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 حول  دراسة
 دفع تعرفتها المستمميتطبيق المكالمات التي 

 

 

 الغرض
للمسائل التقنٌة والتشغٌلٌة المتعلقة بإدخال خدمة  عامة ترمً هذه الوثٌقة إلى إجراء معالجة 

المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم )مكالمة ذات تعرفة معكوسة( إلى لبنان وتطبٌقها محلٌا من قبل 
 . ً اإلتصاالت فً لبنانمشغل جمٌع 

 
 

 تعرٌف المصطلحات
)أو المكالمة ذات التعرفة المعكوسة( هً مكالمة ٌدفع تعرفتها  المكالمة التً ٌدفع تعرفتها المستلم
أو عامل هاتف به(. ٌمكن أن تتم هذه المكالمة بمساعدة  الُمتََّصلالفرٌق الذي ٌتلقى المكالمة )الفرٌق 

الحالتٌن توجه المكالمة وتكتمل عبر نظام خدمات عامل الهاتف  كلتا ممكنن. وفً  آلً عبر نظام
(OSPS). 

 
تقدم عادة مزٌة المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم كجزء من مزاٌا نظام خدمات عامل الهاتف 

(OSPS) والمكالمات التً تفوتر على إلى آخر شخص من وتتضمن المكالمات التً تتم  ،األخرى
 ان/فرٌق ثالث ومساعدة الدلٌل. حساب بطاقة ائتم

 
والذي  ٌتضمن جزءاً من إمكانٌات الشبكة،  ٌشكل (OSPS)نظام خدمات عامل الهاتف بما أن و

قادرة على إعادة توجٌه المكالمات  5أو  4وحدات تحوٌل متخصصة إلى مقسم من الفئة  إضافة
( ثم  توجه المكالمة إلى PRIر  معٌا ذات الداخلة إلى مراكز/مواقع عمال الهاتف )عادة على دائرة 

 مع عامل الهاتف. التبادل  الرقم المقصود بعد انتهاء 
 
 

 كٌف تعمل
عامل الهاتف.  أي تدخل منمعالجة آلٌة للمكالمات الداخلة دون ب ن عامل الهاتف الممكن ٌقوم نظام

على أساس  ثالث أو طرف ، على حساب أرقاماالتصال الهاتفٌة بطاقات الُتفوتر المكالمة على 
 االعتمادبطاقات وأرقام بها  مكالمة ٌدفع تعرفتها  المستلم. وٌتم التحقق من صالحٌة األرقام الُمتََّصل

 قبل وصل المكالمة بالرقم المقصود. 
 

للمشتركٌن الذٌن ٌجرون مكالمات   مباشرة عامل الهاتف مساعدة المعالجة بواسطة ُتوفر المكالمات 
 آخر. إلى شخص شخص من أو  من محطة  إلى محطة أخرىمستلم، أو مكالمات ٌدفع تعرفتها ال
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 استٌفاء التعرفة
تتألف تعرفة المكالمة من تعرفة مكالمة مشابهة ال تتطلب مساعدة عامل الهاتف، ٌضاف إلٌها رسم 

تً إضافً ٌدفع  لقاء أتعاب عامل الهاتف. وٌكون عادة هذا الرسم اإلضافً بالنسبة للمكالمات ال
وبغض النظر من عامل الهاتف. مباشرة تتلقى مساعدة ممكننة أقل من المكالمات التً تتلقى مساعدة 

ان كانت المكالمات التً تتلقى مساعدة ممكننة بالكامل أو مساعدة من عامل الهاتف، ٌجب على 
أن ٌقبل وٌوافق  به الُمتََّصلأن ٌطلب رمزاً خاصاً أو رقماً مجانٌاً، وعلى الفرٌق  الُمتَِّصلالفرٌق 

 على دفع كلفة المكالمة قبل وصل الطرفٌن ببعضهما. 
 

وهذا به استالم هذه المكالمة، لن ُتستوفى تعرفة عن هذه المحاولة.  وفً حال رفض الفرٌق الُمتََّصل
  ٌعنً أن رسوم الترابط، فً حال وجودها، ٌجب أن ُتلغى لدى تسدٌد الفاتورة.

 
 

 خٌارات التطبٌق
 داول التالٌة خٌارات االتصال المختلفة فً لبنان: تبٌن الج

 

 
 

 
  تسلسلفٌما ٌلً الخٌارات المقترحة لتطبٌق المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم وهً ترد وفق 

 تعقٌد تطبٌقها.
 
