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 المملكة األردنية الهاشمية
  

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

   وتعديلها القواعد اإلجرائية إلصدار التعليماتتعليمات

  وتعديالته 1995لسنة ) 13(من قانون االتصاالت رقم  )2/أ/12(صادرة بمقتضى أحكام المادة 

  

  

  

  
  

  

  )25/4/2007( تاريخ) 8/2007- 1( قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم صدرت بموجب 

  )15/6/2010( تاريخ ) 11/2010-2(وتم تعديلها بموجب قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 
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  وتعديلهاالقواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات تعليمات 
  وتعديالته 1995لسنة ) 13(من قانون االتصاالت رقم  )2/أ/12(صادرة بمقتضى أحكام المادة 

  

  األول الباب

  ولية أحكام أ
  

   التسمية )1( المادة

من ويعمل بها ) وتعديلها التعليماتالقواعد اإلجرائية إلصدار تعليمات (تسمى هذه التعليمات 

  .إقرارها من قبل المجلس نشرها مع المذكرة اإليضاحية المرفقة بها بعد تاريخ
  

    التعريفات )2( المادة

التعليمات المعاني المخصصة لها أدنـاه   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه

ويكون للكلمات والعبارات غيـر المعرفـة أدنـاه المعـاني      ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  :المخصصة لها في القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه
  

  .وتعديالته 1995لسنة ) 13(انون االتصاالت رقم ق:  القانون

  التهيئة تنظيم قطاع االتصا:  الهيئة

    .مجلس مفوضي الهيئة:  المجلس

  .الرئيس التنفيذي للهيئة:  الرئيس

الذين لهم من غير المرخص لهم والطبيعيون أو االعتباريون األشخاص :  الجمهور

  .القطاعفي  مصلحة
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قواعد موضوعية عامة و أحكام بصورةتصدره الهيئة الذي القرار اإلداري  : التعليمات

 بموجب قانون االتصاالت الختصاصهاالخاضعين  التطبيق على األشخاص

بتعديل  المتعلقة ، وذلك باستثناء قرارات الهيئة باعتبار صفاتهم ال ذواتهم

  .الرخص

لجمهور أو لمجموعة معينة منه أو إلى االصادر عن الهيئة والموجه  شعاراإل:  اإلخطار

اآلراء  ءإبـدا مـنهم  بموجبه لواحد أو أكثر من المرخص لهم، والذي تطلب 

والمالحظات حول مسودة تعليمات جديدة أو معدلة ترفقها بها، أو حول نيتها 

   .معين إصدار تعليمات لتنظيم موضوع

  .وقطاع تكنولوجيا المعلومات قطاع االتصاالت:  القطاع
  

  نطاق التطبيق ) 3(المادة

 ،التعليمـات وتعديل  صدارإلتطبق أحكام هذه التعليمات على اإلجراءات التي تقوم بها الهيئة 

تتعلق بإدارتهـا  أو قرارات صدار تعليمات إل الهيئة ويستثنى من ذلك اإلجراءات التي تقوم بها

   .الداخلية أو هيكلها التنظيمي أو التصرف بموجوداتها أو أمورها المالية
  

 تلإلجراءا عامةالمبادئ ال )4(المادة 
  : ما يلي مراعاةم هذه التعليمات ألحكا على الهيئة ولدى قيامها بإجراءاتها وفقاً

  .أن يتسم تطبيقها بالموضوعية والحيادية  -أ

  .أن تتخذ وفق أفضل معايير الشفافية مع مراعاة ضرورة حماية المصلحة الوطنية -ب

وموقف الهيئة من المسائل التي أثيرت في معـرض   التعليماتر بيان أسباب إصداأن يتم  -ج

    .من هذه التعليمات) 16(المادة  لنص إصدارها وفقاً

  التعليماتحاالت إصدار  )5(المادة 

  :في الحاالت التالية التعليماتإجراءات إصدار  الهيئة تباشر

 .تعليماتإصدار  القانون بتطلّ إذا-أ

  .إصدار التعليمات الزم لقيام الهيئة بمهامها وفقاً ألحكام القانون أن الهيئة إذا ارتأت -ب

