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  حيث أنه

  

وفقاً لوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات وقطـاع    

تحت  وتحديداً، )وثيقة السياسة العامة للحكومة( 2003البريد المؤرخة بتاريخ الرابع من أيلول 

قطـاع االتصـاالت    2.2 ينص بند" األهداف المحددة والغايات المرجوة من هذه السياسة"بند 

  :على)) 49(و ) 47( الفقرات(الثابتة 

  

إزالة تكاليف الكفاءة المنخفضة لالحتكار في قطاع االتصاالت الثابتـة، وذلـك مـن خـالل     "

من خالل تأثير التنافس المفتوح بعـد  واإلجراءات التنظيمية الضرورية على المدى القصير، 

  ..."ذلك

  

ة منافسة وبديلة، وتوفير سعات ومخـارج دوليـة بديلـة،    إدخال خدمات اتصاالت دولي"... 

واستغالل التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال نقل المعلومات، باإلضافة إلى استخدام األنظمة 

  "تقديم الخدمات المتعددة المتنوعة والتكنولوجيا التي تتيح

  

  أنهو

  

  :على)) 45(و  )38(الفقرات ( 2.2تحت بند  تنص وثيقة السياسة العامة للحكومة

  

تقرر الحكومة أن يتم فتح سوق االتصاالت الثابتة بالكامل لمزيد من التنـافس فـي تزويـد    "

الخدمات عند، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد انقضاء فترة االنفرادية في األول من كانون 

  "2005ثاني 

  

وبعد انتهاء فترة االنفرادية  تقرر الحكومة أن يتم نشر التعليمات التنظيمية المزمع تطبيقها قبل"

الممنوحة لشركة االتصاالت األردنية، وذلك بأقرب وقت ممكن، لتوجيـه أصـحاب العالقـة    

والمهتمين والمستثمرين المحتملين في القطاع وعلى أن يتم هذا النشر بأقرب وقت ممكن عملياً 

  .2004آذار  31وقبل تاريخ 

  

  

  



 

  وأنه

  

   1995لسنة  13االتصاالت رقم من قانون ) 6(لمادة لنص اوفقاً 

  

  :تتولى الهيئة المهام والمسئوليات التالية"
 
تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقـاً للسياسـة العامـة      - أ

المقررة لضمان تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمسـتفيدين بسـوية   

لقطـاعي االتصـاالت وتكنولوجيـا     األمثـل ء عالية وأسعار معقولة وبما يحقق األدا

 "المعلومات

  

إلطـالع   البرنـامج اإلرشـادي   ئة تنظيم قطاع االتصاالت تصدر هذابناء على ذلك، فإن هي

العـام   للتشـاور المستقبلي والقضايا المنوي طرحها  البرنامجأصحاب العالقة والمهتمين على 

مزيد من التنافس في تزويد الخدمات عنـد،  ل"الثابتة بالكامل  سوق االتصاالتفيما يخص فتح 

 ".2005فترة االنفرادية في األول من كانون ثاني  انقضاءأو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد 

وسـيتم   .المالحظاتلتقديم كون دعوةً تأن  ابهوال يقصد لألغراض اإلعالمية  هي الوثيقة ههذ

لمالحظات حول مختلـف المسـائل   في وقت الحق نشر سلسلة من الدعوات لتقديم اآلراء وا

  .المحددة في هذه الوثيقة



 

  المقدمة. 1

  

نظرا لما يتمتع به قطاع االتصاالت من تأثير واسع على األردن بكافة قطاعاتـه االقتصـادية   

واالجتماعية، ونظراً لما ستوفره المنافسة من زخم ضروري لتطوير هذا القطاع، فلقد خطـت  

جذابـة  هذا االتجاه لتحقيق المنافسة الكاملة وخلـق بيئـة    المملكة مجموعة من الخطوات في

أدت  بيئة تنظيمية  إيجاداستمر العمل على ،  1995فمنذ عام . في سوق االتصاالت لالستثمار

