
 
 المملكة األردنية الهاشمية

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

  
  

  المذكرة اإليضاحية المرفقة

  القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات تعليماتب

  

  مقدمة: أوالً

  

ـ ) 25/4/2007(تاريخ ) 8/2007-1(بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم  صدرت تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات ك بهـدف تنظـيم   وذل

  .داد التعليماتإجراءات الهيئة المتعلقة بإصدارها لتعليماتها، لضمان شفافية ووضوح هذه اإلجراءات، وإلتاحة المجال أمام المرخص لهم  للمشاركة في إع

  



منذ صدورها اإلجرائية إلصدار التعليمات  تعليمات القواعدالصادرة عنها، ومالحظتها لما انطوى عليه تطبيق لتعليمات الهيئة المستمرة ل في إطار مراجعةو

 القواعد اإلجرائيةتعليمات  تعديلارتأت الهيئة السير في إجراءات  وتوخياً لمزيد من الشفافية فقد ،وحتى اآلن، من إيجابيات أو من مسائل بحاجة إلى مراجعة

، كما قد تضمنت التأكيد على قيام الهيئة بتطبيق ذات اإلجراءات الواردة إصدار التعليماتإجراءات إلى تبسيط  بشكل رئيسي هدفتحيث ، إلصدار التعليمات

  .نافذة تعديل تعليماتفي التعليمات عندما تعتزم 

  

تاريخ  4/17/1/588/ق رقم الهيئة كتاب وبموجب ،القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات تعليماتلالمعدلة  التعليمات مسودة الهيئة أصدرت وعليه فقد

14/1/2010  كما تاريخه، من ثالثين يوماً لمدة العامة االستشارة لغايات لكترونياإل الهيئة موقع على المعدلة التعليمات مسودة نشرالمرخص لهم بإبالغ تم 

لة الخاصة بهذه العامة االستشارة مدة تمديد تمرقم لهيئةبموجب كتاب ا 17/3/2010 لغايةالمرخصة  الشركات طلب على بناء التعليمات المعد 

 هذه بإعداد الهيئة قامت االستشارة مدة وانتهاء المعدلة التعليمات مسودة على الشركات مالحظات استقبال وبعد وعليه، ،8/2/2010 تاريخ4/17/1/1453/ق

  ..عليها الهيئة وتعليقات الشركات من  الواردة المالحظات لخصتُ التي المذكرة

  

  وموقف الهيئة منها إلصدار التعليمات المعدلة لتعليمات القواعد اإلجرائيةالتعليمات لى مسودة المالحظات الواردة عمصفوفة : ثانيًا
  

  موقف الهيئة الرد  مقدم الرد  النصالمادة 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه   2

التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لـم تـدل   

ون للكلمات والعبـارات  ويك ،القرينة على غير ذلك

غير المعرفة أدناه المعاني المخصصـة لهـا فـي    

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

يـوم عمـل   ) يـوم (إضافة تعريف لكلمة 

  رسمي

  

  

وإن  –إن المدد المحددة فـي التعليمـات  

كانت محددة باأليام التقويمية هـي مـدد   

كافية لتقديم المالحظات والـردود التـي   

تتيح التعليمات تقديمها، وفي حال تبـين  



ــوي   :القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه الخل

  واإلنترنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نشـر  )  (نشـر (إضافة تعريـف لكلمـة   

لغايات هذه التعليمات يقصـد  ): التعليمات

النشر هو النشر على الموقع االلكترونـي  ب

  .للهيئة

للهيئة عدم كفاية هذه المدد فلها من تلقاء 

وي الشأن نفسها أو بناء على طلب من ذ

، وهو ما تم منها) 24(تمديدها وفقا للمادة 

 التعليمات المعدلة بشأن هذهإعماله بالفعل 

 مـدة حيث تم تمديـد   ،على سبيل المثال

 طلـب  علـى  بنـاء   العامة االستشارة

يومـاً   30المرخصـة لمـدة    الشركات

  .إضافية

  

  

بموجـب هـذه    النشر تعريفال يقتصر 

موقـع  علـى ال  علـى النشـر  التعليمات 

االلكتروني للهيئة، وإنما يشمل غيرها من 

هذه من 25في المادة إيرادها  الطرق تم 

  .التعليمات
على الهيئة ولدى قيامها بإجراءاتها وفقاً ألحكام هذه   4

  : التعليمات أن تراعي ما يلي

ــج  أوران

ــط  الخ

مع مراعاة ضرورة حماية (شطب عبارة 

ـ  وذلـك ألن مفهـوم   ) ةالمصلحة الوطني

ال تشير الشفافية بالضرورة إلـى   -

ما يتصـل بسـرية المعلومـات    



  .أن يتسم تطبيقها بالموضوعية والحيادية  -أ

مراعاة أن تتخذ وفق أفضل معايير الشفافية مع  -ب

  .ضرورة حماية المصلحة الوطنية

أن يتم بيان أسباب إصدار التعليمات وموقـف   -ج

الهيئة من المسائل التي أثيـرت فـي معـرض    

مـن هـذه   ) 16(إصدارها وفقاً لنص المـادة  

  .  التعليمات

  

