ  امال ـــدا  تم ـــدة  ع ـــللة وام ـــركة مش ـــ    ـــة ال ـــل محافا ـــليل م ك ـــا يع التش مش

ـــركة    ـــث اســـتلم    ـــداد مي ـــب الرصـــافةIQبل ـــركة    ( جان ـــب الكـــرخ( SCOP SKYو  ( جان
ـــ   ـــا  باالضـــافة ال ـــة  ـــبكات النف ـــر مـــن محافاـــةامال ـــذ  ادى لشـــركة وامـــدة الكث ـــر ال , االم

الـــ  امتكـــا  عمليـــة تســـويق  دمـــة االنترنـــ  م تلـــك املحافاـــات مـــن قبـــل  ـــركات 
تلكـــــل الشـــــركات م مـــــل مشـــــاكل الشـــــبكات املســـــتلمة وتفعيـــــل كامـــــل ومحـــــددة 

الخطــــوط املســــتلمة مــــن قبــــل الشــــركات  ميــــث بللــــ  عــــدد , طوطهــــا م ان وامــــد
ــــة تا يخــــة بللــــ  185572املشــــللة   (  ــــط م مــــين ان عــــدد الخطــــوط املشــــللة للاي

ـــليل 32484  ـــن تش ـــتمكن م ـــم ت ـــود ل ـــك العق ـــن تل ـــنتين م ـــد س ـــركات وبع ـــط ا  ان الش   )
ـــوى   ـــن %17,5س ـــر م ـــدد الكبي ـــذا الع ـــليل ه ـــر ىلع ان تش ـــذا مل  ـــوط وه ـــك الخط ـــن تل ( م

 الشــــركات املشــــا كة يعتبــــر فــــوق ومكانياتهــــا التســــويقية الخطــــوط مجتمعــــة مــــن قبــــل
 . وقد اتها الفنية

( ان تشــــليل  ــــبكة الهواتــــ  الضــــوئيم مــــن قبــــل  ــــركة مشــــللة وامــــدة لكــــل 2 
املحافاــــات ىلع التعامــــل مــــع مــــ ود  دمــــة   محافاــــة اجبــــرت املســــتخدمين م هــــذ

ـــديل ا ـــر بلـــ  الناـــر عـــن كفـــاوة الخدمـــة وجودتهـــا ـــدون وجـــود ا  ب باالضـــافة  وامـــد وب
املنافســــة الســــعرية وعــــدم وجــــود  ــــركات ا ــــرى م نفــــو املحافاــــة انعــــدام الــــ  
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ـــة  ـــويق  دم ـــدعم تس ـــا ي ـــذ  الشـــركات وبم ـــع ه ـــافو م ـــن التن ـــتوى م ـــق مس ـــ تخل  االنترن
 عبر الكيبل الضوئ  .

ـــــها  3    ـــــ  نفس ـــــوئية ه ـــــ  الض ـــــبكات الهوات ـــــليل   ـــــدة لتش ـــــركات املتعاق ( ان الش
ـــــة  ـــــ   دم ـــــركات تجهي ـــــ   ـــــعات ISP  االنترن ـــــرا  س ـــــدة ىلع ام ـــــة واملتعاق ( املحلي

 ــــالل  ــــبكة النفــــا  الضــــوئية دون افســــا  املجــــال لشــــركات ا ــــرى للتنــــافو  االنترنــــ 
ـــاو  ـــ  اضـــافة اعب ـــذ  ســـيلد  ال ـــر ال ـــك الشـــركات االم ـــا ســـي يد الضـــلط املـــال  لتل وهـــذا م
ماليــــة ىلع عقــــود التشــــليل عــــالو  ىلع اجــــو  نقــــل الســــعات مــــن الحــــدود الــــ  

ا ســــينعكو ســــلبا ىلع اســــعا  الخدمــــة املقدمــــة الــــ  املــــواطنين املســــتخدم ممــــ
الشـــركات م التحايـــل بـــدفع اجـــو  الـــنقالت بـــين   وبرأينـــا انـــم سيفســـا املجـــال لهـــذ

 املسا ات املحددة م عقود التشليل وعقود امرا  السعات .
ــــات عمــــل تحفــــ  مــــق  :امــــد عشــــر   ــــرد م عقــــود املشــــا كة ا  فقــــرات او الي ــــم ت ل

ايصــــال وط دقيقــــة تلــــ م الشــــركات املشــــا كة بالشــــبكة او  ــــر  ذاملســــتخدمين لهــــ
ـــم يشـــر العقـــد  الخدمـــة الـــ  املســـتخدمين بكفـــاوة عاليـــة مـــع ضـــمان اســـتمرا يتها ميـــث ل

د(  -3( مســــتوى الخدمــــة وكمــــا موضــــا م الفقــــرة  10الــــ   لــــك اال مــــن  ــــالل املــــادة  
ــــر واملــــادة   ــــن التقري ــــرة  3م ــــا موضــــحة م الفق ــــ  الشــــكاوى وكم ــــن 4  اوال  -ج( مراك ( م

 التقرير .
 
 
اطنين ومــــن  ــــالل االطــــالع ىلع نمــــا ج مــــن العقــــود املبرمــــة بــــين املــــاثنــــا عشــــر :   

 -  :ـوالشركات املشللة  المانا ما يل
ـــة ( 1  ـــا وكلف ـــة وتطبيقاته ـــيل الخدم ـــ  تفاص ـــد لوص ـــد ا  بن ـــمن العق ـــم يتض ـــدل ـــط  م الخ

 باالضافة ال  صيانة الخطوط طيلة فترة اال تراك . ONTوانصب وجهاز 
ــــون ( 2  ــــب ان تك ــــ  يج ــــة والت ــــتمرا ية الخدم ــــمان اس ــــد ض ــــذكر م العق ــــم ي ( %99,99 ل

