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مقدمة
يف ضوء الطلب املتزايد خلدمات الرتقيم ،تدرك اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات
احلاجة إىل إصدار خطة الرتقيم الوطنية واليت حتدد آلية وإجراءات وسياسات ختصيص موارد األرقام
املستخدمة يف إجراء االتصاالت املعتمدة من قبل اهليئة وتبسيط إجراءات الطلب.
وبناء عليه ،أصدرت اهليئة هذه اخلطة توضح فيها القواعد والتوجيهات فيما يتعلق باستخدام
وختصيص الألرقام على الشبكة اهلاتفية العمومية التبادلية ( )PSTNوالشبكات البصرية جيبون
( )GPONوالشبكة الالسلكية املتنقلة والشبكات األخرى القائمة على بروتوكول االنرتنت
وتصف اخلطة أيضا ختصيص أرقام خلدمات الطوارئ واخلدمات الدولية .وتُصنف أرقام اخلدمات
املختلفة وفق اخلانة األولي حبيث تتوافق بنية الرقم مع توصيات االحتاد الدولي لالتصاالت (.)ITU-T
حيث أن القانون رقم ( 2014/37املادة  8فقرة س) نص على أن اهليئة هي املسئولة على إعتماد خطة
الرتقيم لذا تشرف اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات بصفتها منظم االتصاالت على وضع
خطة الرتقيم الوطنية لضمان عدالة وشفافية عملية ختصيص وإلغاء األرقام وتوفري بيئة
وفرصمتكافئة للمنافسة وعدم فرض أي قيود تشغيلية غري مالئمة وغري قانونية على مزودين
خدمات االتصاالت املرخصة (املشغلني) من اهليئة وفق أسس موضوعية ودون أي متييز.
وسيتم مراجعةخطة الرتقيم الوطنية دوريا لتتالئم مع التطورات التكنولوجية ويف حالة ظهور أي
خدمات جديدة ل ض مان توفري خدمات األرقام بطريقة منظمة وفق املمار سات الدولية وحتقيق
االستدامة هلذا املورد.
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التعريفات
مادة ()١
يكون ألي كلمة أو تعبري أو مصطلح يستخدم يف هذه اخلطة نفس املعنى احملدد له يف القانون
رقم  37لسنة  2014واملعدل بالقانون رقم  98لسنة  2015ما مل يدل سياق النص على خالف ذلك.
هادة /شهادة توفر تفاصيل استخدام األرقام املخصصة وحتدد نطاقها
ش
إخطارختصيص
 / CITRAاهليئة

اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات

املشغل

مزودي خدمات االتصاالت املرخص هلم من قبل اهليئة

العميل  /املشرتك

مستخدم خدمات وموارد الرتقيم من اهليئة والذي صصل على شهادة
ختصيص

املنتفعني

املستخدم النهائي خلدمات الرتقيم من املشغلني

أرقام منقولة

أرقام خمصصة للمنتفعني مت نقلها مبعرفتهم من مشغل ملشغل آخر.

املخصصات

األرقام أو نطاقات األرقام املخصصة للمشغلني أو العمالء أو املنتفعني.

DID

االت صال ا لداخلي امل با شر وال بداالت ( )Direct Inward Dialingعلى
الشبكة الثابتة

GPON

شبكات ب صرية ب سرعة جيجابيت با ستخدام األلياف ال ضوئية (
(Gigabit Passive Optical Network

IP

بروتوكول االنرتنت ()Internet Protocol

ISDN

ال شبكة الرقمية للخدمات املتكاملة ( Integrated Services
)Digital Network

ISPC

رمز نق طة اال شارة ا لدول ية ( International Signalling Point
)Code

ITU

االحتاد الدولي لالتصاالت

M2M

جهاز اىل جهاز ()Machine to Machine

خطة الرتقيم الوطنية

3

ال ش ب كة شبكة خلوية حيث تكون الوصلة األخرية مع العميل السلكية
ا لال س ل ك ية وتكون ال شب كة موز عة على م ناطق أر ض ية ت سمي اخلال يا
املتنقلة
ويوجد بكل خلية على األقل جهاز واحد لإلرسال واالستقبال بابت
املوقع يعرف مبوقع اخللية أو احملطة األساسية.
NSPC

رمز نقطة االشارة الوطنية ()National Signalling Point Code

الرقم

سلسلة من  8أرقام عشرية تُددد هوية املشرتك أو النقطة اليت جيري
ت قديم ا خلد مة من ها و جيب ا ست خدام أي مُعرف ( ،)identifierقد
يتعارض ا ستخدامه مع أي رقم ،وفق هذه اخلطة أو أي لوائح ت صدر
عن اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات.

