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Instructions on the Sharing of USO 
Costs 

(Issued Pursuant to, Article 6/b, c, d, and Article 
12/a/16 of the Telecommunications Law, and the 
General Government Policy for Universal Service 

in the Telecommunications Sector.) 

1 (Article 1) Citation: These Instructions 
may be cited as the Instructions on the 
Sharing of USO Costs for the Year 
[2006], and shall come into effect as of the 
date of their approval by the Board of 
Commissioners of TRC. 

 

2 (Article 2) Definitions: 

2.1 The following words and phrases shall 
have the meanings assigned thereto 
hereunder, unless the context indicates 
otherwise. Any words and phrases not 
defined hereunder shall have the meanings 
ascribed thereto in the Law and the 
regulations issued pursuant thereto. 

 

2.2 “Additional Services” means services 
and facilities that are provided together 
with the Basic Public Telephone Service 
and enable the Payphone Operator and the 
Payphone Owner to charge the user 
accurately and reliably and in proportion 
to the charges levied on the Payphones by 
the Associated Service Provider. 

 

2.3 “Associated Service Providers” means 
the USP and any other Licensee who 
provides the Payphone Service to the 
Payphone Operator and Payphone 
Owners.  

 

2.4 “Basic Public Telephone Service” means 
the Telecommunications services 
comprising technical features which are 
the minimum necessary to allow the 
establishing of a telephony channel 
capable of allowing customers and other 
users of the service authorised by the 
customers to make and receive local, 
national and international calls supporting 
speech, facsimile and data 
communications sufficient for functional 
access to internet services. “Functional 
access to internet services” shall be 
considered to be available if the access 

  
  التزامات تكاليفتعليمات المشارآة في 

  الشمولية الخدمة 

من   ١٦/أ/١٢ ،ج،د والمادةب/٦ صادرة بموجب المادة

لخدمات  ل للحكومةقانون االتصاالت ، والسياسة العامة

  الشمولية في قطاع االتصاالت

تعليمات  " تسمى هذه التعليمات: التسمية) ١المادة ( .١

 الشمولية للعام الخدمةتكاليف التزامات المشاركة في 

ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها من "  ٢٠٠٦

  . هيئةال قبل مجلس مفوضي

 : التعريفات)  ٢ المادة( .٢

تالية المعاني المخصصة يكون للكلمات والعبارات ال ٢/١

 وتكون . القرينة على غير ذلك ما لم تدللها بأدناه 

للكلمات أو العبارات غير المعرفة هنا المعاني 

المخصصة لها في قانون االتصاالت وفي األحكام 

  .التنظيمية الصادرة بموجبه

الخدمات والتسهيالت  تعني "  الخدمات اإلضافية  "٢/٢

 األساسية العامةية هاتفالخدمة الالتي تقدم مع 

من األجرة اتف ه مالكواألجرة اتف مشغل هوتمكن 

وبما  أجورهم من المستخدمين بدقة وموثوقية يتقاض

من  األجرةهواتف  المطبقة على جوريتناسب مع األ

   .مزود الخدمة القرينقبل 

مزود الخدمة تعني "  ألقرانالخدمة ا ومزود  "٢/٣

خدمة هواتف دم وأي مرخص له آخر يقالشمولية 

 مالك هاتفو  األجرةمشغل هاتف إلى األجرة 

  .األجرة

تعني خدمات "   األساسية العامةالهاتفيةخدمة ال  "٢/٤

االتصاالت التي تشمل الحد األدنى من الخصائص 

الفنية لتمكين إنشاء قناة هاتفية قادرة على تمكين 

الذين يسمح الزبائن والمستخدمين اآلخرين للخدمة 

زبائن بإرسال واستقبال مكالمات محلية ووطنية لهم ال

ودولية تحمل  الصوت والفاكسيملي و االتصاالت 

إلى خدمات الوظيفي المعلوماتية بما يكفي للنفاذ 

إلى خدمات الوظيفي النفاذ  "ويتم اعتبار . اإلنترنت
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service provided is equivalent in data rate, 
reliability and continuity of service to that 
used by a majority of subscribers taking 
account technical factors that may limit 
the performance of such technologies in 
certain geographic locations. Functional 
access to internet services does not require 
provision of the internet service itself 
which may be provided by any internet 
services provider.  