ـــــتراك  ـــــن ا  ـــــاع م ـــــام االنقط ـــــن اي ـــــوي  املشـــــتركين ع ـــــام الســـــنة او تع ـــــة اي  طيل
 .  ـالشهر التال
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يــــة الضــــوئية مــــن  ــــالل اطالعنــــا ىلع نمــــو ج مــــن محاضــــر تســــليم الشــــبكة الهاتف - و
 FTTXالجهــــاد م بلــــداد الــــ   ــــركة   ( م محافاــــة واســــط وبدالــــةSCOP SKY افــــق )

 -  :ــنود ان نبين ما يل ,السماو
ــــ  الشــــركة  ــــم تســــليم  ــــبكة النفــــا  الضــــوئ  بالكامــــل م محافاــــة واســــط ال اوال : ت

ـــ ة   ـــل اجه ـــا مث ـــم اجه ته ـــ  اه ـــر ال ـــ  تفتق ـــللة وه ـــ  ان BRAS, AAAاملش ـــافة ال ( باالض
تمثــــل الســــعة الكليــــة للمشــــروع   ــــط وهــــ  ال (4983الخطــــوط املســــتلمة كانــــ    عـــدد

 . (  ط6500  م املحافاة وعددها
ـــرخ ـــب الك ـــم تســـليم الشـــبكة م جان ـــا : ت ـــ     ثاني ـــاد وه ـــداد م مـــ  الجه محافاـــة بل

  ـ يـــــر ملهلـــــة للعمـــــل مينهـــــا مســـــبما  كـــــر م محضـــــر االســـــتالم املشـــــترك فـــــ
ــــاز 2016 8 28 ــــذلك عــــدم وجــــود جه ( م بدالــــة املــــامون باالضــــافة BRAS, AAA   وك

ــــث ــــب والعب ــــ  معرضــــة للتخري ــــة كان ــــا  الخا جي ــــ  ان  ــــركة النف ــــ  ان  ال باالضــــافة ال
 . ( لم تكن مكتملة التشليلNMSمناومة  
ــــا ــــا : ثالث ــــوع م ــــ   ان مجم ــــبكات الهوات ــــم تســــليمم للشــــركات املشــــا كة لتشــــليل   ت

ـــو   ـــوئية ه ـــع 185572الض ـــن واق ـــط م ـــا437000 (   ـــ  ا  م ـــط منج ـــادل   (   ـــن %42,5يع ( م
ــــة الشــــبكة  ــــل ىلع عــــدم جهوزي ــــا  الضــــوئ  وهــــذا دلي ــــة لشــــبكة النف الســــعة الفعلي

 . للتشليل وللاية تا يخم
 

ـــر        ـــا  وهـــ   ي ـــ ام الشـــركات املشـــللة باســـتالم مشـــا يع النف ـــان ال ـــال  ف ـــا جـــاو اع ومم
ـــل ـــة للعم ـــر ملهل ـــا و ي ـــة فني ـــليل  مكتمل ـــل تش ـــ  تعط ـــاادى ال ـــة وت ـــااملناوم ل  ر ايص

ـــذ  ـــر  ان ه ـــع الع ـــواطن م ـــة للم ـــ   الخدم ـــلم  ال ـــد س ـــا ق ـــر  انه ـــن املفت ـــا يع م املش
الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة مــــن قبــــل الشــــركات املنفــــذة وفــــق محاضــــر 

ـــا ـــ  له ـــليل تجريب ـــراو تش ـــد اج ـــولية وبع ـــتالم اص ـــص واس ـــاد  ,فح ـــ  ان االعتم ـــافة ال باالض
ــــ ــــ ة الرئيســــة الىلع الشــــركات املشــــللة الكم ــــن االجه ــــة م ــــات املناوم  يفســــا نقوص

اق  املناومـــة الن هـــذ  املجـــال الد ـــال اجهـــ ة  يـــر كفـــووة او  يـــر متوافقـــة مـــع بـــ
 .( مرتفعة الثمن Licenseاالجه ة عادة ماتكون باسعا  عالية وترا يص برامجها  

ات مــــن  ــــالل د اســــة االوليــــات الخاصــــة بعمــــل الشــــبكة واســــتمرا ية الخدمــــة واجــــراو -ز
 -ا  :ــالصيانة تم اثبات بع  التوقفات وكما موضا م الجدول ادن
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 ت املوقع تا ي  التوق  السبب االجراوات
تعذ  الشركة املشللة من االصال  
بسبب  ياب املختصين من الشركة 

العامة لالتصاالت كجهة معنية باصال  
  بكة التراسل

عطل م اجه ة 
 التراسل بين البداالت 

 1 بدالة الشعلة  2018 2 24
 
 

لم يتم اصال  القطع من قبل الشركات 
املشللة بسبب ان عملية الحفر واملد 

 لم تكن ناامية 

قطع بالكيبل الخا  
 بشبكة التراسل 

 2 بدالة االنتصا   2018 8 22

تم تحويل املسا ات ال   بكة 
واستلرق  عملية االصال  اكثر من 

 يومين 

امتراق م ومدى 
 املانهوالت الرئيسية 

بدالة  2018 8 5
 الداوود 

3 

  

  -  :ــيل مان ولدينا بهذا الشا   
ــــبكة    اوال : ــــا    ــــ  DWDMافتق ــــا ادى ال ــــا ات بديلــــة مم ــــ  مس اســــتمرا  ( الضــــوئية ال

 لحين اصال  العا   . ويلةتوق  الخدمة لفترات ط
 يــــاب اال ــــراف املبا ــــر واملتابعــــة املســــتمرة مــــن قبــــل الشــــركة العامـــــة  ثانيــــا :

مــــع ضــــع  اداو فــــرق الصــــيانة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة ىلع عمــــل الشــــركات املشــــللة 
ـــا  املســـلولة ـــا بينه ـــاب التنســـيق فيم ـــيانة  ـــبكة التراســـل و ي ـــن ص ـــدت ع ـــا اك ـــة كم لجن

ــــداو ــــة ال ــــة لبدال ــــذ  طــــوط املــــواطنين املتابع ــــ  بتنفي ود  ان الشــــركة املشــــللة قام
 ىلع اعمدة الكهرباو ووجود هاندهول بدون  طاو كونكريت  .