بتحريـر قطـاع    اكتمالها في أقسام القطاع المختلفة ليصار إلى  تدريجياً المنافسة  إلى دخول

  .االتصاالت الثابتة

  

اتفاقيـة   ضمنوتعديالته والتزامات األردن  1995لسنة  13ون االتصاالت رقم تجاوباً مع قان

ووثيقـة السياسـة العامـة     األساسـية منظمة التجارة العالمية بما في ذلك اتفاقية االتصاالت 

موعداً إلنهاء فتـرة االنفراديـة لشـركة     2004كانون أول  31للحكومة والتي تحدد تاريخ 

  ء الرئيسية من قطاع االتصاالت الثابتةاالتصاالت األردنية لألجزا

  

وعند الحديث عن سوق االتصاالت الثابتة فإن وثيقة السياسة العامة للحكومـة تتطلـب أنـه    

وضمن الحدود التي تضمن عوامل السالمة العامة واالعتبارات األمنية والمحددات التقنية، أن "

أن ال "وكـذلك  " المنوي ترخيصـها ال يتم وضع أية قيود على حدود أو نوع الخدمات الثابتة 

، والتزاماً بهذه المتطلبات، "يستثنى استخدام أي نوع من التكنولوجيا المجدية في تقديم الخدمات

لن تقوم بوضع أية محددات على عدد التـراخيص المنـوي    فإن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

الشبكات وخدمات االتصاالت  أو على أنواع إصدارها للمشغلين المستقبليين لالتصاالت الثابتة

، فيما عدا ضمن الحدود التي تضمن عوامل السالمة العامة واالعتبارات األمنية المسموح بها

كما ستعمل الهيئة جاهدة على التأكد من أن المشـغلين المسـتقبليين لـن    . والمحددات التقنية

يخضـع منـه   إال مـا  تنظيمية فيما يخص استخدامهم للتقنية المتـوفرة   عوائقأية بيواجهوا 

لمتطلبات المتعلقة بإدارة الطيف الراديوي واالعتبارات األمنية وعوامـل السـالمة العامـة    ل

المبني علـى الموضـوعية    كما تؤكد الهيئة أن برنامجها المستقبلي لمنح التراخيص. األخرى

لدخول ا يسهلمصمماً بحيث  جاذباً لالستثمارسيكون برنامجاً  والشفافية ووضوح الخطوات، 

ستعمل الهيئة على حماية مصالح قطاع االتصاالت بالكامل مـن خـالل    .األقصى إلى السوق

  .ممارستها لصالحياتها حول المواضيع سالفة الذكر

  



 

 السياسة العامة للحكومة  تهدف إلى إدخال خدمات اتصاالت دولية منافسة وبديلة و وحيث أن 

فإن  الهيئة ستعمل  علـى   جال نقل المعلومات،استغالل التكنولوجيا الحديثة خاصة في م إلى

على سوق خدمات االتصاالت التنافسية المستقبلية في  التطبيقه ةجديد ةتنظيمي تعليمات تطوير

وكذلك تدرك . في تلك المرافق  المرافق المحلية والدولية لتعزيز االستثمار الصحي والتنافسي

ور الـداخل الجديـد إلـى سـوق خـدمات      الهيئة أنه وضمن المدى المنظور فإنه ليس بمقد

االتصاالت الثابتة أن يعمل على إنشاء شبكة مرافق اتصاالت كالتي تملكها شركة االتصاالت 

اسـتغالل بعـض    وعلى األصح فإنه على األرجح أن يعمد الداخلون الجـدد  .األردنية حالياً

لتشجيع مثـل هـذه   و. المرافق الموجودة لتقديم خدماتهم ضمن عروض مبتكرة لهذه الخدمات

،  فـإن الهيئـة   األخذ بعين االعتبار أهمية تحديد المستوى المناسـب لألسـعار  العروض مع 

شركة االتصاالت األردنية السماح للمنافسين باستخدام بعض أجزاء شبكتها الحالية  ستطلب من