إ م كا ن ية ن قل حتويل املشرتك املخصص له رقم من مشغل حالي إىل مشغل أخر.
األرقام
نطاق الرقم

سلسلة من األرقام التسلسلية خمصصة لتشغيل خدمات االتصاالت.

اخلطة
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PSTN

شبكة هاتفية تبادلية عمومية ( Public Switched Telephone
)Network

SPC

رمز نقطة االشارة ()Signalling Point Code

رمز االشارة SS7

نظام اال شارة رقم  )Signalling System No. 7( 7الرموز الق صرية
املخ ص صة أو أي رقم غري معرف من خانتني أو بالبة وي سبق الثمانية
أرقام املوحدة لرقم املشرتك.

STD

خط االتصاالت الرئيسي للمشرتك ()Subscriber Trunk Dialling

القانون

يقصد به القانون رقم  37لسنة  2014ب واخلاص بانشاء اهليئة العامة
لالت صاالت وتقن ية املعلو مات وملد قا ته وت عديال ته ،والئد ته
التنفيذية

رمز اخلط الرئيسي سلسة من األرقام جيب إدخاهلا قبل رقم اهلاتف لبدء مكاملة هاتفية
ألغراض اختيار دائرة اتصاالت مناسبة لتوجيه املكاملة من خالهلا.
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البنود والشروط العامة
مادة ()٢
.1
.2

.3
.4

.5

تعترب نطاقات االرقام اليت خت ص صها اهليئة للم ستخدم أو االرقام ال شخ صية اليت خي ص صها
املشغل للمنتفعني مملوكة للهيئة وال تنتقل ملكيتها ألي شخص عند ختصيصها.
يلتزم م شغلي ال شبكات بإعادة نطاقات األرقام املخ ص صة إىل اهليئة عند انتهاء ترخيص
امل ش غل أو الرتخيص من الباطن أو اخلدمات ذات ال ص لة أو ع ند حدو أي تغيري يف بنود
وشروط الرتاخيص املمنوحة فيما يتعلق بنطاق األرقام املخصصة.
يلتزم املرخص هلم با ستخدام االرقام أو الرموز املخ ص صة ح سب اخلطة احلالية يف اخلدمات
اليت جرى حتديد أو ختصيص هذه الرموز أو االرقام هلا.
ال جيوز للمرخص هلم الذين يقدمون خدمات االت صاالت عرب االنرتنت أو عرب أي شبكات
أخرى قائمة على بروتوكول االنرتنت استخدام أو ختصيص أي رقم مطابق لألرقام احملددة أو
املخ ص صة يف هذه اخلطة ألي خدمات أو ا ستخدامات أخرى قد تت سبب يف ن شوء خماطر
االرتباك بني خدمات املرخص هلم وأي خدمات أخرى مت حتديد أو خت صيص أو حجز الرقم
هلا مبوجب هذه اخلطة.
جيوز للم شغلني املرخص هلم خت صيص أي رقم أو رمز ضمن نطاق خم صص هلم ،ألي شخص
ما مل يكن ذلك الرقم أو الرمز خمصصا بالفعل لشخص أخر.
اإلخطار بتخصيص أو تفعيل نطاقات األرقام
مادة ()٣

.1

.2
.3

.4
.5

ختطر اهليئة املشغلني املرخص هلم داخل الكويت واجلهات املعنية مبا يف ذلك جمموعات
عمل االحتاد الدولي لالتصاالت بتخصيص األرقام اجلديدة من خالل نشرات على موقعها
االلكرتوني لتسهيل الربط البيين بني شبكات املشغلني.
يلتزم املشغلني بتفعيل نطاقات األرقام اجلديدة املخصصة ملشغلني آخرين وتسهيل مرور
اتصاالت تلك األرقام من خالل شبكاتهم.
جيب إخطار اهليئة إذا يتطلب تنفيذ الربط البيين لنطاق األرقام املخصصة مدة تتجاوز 30
يوم من تاريخ إخطار التخصيص وعلى املشغاللذي يقوم بعملية التفعيل و تقديم مربرات
التأخري وخطة اإلجراءات التصديدية لتفعيل األرقام املخصصة إىل اهليئة
جيب على املشغل املرخص له تقديم أمساء وتفاصيل االتصال اخلاصة باألشخاص املفوضني
باستالم إخطارات التخصيص متابعة طلبات خدمات الرتقيم.
تقوم اهليئة باعداد تقرير سنوي بشأن كل األرقام املخصصة واستخدامها ويتم نشره من
خالل موقعها االلكرتوني.
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رمز الرتقيم الوطين
مادة ()٤
.1