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

المصلحة الوطنية هو مفهـوم فضـفاض،   

كما أن أية سرية لمعلومات أمنيـة تمـس   

أمن الوطن والسالمة العامة تتم معالجتهـا  

  .في القوانين الخاصة بها

  

  

  

  

  

  

أن يتم بيان اسـباب اصـدار التعليمـات    

مدعمة باالسـانيد القانونيـة والتنظيميـة    

مـن  واالقتصادية، وكذلك موقف الهيئـة  

المسائل التي أثيرت في معرض إصدارها 

  من هذه التعليمات ) 16(وفقاً لنص المادة 

المقدمة من المرخص لهم، وإنما 

إلى اتباع الهيئة ذاتها لهذا الـنهج  

  .في إجراءاتها

إن ضرورة حمايـة المصـلحة    -

ـ   ه الوطنية ضابط مهم تلتـزم ب

الهيئة لدى قيامها بمهامها وذلـك  

ـ   تها كمؤسسـة  فبالنظر إلـى ص

رسمية، وذلك سواء ورد الـنص  

 .على مثل هذا الضابط أم لم يرد

  

مـن  ) 16(يجري ذلك وفقا لنص المادة 

وقد درجت الهيئة على القيـام   ،التعليمات

بذلك مـن خـالل إصـدارها للمـذكرة     

اإليضاحية التي ترفق بالتعليمـات عنـد   

  .إصدارها
في الحاالت  التعليماتإجراءات إصدار  الهيئة تباشر  5

  :التالية

ــج  أوران

ــط  الخ

 أن اآللية األمثل للقواعد اإلجرائية في

ار تعليمات هي اتباع الخطوات دصإ

 التعليمات ها مسودةتاآللية التي تضمن إن

مباشرةَتتيح لة المعد  إصـدار   إجـراءات



 .إصدار تعليمات القانون تطلّبإذا  -أ

 إصـدار من الضـروري   هأن الهيئة إذا ارتأت -ب

  .تعليمات

 وفقـاً ألحكـام   تعليمـات  إلصدارطلب إذا قدم  -ج

  .من هذه التعليمات ووافقت عليه الهيئة )14( المادة

  

ــت، ال ثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

  :التالية

طلب ل إصدار استشارة عامة - أ

مالحظات في موضوع معين و 

قيام الهيئة بتبرير و تسبيب طرح 

هذا الموضوع قانونيا و تنظيميا و 

 .اقتصاديا

ن استالم مالحظات و ردود العاملي - ب

في القطاع و القيام بدراستها و 

تقديم تقرير حول هذه الردود 

مع . (يتضمن مالحظات الهيئة

إمكانية إصدار إخطار بطلب 

مالحظات إضافية حسب الحاجة 

).من مسودة التعليمات)) 8(المادة (

ة تعليمات تتعلق دإصدار مسو - ت

نشــر مســودة التعليمــات التعليمــات ب

لالستشارة العامة بدال من إخطار طلـب  

المالحظات على النحو الذي تنص عليـه  

التعليمات بصيغتها الحالية وعلى النحـو  

 الخـط  -كة أورانجالمقترح من قبل شر

، ذلـك  - الخلوي واإلنترنت الثابت، الخط

ــة   ــات متكامل ــودة تعليم ــر مس أن نش

أدق في داللتـه علـى    العامة لالستشارة

ه الهيئة حيال المسائل التنظيمية توجماهية 

ويمكّن  ،التي تتصدى لمعالجتها بالتعليمات

مـن إبـداء   لجمهـور  المرخص لهـم وا 

 لدى هنم بشكل أكثر وضوحاً مالحظاتهم

نشر إخطار طلب مالحظـات،  الشروع ب

 تجنـب إطالـة  فضال أن من شأن ذلـك  

  .إجراءات إصدار التعليمات
  

 للتعليمات الصيغة الجديدة ، فإنومع ذلك 

للهيئة اتباع اآللية المقترحـة  كذلك أتاحت 



بالموضوع المعني وطلب 

 .ظات على هذه المسودةحمال

و ردود العاملين  استالم مالحظات - ث

 .في القطاع و دراستها

إصدار التعليمات النهائية و مرفق  - ج

بها مذكرة إيضاحية تتضمن 

مالحظات الهيئة على ردود 

المرخص لهم على مسودة 

  .التعليمات

علـى النحـو   ) ب(اعادة صياغة الفقـرة  

إذا ارتأت الهيئة بناء على دراسة ( التالي 

سـوق  مسبقة قامت بها الهيئة أن حاجة ال

  )تقتضي إصدار تعليمات 

الثابـت،   الخـط  -من قبل شركة أورانج

) 13(في المادة  الخلوي واإلنترنت الخط

تـنص   كانت يالت اآللية تذا منها، وهي

  .قبل تعديلهاالتعليمات  اعليه

  

