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  تعليمات استخدام الموارد النادرة في تقديم خدمات االتصاالت العامة والتراخيص ذات العالقة

  

  المرجعية)  ١المادة.   (١   

لسنة ) ١٣(من قانون االتصاالت رقم     ) ١٢(ادة  من الم ) أ(من الفقرة   ) ٢( صادرة بمقتضى أحكام البند      ١/١

  . وتعديالته١٩٩٥

  التسمية)  ٢المادة (.   ٢   

تعليمات استخدام الموارد النـادرة فـي تقـديم خـدمات االتـصاالت العامـة               ( تسمى هذه التعليمات     ٢/١

رها من قبل   ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرا     ) والتراخيص ذات العالقة لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت      

  .المجلس

  التعريفات)  ٣المادة (.    ٣  

وتكون .  يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها بأدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك               ٣/١

  .للكلمات أو العبارات غير المعرفة هنا المعاني المخصصة لها في قانون االتصاالت

خدمات اتـصاالت   أو تقديم   / و شبكات اتصاالت عامة  تشغيل وإدارة    تعني رخصة لبناء و    رخصة فئوية  ٣/٢

 موارد نادرة ذات عالقة   ، أو إذا تم استخدام       ذات عالقة    موارد النادرة  في األردن دون استخدام   عامة  

  .رخصة فردية تكون قد قامت باستثناء هذا االستخدام من وجوب إصدار الهيئةفإن 

 تستخدم  شبكات اتصاالت عامة  أو تشغيل   / و دمات اتصاالت عامة  خ تعني رخصة لتقديم     رخصة فردية  ٣/٣

 لتقديم بعض أو كافة الخدمات أو تشغيل الشبكات التي لم يتم إعفاءهـا علـى                موارد نادرة ذات عالقة   

  .الرخصة الفردية من متطلبات الهيئةوجه التحديد من قبل 

 مملوكة من قبله أو يتم تعيينهـا        عالقةلموارد نادرة ذات     المرخص له  يعني استخدام     رئيسي استخدام ٣/٤

  .أو تخصيصها له مباشرةً بأي شكل من األشكال

  .للموارد النادرة ذات العالقة باستخدام رئيسي يعني شخص يقوم  مستخدم رئيسي٣/٥

تعني حقوق الطريق العام  وطيف تردد راديووي وأرقام مستخدمة أو قابلة             موارد نادرة  ذات عالقة       ٣/٦

  . خدمة اتصاالت عامةفي تقديملالستخدام 



 ٣

 لمجموعـات األرقـام   المـستخدمين الرئيـسيين   يعني جميع  مستخدمون ذوو عالقة بموارد الترقيم     ٣/٧

  .خدمة اتصاالت عامة لتقديم الهيئةالمخصصة من قبل 

 لكوابل أو أسـالك     المستخدمين الرئيسيين  جميع يعني   مستخدمون ذوو عالقة بحقوق الطريق العام      ٣/٨

ة تحت أو بموازاة شوارع عامة أو طرق أو سكك حديديـة عموميـة أو منـشآت كهربائيـة،                   مدفون

أو أسالك أو كوابل بما في ذلك اسـتخدام األراضـي           /للحكومة و مملوكة  ومستخدمي أراضٍ  أخرى     

  .خدمة اتصاالت عامةالعمومية لمد أسالك أو كوابل أو أي منشأة مادية أخرى متعلقة بتقديم 

 لطيف راديووي قابل    جميع المستخدمين الرئيسيين   يعني   وو عالقة بالطيف الراديووي    مستخدمون ذ  ٣/٩

مـن قـانون   ) ٣١(مـن المـادة     ) أ(، كما هو مبين في الفقرة       خدمة اتصاالت عامة    للترخيص لتقديم   

  .االتصاالت

ـ  تعني التعليمات المتعلقة باإلجراءات التي تقوم بهـا          تعليمات القواعد اإلجرائية   ٣/١٠   إلصـدار    ةالهيئ

 الهيئةالتعليمات  وفقا لما تقرها 

  . وتعديالته١٩٩٥لسنة ) ١٣( يعني القانون رقم قانون االتصاالت ٣/١١

  نطاق التعليمات)   ٤المادة .   (٤  

 وتنشئ األسس التي يمكن بموجبها لمقدمي الطلبـات الـراغبين           الموارد النادرة  تعرف   التعليمات هذه   ٤/١