رمز الدولة
أ .رمزالدولة املخصص من قبل االحتاد الدولي لالتصاالت – قطاع التقييس هو ()965
ويتبع هذا الرمز بداية االتصال الدولي للمكاملات اليت تتم من خارج دولة الكويت
يليها الرقم الوطين احمللي للوجهة املتصل بها داخل دولة الكويت.
ب .امل عايري وا حلد األق صى لألر قام :تلتزم اخل طة الوطن ية للرتقيم بتو ص يات اال حتاد
الدولي لالتصاالت – قطاع التقييس .E.164
ج .اتساق األرقام :جيب أن حتتفظ األرقام بصيغة متسقة وغري متناقضة لعرض الرقم
وأن تتسم بشفافية وموضوعية ،وفيما يلي الصيغ املوصي بها لعرض الرقم احمللي
املكون من مثانية خانات مبوجب اخلطة.
 .1الصيغة الوطنية :صيغة الرقم الوطين عبارة عن بـمانية خانات يعرب عنها:
(.)ABCD EFGH
.2

.2

الصيغة الدولية (الواردة) :صيغة الرقم الدولي للمكاملات الواردة يعرب عنها:
رمز الدولة  +الرقم الوطين (.)+965 ABCD EFGH

بنية رقم اهلاتف الوطين
أ .ت ستخدم اخلطة جمموعة الرموز الع شرية  9 -0لكل خت صي صات األرقام ولن
تشكل احلروف والرموز غري العشرية األخرى جزء من اخلطة
ب .يكون الطول اإلمجالي لألرقام الوطنية اخلا صة بال شبكة اهلاتفية العمومية
التبادلية ( )PSTNوال شبكات الب صرية ( )GPONوال شبكة الال سلكية املتنقلة
مثانية ( )8خانات.
ج .كون ال شب كة الرقم ية لل خدمات املت كام لة مبن ية على ال شب كة ا هلاتف ية
العموم ية الت بادل ية) )PSTNال قائ مة و/أو ال شب كات الب صر ية ( )GPONفإن أر قام
امل شرتكني يف ال شب كة الرقم ية لل خدمات املت كام لة (االت صاالت ا لداخلية
املبا شرة) ستخ صص ح سب خطة الرتقيم الوطنية كأرقام من ( )8خانات على
الشبكة اهلاتفية العمومية التبادلية /أرقام شبكة االتصال الثابتة.
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.3

تصنيف األرقام عن طريق اخلانة األوىل
توفر خ طة الرتقيم الوطن ية ن طاق نظري يت ضمن  100مليون رقم ب يد أن األر قام جيري
ت صنيفها إىل خدمات خمتلفة وفق اخلانة األولي حيث يو ضح ترميز اخلانة األولي من
الرقم نوع اخلدمة املقدمة كالتالي.
أ.

أرقام خانتها األوىل صفر:
 .1األرقام اليت تبدأ برقم صفر حمجوزة خلدمات االتصاالت الدولية
املباشرة ويكون طول تلك األرقام موحد ومكون من خانتني
(.)00
 .2البداية الدولية :تستخدم ( )00للمكاملات الدولية من داخل
دولة الكويت وتتبعها أرقام رمز الدولة والرقم احمللي.
 .3إذا كان املشغل يدعم استعمال أجهزة حتكم بالرمز " "+فإن
ذلك يفسر على أنه البداية الدولية عند استخدامه يف بداية
سلسلة من األرقام الصادرة.

ب.