ووافقت عليه  من هذه التعليمات )14( المادة وفقاً ألحكام تعليمات رإلصداطلب م إذا قد -ج

  .الهيئة
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  الثاني  الباب

  تعليماتالإصدار  إجراءاتمباشرة 

  طلب المالحظات إخطار) 6(المادة 

مـن  إخطار طلب مالحظـات   ونشر بإصدار تعليماتالإجراءات إصدار  الهيئة تباشر   -أ 

 لتنظـيم  امقتـرح إصـداره  ال التعليمات ةرفق به مسودت، المرخص لهم أو الجمهور

اسـتالم  فـي  االستشارة و في رغبتهايتضمن موضوع معين يقع ضمن صالحياتها، و

 .المسودة ههذ حول المرخص لهم أو الجمهور مالحظات
  

 :ما يلي خطاراإليتضمن    -ب 
  تعليماتال الذي ستغطيهالموضوع    - 1
يئة للموضوع الـذي سـتغطيه   األسباب الداعية إلى إصدار التعليمات وتحليل اله -2

 .واألثر المتوقع من تطبيقها
 .اإلخطار تاريخ إصدار -3
 .المالحظات تقديمل المحددةالمدة -4
  .معلومات إضافية ترى الهيئة بأنها ذات عالقة ةأي -5

  تقديم المالحظات ) 7(المادة 

ـ ا أن يقدموا للهيئة لجمهورلأو  للمرخص لهمخطار طلب المالحظات، إنشر  عدب التـي   ردودل

ـ  تعليمـات تناولـه ال تهم ومالحظاتهم ذات العالقة بالموضوع الـذي  ءتتضمن آرا  ،هانيداوأس

ن تاريخ م اًيوم) 30(خالل  لهيئةإلى اتقديمها شريطة أن يتم  ،تهم حيالهاوتوصيا هماقتراحاتو

  .اإلخطار نشر

  

  إخطار بطلب مالحظات إضافية) 8(المادة 

أو الجمهور مسائل مهمة تتعلق بأمور /من المرخص لهم والمقدمة  مالحظاتالأثارت  إذا  -أ 

 أنبالهيئة  ووجدت مالحظاتالطلب  إخطارأو استجدت ظروف بعد إصدار  ،جوهرية

بطلب مالحظات  ارخطإ ونشر الهيئة إصدار فعلى إضافية الحظاتمهنالك حاجة ل

 .إضافية
  :يلي ما إضافيةبطلب مالحظات  اإلخطاريجب أن يتضمن   -ب 
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  .بشأنها مالحظات إضافيةإلى إبداء  تحتاجل المحددة والتي المسائ -1

  . اإلخطار تاريخ إصدار -2

  .اإلضافية تقديم المالحظاتل المحددةالمدة  -3

  .مالحظاتهذه الاألسباب التي استدعت طلب  -4

  .بأنها ذات عالقة الهيئةى تر إضافية أية معلومات -5

   الرد على المالحظات )9(المادة 

 ،ئة بنشر المالحظات التي استلمتها وذلك الطالع المرخص لهم أو الجمهـور عليهـا  تقوم الهي

) 15(هذه الردود خالل  تقديمشريطة أن يتم  وللهيئة أن تجيز تقديم الرد على تلك المالحظات

  .الهيئةمن قبل  المالحظات نشرمن تاريخ  ايوم

   اإليضاحات طلب )10(المادة 

 -الجمهور من أولمالحظات والردود المقدمة من المرخص لهم أثناء دراستها ل -للهيئةيجوز 

  :قوم بما يليأن ت

وفـق أحكـام    اإليضـاحات  هذه شروتن ،تراها ضرورية خطية أي إيضاحات تقديمطلب   - أ

  .من هذه التعليمات )25(المادة 

الدعوة إلى اجتماعات لالستماع إلى أي إيضاحات تراها ضرورية بشأن مالحظات وردود   - ب

  .أو الجمهور/ر المرخص لهم وووجهات نظ
  
  

