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  تصاالتهيئة تنظيم قطاع اال

  

  

   المتعلقة المالحظات الواردة من المرخص لهم على وثيقة االستشارة العامة

   تنظيم قطاع االتصاالتبين المرخص لهم لدى هيئة تعليمات فض المنازعاتب
  

   الهيئةالرد المقدم من  المرخص لهممالحظات   المادة

  : س إكسبر -  )1(المادة 

تاريخ نشرها في الجريـدة     عمل بالتعليمات لتصبح من     تعديل تاريخ ال  

  .الرسمية

 نص قانون االتصاالت على حالتين فقـط يـتم          :إكسبرسالرد على    -

بموجبها نشر الوثائق الصادرة عن الهيئة في الجريدة الرسمية وهي مـا            

، وبالتالي ال ترى الهيئة حاجة      )15/أ/12( و) 13/أ/12(ورد في المادة    

   . لى هذه المادةإلجراء تعديل ع

 أنانسجاما مع الوثيقة المقرة فمن المالئـم        :السياسة العامة   :الوزارة -  )2(المادة 

 وثيقة الـسياسة العامـة الحكوميـة فـي قطـاعي            -:يتم التعديل التالي  

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والمقـرة مـن مجلـس          

 األخذ بمالحظة الـوزارة وتعـديل التعريـف         تم: الوزارةالرد على    -

   .جاء فيها ما حسبب
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 .صاالتالوزراء في الشق المتعلق منها بقطاع االت

  

الخالفـات التـي تنـشأ بـين        "تعريف المنازعات ينص على     : أمنية -

ترى شـركة   ...". المرخص لهم بسبب وقوع مخالفة لقانون االتصاالت        

أمنية أن الخالفات قد تحدث بسبب وقوع مخالفة ألي قانون من القـوانين             

 .األخرى السارية في المملكة والتي تكون ذات عالقة مثل قانون المنافسة
 
  

  

  

  

  

  

  
  

بـين  "  والعقود المبرمـة   تاالتفاقيا" استبدال   :المنازعات: فاست لينك  -

ـ   فقـط، حيـث ال     " اتفاقيات وعقـود الـربط المبرمـة       "المرخص لهم ب

اختصاص أو صالحية للهيئة أصالً في النظـر فـي أي خالفـات بـين               

  . تجارية بحتةالمرخصين متعلقة باتفاقيات

  

:"  من التعليمات المديريـة علـى أنهـا          )2(عرفت المادة   : االتصاالت -

  

  

صالحية النظر  وبموجب قانون االتصاالت     للهيئة إن :أمنيةالرد على    -

في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم على مرخص لهم آخرين وكذلك           

ليمات بوضـع    وقد اختصت هذه التع    .من المستفيدين على المرخص لهم    

مرخص لهم  تقدم من المرخص لهم على      الشكاوى التي   باألحكام المتعلقة   

آخرين وذلك عند حدوث مخالفة ألي من المرجعيات ذات العالقة بعمل           

واألنظمة والتعليمات الـصادرة بمقتـضاه     الهيئة وهي قانون االتصاالت   

ص لهم  واتفاقيات الترخيص والعقود المبرمة بين المرخ     وقرارات الهيئة   

بأن هنالك مخالفـة    ، ولكن اذا تبين للهيئة       تحتاج إلى موافقة الهيئة    يوالت

من قبل أي من المرخص لهم ألي من القوانين األخـرى فإنهـا تقـوم               

بمخاطبة الجهة المعنية بتطبيق ذلك القانون التخـاذ إجراءاتهـا بهـذا            

  . الخصوص

  

والعقود فقد تـم    إليضاح المقصود باالتفاقيات     :فاست لينك الرد على    -

التي تحتاج  تلك  تعديل النص لبيان أن االتفاقيات والعقود  المقصودة هي          

  . إلى موافقة الهيئة

  

  

التعريف الوارد في التعليمات يعكس ما جاء في         :االتصاالتالرد على    -
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الدائرة المختصة بالشؤون اإلدارية و المنوط بها استالم و تسليم و تنظيم            

البريد الوارد إلى الهيئة و الصادر عنها، و متابعته وتوزيعه و حفظه في             

المـسؤوليات المنوطـة بهـا    و توفقا للواجباالملفات و أرشفته إلكترونيا   
  ."اإلداري للهيئةبموجب نظام التنظيم 

 و  2000لسنة  ) 41(وبالرجوع إلى نظام التنظيم اإلداري للهيئة رقم        

تعديالته، نجد أنه لم يتطرق إلى واجبات و مسؤوليات منوطة بدائرة           

منه على أن   ) 4(الشؤون اإلدارية و إنما اكتفى على النص في المادة          

و عليه  . يئةمديرية الشؤون اإلدارية هي جزء من الهيكل التنظيمي لله        

ال بد من بيان الواجبات و المسؤوليات المناطة بهذه المديرية و بيـان       

  .حدود و مسؤوليات الموظف المفوض باالستالم

  
  

   .المديريةيعدل التعريف الخامس ليصبح الديوان بدال من . 1:  بتلكو-

 إلـى "  مرخص لـه     أي مخالفة يقترفها    أية أو  "يضاف عبارة  .2

  .ع نهاية التعريف الساب

الوصف الوظيفي للدائرة المختصة بالشؤون اإلدارية والذي تم إقـراره          

 . من قبل مجلس مفوضي الهيئة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : بتلكوالرد على  -

في الهيكل التنظيمي للهيئة وإنما جـاء       " الديوان  " لم ترد تسمية     .1

تـم اإلبقـاء علـى       وبالتالي   "مديرية الشؤون اإلدارية  "النص على   

    .التعليمات في الواردةالتسمية 

 الذي تمت مخالفته  والتنظيمي  ال بد من تحديد المرجع القانوني        .2

 . األخذ بهذه المالحظةر ذيتع هذه المرجعيات وعليه بينقد والنص 

 : فاست لينك -  ) 3(المادة 

الـواردة فـي    " اتفاقيات"بعد كلمة   " الربط"إضافة كلمة   ): ب(لبند  ا .1

 .هذا البند
 

  :فاست لينكالرد على  -

  من القـانون   11 /أ/12يعكس نص المادة    من هذه المادة    " ب "البند  . 1 

ـ بموجب  تعديله  جوز  يوبالتالي فإنه ال      أو أي تعليمـات     تعليمـات اله  ذه
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يتوجب إلغاء المنازعات المنصوص عليها في الفقـرة        ): ج(البند   .2

ازعات المتعلقـة   ألنها ليست من اختصاص الهيئة، حيث أن المن       ) 1(

من حيث اإلجراءات والجهـة     بالمنافسة خاضعة لبنود قانون المنافسة      

 .المختصة
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أخرى

واتخاذ تنظيم شؤون المنافسة    صالحية   يمنح قانون االتصاالت الهيئة      .2

نية صريحة تتمثـل    نصوص قانو بموجب  افة اإلجراءات الالزمة لذلك     ك

أنه من المهام والمـسؤوليات     والتي تنص على      منه )هـ(/ 6 المادةفي  

تحفيز المنافـسة فـي قطـاعي االتـصاالت          "     :التي تتوالها الهيئة  

وتكنولوجيا المعلومات باالعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بـصورة         

 في تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتأكد        تكفل فاعليتها 

من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة           

أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهـيمن فـي              

المـادة  كـذلك   و" .السوق واتخاذ اإلجـراءات الالزمـة لهـذه الغايـة         

 تـنص علـى أن المجلـس يمـارس جميـع             والتي  منه )6،7،8/(12

 لقيام الهيئة بمهامها وفقا ألحكام هذا القانون بما في          ةالالزمالصالحيات  

  :ذلك 

إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع          ) 6" 

  .االحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات

ار وأجور خـدمات االتـصاالت المقدمـة        وضع أسس تحديد أسع   ) 7 

للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة            

  .ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها إذا اقتضت الضرورة ذلك

تحديد أسعار وأجور خدمات االتصاالت المقدمة للمستفيدين في حال         ) 8

  ."انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة
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مـع  "... بعد  " ومراعاة ما ورد في اتفاقيات الربط     "إضافة  ): ج(البند  . 3

من هـذا    )2(الواردة في الفقرة    " مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البيني      

هـذا  ج المعـدل    ذووفقا للنمـو   نصوص اتفاقيات الترخيص     تناولتكما  

كما أن بعض اتفاقيات الترخيص لبعض      ،  منها) د(الموضوع في الجدول    

لنظام المتكامل للتنظـيم والتـرخيص      ا  إلى المرخص لهم ممن لم ينتقلوا    

ضـافة إلـى     مباشرة تتعلق بموضـوع المنافـسة باإل       التزاماتتتضمن  

وبالتـالي   ،دابير حماية المنافسة الصادرة عن الهيئة     ص تعليمات ت  ونص

 ذال ،ل صالحيات الهيئة  فّعتمن شأنها أن     المرجعياته  ذفة له لأي مخا فإن  

يبقـى   و )ج(من البند ) 1(تخرج عن اختصاصها في الفقرة      لم   الهيئة   فان

 ال يتعارض مع صالحيات     وهذالها كامل الحق في ممارسة صالحياتها       

وبحسب ما سيتم بيانه     المنافسة    قانون في  فق ما ورد    مديرية المنافسة و  

في معرض الرد على المالحظات التي وردت من بعض المرخص لهـم        

) 17( والتي أصبحت تحمل الرقم      التعليماتمسودة  من  ) 15(على المادة   

، ونضيف بأن الديوان الخاص بتفسير القوانين قد نص          هذه التعليمات  من

ن مهام الهيئة مراقبـة المـرخص لهـم          بأن م  7/2006في قراره رقم    

للتحقق من التزامهم بشروط الرخص الممنوحة لهم ومواصفات الخدمات         

وجودة أسعارها ومنع االحتكار والمنافسات غير المشروعة والعمل على         

تحقيق الغايات واالهداف المتوخاة مـن خـدمات االتـصاالت واتخـاذ            

واصفات المقررة لتلك   االجراءات الالزمة بحق من يخالف الشروط والم      

  . الخدمات

  

 مراعـاة مـا ورد فـي        مع(  عبارة   النصتضمين  جاءت ضرورة   . 3
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 .لبندا

  

  

  

:" يلي   من التعليمات على ما   ) 3(تنص الفقرة ب من المادة      : االتصاالت -

من القانون،  ) 12(من الفقرة أ من المادة      ) 11(لغايات تطبيق أحكام البند     

ال يجوز للهيئة النظر في المنازعات المتعلقة باالستحقاقات المالية الناجمة          

ه يجـوز للهيئـة النظـر فـي         إال أن عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول،      
المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم و المتعلقة بتفسير شـروط تلـك             

  .االتفاقيات
إال انـه يجـوز     "  تطلب مجموعة االتصاالت األردنية حذف عبارة       

للهيئة النظر في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهـم والمتعلقـة            

ب مـن مـشروع     3مادة  الواردة في ال  " بتفسير شروط تلك االتفاقيات   

التعليمات وذلك الن تفسير شروط االتفاقيات يخرج عـن صـالحية           

  .الهيئة ويدخل في اختصاص المحاكم المختصة

  :  إكسبرس-

 ):ب( فقرة  -

إال انه يجوز للهيئة النظر في المنازعات التي تنشأ بين          "شطب عبارة   

وذلـك كـي     ."المرخص لهم والمتعلقة بتفسير شروط تلك االتفاقات      

 النزاعات المتعلقة باالستحقاقات الماليـة ذات معنـى،         الستثناءيكون  

تـنظم  التعليمـات   تلـك   فـي   نصوص  لوجود    )تعليمات الربط البيني  

اإلجراءات والمدد الخاصة بالنظر في المنازعـات المتعلقـة باتفاقيـات           

ء علـى الـنص      اإلبقا تمبالتالي  قبل عرضها على الهيئة و    الربط البيني و  

  . وبدون إجراء التعديل المطلوبالتعليماتهذه ورد في كما 

  

ـ        :)ب (سإكسبر+ االتصاالت  الرد على    ف ذال مانع لدى الهيئة من ح

وبـشكل   االتفاقيـات ه  ذبصالحياتها في تفسير شروط ه    المتعلقة  العبارة  

بـنفس الوقـت    ولكنها تؤكد   ) ب( في البند    مستقل على النحو الذي ورد    

قيامهـا  االتفاقيات في معرض    ه  ذهسير نصوص   فحياتها في ت  على صال 

ـ   ) 2(تم تعريفها  فـي المـادة        والتي  الفصل في المنازعات    ب ه ذمـن ه

 . عليماتتال
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وبغير ذلك وفي حال إبقاء العبارة األخيرة فإن هـذا يمتـد يـشتمل              

  .النزاعات المالية

  

  

 ):2(بند ) ج(فقرة  -  

لعـدم   "مع مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البينـي "شطب عبارة 

  .الحاجة لها

  

  

تم تعديل هذه المادة بحيث يتم تحديد صـالحيات         نوصي بأن ي  : السلكي -

مـن ذات   ) 15(واالختصاص للهيئة بشكل حـصري كـون أن المـادة           

المشروع منحت الهيئة الحق في رد الشكوى لعدم االختصاص مما يجعل           

  .من ذلك إجحافاً بحق مقدم الشكوى

  

  :يعاد صياغة المادة الثالثة لتصبح بالصورة التالية :  بتلكو-

من هذه المادة تنظر الهيئة في المنازعات       ) ب( الفقرة   أحكامراعاة  مع م . أ

 مرخص له ووفقـاً     أي مخالفة يقترفها    أية أوالتي تنشأ بين المرخص لهم      

 المنصوص عليها في هذه التعليمات، ومن ضمنها على سـبيل          لإلجراءات

 :المثال وليس الحصر ما يلي

 فـي   إليهالمنافسة المشار   المنازعات الناجمة عن الممارسات المخلة با      -

  

  

  

  

  

مع مراعـاة مـا     " تأتي الحاجة إلى عبارة      :2/ ج إكسبرسالرد على    -

زعات المنالوجود مدد وإجراءات خاصة ب    " لبينياورد في تعليمات الربط     

مـن  الربط البيني والتي ال بد      في تعليمات   واردة  الربط البيني   المتعلقة ب 

  . قبل عرضها على الهيئةمراعاتها

  

للهيئة صالحية النظر في جميع المنازعات التـي        : السلكيالرد على    -

 بين المرخص لهم والتي تنتج بسبب وقـوع مخالفـة للمرجعيـات             أتنش

 في إطارها والتي ال يمكن      المرخص لهم يعمل  القانونية والتنظيمية التي    

حصرها وإنما من الممكن إيراد أمثلة عليها كما جـرى العمـل عليـه              

  .بموجب هذه التعليمات

لقد تم تعريف المنازعات بأنها الخالفات التي تنـشأ          :بتلكو  الرد على  -

بين المرخص لهم بسبب وقوع مخالفة للمرجعيات المـشار إليهـا فـي             

وبالتالي فإن مقترح   ه التعليمات   ذمن ه ) 2(في المادة   تعريف المنازعات   

  . ا البندذتم تغطيته وفقا لما تم بيانه في هقد الشركة 
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 فـي الـرخص     أوالقانون والمبينة في تعليمات تدابير حمايـة المنافـسة          

  .الصادرة عن الهيئة

 الفنية والتشغيلية والتجارية والقانونية للربط      باألمورالمنازعات المتعلقة    -

 .البيني، مع مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البيني

 . خدمات االتصاالتوأسعار بأجورالمنازعات المتعلقة  -

 . الشبكات بنواحيها المختلفةإلىالمنازعات المتعلقة بحق النفاذ  -

المنازعات المتعلقة بمدى التقيد بالعروض التسويقية ومحتـوى المـواد          -

 . والتسويقية التي يقدمها المرخص لهماإلعالنية

 .المنازعات المتعلقة باستخدام موجات الطيف الترددي -
 

مـن  ) 12(من المادة   ) أ(من الفقرة   ) 11( البند   أحكاميات تطبيق   لغا. ب  

القانون، ال يجوز للهيئة النظر في المنازعات المتعلقة باالستحقاقات المالية          

 انـه   إالالناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول بين المرخص لهم ،           

متعلقـة  يجوز للهيئة النظر في المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وال          

  .بتفسير شروط تلك االتفاقيات

  

  

  

  

  

  

  

ال أرى ضرورة إقحام المصلحة الوطنية بهذا الشكل الغامض          :الوزارة -  )4(المادة 

.  الهيئة هوالذي قد يعطى انطباع بعيد عن الموضوعية التي تسعى لتجسيد         

يئة كمؤسسة وطنية أردنية فهي هيئة مستقلة محددة مهماتها وواجباتها          فاله

والمستثمر المحتمل أو المرخص له الجديد في السوق يتوقـع       . في القانون 

اليقينية وتدعم  شفافية العناصر المالئمة التي تضمن أمنة وامن استثماراته         

وضـوعية  التنظيمية في سوق العمل ومنها قرارات الهيئة كالشفافية والم        

أحـد  إن العمل على تحقيق المصلحة الوطنية هو        : الوزارةالرد على    -

 شفافية بل المفهوم  ي مؤسسة رسمية وهو ال يتناقض مع        أضوابط عمل   

كما أن هذا المصطلح تم استخدامه في تعليمات تدابير         يدعمها ويكرسها،   

  .19/2/2006حماية المنافسة والتي أصبحت سارية المفعول منذ تاريخ 
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  .والحيادية والعدالة

  

  
 
  : فاست لينك -

) ب(في الفقرة   ..." أن تعتمد أفضل  "بـ  ..." أن تتخذ وفق  "استبدال   .1

 .من هذه المادة

إلـى  ." يـوم _____ ، وخالل فترة محددة ال تتجاوز       "...إضافة   .2

 .من هذه المادة) ج(نهاية الفقرة 

  

  

  

  

 :تعدل لتصبح) ج(فقرة  :   إكسبرس-

علـى   واإلجراءات المتعلقة بهاارات في المنازعات تصدر القرأن " 

وذلك كون التـسبيب    " نحو مسبب ومدعم باألسانيد الواقعية والقانونية     

  .تإلجراءاامطلوباً أيضا في 

  

  ـ : يعاد صياغة المادة الرابعة لتصبح بالشكل التالي :  بتلكو-

تنظر الهيئة في المنازعات التي تعـرض عليهـا علـى أسـس مـن              .  أ

 معايير الشفافية مع مراعـاة ضـرورة حمايـة          أفضلية وفق   الموضوع

  

  

  

  

مشابهة جـداً   صيغة  بتم إيراد هذا النص و    . 1: فاست لينك الرد على    -

ما لمنافسة و في تعليمات أخرى صادرة عن الهيئة وهي تعليمات حماية ا         

  كمـا أنـه      ،يمثل إطار ومنطلقات وأسس لعمل الهيئة     ا النص   ذورد به 

بموجـب مالحظـاتهم    المرخص لهـم    التي طلبها     يعكس درجة اإللزام    

  . يحتاج إلى تعديلا النص الذهبأن  ترى الهيئةبالتالي و

تحديـد مـدة    لمعالجـة   رى بأن هذه المادة هي المكان المناسب        تال  . 2

 التي تتناسب مـع     ددالتعليمات حددت الم  ه  ذه كما أن    ،تإصدار القرارا 

  . المناسب لذلكالموقع في بموجبها تخذ يكل إجراء 

  

) 4(المـادة     المبادئ والضوابط الواردة فـي     إن: إكسبرس الرد على -

 الصادرة في المنازعات المعروضة علـى       توالقرارا اإلجراءاتتغطي  

 .يل النصحاجة لتعدترى الهيئة  الهيئة وبالتالي ال
 
  

 التي  تاالعتباراترى الهيئة بأن النص الحالي يغطي       : بتلكوالرد على    -

تـرى  ال  لـك   ذ على   بناءوا النص   ذأثارتها بتلكو في مالحظتها حول ه     

   . حاجة لتعديل النصالهيئة 



 10

 .المصلحة الوطنية

 باألسـانيد تصدر القرارات في المنازعات على نحو مسبب ومـدعم            .  ب

  .الواقعية والقانونية

  

  