 

 

2.5 “Contributor” means a Licensee whose 
Operating Revenue in certain year is more 
than 1% of Total Operating Revenue in 
that year.  

2.6 “Jordan Telecom”, “JT” means the 
incumbent provider of Basic Public 
Telephone Service and Public Switched 
Voice Service. 

 

2.7 “Law” means the Telecommunications 
Law no. 13 of 1995 and its amendments.  

 

2.8 “Licensee” means a Person who holds a 
License issued in accordance with the 
Law. 

2.9 “Operating Revenue” means Operating 
Revenue as defined in Licenses issued in 
accordance with the Law. 

2.10 “Payphone” means a 
Telecommunications Terminal Equipment 
(TTE) that has access to the Payphone 
Service and is: 

• located in a place that is accessible by 
individuals of the general public, 

• available to be used by such 
individuals, in return for a payment 
during their lawful presence in the 
said location, 

The means of payment may include any 
of; coins, credit cards, debit cards and 
prepayment cards. Payphones can be 
categorized into three classes according to 
the extent of public access, namely; 

 

 

 

 

متوفراً إذا كانت خدمة النفاذ المقدمة "  اإلنترنت

غالبية المشتركين من تكافئ تلك المستخدمة من قبل 

السرعة واالعتمادية واالستمرارية آخذين حيث 

باالعتبار العوامل الفنية التي يمكن أن تحد من أداء 

وال يتطلب . تلك التقنيات في بعض المواقع الجغرافية

تقديم خدمة أن يتم إلى االنترنت الوظيفي النفاذ 

االنترنت نفسها والتي يمكن أن يقدمها مزود خدمة 

  .نترنتاال

العائد  الذي يكون المرخص لهتعني  " المساهم " ٢/٥

 العائد من% ١له في سنة معينة أكثر من التشغيلي 

  .لتلك السنةالتشغيلي الكلي 

دمة خلل متعني المزود القائ"  االتصاالت األردنية  "٢/٦

  المقسميةالخدمةو الهاتفية األساسية العامة 

  .العامة  الصوتية

 لسنة ١٣ تعني قانون االتصاالت رقم " القانون " ٢/٧

  . وتعديالته١٩٩٥

رخصة  الذي بحوزتهالشخص تعني "  المرخص له  "٢/٨

  .القانونصادرة بموجب 

العائد التشغيلي المعرف تعني "  العائد التشغيلي "٢/٩

  .بالرخص الصادرة بموجب القانون

تعني جهاز اتصاالت طرفي " األجرة هاتف  " ٢/١٠

  :ويكون  األجرةتف خدمة هابمرتبط 

موجوداً في مكان يسهل الوصول إليه من قبل  •

 األفراد بشكل عام ،

 األفراد مقابل متاحاً لالستخدام من قبل أولئك •

 .الدفع أثناء وجودهم القانوني في ذلك المكان

  النقود أو أي منالدفع ويمكن أن تشمل وسيلة 

 الحساب المدين أو بطاقات  الدائنبطاقات الحساب

هواتف يمكن تصنيف و.  طاقات الدفع المسبقأو ب

 إلى من حيث مدى قابلية الوصول إليها   األجرة

  :هيثالثة فئات 
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2.10.1 Class -1: "Public Payphone" 

means Payphone that is located on 
places where public access is not 
restricted and generally open to the 
public every hour of the day such 
as streets and public land.         

Only Licensees can establish, 
manage and operate Public 
Payphones. The establishment, 
operation and management of this 
class of Payphones and the 
provisioning of the Payphone 
Service shall be subject to the 
same applicable terms conditions 
of the License in addition to these 
Instructions. 