مــــن  ــــالل متابعــــة عمــــل الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت م نشــــر  دمــــة املكاملــــات  -   
 الصوتية الت  تقدمها 

الشــــبكات الهاتفيــــة الضــــوئية والتــــ  تعتبــــر واطئــــة الكلفــــة وكمــــا مبــــين م الجــــدول 
ــــة  ــــا ج املناوم ــــل و  ــــوتية دا  ــــات الص ــــة باملكامل ــــعا  الخاص ــــين االس ــــذ  يب ــــا  ال ادن

 -ة :ـواملكاملات الدولي
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 دينا    دقيقة نوع االتصال ت
مكاملـــــة محليـــــة ملركـــــ   1

 املحافاة
5 

ــــــع  2 ــــــة م ــــــة وطني مكامل
 االقضية والنوام  

10 

ــــــين  3 ــــــة ب مكاملــــــة وطني
 املحافاات

15 

ـــــــر مســـــــب  االتصال الدول   4 يتلي
 ةاسعا  الدول

 90 املكاملات للهات  النقال 5
     

ان ( FTTX ميـــث كـــان الهـــدف مـــن املكاملـــات الصـــوتية عبـــر  ـــبكة النفـــا  الضـــوئ       
  -  :ــتكون بديل للهوات  اال ضية  الشبكة النحاسية( وبهذا الشان لدينا مايل

ــــوتية    ــــة املكاملــــات الص ــــر  دم ــــع  م نش ــــة م Voiceاوال : ض ــــاكل فني ــــود مش ( ووج
ـــم  ـــ  توج ـــذ  ادى ال ـــر ال ـــة االم ـــذ  الخدم ـــ  ه ـــ  تجهي ـــة االنترن ـــتراك بخدم ـــواطنين اال  امل

 -ك :ـوقلم عدد املشتركين م هذ  الخدمة والجدول ادنا  يوضا  ل
 

عـــــــــــــــدد  املوقـع ت
مشـــــــــترك  
 دمــــــــــــة 

 االنترن 

عـــــــــــــــدد 
مشـــــــــترك  
 دمــــــــــــة 

 الصوت

ـــــــــــــدد  الع
ـــــــــــــ   الكل

 للخطوط

 4500 875 1900 2بلداد   الرصافة  1
ــــــافة 2 ــــــداد  الرص  1بل

 بلديات 
390 230 7680 

ــــــــــــــافة  3 بلداد الرص
 او فل  1

40 35 5120 
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مــــب 1بلداد الرصــــافة 4
 يبية

10 10 4200 

 5000 750 1025 الديوانية 5
 5000 ــ 900 كركـوك 6
 5000 2 5 كربـالو 7
 93000 300 26721 بلداد  الكرخ 8
 5000 ــ 1509 واسـط 9
 

( الـــ  املـــواطنين االمـــر الـــذ  Voiceثانيـــا : ضـــع  تســـويق  دمـــة املكاملـــات الصـــوتية  
ــــاالت  ــــة لالتص ــــركة العام ــــن الش ــــا  م ــــد االستفس ــــتركين وعن ــــدد املش ــــم ع ــــ  قل ادى ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   واملعلوماتي
ـــا  ـــويقها ىلع عاتقه ـــة ان تس ـــ  االجاب ـــة كان ـــك الخدم ـــويق تل ـــلولة لتس ـــة املس ـــن الجه  ع
ــــــركة  ــــــدت   ــــــة للشــــــركات املشــــــا كة اك ــــــا ات امليداني ــــــد ال ي ــــــالل ام ــــــن    وم

 IQ-NETWORKالتسويق لهذ  الخدمة .( ضع   
ــــة املكاملــــات الصــــوتية        ــــن  دم ــــين عــــدم االســــتفادة م ــــا و د اعــــال  يتب ( VOICEومم

ـــة ـــذ  الخدم ـــن  ـــالل ه ـــا م ـــن تحقيقه ـــن املمك ـــان م ـــ  ك ـــرة الت ـــرادات الكبي , و ســـا ة لالي
ـــة  ـــال  بخدم ـــام الب ـــة االهتم ـــة لالتصـــاالت واملعلوماتي ـــن االجـــد  للشـــركة العام ـــان م ـــث ك مي

ـــــوفير  املكاملـــــات ـــــة التســـــويق وت ـــــة القصـــــوى مـــــن نامي الضـــــوئية واعطائهـــــا االهمي
مســــتل مات انتشــــا  هــــذ  الخدمــــة وتــــوفير عــــرو  للمكاملــــات الصــــوتية دا ــــل و ــــا ج 

 املناومة .
 

ثالثــــا : ضــــع  تــــرويج بطاقــــات الـــــدفع املســــبق ومراكــــ  بيعهــــا والخاصــــة بخدمـــــة 
املكاملـــات الصـــوتية والتـــ  تعتبـــر مـــن اهـــم الخـــدمات التـــ  يقـــدمها الكيبـــل الضـــوئ  
ـــة  ـــوئ  مقا ن ـــا  الض ـــبكة النف ـــواطنين ىلع   ـــال امل ـــادة اقب ـــن زي ـــا يمك ـــن  الله ـــ  م والت

ـــ   ـــع والت ـــة بشـــكل واس ـــول املروج ـــات  املحم ـــات اله ـــا ببطاق ـــول عليه ـــن الســـهل الحص م
ـــيما  ـــة الس ـــاالت واملعلوماتي ـــة لالتص ـــركة العام ـــرادات الش ـــادة اي ـــال  زي ـــع وبالت ـــن ا  موق وم

( تعـــود لصـــالا الشـــركة العامـــة باالضـــافة الـــ  زيـــادة مراكـــ  %100ان عائـــداتها وبنســـبة  
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بيــــع تلــــك البطاقــــات يمكــــن ان تعتبــــر نــــوع مــــن الدعايــــة واالعــــالن للشــــبكة الهاتفيــــة 
 .الضوئية 

 

ــــة  -ط ــــركة العام ــــق الش ــــم تحق ــــروع ل ــــادية للمش ــــدوى االقتص ــــة الج ــــالل د اس ــــن   م
 ايـــرادات(  ســـوىمـــن مشـــا يع النفـــا  الضـــوئ  ا  مـــردود مـــال  لالتصـــاالت واملعلوماتيـــة 