  : الوزارة -  ) 5(المادة 

 الجديد في سوق    له يواجهها المرخص    أن من المسائل الممكن     -  أ 5

المؤثر فـي    له هي مماطلة المرخص      خاصة في هذه المرحلة    يتنافس

  في تزويد  ،صاحب ومشغل الشبكة  السوق مالك حصص سوقية جيدة      

"  يبدو جليـا   أن بخدمات النفاذ دون     المرخص له الجديد وغير المؤثر،    

 المادة، لذا فـاقترح     هذه من البنود الواردة في      ألي الصريحة   مخالفته

 أفـضل  بـذل    وعـدم (  المماطلة   ءدعاعنصرا  إضافة ما يشير إلى     

  .كعنصر نزاع على الهيئة التحقق منة عند الطلب)  المعقولةالمساعي

  

  

 هل من الممكن تحديد مدة زمنية لإلجابة على اإلشـعار مـن             - ب5

 تتطلب بعض النزاعات التأهل لخط      أن وهل يمكن قرة،  وقبل الهيئة الم  

 جـراءات اإل  انتظـار  مسار سريع من اجل حـل نـزاع ال يحتمـل          

 هذه موجبة ومحددة ومعلنة في      أسباب في حال توفر  االعتيادية وذلك   

 السريع  لهذا المسار  التأهلقرة من اجل    والتعليمات وبموافقة الهيئة الم   

  .)العاجل( 

  

  الوزارة الرد على  -

   إن عدم تقيد المرخص لهم بالمدد المنصوص عليها في القانون أو            :أ/5

القـرارات  أو   ) بما في ذلـك هـذه التعليمـات       (لتعليمات  ااألنظمة أو   

العقود المبرمة بينهم تعتبر مخالفـة       الرخص أو  الصادرة عن الهيئة أو   

ـ    صريحة لتلك النصوص      التـدابير   ذق باتخـا  وبحيث تعطي للهيئة الح

 نحو إمـا يحـول دون       علىلمرجعيات القانونية المطبقة    ل االالزمة وفق 

احتمال نشوء مماطلة من أحد طرفـي       من  خفض  يإمكانية المماطلة أو    

لى نحو ال يحتاج إلى معالجة خاصة بموجب حكم خـاص           الشكوى وع 

   .في هذه التعليمات

  

) 7( ن مدة محددة وهـي     عبارة تتضم  بإدخالدة  اتم تعديل الم   -: ب  /5

  .  عملأيام

ن تحديد صفة االستعجال في     إف أما فيما يتعلق باإلجراءات المستعجلة،     -

تحديد للمعايير والتي على أساسها يمنح      لى  إأي طلب لفض النزاع يحتاج      

ـ     ذالطلب صفة االستعجال وترى الهيئة في ه       ه ذه المرحلة بان استنباط ه

ن خالل الواقع العملي ومن خـالل        فحص ودراسة م   إلىالمعايير يحتاج   

لة أه المـس  ذالهيئة من تقدير ه   ه التعليمات وبحيث تتمكن     ذتطبيق أحكام ه  
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 الهيئة من خالل تزويدها بنـسخة       إشعار يتم   أن من المالئم    - ج5المادة  

 لجنة مـشتركة    إلى النزاع   إحالة تإجراءا نسخة من    أو اإلشعارمن كتاب   

 الهيئة بموضوع النزاع المحتمل     إشعار أنمن طرفي النزاع، مع مالحظة      

 مـن   استفحاله وذلك  أوقد يقلل من احتماالت استمرار النزاع       بوقت مبكر   

 لحل النزاع   مساعيه المعقولة  أقصى ببذل   علية المشتكىخالل قيام الطرف    

  .وتوفير الجهد والموارد

  لجنة مشتركة لم تحدد الفقـرة      إلى النزاع   تحويل وعند الفقرة   هذه يبدو في 

 أو اتفاق على حل النـزاع       إلى الفترة الزمنية الواجب خاللها التوصل       هذه

 اتفاق على حـل     إلى النزاع ال زال مستمرا دون التوصل        أناالتفاق على   

 ومن اجل تثبيت حيثيات النـزاع       األوجهوعلى جميع   .  كلي أو  كان جزئي

 قبل تقديم الشكوى بحيـث     إليةالتوصل  ال بد من     األطرافن اتفاق بين    فا

ال يمكن حلـة مباشـرة بـين         نزاع   د من كال الطرفين بوج    "إقرارايشكل  

  الخ... حسب التعليمات هذهوبالتالي للهيئة التحقق منةاألطراف 

  

 الهيئة من قبل احـد   إلى وءجيتوجب على المشتكي عند الل     - د5الفقـرة   

 إلى نسخة   توجيه يتم   أن ،ه كالهما بطلب حل نزاع متفق علي      وأ األطراف

 تقديمهطلبا لحل النزاع قد تم        من خاللها بان   يعلمه علية   ىالطرف المشتك 

 وجود نصوص تعـالج الطلبـات المـستعجلة         إلىوتقرير مدى الحاجة    

   .  مستقبالللفصل في النزاع

  

في هذه المرحلة     هاعالمإلال ترى الهيئة بأن هنالك مبرر قوي         - :ج/5

ه المرحلة ووفقـا    ذ في ه  اإلجراءات لجنة مشتركة ألن     إلىاع   النز بإحالة

 فض النزاع من قبل     وإجراءات ،ه المادة ال زالت خارج نطاق الهيئة      ذله

 مـن خـالل تقـديم الئحـة         إاله التعليمات   ذالهيئة ال يتم تفعيلها وفقا له     

على أنه سيكون مطلوبـاً مـن        الموصوفة فيها    تلإلجراءا تبعاالشكوى  

يرفق بالئحة الشكوى جميع البينات التي تثبت سعيه لحـل          المشتكي أن   

 مـن هـذه     5النزاع بالطرق الودية وقبل اللجوء إلى الهيئة وفقاً للمادة          

  .التعليمات

  

على األطراف خاللها   تم تعديل النص وإضافة تحديد للمدة التي ينبغي          -

  .أيام عمل ) 10( حل النزاع وهي الجهود لأفضل ل ذب

  

  

  

ـ   عليه  الوزارة بتبليغ المشتكى    طلب   الجة  تم مع  : د/5 ادة من خالل الم

أما بالنسبة الشتراط    .  من هذه التعليمات   لثالواردة في الباب الثا   ) 12(

ما يفيـد بأنـه     ) 5(المصادقة على محاضر الجلسات فقد تضمنت المادة        
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 يتم التوقيع بالمصادقة على     أن المادة   هذه ومن الضروري في     ، الهيئة إلى

ات منعـا   جلستلك ال محاضر الجلسات من قبل ممثلي الطرفين فور انتهاء         

  .المماطلةمن 

يتوجب توثيق محاضر الجلسات ويترك أمر تنظيمها لألصول المرعيـة          

  . بهذا الخصوص

. الواردة في هذه المـادة    " العقود"بعد  " الربط"إضافة كلمة    :فاست لينك  -  

وحصر هذه المادة فقط بالخالفات الناشئة عن مخالفـة اتفاقيـات الـربط             

  .البيني، وليس أي ممارسات أو مخالفات أخرى

  

  

  

  

  

 إن وجود هذه المادة يلحق الضرر بالمرخص له الذي يبادر           : االتصاالت -

مرخص له المخالف، والذي بدوره سوف يماطل في إيجـاد          إلى مخاطبة ال  

. الحلول العملية األمر الذي سوف يؤدي إلى ضياع في الجهـد و الوقـت         

على الرغم مما ورد فـي      "بعبارة  ) أ(وعليه فإننا نقترح تعديل نص الفقرة       

مع مراعاة المـدد الـواردة فـي        "بدالً من عبارة    " تعليمات الربط البيني  

  ".  البينيتعليمات الربط

باإلضافة إلى أن التباحث في مثل هذه األمور فيما بين المرخص لهم            

ليس من السهل إتمامه من الناحية العملية، وتوثيق االجتماعات أيضاُ          

من شأنه أن يؤدي إلى احتدام الخـالف، والنتيجـة سـوف تكـون              

ال يمكن حصر نطاق المنازعات التي تنظرها        :فاست لينك الرد على    -

لـك أن   ذني فقط،   يالهيئة بالخالفات الناشئة عن مخالفة اتفاقيات الربط الب       

 قانونية وتنظيمية مختلفة وهـي      مرجعياتلون ضمن   مالمرخص لهم يع  

 وأن أي نزاع ينجم عن مخالفـة        )أ/5( في المادة    إليها اإلشارةالتي تمت   

نه أن يفعل صالحيات الهيئة في النظر فيه ووفقا         أه المرجعيات من ش   ذه

 بمالحظة فاست   ذ األخ يتعذر وعليه   ،ه التعليمات ذللحيثيات الواردة في هّ   

  .لينك

  

 كقيـود    مدد محددة  بإضافةا النص   ذتم تعديل ه  : االتصاالتالرد على    -

ـ     المو  اإلجراءات نجازإل زمنية وإن مخالفتهـا    ه المـادة  ذصوفة فـي ه

عرض مرتكبها لإلجراءات المنصوص عليها في القـانون واتفاقيـات    تس

دون المماطلة وإضاعة    يساهم في الحيلولة  أن  الترخيص وهذا من شأنه     

    . أو تخفيض إمكانية حدوثهماالوقت والجهد

عليمات مع مراعاة المدد الواردة في ت     (أما بالنسبة للمقترح بتعديل عبارة      

فانه وكما ذكرنا سابقاً فقد تم إيرادها ألن تعليمات الـربط           ) الربط البيني 

تتضمن مدد وإجراءات يتوجب على المرخص لهم مراعاتها قبل اللجوء          

وبالتالي اذا تعلق النزاع باتفاقية ربط بيني فـان تلـك المـدد      إلى الهيئة   
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  .واضحة حيث لن يؤدي ذلك إال إلى إضاعة الوقت والجهد

ح بأن تكون هذه اإلجراءات أمراً اختيارياً للمـرخص  وعليه فإننا نقتر  

  .له وليس إلزامياً عليها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 : إكسبرس -

 : )أ(فقرة    - 

لم يتم التوصـل    واإلجراءات هي التي تطبق قبل اللجوء إلى الهيئة فإذا          

إلى حل وارتأى أحد طرفي الشكوى اللجوء إلى الهيئة فيصار بعد ذلـك             

 . إلى تطبيق أحكام هذه التعليمات

 احتدام الخالف   إلى يؤدي   إجراءال ترى الهيئة بان توثيق االجتماعات        -

المصداقية المطلوبة في تعامـل المرخـصين بـين           يعزز إجراءبل هو   

 لجعل اإلجراءات المنصوص عليها في هذه       أما بالنسبة  ،بعضهم البعض 

و طبيعـة اختياريـة     ذ يمكن أن يكون     اإلجراءا  ذهف المادة أمرا اختياريا،  

 ، الهيئة لفض النزاع القائم بينهم     إلى المرخص لهم عدم اللجوء      ارتأى إذا

 إلـى اللجـوء   ى المرخص لهـم     ارتأ إذا إلزاميةطبيعة  جراء  إلليكون  و

المجال لحـل    هم منطقي ألنه يعطي   إجراء تال وهو في جميع الحا    ،ئةالهي

دات الزمنية واإلجرائيـة    دالنزاع القائم بينهم بالطرق الودية ضمن المح      

نتائج إيجابية وحلـول  تعطي المادة والتي من الممكن أن   هذه  الواردة في   

الهيئة وعلى نحو يوفر الوقـت      أمام   تباإلجراءاللمرخص لهم قبل البدء     

 أو يجنبهم اللجوء إلى الهيئـة       خص لهم والهيئة   كل من المر   ىعل والجهد

 تتوافـق مـع     اإلجراءاته  ذن ه أونضيف ب  ،فيما لو تم التوصل إلى حل     

  . ا الخصوصذ الممارسات العالمية بهأفضل
 
  

 : إكسبرس الرد على -

من تعليمات الـربط    ) 8( األحكام التي وردت في المادة       إن): أ(فقرة   -

المتوجب على المرخص لهم القيام بهـا        تاإلجراءابالمدد و  البيني تتعلق 
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لعـدم   "مع مراعاة المدد الواردة في تعليمات الربط البينـي "شطب 

وهـي  تعليمـات   الحاجة للنص عليها كون هذه المدد صادرة ضمن         

وترك هـذه العبـارة    . ربط البينيملزمة في مجال تطبيق خالفات ال

   فهم منه خطأ انصراف تطبيق المـدد الـواردة فـي           على حالها قد ي

تعليمات الربط البيني على نزاعات ذات طبيعـة ال تتعلـق بـالربط             

  .البيني

  : ضافة العبارة التالية إلى آخر هذه الفقرةوإ

ه  يتضمن اإلشعار إشارة واضحة إلى انه صادر استناداً لهـذ          أنعلى  "

 ."التعليمات إذناً ببدء اإلجراءات التي تسبق اللجوء إلى الهيئة
 

  

 ):ب(فقرة 

تحديد مدة على المرخص له اآلخر اإلجابة خاللها على اإلشعار          يجب   -

  .أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تسليم اإلشعار) 7 (ونقترح أن تكون

  

لم يرد الجواب أو تبين     فإذا  "تعديل العبارة الثانية من هذه الفقرة لتصبح         -

أو أن األمر ينطـوي علـى نـزاع    "وشطب عبارة  " منه عدم التجاوب

 ."بينهما
 
 
  
  

تفـسير  في حال وجود نزاع أو خالف ناشئ عن تطبيـق أو تنفيـذ أو               

بل اللجوء إلى الهيئة، وهـذه اإلجـراءات        قلك  ذواتفاقيات الربط البيني    

 حيثما كـان    يجب مراعاتها كما وردت في تعليمات الربط البيني       والمدد  

الهيئة فإن  أمام  ت  اما بالنسبة لإلجراء  أ،  نطاق النزاع وفقاً لما ورد بأعاله     

تتضمن أحكام تفصيلية بهذا الخـصوص وفـي هـذا          لم  تعليمات الربط   

    . هذه التعليماتالسياق يتم تطبيق األحكام الواردة في 

  

ضـافة  حاجة إل الهيئة  رى  ت  ال المفهوم لذا ا  ذ المادة تعكس ه   أحكام إن -

  . المقترحةالعبارة

  

  ):ب(فقرة 

  . عملأيام) 7( بـالمدة وحددت ذا االقتراح تم األخذ به -

  

  

إن المرخص له اآلخر ملزم بالجواب على اإلشعار وال يملك خيـار             -

  لحـل النـزاع    ه  اسـتعداد رّده في هذه الحالة إما      يتضمن  قد  عدم الرد و  

يؤيد وجود حالـة    قد يفيد جوابه بما     أو  ،  مشكلةوبالتالي لن يكون هنالك     

) ب،ج،د(ومن هنا يصار إلى تفعيل البنود        المرخص له األول     معنزاع  

  . وبالتالي ال ترى الهيئة حاجة إلجراء تعديل على النصمن هذه المادة
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  :تعديل العبارة األخيرة لتصبح -

  ."للتباحث من اجل تحديد النزاع بدقه ومحاولة حل هذا النزاع"

  

 ):ج(فقرة 

 : تعديل العبارة األولى لتصبح   -

ع بسبب احد المرخص لهم أو إذا تضمن        إذا لم يتم تحرير محضر لالجتما     "

 ."محضر االجتماع
 

 
  

أيام عمل إلى لجنة مشتركة، فمـن   )5 (ورد انه يتم إحالة النزاع خالل -

يقوم بإحالة النزاع إلى لجنة مشتركة في حال عدم تعاون احد المرخصين            

 .مع المرخص اآلخر؟
 
  

ال يرد هنا ان    يكون لها رئيس واحد و    ) وأي لجنة (إن اللجنة المشتركة     -

واألفـضل ان    المرخصين، تكون اللجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لكل من

لجنة مشتركة من طرفـي     "ال يشار إلى من يرأس اللجنة ولكن يشار إلى          

يرأس كل طرف الرئيس التنفيذي له أو من يعينـه خطيـاً لهـذه               النزاع

 ."الغاية

 :كة على النحو التاليتعديل العبارات المتعلقة بنتائج اللجنة المشتر -

في حال التوصل التفاق حول جميع أوجه النزاع يتم توثيـق ذلـك             "

 تحديد أوجه   : لتين هما أبحيث تشمل المباحثات مس    بالمقترح   ذتم األخ  -

   . حله كيفيةو عالنزا

  

  ): ج(فقرة 

ـ ه المـادة هـي      ذ التفصيلية الواردة في ه    اإلجراءاتجميع  -   راءاتإج

 الهيئـة لفـض     إلـى  أحد المتنازعين أو كالهما اللجوء       أرادا  ذوجوبية ا 

ـ            ا ال  ذالنزاع، وبالتالي فانه ال يتصور قيام الفرض بعدم وجود محضر ل

  .  التعديل المقترحإلجراءترى الهيئة ضرورة 

  

تكون من قبل المرخص لهما طرفـي        اللجنة المشتركة    إلىاإلحالة    إن -

  الطـرفين   من نص وعلى كل  ا ال ذه بموجب    إلزامية النزاع وهي إحالة  

ه ذألحكام همخالفا  لك  ذالممتنع عن القيام ب   االلتزام بها وإال اعتبر الطرف      

  .التعليمات
  

وهي كل رئيس تنفيذي فريقه     يرأس  الرئاسة هو أن    آلية  المقصود ب إن   -

 علـى   اإلشرافوبالتالي فان    ممارسة معهودة في عمل اللجان المشتركة     

 .  النصأن هناك حاجة لتعديلال ترى الهيئة  واتنسيقييكون اللجنة  أعمال

  

  

  .ه الفقرةذي تم على هذا المفهوم وفقا للتعديل الذ بهاألخذتم  -
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خطياً أما في حال التوصل التفاق حول بعض أوجه النزاع فقط فيـتم             

توثيق ذلك أيضا مع بيان لوجهات نظر كل من الطرفين حول األوجه            

 ."التي لم يتفقا على حلها

 ):د(فقرة 

عـات  النزا ة إلجراءات ما قبل عرض    يجب تحديد مدة زمنية محدد     -

على الهيئة وذلك منعاً إلساءة استخدام هذه اإلجراءات مـن قبـل أي             

يوم عمل من اليوم التالي لتـسليم   )30 (ونقترح أن تكون المدة .كان

مـن هـذه    ) 5 (المرخص له اآلخر اإلشعار الصادر استناداً للمـادة       

 .التعليمات

فض النزاع وفقاً ألحكام القانون  ..."تصبح لالعبارة األخيرة تعديل  -

حيث ان فض النزاع من الناحية الموضوعية يكـون  " وهذه التعليمات

، فهذه التعليمات متعلقة فقط بالناحية      وليس هذه التعليمات  سنده القانون   

 .الشكلية واإلجرائية
 
  : يعاد صياغة المادة الخامسة لتصبح بالشكل التالي :  بتلكو-

  

واردة في تعليمات الربط البيني، يحق المرخص له        مع مراعاة المدد ال    .  أ

وفي حال وقوفه على وجود ممارسة من قبل مرخص له آخر يعتبرها          

مخالفة للقانون او االنظمـة الـصادرة بمقتـضاه او التعليمـات او             

القرارات الصادرة عن الهيئة او لشروط واحكام اتفاقيات التـرخيص          

آخر يدخل ضمن اطـار هـذه       او العقود المبرمة بينهما او اي نزاع        

  

  

  

  ): د(فقرة 

ـ       األرى الهيئة بأنه من     ت - ي يرغـب   ذنسب أن يترك للمرخص لـه ال

 إليهـا  ات اللجـوء  يالمدة لغا تقدير   الهيئة لطلب فض النزاع      إلىباللجوء  

 النـزاع  أوجـه  مـن حيـث      إليه اتضحت الصورة بالنسبة     أنسيما بعد   

  .  المتفق عليها وتلك المختلف عليهاوالمسائل

  

استخدام كلمة وفقا تعني باستخدام اإلجراءات واآلليات الموصوفة في          -

  . النص ا يحتاج إلى تعديلال ترى الهيئة بأن وبالتالي التعليمات  ههذ

  

  
  

وضع محددات   إلىتهدف  تم األخذ بالمالحظات والتي     : بتلكوالرد على   

زمنية وإجرائية بما يضمن تقيد المرخص لهم بها وبما يحقـق الغايـة              

  . المطلوبة من وجود هذه المادة

ـ   أما فيما يتعلق بأسلوب المراسالت المتبع، فلقد تبنت الهيئـة            ه ذفـي ه