ل كما ستتبنى الهيئة مجموعة من اإلجراءات لضمان عدم استغال .وبإعادة بيع بعض خدماتها

  . المنافسة في سوق االتصاالتللحد من في محاولة  متوفرة لديه ية قوة سوقيةألأي طرف 
 
  هيكل التراخيصوبرنامج  الجدول الزمني لتبني . 2

  

قطاع االتصاالت الثابتة للمنافسة بحلول األول من كـانون   لفتح المعلنة المتطلبات ضمن إطار

ئة بتجهيز مقترح واضح وصـريح للتـراخيص   ، فإن الحكومة تطلب أن تقوم الهي2005ثاني 

متضمناً شـروط الـرخص ومتطلبـات المتقـدمين      اإلضافية المنوي طرحها في هذا القطاع

وإجراءات التراخيص وأن يتم اإلعالن عن هذا المقترح ونشره لالستشارة واستمزاج وجهات 

على أن يـتم   2004حزيران  30نظر أصحاب العالقة بأسرع وقت ممكن عملياً وقبل تاريخ 

  .بعد ذلك تقديم هذا المقترح فور إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء

  

ستقوم الهيئة باستشارة واستمزاج وجهات نظر أصحاب العالقة من القطاعين العام والخـاص  

احتياطـات  الجديد وما يالزمه من  التراخيصبهيكل فيما يخص مجموعة من القضايا المتعلقة 

 .جل الوصول إلى إرشادات جديدة تسهل تطور المنافسة في سوق الخدمات الثابتةمن أ تنظيمية

لتزويد المهتمين بالتفصيالت الالزمـة   في بداية شهر أيار ةعام ندوةوستعمل الهيئة على عقد 

  .هذه القضايا والتماس اآلراء والتعليقات عن

  

كل هذه اإلجراءات هو بدء عمليـة  إن الهدف من اتخاذ الهيئة لف ووفقاً للسياسة العامة للحكومة

    .2004استدراج طلبات الترخيص اعتباراً من مطلع شهر أيلول 



 

السـوق   االهيئة ستشكل القاعدة للمشغلين الجدد ليـدخلو ستحددها  التي والتعليماتالبرنامج  إن

ـ  يةالتنظيمالتعليمات بفعالية كبيرة وكذلك فإن  وق الجديدة ستعمل على تعظيم المنافسة في الس

  .والتأكد من قدرة المرخص لهم على التنافس بعدالة
 
 هيكل الترخيص. 3

  

أن يقرر تـرخيص إنشـاء وتشـغيل     للمجلس"أن من قانون االتصاالت على  25تنص المادة 

وإدارة شبكات اتصاالت عامة أو تقديم خدمة االتصاالت العامة لجميع أنحاء المملكة أو لجزء 

  .."..منها

  

ستعمل الهيئة على تطوير برنامج تـرخيص للمشـغلين الجـدد لمرافـق     بناء على ما سبق، 

سيطور هذا البرنامج معايير موضـوعية إلصـدار التـراخيص     .الثابتة وخدمات االتصاالت

 تطوير نظام تراخيصلالهيئة  وتهدف. وسيتم نشر هذه المعايير لتصبح متوفرة لجميع المهتمين

تـراخيص للمتقـدمين المـؤهلين مـع مراعـاة      ذو شفافية وموضوعية عالية بحيث يتم منح 

  . أو األمنية/المحددات الفنية و

  

تأسيس فئات مختلفة من التراخيص بحيـث   هيئة بضرورةال تؤمنولغايات إنشاء هذا البرنامج 

وسيكون هيكل . يؤخذ بعين االعتبار التأثير المتوقع للمرخص له على السوق والتطور المنشود

