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 قدة سمل

ـــة االت ـــاد  روـــم  6اســـتنادح امكـــاة املـــادة   ـــة املالي ـــوان الروا  ـــانون دي ( لســـنة 31( مـــن و
ــــر االدار   2011 ــــذا ل م ــــاالت وتنفي ــــلون االتص ــــة  ش ــــة املتالصص ــــ  الخيص ــــدل( وام  املع

 31/5/2018ي ـ( فـــــــ11534واالمـــــــر االدار  املـــــــروم   22/5/2018ي ـ( فـــــــ10627املـــــــروم  
الجــــــرال اعمــــــال الروا ــــــة والتــــــدويا التالصصــــــي ىلع سياســــــة وزارة االتصــــــاالت 

ــــايير  وتشــــكيالتخا ي ــــا للمع ــــو ي وفق ــــاي ال  ــــاريع النف ــــذ مش ــــاكم تنفي ــــة مش معالج
ــــن  وزارة  ــــا م ــــات املقدمــــة لن ــــا املعلومــــات والبيان وامللشــــرات املعتمــــدة واســــتنادح ال

ــــدادب الــــدوا ر ا ــــة  ر ــــكيالتخاب امان ــــاالت وتش ــــة الســــا قةاالتص ــــارير الخيص ــــة( وتق  لبلدي
والزيــــارات امليدانيــــة والجــــداول والكشــــوفات واالمصــــا يات املقدمــــة ولــــدينا  صـــــدد 

   -يلك مايلـي :

  -:ايونب  ات رس ر امل ض عاسشتق س .1
ــــة     ــــا الت تي ــــتراتيجية للبن ــــاريع االس ــــن املش ــــر م ــــو ي تعتب ــــاي ال  ــــاريع النف ان مش

ـــن  ـــوزارة م ـــا ال ـــي تبنتخ ـــاةلالتصـــاالت الت ـــذ ع ـــاالت من ـــة لالتص ـــالل الشـــركة العام  2009 /خ
( الــــ  خــــ  ويت ــــمن 650ي  رــــداد وامل افوــــات و ســــعة اجماليــــة تبلــــ  مايقــــارب  

ـــاني  ـــازل واملب ـــا املن ـــورة ال ـــاالت املتط ـــال االتص ـــدمات ي مج ـــدة خ ـــديم ع ـــروع تق املش
 -: اـومنخ

 . (Voice Over IPمكاملات عبر االنترن    -
 . (Video Gameالعاب الفيديو   -
 . (Call Conferenceملتمرات عبر الخات    -
 . (Video Callمكاملات الفيديو   -
 . (High Speed Internetانترن  فا ا السرعة   -

ـــم        ـــال الكيب ـــالل ايص ـــن خ ـــدة م ـــي تق ـــورة الت ـــاالت املتط ـــدمات االتص ـــن خ ـــا م وغيره
( OSP  )Out Side Planningال ــــو ي الــــا املشــــتركين وعبــــر شــــبكة خارجيــــة ضــــو ية  

 -: املتكونة من مرملتين
 . (Main Feederاملوزع الر يسي   -
 . (Distributionاملقسمات   -
 -ي :ـومن مميزات تقديم خدمة االتصاالت عبر الكيبم ال و ي ه   
 . عدة التُاثر  االشارات الالارجية والتداخم ي البيانات -
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املنوومــــة ممــــا يســــاعد ىلع ممايــــة وامــــان مــــن خــــالل صــــعو ة الولــــوج واختــــراق  -
 . السيطرة ومفظ  يانات املستالدمين

 . تقديم خدمة انترن  فا ا السرعة  سعات عالية -
ــــديم  - ــــتمرارية تق ــــمان اس ــــارات ل  ــــة املس ــــع  ع ــــد وط ــــة عن ــــارات  ديل ــــوفير مس ت

ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــالل تقني ــــــــــــــــــــــــــن خ ــــــــــــــــــــــــــة م  الالدم
 Type Production B) . 

 

 -:ايونطةقاعملر اسشتق سا-أااا

ــــ                ــــا املشــــكم اةو ــــوزارة  الفري ــــا   ــــة التطبي ــــد عين ــــ   ت دي ــــاالمر االدار   نف  
  -: دادـاالتصاالت والشركة العامة لالتصاالت و امانة  ر

 -: االتـوزارة االتص  -           
 ./ وزارة االتصاالت  دا رة التالطي  واملتا عة اوال  :
 . معاون املدير العاة للشلون الفنية  ثانيا :
 . القسم املالي :  ثالثا
 . وسم املشاريع :  را عا

 الشركة العامة لالتصاالت                                     . وسم الشبكات :خامسا
 . وسم التراسم : سادسا
 . القسم القانوني : سا عا
 . مدير الشلون الفنية : ثامنا

 

 

 نة  رـداداما                          . دا رة التصاميم تاسعا  :
 .  لدية املنصور عاشرا  :

 

ا-:  س  اس ت وة  اسهدسفاا-با
مـــــن خـــــالل شـــــبكة الخـــــات  االرضـــــي  :  خـــــدمات االتصـــــاالت الدوليـــــة وامل ليـــــة اوال 

 والالسلكي .
 ثانيا  :  تخيصة البنا الت تية و ما يالدة الجخات ال كومية والقطاع الالاص .

 م املواوع االلكترونية واست افتخا .ثالثا  :  تقديم خدمات االنترني  وتصمي
 را عا  :  تسويا السعات امل لية عبر االلياف ال و ية .

 خامسا: امرار سعات دولية عبر املنافذ ال دودية البرية .
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سادســـــا: تخيصـــــة الكـــــوادر الوســـــطا لقطـــــاع االتصـــــاالت والبريـــــد وتـــــدري  منتســـــبي 
العـــــالي لالتصـــــاالت  الـــــوزارات وفـــــا دورات تدريبيـــــة منخجيـــــة مـــــن خـــــالل املعخـــــد

                    والبريد .

 -:ا سثرهةاىلعاسملاتموعاشال اة ض عاسشتق سية -ج

 -: كلةـت ديد املش :اوال            
اظخــــرت الدراســــة االوليــــة التــــي اجراهــــا فريــــا التقــــويم وجــــود مشــــكلة ر يســــية       

قدمـــــة عـــــن  ريـــــا تمثلـــــ   م دوديـــــة انتشـــــار خـــــدمات االتصـــــاالت املتطـــــورة امل
مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي للمــــوا نين وملالتلــــ  وطاعــــات الدولــــة ي عمــــوة العــــراق  

 ( يوضح  عة من تلك املشاريع .2واملرفا روم  
 -اثر املشكلة ىلع املجتمـع :ثانيا :        

ــــاني( واملت          ــــازل واملب ــــديم خــــدمات االتصــــاالت للمشــــتركين  املن ــــبخر  تق ــــة الت مثل
 مكاملـــات عيـــر االنترنيـــ   مكاملـــات فديويـــة  انترنيـــ  فـــا ا الســـرعة  مـــلتمرات عبـــر 

ــــنوات   ــــالل الس ــــذها خ ــــرر تنفي ــــا( واملق ــــة وغيره ــــاب فديوي ــــ   الع ( 2014 -2010االنترني
ـــة  ـــبة الكثاف ـــع نس ـــرر رف ـــن املق ـــان م ـــب ك ــــات مي ـــذك الالدم ـــار ه ـــن انتش ـــدت م ـــد م و

( %25( الـــــا مســــتو   %6تبلــــ    2003الخاتفيــــة ي العــــراق والتــــي كانــــ  وبــــم عــــاة/
ـــا   ـــول ال ـــة الوص ـــع امكاني ـــمة م ـــة نس ـــم ما  ـــدد 375000لك ـــ  ع ـــين  ل ـــتر  ي م ( مش

والتـــــي تشـــــكم نســـــبة  2018( خـــــ  ي عمـــــوة العـــــراق ولرايـــــة 27071املشـــــتركين  
  %( من اجمالي عدد الالطوط املقرر تنفيذها . 2ب7 

 -:ا ومل ةشا اسملشالاسش ةة اشيفت ة  اسشسرةا اسمل تمد اةناسششر  ا-ةا

لرــــرا معالجــــة الــــنقم ي تقـــــديم خــــدمات االتصــــاالت املتطــــورة لجـــــبت              
ــــة لالتصــــاالت   ــــن العقــــود خــــالل الســــنوات ITPCالشــــركة العام ــــد م ــــراة العدي ــــا ا  ( ال