 التعليمـات،   أسلوب المراسالت الخطية لغايات تنفيذ أحكام هذه      المرحلة  

 ضوء تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية بكامل حيثياته يصار إلى          علىو

 تنـسجم   أنن الهيئـة تفـضل      لـذا فـإ   ،  ةاإللكترونيالمراسالت  اعتماد  
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 -:التعليمات ان يبادر الى اتخاذ األجراءات التالية 
 
 المخالفة  او النزاع أسس المرخص له  خطياً  وبيان        إشعاره -1

واقتراح الحل الذي يراه مناسبا  واعالمه برأية حول تلك الممارسـة            

والمرجعيات القانونية التي يعتمد عليها والطلب منه تصويب الوضـع     

و عقد اجتماع مع ممثل عن المرخص  المرسل له األشعار لبحث            ا/و  

 <مضمون األشعار، مع تبليغ الهئية نسخة من هذا األشعار

على المرخص له اآلخر  الموجه له االشعار ان يجيب علـى             -2

يحدد موعدا لألجتماع خالل مدة ثالثـة ايـام          ذلك االشعار  خطيا او    

 .عمل  من تاريخ تبلغه لألشعار

عقد اجتماع  يلتزم الطرف الذي ارسـل األشـعار          في حالة    -3

تدوين محضر لذلك االجتماع ومتضمناً النتائج التي تم التوصل اليهـا 

  .وتبلغ نسخةمنه للهيئة

 عن نتائج ايجابية  لحل النـزاع يجـب          االجتماعاذا لم يسفر     -4

على المرخصين عقد اجتماع عمل وبرئاسة الرئيس التنفيـذي لكـل           

 أفـضل  خطيا  لهذه الغاية، حيث يجب عليهما بذل          منهما او من يعينه   

الجهود لحل النزاع من مختلف جوانبه وبالسرعة الممكنة مع توثيـق           

محاضر الجلسات التي عقدت على ان يتم تنفيذ ذلك خالل ثالثة أيـام             

 األول وفي حال عدم التوصل الـى اتفـاق          االجتماععمل من تاريخ    

 توثيق ذلك مع بيان لوجهـات        النزاع او بعضها فيتم    أوجهلحل جميع   

 . التي لم يتفقا على حلهااألوجهنظر كل من الطرفين حول 

ا ال  ذ ه أن المعتمد لديها على     باألسلومع   لهم   المخاطبات بين المرخص  

  . ما بينهم في المعتمدة قانوناىاألخر وسائل المخاطبات إتباعهميمنع من 
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او /  و  لالجتماع لم يحدد المرخص المرسل له األشعار  موعدا          إذا  .  ب

قدم جوابا ينطوي على وجـود نـزاع          او اإلشعارلم يقدم جواباً على     

بينهما او اذا لم يستجيب المرخص له اآلخـر الموجـه لـه اشـعار               

مخالفة لعقد االجتماع بين الممثلين او االجتماع بين اللجنتين حـسب           ال

من هذه المادة فألي من الطرفين اللجـوء        ) ج(و) ب(احكام الفقرات   

 .الى الهيئة لطلب فض ذلك النزاع وفقاً الحكام هذه التعليمات
 
 تعتبر المراسالت الخطية او بواسطة البريد االلكتروني معتبـرة           .  ت

   .لمدد المذكورة في هذه المادةلغايات احتساب ا

    )6(المادة 

  

 بنـسخ مـن     أساسـي  تتضمن اللوائح بشكل     أنمن المتوقع    :الوزارة -

 إال )الورقية وااللكترونيـة  ( أشكالها  محاضر الجلسات والمراسالت بكل     

  . ضمن تعريف مرفقات اللوائحهذه العناصر تكون أن من المفترض انه

   

    

  : اكسبرس-   

 ):أ(فقرة  -

من مسودة التعليمات في نطاق     ) 6(م معالجة مضمون المادة     ت: مالحظة

  .من هذه التعليمات) 7(المادة 

فانه وكمـا   فيما يتعلق بأسلوب المراسالت المتبع،       :الوزارةالرد على    -

هذه المرحلـة أسـلوب المراسـالت        قد تبنت في     ذكر بأعاله فان الهيئة   

ء تنفيـذ مـشروع     الخطية لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، وفي ضو       

الحكومة اإللكترونية بكامل حيثياته يـصار إلـى اعتمـاد المراسـالت            

لذا فإن الهيئة تفضل أن تنسجم المخاطبات بين المـرخص          ،  اإللكترونية

 وسـائل   إتباعهم المعتمد لديها على أن هذا ال يمنع من          بلهم مع األسلو  

  .  فيما بينهم المعتمدة قانوناىالمخاطبات األخر

  

  : إكسبرس على الرد -
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مشفوعة بكتاب تغطيـة موجـه باسـم        "شتراط تقديم اللوائح    شطب ا 

خـصوصاً وان هـذه   كون هذه إجراءات داخليـة بالهيئـة    "الرئيس

التعليمات تعطي المديرية رفض قيد الالئحة إذا قـدمت دون كتـاب            

 اللوائح تقدم خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي           إنفما دام    .التغطية

فيجب على المديرية قبولها    وبصورة مطبوعة ومحررة باللغة العربية      

  .حتى لو لم تكن مشفوعة بكتاب تغطية
 

  :تعديلها لتصبح) د(فقرة  -

دون تأخير وبذات يوم تقـديم الالئحـة باسـتالمها          تقوم المديرية   "

وتزويد مقدمها برقم وتاريخ وارد يطبع على نسخة مقـدم الالئحـة            

لمت من قبل   ، وال تعتبر أي الئحة بأنها قد است       ويوشح بإمضاء المتسلم  

  ."الهيئة ما لم يتم تخصيص رقم وارد لها

  

نوصي بتعديل النص بحيث يمنح الشخص المفوض   حصراً          : السلكي -

حق رد الشكوى شكال لعدم توافر الشروط الـشكلية المنـصوص عليهـا             

 .بالتعليمات

  

  

  . ورد في هذه المادة بلفظ الديوانأينما لفظ المديرية يستبدل :بتلكو -

ـ )12(صالحيات نظر الشكاوى في المادة   االتصاالت  منح قانون    - ه  من

 المخـتص ووفقـا     للمفوض نفس القانون    من) 60(جلس وفي المادة    للم

لغايات إدارية توجـه الـشكاوى      ولكن   و للحيثيات الواردة في تلك المادة    

بدال من أن توجه باسـم المفـوض أو المجلـس           ي  يذالتنفباسم الرئيس   

) 15(بموجب المادة    يمثل الهيئة أمام الغير      ي  ذالتنفي باشرة ألن الرئيس  م

  .  ا االعتبار القانونيذ لتغطية هالحكم ا ذهوبالتالي تم وضع من القانون 

  

ه المسائل  ذا عبارات وتعالج ه   ذ ال تشتمل التعليمات عادة على مثل هك       -

الزمنـي العـام     باإلطارلك   ذ  الداخلية للهيئة متقيدة في    اإلجراءاتضمن  

  .ه التعليماتذ الموصوفة في هلإلجراءات

  

  
  

 من   مسودة التعليمات  من) 6(تم تعديل نص المادة     : السلكيالرد على   -

من هذه التعليمات وعلـى     )  11،  7(واردة في المادتين    المعالجة  الخالل  

   . نحو يعكس المالحظة التي وردت من شركة السلكي بهذا الخصوص

  

  

في الهيكل  " الديوان" لم ترد تسمية    كما ذكرنا بأعاله    : وبتلك الرد على    -

" مديريـة الـشؤون اإلداريـة   "التنظيمي للهيئة وإنما جاء النص علـى      

   .لتعليماته اذ الوارد في هوبالتالي تم اإلبقاء على النص األصلي
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  ) 7(المادة 

  

  

  

  

وى  الـشك  بهـذه يتوجب تحديد اسم نقطة االتصال المتعلقة        :الوزارة    -

 في حـال    ...هذهوتفاصيل العنوان البريدي وااللكتروني لنقطة االتصال       

  .اختلفت عن ممثل كل طرف

  

  

  

كـون   "حافظة بالبينات"لتصبح  "حافظ بالمستندات"تعديل  :كسبرسا  -

 محصورة بالوثائق الخطية دون الشهود ودون طرق اإلثبـات          المستندات

  .األخرى

     

لنص بحيث يمنح الشخص المفوض النظـر       نوصي  بتعديل ا   : السلكي - 

في النزاعات وليست الهيئة كما هو وارد في النص بصيغته الحالية           

  .لكي يتناسب مع باقي نصوص التعليمات

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 7(تم معالجة مضمون المادة      : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 6(نطاق المادة 

) 2/أ/8 (تين المسألة فـي المـاد     هذهمعالجة  تمت  : الوزارةرد على   لا -

 المثول عـن  بالشخص المفوض   حيث أن   ه التعليمات   ذمن ه ) 2/أ/13(و

عليه هو نقطة االتصال بالنسبة لكل منهمـا         والمشتكى المشتكي   كل من 

وجوب بيـان   ب ما يفيد    بإضافة النص   تعديلولمزيد من الوضوح فقد تم      

  .  عنوان كل منهما

  

" حافظـة المـستندات     "لـق باسـتبدال      فيما يتع  :إكسبرسالرد على    -

" حافظة بينات   "، فقد تم قبول االقتراح وعدلت لتصبح        "حافظة البينات "بـ

 .  حيثما وردت في هذه التعليمات 

   

ه المادة  ذهتمت الصياغة على النحو الذي جاء في        : السلكي الرد على    -

النظر في  يفّعل إجراءات   ي  ذ ال اإلجراءلبيان الحكم القانوني المتمثل بان      

بـاقي نـصوص    علما بـأن    لى الهيئة   إالشكوى هو تقديم الئحة شكوى      

تتولى العمـل علـى     التي  المرجعيات  التعليمات توّضح وبشكل تفصيلي     

 إلجـراء حاجـة     وبالتالي ال ترى الهيئـة      في مراحلها المختلفة   الشكوى

   . تعديل على النص



 21

 تاريخ توريد كتـاب     أنةم  اريخ تحرير الشكوى من المفهو    ت :الوزارة -  ) 8(المادة 

 . الهيئةإلىالشكوى 

  

  

  
 

كيف سيتم تبليغ الشهود، هل هناك آلية أو        ): 2/ب( البند   :فاست لينك  -

 سلطة للتبليغ؟ أم سيترك أمر تبليغ الشهود وإحضارهم للمرخص لهم؟

  

  

   
 
  :إكسبرس -

  ):8 (النقطة) د(فقرة  . 1

رده المشتكي غير   تشطب هذه النقطة كون تاريخ تحرير الشكوى الذي يو        

 .ذي عبره ألن العبرة هو بتاريخ توريد الئحة الشكوى للهيئة

  

  

  ."حافظة المستندات"بدالً عن  "حافظة بينات"استخدام  ):ب (فقرة . 2
 

  

  

الـشكوى هـو    الئحة الـشكوى    تاريخ تحرير    إن :الوزارةالرد على    -

 يختلف عن تاريخ توريـدها      ومن قبل المشتكي وه    الالئحة   إعدادتاريخ  

ه ، وبالتالي تم اإلبقاء على هذا البيان كمتطلـب لغايـات هـذ            لدى الهيئة 

  .المادة

  

يتم إحضار الشهود من قبل المـرخص لهـم          :فاست لينك الرد على    -

 وقد تم اشتراط وضع عنـاوين       بيناتهمكافة  يقع على عاتقهم تقديم     حيث  

للشهود ومعلومات تبين وسائل االتصال بهم كي تتأكد الهيئة بأنه بإمكان           

 نظـر   إجـراءات  وبما ال يعيـق      إحضارهمالطرف الذي طلب الشهود     

  . كوىالش

  

  : إكسبرسالرد على  -

كل وثيقة تصدر عن صاحبها ال بد وأن يكون لها تاريخ وهو بطبيعة             . 1

 وّجهت لها المخاطبـة    الجهة التي    إلىتوريدها  الحال يختلف عن تاريخ     

  .جراء التعديل المقترحإلوبالتالي ال ترى الهيئة سبب 

   

  

" حافظة بينات   "ح  تصبعدلت ل  تم قبول االقتراح و     كما ذكر بأعاله فقد    .2

  . ه التعليماتذ في هحيثما وردت
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  : السلكي -

من هذه المادة والتي نصت علـى       ) 6(إننا نوصى بإلغاء الفقرة     . 1

 يراها المشتكي   وجوب اشتمال الئحة الشكوى على مقترحات وبدائل      

مناسبة لفض النزاع لعدم إنتاجيته هذا من جهة وعدم قانونيتهـا أو            

واقعيتها، ومن جهة أخرى فإن الشخص المفوض هو مـن يملـك            

  .الصالحية لوضع المقترحات والبدائل لفض النزاع 

  

  

  

من نفس المادة كون أن عبء إثبـات        ) ب(نوصي بإلغاء الفقرة    . 2

وفي حالة تقصيره بتقديم البينات الالزمة      الشكوى يقع على المشتكي     

  . لإلثبات شكواه فهو أولى بالخسارة

  

  

  :سلكيالالرد على  -

إن تقصي األسلوب األمثل لحل النزاع من وجهة نظـر المـشتكي            . 1 

وجهات النظر ابتداء ويؤدي إلى منح الهيئة فرصـة         توضيح  يؤدي إلى   

 ومدى واقعية وقانونية الحلول     مناسبة للتعرف على وجهة نظر المشتكي     

، على أن هذه المعلومات ال تخـل بمبـدأ أن           ئل المقترحة من قبله   والبدا

لمرجعيات القانونية والتنظيمية المعتمدة    ل االنزاع وفق بفض  الهيئة ستقوم   

أفضل الممارسات العالمية   إحدى  مطبق في   لديها علما بأن هذا المتطلب      

    .لحل النزاعات بين المرخص لهم

  

س عدم جدية من قبل المرخص له        يعك بينات تقديم الشكوى بدون     إن. 2

 مجردة من أي دليـل      أقوالل الوقائع المشتكى بها مجرد      عويجالمشتكي  

 من أن لك ال بد    ذوعلى نحو يحول دون تمكين الهيئة من الفصل فيها ول         

  . ناتي الشكوى بحافظة ب الئحة ترفق

    )9(المادة 

  

لتي يتوجب على   للفترة الزمنية ا   تحديد   ال تتضمن المادة هذه    :لوزارةا  -

  . الثالثةاأليام المشتكي الستيفاء المتطلبات خالل إشعارالهيئة خاللها 

  

من مسودة التعليمات في نطاق     ) 9(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 11(المادة 

لإلجراءات الموصـوفة   عام  تم وضع إطار زمني     : الوزارةالرد على    -

من خالل المدد الواردة في نصوصها،      هو واضح   في هذه التعليمات كما     

تلـك  بـشان     وستعمل الهيئة على تنظيم سير العمـل الـداخلي لـديها            
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نرجو بيان ما هو اإلجراء في حال أن تم إنهاء إجراءات            :فاست لينك   -

النظر في الشكوى المنصوص عليه في هذه المادة، هل يفقد المشتكي           

م عليه الـسير فـي      حقه في تقديم شكوى أمام الهيئة في هذه الحالة، أ         

  .إجراءات تقديم شكوى جديدة

بالتـالي  والعام  الزمني  اإلطار  ا  ذهاإلجراءات بالشكل الذي يتناسب مع      

   .لتحديد الفترة الزمنية داع ن الهيئة ال تجدإف

بأن عدم استكمال النواقص    ه المادة تفيد    ذ ه إن :فاست لينك الرد على    -

ي إلى إنهاء إجراءات النظر في الشكوى وعـدم         خالل المدة المحددة يؤد   

 مهل عادلـة    أعطى النص قد    أنومن الواضح     مجددا هاإمكانية السير في  

ن عدم قيام المشتكي باستكمالها خالل تلك المهـل         إالستكمال النواقص و  

 غير جاد في تقديم شكواه وبالتالي فان المقصر أولى          المشتكين  أيعني ب 

 إلـى ال باالسـتناد    إلك تقديم شكوى جديدة     ذ ل  وال يستطيع تبعا   بالخسارة

  . أسباب قانونية جديدة

ماذا لو رأت الهيئة طلب وثائق معينة ولم تكـن أصـالً             :االتصاالت  -  

موجودة تحت يد المرخص له؟ نقترح بهذا الصدد استمرار النظـر           

  .بالشكوى بناءاً على المعلومات المتوفرة

  

  

  

  

  

  : إكسبرس -

 .)39 (الواردة فيها لتصبح المادة) 40 (تعدل المادة  -

  

يوضح بـأن   المادة  السياق الوارد في هذه      إن : االتصاالتالرد على    - 

 ويتـرك للمـشتكي تقـدير       بيناتفظة  ا ترفق بح  أنالئحة الشكوى يجب    

ـ أما في حال طلـب الهي      ، التي يرغب بتقديمها   البيناتماهية    لبينـات ة  ئ

 مـن   ها عدم تقديم  فإن  ،ن هذه التعليمات   م )19( بموجب المادة    إضافية

موضوع يتعلق بـوزن    هو   طرفي الشكوى لعدم وجودها تحت يده ف       أحد

البينة وتقدير اإلنتاجية في اإلثبات ويترك للمرجع المختص داخل الهيئة          

  .البت فيه وفقا لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات

  

  : إكسبرسالرد على  -

 وفقاً للترقيم المعدل الوارد في هذه )42(لتصبح ) 40(تم تعديل المادة  -

   .التعليمات
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 جداً وغير كافية لذا نرجو من الهيئـة جعـل           ثالث أيام عمل مدة قليلة     -

  .أيام عمل) 7(المدة 
 

تاريخ قيـد   يوم عمل قليلة جداً خصوصاً وأنها تبدأ من )15(إن مدة    -

 13 في اليوم (الشكوى لدى الهيئة فماذا لو أن طلب الهيئة قد جاء متأخراً

 عمل وهذا فيه إرهـاق      انيوم ففي هذه الحالة يكون للمشتكي فقط     ،  )مثال

   .على الخصوم
   

فعلـى المفـوض المخـتص    "بعبارة  "...فعلى الهيئة إشعار"  استبدال-

  ). 12، 11، 10 (وهذا أيضا ينطبق على إجراءات المواد ..."إشعار

  

  

  

  

 مـنح مقـدم نوصي أن يتم تعديل هذه المادة بحيـث يـتم          : السلكي  -

  .الشكوى الحق بالتقدم بشكوى جديدة

  

  

البينات التي اشترط تقـديمها     حافظة  ، فإن   دبالنسبة لمقترح تعديل المد    -

كوى يفترض أنها موجودة أصال لـدى المـشتكي وعـدم           شمع الئحة ال  

فان وبالتالي  توفرها  عدم   إلىالسهو وليس    إلىفي الغالب   يعود    إرفاقها  

 التعـديل   إلجراء اًتجد الهيئة سبب    وال كافيةه المادة   ذهواردة في   ال دالمد

  .المقترح

  

  

 نظر الشكوى في المـادة      ةمنح القانون صالحي  قد  كما ذكرنا بأعاله ف    - 

ولكن المختص  للمفوض  ) 60( وفي المادة     المفوضين لمجلسمنه  ) 12(

ـ            صدر لغايات إدارية يصدر اإلشعار عن الرئيس التنفيذي بدال من أن ي

 يمثـل   ي  ذ التنفي عن المفوض المختص أو المجلس مباشرة ألن الرئيس       

  .  االتصاالتمن قانون) 15( سندا لنص المادة الهيئة أمام الغير

  

إن هذه المادة تفيد بـأن عـدم        كما ذكرنا بأعاله ف    : السلكيالرد على    -

استكمال النواقص خالل المدة المحددة يؤدي إلى إنهاء إجراءات النظـر           

 الشكوى وعدم إمكانية السير فيها  مجددا ومن الواضح أن النص قد             في

أعطى مهل عادلة الستكمال النواقص وإن عدم قيام المشتكي باستكمالها          

خالل تلك المهل يعني بأن المشتكي غير جاد في تقديم شكواه وبالتـالي             
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 وال يستطيع تبعا لذلك تقديم شكوى جديدة إال         فان المقصر أولى بالخسارة   

  .باالستناد إلى أسباب قانونية جديدة

    )10(المادة 

  