  شروط تقديم المالحظات والردود عليها )11(المادة 

تقدم جميع المالحظات والردود على المالحظات إلى الهيئة خالل ساعات الدوام الرسـمي   -أ

ـ كـذلك   على أن يتم مشفوعة بكتاب تغطية موجه باسم الرئيسوبصورة مطبوعة  نفس وب

   .إلى الهيئة عنهاإرسال نسخة إلكترونية م ويال

 ،توقيع الجهة التـي تقـدمها  على المالحظات أن تحمل جميع المالحظات والردود  يجب -ب

    .هاال تتضمن معلومات مضلِّلة أو مغلوطة حسب علم بأنها اإقراراً منه توقيعال هذا يعتبرو

  

  ) 12(المادة 

، النهـائي  ابشـكله  تعليمـات قبل إصدار ال إذا استجدت ظروف أو وقائع أو توفرت معلومات

 هألحكـام هـذ   المالحظات والردود على المالحظات المقدمة وفقاًمحتوى  معها أصبح وبحيث
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أن المالحظـات أو الـردود    هذه صدرت عنه منل فيجوز غير دقيق أو غير مكتملالتعليمات 

يزولة حال علمه بذلكد الهيئة بالمعلومات المستجدة أو المعد.  
  
  

  المالحظاتطلب ل المسبق خطاراإل) 13(المادة 

من هذه التعليمات، للهيئة وقبل إصدارها ) 6(من المادة ) أ(على الرغم مما ورد في الفقرة  -أ

أن تقوم بإصدار إخطار للمرخص لهم وللجمهور  وفق الفقرة المذكورة تعليماتلمسودة ال

مالحظاتهم حول لتنظيم موضوع معين، وبرغبتها في تلقي  تعليماتتعلمهم فيه بنيتها إصدار 

   .ذلك الموضوع

   :ما يلي خطاراإليتضمن  -ب

 .اإلخطار تاريخ إصدار -1
 .المالحظات تقديمل المحددةالمدة  - 2
 .حوله  مالحظاتالموضوع المطلوب  - 3
  .الهيئة ذات عالقةاها معلومات إضافية تر ةأي - 4

  

  التعليماتطلب إصدار  )14(المادة 

بشـأن   تعليماتبات إلى الهيئة القتراح إصدار لجمهور أن يقدموا طلليجوز للمرخص لهم أو 

  :الهيئة ووفقاً لما يلي صالحياتضمن أي مسألة تنظيمية تقع 

اقتـراح إصـدار    بوأسـبا وعنوانه السم مقدم الطلب متضمناً و أن يكون الطلب خطياً  -أ 

المصلحة المـراد تحقيقهـا مـن    واألسباب هذه وقائع أو معلومات تدعم  يةوأ تعليماتال

 .اً مقترحاً لهانص يرفقلمقدم الطلب أن  ويجوز ،هاإصدار
على نحو يخالف مـا ورد فـي    كان مقدماً إال إذاتنظر الهيئة في الطلب وتقوم بنشره    -ب 

من هذه المادة أو كان سابقا ألوانه أو إذا تمت معالجة موضوعه سـابقا مـن   ) أ(الفقرة 

ن في مه على العنوان المبيمقد وتبليغوفي هذه الحاالت تقوم الهيئة برفض الطلب  ،قبلها

 .متن الطلب
طلـب إصـدار    علـى  اتـه أن يقدم مالحظ من المرخص لهم أو الجمهوريجوز ألي   -ج 

  .هيوما من تاريخ نشر )30(خالل  تعليماتال
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يجوز ألي من المرخص لهم أو الجمهور أن يقدم رداً على المالحظات المقدمة بموجب   - د 

يـتم  علـى أن   نشر المالحظات، من تاريخ اًيوم )15(من هذه المادة خالل ) ج(الفقرة 

 .التي تتلقاها الهيئة  الردودنشر 
 متقـو الطلـب ف  بأسباب ومبررات بعد دراستها للمالحظات والردود الهيئةنعت تقا إذا   -ه 