  :الترخيص كما يلي
 
الذين سيسـتخدمون مصـادر    العامة شبكات االتصاالت   لمشغلي :الفردية الرخص •

النوع مـن   هذا(العامة نادرة بما في ذلك األمواج الراديوية واألرقام وحقوق الطريق 

 )خدمات معاًالمرافق وتزويد الالتراخيص يمكن أن يسمح بعمليات إدارة 

في ذلك مزودي خدمات نقل لمزودي خدمات االتصاالت العامة بما : الفئوية الرخص •

الذين ال تصاالت الالمعلومات ومزودي خدمات القيمة المضافة و معيدي بيع خدمات ا

 .يملكون مرافق

  

 ، وسيتم العمل لدى الهيئة شبكات االتصاالت الخاصة لتسجيلوستكون هناك متطلبات محددة 

 .على صياغة تعليمات التسجيل في حينه

  



 

ة للحكومة ولتطبيق األهداف التنظيمية السالف ذكرهـا أعـاله،   لتحقيق أغراض السياسة العام

تخطط هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لطرح مجموعة من القضايا لالستشارة واستمزاج وجهـة  

  :أعاله وبما يتضمننظر أصحاب العالقة والمهتمين فيما يتعلق بهيكل الترخيص 

  

  المؤهالت المطلوبة لكل فئة من التراخيص

أن يتم فرض متطلبات متساوية لتوفير المعلومات والمؤهالت  هنالك حاجةنه ليس تقر الهيئة أ

وألغراض التحليل الموضوعي لمقدمي الطلبات،  لذلك .على جميع الداخلين الجدد إلى السوق

المعلومات المقدمة المتعلقة بالنواحي القانونية والمالية اإلجراءات واألسس كفإن الهيئة ستحدد 

فئـة  موائمة طالبين الترخيص لمدى التي سيتم دراستها لتحديد  الفنية للمتقدمينوواالقتصادية 

على نـوع وتفصـيالت    العامة ستركز االستشارة و.عليهاحصول لالترخيص التي يرغبون با

  .الترخيص فئات المعلومات التي سيتم تقديمها لكل فئة من

  

  حقوق والتزامات المرخص لهم

من الحقوق وكذلك فإن عليهم مجموعـة مـن االلتزامـات    سيتم منح المرخص لهم مجموعة 

سيتم صياغة هذه الحقوق وااللتزامـات  و فئة الترخيص التي تم منحهم إياهاالقانونية الخاصة ب

إن الحقوق وااللتزامات المتعلقة بقضـية مثـل    لكل فئة ترخيص على حدة، فعلى سبيل المثال

سيتم التركيز في االستشارة العامـة  . لى آخرتختلف من ترخيص إقد الترقيم أو الربط البيني 

 مـن حيـث  التراخيص المختلفـة  تصنيف  التي سيتم من خاللهااألسس التفصيلية على تحديد 

  .درجة وطبيعة الحقوق وااللتزامات التي سيتم فرضها لكل فئة ترخيص أو تخويل

  

  تكوين التراخيص الجديدة

 تتعرضالحقوق وااللتزامات الفردية ولكنها بالتفصيل ليس فقط  تتضمنإن التراخيص الحالية 

لحماية المستهلك والتسعير وقضـايا االسـتجابة للتعليمـات التنظيميـة      للقواعد العامة أيضاً

إن نظام التراخيص الجديد سيستخدم تراخيص مختصرة ومجملة مع تفصيالت عـن  . وغيرها

ديد للتراخيص أنه مناسـب  الج هذا النظام مزاياإن من . منفصلةتعليمات بموجب أمور عامة 

لقطاع االتصاالت األردني المتسارع لما فيه من مرونة تسمح للمرخص لهم بتعظيم االستفادة 

  .من استخدام التقنيات الحديثة وغيرها من التطورات

  

  

  



 

  الحالية للتراخيصاالنتقالية الترتيبات 

يين فـي قطـاع   المرخصـين الحـال   تكييـف سيتم  2005من األول من كانون ثاني اعتبارا 

وفـي  . الترخيص الجديد هيكلفي ) بما في ذلك شركة االتصاالت األردنية(االتصاالت الثابتة 