  

  

  

  
  
تعديل النص ليصبح كما يلي تم:  

ــأت -ب ــة إذا ارت ــدارأن  الهيئ  إص

الزم لقيام الهيئة بمهامها وفقـاً   تعليماتال

   .ألحكام القانون

 التعليمـات إجراءات إصـدار   الهيئة تباشر  -أ   6

مـن  ونشر إخطار طلب مالحظات  بإصدار

ــج  أوران

ــط  الخ

سودة التعليمات كمرحلة أولية م إرفاق نإ

هو أمر غير عملي وغير منطقي حيث ان 

 الرد معرض فيتكرر الهيئة ما ورد 

 الخط -أورانح شركةمالحظة  على



 ، ترفق به مسودةص لهم أو الجمهورالمرخ

موضوع  التعليمات المقترح إصدارها لتنظيم

يتضـمن  معين يقع ضـمن صـالحياتها، و  

 استالم مالحظاتفي االستشارة و في رغبتها

 هـذه  حـول المرخص لهـم أو الجمهـور   

 .المسودة
  

   :ما يلي خطاراإليتضمن   -ب 

 .اإلخطار تاريخ إصدار-1
 تقـديم  المدة التي يجـب خاللهـا   - 2

 .المالحظات
 التعليمـات  الذي ستغطيهالموضوع  - 3

 .وأسباب اقتراحها
المبررات الداعيـة إلـى إصـدار     - 4

التعليمات وتحليل الهيئة للموضوع 

الذي ستغطيه واألثر المتوقع مـن  

 .تطبيقها

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

أية مسودة تعليمـات يجـب أن تعكـس    

المالحظات واآلراء المستمدة من العاملين 

في القطاع وعليه فمن غير المنطقـي أن  

ترفق مسودة التعليمات في هذه المرحلـة  

وعليه فاننا نرى أن هذه المرحلة االوليـة  

ى اصـدار استشـارة   يجب أن تقتصر عل

عامة لموضوع معين مع بيان توجه الهيئة 

واالسباب والمبررات التنظيمية واالسانيد 

القانونية الصدار التعليمات دون ارفاق أية 

مسودة وبناء عليه نقترح شـطب عبـارة   

وكذلك شـطب  ) صالحياتها... نرفق به(

، وتعديل كافة ) حول هذه المسودة(عبارة 

في مسودة التعليمـات  المواد ذات العالقة 

  .لتتجانس مع هذا التعديل

الواردة  -نترنتاإلالخلوي و الخط، الثابت

إرفاق  وتضيف بأن ، )5(على المادة 

يتيح مسودة التعليمات مع اإلخطار 

للمرخص لهم وللجمهور بيان آرائهم 

 راحاتهم وتوصياتهمواقت ومالحظاتهم

إعداد النسخة إلى ليصار على ضوئها 

  .النهائية من التعليمات

ومن جهة أخـرى، فـإن تطبيـق هـذه     

التعليمات ال يقتصـر علـى إجـراءات    

إصدار تعليمات جديدة، وإنّمـا  يشـمل   

 تعديل تعليمات قائمة ونافـذة، كذلك حالة 

  .وهو ما يتعذر معه تطبيق النص المقترح
  

  



معلومات إضافية ترى الهيئـة   ةأي - 5

  .بأنها ذات عالقة

  
هيئة بنشر المالحظات التي اسـتلمتها وذلـك   تقوم ال  9

وللهيئة أن  ،الطالع المرخص لهم أو الجمهور عليها

شريطة أن يتم  تجيز تقديم الرد على تلك المالحظات

نشـر  من تاريخ  ايوم) 15(هذه الردود خالل  تقديم

  .الهيئةالمالحظات من قبل 

  