 الفقـرات مـن الئحـة       أو األجـزاء  يتم تحديد    أنيتوجب   :الوزارة  -

الشكوى ومرفقاتها الواجب التعامل معها بسرية وبـذلك يتوجـب عـدم            

 كما يتوجب تصديق كل صـفحة يـتم         .تزويد طرف ثالث بنسخة عنها    

  .لمعنيتقديمها إلى الهيئة من قبل الطرف ا

  

يوم هي فترة غير كافيـة لدراسـة الئحـة          ) 15(إن فترة    :االتصاالت -

الشكوى ومرفقاتها والرد عليها، كما أن احتمالية وجـود أكثـر مـن          

شكوى على المرخص له في نفس الوقت يجعل من المستحيل الـرد            

و بناءا على ذلـك     . على الئحة الشكوى ضمن النطاق الزمني المحدد      

باإلضافة إلى ذلك نقترح    ).  يوم عمل  30( المدة إلى    نقترح تعديل هذه  

وأن يكون له حق    " بالبينات"بكلمة  " بالمستندات"االستعاضة عن كلمة    

تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات الجهة المشتكية المرفقة         

  .بالئحة الشكوى

  

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 10(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 12(نطاق المادة 

هـذه  مـن   ) 23(تمت معالجة السرية في المادة       :الوزارة   الرد على    -

أما بالنسبة للتصديق فلقد تم تعـديل        وفقا لما سيتم بيانه الحقا،       التعليمات

مـن هـذه    ) ب/7(ذات العالقة بهذا المضمون والتي هي بـرقم         المادة  

   .لمقترحا اذاستجابة له التعليمات 

  

في ضوء األحكام الواردة لقد تقررت هذه المدة     : االتـصاالت الرد على   -

ه التعليمات والتي تتيح الفرصة لطرفـي الـشكوى        ذهمن  ) 5(في المادة   

التعرف على نطاق النزاع وحيثياته ووجهة نظر كل منهما بشأنه بشكل 

 عليـه بتقـديم الالئحـة       ىلمـشتك التالي فانه وفي مرحلة قيام      بامسبق و 

عن النزاع بما يمكنه من الرد على       لديه  الجوابية تكون الصورة واضحة     

 وبالتالي ال ترى الهيئة     ه المادة ذة المحددة في ه   الئحة الشكوى خالل المد   

   .جراء التعديل المقترحإلسبب 

حافظة البينات، فقد تم    "بـ" حافظة المستندات   " أما فيما يتعلق باستبدال      -

حيثما وردت فـي هـذه      " حافظة بينات   "قبول االقتراح وعدلت لتصبح     

طي للمشتكى عليه   كما وتم قبول االقتراح بتعديل النص بما يع       . التعليمات

كرة بدفوعه واعتراضاته على بينات الجهة المشتكية وفقا        ذالحق بتقديم م  
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 :  إكسبرس-

 أن   يجـب  ئةأخذاً باالعتبار الطبيعة المتخصصة للشكاوى أمام الهي       -

 .يوم عمل) 15(يوم عمل بدالً عن ) 30 (تكون المدة
 

 
 
 
 
 
 
 

 
لذات األسـباب   "حافظة بالبينات"لتصبح  "حافظ بالمستندات"تعديل  -

 .المذكورة أعاله
 
 

لم تشر هذه المادة أو أية مواد أخرى لالشتراطات الـشكلية لالئحـة              -

 أن  واألحـرى بالنسبة لالئحة الشكوى    ) 8 (الجوابية كما فعلت المادة   

  .تورد التعليمات هذه الشرائط الشكلية لالئحة الجوابية

  

  :  بتلكو-

  . من هذه التعليمات)12(للنص المعدل في المادة 

  

   : إكسبرس  الرد على- 

قد تقررت هذه المدة في ضوء األحكام الواردة في         كما ذكرنا بأعاله ف    -

فرصـة لطرفـي الـشكوى      من هذه التعليمات والتي تتيح ال     ) 5(المادة  

للتعرف على نطاق النزاع وحيثياته ووجهة نظر كل منهما بشأنه بشكل 

مسبق وبالتالي فإنه وفي مرحلة قيام المـشتكى عليـه بتقـديم الالئحـة              

الجوابية تكون الصورة واضحة لديه عن النزاع بما يمكنه من الرد على            

لتالي ال ترى الهيئة     وبا الئحة الشكوى خالل المدة المحددة في هذه المادة       

  . جراء التعديل المقترحإلسببا 

  

فانه  ،"حافظة البينات "بـ" حافظة المستندات   "أما فيما يتعلق باستبدال       -

" حافظة بينـات  "فقد تم قبول االقتراح وعدلت لتصبح       وكما ذكرنا بأعاله    

   .  حيثما وردت في هذه التعليمات
  

من هذه  ) 35(و  ) 13 (برقمتبار  لقد تم إضافة مادتين لتغطية هذا االع       -

  . التعليمات 

  

  

  : بتلكوالرد على -

ن ردود بعض   أأيام عمل مدة غير كافية خاصة و      ) 5 (أنترى الهيئة    -
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 15بدال من    تعدل المادة العاشرة باستبدال مدة تقديم الالئحة الجوابية          - 

 . عمل أيام 5يوم عمل لتصبح 

  

واسماء الشهود ان وجدوا وعناوينهم وايـة معلومـات         " ضافة عبارة   إ -

هم مع بيان للوقائع التي يرغـب المـشتكى عليـه           تبين وسائل االتصال ب   

   .الى نهاية المادة العاشرة " باثباتها بشهادة الشهود ولكل شاهد على حدة

وقـد  ،  غير كافية عمل   يوم   15مدة الـ    اعتبار   إلىالمرخص لهم تشير    

  .  على المدة الواردة في التعليمات دونما تعديلاإلبقاءتقرر 

 .  المقترحا ذهذه المالحظة وتعديل المادة لتعكس تم األخذ به - 

  

    )11(المادة 

  

 الفقرات من الئحة الشكوى     أو األجزاء يتم تحديد    أنيتوجب   :الوزارة -

ومرفقاتها الواجب التعامل معها بسرية وبذلك يتوجب عدم تزويد طرف          

 كما يتوجب تصديق كل صفحة يتم تقديمها إلى الهيئة          .ثالث بنسخة عنها  

  . قبل الطرف المعنيمن

  

  

  

  

  

  

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 11(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .ن هذه التعليماتم) 14(نطاق المادة 

   :الوزارة الرد على  -

 الجوابيـة إال أن الهيئـة       ةعلى الرغم من أن هذه المادة تتعلق بالالئح        -

 المعلومات المؤشر عليها بالسرية مـن قبـل أحـد طرفـي             توضح بأن 

الشكوى أو كليهما يتم التعامل معها من قبل المفوض المخـتص علـى             

ا الفهم فان هذه المعلومات لـن       سبيل االستئناس فقط وبالتالي وضمن هذ     

تكون متاحة للطرف اآلخر، على أنه إذا ارتأى المفوض المختص بـأن            

هذه المعلومات ضرورية للفصل في الشكوى فانه سيطلب من الطـرف           

الذي قدمها رفع تدابير المحافظة على السرية عنها، فإذا رفـض ذلـك             

ية وإذا تعذر عليه    فيجوز له تقديم نسخة تكون خالية من المعلومات السر        

ذلك فسيتم استبعاد هذه البينات ولن يتم االعتماد عليها لغايات الفصل في            

  . جراء التعديل المقترحإل وبالتالي ال ترى الهيئة سببا الشكوى
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إذا ما تم تقديم    . إن النص في هذه المادة مبهم وغير واضح        : االتصاالت -

الالئحة الجوابية ضمن النطاق الزمني المحدد فإن موظف المديرية يجـب           

أن يقبلها ويوثقها ولكن إذا ما تخلف المشتكي عليه عـن تقـديم الئحتـه               

ب على موظف المديرية رفض استالم      الجوابية ضمن اإلطار الزمني، فيج    

إن القول بأن الهيئة ستقبل استالم الالئحـة الجوابيـة و           . الالئحة الجوابية 

لكنها لن تؤخذ بعين االعتبار هو أمر مخالف للقانون و المنطق و عليـه              

  ).وإذا قدمها بالرغم من ذلك فال تؤخذ باالعتبار(نقترح شطب عبارة 

  

  :  إكسبرس  -

  ."اتبيانحافظة ال"بـ  "افظ المستنداتح"تعديل     -

  

  
 
  :تعديل العبارة األخيرة بإضافة اللوائح على النحو التالي  -

 اللـوائح تستمر الهيئة في إجراءات النظر في الشكوى استناداً إلى          و"... 

  ....".والبينات

بمـا  من هذه التعليمات    ب  /7أما بالنسبة للتصديق فقد تم تعديل المادة         -

  . لمقترحاا  ذيستجيب له

  

 ووفقاً  لمقترحا ا ذبما يستجيب له  تم تعديل النص     :التاالتصاالرد على    -

   .من هذه التعليمات) 14(للمادة 

  

  

  

  

  

  

  : إكسبرسالرد على  -

، فقد تـم    "حافظة البينات "بـ" حافظة المستندات   " فيما يتعلق باستبدال     -

حيثما " حافظة بينات   "قبول االقتراح وعدلت لتصبح     وكما ذكرنا بأعاله    

 .  يمات وردت في هذه التعل
  

 ووفقاً لما ورد فـي المـادة      ا المقترح ذبما يستجيب له  تم تعديل النص     -

  . من هذه التعليمات) 14(

  

    ) 12(المادة 

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 12(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة
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 للفترة الزمنية التي يتوجب على الهيئة       هذهال تتضمن المادة     :الوزارة -

  .ه عليى الجوابية التي قدمها المشتكةبالالئحخاللها تبليغ المشتكي 

  

  

  

  

  

إن إمكانية استالم رد على جواب المـشتكى عليـه بعـد            : التصاالتا -

هو أمر غير مقبـول حيـث أن        )  أيام   7(انقضاء الفترة الزمنية المحددة     

لم ) 12(كما أن المادة    . عدم التقيد بالمواعيد يستوجب رفض استالم الرد      

تحدد أن الرد يجب أن يكون فقط على األمور المحـددة فـي الالئحـة               

حيث أن الطرف المشتكي يجب أن ال يضيف أية دفوع جديـدة            الجوابية  

و عليه يتوجب إضافة فقرة تـنص       . من خالل رده على الالئحة الجوابية     

أية دفوع جديدة   ) أو عدم األخذ باالعتبار   (ه على الهيئة عدم قبول      نعلى أ 

كما و نقترح زيادة مدة الـ      . مثارة ضمن الرد على جواب المشتكى عليه      

يوم عمل و نقترح كذلك تعديل هذه المادة بحيـث          ) 15(صبح  أيام لت ) 7(

يمنح المشتكي حق تقديم أي بينة داحضة للبينات التي يقدمها المـشتكى            

 .عليه المرفقة بالئحته الجوابية

  

  :  بتلكو-

  .تعليماتمن هذه ال) 15(نطاق المادة 

تم وضع إطار زمني عام       كما ذكرنا بأعاله فقد       :الوزارةالرد على    -

لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات كما هو واضح من خالل المدد           

الواردة في نصوصها، وستعمل الهيئة على تنظيم سير العمل الـداخلي           

لزمني لديها بشان  تلك اإلجراءات بالشكل الذي يتناسب مع هذا اإلطار ا           

  .جد داع لتحديد الفترة الزمنيةتال بالتالي فإن الهيئة و

  

  

  :االتصاالتالرد على -

ما يستجيب للمقترح وعلى نحو ال يجيـز للمـشتكي          تم تعديل النص ب    -

 ووفقاً لمـا    ه المادة المحددة في هذ  تقديم الئحة جوابية بعد انقضاء المدة       

  . من هذه التعليمات) 15(ورد في المادة 
  
 على المدة كما هي في ضوء قناعة الهيئة بأنهـا مـدة             اإلبقاءا تم    كم -

  .مناسبة ال سيما وأن بعض المرخص لهم اآلخرين طلب تقصيرها

  

 المشتكي حـق    إعطاء تم تعديل المادة بما يستجيب للمقترح المتضمن         -

مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المشتكى عليه كما أن له أن           تقديم  

  . من هذه التعليمات) 15( ووفقاً للمادة  وجدتإنداحضة ة يرفق بها بين
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 لتصبح  أيام 7تعدل المدة المحددة لتقديم الرد على الالئحة الجوابية من           -

  .أيام 5

 بعد عبارة من     "  وجدت إنائمة بالبينات الداحضة    مع ق " يضاف عبارة    -

 .اليوم التالي لتبليغه
  

وال يعتبر عدم تقديم الئحة الرد تسليماً بما جـاء فـي            " يضاف عبارة    -

  . نهاية المادة إلى " الالئحة الجوابية

  : بتلكوالرد على  -

 علـى شـركة     اإلجابـة ا المقترح في معرض     ذ على ه  اإلجابةتمت   -

  . بأعالهاالتصاالت 

   . ا المقترحذما يستجيب له تم تعديل النص ب-  

  

أن تقديم رد على جواب المشتكى عليـه هـو أمـر جـوازي              حيث   - 

 قانونية وبالتالي ال    إشكالية فان تخلفه عن تقديمها ال يثير        للمشتكي

  .  بحكم خاصيتطلب معالجة قانونية

  

  )13(المادة 

  

  

تقدم حافظة المـستندات مـن      : "نقترح تعديل المادة لتصبح    :االتصاالت -

 طرفي الشكوى باللغة العربية على أن للمفوض المختص إجازة تقـديمها          

الحقاً الطرف المعني من أطراف الشكوى       يقدم   على أن باللغة االنجليزية   

و الغاية من هذا التعديل هو إلزام الطرف الـذي          ." ترجمة لها إلى العربية   

يقدم حافظة مستنداته باللغة االنجليزية على تقـديم ترجمـة لهـا باللغـة              

  . العربية

  

  

نوصي بتعديل هذه المادة بحيث يتوجب تقديم جميع المستندات          : السلكي -

غة العربية وان يتم إرفاق ترجمة من مكتب ترجمـة معتمـد لجميـع              بالل

من مسودة التعليمـات فـي      ) 13(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 16(نطاق المادة 

إن األصل العام هو تقـديم حافظـة         :السلكي + االتصاالت على   الرد -

حاالت معينة تتطلب   البينات باللغة العربية ولكن الهيئة ارتأت بأن هنالك         

الصالحية التقديرية للمفوض المختص في  إجازة تقديم حافظـة          إعمال  

، ةتقديم ترجمة  لها إلى اللغة العربي      على أن يتم    البينات باللغة االنجليزية    

طلب تقديم ترجمة معتمدة لها اذا ارتأى حاجة        أيضاً  وللمفوض المختص   

يعكس هذا المفهـوم    لالمادة  هذه   تعديل طفيف على     إجراءلذلك، وقد تم    

   .من هذه التعليمات) 16(بوضوح ووفقا لما ورد في نص المادة 
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  .المستندات التي باللغة األجنبية

  

  

  : إكسبرس -

 "..... من طرفي الشكوى باللغة العربيةالمستنداتتقدم  "تعدل لتصبح  -

كيف ومتى يقوم المفوض المختص بإجازة تقديم مستندات مـا باللغـة             -

قبل أن  د السابقة تلزم تقديم حوافظ البينات       اإلنجليزية خصوصاً وأن الموا   

 .يتم تسمية المفوض المختص

هذه المادة بحاجة لمراجعة من جهة ترتيب األدوار وعدم تعليق حـدوث              

  .أمر آخر تالي له أمر على

  

  

  

  

   :إكسبرس الرد على -

ا بالنسبة إلى متى يقـوم      تمت اإلجابة بأعاله حول هذه المسألة، أم      لقد   -

المفوض بإجازة هذه المستندات فقد تم إجراء تعديل بحيـث تـم إعـادة              

بعض المواد وبحيث يكون واضحاً بان إعمال أحكام هذه المـادة           لترتيب  

   .يكون بعد قيام طرفي الشكوى بتقديم لوائحهم وبيناتهم في الشكوى

     

    لم ترد مالحظات بشأنها                             )14(المادة 

   )15(المادة 
 
 :الوزارة -

 كانت الشكوى منظورة    إذا فض النزاع    بإجراءاتهل يستمر المفوض     -

 بعـد تقـديم     أو دائرة التنافسية في وزارة الصناعة والتجـارة قبـل           أمام

 الحالـة   هـذه الشكوى وتتعلق بموضوع الشكوى ذاتها بالتحديد، وهل في         

 بين الهيئة ودائرة التنافـسية، وهـل يـسمح            للتنسيق  آلية  وضع وجوب

 شـكوى معاكـسة مـن قبـل         أو( تقديم الشكوى من قبل المشتكي     بتكرار

بدء مراحل فض النزاع وقبل صدور القـرار        وبعد  خالل  ) المشتكى علية 

من مسودة التعليمـات فـي      ) 15(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 17(نطاق المادة 

  : الوزارةالرد على  -

إن خيار اللجوء إلى مديرية المنافسة يمثل في حقيقته خيار باللجوء إلى  -

القضاء، ألن مديرية المنافسة ووفقاً لقانون المنافسة تقوم من ضمن ما تقوم به 

 تتلقاه من بإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما

شكاوى وادعاءات وكذلك إعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو 

التقارير للوزير أو للمحكمة حسب مقتضى الحال، كما يتم تحريك القضايا 

من قانون المنافسة بناء ) 10، 9، 8، 6، 5(المتعلقة بمخالفة أحكام المواد 
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   ...النهائي من قبل الهيئة
 
 
 
  

 نرجو تحديد المدة التي على الهيئة خاللها إعالم األطراف بقرارها عدم            -

  .الختصاصا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المنصوص عليها في على شكوى تقدم إلى المدعي العام من أحد الجهات 

من قانون المنافسة ومنها وزير الصناعة والتجارة بتنسيب من ) 17(المادة 

  .  المدير أو بناء على طلب أي جهة رسمية أخرى

ويعني ذلك بأن المديرية ال تقوم بالفصل بنفسها في النزاع وإنما اذا وجدت 

ب إلى الوزير بأن هنالك مخالفة ألحكام المواد المذكورة أعاله فإنها تنس

لى المدعي العام لتسير بعد ذلك وفقا لإلجراءات المنصوص لتحريك شكوى إ

عليها في قانون المنافسة، فإذن مسألة الفصل في النزاع معقود للمحكمة 

المختصة وفقا لقانون المنافسة وان ما تقوم به المديرية يتصل بإجراء 

الدراسات والتحقيقات ووفقاً للحيثيات الواردة في ذلك القانون، وبنفس الوقت 

فقد منح قانون االتصاالت الهيئة صالحية الفصل في الشكاوى بما فيها تلك 

المتعلقة بالمنافسة، وبالتالي يكون ألطراف النزاع الخيار بين اللجوء إلى 

الهيئة وفقاً لقانون االتصاالت أو للقضاء مروراً بمديرية المنافسة وباالستناد 

لمبدأ صاحبة اختصاص إلى قانون المنافسة، وكل من الجهتين من حيث ا

أصيل للنظر والفصل في الشكوى، ومن هنا ال يتصور نشوء تعارض بين 

 تلجأ فإنها اختصاص كل من الجهتين، على أنه اذا قُدمت الشكوى لدى الهيئة 

للمديرية للحصول على رأيها في موضوع النزاع المتعلق بالمنافسة وكذلك 

إلى الهيئة للحصول على الرأي األمر بالنسبة للمديرية التي لها أن تلجأ 

 ونضيف بأنه اذا قام أحد طرفي النزاع بتقديم الشكوى أمام ،المطلوب من قبلها

الهيئة وكذلك لدى المديرية  فان الجهة التي قُدمت إليها الشكوى أوالً هي 

بداء إلغايات طلب صاحبة الصالحية للنظر فيها على أن يتم التنسيق بينهما 

  . بيانه بأعالهوفقا لما تمالرأي 
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إن هذه المادة توضح متى يجب على المفوض المختص رد          :  االتصاالت -

و تم النص على حالتين علـى سـبيل         . الشكوى قبل الدخول في األساس    

  :الحصر

  . أن يكون موضوع الشكوى ال يدخل في اختصاص الهيئة-1

  . أن تكون منظورة أمام جهة قضائية- 2

  