( للمنـــــا ا الريـــــر مالدومـــــة  شـــــبكة هاتفيـــــة ن اســـــية  االضـــــافة الـــــا 2014 -2010 
ــــا الشــــب ــــي ت ــــررت فيخ ــــا ا الت ــــة  نســــبة  املن ــــ  م افوــــات %70كة القديم ( والغل

 .العراق 
 -م :ـمنخجية عملية التقوي .1

ـــالل            ـــن خ ـــم وم ـــا العم ـــاة فري ـــة و ـــكلة الر يس ـــباب املش ـــا اس ـــول ال ـــدف الوص  خ
 -ة :ـمرملة التالطي  التفصيلي لعملية التقويم  االجرالات التالي

 

 : رـم املالا ـت لي .أ
ـــذ         ـــود تنفي ـــة عق ـــالل دراس ـــن خ ـــات  م ـــات واملعلوم ـــو ي والبيان ـــاي ال  ـــاريع النف مش

ـــال  ـــوزارة االتصـــاالت ور س ـــامين ل ـــع املـــدرال الع ـــالات م ـــن اللق ـــا م ـــم ال صـــول عليخ ـــي ت الت
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ـــــة  ـــــراف واملراوب ـــــذ واالش ـــــي التنفي ـــــاالت ومخندس ـــــة لالتص ـــــركة العام ـــــاة للش االوس
واملــــدرال العــــامين ي امانــــة  رــــداد والــــدوا ر البلديــــة التا عــــة لخــــا تــــم ت ديــــد 

ـــي  ـــدويا وه ـــوع الت ـــتكون موض ـــي س ـــة الت ـــكلة الر يس ـــدمات املش ـــار خ ـــة انتش  م دودي
االتصـــــاالت املتطـــــورة املقدمـــــة عـــــن  ريـــــا مشـــــاريع النفـــــاي ال ـــــو ي للمـــــوا نين 

ـــــوة العـــــراق( ـــــة ي عم ـــــات الدول ـــــ  وطاع ـــــة  وملالتل والب ـــــب ي االســـــباب امللدي
ـــــــــــة  ـــــــــــفوفة املل ق ـــــــــــين ي املص ـــــــــــا مب ـــــــــــة كم ـــــــــــكلة الر يس  للمش

 -: يـة املشاكم الفرعية وهاولوي ( لبيان2روم  
 

 .ضع  ي التصاميم الالاصة  بنشال شبكة النفاي ال و ي وجود   : اوال
 .الاللم ي  لية اختيار املنا ا وعدة جاهزية  ع خا ووجود التجاوزات   : ثانيا 
 .للشركات املنفذة  الدفعنس  ي  نود العقد فيما يالم شروط  ضع   : ثالثا

ـــا ـــبخر ا  را ع ـــن : ت ـــتثناة م ـــدح مس ـــة ج ـــافية  ويل ـــدد اض ـــنح م ـــك مل ـــاريع ويل ـــاز املش نج
 .تعليمات تنفيذ العقود ال كومية 

ـــــ  استشـــــارية :خامســـــا ـــــاد ىلع مكات ـــــدة االعتم ـــــال  ع ـــــة ي مج ـــــة متالصص عاملي
 االتصاالت .
ين ملشـــاريع النفـــاي ال ـــو ي وعـــدة كفـــالة املقـــاولاملنفـــذة  : تلكـــل الشـــركات سادســـا

 . ينثانويال
 

 م :ـف من التقويالخد  -ب
تخـــدف عمليـــة التقـــويم الـــا التعـــرف ىلع كفـــالة وفعاليـــة سياســـة وزارة االتصـــاالت     

ي تطــــوير ونشــــر التكنلوجيــــا ال ديثــــة ي مجــــال االتصــــاالت والووــــوف ىلع مــــد  
مال مـــــة سياســـــتخا مـــــع متطلبـــــات معالجـــــة هـــــذك املشـــــكلة وا ـــــدال ال لـــــول 

.واملقترمات 
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 : اـصلة التدويـاس  -ج 
ــــلثر ىلع           ــــن شــــبنخا ان ت ــــي م ــــات الت ــــا الصــــعو ات والعقب ــــم الوصــــول ال ــــن اج م

ــــاي ال ــــو ي   ــــذ مشــــاريع النف ــــدويا FTTHتنفي ــــم  طــــر  اســــصلة الت ــــا العم ــــاة فري ( و
 -: ةـالتالي

 هم تم اجرال مسح ميداني للمنا ا املراد نص  شبكة نفاي ضو ي فيخا؟اوال  :  
املنـــا ا لتنفيـــذ مشـــاريع النفـــاي ال ـــو ي وهـــم تـــم  مـــاهي اليـــات وخطـــ  اختيـــار  ثانيـــا :

 تريير تصاميم املشاريع اثنال التنفيذ؟
 هم تم انجاز كافة الكا ينات املتعاود عليخا ي مشاريع النفاي ال و ي؟ثالثا  :  
هــــم تــــم ال صــــول ىلع اســــتثنالات مــــن تعليمــــات تنفيــــذ العقــــود ال كوميــــة او   را عــــا :

ـــا ـــر  فيم ـــروط اخ ـــات وش ـــات  ا  تعليم ـــك ىلع مجري ـــاثير يل ـــاهو ت ـــد وم ـــدة العق ـــم م يال
 سير العمم؟

هــــم تــــم االســــتعانة  املكاتــــ  االستشــــارية واالســــتفادة مــــن التجــــارب الســــا قة  خامســــا:
  تنفيذ مشاريع النفاي ال و ي؟

 مانسبة االنجاز لكم عقد وماهي اسباب تلكل املشاريع املتاخرة؟ سادسا : 
 

 اـر التدويـمعايي  - د    
 . (2014ب 2008تعليمات تنفيذ العقود ال كومية لسنة   : اوال

 العمــــــال الخندســــــة املدنيــــــة وامليكانيكيــــــة للمقــــــاوالت العامــــــة شــــــروطال : ثانيــــــا
 .والكخر ا ية 

 . اهداف الوزارة والشركة العامة لالتصاالت : ثالثا
 . 2008 /( لسنة2تعليمات الت اس  ال ريبي روم   : را عا

 . لوزارة االتصاالت النواة الداخلي :خامسا

 
 -: مـنتا ج عملية التقوي .2

اظخــــرت لنـــــا املعلومـــــات والوثـــــا ا التـــــي تــــم ال صـــــول عليخـــــا عـــــن  ريـــــا           
 -: ةـ املذكراتب املقا الت الشالصيةب الزيارات امليدانية( النتا ج وامللشرات التالي
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ــــن خــــالل اال ــــالع ىلع  -أ        ــــم ــــة واملصــــادوة عليخ ــــار التصــــاميم النخا ي ــــة اختي ا والي
املنـــا ا و ــــرق املســــح ووضــــع التصــــاميم والب ــــب عــــن وجــــود تقا عــــات مــــع دوا ــــر 
خدميـــة اخــــر  مـــع االخــــذ  نوـــر االعتبــــار التجـــاوزات ىلع ارا الواوــــع لـــبعة امل ــــالت 

         -تبين مايلــي :
 

اوال : التــــبخر ي اصــــدار املصــــادوة النخا يــــة ىلع التصــــاميم الالاصــــة  املشــــاريع مــــن 
ـــم ا ـــة ىلع وب ـــات املوافق ـــال  لب ـــبخر ي ارس ـــا الت ـــا اد  ال ـــاالت مم ـــة لالتص ـــركة العام لش

 ال فر من وبم امانة  رداد و التالي التبخر ي املباشرة  التنفيذ .
ثانيـــا : اصـــدار العديـــد مـــن اوامـــر الريـــار عنـــد اجـــرال تنفيـــذ االعمـــال املدنيـــة للمشـــاريع كمـــا 

 17/7/2018ي ـ( فــــــ1666العــــــدد  (  كتــــــاب وســــــم الشــــــبكات 20/2010ي العقــــــد     
 يـ(  فـــــ80  68  59( كمـــــا جـــــال  كتـــــاب مخنـــــد  املشـــــروع العـــــدد   21/2010والعقـــــد  