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

جواز لتقديم المالحظـات علـى   ال مبدأ إن

قدمة هي من حق المرخص لهم مالردود ال

تاحة المجال لتقـديم  إن أوالجمهور حيث 

حدى إالمالحظات على الردود المقدمة هي 

الركائز التي يستند عليها مفهوم اإلثـراء  

ثــر والدراســة والنتــائج فــي تقيــيم األ

المستخلصة من الـردود وكـذلك إتاحـة    

عنية بالرد على أيـة  المجال لألطراف الم

مالحظة يمكن ان تكون مغلوطة أو لهـا  

األطراف المعنية  تأثير سلبي على أي من

وبالتالي وجب إتاحة المجال للجميع بإبداء 

مالحظاتهم على الردود الـواردة للهيئـة   

وضمن المدة المحددة في هذه المادة لـذا  

علـى  ) 9(يكون نص المـادة  ن أنقترح 

لهيئـة  ن النص بصيغته الحالية يتـيح ل إ

 المالحظـات  على ازة الردلزوم إجتقدير 

من عدمه وفـق مـا يقتضـيه     المستلمة

 تقـديم  تجيـز  والواقع أن الهيئـة  الحال،

علــى فــي جميــع الحــاالت الــردود 

التي قد يكـون   بشأن المسائل المالحظات

ظيمى اقتصادي أو غيره على لها تأثير تن

ترى الهيئة عدم إتاحة  قدفي حين  السوق،

لمالحظـات  ال تثير ا تقديم الردود عندما

التي قد تكون محـدودة فـي   و -المستلمة

، وجوهرية مسائل جدلية -بعض األحيان

األمــر الــذي يقتضــي تالفــي إطالــة 

  .اإلجراءات

وتوخياً للوقوف بشكٍل واضحٍ وكاف على 



الهيئــة بنشــر تقــوم : " النحــو التــالي

المالحظات التي استلمتها وذلك الطـالع  

المرخص لهم أو الجمهور عليها ويحـق  

للمرخص لهم تقـديم الـرد علـى تلـك     

المالحظات شريطة أن يـتم تقـديم هـذه    

يوماً من تاريخ نشـر  ) 15(الردود خالل 

  ".المالحظات من قبل الهيئة 

 ووجهات النظر المقدمةمالحظات وردود 

بحيث  تم تعديل نص المادة التالية ؛للهيئة

رسـمية أو   الدعوة إلى اجتماعـات  احتت

عرض أي إيضاحات بشـأن  غير رسمية ل

ــر   ــات نظ ــات وردود ووجه مالحظ

  .أو الجمهور/المرخص لهم و

  

حـال   وحتـى فـي  ، في كل األحوالو 

دون  -صدور التعليمات بصورتها النهائية

إجازة إبـداء الـرد علـى المالحظـات     

 يبقى للمرخص له وللجمهـور  -المستلمة

طلـب إعـادة النظـر بالتعليمـات      حق

مـن  ) 17(وفقاً ألحكام المـادة  لصادرة ا

ي بالنتيجة ، وهو ما قد يؤدذات التعليمات

  .و حتى إلغائهاإلى تعديل التعليمات أ

  

     



10  
أثناء دراستها للمالحظات والردود المقدمـة   -للهيئة

 تقديمأن تطلب  -الجمهور من أومن المرخص لهم 

 هـذه  شروتن ،تراها ضروريةخطية  أي إيضاحات

مـن هـذه   ) 25(وفق أحكـام المـادة    حاتاإليضا

  .التعليمات

  

  :تم تعديل النص ليصبح على النحو اآلتي    
أثنـاء دراسـتها للمالحظـات     -للهيئـة يجوز 