 رخـصة    أو رخصة فرديـة   أن يمنح إما     موارد نادرة  من خالل استخدام      عامة خدمات اتصاالت بتقديم  

  .فئوية

  .والترخيص ضمن قطاع االتصاالت من قبل الهيئة الموارد النادرة ذات العالقة)    ٥المادة (    . ٥

 لموارد من خالل استخدام رئيسي    شبكات اتصاالت عامة  أو تشغيل   / و خدمات اتصاالت عامة     إن تقديم      ٥/١

التعليمـات   مـن    ٣ كما هو موضح في القـسم        رخصة فردية الحصول على   يتطلب  نادرة ذات عالقة    

ودرءاً للـشك ، فـإن      . المتعلقة بإجراءات تطبيق ومعايير منح رخص اتصاالت فردية وفئوية عامة         

ال يولـد الحاجـة     مرخص لهم فـرديين     استخدام المرخص لهم لخدمات أو تسهيالت مزودة من قبل          

باستخدام  المزود للخدمات أو التسهيالت يقوم       المرخص له الفردي  ، على الرغم من أن      يةلرخصة فرد 

  . لتقديم مثل هذه الخدمات أو التسهيالتلموارد نادرة ذات عالقة رئيسي



 ٤

 قامت  الهيئة لكن   موارد نادرة ذات عالقة    استخدام أو إذا تم     موارد نادرة ذات عالقة     إذا لم يتم استخدام       ٥/٢

أو تشغيل  / و خدمات اتصاالت عامة  ، فإن تقديم    الرخصة الفردية ل هكذا استخدام من متطلبات      بإعفاء مث 

  .رخصة فئوية يتطلب الحصول على تشغيل شبكات اتصاالت عامةأو / وخدمات اتصاالت عامة

 من أن تكون من متطلبات      لموارد نادرة ذات عالقة   بحصافتها أن تعفي استخدامات محددة      يجوز للهيئة     ٥/٣

  . وفقاً لمبادرتها الخاصة أو استجابة لمقدم طلب الرخصةالرخصة الفردية

 من أن تكـون مـن متطلبـات         لموارد نادرة ذات عالقة    إلعفاء استخدامات محددة     إن حصافة الهيئة    ٥/٤

  :سيتم تطبيقهاعلى الحاالت التاليةالرخصة الفردية 

 المـوارد النـادرة   رى بأن استخدام    في حلة اإلثبات الموضوعي من خالل بينة فنية أو بينة أخ            ) أ(

سيكون ذا مدى ثانوي وأن هكذا استخدام  لن يستنزف بشكل أساسي أو يحد بطريقة أخرى من                 

  : لغايات االتصاالت أو إال، و أي منلموارد نادرة ذات العالقةاستخدام المخزون العام 

  إن اإلعفاء لن يثير تشويهاً مادياً للمنافسة، أو )١(

 .د  يتسبب بتشويًه للمنافسةإن  رفض اإلعفاء ق )٢(

عندما يكون عدم تطبيق إعفاء ما يتعارض مع ممارسات عالمية فضلى ذات عالقة أو اتفاقيات                ) ب(

لـسياسات حكوميـة ذات     _ دون تحديـد   _ ع مع وجود اعتبار مشرو    الهيئةكما تقرر من قبل     

 التجديد والتطور    و أي معالم معينة لبيئة االتصاالت األردنية، متضمنة تشجيع          القانون عالقة و 

  .العام في أسواق االتصاالت

بمبادرتها الخاصة إلى الحد الذي يعفـي االسـتخدامات         حصافة الهيئة     هذه التعليمات تعلن عن تطبيق        ٥/٥

  :الرخصة الفردية من أن تكون من متطلبات  لموارد نادرة ذات عالقةالتالية

ـ      طيف راديووي استخدام    ) أ(  للمدى الذي يكـون     VSAT  بشكل مقصور على تقديم خدمات ال

. VSATمتعلق مباشرة بعمـل الــ    طيف راديووي فيه المورد النادر الوحيد المستخدم هو    

مثل هكذا استخدام لطيف ترددات راديووية سيبقى خاضعاً إلجـراءات تـرخيص الطيـف              

  .الهيئةالراديووي من قبل 



 ٥

في السجل الـوطني  طيف راديووي مستخدم على أساس ثانوي أو غير متداخل كما هو مبين         ) ب(