أرقام خانتها األوىل (:)1
.1

أرقام مكونة من بالبة خانات:
أ .خت صص األرقام الثالبية خلدمات الطوارئ وجيوز للكيانات التجارية اليت
متتلك حركة ات صاالت نهائية كبرية للخدمات املقدمة للم ستخدمني
طلب احلصول عليها.
ب .ت ستخدم الرموز الق صرية املكونة من بال أرقام للو صول إىل خدمات
املشغلني اآلخرين (باستخدام أرقام الوصول احملددة واملخص صة للمشغلني)
أو خدمات معينة أخرى لنفس املشغل.
ت .ال تكون الرموز القصرية اخلاصة مدمات الطوارئ والسالمة مرتبطة بأي
م شغل وجيب أن يتمكن امل ستخدم من االت صال بتلك األرقام يف أي وقت
ومن أي شبكة جمانا ويستطيع املشغلون احلصول على املعلومات الالزمة
لتدديد خط السري املناسب للمكاملات على تلك األرقام من اجلهات املعنية.

 .ت ستخدم الرموز الق صرية خارج ال شبكة ينبغي أن يكون باإلمكان
الو صول إليها من أي شبكة ات صاالت وجيب على املرخص هلم االحتفاظ
بتوزيع ترقيم الرموز الق صرية ذات ال صلة حتى نكن إنهاء اخلدمات على
الرموز الق صرية خارج ال شبكة وي ضمن امل شغلون املرخص هلم إمكانية
الوصول إىل تلك الرموز من خالل شبكات االتصال اخلاصة بهم.
أرقام مكونة من سبعة خانات:
.2
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أ .ختصص باعتبارها أرقام اخلدمة املميزة.
ب .جيوز للكيانات التجارية واجلهات احلكومية طلب احلصول عليها.
ت .تصنف لغرض التخصيص إىل أربع فئات :ذهيب – فضي – برونزي – عادي.
ج.

أرقام خانتها األوىل (:)2
 .1تكون األر قام اليت ت بدأ بالرقم ( )2مكو نة من مثان ية خا نات
وخم ص صة خلدمات شبكة االت صاالت الثابتة للم شرتكني
احملليني.
 .2جيوز مل ست خدمي ال سكن ا خلاص والك يا نات الت جار ية
واجلهات احلكومية احل صول على أرقام شبكة االت صاالت
الثابتة مبوجب ال شروط والبنود احملددة من جانب امل شغلني
املرخص هلم.
 .3خت صص نطاقات أرقام شبكة االت صاالت الثابتة ( )DIDيف
جمموعات من مئة ( )100رقم تسلسليا.

د.

أرقام خانتها األوىل ( )5أو ( )6أو (:)9
أ .األر قام ا ليت ت بدأ با لر قم ( )5أو ( )6أو ( )9حم جوزة خلد مات
االتصاالت املتنقلة املقدمة من قبل مشغلي شبكة االتصاالت
املتنقلة.
ب .ختصص نطاقات أرقام شبكة االتصاالت املتنقلة يف جمموعات
من عشرة آالف ( )10,000رقم تسلسليا.
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.4

ملخص خطة الرتقيم الوطنية
)(2

)(1

)(4

)(3

طول الرقم

احلد
األدنى

احلد
األقصى

أرقام اخلانات
االبتدائية
لألرقام الوطنية

معلومات إضافية

استخدام الرقم E.164

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

10

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

11

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

12

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

13

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

14

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

15

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

16

أرقام الطوارئ والقصرية

رقم غري مرتبط جغرافيا

3

3

17

أرقام اتصال جماني

رقم غري مرتبط جغرافيا

7

7

18

النطاق مغلق

-

-

19

خدمات اهلاتف الثابت

8

8

2

النطاق مغلق

-

-

3

النطاق مغلق

-

-

4

فيفا

خدمات اهلاتف املتنقل

8

8

5

أوريدو

خدمات اهلاتف املتنقل

8

8

6

النطاق مغلق

-

-

7

النطاق مغلق

-

-

8

خدمات اهلاتف املتنقل

8

8

9

وزارة اخلدمات

زين
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.5

الرقم الدولي العاملي ()UNI
ال جيوز استخدام الرقم الدولي العاملي ( )UNIيف دولة الكويت اال بعد أخذ موافقة اهليئة.

.6

مسئوليات املشغل
أ.