 مـن  أووالردود المقدمة من المـرخص لهـم   

  :ما يليب أن تقوم -الجمهور

تراها خطية  أي إيضاحات تقديمطلب  .1

 اإليضـاحات  هـذه  شروتن ،ضرورية

مـن هـذه   ) 25(مـادة  وفق أحكام ال

 .التعليمات
 الستماع إلـى إلى اجتماعات ل ةدعوال .2

 بشـأن أي إيضاحات تراها ضرورية 

ــر  ــات نظ ــات وردود ووجه مالحظ

  .أو الجمهور/المرخص لهم و

  
يجوز لمقدم طلب إصدار التعليمات، وبناء على  -أ  15

إعطاء ذلك  لهيئةأسباب مبررة، أن يطلب من ا

  . الطلب صفة االستعجال

اقتنعت الهيئة باألسباب الواردة في الطلب  إذا -ب

 ؛ فتقـوم صفة االسـتعجال  هعلى منحووافقت 

من هذه ) 14(الواردة في المادة  بتقصير المدد

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

على سبيل ( ال بد للهيئة من بيان الحاالت 

حالـة  ( التي ال تدخل في بـاب  ) المثال 

حتى يتسنى للعـاملين فـي   ) اإلستعجال 

  .القطاع القياس عليها

ال يمكن التنبؤ سلفاً بالحاالت التـي قـد   

تطــرأ مســتقبالً وتتــوفر فيهــا صــفة 

االستعجال، كما أن الحالة نفسها قد تعتبر 

مستعجلة في ظروف معينـة وال تعتبـر   

كذلك في ظروف أخرى، وعليه ترتـأي  

الهيئة اإلبقاء على النص كما هو إلتاحـة  



، كمـا ولهـا أن   التعليمات وفق ما تراه مناسباً

  .منها) د(تقرر عدم تطبيق أحكام الفقرة 

 صــفة طلــبمــنح الالهيئــة  ترفضــ إذا-ج

 بتبليغ مقدم الطلب بقرارهافتقوم  ؛االستعجال

 .هأسبابو
  

المجال إلجراء دراسة يتوصل بنتيجتهـا  

ب ومعلل حيـال اعتبـار   إلى قرار مسب

  .الحالة مستعجلة من عدمه

 مجلـس ال عـن تصدر التعليمـات   -أ   16

ن تبي إيضاحية مذكرةباإلضافة إلى 

ها وكافة المسائل التي أسباب إصدار

أثيرت من خالل تقديم المالحظـات  

والردود على المالحظات وموقـف  

 إيضاحات أخـرى وأي الهيئة منها 

  .ضرورية

رة عن الهيئة تعتبر التعليمات الصاد  -ب 

نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من 

قبل المجلس ونشرها مع المـذكرة  

) 25(اإليضاحية وفقاً ألحكام المادة 

  زين

  

  

  

  

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

 واإلنترنت

ب ، يجب اعتبار التعليمـات نافـذة   /16

  المفعول من تاريخ نشرها

  

  

  

وجود فترة كافية بين إن ضرورة ب /16 

إصدار التعليمات و دخولها حيز التنفيذ هو 

أمر مهم و قد انتهجه المشرع األردني عند 

إصدار القوانين وذلك حتى يتسنى لكافة 

العاملين في القطاع توفيق أوضاعهم بما 

تعتبر التعليمات  :"نص كما يليالتم تعديل 

الصادرة عن الهيئة نافذة المفعـول مـن   

تاريخ نشرها مع المذكرة اإليضاحية وفقاً 

من هذه التعليمـات  ) 25(ألحكام المادة 

بعد إقرارها من قبـل المجلـس، إال إذا   

ارتأت الهيئة إرجاء نفاذ التعليمات إلـى  

  ".تاريخ آخر

  

ال تؤيد الهيئة تأخير نفاذ التعليمات علـى  

مـدة طويلـة    الذي يحدد النحو المقترح

، وعلى خالف ما ورد في المالحظة نسبياً



 .من هذه التعليمات
  

يتماشى مع التعليمات الصادرة وهذا 

من ) 17(ينسجم مع تطبيق نص المادة 

لبات إعادة النظر ط(مسودة التعليمات 

وعليه فإننا نرى أن تدخل ) بالتعليمات

يوما  60التعليمات حيز التنفيذ بعد مرور 

  .من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

فإن معظم القوانين تدخل حيز النفاذ مـن  

تعديل الفقـرة   تماريخ نشرها، ومع ذلك ت

تأجيل  للهيئة بما يتيح 16 من المادة) ب(

نفاذ التعليمات إلى تاريخ آخر على ضوء 

واقع الحال وطبيعة المسائل التي تتناولها 

 حيث أصبح ،التعليمات المزمع إصدارها

  :كما يلي نص الفقرة

تعتبر التعليمات الصادرة عن الهيئة  -ب 

ول من تاريخ إقرارها من قبل نافذة المفع

المجلس ونشرها مع المذكرة اإليضـاحية  

مـن هـذه   ) 25(وفقاً ألحكـام المـادة   

نفاذ  إرجاء ، إال إذا ارتأت الهيئةالتعليمات

  .إلى تاريخ آخر التعليمات

  
، من المـرخص لهـم أو الجمهـور   ألي يحق   -أ  17

التعليمات أن  نشرمن تاريخ  اًيوم )30(وخالل 

فيها بشكل كلي أو إلعادة النظر  ايئة طلبيقدم لله

  زين

  

  