بعد كلمة قضائية و ذلك ألنه يـستوي        ) أو تحكيمية (بارة  نقترح إضافة ع  

من حيث األثر أن تكون القضية منظورة أمام القـضاء أو أمـام محكـم               

كما وأغفلت المادة النص على أن      . فالحكم الصادر من كليهما ملزم قانونا     

و تطرح  . يكون قرار المفوض المختص مسببا و مدعما باألسانيد القانونية        

لعديد من التساؤالت منها، ماذا لو قام أحد األطـراف برفـع            هذه المادة ا  

دعوى أثناء النظر في الشكوى؟ هل سيتوقف المفـوض المخـتص عـن             

إن إمكانيـة   . النظر في الشكوى أم هل سيستمر في النظر في الـشكوى          

مماطلة احد أطراف الشكوى بإجراءات فض النزاع و من ثم رفع دعوى            

جب رد الشكوى من قبل المفوض المختص       أمام القضاء األمر الذي يستو    

تم وضع إطار زمني عام لإلجراءات الموصوفة       كما ذكرنا بأعاله فقد      -

في هذه التعليمات كما هو واضح من خالل المدد الواردة في نصوصها،            

وستعمل الهيئة على تنظيم سير العمـل الـداخلي لـديها بـشان  تلـك                

بالتـالي  والعام   هذا اإلطار الزمني  اإلجراءات بالشكل الذي يتناسب مع      

  . لتحديد الفترة الزمنيةفإن الهيئة ال تجد داع
  

 :  االتصاالت الرد على -

وإمكانية اإلحالة   الترخيص على بند خاص بالتحكيم       اتفاقياتلم تنص    -

تعـديل   وبالتالي تـم     ،لتحكيم جاءت فقط في تعليمات الربط البيني      إلى ا 

 تعليمـات   مـن ) 9(مراعاة لنص المادة    " جهة تحكيمية "النص وإضافة   

   .الربط البيني
  

القتراح النص على أن يكـون قـرار المفـوض مـسببا            أما بالنسبة    -

فان صياغة النص توضح بأنه اذا قام المفوض المختص بـرد            ،ومدعما

الشكوى قبل الدخول في األساس فان ذلك سيكون بعد التحقـق مـن أن              

 منظـورة أمـام جهـة     أنها  موضوعها ال يدخل في اختصاص الهيئة أو        

  . قضائية أو تحكيمية وسيشار إلى ذلك في حيثيات القرار الصادر عنه
 

أيـضا  مكانية قيام أحد طرفي الشكوى برفع دعـوى         إلى  إأما بالنسبة    -

 نفس الوقائع واألسباب القانونية أمام القضاء مباشـرة دون          إلىباالستناد  

نه وحيث أن اختصاص كـل مـن القـضاء          إالمرور بمديرية المنافسة ف   

كمـا  ات العالقة   ذيئة هو اختصاص أصيل بموجب القوانين المطبقة        واله
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  .الجهدو وسيؤدي إلى إضاعة في الوقت  لن يحقق العدالة في فض النزاع

  

  

 :   إكسبرس-

 فهل يكون كذلك ةغير واضح "وبعد دراسة ملف الشكوى"عبارة   -      

بعد اإلطالع على الشكوى والالئحة الجوابية والبينات فقـط أم بعـد            

راء أو االستشاريين وتقديم المرافعـات؟ يجـب        سماع الشهود أو الخب   

         .تحديد ذلك

 

 

 

غير كـاٍف فعلـى    "أمام جهة قضائية"رد الشكوى كونها منظورة  -    

 لـدى مديريـة   سبيل المثال يمكن ألحد المرخص لهم تقديم شـكوى          

) وهي ليست جهـة قـضائية      (المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة    

 إحالة النزاع إلى المدعي العام المختص، فهل        وبعد ذلك يملك الوزير   

  تريد الهيئة أن تنظر في نزاع منظور أمام مديرية المنافسة؟

  

 محكمة العدل   أمامويكون قراره خاضعاً للطعن     " يضاف عبارة   :  بتلكو -

   .15ادة ـــ نهاية المإلى " العليا

ليها الشكوى أوال هي صـاحبة      إن الجهة التي قدمت     إتم بيانه فيما تقدم ف    

لى القـضاء تـستند     إ كانت الشكوى المقدمة     إذاال  إالصالحية للنظر فيها    

  . لى وقائع وأسباب قانونية مختلفةإ

  :إكسبرس الرد على -

 ورد فيه النص يعطي الداللة الواضحة بـأن المفـوض           إن الموقع الذي  

المختص يكون في تلك المرحلة قد اطلـع علـى الـشكوى بلوائحهـا              

 كانت تدخل فـي نطـاق اختـصاص         إذاومرفقاتها من أجل التثبت فيما      

لك قبـل سـماع     ذالهيئة أو أنها منظورة أمام جهة قضائية أو تحكيمية و         

تقديم المرافعات وعليـه ال تـرى       الشهود أو الخبراء أو االستشاريين و     

  . على النص إضافيتعديل  أوجراء أي تحديدإلالهيئة حاجة 

  

نافسة م من مديرية ال   ل تم توضيح موقف الهيئة من مسألة اختصاص ك        -

  .ه المادةذ هعلى جابة الهيئة على مالحظة الوزارة إوالهيئة في معرض 

  

  

  

  

القرار الصادر عن الهيئـة      وفقا للقواعد العامة فإن       :بتلكوالرد على    -

داع للنص علـى    أي  قابل للطعن أمام المحكمة المختصة وال تجد الهيئة         

 ولكن تم إضافة عبارة تفيد بجواز االعتـراض علـى           لك بنص صريح  ذ
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 االختصاص لدى مجلس مفوضي الهيئـة       مقرار المفوض المختص بعد   

  .من هذه التعليمات) 17(ووفقاً لما ورد في المادة 

  

  )16(المادة 

  

  

  

 يتم تحديد مدد زمنية يتم خاللها النظـر فـي           أنمن المالئم    :الوزارة -

ـ عاومو... الشكوى من قبل الهيئة بما فيها المجلس والمفوض         إصـدار د ي

 الجزاءات المترتبة على عـدم      إلى إضافةالقرار النهائي والتنفيذ الفعلي،     

 حالـة تمخـض      الناجمة عن عدم التنفيذ في     واألضرار يتالءمالتنفيذ بما   

 .قرار الهيئة النهائي بوجوب التنفيذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

) ب(نرجو تحديد المدد فيما يتعلق باألمور الواردة في البند           :فاست لينك 

 .من هذه المادة

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 16(تم معالجة مضمون المادة     : حظةمال

  .من هذه التعليمات) 18(نطاق المادة 

  :الوزارة الرد على -

تم وضع إطار زمني عام لإلجراءات الموصـوفة        قد  كما ذكرنا بأعاله ف   

 في هذه التعليمات كما هو واضح من خالل المدد الواردة في نصوصها،           

ت ءاجراإلقيام ب لغايات ا للمرخص لهم   محددة  ل  مهكما تتضمن التعليمات    

تنظـيم سـير العمـل      معينة وفقا للحيثيات الواردة فيها وستقوم الهيئة ب       

 أما بالنـسبة    ،لذي يتناسب مع هذا اإلطار الزمني     بالشكل ا الداخلي لديها   

قرارات الصادرة عن الهيئـة     ن ال إ ف يذللجزاءات المترتبة على عدم التنف    

ت هي قـرارات ملزمـة شـأن جميـع قراراتهـا            ه التعليما ذبموجب ه 

ها بموجب القانون واتفاقيـات ترخيـصهم       يذوالمرخص لهم ملزمين بتنف   

 يعطي الصالحية للهيئة بقرض الجزاءات المنـصوص        ذن عدم التنفي  إو

لـك  ذلك اتفاقيات الترخيص وال حاجة للنص على        ذعليها في القانون وك   

   . ه التعليماتذفي صلب ه

  

  :لينك فاست الرد على

ا المقترح ووضعت   ذبالنسبة لطلب تحديد المدة فقد استجابت الهيئة له        -
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  :     إكسبرس  -

وفـي ضـوء دراسـته      "ذات األمر المذكور سابقاً يرد على عبارة           -  

  "لملف الشكوى

  

  

  

  

 .وشطب الفاصلة" و"بحرف  )أ( في نهاية الفقرة "أو"حرف استبدال  -

  

  

  

  

  

 حضور المفوض أو من ينيبه الجتماعات التسوية المشار لها في الفقرة           -

هام لتحقيق التسوية ولكونه هو من ينسب للمجلس بالموافقة عليهـا،   )ب(

ولو أن األطراف سيتمكنوا من حلها لوحدهم لتم ذلك قبل تقـديم شـكوى              

إن اإلبقاء على هذه المادة على حالتها ال يضيف جديداً لمحاولـة            . رسمية

 من  ) 18(  من  المادة   )ب(ي تم على الفقرة     ذ وفقا للتعديل ال   اً زمني اًطارإ

  .هذه التعليمات 

  

  :الرد على اكسبرس

ي ورد فيه الـنص يعطـي الداللـة         ذإن الموقع ال  كما ذكرنا بأعاله ف    -

لمختص يكون في تلك المرحلة قد اطلـع علـى     الواضحة بأن المفوض ا   

ة لفض النـزاع    بالشكوى بلوائحها ومرفقاتها من أجل تحديد اآللية المناس       

سماع الشهود أو الخبراء أو     بقبل المباشرة    اإلجراءاته  ذوبالتالي تكون ه  

 أي  إلجـراء االستشاريين وتقديم المرافعات وعليه ال ترى الهيئة حاجة         

  . على النصضافيإتحديد 

كسبرس والمتضمنة استبدال حرف أو بحرف الواو       إ بالنسبة لمالحظة    -

فانه يتعذر األخذ بهـذه المالحظـة ألن        ) أ(في السطر األخير من الفقرة      

القصد هو أن يقوم المفوض إما بوضع إرشادات للتفـاوض أو محاولـة         

التسوية كخيارين مستقلين وليس باعتبارهما آلية واحدة لفـض النـزاع           

  .من قانون االتصاالت )ب/60(بيقا للمادة وذلك تط

  

ضـح بـأن    وعلى نحـو يوّ   ) ب( على الفقرة    إضافيجراء تعديل   إ تم   -

لما ورد فـي     ووفقاً   اجتماعات التسوية تعقد بحضور المفوض المختص     

  .من هذه التعليمات) 18(نص المادة 
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 .التوصل لحل مقبول للطرفين

كون القانون هو الذي  "أو المصلحة العامة للقطاع"يجب شطب عبارة  -

وانه ليس للمجلس مطلق الصالحية فـي   "المصلحة العامة للقطاع" يحدد

 محـددة بالقـانون     إجازة أو عدم إجازة التسوية بل إن هـذه الـصالحية          

 .والقانون هو الذي يحدد المصلحة العامة للقطاع

  

  

 :يجب إضافة مواعيد محددة لكل من -

 .إعالم المفوض المختص للمجلس بالتسوية وحيثياتها-

  

  

   .صدور قرار المجلس بالموافقة أو عدم الموافقة على التسوية-

  
 
  

  :  بتلكو-

التـي  ...  بعد عبارة     "يوماً) (    على ان ال تتجاوز     " يضاف عبارة   . 1

  .15تعقد لهذه الغاية بين الطرفين و الواردة في الفقرة ب من المادة  

  

  
  

  

م  تم اإلبقاء على مفهوم المصلحة العامة للقطاع ألن التسوية التي يـت            -

التوصل إليها يجب أن تأخذ بعين االعتبار ليس فقط مـصلحة طرفـي             

الشكوى وإنما المصلحة العامة للقطاع أيـضا والتـي تقـدرها الهيئـة             

باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم القطاع ومراقبته في ضوء المرجعيات          

  .القانونية التي تعمل في إطارها

  

 المفوض المخـتص للمجلـس    عالمإل ال ترى الهيئة حاجة لتحديد مدة        -

جراءات الداخلية وينطبق عليها ما أبدته الهيئة       إلبالتسوية باعتبارها من ا   

  . مالحظات الوزارة بشأن تحديد المدد وكما ورد بأعالهىعل

  

ن حيـث   م) ب/18(ووفقاً لنص المادة    ) ب/16( تم تعديل نص المادة      -

 بشأن التـسوية     المجلس قراره  إصداريوم عمل لغايات    ) 15(مدة  تحديد  

  .   ووفقاً للحيثيات التي وردت في تلك المادةبين طرفي الشكوى

  

    : بتلكورد علىال -

مـسودة  مـن   ) ب/16(المادة   تعديل على    إجراءبأنه قد تم    الهيئة  كرر  ت 

تحديـد  بذلـك  من هذه التعليمات و) ب/18(وفقاً لنص المادة  والتعليمات  

جتماعات التـي تعقـد لغايـات       يوم عمل لال  ) 15(مدة زمنية تتمثل بـ     

  . تسويةالوصول إلى 
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 المفوض  إعالم من تاريخ    أيام(     ) وذلك خالل   " يضاف عبارة    . 2

 إلـى  " بها وفي حال عدم المصادقة خالل هذه المدة يعتبر ذلك مصادقة          

  . 15نهاية الفقرة ب من المادة 

تتمثل  تعديل آخر يتعلق بتحديد مدة زمنية معينة للمجلس       إجراءكما تم    -

 قراره بالمصادقة علـى التـسوية أو        إصداريات  الغيوم عمل   ) 15(بـ  

   . التعليماتذهمن ه) ب/18(مادة عدم المصادقة عليها وفقا لل

    )17(المادة 

  

 من المالئم تحديد نطاق تبـادل الوثـائق والبيانـات           أنةما  ك :الوزارة -

 . النزاع وخاصة السرية منهاأطرافالمتعلقة بالشكوى بين 
 
 
 
 
 
 
  

األطـراف ذات   :"....نقترح زيادة النص التالي في نهاية الفقرة       :أمنية -

 ."العالقة، وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة في حينه
 

 

لقد أغفلت المادة ذكر ما هي طبيعة القرارات التـي يحـق             :تاالتصاال -

للمفوض المختص إصدارها و ذكرها على سبيل الحصر أو المثال و ذلك            

الرجوع : ليستأنس بها المفوض المختص أثناء تحضير قراره و مثال ذلك         

 عن اإلخالل و فرض غرامات و إلغاء الرخص
 
 

ة التعليمـات فـي     من مسود ) 17(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 19(نطاق المادة 

  المختصضللمفوه المادة الصالحية    ذلقد أعطت ه   :الوزارةالرد على    -

من طرفـي الـشكوى  يـرى أنهـا           إضافية أية بينات أو وثائق      بطلب

ه البينات  ذوبالتالي فان الضابط في طلب ه     ،  ضرورية لغايات الفصل فيها   

 أما موضـوع    ،ا لغايات الفصل في الشكوى    هو مدى ضرورتها وأهميته   

ه التعليمات بشكل واضـح     ذمن ه ) 23(السرية فقد تم معالجته في المادة       

  .ومفصل

  

عتبر من قبيل   ت المقترحة من شركة أمنية      اإلضافة إن :أمنيةالرد على    -

ات العالقـة   ذوجـب المـواد     مه ب ذلك أن الهيئة تقوم بمهامها ه     ذالتزيد  

 . ا المفهومذحاجة لتكرار هترى الهيئة تصاالت وال الواردة في قانون اال

صدار جميع القرارات   إيملك المفوض المختص    : االتصاالتالرد على    -

لك النص على التـدابير     ذالتي من شأنها أن تفصل في الشكوى بما في          

جراءات التي يتوجب على كل من المشتكي والمشتكى عليه القيام بها           إلوا

 المخالفة المرتكبة وفرض الجزاءات     إزالةلك  ذ وحسب المقتضى بما في   

من قانون االتـصاالت    ) 40(ما عدا الجزاء المنصوص عليه في المادة        
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 :لتصبح )ج(تعديل الفقرة  :إكسبرس -

  .والمستشارين  عقد جلسات استماع لألطراف والشهود والخبراء    " 

  

  

وله ان يدعوا الشهود المطلوبين مـن كـال         "  العبارة   إضافةيتم   : بتلكو -

الى نهاية الفقـرة ت      " الطرفين او بعض من الشهود وفقاً لما يراه مناسباً        

   .17من المادة 

  .ي هو من صالحية المجلس فقطذوال لغاء الرخصإوالمتعلق ب

  

  

تمت معالجة جلسات االستماع بشكل تفصيلي في       : إكسبرس الرد على    -

حاجـة  هنالك  ترى الهيئة بأن    ال    وبالتالي التعليماته  ذهمن  ) 22(المادة  

  . المقترح التعديلإلجراء

  

 التي وردت بشأن مالحظة     اإلجابةتكرر الهيئة نفس    :  بتلكو  الرد على  -

  . بأعالهاكسبرس 

    )18(المادة 

  

 للمفوض المختص في تحديد      معقولة  مرونة إعطاءالئم  ممن ال  :الوزارة -

 مما  وتعقيد الشكوى  وحسب طبيعة    أعضاء 5 -3 اللجنة من    أعضاءعدد  

خاصة وأنة ال بد من أن يتحمل المستهلك        . يحد من بدل الخدمات المقدمة    

  ...النهائي في النهاية للكلف المترتبة

  

الى نهاية الفقـرة     "  يكون عددها فردياً   أنوعلى  "  عبارة   إضافة : بتلكو -

   .18ب من المادة 

يمـات فـي    من مسودة التعل  ) 18(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 20(نطاق المادة 

النص الحـالي يتـضمن المرونـة       ن    إ :بتلكو + الوزارةالرد على    - 

المعقولة حيث أن للمفوض المختص أن يشكل لجنـة مـن عـدد مـن               

 أعضاء وذلك حسب طبيعة وتعقيد الشكوى،       5-2األعضاء يتراوح من    

 أن يكون عدد اللجنة فردياً      إلىأما بالنسبة إلى مالحظة بتلكو والتي تشير        

ال تقدم توصية أو قرار وإنما      ه المادة   ذاللجنة المنصوص عليها في ه    فان  

لـيس هنالـك    التعليمات وبالتالي   ه  ذهأحكام   وفقا لما ورد في      اً رأي تقدم

ولكن تـم   متطلب واقعي أو قانوني ألن يكون عدد أعضاء اللجنة فرديا           

 رئيس واالكتفاء بأعـضاء لجنـة        كلمة بإلغاء تعديل بسيط يتمثل     إجراء
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    . من هذه التعليمات) 20( المادة ووفقاً لنص

  

  

  )19(المادة 

  

  

  

  

 : إكسبرس -

من المهم جداً أن تكون أية إجراءات يتخذها المفـوض المخـتص أو              -

 كما توصي بذلك نهايـة      بحضور طرفي النزاع وليس أحدهما فقط     اللجنة  

   . من المادة العشرون)أ (الفقرة

  ).19 (تتناقض مع المادة ) 20(من المادة ) هـ (فقرةال -

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 19(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 21(نطاق المادة 

  : إكسبرسالرد على  -

 ووفقـاً    المقتـرح  بما يستجيب لهذا  المادة ذات العالقة     تم تعديل نص     -

   .يماتمن هذه التعل) 21(لنص المادة 

  

 والتي أصبحت  تمن مسودة التعليما    )19(مكملة للمادة   ) هـ(الفقرة   -

 مع التوضيح   وليس هناك أي تناقض بينهما    ) من هذه التعليمات   21 برقم  

 من مهام المفوض المخـتص      في األصل بأن عقد جلسات االستماع هي      

  .ه التعليماتذمن ه) 19(وفقا لما تم بيانه في المادة 

   )20(المادة 
 
 
 تحديد نطاق البيانات المقدمة     ه ما مضمون  إرفاقمن المناسب    :الوزارة -

 مسائل خارج موضوع    أية في مجال الشكوى ذاتها وان       األطرافمن  

ومن . بها أو األخذ    الشكوى ترد من قبل المشتكى علية لن يتم النظر          

 عملية النظر في النـزاع والفتـرة   إجراءات هنا تحديد أيضاالمناسب  

 . قرار الهيئة النهائيإصدار القصوى الواجب خاللها الزمنية

من مسودة التعليمـات فـي      ) 20(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 22(نطاق المادة 

  : الوزارةالرد على -

نات المقدمة من طرفي الشكوى فقد أبدت       يحديد نطاق الب   فيما يتعلق بت    -

 المالحظـات التـي وردت مـن        على إجابتهاالهيئة موقفها في معرض     

ـ   ) 19(سابقاً والتي أصبحت بـرقم      ) 17(الوزارة على المادة     ه ذمـن ه

  .التعليمات
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وذلك تحـت  : "... نقترح زيادة النص التالي في نهاية الفقرة د     :أمنيـة  -