ـــــــــــــــــــ (204و    17/2/2014  - 12 -9  ـــــــــــــــــــ تري  25/6/2014ي ـف ـــــــــــــــــــة ي  ر  ع
 املـــانخوالت الـــا هانـــدهوالت لوجـــود مشـــاريع للبنـــا الت تيـــة الالاصـــة  الـــدوا ر االخـــر  

االرصـــفة وســـب  اصـــدار تلـــك االوامـــر يعـــود الـــا عـــدة دوـــة   مـــال  مجـــار   كخر ـــال( او ضـــيا
ــــا  ــــا املســــح املــــووعي الالــــاص  وضــــع التصــــاميم مم ــــن مل ــــا اد  ال ــــر م اصــــدار اكث

 . للعقد
ـــك لوجـــود عـــدة م ـــالت خاصـــة  للمشـــروع املســـح املـــووعي ثالثـــا :  ســـب  عـــدة دوـــة ويل

ـــــد   ـــــذ العق ـــــة 6/2013 تنفي ـــــع خـــــارج الروع ـــــرت ي مســـــودة العقـــــد لكنخـــــا تق ( يك
ـــد ا ـــملخا م ـــم يش ـــا ل ـــذ ولكنخ ـــة التنفي ـــم منطق ـــالت داخ ـــود م  ـــذ او وج ـــة للتنفي لجررافي

ـــدة   ـــد م ـــذك للعق ـــنح شـــركة هـــواو  املنف ـــم م ـــالي ت ـــا مســـ  30الشـــبكة فيخـــا و الت ( يوم
 املســـــح العـــــادة 11/5/2015ي ـ( فـــــ597كتـــــاب الشـــــركة العامـــــة لالتصـــــاالت العـــــدد  

 بخر ي التنفيذ .التصاميم وتريير امل الت االمر الذ  اد  الا التو
ــــة  رــــداد العــــدد   ــــاب امان ـــــي 4047را عــــا : اشــــار كت ــــن خــــالل الكشــــ   19/2/2015( ف م

ـــة   ـــان ترييـــر مســـار ال فـــر مـــن م ل ـــة الشـــع    ـــدا رة املـــال ي  لدي ـــا 317املـــووعي ل ( ال
ـــــات  323  ـــــا نصـــــ  البوكســـــات 7  6   5   4   3( لرـــــرا نقـــــم الكا ين ـــــلد  ال ( ســـــوف ي

ـــم ال ـــو ي ي ـــة  الكيب ـــوفر مســـامة الالاص ـــال لعـــدة ت ـــوط امل ـــة فـــوق خط ـــة االزو  نخاي
كافيـــة ىلع الرصــــي  والــــذ  ســـيعرا مســــار الكيبــــم ال ــــو ي الـــا اضــــرار كبيــــرة عنــــد 
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العمــــم ىلع تلــــك االنا يــــ  ي املســــتقبمب ان الســــب  ي يلــــك يعــــود الــــا عــــدة 
ــــاد خــــرا     ــــة  (GISاعتم ـــــر الالدمي ـــــة عليخــــا الالــــدمات االخــــر  للدوا  م ـــــدثة مسقطـ

 ال  مال  مجار ( . كخر 
( ي 21/2010خامســـــا : ظخـــــور عـــــدة مشـــــاكم ي مشـــــروع النفـــــاي ال ـــــو ي العقـــــد   

ـــير مل لـــة   ـــع ا ـــو دش ـــة  94( زوـــاق  856موو ـــة االولـــا تبـــين ان 850( وم ل ( ففـــي امل ل
املســـار يمـــر  قطعـــة ارا ســـكنية ولـــي  شـــارع فرعـــي ميـــب وامـــ  الشـــركة  ترييـــر 

وي  17/2/2015ي ـ( فـــــ33قـــــيم العـــــدد  املســـــار ومســـــ  كتـــــاب دا ـــــرة املخنـــــد  امل
امل لــــة الثانيــــة لــــومظ وجــــود منطقــــة عشــــوا ية فيخــــا االمــــر الــــذ  اد  الــــا اضــــافة 
ـــاالت  ـــة اتص ـــاب مديري ـــ  كت ـــر  ومس ـــة اخ ـــة نوامي ـــا م ل ـــة ال ـــذك امل ل ـــن ه ـــعة م الس

 .17/3/2013ي ـ( ف2958الكرخ العدد  
  21/2010الـــا عقـــد  14/2011سادســـا : تـــم نقـــم مســـار الكيبـــم ال ـــو ي املشـــمول  عقـــد 

( 521واملنفـــذ ي الجانـــ  الثـــاني مـــن الشـــارع ومســـ  كتـــاب مخنـــد  العقـــد  العـــدد  
ـــــ ـــــع  27/12/2015ي ـف ـــــال ي جمي ـــــاريع الكخر  ـــــود مش ـــــاوزات ووج ـــــرة التج ـــــب  كث  س

 االرصفة االمر الذ  اد  الا عرولة االعمال وتعديم التصاميم للعقد .
للشـــــبكات الالارجيـــــة ملشـــــروع عقـــــد  الر يســـــي املرـــــذ ســـــا عا : ترييـــــر مواصـــــفات  
(  مـــــن ر ـــــاعي املســـــارات الـــــا سداســـــي املســـــارات الســـــتيعاب كيـــــبالت 21/2010 
ــــة  (6/2013  ــــ  املنطق ــــذان ي نف ــــروعين ينف ــــون املش ــــاراتخما ك ــــارا مس ــــب  تع  س

( مـــن الطاوــــة التصـــميمية ملســــارات الكيـــبالت لكـــم مــــن العقـــدين ميــــب %25وفقـــدان  
  دل من ار ع . مصم كم مشروع ىلع ثالث مسارات

ـــــا :  ـــــد   ثامن ـــــية   14/2011و  6/2013و  21/2010العق ـــــزة الر يس ـــــة لالجخ ـــــرال مناول ـــــم اج ت
ـــــي  AAA,BRAS,OLTللمشـــــروع   ـــــر مـــــذكورة ي املل ـــــا الفن ـــــداالت اخـــــر  غي ـــــا   ( ال

  -والجدول ادناك يبين  عة االمثلة ىلع يلـك :
 

املناولة من  دالة  اسم الجخاز روم العقد
 الا  دالة

 د وتاريخ الكتابالعد

21/2010 BRAS 
AAA  الكاظمية  -االنتصار 

 ال باط  -الجادرية 
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20/2010 AAA  البصرة –الكاظمية 
 البصرة  -الجادرية 

  10/2/2013( فـي 783وسم الشبكات  

14/2011 BRAS 
 

 الكاظمية  -املبمون 
 ال باط  -الجادرية 

6/2013 OLT  صدر الفدال-  
 ال باط

وسم الشبكات ىلع  مس  جواب
 27/9/2017استفسارنا  تاريخ 

 

 -: يـومما ورد ي اعالك نود ان نبين مايل
 . الكذ  اد  الا املشاكم الواردك ي اععدة وضع تصاميم دويقه االمر ال -
للم ـــــالت ي وضـــــع التصـــــاميم  لـــــبعة امل ـــــالت ووعياملـــــســـــح دوـــــة املعـــــدة  -

 واملسارات .
ـــود وو - ـــدة وج ـــاع ـــات م دث ـــد  يان ـــدوع ـــة ال ـــر  لبقي ـــدمات االخ ـــا الال ـــق  عليخ ا ر ه مس

 .  يع النفاي ال و يروغيرها لوضع تصاميم مشا الالدمية
 

ــــذ مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي ان   -ب  ــــا ا تنفي ــــار من ــــة اختي ــــر مــــن امــــد  FTTHلي تعتب
 -ي :ـولدينا  خذا الشبن مايلمدت من انتشارها االسباب التي 

 

نفيـــــذ ي معوـــــم املنـــــا ا املنتالبـــــة ي  رـــــداد وجـــــود صـــــعو ات ي الت : اوال         
ـــــاب وســـــم الشـــــبكات العـــــدد   ـــــاريخ 1268وامل افوـــــات وكمـــــا ورد ي كت  28/6/2016(  ت

ـــــا ملـــــذكرتنا املرومـــــة   ـــــذ  كـــــان جوا  ـــــرز  29/5/2018ي ـ( فـــــ1وال ـــــ  ان ا  ـــــب  ين مي
 -: FTTHاملشاكم واملعووات ي تنفيذ مشاريع النفاي ال و ي 

ـــ ـــة كامل ـــا ت تي ـــود  ن ـــدة وج ـــا ع ـــافة ال ـــار (  االض ـــال  مج ـــال  م ـــدمات  كخر  ـــاوي الال ة لب
 عدة وجود ارصفة وتبلي  منفذ لبعة تلك املنا ا .