2.10.2 Class- 2: "Managed Payphone" 
means Payphone that is located on 
places where public access to the 
Payphone is more restricted than 
Public Payphone, e.g. private real 
estate such as gas stations, hotel 
lobbies, hospital lobbies, 
Government departments, schools, 
universities, shops, shopping 
centres, mosques, churches, etc, 
where access to the Payphone is 
controlled by the Payphone 
Operator. 

 

2.10.3 Class -3: "Private Payphone" 
means Payphones that are located 
in places with limited access such 
as hotel rooms, hospital rooms, 
clubs or residential properties 
where access to the Payphone is 
controlled by the Payphone Owner. 

 

2.11 “Payphone Operator” means a Person 
who manages a (Class – 2) Managed 
Payphones or group of them. 

 

2.12 “Payphone Owner” means a Person who 
owns and manages a (Class -3) Private 
Payphone.  

2.13  “Payphone Service” means the 
telecommunications service, comprising 
the Basic Public Telephone Service and 
Additional Services. 

 

  

هاتف عني وي"  العاماألجرة هاتف  : " ١-الفئة ٢/١٠/١

وصول العامة كون يمكان الموجود في  األجرة

، على مدار الساعة ا تاحوممقيد غير  إليه

  .الشوارع والساحات العامةك

هواتف إنشاء وإدارة وتشغيل وينحصر حق  

ويكون إنشاء . لمرخص لهمبا ةالعاماألجرة 

 األجرةهواتف وتشغيل وإدارة هذه الفئة من 

خاضعاً لنفس األحكام  األجرةخدمة هاتف وتقديم 

باإلضافة  ةالرخصوالشروط ذات العالقة في 

  .التعليماتهذه ألحكام 

هاتف عني يو" رالمدااألجرة هاتف : " ٢-الفئة ٢/١٠/٢

وصول العامة يكون مكان الموجود في  األجرة

   العاماألجرة  فاته من أكثر تقييداإليه 

مثل محطات الوقود ومداخل  الخاصة لعقاراتكا

الفنادق والمستشفيات والدوائر الحكومية 

ة يوالمدارس والجامعات والمحالت التجار

، حيث التسوق والمساجد والكنائس الخ ومراكز 

من قبل  األجرةهاتف التحكم بالوصول إلى يتم 

  . األجرةمشغل هاتف

ويعني "  الخاصاألجرة هاتف  : "٣-الفئة ٢/١٠/٣

يكون الوصول  الموجود في مكان األجرةهاتف 

غرف إليه محدوداً مثل غرف الفنادق و

حيث يتم ، المستشفيات والنوادي والمساكن 

مالك من قبل  األجرةهاتف التحكم بالوصول إلى 

  .األجرة هاتف

يدير  تعني الشخص الذي " األجرة مشغل هاتف  " ٢/١١

  .أو مجموعة منها) ٢-الفئة (المداراألجرة هاتف 

تعني الشخص الذي يملك " األجرة مالك هاتف  " ٢/١٢

  ) .٣- الفئة (الخاصاألجرة هاتف ويدير 

 تعني خدمة االتصاالت "األجرة خدمة هاتف  " ٢/١٣

 األساسية العامةتفية الهاخدمة الالتي تشمل 

   .ضافيةالخدمات اإلو

  

 4



 

2.14  “Public Mobile Telecommunication 
Service” means Public 
Telecommunications Services, as defined 
by the Law, that (i) permit two-way 
communications between users’ terminals 
(radio stations) and other similar radio 
stations, as well as with any apparatus, 
station or service connected to the public 
switched telephone network in Jordan, and 
(ii) are supplied by means of multiple cells 
of radio communication transceivers, 
configured so as to permit full mobility of 
customer radio stations, with hand-off 
between adjacent cells and frequency re-
use throughout the various cells. 

 

 

 

2.15 “Public Switched Voice Service” means 
the provision of a fixed voice telephone 
service to the public regardless of the 
technology used. 

 

2.16 “Rulemaking Instructions” means any 
Instructions on proceedings for issuing 
Instructions by the TRC. 