يلتزم امل ش غل ب هذه اخل طة ب كل ما خيص األر قام أو الرموز املخ ص صة له
وا خلد مات اليت ي قدم ها ويع مل وفق خ طة سنو ية ي عد ها وي قدم ها ل لهي ئة
العتمادها.

ب.

تشمل اخلطة توقعات املشغل بشأن األرقام املزمع تفعيلها.

ج.

أي معلومات أخرى تطلبها اهليئة بشأن الرتقيم.

د.

تقدم هذه املعلومات بالشكل الذي حتدده اهليئة.
طلب األرقام أو الرموز
مادة ()٥

.1

معايري ختصيص نطاقات أرقام شبكة االتصاالت املتنقلة:
أ .جيوز مل شغلي خدمات شب كة االت صاالت املتنق لة املرخص هلم من ق بل اهلي ئة
بتقديم خدمات االت صاالت املتنقلة للجمهور ويديرون نظام ات صاالت يت ضمن ق سم
للرتقيم التقدم بطلب ختصيص نطاق أرقام.
ب .جيب على مقدم الطلب ا ستيفاء ا ستخدام ( )80%من كل األرقام املخ ص صة من نفس
نوع اخلدمة فيما يتعلق باألرقام املخ ص صة يف جمموعات و ( )100%من نفس نوع
اخلدمة فيما يتعلق باألرقام املخص صة فرديا حتى يتسنى هلم طلب ختصيص نطاق
أرقام جديد.
ج .صتسب االستخدام على الندو التالي:
اال ست خدام (( =)%إ مجالي األر قام يف املفع لة +إ مجالي األر قام الغري مفع لة) /
(إمجالي األرقام املخ ص صة (+األرقام املنقولة للم ش غل – األرقام املنقولة من
املشغل) .100 X
د .عند التقدم بطلب خت صيص نطاق أرقام جديد جيب على امل ش غل توفري املعلومات
التالية حال طلب اهليئة ذلك:

خطة الرتقيم الوطنية
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.1

.2
.3
.4
.5

تفا صيل الرخ صة املمنوحة والذي ينوي امل شغل مبوجبها ت شغيل
نطاق األرقام الذي ي سعى للد صول عليه وبيانات نظام الت شغيل يف
الوقت احلالي.
تفاصيل أي نطاق ترقيم قائم لديه ومتعلق بذلك الطلب.
تفا صيل نوع خدمة االت صاالت املقرر تقدنها على النطاق و سعر
التعرفة املقرتح مقابل اخلدمة.
نطاق األرقام املف ضل إ ضافة اىل بديل باني وبالث يف حال عدم توفر
اخليار األول.
تفاصيل استخدام النطاقات املخصصة له حاليا مثل:
أ .األرقام املفعلة للمستخدم النهائي
ب .األرقام الغري مفعلة
ت .األرقام اليت مت حجزها حت سبا للنمو يف الطلب أو تلبية لطلبات
العمالء.

 .االستخدام املتوقع حسب اخلطة السنوية.
 .6أي معلومات اخرى تراها اهليئة ضرورية لدعم الطلب.
ه .حتدد رسوم وإجراءات التخصيص بقرارت تصدر عن اهليئة.
.2

معايري ختصيص نطاقات أرقام شبكة االتصاالت الثابتة:
أ .جيوز ملشغلي خدمات شبكة االتصاالت الثابتة املرخص هلم من قبل اهليئة بتقديم
خدمات االت صاالت الثابتة للجمهور ويديرون نظام ات صاالت يت ضمن ق سم للرتقيم
التقدم بطلب ختصيص نطاق أرقام.
ب .جيوز للكيانات التجارية واجلهات احلكومية التقدم بطلب خت صيص نطاق أرقام
هلم.
ج .يقدم صاحب الطلب أي معلومات أخرى تراها اهليئة ذات صلة بالطلب ويتضمن ذلك
وصف خمتصر لتعريفات النظام التشغيلي والتقين اخلاص مبقدم الطلب.
د .حتدد رسوم وإجراءات التخصيص يف املرفق (.)2

.3

معايري ختصيص أرقام اخلدمة املميزة:
أ .جيوز للكيانات التجارية واجلهات احلكومية التقدم بطلب ختصيص.
ب .صق لطالب التخصيص حتديد فئة الرقم املطلوب ختصيصه.
ج .حتدد تفاصيل الفئات ورسوم وإجراءات التخصيص يف املرفق (.)3
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.4