 .ألحكام المواد الواردة في هذا الباب وفقاً تعليماتالبمباشرة إجراءات إصدار 
فتقـوم   الطلـب  ومبررات أسبابوبعد دراستها للمالحظات والردود ب نع الهيئةتإذا لم تق  -و 

ن فـي  مقدم الطلب بذلك على عنوانه المبي تبلغو ،نشر قرار الرفض وأسبابهوتبرفضه 

  .متن الطلب

  

 صفة االستعجال ) 15(المادة 
إعطاء  لهيئةأن يطلب من ا ،وبناء على أسباب مبررة ،تعليماتال إصداريجوز لمقدم طلب  -أ

   .لك الطلب صفة االستعجالذ

 فتقوم ؛صفة االستعجال هعلى منحوافقت اقتنعت الهيئة باألسباب الواردة في الطلب و إذا -ب

، كما ولها من هذه التعليمات وفق ما تراه مناسباً )14(المادة الواردة في  بتقصير المدد

  .منها) د(أن تقرر عدم تطبيق أحكام الفقرة 

 مقـدم الطلـب بقرارهـا    فتقوم بتبليغ ؛االستعجال صفة طلبلمنح االهيئة  ترفض إذا-ج

 .هأسبابو
  
  

  الثالث الباب

 وتعديلها التعليماتإصدار 
  

  التعليمات إصدار) 16(المادة 

ن أسـباب  تبـي  إيضـاحية  مذكرةباإلضافة إلى  مجلسال عن التعليماتتصدر   -أ 

ود على وكافة المسائل التي أثيرت من خالل تقديم المالحظات والرد هاإصدار

  .ضرورية أخرى إيضاحاتوأي المالحظات وموقف الهيئة منها 

 مـع  نشـرها الصادرة عن الهيئة نافذة المفعول من تـاريخ   تعليماتتعتبر ال  -ب 

بعد إقرارهـا   هذه التعليمات من) 25(المادة  وفقاً ألحكاماإليضاحية المذكرة 

 .لى تاريخ آخرإال إذا ارتأت الهيئة إرجاء نفاذ التعليمات إ من قبل المجلس،
 



 8

  
 بالتعليمات إعادة النظر طلبات) 17( المادة

التعليمات أن  نشرمن تاريخ  اًيوم )30(، وخالل من المرخص لهم أو الجمهورألي  يحق -أ

  .فيها بشكل كلي أو جزئيإلعادة النظر  ايقدم للهيئة طلب

المطلـوب  عليمـات و المادة أو المواد الواردة في الت النظر إعادةفي طلب  ديحديجب أن  -ب

  .ذلكمع بيان األسباب التي تستدعي  فيهاإعادة النظر 

المرخص لهم والجمهور،  مالحظات للحصول على طلب إعادة النظر نشربالهيئة  تقوم -ج

نظر فيها، وعلى لهذه المالحظات على المادة أو المواد المطلوب إعادة ا أن تقتصرعلى 

  .الطلب من تاريخ نشر يوماً 15ل إلى الهيئة خالتقدم هذه المالحظات أن 

 تعديلبضرورة  المقدمة بشأنه للمالحظاتو، وبعد دراستها للطلب اقتنعت الهيئةإذا   - د

إلى ) 6(من المنصوص عليها في المواد اتباع اإلجراءات فتقوم ب ائهأو إلغا التعليمات

  .من هذه التعليمات )16(وحسب المقتضى، والمادة  )13(
  
  

 التعليماتعديل ت) 18(المادة 
كلما ارتأت حاجة لذلك على أن يخضـع التعـديل    لتعليماتللهيئة أن تقوم بتعديل أحكام ا  

، كما ولكل ذي مصـلحة  التعليماتلذات اإلجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بإصدار 

، على أن يصار في هذه الحالـة إلـى   ةنافذ تعليماتأن يتقدم إلى الهيئة بطلب لتعديل أي 

  .من هذه التعليمات) 14(اإلجراءات الواردة في المادة  تطبيق
  

  الرابع الباب

  المعلومات مكتومية

  مكتومةاعتبار المعلومات  حاالت) 19(المادة 

خـالل إجـراءات    مطلب معاملة المعلومات المقدمة مـنه  ألي من المرخص لهم أو الجمهور