 2016  ســــنة  ا بعــــة مليــــا ات وثمانمائــــة مليــــون دينــــا (  ــــالل ( مليــــون دينــــا 4800 
ــــة لالتصــــاالت وا ــــل مصــــة الشــــركة العام ــــذ  يمث ــــة عــــن تشــــليل مشــــا يع وال ملعلوماتي

ـــللة  ـــركات املش ـــن الش ـــتلمة م ـــوئية واملس ـــة الض ـــبكات الهاتفي ـــ  ]الش ـــتبعاد مبل ـــد اس بع
ــــ  دينــــا ( 177450000  ( دينــــا   مائــــة وســــبعة وســــبعون مليــــون وا بعمائــــة و مســــون ال

ــــة  ــــا يع تنمي ــــان ىلع مش ــــروع ك ــــذ املش ــــون تنفي ــــا  ك ــــة    ق ــــص محافا ــــذ  يخ وال
مليـــون دينـــا   مائتـــان واثنـــان مليـــا  وتســـعمائة  (202903   مقابـــل صـــرف مبلـــ [االقـــاليم

مضـــافا  وثالثـــة مليـــون دينـــا ( عـــن العقـــود املبرمـــة لتنفيـــذ مشـــا يع النفـــا  الضـــوئ  
( %2,63يشـــكل ســـوى نســــبة   وهـــذا ال (اليهـــا مبلـــ  اال ـــراف واملراقبـــة لتلـــك املشـــا يع
ـــ ـــدة او الج ـــق الفائ ـــدم تحقي ـــدل ىلع ع ـــا ي ـــمم ـــن تل ـــادية م ـــا يع دوى االقتص ـــع  ك املش م

ـــالل  ـــرى   ـــرادات ا  ـــق ا  اي ـــم تحق ـــة ل ـــاالت واملعلوماتي ـــة لالتص ـــركة العام ـــر  ان الش الع
 الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات الالمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

تـــــم تاييـــــد  مـــــن قبـــــل القســـــم املال   ـــــعبة االيـــــرادات  ( ومســـــب مـــــا2018و  2017 
 ىلع التوال  . 2018 11 18 2018 6 11  ـ( ف1524( و  769بموجب كتابها بالعدد  

  
ــــ -    ــــوئ  م ــــا  الض ــــا يع النف ــــذ مش ــــة بتنفي ــــة الخاص ــــدوى الفني ــــة الج ــــالل د اس ن  

والجــــدوى الفنيــــة الخاصــــة بتشــــليل الشــــبكات الهاتفيــــة الضــــوئية لــــدينا بهــــذا الشــــان 
 -مايلـ  :
ــــوئية اوال :  ــــة الض ــــبكات الهاتفي ــــذ الش ــــا يع تنفي ــــة ملش ــــدوى الفني ــــة الج ــــددت د اس م

ـــل ـــراق لتص ـــة م الع ـــة الهاتفي ـــادة  الكثاف ـــدف زي ـــذ 376648  ه ـــ  ومن ـــة اول ـــط كمرمل   )
ــــام ــــام  2010  ع ــــة ع ــــذ  املشــــا يع وللاي ــــن ه ــــاتم تشــــليلم م ــــو   2018اال ان م ( 32484ه
 ( .%8,7ان نسبة ماتحقق من الكثافة الهاتفية ال  ماكان مخطط لها هو   أ  ط 
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وضـــع  د اســـة الجـــدوى لتنفيـــذ مشـــا يع النفـــا  الضـــوئ  ىلع استحصـــال اجـــو  ثانيـــا : 
ـــــ  دينـــــا ( 100انتهـــــاو املشـــــا يع م بلـــــداد  النصـــــب فـــــو   ( الـــــ  دينـــــا   مائـــــة ال
ــــات   ــــة 75واملحافا ــــة التخميني ــــا ( وان الكلف ــــ  دين ــــبعون ال ــــة وس ــــا    مس ــــ  دين ( ال

ـــ    ـــذ( بلل ـــة للتنفي ـــدوى الفني ـــة الج ـــب د اس ـــد  مس ـــط الوام ـــان 212400للخ ـــا   مائت ( دين
ــــة ــــا (, م مــــين ان امتســــاب كلف ــــة دين ــــ  وا بعمائ ــــا عشــــر ال الخــــط الوامــــد م  واثن
ــــد بللــــ    ــــا  الضــــوئ  ق ( دوال    مســــمائة 500د اســــة الجــــدوى لتشــــليل مشــــا يع النف

ـــنوات, وان  ـــة س ـــة  مس ـــد البالل ـــرة العق ـــليل ولفت ـــا  التش ـــن ا ب ـــالها م ـــتم استحص دوال ( ي
ـــو   ـــالم ه ـــاتم استحص ـــب  8000م ـــو  النص ـــن اج ـــا ( ع ـــة االف دين ـــا   ثماني ـــث( دين ـــر  مي تعتب
ـــرة  ـــا  هـــذ  الخســـا ة الكبي ـــذ وا ـــتلال مشـــا يع النف ـــا ر تنفي م اجـــو  التنصـــيب بســـبب ت

ــــة د اســــات ــــرملتين الجــــدوى املعــــد  الضــــوئ  وعــــدم دق ــــذ والتشــــليل  وىلع م  التنفي
واالستحصـــــال( وعـــــدم ا ـــــذها بناـــــر االعتبـــــا  التطـــــو  الســـــريع والهائـــــل م تقـــــديم 

ـــدمات  ـــ   ـــذ  ال االنترن ـــ  ه ـــذ  ادى ال ـــر ال ـــر االم ـــعر  كبي ـــافو س ـــق تن ـــذ   ل ـــا ة وال خس
 م اجو  التنصيب .