ــــن  (2  ــــب م ــــا ا مي ــــبعة املن ــــي ل ــــالتطوير العمران ــــة   ــــاميم خاص ــــود تص ــــدة وج ع
الصـــع  ت ديـــد املســـتو  الصـــفر  للشـــوارع واالرصـــفة لكـــي يـــتم ىلع اساســـخا تنفيـــذ 

 . االعمال املدنية للمشروع
ــــبعة املنــــا ا والتــــي وــــد تســــتررق فتــــرة 3  ( صــــعو ة است صــــال موافقــــات ال فــــر ل

  ويلة تلد  الا تبخير تنفيذ املشروع .
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املســــارات الالاصــــة  الكيبــــم ال ــــو ي الــــا اعمــــال تالريــــ  متعمــــدة  عــــة  ( تعــــرا4 
 . وغير متعمدة

 

 املنـــا ا التـــياو زودة  شـــبكة هاتفيـــة مســـبقا املـــغيـــر  ا اختيـــار املنـــاتـــم   : ثانيـــا
ــــررة  نســــبة   ــــة مت  ــــبكة هاتفي ــــو  ىلع ش ــــر %70ت ت ــــاورد  كتــــاب ( او اكث ــــ  م مس

ــــة وســــم الشــــبكات املــــذكور اعــــالك  ــــا موضــــوع جاهزي ــــومظ عــــدة التطــــرق ال ميــــب ل
ـــذكورة  ـــات امل ـــاكم واملعوو ـــن املش ـــا م ـــو ي وخلوه ـــاي ال  ـــاريع النف ـــذ مش ـــا ا لتنفي املن

 ات .اعالك االمر الذ  اد  الا اختيار منا ا غير مكتملة الالدم
 

 

 
 

 عــــة الفقــــرات ضــــمن  نــــود العقــــد والتــــي اثــــرت ســــلبا ىلع مــــن خــــالل دراســــة   - ج
 -ي:ـمايلنود ان نبين  مجريات العمم

ـــ : اوال ـــلفة االولي ـــترداد الس ـــد ىلع اس ـــود العق ـــنم  ن ـــم ت ـــريلية الة ـل ـــرة  ( تش ـــا للفق  خالف
ــــــا ــــــ /(15-أ  - را ع ــــــات تنفي ــــــن تعليم ــــــوزير املالــــــتم م ــــــالمية ال  ذ املوازنــــــة ـص

ــــراة العقــــود( ل  ــــن ســــنوات ا  ــــة م ــــة االولي ــــنم ىلع  اســــترداد الســــلفة النقدي ــــي ت والت
ــــال  مــــن  املقــــاولين ــــه ي العقــــد( ىلع شــــكم دفعــــات مــــن املب  ومســــ  مــــانم علي

ـــن  ـــة م ـــبة معين ـــدها  نس ـــتم ت دي ـــلفة ي ـــومظ ان الس ـــين ل ـــز( ي م ـــم املنج ـــة العم ويم
ــــدفع للمقــــا ــــات وت ــــع فقــــرة االنجــــاز والتنصــــي  وتشــــريم خطــــوط الكا ين ول  عــــد تووي

 . ةـالعقد وتقديمه خطاب ضمان  مبل  السلف
ـــا :  ـــتم مجـــز نســـبة  ثاني ـــه ي ـــومظ ان ـــتم %3ب3ل ـــد للت اســـ  ال ـــريبي وي ـــة العق ـــن ويم ( م

ـــم  ـــد ووب ـــد التعاو ـــرا   و ع ـــة لل  ـــة العام ـــن الخيص ـــة م ـــرالة يم ـــديم   ـــد تق ـــا  ع ا الوخ
 انجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ــــا للفقــــرة   اوال ــــن املــــادة   -أ -وهــــذا خالف ــــن  /( 4ب ( م ــــدة م ــــات الجخــــات املتعاو التزام
ـــــة  ـــــد العراوي ـــــات التعاو ـــــين جخ ـــــة   ـــــود املبرم ـــــات الت اســـــ  ال ـــــريبي للعق تعليم
 وااجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــم   ـــم  2008 /( لســـنة2رو ـــن ك ـــريبة م ـــددة لل  ـــتقطاع النســـبة امل  ـــا  اس ـــير ال ـــي تش والت
ســــلفة او دفعـــــة عـــــن املبــــال  املت ققـــــة للمقـــــاولين واملتعاوــــدين عـــــن عقـــــودهم 

يلخــــا الــــا الخيصــــة العامــــة لل ــــرا   ة الــــدخم عــــراويين او أجانــــ  وت والالاضــــعة ل ــــريب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك امثل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول ادن  والج
  -ىلع يلـك :

ــــــــــم  رو
 العقد

ــــاب  ــــاريخ كت ــــم وت رو
 اال الق

ـــــــــــاريخ  ت
 االتجاز

ـــــــ   ـــــــ  الت اس مبل
 ال ريبي / دوالر

( فـــــــــــــــــــي 1952  21/2010
12/2/2012 

19/8/
2014 

 04ب659791

20/
2010 

ـــــــــــــــــــي 2145  ( ف
14/2/2012 

 93ب758689 7/6/2016

( فـــــــــــــــــــي 6806  6/2013
28/8/2014 

14/5/
2015 

284880 

 

ـــا :  ـــم ا ـــالق نســـبة  ثالث ـــاك 55 -52ت ـــة ادن ـــود املدرج ـــزة للعق ـــة املـــواد املجخ ـــن ويم (% م
ـــتررق  ـــك اس ـــبخير ي يل ـــن ان الت ـــالذ ع ـــي  ف  ـــريم والتنص ـــبخر ي التش ـــومظ الت ـــه ل اال ان

اب التــــي ســــترد ي الفقــــرة لســــنوات ي اغلــــ  عقــــود النفــــاي ال ــــو ي ومســــ  االســــب
 -د/ثانيا( من التقرير وادناك امثلة ىلع يلـك : -3 

ـــــــــم  رو
 العقد

مبلــــ  ويمــــة 
 املواد/دوالر

مــــــــــدة 
 العقد

روــــــــــم 
 الكتاب

ــــــــــــاريخ  ت
 التجخيز

ــــــــــــاريخ  ت
 االنجاز

21/
2010 

/27/12 7/6/2012 7440 أشخر 9 19634398
2016 

20/
2010 

/18/10 1/10101 شخر  12 67ب12194112
2012 

19/8/2014 

 69ب2925001 6/2013
 82ب924470

 5414 يوة 174
6327 

24/6/
2014 

10/8/2014 

14/5/2015 
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ـــبخر  ـــا : ت ـــن اســـتالة را ع ـــالرغم م ـــات   ـــة  نصـــ  وتشـــريم خطـــوط الكا ين الشـــركات املقاول

ــــبة   ــــريلية  نس ــــة التش ــــات %20الدفع ــــوط الكا ين ــــريم خط ــــي  وتش ــــة تنص ــــن ويم ( م
ــــرة   ــــاورد ي الفق ــــ  م ــــن  -2ومس ــــادة  أ ( م ــــة ىلع 3امل ــــاك امثل ــــدفع وادن ــــروط ال ( ش

 -ة :ـتاريخ صرف الدفعة التشريلي
تاريخ فتح  روم العقد

 االعتماد
روم وتاريخ كتاب صرف السلفة 

 التشريلية 
ويمته /  تاريخ االنجاز

 دوالر
 مدة التبخير

ار ع سنوات  34ب1537512 27/12/2016 11/9/2011( فـي 12578  18/5/2011 21/2010
 اشخر وخمسة

 سنتان 20ب1756481 19/8/2014 12/9/2011( فـي 12686  17/5/2011 20/2010
 سبعة اشخر 28ب376801 14/5/2015 30/6/2014( فـي 5567  21/11/2013 6/2013

 