 

2.17 “Total Contributors' Revenue” means 
the sum of Operating Revenues from all 
Contributors in a certain year. 

2.18 “Total Operating Revenue” means the 
sum of Operating Revenues from all 
Licensees. 

2.19 “TRC” means the Telecommunications 
Regulatory Commission. 

2.20  “Universal Service” means the Basic 
Public Telephone Service provided by a 
Universal Service Provider.  

 

2.21  “Universal Service Fund” (the Fund) 
means the fund prescribed by Article 86 of 
the Law and administered in accordance 
with a Universal Service Fund Bylaw. 

 

2.22 “Universal Service Fund Bylaw” means 
the bylaw required under Article 86/4 of 
the Law to establish the authority to 
manage, administer, control, and authorize 

  

 خدمةتعني "  خدمة االتصاالت المتنقلة العامة"  ٢/١٤

 )١(  والتيالقانونمعرفة في ال عامةالتصاالت اال

تسمح باالتصال باتجاهين بين األجهزة الطرفية 

ومحطات ) المحطات الراديوية(للمستخدمين 

 از أوراديوية أخرى مشابهة ، وكذلك مع أي جه

محطة أو خدمة مرتبطة مع الشبكة الهاتفية 

 يتم تقديمها) ٢(و، المقسمية العامة في األردن 

 الواستقببواسطة خاليا متعددة من أجهزة إرسال 

راديوية بشكل يسمح بالحرية التامة لتنقل المحطات 

الراديوية للزبائن ، مع وجود خاصية التسليم بين 

ة استخدام الترددات الخاليا المتجاورة وخاصية إعاد

  .عبر مختلف الخاليا

 تعني تقديم "الصوتية العامة الخدمة المقسمية"  ٢/١٥

النظر  الخدمة الهاتفية الصوتية الثابتة للعموم بغض

  .  عن التكنولوجيا المستخدمة

"  تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات " ٢/١٦

يمات تعني أي تعليمات حول إجراءات إصدار التعل

  .من قبل الهيئة

وائد عتعني مجموع "  للمساهمينالعوائد الكلية  " ٢/١٧

  .المساهمين في سنة معينة  من جميعالتشغيل

عوائد تعني مجموع "  عوائد التشغيل الكلية " ٢/١٨

  .المرخص لهم من جميع التشغيل

  .تعني هيئة تنظيم قطاع االتصاالت"  الهيئة " ٢/١٩

خدمة االتصاالت  تعني "  الخدمة الشمولية " ٢/٢٠

 ةالخدم مزودالتي يقدمها األساسية العامة 

  .الشمولية

 تعني ) الصندوق" ( صندوق الخدمة الشمولية " ٢/٢١

 من ٨٦في المادة المنصوص عليه الصندوق 

 إدارة صندوق لنظام والذي تتم إدارته وفقاً القانون

  .الخدمة الشمولية

  تعني  "لشموليةنظام إدارة صندوق الخدمة ا " ٢/٢٢

من ) ٤(الفقرة بموجب الواجب إصداره النظام 

   إليجاد السلطة إلدارةالقانون ن م) ٨٦(المادة 
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 disbursements from the Universal Service 
Fund.  

 

2.23 “Universal Service Provider” (USP) 
means a Licensee that is required under 
these USO Instructions to provide the 
Universal Service. 

2.24 “USO Instructions” means these 
Instructions unless otherwise specified. 

 

2.25 “USO Policy” means the General 
Government Policy for Universal Service 
in the Telecommunications Sector issued 
by the Council of Ministries – Decree 
3780 dated 21/12/2004. 

 

2.26 “USO Regime” means the Regime for 
sharing USO costs, which is the subject of 
these USO Instructions established in 
accordance with Paragraph 2.6 of 
Appendix 4 of Jordan Telecom’s 
Amended and Restated License and the 
USO Policy. 