ـــا :  ـــثالث ـــليل مشـــا يع الش ـــدة لتش ـــة الجـــدوى املع ـــمن  د اس ـــة الضـــوئية تض بكات الهاتفي
يعيا ودعمــــا للقطــــاع ىلع الشــــركات املشــــللة م ســــرعة انجــــاز العمــــل تشــــجاالعتمــــاد 

ــــم ــــمن توج ــــا  ض ــــوام   الخ ــــة لالع ــــو 2018-2014الدول ــــليلم ه ــــاتم تش ــــين ان م ( م م
 ــــط تــــم تنفيــــذ   ــــالل مشــــا يع النفــــا  الضــــوئ   عــــدا  (426000(  ــــط مــــن  32484 

ــــان (  ــــر  الياب ــــاتم أ الق ــــبة م ــــ   ان نس ــــا يع ه ــــذ  املش ــــدوى له ــــن الج ــــة م تحقيق
 7,6. )%  
 

ــــركات   -ك  ــــ  الش ــــة ملراك ــــا ات امليداني ــــالل ال ي ــــن   ــــا م ــــتبيان   ــــل اس ــــا وعم  له
 -نود ان نبين مايلـ  : للمشتركين بمناومة النفا  الضوئ و

تــــم ا ــــذ عينــــم مــــن الشــــركات املشــــا كة م تشــــليل مشــــا يع النفــــا  الضــــوئ   اوال  :
ـــ   ـــا والت ـــ  تواجهه ـــات الت ـــم املشـــاكل والعقب ـــوف ىلع اه ـــل الوق ـــن اج ـــداد م ـــة بل ملدين
تحـــول دون تقـــديم افضـــل الخـــدمات واعطـــاو الثقـــة للمـــواطنين بهـــذ  املشـــا يع وهـــذ  

 -ـ  :الشركات ه
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 املناطق امللطاة كاتالشر ت
عدد 

 الخطوط
عدد 

 املشتركين
نسبة عدد 
 املشتركين

1 Scope sky 

 -الحرية-الشعلة -الكرخ  الكاظمية 
 -م  الخضراو -م  العدل -الل الية

 -م  الجهاد -م  الجامعة
 ابو د ير -املعال  -املواصالت

93000 24951 %25 

2 IQ-network  الرصافة   الرصافة االول 
 الرصافة الثانية

21500 2430 %11 

 -  :ــميث كان  نتائج االستبيان كما يل
 ( اسباب ع وف املستخدمين عن هذ  املشا يع .1 
 ( عدم استقرا ية الخدمة . أ  

 ب( كثـــرة القطوعـــات بســـبب عـــدم التنســـيق مـــع الـــدوائر الخدميـــة االمـــر الـــذ  يجعـــل 
 .التحتية للقطوعات املستمرة(مسا ات الشبكة  ير محمية  ا  تعر  البن  

ــــة  2  ــــراج الهوائي ــــحاب االب ــــل اص ــــن قب ــــة م ــــود منافس ــــتخدام WIFI( وج ــــما  باس ( والس
ســــعا  زهيــــدة ا هوائيــــا الــــ  منــــازل املشــــتركين وباالكــــابالت الضــــوئية كخدمــــة وايصــــاله

ــــوزا ة  كونهــــا  يــــر مشــــمولة بالتحاســــب الضــــريب  مــــن وزا ة املاليــــة وال اضــــافة نســــبة ل
ـــــاالت    ـــــة االتص ـــــ  ان الخدم ـــــافة ال ـــــة باالض ـــــاالت واملعلوماتي ـــــة لالتص ـــــركة العام الش

ـــن  ـــدم م ـــ  واملق ـــم فن ـــود دع ـــدة ووج ـــة جي ـــر  دم ـــراج تعتب ـــحاب االب ـــن اص ـــ ة م املجه
وبـــــذلك يتبـــــين ان الخدمـــــة املجهـــــ ة مـــــن  ـــــركات املشـــــا كة  قـــــبلهم للمشـــــتركين,

بــــل للتشـــليل تكـــون اىلع ســــعرا مـــع الــــدعم الفنـــ  الضـــعي  املطلــــوب ال  قطـــع للكي
م تشــــليلم  ــــا ج الــــدوام داو عطــــل تشــــلل التيــــا  الكهربــــائ  م البــــداالت او متــــ  عــــ

 . الرسم 
ــــة 3  ــــة والخــــدمات املقدم ــــة الفني ــــن النامي ــــان  أ  الشــــركات املشــــا كة للتشــــليل م ( ك

ـــرة املشـــاكل  ـــن لكث ـــن افضـــل الخـــدمات ولك ـــون م ـــا  الضـــوئ  ان تك ـــل مشـــا يع النف ـــن قب م
 . ال  مستوى الخدمة املطلوبة الفنية والقطوعات لم يتم التوصل

ــــ  4   ــــات الت ــــاكل واملعوق ــــم املش ــــن اه ــــليل ان م ــــا كة للتش ــــركات املش ــــ  الش ( بين
 -  :ــتواجهها ضمن مشا يع النفا  الضوئ  ه



 املقد ة

 28  

 ( التجـــــــاوزات ىلع الشـــــــبكة مـــــــن قبـــــــل اصـــــــحاب الكابينـــــــات الليـــــــر  ســـــــمة  أ  
 .  الشبكات اللير  سمية(

 طوعات مستمرة . ب( تعر  الكابالت الرئيسية ال  ق
ــــــة  ج ــــــاالت واملعلوماتي ــــــة لالتص ــــــركة العام ــــــل الش ــــــة م عم ــــــراوات الروتيني ( االج

ــــرى  ــــدوائر اال  ــــواطنين وال ــــل امل ــــن قب ــــاوزات م ــــة التج ــــعيفة م معالج ــــا الض ومتابعته
 ىلع البن  التحتية .