معايري ختصيص األرقام الثالبية:
أ .جيوز ملقدمي خدمات الطوارئ والسالمة التقدم بطلب ختصيص.
ب .جيوز للجهات احلكومية والكيانات التجارية اليت متتلك حركة ات صاالت نهائية
كبرية التقدم بطلب ختصيص.
ج .عند التقدم بطلب ختصيص جيب توقري املعلومات التالية:
 .1نوع اخلدمة املقدمة واملطلوب من أجلها الرقم.
 .2الشرصة املستخدمة للرقم.
 .3حجم االتصاالت النهائية املتوقعة.
د .حتدد رسوم وإجراءات التخصيص يف املرفق (.)4

.5

وقت تقديم طلب التخصيص
جيب أن يقدم طلب ختصيص األرقام يف مدة أقصاها بالبة أشهر قبل موعد التشغيل املقرر.

.6

حجز األرقام أو الرموز
أ .جيوز للهيئة وفق تقديرها املوافقة على حجز األرقام أو الرموز.
ب .احلجز ال يعطي مقدم الطلب تلقائيا احلق يف تفعيل النطاق كما أنه ال ي ضمن
االحتفاظ بالنطاق الرتقيم وختصيصه يف وقت الحق.
ج .احلجز حمدد زمنيا بثالبة أشهر قابلة للتجديد مبوافقة اهليئة مرة واحدة.
د .جيب حتويل عمليات احلجز إىل طلب خت صيص وموافقة اهليئة على التخ صيص
قبل تفعيل األرقام.
ه .يتم إلغاء احلجز عند:
 .1انت هاء املهلة الزمنية احملددة للدجز دون تقديم طلب خت صيص أو جتديد
احلجز.
 .2قيام مقدم الطلب بسدب طلب احلجز.
 .3قيام مقدم الطلب بطلب حجز أو ختصيص نطاق بديل.

.7

دراسة الطلبات
عند تقديم طلب ختصيص ترقيم تقوم اهليئة بدراسة الطلب آخذة بعني االعتبار ما يلي:
أ .املبادئ التوجيهية الواردة يف هذه اخلطة.
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ب .خطة الرتقيم الوطنية.
ج .بنود الرتقيم الواردة يف ترخيص مقدم الطلب.
د .استيفاء مقدم الطلب ملعايريوإجراءات التخصيص.
.8

قابلية نقل األرقام
جيب على مجيع امل شغلني احلرص على توافق األرقام املخ ص صة هلم من قبل اهليئة مع
اللوائح والقرارات الصادرة عن اهليئة بشأن نقل األرقام بني املشغلني.

.9

الفرتة الزمنية للتخصيص
تقوم اهليئة بالتخصيص وفقا هلذه اخلطة خالل فرتة بالبني يوما من تاريخ استالم الطلب
الذي صتوي على كافة املعلومات املنصوص عليها اللوائح والقرارات ذات الصلة املعمول بها
والسارية وقت تقديم الطلب ويف حال عدم طلب اهليئة أي معلومات أو توضيدات إضافية.

.10

رفض طلبات الرتقيم
أ .للهيئة احلق يف رفض طلبات التخصيص كليا أو جزئيا يف حال عدم متاشيها مع
هذه اخلطة أو القوانني واللوائح والقرارات األخرى ذات الصلة.
ب .تبلغ اهليئة يف حالة الرفض مقدم الطلب بأسباب الرفض حال طلبه.
ج .جيوز للهيئة ختصيص بديل يليب متطلبات مقدم الطلب دون أن يتعارض مع املعايري
اليت أدت إىل رفض الطلب األصلي باالتفاق مع مقدم الطلب.
د .جيوز ملقدم الطلب أن يعرتض لدى اهليئة على أسباب الرفض ،و يكون الرد على
مقدم الطلب يف غضون  30يوما ،ويف حالة عدم الرد على االعرتاض خالل املدة
احملدده سلفا يعترب اعرتاضه مرفوض.