طائلة المسؤولية، على أن يؤخذ بعين االعتبار أي تضارب في المـصالح            

 ."قد تكون لدى هذا الشخص
 
التعليمـات، فـي     إن الهيئة بداية ليست محكمة، وما هـذه          :فاست لينك -

نظرنا، إال وسيلة لتنظيم كيفية النظر في الشكوى المنصوص عليها فـي            

القانون؛ وعليه فإن وضع قيود على األطراف وترتيب سقوط حقهم على           

من هذه المـادة، فيـه      ) ب(عدم إتباع هذه القيود، كتلك الواردة في البند         

 .إجحاف بحقوقهم

  

  

  

  : االتصاالت    -

فقرة جديدة تسمح ألي من طرفي الشكوى االعتراض        نقترح استحداث    -

على األسئلة التي توجه للشهود وأن يكون للفريق اآلخر حـق طلـب رد              

كمـا  .  االعتراض و يكون للمفوض صالحية قبول االعتراض أو رفضه        

ونقترح أن يمنح أي من طرفي النزاع صالحية االعتراض على دعوة أي            

 للنظر في النزاع وفـق      إجراءات الهيئة بأن التعليمات تتضمن      تكرر و -

ـ  ) 39(ددته المادة    زمني عام ح   إطار ه التعليمـات و أن جميـع       ذمن ه

  . الزمنياإلطارا ذ الداخلية ستراعي هإجراءاتها

ا المقترح يتم معالجته في مرحلة وزن البينات        ذ ه إن: أمنيةالرد على    -

 كان هنـاك    اإذفيما  عناصر عديدة من ضمنها      بعين االعتبار    ذتأخوالتي  

  .   نزاعرأيه في موضوع اللشخص الذي قدم ل ةمصلح
  

لقد منح القانون الهيئة صالحية النظـر فـي         : فاست لينك الرد على    -

الشكاوى وتطبيق العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فـي القـانون          

 تفعيلهـا ل وهذه الصالحية تحتاج إلى إطار إجرائي        ، الترخيص واتفاقيات

 بما تتضمنه مـن     ضع هذه التعليمات  ورورة  من هنا تأتي ض    و وتطبيقها

حكـم قـانوني    ا  حددات ومتطلبات وبحيث يترتب على عدم الوفاء به       م

، ه التعليمات ذما موصوف في ه    بإجراءمعين مثل سقوط الحق في القيام       

  .  الفقرة هذ تعديل على هإلجراءوبالتالي ال  ترى الهيئة حاجة 

  

  : االتصاالتالرد على  -

ـ          إن - و الـذي   االستماع إلى الشهود يتم من قبل المفوض المختص وه

وذلك فـي ضـوء     يطرح األسئلة وليس أطراف الشكوى أو من يمثلهم،         

الوقائع التي تم تحديدها من قبل طرفي الشكوى في حافظة بيناتهم لغايات            

سماع شهادة الشهود بشأنها وكذلك الوقائع التي يرتأي المفوض المختص          

متبع وبالتالي فإن هذا اإلجراء يختلف عما هو        حاجة لالستيضاح بشأنها،    
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  ).20(من المادة ) د(لفقرة شخص لسماع رأيه المنصوص عليه في ا

  

  

   

و نقترح كذلك إضافة فقرة جديدة ال تلزم المشتكى عليه بتقديم وثائق أو              -

مستندات غير متوفرة لديه أو يصعب الحصول عليهـا و ذلـك تحقيقـا              

 .للعدالة

  

  

  :إكسبرس -

من المهم جداً أن تكون أية إجراءات يتخذها المفـوض المخـتص أو              - 

 كما توصي بذلك نهايـة      النزاع وليس أحدهما فقط   بحضور طرفي   اللجنة  

  . من المادة العشرون)أ (الفقرة

  ).19 (تتناقض مع المادة ) 20(من المادة ) هـ (الفقرة -

المحاكم، فضال عن أنه ال يجوز منع المفوض المختص من طـرح            لدى  

الوقـائع والظـروف    أسئلة تعينه في الوصول إلى الحقيقة واسـتجالء         

  . نزاعالمتعلقة بال

ه المادة ألن الفقرة    ذعلق بالمسائل التي تعالجها ه    تا المقترح ال ي   ذان ه  -

لتوضيحية التي تقدم   كرات والعروض ا  ذه المادة تشير الى الم    ذهمن  ) ب(

لتوضيح وتفسير ما ورد في اللوائح المتبادلة فـي الـشكوى وأي مـن              

  .  المقدمة فيهاالبينات

  

   :كسبرسإالرد على  -

من ) 22( ووفقاً لنص المادة     لمقترحا ا ذلهبما يستجيب    تم تعديل النص     -

  .هذه التعليمات

  

  . بأعالهه المالحظة ذتم الرد على ه  -

    )21(المادة 

  

 أو إضـافية  بيانات   أيةمن المالئم تحديد زمني لطلب وتزويد        :الوزارة-

 بحيث ال يتعـدى     ه المشتكى علي  أومعلومات خطية من قبل المشتكي      

 توريدهاحتى وان تم    (  بيانات جديدة    أيةزمن محدد ال يتم بعدة قبول       

  .وذلك من اجل ضبط عملية فض النزاع") أصوليا الهيئة إلى

ة التعليمـات فـي     من مسود ) 21(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 23(نطاق المادة 

ه المادة تعالج كيفية التعامل مع المعلومـات        ذن ه إ :الوزارةالرد على    -

 أحكام تتعلق بمدد زمنية وكانت الهيئة قد أجابت فـي           تتناولالسرية وال   

جراءاتهـا  إلتحديد مـدد زمنيـة      المتعلقة ب مسألة  الأكثر من موقع على     

  . الداخلية
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  : لتصبح بالصورة التالية 21ياغة المادة تعاد ص:  بتلكو-

اذا قدم طرفا الشكوى اية بينات اصلية او وفي معـرض تطبيـق               .  أ

من هذه التعليمات اية بينات اضـافية او معلومـات          ) 17(المادة  

خطية تم التأشير عليها من قبل اي منهما بأنها سرية فيتم التعامل            

ض المختص بعد   معها على سبيل االستئناس فقط واذا ارتأى المفو       

ذلك بأن هذه البينات االضافية او المعلومات الخطيـة ضـرورية           

لغايات الفصل في الشكوى فعليه ان يبلغ الطرف المعنـي بأنـه            

سيقوم برفع تدابير المحافظة على السرية عنهـا، فـإذا رفـض            

الطرف المعني ذلك فيجوز له تقديم نسخة بديلة تكون خالية مـن            

تعذر عليه ذلك فيتم استبعاد هذه البينـات        المعلومات السرية واذا    

والمعلومات وال يتم االعتماد عليها لغايات الفصل فـي الـشكوى           

 . وتبقى على سبيل االستئناس فقط
 
يلتزم كل طرف بشروط سرية المستندات المؤشر عليهـا بأنهـا             .  ب

  .سرية ما لم يتم رفع السرية عنها

  

  : لكوبتالرد على  -

ا النص على نحو يشمل جميع البينات المقدمة في الشكوى          ذتم تعديل ه   -

من مـسودة التعليمـات ) 17( في المادة    إليهانات المشار   يوليس فقط الب  

  . ه التعليماتذمن ه) 19(والتي أصبحت تحمل الرقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ   من مالحظات ) ب(وجوابا على المقترح الوارد في البند        - ن إ بتلكو ف

ه المادة يفيد بان المعلومات المؤشر عليها بالـسرية         ذفي ه السياق الوارد   

من قبل أحد طرفي الشكوى أو كليهما يتم التعامل معها من قبل المفوض             

ـ    ذ وضمن ه  وبالتاليالمختص على سبيل االستئناس فقط       ه ذا الفهم فان ه

تأى المفـوض   ا ار ذالمعلومات لن تكون متاحة للطرف اآلخر، على أنه ا        

ه المعلومات ضرورية للفصل في الشكوى فانه سيطلب        ذالمختص بأن ه  
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ا ذي قدمها رفع تدابير المحافظة على السرية عنهـا، فـا          ذمن الطرف ال  

ا ذ السرية فا  المعلوماتلك فيجوز له تقديم نسخة تكون خالية من         ذرفض  

ها لغايات   ولن يتم االعتماد علي    البيناته  ذلك فسيتم استبعاد ه   ذر عليه   ذتع

 يتـضمن   نـص   الفصل في الشكوى وبالتالي ليس هنالك حاجة لوجود         

التزام كل طرف بشروط سرية المستندات وفقا لمـا ورد فـي اقتـراح              

  . بتلكو

    )22(المادة 

  

  .  إن المدد المشار إليها في هذه المادة غير كافية: فاست لينك-

 قليلة جداً مقارنـه  أيام عمل لتقديم مرافعة مدة )5 (مدة : إكسبرس-    

مع المدد األخرى خصوصاً وان المرافعة أداه مهمة جـداً لتلخـيص            

الوقائع وبحث الشهادات وأية تقارير من خبراء أو مستشارين، وهي           

كذلك ذات أهمية قصوى لفصل المجلس بأية اعتراضات ترد علـى            

 .قرار المفوض المختص

  .قاًكذلك ال بد أن تكون مرافعة المشتكى عليه الح  -
 

نوصي بأن يعدل النص بمنح طرفي الـشكوى حـق طلـب       : السلكي -

تمديد المدة باستدعاء خطي يقدم للشخص المفوض مع بيان األسـباب           

  .الموجبة لذلك

من مسودة التعليمـات فـي      ) 22(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 24(نطاق المادة 

بمـا يـستجيب    م تعديل الـنص     ت :إكسبرس+ فاست لينك الرد على    -

لك جواز قيام المشتكى عليه     ذا بالنسبة للمدة وك   مقترحات المرخص لهم  ل

من هـذه   ) 24( وذلك وفقاً لما ورد في المادة        بتقديم مرافعة خطية  أيضاً  

  . التعليمات

  

  

  

  

ا بالنسبة لمقترح السلكي بمنح طرفـي الـشكوى         مأ: الرد على السلكي  

) ب/39(ا الموضوع في نطاق المادة      ذلجة ه طلب تمديد المدة فقد تم معا     

  .ه التعليماتذمن ه

   ) 23(المادة 
 

يمـات فـي    من مسودة التعل  ) 23(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة
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تـدفع    إتعـاب من المالئم تحديد الجهة التي ستوصي ببـدل          :الوزارة-

  الخ...للخبراء واالستشاريين والجهة التي تصادق عليها 

 علـى   أمكـن كما يتوجب تحديد سقف محدد لهذه األتعاب واالعتماد ما            

  .المحليةالخبرات 

  

  

  

  

كما أوضحنا أعاله، فـإن متابعـة الممارسـات المخلـة            : فاست لينك  -

بالمنافسة ليست من اختصاص الهيئة بل من اختصاص مديرية المنافسة          

في وزارة الصناعة والتجارة بموجب قانون المنافسة، وعليه فإن البنـد           

من هذه المادة غير صحيح، بل إن العكس هو الصحيح، حيث أن            ) ب(

تقصي مديرية المنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، ومنها الهيئة،          ل

 وإجـراء   المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعـد المنافـسة        

التحقيقات الخاصة بها وليس العكس، وذلك واضح مـن نـص المـادة 

  :من قانون المنافسة التي تنص على ما يلي) 12(

  12لمادة ا"

، المهـام   ، وبالتنسيق مـع الجهـات ذات العالقـة        تتولى المديرية . أ  

  :والصالحيات التالية

 الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة      إعدادالمساهمة في   . 1   

  .من هذه التعليمات) 25(نطاق المادة 

ه المالحظة غير متصلة باألحكام الـواردة       ذ ه إن: الوزارةالرد على    -

ه المادة ال تتعلق بأتعاب الخبـراء واالستـشاريين         ذه المادة ألن ه   ذفي ه 

، وسـتقوم الهيئـة     هابجواز االستعانة بهم وفقا للحيثيات الواردة في       وإنما

جابتها على المالحظات التي    إ المالحظات في معرض     هذجابة على ه  إلبا

 والتـي   من مسودة التعليمات  ) 42(وردتها من المرخص لهم على المادة       

  . ه التعليماتذمن ه) 44(أصبحت تحمل الرقم 
 
 
 

اللجوء إلى مديرية ن خيار إكرنا فيما تقدم فذكما  : فاست لينكالرد على 

 إلى القضاء، ألن مديرية المنافسة المنافسة يمثل في حقيقته خيار باللجوء

ووفقاً لقانون المنافسة تقوم من ضمن ما تقوم به بإجراء التحقيقات في 

الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات 

وكذلك إعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات أو التقارير للوزير أو 

ا يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة للمحكمة حسب مقتضى الحال، كم

من قانون المنافسة بناء على شكوى ) 10، 9، 8، 6، 5(أحكام المواد 

تقدم إلى المدعي العام من أحد الجهات  المنصوص عليها في المادة 

من قانون المنافسة ومنها وزير الصناعة والتجارة بتنسيب من ) 17(

  .  ية أخرىالمدير أو بناء على طلب أي جهة رسم

 إذاويعني ذلك بأن المديرية ال تقوم بالفصل بنفسها في النزاع وإنما 
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  . دراسات تتعلق بهاوأيبها 

  .العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها. 2   

 بقواعـد   تقصي المعلومات للكشف عن الممارسـات المخلـة       . 3   

 القوانين  أحكامالمنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العالقة وفق         

  .النافذة

 بناء على مـا     أو التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها       إجراء. 4   

 تلك التـي تكلفهـا بهـا المحـاكم          أو تتلقاه من شكاوى وادعاءات   

رير  التقـا  أوالمختصة وإعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنـسيبات         

  . للمحكمة، حسب مقتضى الحالأوللوزير 

من ذات القانون وجوب أن تكون الوزارة طرفاً        ) 17(كما تبين المادة    

في أي قضية ترفع أمام المحاكم من أي جهة بما في ذلك الهيئـات              

القطاعية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن للمديرية الـدور     

  :  تنص هذه المادة علىاألول فيما يخص مواضيع المنافسة، حيث

  17المادة "

و ) 6(و  ) 5(يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفة أحكـام المـواد          . أ  

 إلـى بناء على شـكوى تقـدم       من هذا القانون    ) 10(و  ) 9(و  ) 8(

 ترفـق   أن وعلـى    أدنـاه  المدعي العام من أي من الجهات المبينة      

  :األولية اإلثباتاللوائح بوسائل 

 بناء على طلب أي جهة رسمية       أونسيب من المدير    الوزير بت . 1    

  .أخرى

وجدت بأن هنالك مخالفة ألحكام المواد المذكورة أعاله فإنها تنسب إلى 

الوزير لتحريك شكوى إلى المدعي العام لتسير بعد ذلك وفقا لإلجراءات 

 في النزاع المنصوص عليها في قانون المنافسة، فإذن مسألة الفصل

معقود للمحكمة المختصة وفقا لقانون المنافسة وان ما تقوم به المديرية 

يتصل بإجراء الدراسات والتحقيقات ووفقاً للحيثيات الواردة في ذلك 

القانون، وبنفس الوقت فقد منح قانون االتصاالت الهيئة صالحية الفصل 

لي يكون ألطراف في الشكاوى بما فيها تلك المتعلقة بالمنافسة، وبالتا

النزاع الخيار بين اللجوء إلى الهيئة وفقاً لقانون االتصاالت أو للقضاء 

مروراً بمديرية المنافسة وباالستناد إلى قانون المنافسة، وكل من الجهتين 

من حيث المبدأ صاحبة اختصاص أصيل للنظر والفصل في الشكوى، 

لجهتين، على ومن هنا ال يتصور نشوء تعارض بين اختصاص كل من ا

تلجأ للمديرية للحصول على رأيها فإنها  قُدمت الشكوى لدى الهيئة إذاأنه 

في موضوع النزاع المتعلق بالمنافسة وكذلك األمر بالنسبة للمديرية 

. التي لها أن تلجأ إلى الهيئة للحصول على الرأي المطلوب من قبلهاو

ى أمام الهيئة وكذلك  قام أحد طرفي النزاع بتقديم الشكوإذاونضيف بأنه 

لدى المديرية  فان الجهة التي قُدمت إليها الشكوى أوالً هي صاحبة 

بداء إلغايات طلب الصالحية للنظر فيها على أن يتم التنسيق بينهما 

  . وفقا لما تم بيانه بأعالهالرأي 
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  .أي مؤسسة من القطاع الخاص. 2    

  .جمعيات حماية المستهلكين المرخصة. 3    

  .األقلأي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على . 4    

  .غرف الصناعة والتجارة. 5    

  .الجمعيات المهنية والنقابية. 6    

  .يمية القطاعيةالهيئات التنظ. 7    

   

  تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافـسة        األحوالوفي جميع   . ب

 مالحظـات للمحكمـة وان تطلـب        أو تقدم أي دراسـات      أنولها  

 التي يسقط فيهـا  األحوالاالستمرار في نظر هذه القضايا حتى  في   

 أومن هذه المادة الدعوى     ) أ( في الفقرة    إليهاأي من الجهات المشار     

 الطعن بالقرارات الـصادرة فـي هـذه         أيضاحوا عليها ولها    يتصال

  ".القضايا

  

تعالجان موضوع االستعانة ) 34(و المادة   ) 23(المادة  : االتـصاالت   -

) 34(نصت المـادة     . بالخبراء و االستشاريين والقائمة الخاصة بهما     

و يحق للمجلس تنحية أي مستـشار أو        :"... على) ب(في نهاية الفقرة    

 حال تبين له وجود أية مـصلحة أو منفعـة شخـصية لـه               خبير في 

 أو تقديم رأيه بشأنه،     يطلب إليه القيام بالتسوية   الذي  بموضوع النزاع   

  ."و للمجلس في هذه الحالة تعيين مستشار أو خبير آخر بدال منه

  

  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـن قـانون    ) ب/60(يفهم من نـص المـادة       : االتصاالتالرد على    -

بفـض  للقيـام   ختص صـالحية    تصاالت بأنها قد أعطت المفوض الم     اال

سواء بنفسه أو من قبـل أشـخاص        فيها  آلليات الموصوفة   النزاع وفقا ل  

جراء أي تعديل علـى     إل وبالتالي ال ترى الهيئة حاجة       يعينهم لهذه الغاية  
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 يجب أن يقتصر دوره على إعطاء رأي فني و ال يجوز            يإن االستشار 

عمل على تسوية النزاعات هو دور يجب أن        إن ال . أن يقوم بتسوية نزاع   

وبناء على ذلـك نقتـرح أن يـتم       . يقتصر فقط على المفوض المختص    

 حيث أن المستشار حينما يقـوم بتقـديم         23من المادة   ) أو(شطب كلمة   

  .المشورة فهو تلقائيا يقوم بالمساعدة في تسوية النزاع

  . النص

  

  

  

   ) 24(المادة 
 
 
 والمـصادقة    "24مـادة    نهاية ال  إلى العبارة التالية    إضافةيتم   : بتلكو -

   " .)مالحظة(على االتفاق 

من مسودة التعليمـات فـي      ) 24(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 26(نطاق المادة 

 بين طرفي   إليهي يتم التوصل    ذعندما يرفع االتفاق ال   : بتلكوالرد على    -

ل عديـدة    فان المجلس يقوم بتحري وتدقيق مـسائ       المجلس إلىالشكوى  

ا االتفاق مـع المرجعيـات القانونيـة والتنظيميـة     ذومنها مدى توافق ه   

 تبين له وجـود     فإذا،  للقطاعالمطبقة وعدم تعارضه مع المصلحة العامة       

 تعارض مع المصلحة العامة للقطاع فيملـك المجلـس عـدم            أومخالفة  

 ولـيس   " المقتـضى  القـرار  "لك استخدمت عبـارة     ذالمصادقة عليه ول  

   . عليهةالمصادق

    لم يرد بشأنها مالحظات                             )25(المادة 

   )26(المادة 
 
 
  .التبليغ خطي :الوزارة  -

"        بلفـظ 26الوارد في نهاية المادة     " بتاريخ  " استبدال لفظ    :بتلكو  -

   ." بعد 

من مسودة التعليمـات فـي      ) 26(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 28(المادة نطاق 