  د( االجو  املالية العالية للبن  التحتية .
  ير مد وسة اثر ىلع التسويق .( التوزيع للشبكة دا ل املناطق بصو ة ـ ه
 
ـــركة 5  ـــل الش ـــن قب ـــا م ـــب تجاوزه ـــباب يج ـــدة اس ـــاك ع ـــا كة ان هن ـــركات املش ـــ  الش ( بين

 -  :ـالعامة لالتصاالت م سبيل انجا  هذ  التجربة ومن هذ  االسباب ه
  أ( عدم توفر الدعم الفن   ا ج اوقات الدوام الرسم  .
لهــــذا املشــــروع والــــذ  يعتبــــر مــــن اهــــم   ب( انعــــدام الــــدعم االعالمــــ  وعــــدم التــــرويج

ـــــل  ـــــع التواص ـــــم م مواق ـــــالترويج ل ـــــروع ك ـــــا  املش ـــــوثر م انج ـــــ  ت ـــــيع الت املواض
ــــائية او م  ــــوات الفض ــــالن م القن ــــويتر( او االع ــــتلرام, ت ــــوك, انس ــــيو ب ــــاع   ف االجتم
الطـــرق و يرهـــا مـــن االعالنـــات ميـــث اكـــدت ان مملـــة االعالنـــات تكـــون مـــن مســـلولية 

ـــة ل ـــركة العام ـــر  الش ـــا نش ـــع ىلع عاتقه ـــروع ويق ـــم  للمش ـــ  الرس ـــا الراع ـــاالت كونه التص
 اعالميا النجامم .

( بطــــس االســــتجابة االدا يــــة م اتخــــا  القــــرا ات املطلوبــــة للتوصــــل الــــ  ملـــــول  ج
 جذ ية للمشاكل واالمو  االدا ية كافة .

 د( فــــرق العمــــل املشــــتركة محــــدودة وبــــدون د اســــة جــــدوى صــــحيحة وعــــدم املقــــد ة 
 اتخا  القرا ات اال بعد الرجوع للشركة .م 
 ( عدم وجود الدعم القانون  م معالجة التجاوزات ىلع الشبكة .ـ ه
ـــن 6  ـــة ناجحـــة ويمك ـــا تجرب ـــود املشـــا كة انه ـــول م عق ـــدى القب ـــن م ـــ  الشـــركات ع ( بين

تجــــاوز العقبــــات واال فاقــــات اال انهــــا  يــــر مد وســــة مــــن الناميــــة العمليــــة والقانونيــــة 
 ويجب ان يد ج م العقود اجراوات قانونية بحق املتجاوزين . واالدا ية
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تــــم اجــــراو اســــتبيان الســــتطالع ا او املشــــتركين مــــول مشــــا يع النفــــا  الضــــوئ  ثانيــــا :  
وكانــــ   (2( وافـــق الســــماو مرفـــق  قـــم  IQعـــن طريـــق مركـــ   دمــــة ال بـــائن لشـــركت   

 -:  ـاالستبيان كما يل نتائج
ــــر 100(  1  ــــم نش ــــكنية%( ت ــــاطق الس ــــة م املن ــــين  الخدم ــــ م م ــــات  االنترن واملكامل

الصـــوتية م وقتنـــا الحاضـــر اصـــبح  مـــن املتطلبـــات الضـــرو ية لجميـــع مجـــاالت العمـــل 
ـــ ـــات التعليمي ـــدمات امللسس ـــذ  الخ ـــ  ه ـــر  ان تلط ـــن املفت ـــ  م ـــث كان ـــحية مي ة والص

 . دـالبل م الحيويةادية وكافة املرافق واملراك  الخدمية واالقتص
ــــات  ضــــع  (2  ــــةاالعــــالن عــــن الخدمــــة املســــوقة وانعــــدام االعالن عــــن مركــــ   التعريفي

ـــــع املشـــــتركين  ـــــين ان جمي ـــــث تب ـــــائن التابعـــــة للشـــــركات املســـــوقة مي   دمـــــة ال ب
لــــم تقــــم ان هــــذ  الشــــركات شــــركات واليعلمــــون بوجــــود  دمــــة ال بــــائن التــــابع لتلــــك ال

 . مرك  وامد لكل املحافاات املتعاقد عليها اال بفتا
ــــ م الشــــركات املشــــللة  (3  ــــم تلت ــــة  ملــــلول ــــات املشــــتركين م الخدم اســــتما ة معلوم

 . لبع  املناطق كما لم تلت م باتباع اساليب التعاقد االصولية معهم
م كـــل محافاـــة  عـــدا بلـــداد  ـــركة  ( امتكـــا  نشـــر الخدمـــة بواقـــع  ـــركة وامـــدة4 

ال تيـــا   الفـــر ام وامـــدة م كـــل جانـــب الكـــرخ والرصـــافة( االمـــر الـــذ  ادى الـــ  انعـــد
هـــذ  الشـــركات وبلـــ  بىلع اال ـــتراك  املـــواطنين واجبـــا  مـــن قبـــل  االنســـب الشـــركة

ـــق مجـــال تنافالناـــر عـــن كفـــاوة الخدمـــة املقدمـــة باالضـــاف ـــم مـــال دون  ل ـــ  ان ســـ  ة ال
ــــين الشــــركات املســــوقة وتقــــديم اســــعا  وعــــرو  تنافســــية  ــــر عــــدد  واســــتقطابب اكب

 . ممكن من املشتركين
ـــتم ال (5  ـــم ي ـــل الشـــركات ل ـــدفع املســـبق مـــن قب ـــات ال ـــة تا يخـــم بكا ت  املشـــللةعمـــل للاي

ـــــهرية  ـــــو  الش ـــــع االج ـــــتم دف ـــــداد ميـــــث ي ـــــرخ م بل ـــــب الك ـــــدا جان   لتفعيـــــلع
ـــــــرة  د(  ـــــــا للفق ـــــــذا  الف ـــــــة وه ـــــــول م املنطق ـــــــل املخ ـــــــدى الوكي ـــــــ  ل  الح

ـــــــن ـــــــات  ( 14املـــــــادة   م ـــــــة كا ت ـــــــتم طباع ـــــــنص ىلع  ي ـــــــ  ت ـــــــويق والت  التس
ــــــة الطــــــرف االول مصــــــرا  ــــــان  وبمراقب ــــــل الطــــــرف الث ــــــن قب ــــــدفع املســــــبق م  ال
 ىلع ان تــــــــــــــتم الســــــــــــــيطرة ىلع الكــــــــــــــودات الخاصــــــــــــــة بالكا تــــــــــــــات 

 serial number and activation code)  ــــاب ــــ   ي ــــذا يعن ــــرف االول وه ــــل الط ــــن قب م
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ــــر  ــــراف املبا  ــــةاال  ــــركة العام ــــل الش ــــن قب ــــع  م ــــ  دف ــــيلد  ال ــــذ  س ــــاالت وال لالتص
 . اال تراكات دا ل املناطق فقط وتقليل الدفعة التسويقية للخدمة