.11

شهادة التخصيص
أ .تقوم اهليئة بإصدار شهادة ختصيص للمشغل ،وال جيوز للمشغل أن يقوم بإجراء أي
تغيريات تتعلق بالتخصيص املطلوب لألرقام حتى صدور هذه الشهادة واستالمها.
ب .جيوز للهيئة يف حالة الضرورة سدب الشهادة وإصدار شهادة ختصيص جديدة
وتعترب الشهادة السابقة الغية كأن مل تكن.
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.12

شروط التخصيص
أ .الشروط العامة
 .1جيب استخدام التخصيص للغرض احملدد يف الطلب والوارد يف شهادة
التخصيص بالتماشي مع هذه اخلطة.
 .2يتدمل املشغل املرخص له يف األصل مسئولية األرقام املخصصة وال يعيق
ذلك التخصيص الفرعي للمنتفعني مبا يتماشى مع االستخدام احملدد يف
التخصيص األصلي.
 .3صتفظ حامل التخصيص بسجل لكل رقم مستخدم وبيانات للعمالء ذات
الصلة وكذلك نسبة األرقام املستخدمة ،وحتدد الئدة محاية املستخدم
آلية وشروط عمل اشرتاك جديد للمستخدمني.
 .4صتفظ حامل التخصيص بسجل لألرقام املنقولة.
 .5ال جيوز للمشغل استخدام أرقام مالف األرقام اليت مت ختصيصها من قبل
اهليئة وصادر بها شهادة ختصيص صاحلة.
 .6يستخدم املشغلني املرخص هلم األرقام املخصصة وفقا لبنية األرقام وطوهلا
على الندو احملدد يف هذه اخلطة ويشمل ذلك استخدام األرقام املخصصة
خلدمات الرسائل مثل الرسائل القصرية ) (SMSومن غرياملسموح به تقليص
عدد األرقام املستخدمة.
 .7يضع املشغل املرخص له الرقم حتت املراقبة ملدة  3أشهر من تاريخ قطع
اخلدمة عن العميل أو اإللغاء من قبله ،وخالل هذه الفرتة ال جيوز إعادة
تعيني الرقم إىل أي آخر عداه وجيب احلفاظ على فرتة املراقبة اخلاصة
باألرقام املنقولة من قبل املشغل املرخص له.
ب .التغيريات على املخصصات
جيب على املشغل املرخص له الذي مت ختصيص نطاق ترقيم له أن يقدم طلب إىل
اهليئة عند القيام بأي من التغيريات التالية:
 .1حيازة نطاقات األرقام.
 .2الغرض من التخصيص.
 .3شروط االستخدام املبينة يف هذه اخلطة.
ج .التدقيق
 .1يقدم كل صاحب ختصيص إىل اهليئة جرد ترقيم دوري.
 .2تقدم املعلومات التالية يف خطة الرتقيم السنوية لكل مشغل:
أ .االستخدام احلالي للمخصصات.
ب .األرقام املفعلة للمستخدمني النهائيني.
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ت .جمموعات األرقام املخصصة ألغراض أخرى غري االستخدام النهائي.
 .تفاصيل األرقام اليت مت حجزها حتسبا للنمو يف الطلب.
ج .األرقام املنقولة إىل مشغل آخر مبا يف ذلك األرقام اليت مت نقلها تلبة
لطلب مستخدم نهائي أو قبل التخصيص ملستخدم نهائي.
.13

سدب األرقام أو الرموز
أ .جيوز للهيئة سدب نطاقات االرقام اليت خصصتها أو جزء منها ،يف حال عدم توافق
االستخدام أو التخصيص مع:
 .1هذه اخلطة
 .2الرتخيص املمنوح من قبل اهليئة
 .3أي قوانني أو لوئح أو قرارات أخرى هلا صلة بالرتقيم.
ب .ال يتم سدب نطاق الرتقيم املفعل يف خدمة مستخدمني نهائيني إال بعد تشاور اهليئة
مع األطراف املعنية ملدة ال تقل عن بالبني يوما ،وختضع لفرتة إشعار ال تقل عن
بالبة أشهر من تاريخ هذه املشاورات.
ج .إذا مل يتم النطاق املخصص أو جزء منه يف غضون ستة أشهر ،جيوز سدب النطاق
املخصص بعد التشاور مع األطراف املعنية وخالل الفرتة احملددة أعاله.
سجالت الرتقيم والرموز
مادة ()٦

.1
.2

حتتفظ اهليئة بسجالت شاملة حلالة مجيع نطاقات األرقام والرموز وجمموعات األرقام اليت
تتكون منها اخلطة وتنشر اخلطة موقعها االلكرتوني وتقوم بتدديثها دوريا.
تقوم اهليئة بتصميم اخلطة حبيث تكون مجيع األرقام أو الرموز يف إحدى فئتني:
أ .قابلة للتخصيص :وهي األرقام والنطاقات اليت املسموح بتخصيصها لالستخدامات
الواردة يف هذه اخلطة.