إن العملية التي سيتم من خاللها ترحيل هؤالء ضوء التكوين الجديد للتراخيص السابقة الذكر ف

 المرخصين إلى هيكل الترخيص والتنظيم الجديد الذي سيخضعون له هي بحد ذاتهـا قضـية  

  .بعنايةيجب التعامل معها  حساسة

  

 التنظيمي يالهيكل اإلطار. 4

  

 المناسـبة إن فتح سوق االتصاالت الثابتة يتطلب جهداً تنظيمياً نشطاً وذلك لتوفير الفرصـة  

محـررة   اتصـاالت  بيئـة ستدخل شركة االتصاالت األردنية  كما أن .للداخلين الجدد للنجاح

معظمها وقاعدة زبائن  استهالكشبكة واسعة االنتشار تم : أهمها مصادر جوهرية إلى باالستناد

وفي خدمات أخرى متعددة كالـدوائر   في مجال إنشاء المكالمات وإنهائها ضخمة وقوة سوقية

إن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ستعمل على تطوير تعليمات تنظيمية للتصدي ألي . المؤجرة

المنافسة في السوق حتى يتمتـع المسـتهلك   تطور  لتقييد محاوالت من قبل شركة االتصاالت

  .بأسعار أقل وخدمات متطورة

  

فـي   -على األغلب- تتوقع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن تبقى شركة االتصاالت األردنية

معظم الخدمات الثابتة والمرافق وأنها ستبقى كذلك لخـدمات  ل المشغل المهيمنالمدى المنظور 

فإن الهيكل التنظيمي المفصل الذي تقترحه الهيئـة سـيأخذ   لذلك  .مدة أطوللومرافق أخرى 

شـركة   وخـدمات  بالحسبان اعتبارات المنافسة التي ستسمح للداخلين الجدد باستخدام شـبكة 

البيع هذه سـتؤهل الـداخلين    إعادة. بيعها حسب شروط تنظيمية إلعادة االتصاالت األردنية

نافسة الكاملة مع الشـركة وبـين بعضـهم    لتقديم مجال واسع من الخدمات لتحقيق الم الجدد

التي تضـم  ) للربط البيني وعروض الجملة والتجزئة(ستطور الهيئة مبادئ للتسعير . البعض

  .واقعية وثابتة لتعزيز درجة المنافسة تعليمات تنظيميةهذه االعتبارات كما ستطور الهيئة 

  

   :لعامةستقوم الهيئة بطرح المواضيع التنظيمية التالية لالستشارة ا

  

  

  



 

  البيني الربطتعليمات مراجعة 

العالقة بـين   في الوقت الراهن التي تحكم البيني الربطلتعليمات ستقوم الهيئة بإجراء مراجعة 

الخدمات المشمولة والمبـادئ المتضـمنة فـي هـذه      تكون بما يكفل أن المشغلين المتنافسين

الربط البيني الداعم للمنافسـة، كمـا    األهداف البعيدة المدى التي تعزز نظام تعكسالتعليمات 

  .ستتخذ الهيئة اإلجراءات الضرورية التي تحقق التوافقية التشغيلية بين المرخصين

  

كذلك، ستعمل الهيئة على مراجعة طريقتها الحالية في نظام احتساب التكاليف وستقّيم جـدوى  

الحتساب  بديلةذلك تقييم طرق هذه الطريقة في ظل البيئة التنافسية في الخدمات الثابتة بما في 

  .التكاليف

  

  بيع المرافق إعادةتعليمات 

الجـدد   المشغلينبتأجير  االتصاالت األردنية شركةإللزام تعليمات ستعمل الهيئة على تطوير 

 مع شـركة ليتنافسوا  والتي من الممكن استخدامها من قبل هؤالء المشغلين من شبكتها مرافق

المتصور أن يـتم اسـتخدام مرافـق    إنه من . االتصاالت خدمات بيعاالتصاالت األردنية في 

وفقاً لقرار من الهيئة . الشبكة هذه من قبل المشغلين الجدد في آن واحد مع مرافقهم وخدماتهم