  .لتخصيص الترددات

رموز ترقيم مستخدمة فقط للتمرير ولتمكين وظائف اختيـار المـشغل أو االختيـار المـسبق          ) ج(

  .للمشغل

  ).ISPC(رموز التشوير  الدولية   ) د(

   في حالة تغير جوهري أو ظروف استثنائية تحدث أو قد تحدث حاالت زيادة ندرة موارد نادرة معينة،                    ٥/٦

ثير مثل هكذا ندرة يشكل أو قد يشكل تأثيراً مادياً على المنافسة فـي األسـواق أو يـؤذي                 بحيث أن تأ  

ويتم مثل هكـذا    .  أن تلغي إعفاءات كانت قد تمت سابقاً       ةللهيئبطرق أخرى المصالح الوطنية، فيجوز      

  .لتعليمات القواعد اإلجرائية للهيئة وفقاً الهيئةإلغاء من قبل 

  .ون إدارية وشؤون أخرى تنطبق على الموارد النادرة ذات العالقة شؤ    )٦المادة (    . ٦

  .موارد نادرة ذات عالقة ال تمنح حقوقاً الستخدام الرخصة الفردية   إن ٦/١

   إن طلبات الحصول على رخصة تمنح حقوق معينة ذات عالقة بطيف راديووي و موارد رقمية، يجب                   ٦/٢

ءات وتعليمات متعلقة بتلك الموارد، متضمنة لجـدول رسـوم          ، بما يتفق مع إجرا    للهيئةأن توجه فقط    

  . من وقت آلخرالهيئةتصدرها 

والذين عملوا وفقـاً    ومستخدمون ذوو عالقة لموارد الترقيم        ذوو عالقة بطيف راديووي      مستخدمون   ٦/٣

لموارد إن ا .  ليسوا بحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة للهيئة       ٢٠٠٥ يناير، ١التفاقيات ترخيص قائمة في     

 يمكن االستمرار في استخدامها وفقاً للشروط والمحددات المطبقة         ٢٠٠٥ يناير، ١المخصصة سابقاً لـ    

 إال إذا وإلى أن تتغير مثل هذه التخصيصات أو الشروط           ٢٠٠٥ يناير،   ١على تلك الموارد السابقة لـ      

  .أو المحددات وفقاً إلجراءات منشأة لتلك الغايات

 يجـب أن    حقوق الطريق العـام   ، فإن اتفاقيات وترتيبات استخدام       قانون االتصاالت  من ٦٩   وفقاً للبند      ٦/٤

  للهيئـة  تكون مع الدائرة  الحكومية المختصة أو وحدة موجهة من قبل الحكومة لتقديم  تلك الحقـوق                

  .الرخص الفرديةلغايات 



 ٦

بالحق في حصافتها لتبني تنظيمات      تحتفظ    الهيئة  فإن لموارد نادرة ذات عالقة      أينما يتقدم مقدم الطلب        ٦/٥

المشاركة في _ بدون محددات_ ، متضمنةً موارد نادرة ذات عالقة   أخرى ذات صلة باستخدام مثل هكذا       

  .إجراءات تطبيقية معينة أو عمليات اختيار تنافسية

 معينة من   قة  موارد نادرة ذات عال   اختيارها الستثناء استخدام    الهيئة     إن الطلبات المقدمة لغاية تطبيق         ٦/٦

يجب علـى الطلـب أن يفـصل    .  خطياً الهيئة يجب أن تصلالرخصة الفردية أن تكون من متطلبات     

 أن  الهيئةيجب على   . بشكل كامل األسباب لالستثناء وأن يرفق حجة مؤيدة أو مادة أخرى ذات عالقة            

سوف ال تطبق   /  سوف  الهيئة  يوماً من استالمه، سواًء بالتصريح أن      ١٤تجيب لمثل هكذا طلب خالل      

 لتصل إلى هكذا    الهيئةأو المعلومات التي تتطلبها     /استثنائها، أو باإلشارة إلى المدة الزمنية اإلضافية و       

  .موقف

   ال شيء في هذه التعليمات يقصد إلى تجاوز أو تحديد أي تنظيم معين أو تعليم ذو صلة بتخصيص أو                      ٦/٧

  .موارد نادرة ذات عالقةتوزيع أو استخدام 

 

  