 

 

 

3  (Article 3)  Scope  

3.1 The purpose of these USO Instructions is 
to establish the USO Regime that will be 
applicable from the start of operations of 
any Public Switched Voice Service in 
competition with JT as stated in Paragraph 
2.6 of Appendix 4 of Jordan Telecom’s 
Amended and Restated License and in the 
USO Policy. The USO Regime which is 
the subject of these USO Instructions is 
the regime for the sharing of USO costs 
mentioned in that paragraph and in the 
USO Policy.  

 

 

 

 

 

 

 

  

صندوق الخدمة عات من ودفمالضبط وإجازة و

  .الشمولية

المرخص له تعني "  مزود الخدمة الشمولية " ٢/٢٣

بموجب الخدمة الشمولية تقديم المطلوب منه 

  .دمة الشموليةالخ التزاماتتعليمات 

تعني هذه  " الخدمة الشموليةالتزامات تعليمات   "٢/٢٤

  .بغير ذلكعليه يتم النص لم التعليمات ما 

تعني السياسة "  سياسة التزامات الخدمة الشمولية "٢/٢٥

العامة للحكومة للخدمات الشمولية في قطاع 

االتصاالت الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء 

  .٢١/١٢/٢٠٠٤ تاريخ ٣٧٨٠رقم 

 " اإلطار التنظيمي إللتزامات الخدمة الشمولية " ٢/٢٦

تكاليف تعني اإلطار التنظيمي للمشاركة في 

التزامات الخدمة الشمولية والتي هي موضوع هذه 

من الملحق ) 2.6(وفقاً للفقرة  المنشأةوالتعليمات 

)Appendix 4 ( االتصاالت األردنيةمن رخصة 

لسياسة التزامات  ووفقاً المعدلة والمعاد صياغتها

      .لخدمة الشموليةا

 المجال) ٣المادة ( .٣

 تعليمات التزامات الخدمة الشمولية  إن الغاية من ٣/١

اإلطار التنظيمي إللتزامات الخدمة  هذه هي إيجاد

ابالً للتطبيق اعتباراً من  الذي سيكون قالشمولية

 صوتية مقسمية عامة خدمة عمليات أي بدء

كما هو منصوص االتصاالت األردنية بالتنافس مع 

) Appendix 4(من الملحق ) 2.6( في الفقرة عليه

 المعدلة والمعاد االتصاالت األردنيةمن رخصة 

. سياسة التزامات الخدمة الشموليةوفي  صياغتها

لتزامات الخدمة الشمولية االطار التنظيمي إلوإن 

تعليمات اتزامات الخدمة الذي هو موضوع 

ذه، هو اإلطار التنظيمي للمشاركة في هالشمولية 

 في المذكورةالتزامات الخدمة الشمولية تكاليف 

  .سياسة التزامات الخدمة الشموليةوفي الفقرة تلك 
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4 (Article 4)  Establishment of the USO 

Regime 
 

4.1 The USO Regime is hereby established 
under the title “Instructions on the Sharing 
of USO Costs for the Year 2006. 

 

 

5  (Article 5)  JT is to be sole USP until 
there is effective competition 

 

5.1 Until it is determined in accordance with 
Article 6 of these USO Instructions that 
effective competition has begun to JT’s 
provision of a Public Switched Voice 
Service, JT shall continue to be the USP in 
all geographic areas and that JT shall 
continue to bear the entire cost of the USO 
under the terms of its licenses and these 
USO Instructions. 

 

 

 

6 (Article 6)  Determination of effective 
competition 

6.1 The TRC shall determine whether 
effective competition to JT’s provision of 
a Public Switched Voice Service has 
begun. 

6.2 In making its determination the TRC shall 
take account of: 

(a) The availability of the Public 
Switched Voice Service from any 
other licensee. 

(b) Other factors that the TRC 
determines to be relevant. 

 

7  (Article 7)  Actions to be taken when 
there is effective competition 

 

7.1 Upon issuing a determination that JT faces 
effective competition, the TRC may as 
part of its determination, designate the 
role of USP to one or more Licensees. 
Such designation may be in addition to or 
in substitution for JT. 