  . مع النص المقترحيستجيبما تم تعديل النص ب: الوزارةالرد على  -

الحكـم  ه المادة تمت بشكل يتوافق مع       ذ صياغة ه  إن:  بتلكو  الرد على  -

نـصت  من قانون االتصاالت والتي     ) ب/60(المادة  رد في   االقانوني الو 
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دوره وعلى أنه يجوز    تنفيذ قرار المفوض المختص فور ص     وجوب  على  

 مـن تـاريخ    يومـا    30االعتراض على هذا القرار لدى المجلس خالل        

ن تبليغ القرار بتاريخ صدوره لحفظ      وي اقتضى أن يك   ذاألمر ال ،  صدوره

  ).ب/60( في المادة الواردةالمدة القانونية 

   )27(المادة 
 
 
 فـي    أو عاجـل    مسار سريع  إجراءات آلية يتم وضع    أن أرى :الوزارة-

 أو  حال طلب المشتكي ذلك  في مرحلة مبكرة ووافق المفوض المخـتص           

 فـض   إلجراءات بحيث يتم تقليص المدد الزمنية        الطلب  على ذلك  المجلس

 تحددها الهيئة في وثيقة التعليمات النهائيـة     إجراءات آليةالنزاع من خالل    

 فان قرار المفوض المختص يتوجب      اإلطاروفي هذا   . موضوع االستشارة 

  . المقترح بمدد زمنية لكال المسارين االعتيادي والسريعتحديده أيضا

  
 
  

  ـ:  لتصبح بالصورة التالية 27تعدل المادة  : بتلكو-

 أطـراف  من   أييتم االعتراض على قرار المفوض المختص من قبل         

 المجلـس   إلـى الشكوى اذا رغبوا بذلك بموجب الئحة اعتراض توجه         

  .رار واال اعتبر القرار قطعياًيوم من تاريخ صدور الق) 15(خالل 

   
 

من مسودة التعليمـات فـي      ) 27(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 29(نطاق المادة 

نا نكـرر   نإف راءات المستعجلة أما فيما يتعلق باإلج    :الوزارةالرد على    -

تحديد صفة االستعجال في أي طلب لفـض النـزاع          ما ورد بأعاله بأن     

لى تحديد للمعايير والتي على أساسـها يمـنح الطلـب صـفة             إيحتاج  

االستعجال وترى الهيئة في هذه المرحلة بان استنباط هذه المعايير يحتاج           

 تطبيق أحكام هذه    إلى فحص ودراسة من خالل الواقع العملي ومن خالل        

هذه المسألة وتقريـر     تقديربعد فترة من    الهيئة  التعليمات وحيث تتمكن    

مدى الحاجة إلى وجود نصوص تعالج الطلبات المستعجلة للفصل فـي           

 .  مستقبالالنزاع
   
  : بتلكو الرد على-

بما يستجيب للمقترح وعلى نحو يوضح بأن        النصصياغة  تم تعديل    - 

   . أي من طرفي الشكوىناالعتراض قد يقدم م

ـ  مخالفألنه  المقترح   يؤخذ ب  مل فيما يتعلق بالمدة ف    أما -   المـادة   نصل

 يفيد بأنـه يجـوز      ا االتصاالت والتي تضمنت حكم    قانونمن  ) ب/60(

 .يوما من تاريخ صدوره) 30(االعتراض على قرار المجلس خالل 
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 يوم عمل من تاريخ     30( يجب تعديل النص و ذلك ليصبح        :االتصاالت -

  .و ليس صدوره) تبليغ القرار

 
 
كرنـا  ذكمـا   ألنـه و ا المقترحذبهاألخذ لم يتم : االتصاالتالرد على    -

والتـي    من قانون االتـصاالت    )ب/60(مخالف لنص المادة    فانه  بأعاله  

قرار فور صدوره وعلى أنه يجوز االعتراض       التنفيذ  وجوب  نصت على   

 األمـر الـذي     ، يوما من تاريخ صـدوره     30 لدى المجلس خالل     يه  عل

اقتضى أن يكون تبليغ القرار بتاريخ صدوره لحفـظ المـدة القانونيـة             

   .المادةتلك في الواردة 

    لم يرد بشأنها مالحظات                        )28(المادة 

   )29(المادة 
 
 
 التـي يتوجـب   الزمنية هنا تحديد الفترات أيضامن المالئم    : الوزارة -

  . الموادهذه مبينة في بإجراءات المجلس القيام أوعلى الهيئة 

  

  

  

 بدل من   أيام 7تراض لتصبح   استبدال مدة الرد على الئحة االع     :   بتلكو -

   .أيام 10

من مسودة التعليمـات فـي      ) 29(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 31(نطاق المادة 

إطار زمنـي   نكرر ما ورد بأعاله بأنه تم وضع        : الوزارةالرد على    -

عام لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات كما هو واضح من خـالل            

لواردة في نصوصها، وستعمل الهيئة على تنظـيم سـير العمـل            المدد ا 

الداخلي لديها بشان  تلك اإلجراءات بالشكل الذي يتناسب مع هذا اإلطار            

  . جد داع لتحديد الفترة الزمنيةتال بالتالي فإن الهيئة الزمني و

 ووفقـاً   المقتـرح ا  ذما يستجيب له  تم تعديل النص ب   :  بتلكوالرد على    -

  .من هذه التعليمات) 31(لنص المادة 

   )30(المادة 
 
 
 التي يتوجب على    الزمنية هنا تحديد الفترات     أيضامن المالئم    : الوزارة -

من مسودة التعليمـات فـي      ) 30(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .تعليماتمن هذه ال) 32(نطاق المادة 

ي أوردنـاه علـى     ذا الخصوص الرد ال   ذنكرر به : الوزارةالرد على    -
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  . الموادهذه مبينة في بإجراءات المجلس القيام أوالهيئة 

  

  

 مدة قليلةللرد على الالئحة الجوابية أيام عمل لتقديم  )5 (مدة:  إكسبرس-

  . يوم عمل) 15(عل هذه المدة وغير كافية، لذا نقترح ج

  

  

  

  

وفي حال تخلفه عن    "  30 نهاية المادة    إلىتضاف العبارة التالية     : بتلكو -

  ".  من المعترض بما جاء في الالئحة الجوابيةإقراراتقديمها ال يعتبر ذلك 

 والتي أصبحت تحمـل الـرقم    بأعاله)29(مالحظة الوزارة على المادة   

  . من هذه التعليمات) 31(

  

بقاء على المدة الواردة في المـادة دونمـا         إلاتم  : إكسبرسالرد على    -

مدة كافية للرد علـى     عمل   يامأ) 5 (ـأن مدة ال  ترى الهيئة ب   تعديل حيث 

ه المرحلة يكون قد أصبح     ذوأن المعترض في ه   خاصة  الالئحة الجوابية   

تام بكافة الحيثيات المتصلة بالشكوى وموقـف األطـراف         على اطالع   

 بشأن المـدة فـي هـذه   أي مالحظات الهيئة  إلى، علما بأنه لم ترد    منها

  .اآلخرينالمرخص لهم أي من من قبل المادة 

المرخص له األخـر     حيث أن تقديم رد على جواب        :بتلكود على   الر -

ن تخلفه عن تقديمه ال     إ هو أمر جوازي للمعترض ف     الطرف في الشكوى  

  .يثير إشكالية قانونية وبالتالي ال يتطلب معالجة قانونية بحكم خاص

   )31(المادة 
 
 
ب على   التي يتوج  الزمنية هنا تحديد الفترات     أيضامن المالئم    : الوزارة -

  .. الموادهذه مبينة في بإجراءات المجلس القيام أوالهيئة 

من مسودة التعليمـات فـي      ) 31(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 33(نطاق المادة 

ا الخصوص ما أوردناه مـن رد علـى         ذنكرر به  :الوزارةالرد على    -

   .ة داخليةمدد زمنيالهيئة لمالحظات الوزارة بخصوص تحديد 

   )32(المادة 
 
 
نقترح النص على عـدم احتـساب حـضور         )  ب(الفقرة   : االتصاالت -

المفوض الذي أصدر القرار ألغراض نصاب االجتماع كما نقترح عـدم           

من مسودة التعليمـات فـي      ) 32(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 34(دة نطاق الما

يغطي االعتبارات الواردة   ) أ/32( نص المادة    إن :االتصاالتالرد على    

 إلـى في مالحظة شركة االتصاالت األردنية وبالتالي فانـه ال يحتـاج            
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السماح له بالتصويت على القرار وذلك تحقيقاً للعدالـة التـي ال تتحقـق              

 المقدم بـشأن    بالسماح للمفوض الذي أصدر القرار بالبت في االعتراض       

  . وهذا المنطق مستقر في جميع النظم القانونية. القرار الذي أصدره بنفسه

  : المادة وبالشكل التاليإلىتضاف الفقرة ت :   بتلكو-

   "(    )يكون القرار الصادر عن المجلس في االعتراض  . ت" 

   .تعديل

  

  

الصادر عن الهيئـة     القرار   إنوفقا للقواعد العامة ف   : بتلكوالرد على    -

 لـك ذى داع للنص علوال تجد الهيئة تصة قابل للطعن أمام المحكمة المخ 

  .  بنص صريح

   ) 33(المادة 
 
 
 أطراف تشجع قيام    أنمن الممكن   ف  هذه المادة  في حال تطبيق   :الوزارة -

 بـدل الخـدمات     أعبـاء  ذلك يساهم في توزيع      أنعلى التواطؤ وخاصة    

 جميـع المـشتكين هـم طـرف         أن على افتراض    41 في المادة    ةالمحدد

وفـي  .  مناصـفة   بدل الخدمات  أعباء يتقاسمون   أخر طرف    علية المشتكى

 عند فرض بدل خدمات مرتفع للعديد من المرخـصين          المقابل فان الهيئة  

ببذل أفضل المساعي المعقولة من اجـل        األطراف ذاتها  تشجع قيام    الجدد

 الهيئة وبالتالي التشجيع    إلى وءنزاعات فيما بينها دون ضرورة اللج     ال حل

اخذين بعين االعتبار بـان المـرخص لهـم         . ذاتي للسوق على التنظيم ال  

المشغلين وخاصة ممن لديهم قوى سوقية مؤثرة وبالتالي موارد ال يستطيع           

 هذه على   أتعاب وبالتالي فان فرض بدل      توفيرها  من المرخص لهم      العديد

 إمعانالفئة من المرخصين قد يتسبب في الحد من التنافس وقد يتسبب في             

في السوق مالكي حصص سوقية كبيرة بالتحكم بالـسوق         بعض المؤثرين   

ليمـات فـي    من مسودة التع  ) 33(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 36(نطاق المادة 

حيث أن المالحظة ال تنصب علـى االعتـراض          :وزارةالالرد على    -

ه المادة من حيث جواز االتحاد بشكوى       ذعلى الحكم القانوني الوارد في ه     

 تنصب على موضوع الرسـوم      وإنماواحدة وفقا للمحددات الواردة فيها      

مرخص لهم وتحديدا المرخص لهم الفئويين      السنوية وأثرها المالي على ال    

ه المالحظة  ذين ال يتمتعون بقوة مهيمنة فقد ارتأت الهيئة معالجة ه         ذأو ال 

) 42 و 41(في سياق الرد على المالحظات التي وردت على المـادتين           

) 45 ،   44(سابقاً والتي أصبحت كل منهما تحمل الرقمين على التـوالي           

   .  ه التعليماتذمن ه
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 تتحمل الهيئـة    أن من المالئم    فانه، لذا   التنافس الفعال في السوق    إبطاء أو

 غير مـالكي    أو المرخص لهم الغير مصنفين      أولئك عن   هذه األتعاببدل  

 في حالة صدور قـرار أنة قوى مؤثرة، باعتبار     أوحصص سوقية كبيرة    

 األتعاب تتحمل بدل    أن ال يمكن    هذهن الجهة المتضررة    ايجابي للمشتكي فا  

 المرحلة  هذه من الضروري في     وأنة.  ما حصل لها من ضرر     إلى إضافة

 أنمن مسار المنافسة في السوق ودخول العديد من المرخـصين الجـدد             

 عدد ممكن من    ألكبر مستدام دخول   لتأمينالء قدر من المساحة     ؤنضمن له 

 وان للهيئة القدرة على التنبـؤ       .ن على حد سواء   مقدمي الخدمات والمشغلي  

ببدل الخدمات التي ستتحملها من اجل تضمينها ضـمن رسـوم تجديـد             

ومع ذلك فانه من المناسب وضع آلية للحـد         . الرخص السنوية المفروضة  

من تقديم الشكاوي غير الحقيقية أو غير المدروسة بشكل جيـد أو غيـر              

وذلك عن طريق فـرض رسـم غيـر         المبررة مما له من هدر للموارد،       

إلـى  ..) عادة الذي ال يملك قوى سوقية مؤثرة        ( مرتجع يدفعه المشتكي    

الهيئة عند تقديم الشكوى بحيث يكون الرسم هذا محدد بأقل مما هو مقترح             

 دينار أردني، وبحيث يتصاعد تـدريجيا       1000في هذه التعليمات وليكن     

يصل إلى مـستوى أعلـى لكـل        عند تقديم الشكوى الثانية وهكذا إلى أن        

  .شكوى جديدة وبحيث يحدد بسقف معقول
  

وفي هذه الحالـة يرجـع تقـدير ذلـك          " تضاف العبارة التالية    :  بتلكو -

وذلك بناء على طلب خطي يقدم منهم الواردة        ...  بعد عبارة       " للمفوض

   .33قبل نهاية المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
  

 إلى الطلب الخطي المقدم مـن       )بمسب(تم إضافة كلمة     :بتلكوالرد على    -

المرخص لهم الذين يرغبون باالتحاد في شكوى واحدة ممـا يقتـضي مـن              

المفوض المختص التدقيق في الطلب وأسبابه ومبرراته، فإذا وجد بـأن هـذه             
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  .ة على الطلبفقااألسباب قائمة ومتوافرة فانه يصدر القرار بالمو

   )34(المادة 
 

ترى شركة أمنية أنه ال يفترض أن يكون هناك تضارب مصالح            : أمنية -

  .وإنما بشكل عام" بموضوع النزاع"ليس فقط 

  
 
  : تضاف الفقرة ت وبالشكل التالي : بتلكو-

   ")دراسة( المستشارين والخبراء أتعاب. ت " 

دة التعليمـات فـي     من مسو ) 34(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 37(نطاق المادة 

لمقترح الوارد من شـركة     لالتعديل بما يستجيب      تم  : أمنيةالرد على    -

 عبارة تفيـد بـأن المـصلحة ال تتعلـق فقـط             إضافة تأمنية بحيث تم  

  أي مصلحة أخرى مع أي من طرفـي الـشكوى          وإنمابموضوع النزاع   

 .  التعليماتمن هذه) 37(ووفقاً لنص المادة 

ـ  بإضـافة فيما يتعلق   : بتلكو  الرد على    - ه الفقـرة حـول أتعـاب       ذ ه

ه المادة ليست الموقع المناسـب      ذالمستشارين والخبراء فتجد الهيئة بأن ه     

 المالحظة في سياق الـرد      هذه سيتم الرد على     وإنماه المسألة   ذلمعالجة ه 

صبحت تحمـل   سابقاً والتي أ  ) 42(على المالحظات الواردة على المادة      

  . ه التعليماتذمن ه) 45(الرقم 

  )35(المادة 

  

 
 
 
  :  فاست لينك-

إن اللجوء إلى التحكيم هو حق من حقوق المرخصين وليس للهيئة ) أ

  .الحق في حرمان أي طرف من اللجوء إلى التحكيم في أي وقت يشاء

من غير الواضح لنا ما هو سبب التقييد في التوجيه إلى التحكيم فـي                )  ب

أن كان أحد المرخصين ذو قوة مهيمنة في السوق، كما أنه من غير             حال  

أن تتأكد بأن ذلك ال يـؤثر علـى مقتـضيات           "الواضح لماذا على الهيئة     

ـ     ) 35(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة ي من مسودة التعليمـات ف

  .من هذه التعليمات) 38(نطاق المادة 

  : السلكي+ بتلكو+ االتصاالت+ الرد على فاست لينك  -

اللجوء إلـى    النزاع   طرفييختار فيها أحد    هذه المادة تعالج الحالة التي       

ارتأت توجيهه بإمكانية اللجوء إلـى      الهيئة  لكن   المطلقة و  هالهيئة بإرادت 

أن ال يكون    منها    وظروف معينة  توافر حيثيات ضوء  في  التحكيم، وذلك   

ا النص ليس   ذ، وبالتالي ه  ذو قوة مهيمنة في السوق     طرفي الشكوى    أحد

وجدت مرجعيات   إذا التحكيم   إلىله عالقة برغبة طرفي النزاع باللجوء       
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وذلك فـي   " المصلحة العامة للقطاع وال يؤثر على تطبيق السياسة العامة        

 .النظر في أي خالف بين المرخصين
 
ذلك أن التحكـيم    . نقترح إلغاءها هذه المادة غير قانونيةً و     : االتصاالت -

ابتداءا هو اتفاق ما بين طرفين و بالتالي ال يجوز للمفـوض المخـتص              

  .  توجيه طرفي الشكوى إلى التحكيم

  :  لتصبح بالشكل التالي 23تعدل المادة  : بتلكو-

 مع مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البيني، يجوز للمجلس وفي احوال            

 تنسيب المفوض المختص وبعد دراسة للوائح المقدمة        استثنائية وبناء على  

فيها ان يوجه طرفي الشكوى للجوء الى التحكيم اذا لم يكـن احـدهما او               

كالهما ذو قوة مهيمنة في السوق وبعد التأكد بأن ذلـك ال يـؤثر علـى                

  .مقتضيات المصلحة العامة للقطاع وال يؤثر على تطبيق السياسة العامة

 يتم األخذ بعين االعتبار إرادة أطراف الـشكوى         نوصي بأن :  السلكي -

كون أن التحكيم هو شرط اتفاقي ويجب مراعاة هذه اإلرادة هـذا مـن              

جهة، من جهة أخرى فأننا نرى أن يتم حصر الحاالت االستثنائية كون            

  .ان النص بصيغته الحالية جاء عاماً

حد طرفي الـشكوى  أأما اشتراط أن ال يكون ، ذلكأو تجيز  قانونية تسند 

ن طبيعة التحكيم يفترض وجود     أ إلىيعود  و قوة مهيمنة في السوق فهو       ذ

متكافئة ووجود طرف يتمتع بقوة مهيمنـة يخـل         تتمتع بمراكز   أطراف  

 أفـضل بمتطلب التكافؤ بين المتخاصمين وهـو متطلـب يطبـق فـي             

 التأثير اشتراط عدم    إلى أما بالنسبة    ،ا الخصوص ذالمية به عالممارسات ال 

 فإن العامة   سةالسيامة للقطاع وعلى تطبيق     اعلى مقتضيات المصلحة الع   

 التحكيم ينبغي أن ال يراعي      إجراءات بموجب   إليهأي قرار يتم التوصل     

 وبمـا ال     العامة للقطاع  المصلحة مقتضيات   وإنمافقط مصلحة الخصوم    

بشكل أفـضل   ه المفاهيم   ذولتوضيح ه .  العامة السياسةيؤثر على تطبيق    

مـن  ) 38(المادة  ه المادة وفقا لنص     ذجراء تعديل طفيف على ه    إفقد تم   

  .هذه التعليمات

   )36(لمادة ا
 

 نرى انه من األنسب أن تكون الفتـرة للفـصل فـي             ):أ( فقرة   :أمنية -

  .الشكوى هي شهرين بدالً من ستة أشهر

من مسودة التعليمـات فـي      ) 36(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  . من هذه التعليمات)39(نطاق المادة 

 مقترحات المرخص لهم بالنـسبة      تتمثل ):أ(الفقرة   / الرد على أمنية   -

ونشير هنـا بـأن      ،لهذه الفقرة في طلب تقصير مدة الفصل في الشكوى        



 56

   

  

  

  

 نرى أن الحد األقصى للتمديد يجب أن ال يتجاوز عشرة أيـام             ):ب(فقرة  

ة المطلـوب   وطلب التمديد يجب أن يقوم خالل خمسة أيام من بداية المـد           

  .تمديدها 

  
  