فإنه سيتحتم على شركة االتصاالت األردنية تأجير المرافق التي ال يمكن إنشاؤها مـن قبـل   

 بهذا الخصـوص  ستبحث االستشارة العامةو   . التصاالتالمنافسين والالزمة لتقديم خدمات ا

المعيار األفضل لتحديد المرافـق التـي سـتجعلها شـركة     : مجموعة من القضايا من أهمها

 ةوأسس التسعير المناسباالتصاالت األردنية متوفرة لخدمات إعادة البيع وما هي هذه المرافق 

  .هذه المرافق لهذه المرافق والتعليمات والشروط العامة لتزويد

  

  بيع الخدمات إعادةتعليمات 

إن  .بإعادة بيع خدمات شركة االتصاالت األردنيـة  تتعلقتعليمات ستعمل الهيئة على تطوير 

تقديم الخدمات التي تعرضها شـركة  إعادة بيع خدمات االتصاالت سيمكن المشغلين الجدد من 

 . ة وخدمات زبـائن خاصـة بهـم   االتصاالت األردنية باستخدام عالمة تجارية وأنظمة فوتر

المعيار األفضـل لتحديـد   : ستبحث االستشارة العامة مجموعة مختلفة من القضايا من أهمها

إعادة البيع وما هـي   لخدماتتوفيرها االتصاالت األردنية  شركةعلى يتوجب التي  الخدمات

لتزويـد هـذه    والتعليمات والشروط العامـة  للمنافسين هذه الخدماتأسس التسعير عند تقديم 

  .الخدمات بفعالية

  



 

  حماية المنافسة

حماية المنافسة بما يكفـل منـع أي   لستعمل الهيئة على تطوير مجموعة مناسبة من إجراءات 

وستضـم  . من قبل المشغلين الذين يملكون هيمنة على حصص سـوقية  سلوك مضاد للمنافسة

ر المتبناة من قبل الهيئة  بمـا  التسعيالتكاليف واحتساب إجراءات  فحصاالستشارة العامة  هذه

 التـدقيق  تطلبـات في ذلك طرق توزيع التكاليف المستخدمة من قبل المشغلين المهيمنين و م

  .المشغلين من قبل  لتقاريرا تقديمو

  

  الترقيم واختيار المشغل

الطرق التـي  تقييم وستعمل الهيئة على تقييم الخيارات للعمالء للوصول إلى المشغلين البدالء 

  .و الّدولّية الوطنية إلجراء المكالمات يتم اختيارهممختلفين أن  لمشغلينيسمح اسطتها بو

  

للمشغلين باستخدام رمز تعريـف  " وصول غير مباشر"إنشاء : إن الخيارات المدروسة تتضمن

والتعرض إلى قضايا حمايـة المسـتهلك   " االختيار المسبق للمشغل"خاص بالمشغلين و تبني 

   . دون تفويضكتغيير المشغل ب

  

  .ستقوم الهيئة بتأجيل النظر في قابلية األرقام الثابتة للنقل لحين التثبت من حاجة حقيقية لذلك

  

  الخدمة الشمولية

قد أعدت التوجه العام فيمـا يتعلـق   االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وزارةأن بالرغم من 

كومـة فـي قطـاعي االتصـاالت     بالخدمة الشمولية كما جاء في وثيقة السياسة العامـة للح 

 المتعلقـة بالموضـوع   اإلضـافية وكذلك اإلرشـادات   وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد

، فإنها ال زالت قيد تطوير ) www.moict.gov.joالموجودة على موقع الوزارة االلكتروني(

عـداد هـذه   بعد انتهاء الوزارة من إ–وستقوم الهيئة . سياسة مفصلة وشاملة للخدمة الشمولية

كالتغطية  الموضوع لالستشارة العامة لفحص مجموعة من القضايا المحتملة بطرح -السياسة

   .الجغرافية ومدى الخدمة ومتطلبات التمويل والنواحي التنظيمية ذات العالقة