 

  

تأسيس اإلطار التنظيمي إللتزامات ) ٤المادة ( .٤

 الخدمة الشمولية

اإلطار التنظيمي إللتزامات الخدمة الشمولية يؤسس  ٤/١

المشاركة تعليمات " ت المعنونة  التعليماهذه بموجب

  ".٢٠٠٦في كلفة الخدمات الشمولية للعام 

  

 المزود الوحيد ستكوناالتصاالت األردنية ) ٥المادة ( .٥

 .للخدمات الشمولية إلى أن تكون هناك منافسة فعالة

  أنتعليماتالهذه  من ٦ وفقاً للمادة يتقرر إلى أن ٥/١

 لصوتيةاسمية المق خدمةالفي توفير فعالة المنافسة ال

د ابتدأت، ق  االتصاالت األردنيةالمقدمة من العامة 

لخدمات لمزود ك عملها  فياالتصاالت األردنيةتستمر 

 تستمركما في كافة المناطق الجغرافية، الشمولية 

وفقاً إللتزامات الخدمة الشمولية الكاملة  بتحمل الكلفة

  . لتعليماتهذه األحكام رخصها و

  

 وجود المنافسة الفعالةر  إقرا)٦المادة (  .٦

 لخدمةلفعالة المنافسة  الإذا كانتما فيالهيئة   تقرر٦/١

االتصاالت المقدمة من الصوتية العامة  المقسمية

  .قد ابتدأتاألردنية 

الهيئة ، ستأخذ  في سياق اتخاذها لهذا القرار٦/٢

  :باإلعتبار

من العامة  الصوتية المقسمية لخدمةامدى توفر   ) أ(

  .رآخمرخص له  أي

 . أنها ذات عالقةالهيئةتقرر أي عوامل أخرى  ) ب(

عندما اتخاذها  يتمس ءات التياإلجرا) ٧المادة ( .٧

 .تكون هناك منافسة فعالة

تواجه االتصاالت األردنية بأن قرارها  إصدارعند  ٧/١

 فللهيئة وكجزء من هذا القرار، أن  ،منافسة فعالة

 لواحد أومزود الخدمة الشمولية  بإسناد دور تقوم

ن يكون ويمكن لهذا اإلسناد أ .المرخص لهمأكثر من 

  .أوبدالً منهالالتصاالت األردنية باإلضافة 
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7.2 A designated USP shall be entitled to 
compensation for material competitive 
disadvantage arising from its USO in 
accordance with Article 9. 

 

7.3 Any entitlement to compensation shall be 
paid from the Universal Service Fund. 

 

 

 

8 (Article 8)  Assigning the role of USP to 
one or more licensees 

 

8.1 In designating the role of USP to a 
Licensee in accordance with Article 7 the 
TRC shall also decide the most 
economically efficient manner of 
delivering the USO following an 
evaluation of the capabilities of other 
possible USPs and the costs of re-
assigning the role of USP.  

 

 

8.2 In making the evaluation under Article 8.1 
the TRC shall take account of: 

(a) An estimation of the size of the 
material competitive disadvantage 
suffered by the incumbent USP and 
hence of the compensation required. 

 

(b) The number of Licensees other than 
the incumbent USP that have stated 
an interest in being a designated 
USP. 

(c) The number of Licensees with the 
technical capability to offer the 
Universal Service. 

(d) The number of Licensees with 
universal or near universal coverage 
of the Kingdom of Jordan and each 
of its Regions. 

(e) The cost base of the Licensees. 

(f) The cost of running a competitive 
tender process. 

(g) Any other factors considered by the 
TRC to be relevant in such an 
evaluation. 