مستثناة مـن صـفة المكتوميـة     هذه المعلومات إذا لم تكنوذلك  بمكتوميةإصدار التعليمات 

لدى الجمهور أو أنها غير معروفـة   ةمتوافر غير بموجب أحكام اتفاقية الترخيص أو أن تكون

تتصف أيضاً شريطة أن له سواء في مرحلة إعدادها أو بشكلها النهائي أو بمحتواها التفصيلي 

 : بأي مما يلي

للحصـول   بطلـب  المتقدم له أو المرخص أن تكون متعلقة بالمقدرة المالية أو بخطة عمل  - أ

 .  على الرخصة
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أن يؤدي إفشاء هذه المعلومات إلى إحداث ضرر مباشر باألطراف ذات العالقـة بهـذه     - ب

 .المعلومات
 

  بمكتوميةالمعلومات  معاملةطلب   )20(المادة 

إجراءات  معرض في م معلومات إلى الهيئةقدي حين من المرخص لهم أو الجمهوريجوز ألي 

ـ على أن  بمكتوميةالمعلومات تلك  لمعاملة يهاإل طلباًقدم ي، أن لتعليماتإصدار ا تم مراعـاة  ت

 :الشروط التالية
ون المعلومات المطلوب اعتبارها مكتومة مستثناة من صفة المكتومية بموجب كأن ال ت  -أ

  أحكام اتفاقية الترخيص

و يملك حق استعمالها أو إلى الهيئة من الشخص الذي يمتلك المعلومات أالطلب  أن يقدم -ب

 . االحتفاظ بها أو إفشائها

 . توقيعهو مقدم الطلباسم و ،الموضوعو، التاريخ :على سبيل الحصرالطلب  أن يتضمن -ج

  :ما يلي طلبيرفق بال -د

 معاملتهـا مختصراً يشير إلى نوع المعلومات المطلـوب   شرحاًمذكرة خطية تتضمن -1

ألوجـه الضـرر    اًذلك، بما في ذلك بيانك تبارهااع واألسباب الداعية إلىبمكتومية 

 فيها المحافظة المعلومات، والمدة الزمنية المطلوب هذهنشر جراء  منحدوثه المتوقع 

  .هذه المعلومات إن وجدت مكتوميةعلى 

تحتـوي  ونسخة عنهـا   بمكتومية معاملتهاالتي تحتوي المعلومات المطلوب  الوثائق -2

   .المعلوماتهذه ى موقع على مساحات معماة دالة عل

من هذه ) ج(من الفقرة  )2( و )1( ا في البندينمر إليهالوثائق المشاويتم وضع المذكرة  -ـه

  .الرئيس مباشرة ولعناية بالمكتوميةفي مغلف منفصل ومختوم ومؤشر عليه المادة 

 
  

  المكتوميةقرار الهيئة بشأن   )21(المادة 

 .لمناقشته في طلبه همقدم ةويجوز لها دعوالطلب تنظر الهيئة في   -  أ
اتخاذ القرار إما بالموافقـة  الطلب أيام عمل من تاريخ تقديم ) 10(خالل على الهيئة    -  ب

رفضه، وفي هذه الحالـة يـتم إعـادة    أو  بمكتوميةالمعلومات  ومعاملةعلى الطلب 
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أخذها بعـين  أن يتم دون الطلب  مقدمإلى المعلومات  تلك الوثائق التي تحتوي على

 . التعليماتار في معرض إصدار االعتب
 مقدم الطلب إذا كان القرار بالرفض فيتم تبليغو ،بقرارها مقدم الطلبغ الهيئة أن تبلّ ىعل - ج

ق ئيعيد تقـديم الوثـا   أنأيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ) 10(له الحق وخالل بأن 

بـدون طلـب   وأو كما هـي  ة المطلوب معاملتها بمكتوميمن المعلومات  خالية إماالمعنية 

  .  بمكتوميةتها لمعام

  