ــــة  (6  ــــات  دم ــــ  املــــواطنين بتطبيق ــــتم تعري ــــم ي ــــ ل ــــة لهــــم بصــــو ة  االنترن املقدم
و يرهـــا( باالضـــافة الـــ  ان  ,voic call video LP ,TVكافيـــة مـــع االجهـــ ة الخاصـــة بهـــا  

( التـــــ  منحتهـــــا Share( مـــــن  ـــــالل صـــــفحات  video ,TVch  يحصـــــلون ىلعاملشـــــتركين 
 . لهم الشركات املسوقة عوضا عن تلك الخدمات

لــــوم  مــــن  ــــالل عينــــة االســــتبيان ضــــع  م اســــتمرا ية الخدمــــة املقدمــــة الــــ   (7 
لبضــــعة ايــــام دون تعــــوي  مــــن قبــــل الشــــركات  انقطاعهــــا املــــواطنين والتــــ  تســــتمر
 . ر التاليةاملشللة عن  لك االنقطاع لال ه

بتقــــديم عــــرو  تســــويقية للمشــــتركين  ــــالل مــــدة  املشــــعلةلــــم تقــــم الشــــركات  (8 
كــــا هم يعــــود الــــ  امتنــــا ان الســــبب ا وبرأيبهــــلضــــمان اســــتمرا هم باال ــــتراك اال ــــتراك 

 . ملناطق نشر الخدمة وانعدام املنافسة

 ا سةت تاجا 
 

ــــتم ادا ة مناومــــة اال ــــراف واملتابعــــة  ان .1 ( ISPمــــن  ــــالل الشــــركات املشــــا كة  ت
ولــــيو للشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلوماتيــــة ا  دو  م عمليــــة التشــــليل 

 . ومتابعة املناومة وهذا  الفا ال  اعالن املشا كة
ىلع ( FTTX لــــم يـــــتم تشـــــليل ا لـــــب مشـــــا يع الشـــــبكات الهاتفيـــــة الضـــــوئية  .2

والتــــ  مــــن  اللهــــا يــــتم الســــيطرة ىلع ســــعات االنترنــــ  ( PDN  مناومــــة
ـــاالت  ـــة لالتص ـــركة العام ـــة بالش ـــة الخاص ـــ  التحتي ـــبكة البن ـــالل   ـــن   ـــة م املنقول

( ا  ان التجهيــــ  مبا ــــر دون املــــرو  بمناومــــة او Dark Fiberوانمــــا تــــتم عبــــر 
 .جهاز بامتساب السعة املجه ة 

اتفيـــة الضـــوئية الخـــادم عـــدم تجهيـــ  الشـــركات املشـــا كة لتشـــليل الشـــبكات اله .3
 Serverـــع امل ـــة م ـــود املبرم ـــ  العق ـــا  بحف ـــة ( الخ ـــر  عملي ـــ  تعتب ـــتركين والت ش

 .( ج و مهم من عملية التحاسب الحف 
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ــــيطرة ىلع  .4 ــــة والس ــــة م املراقب ــــاالت واملعلوماتي ــــة لالتص ــــركة العام ــــع  الش ض
مشـــــا يع تشـــــليل الشـــــبكات الهاتفيـــــة الضـــــوئية مـــــن ناميـــــة متابعـــــة عمـــــل 

 .لسياسة االمنية املشروع وا
عـــــدم امـــــتالك الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت واملعلوماتيـــــة ملناومـــــة تحاســـــب  .5

ـــة الشـــركات املشـــللة  ـــة بذم ـــال  املترتب ـــد املب ـــا تحدي ـــن  الله ـــتمكن م ـــة ت متكامل
 ( .FTTX  لشبكة الهوات  الضوئية

تمتلـــك تـــرا يص او موافقـــات قانونيـــة مـــن قبـــل  نصـــب  طـــوط نفـــا  ضـــوئ  ال .6
نترنــــ  والتــــ  اثــــرت بشــــكل مبا ــــر ىلع مشــــا يع بعــــ  مجهــــ    دمــــة اال
 .الشبكات الهاتفية الضوئية 

ـــللة   .7 ـــركات املش ـــل الش ـــن قب ـــة م ـــويقية املقدم ـــط التس ـــع  الخط ـــعا  ISPض ( واس
ـــــويقية  ـــــرو  تس ـــــود ا  ع ـــــدام وج ـــــة وانع ـــــر مد وس ـــــة اللي ـــــة املقدم الخدم

 .واعالنات مرئية 
ـــة   .8 ـــايير جـــودة الخدم ـــتم وضـــع مع ـــم ي ـــل الشـــركة اSLAل ـــن قب ـــة لالتصـــاالت ( م لعام

ـــــا يع  ـــــة م تشـــــليل مش ـــــو املهم ـــــد االس ـــــر ام ـــــ  تعتب ـــــة والت واملعلوماتي
 .الشبكات الهاتفية الضوئية 

ـــق  .9 ـــانون  بح ـــراو ق ـــا  ا  اج ـــة باتخ ـــاالت واملعلوماتي ـــة لالتص ـــم الشـــركة العام ـــم تق ل
ــــذمتها  ــــة ب ــــال  املترتب الشــــركات املشــــللة نتيجــــة ا اللهــــا بعــــدم تســــديد املب

 رامــــات تا يريــــة  تضــــمين عقــــود املشــــا كة بــــذلك  انــــذا ,و لــــك بســــبب عــــدم 
 .و يرها( 

ـــن  .10 ـــدد م ـــدا  ع ـــ  اص ـــذ  ادى ال ـــر ال ـــا كة االم ـــود املش ـــود عق ـــع  م بن ـــود ض وج
 .املالمق والت  تم  اللها تليير بع  بنود العقد او مالمقم 