  .ال بد من وضع سقف أعلى للتمديد: االتصاالت -

  : لتصبح بالشكل التالي 36تعدل المادة : بتلكو -

من تاريخ  )  يوماً 45( المفوض خالل    أماميتم الفصل في الشكوى       .  أ

انقضاء مدد تقديم اللوائح المنصوص عليها في الباب الثاني مـن           

حاجة لتمديد المـدة فللمفـوض      هذه التعليمات وفي حال طرأت ال     

 يكـون   أن علـى    األكثر يوماً على    15المختص تمديد المدة لمدة     

 .قرار التمديد مسبباً

التعليمات قد راعت أن ال تطغى سرعة       ه  ذهالمدد التفصيلية الواردة في     

داول الزمنيـة   التقاضي على سالمة اإلجراءات وبالتالي وبعد وضع الج       

أشهر ) 6( المدة الكلية وجدنا أن هذه المدة ال يمكن أن تقل عن             بالحتسا

التوصـل  بهدف  آخذين بعين االعتبار اإلجراءات المختلفة والمتبعة فيها        

 أفـضل    بعـض  ، علما بـأن   لى أسس واقعية وقانونية   إيستند  إلى قرار   

ل فـي    أشـهر للفـص    6-4الممارسات العالمية تعتمد مدة تتراوح بين       

  . الشكاوى

  

حّد أقـصى للتمديـد     وضع  في طلب   لهم  المرخص  يشترك   ):ب(الفقرة  

طلبهم بأن تـم    بما يستجيب ل  ، وقد تم تعديل النص      )ب(الوارد في الفقرة    

أيـام  ) 5(وضع حدا أقصى للفترة التي يمكن تمديدها بحيث ال تتجـاوز      

  .من هذه التعليمات) ب/39( وفقاً لنص المادة عمل

  

 أعلـى وضـع سـقف     تم   و بالمالحظة األخذتم  : االتصاالت الرد على -

  .من هذه التعليمات) ب/39( وفقاً لنص المادة للتمديد

تم وضع إطـار زمنـي عـام        كما ذكرنا بأعاله فقد     : بتلكوالرد على   -

لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات كما هو واضح من خالل المدد           

تنظيم سير العمل الـداخلي     الواردة في نصوصها، وستعمل الهيئة على       

لديها بشان  تلك اإلجراءات بالشكل الذي يتناسب مع هذا اإلطار الزمني            

 . ه التعليماتذ في ه الزمنيةاتجد داع لتحديد الفترتال بالتالي فإن الهيئة و
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 اللجنة في مرحلة االعتراض خـالل       أماميتم الفصل في الشكوى       .  ب

 يوماً من تاريخ انقضاء مدة تقديم اللوائح المنصوص عليها في           20

أت الحاجـة   الباب الرابع بخصوص االعتراض وفي حـال طـر        

 يكون قـرار    أن على   أيام 10لتمديد المدة فللجنة تمديد المدة لمدة       

  .التمديد مسبباً

 من طرفي الشكوى تقديم طلب من اجل تمديـد المـدد            ألييجوز       .  ج

الزمنية لتقديم اللوائح المنصوص عليها في هذه التعليمات سواء في          

بباً  يكون طلـب التمديـد مـس       أن في االعتراض على     أوالشكوى  

 المفـوض   أوومقدماً ضمن المدة المطلوب تمديـدها، وللمجلـس         

 رفـض   أوالمختص وحسب المقتضى صالحية تقديرية في قبـول         

 األصـلية  المـدة    األحوال ال يتجاوز التمديد وبكل      أنالطلب على   

  .لتقديم الالئحة

    لم يرد مالحظات بشأنها  )37(المادة 

   )38(المادة 
 
 
بـالتقويم  "...بعـد   ..." يومن اليوم التـال   "... أن يضاف    :فاست لينك  -

  ...".الميالدي

  

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 38(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 41(نطاق المادة 

بما يستجيب للمقترح وعلـى     يل النص   تم تعد : فاست لينك الرد على    -

 ووفقاً لنص    مجريا للميعاد  جراءإلاي تم فيه    ذنحو ال يحتسب فيه اليوم ال     

    .من هذه التعليمات) 41(المادة 
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الميعاد عطلة رسمية امتد    ...بعد عبارة   " الميعاد  " يضاف لفظ    : بتلكو -

  .38الواردة في نهاية المادة 

 أي تعديل وترى أن     إلجراءال ترى الهيئة ضرورة      :بتلكوالرد على    -

  . بالغرضصياغة المادة تفي 

   )39(المادة 
 
 
 طرف االعتراض على عدم     أليعلى انه يحق    " ة  تضاف عبار  : بتلكو -

 إلـى   "  ذلك إثبات من هذه الفقرة وعليه      3+2تسلمه للبريد في الحالتين     

   .39نهاية الفقرة ب من المادة 

نوصي أن يتم منح الطرف المتضرر من التبليـغ الحـق            : السلكي -

بإثبات عدم التبلغ  وان النص بصفته الحالية يشكل إجحافـاً بحقـوق             

  .راف الشكوى وال يراع أصول العدالةأط

من مسودة التعليمـات فـي      ) 39(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 42(نطاق المادة 

 لـدى الهيئـة بـشكل       المتبع اإلجراء إن :السلكي+ بتلكو  الرد على    -

طرق  طرفي الشكوى و   إلى هو التسليم المباشر     غالتبليجراء  إرئيسي في   

، كما أن المدد التي وضـعت والتـي         إضافيةوسائل  يم بالبريد هي    التسل

 بواسطة البريد المسجل والبريد الممتاز تـم        االستالم على   تعتبر كقرينة 

المعتمدة في قطاع البريد كقـرائن      المدد  هي  ه  ذ بأن ه  التأكداعتمادها بعد   

 للبريد سواء كان خاص أو ممتاز حـسب         إليهعلى استالم المرسل    كافية  

    ، وبالتالي ال ترى الهيئة حاجة إلجراء تعديل على هذه المادةقتضىالم

  

  )40(المادة 

 
 
 
نرى أن ال يتم نشر القرارات الـصادرة بحـق أي مـن              : فاست لينك  -

المرخص لهم إال بعد أن تصبح قطعية وال يطعن بها المرخص له أمـام              

  . المحكمة

  

  

  

  

من مسودة التعليمـات فـي      ) 40(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 43(نطاق المادة 

ارتأت الهيئة اإلبقاء على النص كما هـو        لقد  : فاست لينك الرد على    -

فـوض المخـتص أو     ألن نشر القرارات الصادرة عـن الم      بدون تعديل   

نهـا مـن تنفيـذ     الوسائل التـي تمكّ   إحدىالمجلس حسب المقتضى هي     

مـن هـذه    ) 4(المبادئ العامة لفض المنازعات والتي وردت في المادة         

  . التعليمات والمتمثلة بأن تتخذ اإلجراءات وفق أفضل معايير الشفافية
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ية المنصوص عليها فـي   السرأحكام مع مراعاة  "تضاف عبارة :  بتلكو -

   .40 نهاية المادة إلى" هذه التعليمات 

المادة  نص   وتحليلعند دراسة   كما ذكرنا بأعاله فانه     : بتلكوالرد على    -

ـ  ) 23(والتي أصبحت تحمل الرقم     من مسودة التعليمات    ) 21( ه ذمن ه

تم االعتماد عليها لغايـات     يوجد معلومات سرية    تأنه ال   بنجد  التعليمات  

ن المعلومات  أكورة يفيد ب  ذألن السياق الوارد في المادة الم     القرار   إصدار

ما يتم التعامل   المؤشر عليها بالسرية من قبل أحد طرفي الشكوى أو كليه         

معها من قبل المفوض المختص على سبيل االسـتئناس فقـط وبالتـالي          

ه المعلومات لن تكون متاحة للطـرف اآلخـر،         ذا الفهم فان ه   ذوضمن ه 

ه المعلومـات ضـرورية     ذارتأى المفوض المختص بأن ه    إذا  على أنه   

ي قدمها رفـع تـدابير      ذللفصل في الشكوى فانه سيطلب من الطرف ال       

لك فيجوز له تقديم نسخة تكون      ذ رفض   افإذ على السرية عنها،     المحافظة

ـ      ذر عليه   ذ تع افإذخالية من المعلومات السرية      ه ذلك فـسيتم اسـتبعاد ه

 وبالتالي فان   ، ولن يتم االعتماد عليها لغايات الفصل في الشكوى        البينات

 من حيث   ه المادة ذ على ه  بإجرائهي قامت   ذالتعديل ال حدود  الهيئة تكتفي ب  

ول أي بينات أو معلومات خطية تقدم من قبل طرفي الشكوى بأحكام            شم

السرية المنصوص عليها في تلك المادة وعدم اقتصارها علـى البينـات            

  .اإلضافية

   )41(المادة 
 
 
تعـادل سـدس قيمـة      ) خمسة آالف دينار أردنـي    (إن الرسوم    :أمنية -

 المرخص له فـي     الرخصة الفئوية، تعتبر عائقاً للجوء للهيئة عندما يكون       

من مسودة التعليمـات فـي      ) 41(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 44(نطاق المادة 

  : بتلكو+االتصاالت  + فاست لينك+ أمنية الرد على  -

يات الحـصول علـى     الرسوم التي تدفع لغ    ال يجوز الربط بين قيمة ا      -
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كما وأن القانون ال ينص على أن للهيئة طلب         . أمّس الحاجة إلى وجودها   

  .رسوم إضافية مقابل فض النزاعات

  

إن نص قانون االتصاالت بشمل األجور التي تتقاضـاها          :فاست لينك  -

الهيئة عن الخدمات التي تقدمها من ضمن الموارد المالية للهيئة ال يجيـز             

ت عن كل خدمة تقدمها الهيئة  في ضوء تحديد الرخص           استيفاء بدل خدما  

الممنوحة للمرخصين قيمة األجور التي عليهم دفعها للهيئة مقابل قيامهـا           

بتنظيم القطاع والتي يقع من ضمنها الفض في النزاعات بين المرخصين،           

  .وعليه فإن استيفاء بدل خدمات عند قيد الالئحة هو مطلب مخالف للقانون

  

إن المبلغ المحدد كبدل خدمات و المنـصوص عليـه فـي        : تاالتصاال -

  .كبير جدا) 41(المادة 

  :  لتصبح بالشكل التالي 41 من المادة األولىتعدل الفقرة . 1 : بتلكو-

 عند قيد   أردنيدينار  ) 1000(تستوفي الهيئة بدل خدمات مقداره        .  أ

 .الئحة الشكوى لدى الهيئة
 

فإذا تبين بأن هذه    ... بعد عبارة   "  المبلغ المدفوع " تضاف عبارة    .2    

  . 41الكلفة هي اقل من الواردة في الفقرة ب من المادة 

  .انتمختلفمسألتان  فهما الرخصة وبين تكاليف الهيئة في فض المنازعات

  

ن الرسوم السنوية التي تدفع من قبـل المـرخص لهـم             ونضيف با  – 

 ، لدى الهيئة  بموجب اتفاقيات ترخيصهم ال تشمل تكاليف فض المنازعات       

القطاع تكاليف نزاع تسبب به     حمل كامل   تكما أنه ليس من المنطقي أن ي      

، حد المرجعيات القانونية أو التنظيمية    ألأحد المرخص لهم بسبب مخالفته      

ه المادة يعكس التكاليف الفعلية للهيئـة       ذيتم دفعه بموجب ه   سما  كما أن   

  .ه التعليماتذ الموصوفة في هلإلجراءاتفقا لدى قيامها بفض النزاع و

من مـسودة  ) 41(شارة إليها في المادة   قد تم مراجعة التكلفة التي تم اإل      و

ـ عت فقـرة  إضافةمع   دينار   2000التعليمات وعدلت القيمة لتصبح      ي ط

  سنويا للتأكد بشكل مستمر بأنه البدل ذا قيمة هبمراجعةالهيئة الصالحية 

  

كلفة الفعلية التي تتكبدها الهيئة في معـرض قيامهـا بفـض            ت يعكس ال 

  . المنازعات بين المرخص لهم

  ).ج(لتصبح ) ب( ترقيم الفقرة إعادة تتم -

مـن مـسودة    ) 41(مـن المـادة     ) جـ(جراء تعديل على الفقرة     إ تم   -

وبحيـث  من هذه التعليمات    ) 44(والتي أصبحت تحمل الرقم     التعليمات  

 إذايتحمل طرفا الشكوى بالتساوي أيضا أتعاب الخبراء واالستـشاريين          

ـ        ق التـسوية ألن نتيجـة      تمت االستعانة بهم لغايات فض النزاع بطري

 حل يرتضي به طرفا النـزاع وبالتـالي مـن    إلىالتسوية هي الوصول  
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  .ا البند من النفقات بالتساويذان الطرفان هذالمنطقي أن يتحمل ه

  

لقد تم إجراء تعديل على مبلـغ بـدل         : بتلكو+  الرد على االتصاالت     -

 إلـى  إلضافةباه القيمة   هذ ونضيف بأن    ،الخدمات ووفقاً لما ذكر بأعاله    

أنها فعلية فهي أيضا تحول دون قيام المرخص لهم بتقديم شكاوى كيدية            

 . ثباتهاإقامة الشكاوى وإ لتوجهات جدية في وتؤسسعلى بعضهم البعض 

  

   ) 42(المادة 
 

نقترح أن تتحمل الهيئة جميع النفقات والمصاريف       /  )ب(فقرة  :  أمنية -

 .يفها التنظيميةالمتعلقة بأتعاب الخبراء كجزء من مصار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعليمـات فـي    من مسودة ال  ) 42(تم معالجة مضمون المادة     : مالحظة

  .من هذه التعليمات) 45(نطاق المادة 

سياق الرد على المالحظات التـي      في  أوضحنا  كما  : أمنية  الرد على    -

والتي أصـبحت تحمـل     من مسودة التعليمات    ) 41(المادة  وردت بشأن   

إن المبالغ التي تدفع للهيئـة مـن قبـل    ف، من هذه التعليمات  ) 44(الرقم  

ال تـشمل   الرسـوم الـسنوية     لرخصة أو   المرخص لهم سواء عند منح ا     

   .بين المرخص لهمأتعاب فض المنازعات التي تنشأ 

وفي معرض الرد على مالحظات الوزارة التي وردت والمتعلقة بكيفيـة           

االسـتعانة  لها و   أعلى ين ووضع سقف  يستشارتحديد نفقات الخبراء واال   

يين هي تكاليف    نبدي بأن تكاليف الخبراء واالستشار     فإننابالخبرة المحلية   

فعلية بحسب ما يتم طلبه من قبلهم وستراعي الهيئة مسألة إدراج خبراء            

من ) 34(تعدها تفعيال لنص المادة     سواستشاريين محليين في القائمة التي      

من هـذه التعليمـات   ) 37(والتي أصبحت تحمل الرقم   تمسودة التعليما 
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  :  االتصاالت-

إن من الضروري لغايات تحقيق العدالـة       ): 42(من المادة   ) ب(الفقرة   -

ولغايات انسجام هذه الفقرة مع قواعد اإلجراءات وأصول المحاكمـات أن           

تعدل هذه الفقرة بحيث يتحمل الطرف المشتكي أتعاب ونفقات الخبراء فإن           

  :التي نقترح تعديلها كما هو مبين أدناه) ج(ة حكم له يطبق نص الفقر

أي ( تحقيقاً للعدالة وضماناً لعـدم مجـازاة الطـرف الـرابح             /)ج(البند  

وذلك بإلزام المحكوم عليه بتحمـل      ) ج(نرى أن تعدل الفقرة     ) المحكوم له 

باإلضافة للمصاريف المبينـة    ) أ/41(النفقات المنصوص عليها في المادة      

  ).  42(من المادة ) ب(و) أ(في الفقرتين 

  

  .البد من توضيح الغاية من هذا البند أو إلغائه/  البند د-

  

  

  

  

  

  

لنـزاع  ليتم االستعانة بهم في حال وجود خبـرة تتـصل بموضـوع ا            

  . أو أحد عناصرهالمعروض على الهيئة 

    

  : االتصاالتالرد على  -

من مسودة التعليمـات  ووفقـاً       ) 42( تعديل على المادة     إجراءتم  لقد   -

بحيث يتحمل الطـرف الخاسـر      من هذه التعليمات    ) 45 (لنص المادة   

تم االستعانة بهـم مـن قبـل        أيضاً والذين   نفقات الخبراء واالستشاريين    

  .يئة لغايات الفصل في النزاعاله

مـن هـذه    ) 45(المادة  لترقيم وفقا لنص    اعادة  إتم تعديل الصياغة و   كما  

  .التعليمات

  

  

  

الحالة األولى وهي   : واضح حيث أنه يتناول حالتين    المادة  هذه   حكم   إن -

التي يصدر فيها القرار الفاصل بموضوع النزاع من قبـل المجلـس أو             

ى ويتضمن حكماً على كل من طرفـي        المفوض المختص حسب المقتض   

الشكوى، والحالة الثانية وهي تلك التي ال يتضمن فيها القرار الـصادر            

تحديداً للطرف المحكوم له والمحكوم عليه وبالتالي ففي هاتين الحـالتين           

مـن  ) أ(يتحمل طرفا الشكوى بدل الخدمات المدفوعة بموجب الفقـرة          

أتعاب الخبراء واالستـشاريين اذا     من هذه التعليمات وكذلك     ) 44(المادة  
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 كما إنه من الضروري إضافة نص إلى هذه المـادة يـسمح بـالطعن               -

بقرارات المجلس أمام محكمة العدل العليا وذلك لتنسجم التعليمـات مـع            

انون محكمة العدل العليـا     قواعد القانون اإلداري المستقرة وكذلك أحكام ق      

  .التي تجيز الطعن بالقرارات اإلدارية ولو كانت محصنة من الطعن

  

  : وبالصورة التالية 42يضاف ترقيم الفقرة ت للمادة  : بتلكو-

يتحمل الطرف الذي يحكم بنتيجة القرار الصادر بالفصل في النزاع          . ت  

 لـم   وإذا 41موضوع الشكوى بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة         

 المجلس حـسب المقتـضى تحديـداً        أويتضمن قرار المفوض المختص     

 تم الحكم على كـل مـن طرفـي          أوللطرف المحكوم له والمحكوم عليه      

الشكوى فيتحمل طرفا الشكوى بدل الخدمات المدفوعة بموجـب المـادة           

  .من هذه التعليمات) أ/41(

د القرار الصادر كيفية توزيع     تمت االستعانة بهم من قبل الهيئة ولكن يحدّ       

هذا البدل ونفقات االستشاريين بين الطرفين في ضوء حيثيات الـشكوى           

والخالصة التي تم التوصل اليها من قبل المفوض المختص أو المجلـس            

  . ال بد من بقاء هذه المادةبأنه ترى الهيئة حسب المقتضى، وبالتالي 

  

إن القرار الصادر عن الهيئة قابل للطعـن أمـام          فوفقا للقواعد العامة     -

  .   بنص صريحلكذى المحكمة المختصة وال تجد الهيئة داع للنص عل

  

  

  

) ج(ترى الهيئة أهمية بقاء العبارة األخيرة من الفقرة         : الرد على بتلكو  -

) 45(والتي أصبحت تحمل الـرقم  لتعليمات  من مسودة ا  ) 42(من المادة   

 القرار الصادر بالفـصل     ه وكما ذكرنا بأعاله فان    ه التعليمات ألن  ذمن ه 

 بدل الخدمات وأتعاب الخبـراء      توزيعفي النزاع يجب أن يتضمن كيفية       

 فـي ضـوء     ه الفقـرة  ذواالستشاريين في الحاالت التي نصت عليها ه      

 المفـوض المخـتص أو      إليهي سيتوصل   ذالحيثيات وخالصة القرار ال   

  .المجلس حسب المقتضى

كما ونوصي بإضافة مادة تبين الجهة القضائية صاحبة االختـصاص           -  

  .للطعن في القرار الصادر عن المجلس

 القرار الصادر عن    إنف نكرر ما ورد بأعاله بأنه ووفقا للقواعد العامة        -

ى ئة داع للنص عل   الهيئة قابل للطعن أمام المحكمة المختصة وال تجد الهي        

  .   بنص صريحلكذ
 