  الباب الخامس

  أحكام ختامية
  

  االستفساري اإلخطار )22(المادة 

وقبل مباشـرة إجـراءات    من حين آلخرو للهيئةمع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات   -أ

 والظروف والوقائع تستفسر فيه عن الحقائق اًإخطار وتنشر أن تصدر التعليماتإصدار 

 منهـا  قع ضمن صالحياتها من أجل مساعدتها على تحديد موقفهـا ت مسألةالمتعلقة بأي 

ضروريا أم ال، وإذا كان ضرورياً،  التعليماتجراءات إصدار تفعيل إ وتحديد ما إذا كان

  .لهذه التعليمات يجب إتباعها وفقاًتحديد أية إجراءات 

 تقـديم  لمـدد الزمنيـة الالزمـة ل   اواستفسارات محددة تطرحها الهيئة  يتضمن اإلخطار -ب

معلومات تعتبرها الهيئـة ذات صـلة    ةأيطلب والمالحظات المالحظات والردود على 

  .المسألةتلك ب
  

  المؤقتة  التعليمات) 23(المادة 

ـ اإلمؤقتة دون الحاجة إلى تطبيق  تعليماتللهيئة إصدار   - أ واردة فـي هـذه   جراءات ال

 : تاليتينالحالتين الوذلك في أي من  التعليمات
  .حماية الصحة والسالمة العامةجل أفي حاالت الطوارئ من   - 1
2 -  تعليمـات ة ال تحتمل التأخير ولم يتم معالجتها فـي  لمعالجة مسألة تنظيمية ملح 

ال تستجيب مع المتطلبـات والظـروف التنظيميـة    الحالية أو أن معالجتها  ةقائم

 . المستجدة
  .وأسباب إصدارها ةالمؤقت التعليماتتقوم الهيئة بنشر  -ب
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ـ تعليمـات  يوماً من تاريخ إصـدارها لل ) 30(خالل وتقوم الهيئة  -ج بمباشـرة  ، ةالمؤقت

 )13(إلـى  ) 6(من لإلجراءات الموصوفة في المواد  وفقاً تعليماتإجراءات إصدار ال

  .من هذه التعليمات) 16(وحسب المقتضى، والمادة 

لما جاء في صدار وفقاً تمام إجراءات اإلإحين لى إ المؤقتة نافذة المفعول تعليماتتبقى ال -د

  .أعاله) ج(الفقرة 
 

   تعديل المددطلب ) 24(المادة 

مقدمة من المرخص لهم على طلبات  بناء أوتعدل من جانبها أن ، مبررةوألسباب  للهيئةيجوز 

  .خطار يتم إصداره بموجب هذه التعليماتإفي أي  المحددة الزمنية دلمداأو الجمهور 

  

  النشر) 25(لمادة ا

نشرها إلى الجمهور بموجب هذه التعليمـات بواسـطة   المتوجب  والمذكرات يتم نشر الوثائق

  :واحدة أو أكثر من الطرق التالية وفق ما يراه الرئيس مناسبا

  .بكلتا اللغتين في الصحف المحلية باللغة العربية أو اإلنجليزية أو نشرها  - 1

 . إرسالها عن طريق البريد العادي - 2
 .على موقع الهيئة اإللكتروني نشرها - 3

  

  التبليغ ) 26(المادة 

 المتوفر لـدى الهيئـة   يتم التبليغ، حيثما ورد النص على ذلك في هذه التعليمات، على العنوان 

وفي حالة  ،المنصوص عليها دالمدوذلك خالل  من المرخص لهم أو الجمهورللمطلوب تبليغه 

صدور القـرار  تاريخ ل اليوم التالي يغ خالل ثالثة أيام منمعينة فيتم التبل ةمدعدم النص على 

  .المطلوب تبليغه بموجب هذه التعليمات
  

  عدم االلتزام بأحكام هذه التعليمات  )27(المادة 

. هذه التعليمات ألحكام أو معلومات قدمت خالفاًمالحظات أو ردود  أي عنلهيئة االلتفات ل
   

 