 

 الُمتَِّصلالفريق 
 به الفريق الُمتََّصل

 الثابت   بت  الثا        

 1الخميوي       1الخميوي      

 2الخميوي       2الخميوي   

 

 مشتركو الهاتف الثابت المنتظمون 
 هاتف العموم          

 المشتركون المنتظمون          
مشتركو البطاقات             

 السابقة الدفع 

 المشتركون المنتظمون 
مشتركو البطاقات السابقة   

 الدفع

 المشتركون المنتظمون        
مشتركو البطاقات                  

 السابقة الدفع 

 

 المشتركون المنتظمون 
مشتركو البطاقات  

 السابقة الدفع

 

 مشتركو الهاتف الثابت المنتظمون
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 السماح بإجراء المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم ضمن الشبكة الثابتة فقط   -1
 

هما ضمن الشبكة الثابتة )مع افتراض وجود مشغل واحد لشبكة  به الُمتََّصلوالفرٌق  الُمتَِّصلرٌق الف
 الهاتف الثابت فً الوقت الحالً(. ال ضرورة إلجراء اتفاقٌة ترابط لتقدٌم هذه الخدمة. لكن 

 

 أو (OSPS)على مشغل شبكة الهاتف الثابت تركٌب مركز جدٌد لنظام خدمات عامل الهاتف 
 وتوسعته إذا لزم األمر(. 011استخدام مركز قائم )عامل الهاتف الدولً 

 
  (OSPS)ع سجالت الفوترة المتولدة من نظام خدمات عامل الهاتف ٌجم تحوٌل ٌمكن بكل سهولة

الذي ٌدفع تعرفة به  الُمتََّصلنظام الفوترة القائم للحصول على فاتورة المشترك ألن الفرٌق  إلى
 ضا مشترك فً الشبكة الثابتة. المكالمة هو أٌ

 
 
 إضافة مكالمة ٌدفع تعرفتها المستلم من هاتف خلٌوي إلى هاتف ثابت   -2
 

به مشتركاً فً الشبكة الثابتة. من الممكن استعمال نفس نظام خدمات عامل  ال ٌزال الفرٌق الُمتََّصل
وجود ترتٌبات ترابط المطبق من قبل مشغل الهاتف الثابت. لكن هناك حاجة ل (OSPS)الهاتف 
الحسابات فٌما بٌن مشغلً الهاتف الخلٌوي والهاتف الثابت. لتبسٌط تطبٌق هذا الخٌار وتسوٌة 
لنظام   مشاركة مكان المركز الرئٌسً الهاتف الخلٌوي ًمشغللرسوم الترابط، ٌمكن وتسوٌة 

 فً تحوٌلالستخدامها    لوضع تسهٌالت الربط العائدة له (OSPS)خدمات عامل الهاتف  
سعة هذا النظام ٌجب أن  أنحاجة للتأكٌد المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم إلى هذا النظام. ال 

شبكة  الواردة من تهندس بشكل ٌسمح بمعالجة حركة المكالمات اإلضافٌة التً ٌدفع تعرفتها المستلم 
 الهاتف الخلٌوي. 

 
جزءاً من فصل المكتب المركزي.  ت الربطمشاركة موقع تسهٌالمن وجهة نظر تنظٌمٌة، ٌعتبر 

ربط هذا التنظٌم الذي ٌسمح لمشغل الهاتف الخلٌوي بشراء مداخل مثل لذلك، ال بد من وجود 
(ports)  المعٌن التابع لمشغل الهاتف الثابت. مخصصة فً مقسم نظام خدمات عامل الهاتف 

 
 
 

 

 إضافة مكالمات ٌدفع تعرفتها المستلم إلى أرقام الهاتف الخلٌوي المنتظمة   -3
 

من أٌة شبكة. ٌمكن تنفٌذ هذا النوع من ثابت أن ٌكون رقم هاتف خلٌوي به  الُمتََّصلٌمكن للفرٌق 
 لكن ٌصبح توفٌر موقع،  أٌضاً  (OSPS)المكالمات عبر نظام خدمات عامل الهاتف الثابت 

مشغل الهاتف الخلٌوي فً مقسم نظام خدمات عامل الهاتف الثابت شرطاً ل العائدة لتسهٌالت الربط 
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إلزامٌا. ٌُصح هذا بنوع خاص عندما ٌتعلق األمر بمعالجة المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم 
على نفس شبكة الهاتف الخلٌوي، ألنه لن ٌكون من المنطقً استٌفاء رسوم  تبدأ وتنتهً  والتً 

ٌتطلب أٌضا على نفس الشبكة. ومرة أخرى، فإن هذا األمر  تبدأ وتنتهً عن المكالمات التً الترابط 
 . وجود نظام لفصل المكتب المركزي

 
ٌطبق فً هذه المرحلة نظام خدمات عامل الهاتف  أنوبصورة بدٌلة، ٌمكن لمشغل الهاتف الخلٌوي 

(OSPS) الخاص بالهاتف الخلٌوي بمعالجة ر الخاص به. فً هذه الحالة، سوف ٌقوم النظام المذكو
جمٌع المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم والتً ٌبدأ توصٌلها على شبكة الهاتف الخلٌوي بما فً 