يجب اعادة النظر في هذه المادة والمـدد  

التي يسمح بـاالعتراض خاللهـا علـى    

ـ التعليمات  ثير علـى  ألما لهذه المدد من ت

 إن طلب إعادة النظر بالتعليمات هـو  -

من قبيل التظلم الجوازي الذي ال يقطـع  

مدة الطعن بالقرار اإلداري أمام محكمـة  



  .جزئي

المـادة أو   النظر إعادةفي طلب  يحدديجب أن  -ب

المطلوب إعـادة  المواد الواردة في التعليمات و

  .ذلكمع بيان األسباب التي تستدعي  فيهاالنظر 

للحصـول   طلب إعادة النظر نشربالهيئة  تقوم -ج

لى مالحظات المرخص لهم أو الجمهور، ع على

أن  تقتصر هذه المالحظـات علـى المـادة أو    

المواد المطلوب إعادة النظر فيها، وعلى أن تقدم 

يوماً مـن   15هذه المالحظات إلى الهيئة خالل 

  .تاريخ نشر الطلب

إذا اقتنعت الهيئـة، وبعـد دراسـتها للطلـب       -د

وللمالحظات المقدمة بشأنه بضـرورة تعـديل   

بـاع اإلجـراءات   التعليمات أو إلغائها فتقوم بات

) 13(إلى ) 6(المنصوص عليها في المواد من 

مـن هـذه   ) 16(وحسب المقتضى، والمـادة  

  .التعليمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــى  ــاالعتراض عل حــق اي شــخص ب

التعليمات كقراراداري امام محكمة العـدل  

العليا حيث انها بهذا الشكل لن تقطع فعليا 

مدة االعتراض على القرار االداري امـام  

يوم والتـي تحسـب مـن    ) 60(المحكمة 

تاريخ النشر األول وليس من أي تـاريخ  

دل، وفي هـذا  آخر ما لم تصدر قرار مع

  .إجحاف بحقوق المعترض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العدل العليا وال يحول دون تنفيذ القرار، 

وهو مسار مألوف تناوله الفقه والقضـاء  

نا أحكامهاإلداريين وبي.  

إن النص يمنح إمكانية التقـدم بطلـب    -

إلعادة النظر بالتعليمات دون أن ينال ذلك 

حق الطعن لدى محكمة العدل ب متعالت من

وهو الحق الذي يكون متاحاً منـذ   ،العليا

 ،وعليـه  ،اليوم األول إلصدار التعليمات

ــم أو فبإمكــان أي  مــن المــرخص له

أحـد الخيـارين أو    مارسيأن الجمهور 

  .هما ومنذ اليوم األولكال
  

الغايـة التـي   على أن الهيئة تـرى أن  

 لـف ختتحق طلب إعادة النظر يستهدفها 

الطعن أمام المحكمـة، ففـي    ها بشأنعن

االدعـاء بـأن   حين ينصب الطعن على 

 القرار مشوب بواحد أو أكثر من عيـوب 

القرار اإلداري كما هي واردة في قانون 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن تحدد و بشكل ال لبس فيه متى يعتبـر  

نهائيا  قرار الهيئة بإصدار التعليمات قراراً

 الخـط  Orangeإن . بالمفهوم القانوني

ن أترى ب واإلنترنت الخط الخلويالثابت، 

طلـب   ينصـب ال محكمة العدل العليا، 

إعادة النظر بالضرورة على مثـل هـذه   

علـى سـبيل    -ينصب قد العيوب، وإنما

دائل أخرى ألسلوب على اقتراح ب -المثال

ئل التي تتناولهـا  لمساالتنظيمية ل معالجةال

أن  التعليمات من الناحية العمليـة، دون  

ينطوي اختيار الهيئة ألحد هـذه البـدائل   

دون غيرها على أي عيب يشوب سالمة 

  .من الناحية القانونية هذه التعليمات

  

  

  

  