  

  عنتعويضاً المسمى مزود الخدمة الشمولية يستحق  ٧/٢

التزامه  التنافسي الجوهري الناجم عن الضرر

  . من هذه التعليمات٩بالخدمة الشمولية وفقاً للمادة 

صندوق الخدمة  من ستحقةتعويضات م يتم دفع أي ٧/٣

  .الشمولية

  

إسناد دور مزود الخدمة الشمولية لواحد ) ٨المادة ( .٨

 .أو أكثر من المرخص لهم

ألحد مزود الخدمة الشمولية  عند قيامها بإسناد دور ٨/١

، تقرر  من هذه التعليمات٧المرخص لهم وفقاً للمادة 

 الطريقة األكثر كفاءة من الناحية  أيضاًالهيئة

بعد وذلك   ،الخدمة الشموليةلتوفير  اديةاالقتص

 مزودي الخدمة الشموليةلقدرات إجراء تقييم 

مزود المحتملين اآلخرين وأكالف إعادة إسناد دور 

  .الخدمة الشمولية

 ، ستأخذ ٨/١لغايات إجراء التقييم بموجب الفقرة  ٨/٢

  :الهيئة باإلعتبار ما يلي

الذي الجوهري تقدير حجم الضرر التنافسي   ) أ(

 القائم ومن ثم  الشموليةلخدمةا بمزود لحق

  .التعويض المطلوب

  الشموليةلخدمةامزود  عدا المرخص لهمعدد  ) ب(

مزودي  يكونوا القائم الذين أبدوا اهتماماً بأن

 .خدمة شمولية

لديهم القدرة الفنية  الذينالمرخص لهم عدد  ) ت(

 .الخدمة الشموليةلتقديم 

لة أو لديهم تغطية شام الذين المرخص لهم عدد ) ث(

 . الملكةلكافة مناطقشبه شاملة 

 .  مللمرخص له  األساسيةالكلفة  ) ج(

 .عطاء تنافسي كلفة القيام بعملية  ) ح(

 ذات عالقة الهيئةأي عوامل أخرى تعتبرها   ) خ(

 .بمثل هذا التقييم
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8.3 The incumbent USP shall remain the USP 

in a particular area if the evaluation 
specified in Articles  8.1 and  8.2 indicate 
that this would be the most economically 
efficient option. 

 

8.4 If the evaluation of the capabilities and 
costs indicate that it is likely to be more 
economically efficient to re-assign the role 
of USP, the TRC shall run a competitive 
tender process to determine the designated 
USP by area. The TRC shall determine the 
process for competitive tendering in 
accordance with the Rulemaking 
Instructions. 

 

 

8.5 The designated USP for an area shall be 
the Licensee that in the opinion of the 
TRC is the most efficient provider of the 
Universal Service in that area. In deciding 
which Licensee is the most efficient, the 
TRC shall take account of: 

 

(a) The capability to provide the 
Universal Service in the area. 

 

(b) The tariffs for the Universal Service 
offered by the tenderer. 

 

(c) The possibility of the USP suffering 
material competitive disadvantage 
as a consequence of its USO. 

(d) The net cost of the USO suffered by 
the USP net of any benefits to the 
USP. 

 

(e) The financial stability of the  
tenderer.  

(f) Any other factors considered by the 
TRC to be relevant in making such 
a decision. 

 

8.6 If no competitive tenders are received for 
an area or if the competitive tenders 
received are, in the opinion of the TRC, 
less economically efficient in providing 
the Universal Service than the incumbent 

  