 

ــــذها ضــــمن خامســــا:  ــــ  تنفي ــــات الواج ــــداد الكا ين ــــدفعات الع ــــة ال ــــدة ترطي ــــومظ ع ل
نجـــاز الكا ينـــات   ـــدود مـــا نســـبته العقـــد ميـــب يـــتم صـــرف كامـــم مبلـــ  الفقـــرة الالـــاص  ا

ــــة  75  ــــد والنســــبة املتبقي ــــذها  موجــــ  العق ــــوب تنفي ــــات املطل ــــن الكا ين ( ال %25%( م
االعتبــــار والجــــدول ادنــــاك يبــــين عــــدد الكا ينــــات املطلو ــــة  االضــــافة الــــا تبخــــذ  نوــــر 

ـــبعة عقـــود  ـــود العقـــد ل ـــم ترطيخـــا فقـــرة االنجـــاز والتنصـــي  والتشـــريم ضـــمن  ن التـــي ل
ـــرة ممـــا  ـــات ضـــمن الفق ـــد عـــدد الكا ين ـــود اليـــتم ت دي ـــو ي وي  عـــة العق ـــاي ال  النف

 -يشير الا عدة وجود دوة ي ت ديد  ليه الصـرف :
 

 رقـالف 
عدد الكا ينات التي لم يتم 

 ترطيتخا
     1 - 4 ) 

عدد الكا ينات   مـوج   نـود العقـد
املطلوب 
 تنفيذها

 

العقد/ 
 السنة

عدد الكا ينات 
 ةاملنجز

 4) 

عدد 
 الكا ينات

 3) 

عدد 
 الدفعات

 2) 
27 80 20 4 107 21/2010 
30 100 25 4 130 2010/20 
6 40 5 8 46 2013/6 

 



 سملقدة 

 8  

تـــم ت ديـــد ان الصـــرف يكـــون  عـــد انجـــاز عـــدد م ـــدد مـــن  17/2011لمـــا ان العقـــد ع     
ـــه  ـــا ان ـــار ال ـــه اش ـــا   ـــذ  زودن ـــدول ال ـــمن الج ـــبكات وض ـــم الش ـــين ان وس ـــات ي م الكا ين

كا ينـــات املطلـــوب تنفيـــذها تـــم الـــر   مباشـــر ولـــي  كا ينـــات لـــذا لـــم يـــذكر عـــدد ال
 ضمن الجدول . واملنجزة

 

ــــا ىلع ن  -د  ــــن خــــالل ا العن ــــا  FTTHصــــوص عقــــود مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي م المون
ـــدة  ـــركات املتعاو ـــال للش ـــح املج ـــا فس ـــود مم ـــذك العق ـــرات ه ـــياغة فق ـــة ي ص ـــدة الدو ع
للتخـــاون ي انجـــاز االعمـــال املوكلـــه لخـــا االمـــر الـــذ  اثـــر ىلع كفا ـــة انجـــاز املشـــاريع 

ل والتــــاخر ي اكتمــــال التنفيــــذ ميــــب  لرــــ  اضــــعاف املــــدد املتعاوــــد عليخــــا والجــــدو
 -: اتـادناك يوضح الفقرات التي ادت الا يلك مع التوصي

 
 

 ة ـالتوصي املـلشــر رةـالفق ادة /ـامل
 يجوز للطرف الثاني امالة   1/2

 ا  جزل من اجزال العقد( 
 20/2010عدا العقد 

نم املادة غير دويا النه يعطي 
 للطرف الثاني امالة االعمال 

 
 

ني ياغة  ان ي ا للطرف الثااعادة ص
 االستعانة( او اسناد  عة االعمال ي 
تنفيذ العقد الا مقاولين ثانويين  عد 

تزويد الطرف االول  معلومات شاملة 
واست صال املوافقة عليخم ىلع ان 
تبقا مسلولية العقد  الكامم ىلع 

 الطرف الثاني
 
 شروط الدفع 3
 

شروط الدفع ي كافة العقود تتم 
ىلع اسا  نس  معينة وغير 

وسة ميب ان النسبة االكبر من مدر
املبل  تسدد مال تجخيز مواد 

 العقد

ت دد تسديد مبال  العقد وفقا لالسعار 
واالوياة ال قيقية لجميع اجخزة العقد 

 عد اوتطاع ال ريبة والسلفة التشريلية 
عمال املنجزة ي العقد وكما م ددة ولال

 ي جدول الكميات ومالما العقد
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ثاني  صيانة يلتزة الطرف ال 1/ 6
مووعية للمشروع   بستثنال 

الكيبم ال و ي واالعمال 
 املدنية(

استثن  هذك املادة الكيبم 
ال و ي واالعمال املدنية من 
الصيانة املووعية ميب يعتبر 
الكيبم ال و ي من اهم اجزال 
 الشبكة واكثرها تعرضا لالضرار

االجدر الزاة الطرف الثاني  الصيانة 
 الكامم  اجخزة + املووعية للمشروع 

عمم( ي املواوع الر يسية والشبكة 
 الالارجية

 يلتزة الطرف الثاني   7/7
 تقديم التصاميم الالاصة 

  بستالداة خرا   وطاعية( 
 5/1ادة امل  2010/ 20العقـد  

الفقرة لم ت دد اسلوب وضع 
الالرا    دوة او  استالداة املسح 

 امليداني

  بن ان يتم االشار ي العقود مستقبالذ
تقوة الشركة املنفذة  بجرال املسح 
املووعي الدويا وتقديم التصاميم 

 و تبييد الطرف االول  االستالة 
 / تعديم العقد 19

 ي ا للطرفين تعديم العقد 
خالل فترة نفايك و ما ي من 

 مسن التنفيذ(

عدة الدوة ي صياغة هذك املادة 
يفتح املجال للجخات املنفذك 

ىلع العقد دون الجرال ترييرات 
 وضع ا  ضوا  

االلتزاة  تعليمات تنفيذ العقود ال كومية 
التي تشير الا ان اليتم اصدار او تريير اال 

 ي ال االت ال رورية القصو 

 

ــــ ـــا  -ه ـــا ال ـــم من خ ـــي ت ـــات الت ـــدات والتووف ـــافية والتمدي ـــدد االض ـــة امل ـــالل دراس ـــن خ م
مـــــن وبـــــم وزارة االتصـــــاالت  يالشـــــركات املقاولـــــة واملنفـــــذك ملشـــــاريع النفـــــاي ال ـــــو 

ـــوزرال ـــ  ال ـــاخير  ومجل ـــي ســـاهم  ي ت ـــة والت ـــ  امـــد امللشـــرات املخم ـــا كان ـــومظ  انخ ل
ــــرات  ــــع فت ــــاي ال ــــو ي م ــــين مشــــاريع النف ــــاك يب ــــك املشــــاريع والجــــدول ادن ــــذ تل تنفي

 -: اـالتمديدات الالاصة  خ
روــــــــــــم 

 العقد
ــــــــــــــاريخ  ت

 املباشرة
ـــــــد  ـــــــدة العق م

 االصلية/يوة
ـــــــدات  التمدي

 يوة /
فتـــــــــرة  نســـــــــبة

ـــرة  ـــا فت ـــد ال التمدي
 % العقد االصلية

ــــــــــــباب  اس
 التمديد

ــــدل  196 707 360 22/5/2011 20/2010 ــــاخر الب ت
 االعمـــــــــال 
ــــــــــة  املدني
ـــــــــــــفر  وس
املوفــــــــدين 

21/2010 22/5/2011 270 1814 671 
14/2011 7/6/2012 450 407 90 
6/2012 30/1/2013 180 586 325 

10/2012 30/1/2013 151 473 313 
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واســــــــــتالة  54 210 384 28/1/2014 6/2013
ـــد  ـــواد العق م
ــــــال  واست ص
املوافقـــــــات 
ـــــــــولية  االص

 لل فر

7/2013 24/4/2014 144 886 610 
8/2013 24/4/2014 204 386 189 

   -وكما موضح  الشكم ادنــاك :

 

 
 
 -: ولدينا  خذا الشبن مايلـــي   

ميــــب  (21/2010للعقــــد املــــروم  اوال : تــــم مــــنح مــــدد اضــــافية لفتــــرات  ويلــــة جــــدا      
ـــرات   ـــذك الفت ـــل  ه ـــبة   (1814وص ـــكم نس ـــي تش ـــوة والت ـــلية  (%671ي ـــد االص ـــدة العق ـــن م م