 باعتبارها قراراً إداريـاً  -ن التعليماتإ -

وفـق اإلجـراءات    ابصدورهو -تنظيمياً

، المنصوص عليها في هـذه التعليمـات  

عتبر قراراً إدارياً نهائياً واجب االحترام ت



ــوي  الخل

  واإلنترنت

قرار الهيئة في إصدار التعليمـات يجـب   

هائيا بعد مرور فتـرة ال  اعتباره قرارا ن

يوم المنصوص عليها في هذه المـادة   30

وفـي  .دون ورود أية طلبات إلعادة النظر

حالة ورود طلبات إعادة نظر فـإن نشـر   

قرار الهيئة في هذه الطلبـات يجـب أن   

إن مثـل  . يكسب التعليمات صفة النهائية

هذا الطرح سيزيل اللبس في تحديد متـى  

ة النهائية بحيث يكتسب القرار اإلداري صف

يكون قابال للطعن امام محكمة العدل العليا 

يوم  60و التي يتطلب قانونها مرور فترة 

نقتـرح  .  من تاريخ نشر القرار النهـائي 

ويعتبر قرار الهيئة : " اضافة الفقرة التالية 

باصدار التعليمات قرارا نهائيا بمرور فترة 

يوماً من تاريخ نشر التعليمات دون ) 30(

ود أي طلبات اعادة نظر من المرخص ور

لهم أوو من تاريخ نشر الهيئة لقرارها في 

مـن   والتنفيذ من جانب المخـاطبين بـه  

ن يـتم  أإلى ويبقى كذلك  ،تاريخ صدوره

إلغاؤه أو سحبه أوتعديلـه مـن جانـب    

اإلدارة أو إلغاؤه بعد الطعـن بـه لـدى    

ل أن تتمتـع  ، فاألص)المحكمة المختصة

التعليمـات كـأي قـرار إداري بقرينــة    

السالمة، وأن تنفذ بأثر فوري، واالستثناء 

 هو ماهو أن يرد الطعن على التعليمات و

     . بأثر مباشر يؤدي إلى إلغائها قد

إن ربط نفاذ مدة الطعن بانقضاء مـدة   -

الطعن سيؤدي إلى إضافة مـدة ليسـت   

باشـرة  بالقصيرة إلى الفترة الواقعة بين م

الهيئة إلصدار التعليمات وتاريخ نفاذهـا،  

وبالنظر إلى المرونة والتطور المسـتمر  

يكون األخـذ  سالذين يتمتع بهما القطاع، 

بهذا االقتراح غير مناسب مـن الناحيـة   

  .  العملية



طلبات اعادة النظر المقدمـة مـن قبـل    

  ".المرخص لهم 

يجب ان يتم تحديد المدة الالزمـة   . أ

للهيئة لتقوم بنشر طلـب إعـادة   

النظر والتي نقترح ان تكون خالل 

  .ايام عمل) 3(
للهيئة إصدار تعليمات مؤقتة دون الحاجة إلى  - أ  23

تطبيق اإلجراءات الواردة في هذه التعليمـات  

 : في أي من الحالتين التاليتينوذلك 
في حاالت الطوارئ من أجل حمايـة    - 1

. الصحة والسالمة العامة

من اجل التصـدي لمعالجـة مسـألة      - 2

تنظيمية ملحة ال تحتمل التأخير ولم يتم 

معالجتها فـي تعليمـات قائمـة أو أن    

معالجتهــا الحاليــة ال تســتجيب مــع 

ــة   ــروف التنظيمي ــات والظ المتطلب

 . المستجدة

  زين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

علـى أن  " اضافة الجملة التالية ) 2/أ/23(

تقوم الهيئة ببيان األسباب الموجبة لـذلك  

مــذكرة التوضــيحية المرافقــة ضــمن ال

  إلى آخر الفقرة " للتعليمات 

  

  

  

  

  

  

  

) ب(مضمون المالحظة معالج في الفقرة 

   .المادة هذه من

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تقوم الهيئة بنشر التعليمات المؤقتة وأسـباب   -ب

 . إصدارها
يوماً مـن تـاريخ   ) 30(تقوم الهيئة وخالل  -ج

إصــدارها للتعليمــات المؤقتــة، بمباشــرة 

إجراءات إصدار التعليمات وفقاً لإلجـراءات  

) 13(إلـى  ) 6(الموصوفة في المواد مـن  

مـن هـذه   ) 16(وحسب المقتضى، والمادة 

  .التعليمات

التعليمات المؤقتة نافذة المفعول إلى حين  تبقى -د

إتمام إجراءات اإلصدار وفقاً لما جـاء فـي   

  .أعاله) ج(الفقرة 

  

  

  

  

  

  زين

  

  

  

  

  

  

  

  

ــج  أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

  

  

  

  

دون أن تعتبر " د إضافة الجملة التالية /23

  .إلى آخر الفقرة" نهائية 

  

  

  

  

  

  

  

نرى أن إصدار مثـل  : التعليمات المؤقتة

هذه التعليمات يجب ان يقتصر على حالة 

والضرورة والتـي يتوجـب أن    ئالطوار

باألمن القومي والصحة  تنحصر بما يتعلق

  

  

  

  

إن التعليمات مدار البحث وبحكم كونهـا  

أي مطبقة علـى  (مؤقتة لن تصبح نهائية 

إال بعد السـير  ) سبيل الدوام واالستمرار

في اإلجراءات المنصوص عليهـا فـي   

، حيث يصار بنتيجـة  16و 13-6المواد 

ذلك إلى اعتماد التعليمات بشكل نهـائي  

كما هي أو معدلة، وعليه فإن مضـمون  

  .المادة يستغرق المالحظة الواردة

  

إن الحالة األخرى التي تبـرر إصـدار   

 2/تعليمات مؤقتة والواردة في الفقـرة أ 

من المادة هي حالـة جوهريـة وهامـة    

فـي   وتبرر اتباع مسار التعليمات المؤقتة



ــوي  الخل

 واإلنترنت

  .شروطهاحال توفر   .والسالمة العامة

ــج      أوران

ــط  الخ

ــت،  الثاب

ــط  الخ

ــوي  الخل

  واإلنترنت

نقترح أن تحسب المدد الواردة في المسودة 

ابتداء من اليوم التـالي لتـاريخ النشـر    

للجمهور، وللمرخص لهـم مـن تـاريخ    

  .تبليغهم بها

 ،التعليمات هذه إن النصوص الواردة في

ة، لهذه المالحظ تستجيبوتطبيقات الهيئة 

مع العلم أن الهيئـة تحـرص علـى أن    

  .يتزامن التبليغ مع النشر

 
  