قيـــام الشــــركة العامـــة لالتصــــاالت واملعلوماتيـــة بتســــليم بعـــ   ــــبكات الهــــات   .11
 . ير مكتملة فنيًا و ير ملهلة للعمل الضوئية وه  

ــــات  .12 ــــة املكامل ــــر  دم ــــة م نش ــــاالت واملعلوماتي ــــة لالتص ــــركة العام ــــع  الش ض
( والتــــ  تعتبــــر مــــن الخــــدمات املهمــــة التــــ  تقــــدمها  ــــبكات VOICEالصــــوتية  

 .تشليل الهوات  الضوئية 
لــــم يــــتم العمــــل وللايــــة تا يخــــم بكا تــــات الــــدفع املســــبق مــــن قبــــل الشــــركات  .13

 ة وانما يتم دفع االجو  الشهرية لتفعيل الخط لدى الوكيل املخول .املشلل
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 التوصيةةا  
لشـــركة العامـــة لالتصـــاالت اادا ة مناومـــة اال ـــراف واملتابعـــة مـــن  ـــالل تـــتم  ان .1

ـــــيو لواملعلوماتيـــــة  ـــــ  مســـــا ات ( ISP  املشـــــللةلشـــــركات ول ـــــوج ال مـــــق الول
 . اعالن املشا كةواجه ة املشروع اال من  اللها وكما جاو م 

ــــة  .2 ــــ  التحتي ــــالل  ــــبكة البن ــــن   ــــة م ــــ  املنقول الســــيطرة ىلع ســــعات االنترن
ـــط  ـــ ة و ب ـــعة املجه ـــاب الس ـــل امتس ـــن اج ـــاالت م ـــة لالتص ـــركة العام ـــة بالش الخاص

 ( من اجل عملية التحاسـب . PDNمناومة  
( والخــــا  بحفــــ  العقــــود Serverت املشــــللة بتجهيــــ  الخــــادم  الــــ ام الشــــركا .3

ـــدا  فقـــط مـــن قبـــل الشـــركة العامـــة لالتصـــاالت  املبرمـــة مـــع املشـــتركين ويـــودع وي
 واملعلوماتية .

ـــ ز .4 ـــا تع ـــن  الله ـــ  م ـــراوات الت ـــة االج ـــا  كاف ـــد ة اتخ ـــاالت  ق ـــة لالتص ـــركة العام الش
ىلع  ــــــــبكات  واملعلوماتيــــــــة ىلع االدا ة اال ــــــــراف واملراقبــــــــة والســــــــيطرة

 الهوات  الضوئية .
ـــــة تحاســـــب  .5 ـــــاالت واملعلوماتيـــــة ىلع مناوم ـــــركة العامـــــة لالتص ـــــتالك الش ام

ـــاد  ـــيو االعتم ـــللة ول ـــة الشـــركات املش ـــة بذم ـــال  املترتب ـــد املب ـــن تحدي ـــا م تمكنه
 فقط ىلع البيانات الت  توفرها الشركات املشللة .

يــــة م املنــــاطق تشــــكيل فــــرق مــــن قبــــل الشــــركة العامــــة لالتصــــاالت واملعلومات .6
ـــر  ـــوئ  اللي ـــا  ض ـــوط نف ـــة  ط ـــر  متابع ـــوئية لل ـــا  ض ـــبكة نف ـــا   ـــ ة به املجه

 قانونية واتخا  االجراوات بحق الشركات املسلولة عن  لك .
مراجعــــة الخطــــط التســــويقية املقدمــــة مــــن قبــــل الشــــركات املشــــللة ومعالجــــة  .7

ـــــة  ـــــية والسياس ـــــرو  التنافس ـــــات والع ـــــة االعالن ـــــن نامي ـــــا م ـــــات فيه النقوص
 عيرية للخدمات املقدمة .التس

ـــة   .8 ـــودة الخدم ـــايير ج ـــراع م وضـــع مع ـــة SLAاالس ـــة م الخدم ـــن اهمي ـــا م ( ملـــا له
املقدمــــة للمشــــتركين واالثــــر املبا ــــر م زيــــادة االقبــــال ىلع الشــــبكة الهاتفيــــة 

 الضوئية .
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ـــن  .9 ـــة م ـــا التعاقدي ـــل بالت اماته ـــ  تخ ـــركات الت ـــق الش ـــة بح ـــراوات القانوني ـــع االج وض
ملترتبــــة بــــذمتها  دمــــة للصــــالا العــــام وزيــــادة وا دات الشــــركة تســــديد املبــــال  ا

 العامة لالتصاالت واملعلوماتية .
ـــن  .10 ـــا م ـــا ومالمقه ـــا كة وبنوده ـــركات املش ـــع الش ـــة م ـــود املبرم ـــة العق ـــادة د اس اع

كافــــة النــــوام  القانونيــــة والفنيــــة واالدا يــــة النجــــا  مشــــا يع الشــــبكة الهاتفيــــة 
 الضوئية .

ـــا  .11 ـــال مش ـــان الكم ـــكيل لج ـــو ة تش ـــا بص ـــة وعمله ـــا الخدم ـــوئ   د اله ـــاد الض يع النف
 مستمرة وبدون توقفات ل يادة ثقة املواطنين بهذ  املشا يع .

مـــن اجـــل نشـــر  دمـــة املكاملـــات الصـــوتية نوصـــ  بتكثيـــ  الحملـــة االعالميـــة  .12
ــــذ  الخد ــــات املرئيــــة وموله ــــن  ــــالل االعالن ــــع التواصــــل االجتمــــاع  مــــة م اق

 ىلع اال تراك .وتقديم عرو  تشجع املواطنين 
الـــ ام الشــــركات املشـــللة بطبــــع كا تــــات الـــدفع املســــبق مـــع امتفــــاو الشــــركة  .13

ـــــة  ـــــودات الخاص ـــــيطرة ىلع الك ـــــا بالس ـــــة بحقه ـــــاالت واملعلوماتي ـــــة لالتص العام
 بالكا تات .  

 مع التقدير....
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   لو ا  ا   ال 
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