ـــة   ـــة  (270البالر ـــة الوزاري ـــن اللجن ـــاي ال ـــو ي م ـــاريع النف ـــتثنالات ملش ـــ  اس ـــم  ل ـــوة وت ي
ــــاك يوضــــح  ــــة والجــــدول ادن ــــود ال كومي ــــذ العق ــــات تنفي ــــن تعليم ــــار والالــــدمات م لالعم

 -تثناة :العقود املس
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املدة االضافية املمنومة  روم القرار وتارياله روم العقد ت
 يوة /

 5/2014ج/25 13/2009 1
28/5 /2014 

987 

 5/2014ج/25 10/2012 2
28/5/2014 

277 

 5/2014ج//25 20/2010 3
28/5/2014 

618 

 7/2014ج/25 14/2011 4
31/8/2014 

400 

 7/2014ج/41 6/2012 5
31/8/2014 

421 

 4/2014ج/18 21/2010 6
31/3/2014 

120 

ــــب               ــــن املــــادتين  مي ــــان االســــتثنال م ــــود 9( و  14ك ــــذ العق ــــات تنفي ــــن تعليم ( م
ــــم   ــــة رو ــــنة1ال كومي ــــم   2008 /( لس ــــنة1ورو ــــع  و 2014 /( لس ــــات وض ــــذك التعليم ان ه

ــــواد  ــــن امل ــــر م ــــادتين تعتب ــــاتين امل ــــوب وان ه ــــتو  املطل ــــم  املس ــــير العم ــــمان س ل 
كونخــــا تتعلــــا  فتــــرات ومــــدد التمديــــد وفــــرا الررامــــات التبخيريــــة وان مــــنح  املخمــــة

ـــه تـــبثير واضـــح ي تـــبخير تنفيـــذ هـــذك املشـــاريع وضـــياع الجـــدو  الفنيـــة  االســـتثنال كـــان ل
شــــاريع واالوتصــــادية لخــــا وتقــــادة اجخزتخــــا وظخــــور الكثيــــر مــــن املشــــاكم ي هــــذك امل

ـــذة ـــم الشـــركة املنف ـــذ  ســـب  وجع ـــة ي التنفي ـــر جدي ـــة  غي عـــدة وجـــود اجـــرالات وانوني
   قخا .

( فتــــرات تمديــــد  FTTH   تــــم مــــنح الشــــركة املنفــــذك ملشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي : ثانيــــا 
 -: اـلعدك اسباب منخ

 تبخر است صال املوافقات االصولية لل فر . (1 
 . ال املدنية من وبم الشركة املنفذة( تبخر البدل  االعم2 
 الف م املعملي . ( تبخر سفر املوفدين الغراا3 
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 ( تبخر استالة مواد العقد .4 
 

 -د :ـوود لومظ ان اسباب  ل  التمدي       
وـــد تكـــررت عـــدة مـــرات ي اكثـــر مـــن عقـــد نفـــاي ضـــو ي وهـــذا مـــا اكـــدك كتـــاب مكتـــ   -

ميــــب ورد فيــــه تكــــرار  30/5/2016ي ـ( فــــ 1003املفــــتع العــــاة لــــوزارة االتصــــاالت العــــدد  
ـــك  ـــنح تل ـــم م ـــي ت ـــباب الت ـــتم االس ـــرا ان ي ـــن املفت ـــان م ـــي ك ـــا والت ـــدات  موجبخ التمدي

 اخذها  نور االعتبار وبم توويع تلك العقود .
ـــن  - ـــد م ـــنح التمدي ـــ  م ـــا  ل ـــي ادت ال ـــات الت ـــاكم واملعوو ـــاك املش ـــول اتج ـــع  ال ل ض

ـــد ـــذك التمدي ـــرة ه ـــد وان كث ـــان التمدي ـــدمات ولج ـــار والال ـــة لالعم ـــة الوزاري ـــا اللجن ات ادت ال
ـــذ ـــركات املنف ـــم الش ـــاالت  ةتماه ـــوزارة االتص ـــاة ل ـــتع الع ـــاب املف ـــال ي كت ـــا ج ـــ  م ومس

 . 30/5/2016ي ـ( ف1003 العدد  
 

ـــتال   -و  ـــدة ام ـــاتع ـــا يشـــمم  مالك ـــم م ـــة ي ك ـــرة الكافي ـــاالت الالب ـــة لالتص الشـــركة العام
مشـــاريع النفـــاي ال ـــو ي مـــن ناميـــة  مواصـــفات املشـــروع  اجـــرالات املســـح امليـــداني  

ار الجخــــة املنفــــذك  التعاوــــد  اجــــرالات االســــتالة االولــــي اختيــــار منــــا ا التنفيــــذ  اختيــــ
ـــا  ـــا اد  ال ـــذا مشـــاريع مم ـــاة هك ـــا اتم ـــي تراف ـــة الت ـــور التقني ـــن االم ـــا م ـــا ي( وغيره والنخ
ــــاد ىلع  ــــان االجــــدر  الشــــركة االعتم ــــم وك ــــن املشــــاكم ي ســــير العم ــــر م ظخــــور الكثي

اعتبارهـــا مـــن مكاتـــ  استشـــارية ي تنفيـــذ هـــذك املشـــاريع ولكافـــة العقـــود املبرمـــة  
ــــاالت  ــــة لالتص ــــركة العام ــــون ان الش ــــراق ك ــــة ي الع ــــة وال ديث ــــا الت تي ــــاريع البن مش
لـــــديخا تجر ـــــة ناج ـــــة  اســـــتالداة شـــــركة عامليـــــة متالصصـــــة ي مشـــــروع النفـــــاي 
ــــذ  تجــــاوز جميــــع املشــــاكم التــــي تعــــوق  ال ــــو ي املمــــول مــــن القــــرا اليا ــــاني وال

 ترة امل ددة للتعاود .عملية التنفيذ واتمامه ي وو  وياسي وخالل الف
 

   -من خالل تدويا اعمال تنفيذ منوومة النفاي ال و ي المونا مايلـي :  -ز    
ي املباشــــرة  العمــــم الشــــركة املنفــــذك ملشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي  تــــبخر : اوال           

ــــدني  ــــا ت ــــذ  اد  ال ــــا ا وال ــــة املن ــــم ي  ع ــــن العم ــــال واالنقطــــاع ع ــــاز االعم وانج
 -ك :ـوالجدول ادناك  عة االمثلة ىلع يلنس  االنجاز 
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الجخة املصدرة 
 للكتاب

 ال الــة العدد / التاريخ

 وسم الشبكات
التقرير الفني لقسم الشبكات 

 14/2/2013ي ـف
تر  العمم من وبم شركة هواو  وىلع اثرك تم مصول 

 .4/2/2013الا  7/12/2012توو  ملدة شخرين من 

 25/2/2013ي ـ( ف947  وسم الشبكات
تدني نس  االنجاز ىلع الرغم من مرور فترة  ويلة 

 . 27/8/2012ىلع  دل االعمال املدنية ي 

 مخند  العقد
21/2010 

 3/3/2015( فـي 130 

تبخر شركة هواو  ي ايصال الخاندهوالت الا املواوع 
واالن راف  شكم متكرر االمر الذ   اد  الا تبخر العمم 

الصع  فتح مسارات ميب من عن جدول تقدة العمم 
 عمم  دون وجود هاند هوالت .

 مخند  العقد
21/2010 

  طئ االعمال ووجود تلكل ي اعمال الشركة املنفذك . 18/3/2013ي ـ( ف12 

 13/7/2014 تقرير وسم الشبكات

تبخر شركة هواو   املباشرة  تنفيذ االعمال املدنية 
 عد ان كان تاريخ است صال موافقات ال فر ي 

عدة تجخيز املووع  املواد من وبم شركة  28/10/2013
 هواو  .