 ( السابقة.2ذلك المكالمات المذكورة تحت الفقرة  )
 

ق فً أي من الحالتٌن، سوف ٌحتاج نظام خدمات عامل الهاتف )الهاتف الثابت أو الخلٌوي( المطب
لمعالجة المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم والتً ٌنتهً توصٌلها على شبكة الهاتف الخلٌوي إلى 

كانت هذه  أنتحدٌثه المتواصل بقاعدة بٌانات األرقام المنتظمة للهاتف الخلٌوي من أجل التحقق 
 مسموح أو غٌر مسموح بها. اتالمكالم

 
الفوترة المتولدة من جمٌع أنظمة خدمات عامل  وكما هً الحال دائماً، ٌجب استعمال سجالت

هذه الرسوم مع رسوم ولتسوٌة لفوترة المستعملٌن النهائٌٌن عن هذه المكالمات،  (OSPS)الهاتف 
 (. MIC2و  MIC1الترابط بٌن جمٌع المشغلٌن )الهاتف الثابت،

 
 سبقة الدفعمالسماح بإجراء مكالمات إلى أرقام الهاتف الخلٌوي ال    -4

الدفع. المسبقة مشتركاُ فً خدمة الهاتف الخلٌوي به  الُمتََّصلٌكون الفرٌق  أنهذه الحالة، ٌمكن  فً
لتثبٌت المكالمة ولمراقبة مدتها من  (IN)ٌتطلب تطبٌق هذا الخٌار توفر نظام ٌستند إلى شبكة ذكٌة 

ضافً الذي ٌشكله هذا أجل ضمان توفر مبلغ مدفوع مسبقا لتغطٌة تعرفة المكالمة. ونظراً للتعقٌد اإل
الخٌار والنزاعات التً قد ٌثٌرها المستهلك بسببه، ٌمتنع معظم المشغلٌن عن استعماله. بأٌة حال، 

 من المبكر معالجة إدخال هذا الخٌار واعتماده فً لبنان .
 

 احتساب تعرفة المكالمة التً ٌدفع تعرفتها المستلم مبادئ
 

 به وفقا للمعادلة اآلتٌة: ق الُمتََّصلمن الفرٌ المستوفى ٌُحَتَسب المبلغ  - أ
على شبكة  الصادرةتعرفة المكالمة التً ٌدفع تعرفتها المستلم = تعرفة المكالمة 

 المشغل + رسم الترابط + خدمة المساعدة المقدمة للمكالمة التً ٌدفع تعرفتها المستلم. 
 

ال  ة مشغل الهاتف الثابت. به ضمن شبك والُمتََّصل ٌكون الفرٌق الُمتَِّصل  للخٌار األول:
ل وجود لتسوٌة ترابط  ٌُحصِّ  المبلغ الكامل وٌحتفظ به.مشغل الهاتف الثابت . 
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هاتفاً خلٌوٌاً. المساعدة وتحصٌل  ٌكون الفرٌق الُمتَِّصل أنٌمكن أٌضا  للخٌار الثانً:
مشغل المبلغ هما من ضمن مسؤولٌة مشغل الهاتف الثابت. ٌدفع مشغل الهاتف الثابت إلى 

ضمن شبكة الهاتف  تعرفة المكالمة الصادرةالهاتف  الخلٌوي حصته التً تمثل رسم 
 الخلٌوي.

 
 . تقدم المساعدة ثابت به رقم هاتف خلٌوي  ٌكون الفرٌق الُمتََّصل أنٌمكن  للخٌار الثالث:

مشغل الهاتف الخلٌوي، وٌقوم مشغل الهاتف من خالل مشغل الهاتف الثابت أو  من خالل
بالتحصٌل. ٌدفع مشغل الهاتف الخلٌوي إلى مشغل الهاتف الثابت حصته التً ٌوي الخل

تمثل تعرفة المكالمة ضمن شبكة الهاتف الثابت. تدفع رسوم المساعدة إلى مشغل نظام 
 . (OSPS)خدمات عامل الهاتف 

 
ٌة تعرفة إلى دفع أبه  و الُمتََّصلأ الُمتَِّصلوفً حال لم تكتمل المكالمة، لن ٌضطر الفرٌق  - ب

 أو رسوم. 
 

 توصٌة
تبدأ وزارة االتصاالت بتقدٌم خدمة المكالمات التً ٌدفع تعرفتها المستلم  أنكحل سرٌع، نقترح 

توسع  أن( و011ضمن الشبكة الثابتة )الخٌار األول( عبر مركز االتصاالت الدولٌة )طلب الرقم 
 الخدمة تدرٌجٌاً للوصول إلى الخٌار الرابع المذكور سابقاً.

 