  : أبرز التعديالت المدخلة على التعليمات ومبرراتها: ثالثًا
 ) 2(المادة  - 1

ـ " التعليمات"حيث يتضمن التعديل إضافة تعريف لمصطلح  اً، كمـا  تحت المادة المذكورة، حيث تم تعريف التعليمات بشكل يشمل القرارات التنظيمية أيض

  .منه) 39(واستثنى التعريف قرارات الهيئة المتعلقة بتعديل الرخص، باعتبارها مسألة عالجها القانون في المادة 
  

 )أ/13المادة (، )أ-6(المادة  - 2

يرفـق بـه مسـودة     نشر إخطارأن يكون أول إجراء لغايات إصدار التعليمات هو ) أ-6(على المادة  المدخل لغايات تبسيط اإلجراءات يتضمن التعديل 

، وذلك على خالف ما هو معمول به حاليا حيث تبدأ اإلجراءات بنشر إخطار طلب مالحظات ومن لتلقي المالحظاتالتعليمات التي تقترح الهيئة إصدارها 

  .نشر المسودة أخيراً إلى ثم يصار إلى نشره لالستشارة وتلقي الردود بخصوصه، ومن ثم إتاحة المجال للرد على هذه الردود، ثم يصار



ليصار إلى تقـدير  قدير مدى الحاجة إلى إصدار طلب المالحظات قبل نشر مسودة التعليمات، ت -)أ-13( على المادة المدخل حسب التعديل  -كما وللهيئة

  . ذلك حسب معطيات الحالة التي تنوي الهيئة تنظيمها في التعليمات
  

 )ب-16(المادة  - 3

  .إذا ارتأت ذلك) خالف تاريخ إقرارها ونشرها( إلى تاريخ آخر نفاذ التعليمات على نحو يتيح للهيئة إرجاء تعديل نص الفقرة المذكورة حيث تم

  

  )18(المادة  - 4

لمتعلقـة  حيث تمت إضافة هذه المادة لمعالجة الحاجة إلى تعديل تعليمات قائمة، حيث تتضمن المادة المذكورة أن يصار إلى السـير بـذات اإلجـراءات ا   

  .ليمات عند توجه الهيئة إلى تعديلهابإصدار التع
  

  .حذفها تموالتي  السابقة من نص التعليمات ) 18(المادة  - 5

تطبيق حيث وأحكام الرخص، حيث كانت المادة تجيز ألي من المرخص لهم تقديم طلب يفيد بذلك،  تتعارضتعليمات حالة إصدار  المادة المذكورة تتناول

  :حذف هذه المادة لألسباب التالية التعديل، ويتضمن قانون االتصاالتمن ) 39(أحكام المادة الهيئة عندها 
 

 بالتعليمـات  أن يقوم بتقديم طلب إلعـادة النظـر   -في حال اعتقاده بوجود تعارض بين أحكام التعليمات وأحكام الرخص -يمكن للمرخص له  •

ارض مع أحكام الرخصة، األمر الذي ينفي الحاجة لوجود نـص خـاص   من تعليمات القواعد اإلجرائية يثير فيه مسألة التع) 17(أحكام المادة  حسب

  .يتناول حالة التعارض مع أحكام الرخص

من القانون ال من خالل إصدار تعليمات تخـالف أحكـام   ) 39(تعديل أحكام الرخص، فيفترض أن يتم ذلك بإعمال المادة الحاجة إلى في حال  •

 .الرخص



تعـديل  مع الرخص أكثر سهولة من تعديل أحكام الرخص لجعلها متوافقة مع التعليمات ، حيـث يسـتدعي   إن تعديل التعليمات بجعلها متوافقة  •

 .ن وما فيها من إجراءاتمن القانو) 39(إعمال نص المادة الرخص لجعلها متوافقة مع التعليمات 
  

  من نص التعليمات األصلي ) 23(المادة  - 6

والـذي أصـبح   (كانت تتناول اإلخطار المسبق لطلب المالحظات حيث أن إخطار طلب المالحظـات  جرى شطب المادة المذكورة من التعليمات، والتي 

يمكن أن يغنيا عن الحاجـة إلـى اإلخطـار    ) 22المادة (أعاله، باإلضافة إلى اإلخطار االستفساري  )أ-6(المادة اللجوء إليه جوازيا حسب التعديل  في 

  . يه المادة المذكورةالمسبق إلصدار التعليمات الذي كانت تنص عل
 