 عدة تجخيز املووع  املواد من وبم شركة هواو  . 1/3/2015ي ـ( ف99  وسم الشبكات
 مخند  العقد

6/2013 
 5/1/2015ي ـف
 25/1/2015ي ـ( ف5 

عدة املباشرة  االعمال املدنية  الرغم من صدور 
  ويلة . موافقات ال فر االصولية منذ فترة

 

لالتصـــــاالت لـــــم تكـــــن  بن اجـــــرالات الـــــوزارة والشـــــركة العامـــــةوممـــــا ورد اعـــــالك فـــــ      
 . ع  االنجازا املستو  املطلوب من اجم االرتقال  االعمال واالسر

ــــا  ــــالل  :ثاني ــــن خ ــــو ي اال ــــالع ىلع م ــــاي ال  ــــذ مشــــاريع النف ــــة تنفي ــــات ومتا ع االولي
FTTH  ود ان نبين مايلـي :نلالعمال املدنية للشبكة الالارجية-  
ــــانويين  .1 ــــاولين ث ــــع مق ــــو ي م ــــاي ال  ــــاريع النف ــــذة ملش ــــركات املنف ــــد الش تعاو

اليمتلكـــون الالبـــرة وولـــة كـــوادرهم  االضـــافة لعـــدة اســـتالداة املعـــدات ال ديثـــة 
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لتنفيــــذ مثــــم هــــذك املشــــاريع ومســــ  كتــــاب دا ــــرة املخنــــد  املقــــيم العــــدد 
 . 29/5/2013( فـي 498 

ـــة .2 ـــركات العامل ـــرة الش ـــلبية  كث ـــارا س ـــ  اث ـــاوب وترك ـــ   التن ـــي عمل ـــع والت ي املوو
ىلع املشــــــروع  ســــــب  عــــــدة االلتــــــزاة  التوجيخــــــات و املواصــــــفات الفنيــــــة 

الكافيـــــة  املالكـــــات االضـــــافة الـــــا عـــــدة امـــــتال  املقـــــاولين الثـــــانويين الـــــا 
ـــانويين  ـــاولين الث ـــاخر املق ـــا ت ـــال  االضـــافة ال ـــك االعم ـــاز تل ـــة النج ـــدات ال ديث واملع

ـــــدون نصـــــ   رفـــــع اال ـــــامخم  اتمـــــاة اعمـــــال ال فـــــر والتســـــوية   نقـــــاا ووي
ـــر  ـــا ردة ال ف ـــذ  اد  ال ـــر ال ـــدة االم ـــاخر نصـــ  االعم ـــوالت وت ـــد ه املـــانخوالت والخان
ــــة  ــــراف واملراوب ــــة االش ــــاب لجن ــــال  كت ــــال ومســــ  ماج ــــات البن ــــا  ماللف وامتال خ

 . 11/9/2013( فـي 149العدد  
 

العامــــة الشــــركة  مــــال ن وتعــــرا ثالثــــا : وجــــود تجــــاوزات مــــن وبــــم  عــــة املــــوا ني
ــــذة ــــركة املنف ــــاالت والش ــــال  لالتص ــــاز االعم ــــم  انج ــــما  لخ ــــدة الس ــــد وع ــــا التخدي ال

ـــد ـــا ه ـــافة ال ـــزة االض ـــة املنج ـــال القديم ـــن االعم ـــزل م ـــالي  ة ج ـــع و الت ـــة املواو ي  ع
التــــبخر ي انجــــاز املشــــروع و رأينــــا ان ســــب  هــــذك املشــــاكم هــــو ضــــع  ال ملــــة 

والتقليــــم مــــن اســــتالداة الخــــات  النقــــال املشــــروع اهميــــة  التوعيــــة مــــول االعالميــــة 
 وتالفـــــية كلـــــ  والالـــــدمات التـــــي ســـــيقدمخا للمـــــوا نين فيمـــــا يالـــــم االتصـــــاالت 

اســــتالداة الخــــات  النقــــال واعــــادة دور الخــــات  االرضــــي نوــــرا لكلفتــــه الوا صــــة وايصــــال 
 امدث وسا م االتصاالت اليخم .

 FTTHاب اجخــــزة مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي را عــــا : عــــدة جاهزيــــة البــــداالت الســــتيع        
( والتــــــي تعتبــــــر ومــــــدات ر يســــــية ي املشــــــروع ولالســــــباب  AAA,BRAS,OLTمثــــــم  

 -ة :ـالتالي
ــــد أ  ــــات  14/2011(  العق ــــرف تتســــع الســــتيعاب الراك ــــا  غ ــــن هن ــــم تك ــــداود  ل ــــة ال  دال

ــــد  ــــروع و العق ــــزة املش ــــا  2013/  6واجخ ــــذة ال ــــركة املنف ــــطرت الش ــــباط اض ــــة ال   دال
( لعقـــــود ســـــا قة ي  OLT, IODFالالـــــاص  العقـــــد خلـــــ  اجخـــــزة   OLTجخـــــاز  وضـــــع
 البدالة .
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ــــوفير الطاوــــة الكخر ا يــــة  6/2013 ب(  عقــــد  ــــة ىلع ت ــــة ال ــــباط عــــدة وــــدرة البدال  دال
ــــم  ــــب ت ــــداود  مي ــــة ال ــــا  دال ــــاي ال ــــو ي  االضــــافة ال ــــة الجخــــزة مشــــروع النف الكافي

ىلع كفـــالة الشـــبكة كـــون ان االعتمـــاد  ( والتـــي اثـــرتUPSاالعتمـــاد ىلع مجخـــز القـــدرة  
عليخــــا يــــلد  الــــا تقليــــم العمــــر االفتراضــــي لالجخــــزة خاصــــة االجخـــــزة التــــي تعتمــــد 

 .(  RICTIFIREعلـا س   تيار عالي مثم   
 Main ج( عــــدة جاهزيــــة مســـــارات القنــــوات الالاصــــة  شـــــبكة الالطــــوط الر يســــية  

Feederة وميــــاة الصــــرف الصــــ ي وكمــــا ( الالارجــــة مــــن البدالــــة لتعرضــــخا للميــــاك الجوفيــــ
ي ـ( فــــ143ورد ي كتــــاب مديريــــة اتصــــاالت الرصــــافة القســــم الفنــــي / الشــــبكات العــــدد  

ـــال   25/2/2016 ـــم واص ـــادة تاهي ـــي  اع ـــ  فن ـــداد كش ـــم اع ـــب ت ـــدال مي ـــدر  الف ـــة ص  دال
 تلك القنوات .

ـــا :  ـــد    خامس ـــاي ال ـــو ي للعق ـــداد  مشـــروع النف ـــمول م افوـــة  ر ( رغـــم  6/2013تـــم ش
ــــرا ــــروم  و ــــاالمر االدار  امل ــــكلة   ــــة املش ــــ1473ر اللجن ــــدة  7/10/2012ي ـ( ف ــــم  ع واملتمث

وجــــود مشــــاكم   ســــب  2013 /شـــمول م افوــــة  رــــداد  مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي لعــــاة
   2010  2009هــــذك املشــــاريع لالعــــواة التــــي تســــبقخا وهــــي    مقيقيــــة تعتــــرا تنفيــــذ

ووــــوع  الــــا االمــــر الــــذ  اد  27/2/2013ي ـ( مســــ  م  ــــر اللجنــــة املووــــع فــــ2012  2011
ـــا  ـــ   تقريرن ـــا مثب ـــذا م ـــالك وه ـــذكورة اع ـــاريع امل ـــاكم املش ـــ  مش ـــروع ي نف ـــذا املش ه

ـــــروم   ـــــادر امل ـــــ2/4/18/28879الص ـــــازك ي  28/2/2017ي ـ( ف ـــــبة انج ـــــ  نس ـــــي كان والت
ـــافة   ـــ  الرص ـــرخ  %7ب54جان ـــ  الك ـــا %51( وي جان ـــدا مم ـــة ج ـــاز متدني ـــ  انج ـــي نس ( وه

ـــ ـــدة االس ـــا ع ـــة اد  ال ـــن جخ ـــوا ن م ـــة للم ـــدمات مديث ـــيم خ ـــروع لتوص ـــن املش تفادة م
 وادخال عوا د مالية لالزينة الدولة من جخة اخر  .