.3

ب .مغلقة :وهي النطاقات املغلقة حتى إشعار آخر لالستخدامات املستقبلية ملورد
الرتقيم.
تندرج مجيع األرقام والرموز القابلة للتخصيص حتت أحد احلاالت التالية بالتدديد:
أ .خمصصة :وهي رموز أو أرقام مت ختصيصها ملرخص له سواء مت تفعيلها ملستخدم نهائي
أم مل يتم.
ب .متاحة :وهي الرموز واألرقام املتوفرة للتخصيص للمشغلني والعمالء.
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ج .املتاحة بشرط :وهي الرموز واألرقام املتاحة بشروط معينة ،كدجم نطاق معني
ومضاعفاته ،أو ملشغل معني فقط على سبيل املثال.
مادة ()٧
.1
.2

رمز نقطة اإلشارة الدولي ( )ISPCللكويت  100-2ويسمح حاليا فقط لوزارة املواصالت
باستخدام رمز نقطة إشارة دولي.
رموز نقاط اإلشارة الوطنية ()NSPC
أ .هي رموز تستخدم إلنشاء وصالت إشارة  SS7مباشرة والربط البيين مع الشبكات
احمللية.
ب .تقوم اهليئة بتعيني جمموعة من  8رموز نقاط إشارة وطنية ( )NSPCلكل مشغل
مرخص له .ويتم تعيني جمموعة ممابلة عند استنفادها من اجملموعات املتاحة
التالية.
التزامات املشغلني
مادة ()٨

.1

.2

.3

ينبغي للعمالء أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام الشركات للبيانات املتعلقة
باألرقام للتخطيط والدراسات ،حيث ختضع لألحكام والشروط الواردة يف الئدة
محاية املستخدم وأحكام اخلصوصية الصادرة عن اهليئة.
جيب على املشغلني املرخص هلم اختاذ خطوات ملموسة حلماية خصوصية العميل
وبياناته الشخصية وأمناط االتصال اخلاصة به ،حبيث تكون مؤمنة ضد االستخدام
الغري مصرح به واالتصاالت الغري قانونية أو الغري املرغوب فيها أو املسيئة.
جيب على املشغل املرخص له احلفاظ على السرية واالمتناع عن استخدام أو اإلفصاح عن
أي مما يلي يف غري األغراض املخصصة لتقديم خدمات االتصاالت:
أ .البيانات السرية والشخصية اليت يتم احلصول عليها من العميل.
ب .البيانات اليت تتعلق باستخدام شبكة االتصاالت أو املعلومات أو اخلدمات.

.4

ج .البيانات اليت يتم احلصول عليها أو مت احلصول عليها فيما يتعلق بتشغيل شبكة
اتصاالت أو توفري خدمة اتصاالت.
جيب على املشغلني اختاذ التدابري املالئمة حلماية هوية املستخدم النهائي ملعلومات
الرتقيم واملعلومات املرتبطة به ،وجيب أال يكشف عن أمساء العمالء أو أي بيانات
شخصية مرتبطة باألرقام املخصصة.
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مادة ()٩
يلتزم املرخص له بسداد رسوم التخصيص املعتمدة والصادرة بقرارات من قبل اهليئة.
مهام اهليئة
مادة ()١٠
تقوم اهليئة بتنظيم ختصيص األرقام الواردة يف اخلطة عن طريق قاعدة بيانات نكن الوصول
إليها من خالل موقع اهليئة االلكرتوني لتقديم الطلبات التالية:
 .1طلب ختصيص جديد
 .2طلب جتديد ترخيص
 .3طلب التنازل عن ختصيص
 .4طلب إلغاء ختصيص
مادة ()١١
تنظم خطة الرتقيم الوطنية عمل نطاقات األرقام الصادرة من اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية
املعلومات.

مادة ()١٢
على اجلهات املعنية كل فيما خيصه تنفيذ هذه اخلطة ،ويعمل بها من تاريخ نشرها يف اجلريدة
الرمسية.
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