م الــــدوا ر التا عــــة لــــوزارة االتصــــاالت  تســــقي  مســــارات خــــدماتخا لــــم تقــــ سادســــا :
ــــول ســــيرف (  ــــة  رــــداد  خــــرا     ــــبلخم ىلع خــــرا   امان ــــن و ــــذة م للمشــــاريع املنف

ـــة ال ـــع اللجن ـــا لتنســـيا الالـــدمات و التنســـيا م ـــدكعلي ـــا اك ـــدير وســـم املســـامة  وهـــذا م م
ي امانـــة العاصـــمة  عـــدة التـــزاة دوا ـــر االتصـــاالت  تســـقي  خـــدماتخا املنفـــذة مـــديثا 

 واملثبـــــــــ  ىلع خـــــــــرا   املســـــــــح الجـــــــــو  االساســـــــــية ملدينـــــــــة  رـــــــــداد 
  12/11/2015ي ـ( فــــــ11112م  ــــــر اللجنــــــة العليــــــا لتنســــــيا الالــــــدمات العــــــدد  ي 

ا( ممــــا اد  الــــا مــــدوث اضــــرار ي مشــــاريع وزارة االتصــــاالت اثنــــال مــــنح الفقــــرة  سادســــ
 . موافقات لالدمات اخر  وعدة اخذها  نور االعتبار
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ا-:اة وت تةجوس ا
 
عـــدة وضـــع تصـــاميم دويقـــة االمـــر الـــذ  اد  الـــا اصـــدار اكثـــر مـــن امـــر غيـــار وعـــدة  .1

 . للم الت وعدة وجود واعدة  يانات م دثةدويا  وجود مسح مووعي
لــــم تكــــن الــــوزارة موفقــــة ي اختيــــار منــــا ا تنفيــــذ مشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي  .2

ــــا  ــــوفر  ن ــــدة ت ــــة وع ــــا ا املنتالب ــــم املن ــــعو ات ي معو ــــود ص ــــب  وج  س
ـــد  ـــي و ـــر والت ـــات ال ف ـــال موافق ـــعو ة است ص ـــدمات وص ـــاوي الال ـــة لب ـــة كامل ت تي

 .تستررق فترة  ويلة 
ـــة   .3 ـــاالت موفق ـــة لالتص ـــركة العام ـــوزارة والش ـــا ال ـــن ر ي ـــم تك ـــو ي ل ـــم ال  ـــد الكيب م

الــــا املنــــا ا الريــــر مالدومــــة  شــــبكة هاتفيــــة او املنــــا ا التــــي ت تــــو  ىلع 
ــــبة   ــــررة  نس ــــة مت  ــــبكة هاتفي ــــوع %70ش ــــا موض ــــرق ال ــــدة التط ــــر وع ( او اكث

 جاهزية املنا ا لتنفيذ تلك املشاريع .
ـــو ي نتيجـــة وجـــود  .4 ـــاولي مشـــاريع النفـــاي ال  ـــيولة ماليـــة الـــا مق ـــم تـــوفير س ت

لعقـــــد / شـــــروط الـــــدفع فيمـــــا يالـــــم الســـــلفة التشـــــريلية خلـــــم ي  نـــــود ا
 والت اس  ال ريبي .

ـــرار  .5 ـــع تك ـــو ي م ـــاي ال  ـــاريع النف ـــ  مش ـــافية ملالتل ـــدد االض ـــنح امل ـــة ي م املبالر
اســـباب مـــنح هـــذك املـــدد الكثـــر مـــن عقـــد  ـــدون وضـــع ملـــول لخـــا االمـــر الـــذ  اد  

 االعمال . تخاون الشركات املنفذة النجاز االعمال و التالي التبخر  انخال
دة االعتمـــــاد ىلع املكاتـــــ  االستشـــــارية ي االشـــــراف ىلع مشـــــاريع النفـــــاي عـــــ .6

ال ــــو ي ىلع الــــرغم مــــن ولــــة خبــــرة وزارة االتصــــاالت ي هــــذك املشــــاريع كونخــــا 
 . مما اد  الا ظخور الكثير من املشاكم ي سير العمم مشاريع مديثة

ريع وزارة االتصـــــاالت االعتمـــــاد ىلع مقـــــاولين ثـــــانويين اليمتلكـــــون الالبـــــرة  مشـــــا .7
ـــا  ـــافة ال ـــاص  االض ـــكم خ ـــو ي  ش ـــم ال  ـــة  الكيب ـــاريع متالصص ـــاة و مش ـــكم ع  ش

 عدة امتالكخم الا الكوادر الكافية واملعدات ال ديثة النجاز تلك االعمال .
ـــــة االعالميـــــة مـــــول مشـــــاريع النفـــــاي ال ـــــو ي  .8 واهميتخـــــا  FTTHضـــــع  ال مل

 والالدمات التي ستقدمخا للموا نين . 
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ــــدة التــــز .9 ــــدماتخا املنفــــذة مــــديثا ىلع ع ــــر وزارة االتصــــاالت  تســــقي  خ اة دوا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــداد خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ر  امان

ــــا للالــــدمات  ــــول ســــيرف ( وعــــدة التنســــيا مــــع اللجنــــة العلي ــــا    ممــــا اد  ال
 مدوث اضرار ي الالدمات املقدمة من وبلخم .

 

ا-:اسشت صروووة ا
ويتــــات الشــــركات املنفــــذة ملشــــاريع النفــــاي ال ــــو ي ىلع االلتــــزاة  التو مــــب .1

 .ووضع تصاميم دويقة واجرال مسح مووعي دويا التعاودية 
ــــاي ال ــــو ي  .2 ــــذ مشــــاريع النف ــــا ا تنفي ــــار من ــــدة ي اختي ــــاد سياســــة جدي اعتم

ــــك املشــــاريع  ــــة لتل ــــن مخيص ــــم تك ــــة ل ــــا ا املنتالب ــــن املن ــــد م ــــون ان العدي ك
 .املتطورة 

ــــ .3 ــــال الكيب ــــاالت ي ايص ــــة لالتص ــــركة العام ــــوزارة والش ــــ ة لل ــــا واض ــــاد ر ي م ايج
 ال و ي للمنا ا التي ت تو  ىلع البنا الت تية املتكاملة .

ـــريلية  .4 ـــن الســـلفة التش ـــدفع ع ـــروط ال ـــم ش ـــا يال ـــد فيم ـــود العق ـــديم  ن ـــرورة تع ض
ــــة  ــــوفير ســــيولة مالي ــــدة ت ــــا ي ــــمن ع ــــددة  م ــــادة النوــــر ي النســــ  امل  وع

 للمقاولين .
د ملشـــاكم تنفيـــذ عقـــود مشـــاريع النفـــاي ال ـــو ي  ـــدالذ مـــن مـــنح مـــد وضـــع ملـــول .5

ـــا تـــبخر انجـــاز هـــذك  ـــا تخـــاون الشـــركات املنفـــذة ممـــا اد  ال اضـــافية والتـــي ادت ال
 . االعمال 

االســــتعانة  املكاتــــ  االستشــــارية ي تنفيــــذ املشــــاريع ال ديثــــة والتــــي لـــــم  .6
ــــ  ي مــــم مشــــاكم  ــــك املكات يســــبا تنفيــــذها ي العــــراق واالســــتفادة مــــن تل

 املشاريع السا قة .
ــــانويين .7 ــــاولين ث ــــاد ىلع مق ــــدات  االعتم ــــوادر واملع ــــرة والك ــــرة الكبي ــــون الالب يمتلك

 ال ديثة ي املشاريع املتالصصة  الكيبم ال و ي .
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ــــك  .8 ــــة تل ــــيح اهمي ــــاريع لتوض ــــذ املش ــــا ا تنفي ــــة ي من ــــالت اعالمي ــــم مم عم
ـــــة  ـــــ  ولتوعي ـــــال التالري ـــــتالي اعم ـــــدمخا ل ـــــي تق ـــــدمات الت ـــــاريع والال املش

 املوا نين  الالدمات املقدمة .
ــــدوا ر الت .9 ــــم ال ــــرورة عم ــــدماتخا ض ــــارات خ ــــقي  مس ــــاالت  تس ــــوزارة االتص ــــة ل ا ع

 للمشاريع املنفذة من وبلخم ىلع خرا   امانة  رداد .
 

 .  . مع التقديــرالع .للتف ـم  اال ـ                                  
 
 
 
 



 ة ل ةة اس ت ةل

 19  

 ة ل ةة اس ت ةلا
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