القائم مزوداً للخدمة  الشمولية الخدمة  مزود يبقى ٨/٣

الشمولية في منطقة معينة إذا بينت نتيجة التقييم 

 أن هذا سيكون ٨/٢ و٨/١المحدد في الفقرتين 

   .  قتصاديةإل ا من الناحيةالخيار األكثر كفاءة

واألكالف أن إعادة إسناد اإلمكانيات تقييم   بينإذا ٨/٤

 يتوقع أن يكون أكثر مزود الخدمة الشموليةدور 

بإجراء عملية الهيئة كفاءة إقتصادية ، فستقوم 

مة الشمولية مزود الخدعطاء تنافسي لتحديد 

العملية للعطاء الهيئة وستحدد  . المسمى لكل منطقة

لتعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التنافسي وفقاً 

  .التعليمات

لمنطقة ما  المسمى مزود الخدمة الشمولية   يكون٨/٥

 هوالهيئة الذي يكون برأي المرخص له هو 

في تلك للخدمة الشمولية المزود األكثر كفاءة 

 ستأخذالمرخص له األكثر كفاءة، ولتحديد . المنطقة

  :باإلعتبار ما يليالهيئة 

 في تلك الخدمة الشموليةالقدرة على تقديم   ) أ(

  .المنطقة

قبل المعروضة من الخدمة الشمولية  تعرفات  ) ب(

 . في العطاءالمشارك

 ضرراً  الخدمة الشمولية مزود احتمال تكبد ) ت(

 .ولية التزامه بالخدمة الشمتنافسياً جوهرياً نتيجة

التي الخدمة الشمولية التزامات صافي كلفة  ) ث(

مطروحاً منها  مزود الخدمة الشمولية يتكبدها

 .لمزود الخدمة الشموليةأي منافع 

 .للمشارك في العطاء المالي ستقراراال  ) ج(

  ذات عالقةالهيئة أي عوامل أخرى تعتبرها   ) ح(

 .باتخاذ مثل هذا القرار

 

ة لمنطقة ما ، أو أي عروض تنافسييتم استالم  إذا لم ٨/٦

العروض التنافسية المستلمة، أقل رأت الهيئة أن إذا 

 مزود من الخدمة الشمولية كفاءة اقتصادية في تقديم 
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 USP, then the incumbent USP shall 
remain the designated USP. 

 
 

8.7 The definition of an area to be tendered 
shall be determined by the TRC. The 
definition of an area shall take account of 
the need for scale economies in the 
provision of the Universal Service, the 
characteristics of the networks that may be 
used to provide the Universal Service, and 
physical, administrative and political 
boundaries. 

8.8 The duration of the designation of a 
Licensee as a USP for an area shall be 
determined by the TRC. The designation 
shall take account of the licensee’s need to 
recover the capital deployed to provide the 
Universal Service, the need for a long 
period of certainty to minimise risk to the 
licensee and the need for continuity of 
services to subscribers. 

 

8.9 On designating a new USP in an area, the 
former USP may continue to provide 
service within the area but will no longer 
be eligible for compensation. If the former 
USP decides to abandon the area, the 
former USP shall: 

 
(a) Offer its infrastructure to the new 

USP at a reasonable price that 
reflects its economic value. 

 

(b) Inform its customers of its 
intentions and of the new USP. 

 

(c) Undertake an orderly transition of 
its customers in the area to the new 
USP at its own cost. 

 

 

9 (Article 9)  Sharing of USO costs 

 

9.1 A USP incurring any material competitive 
disadvantage arising from its provision of 
the USO as determined by the TRC may 

 

  

مزود الخدمة يبقى القائم ، فالخدمة الشمولية 

   .المسمى مزود الخدمة الشموليةالقائم هو الشمولية 

في تقوم الهيئة بتحديد تعريف المنطقة التي ستطرح  ٨/٧

 الحاجة باالعتبارالعطاء ، ويأخذ تعريف المنطقة 

 ، الشمولية ةالخدم المدى في تقديم القتصاديات

خصائص الشبكات التي يمكن استخدامها وكذلك 

دود الطبيعية ، والحالخدمة الشمولية لتقديم 

  .واإلدارية والتنظيمية

 مزودبصفة  مرخص له سريان تسمية يتم تحديد مدة ٨/٨

وتأخذ . الهيئةلمنطقة ما من قبل   شموليةخدمة

 إلستردادالمرخص له  حاجة باالعتبارالتسمية 

،  الخدمة الشموليةرأس المال المبذول لتقديم 

والحاجة إلى فترة زمنية طويلة من اليقين لتقليل 

 ، والحاجة إلى المرخص لهالمخاطرة على 

  .استمرارية الخدمات للمشتركين

جديد في منطقة ما، لية  شمومزود خدمة  عند تسمية٨/٩

السابق اإلستمرار لمزود الخدمة الشمولية يجوز 

ال يكون  بتقديم الخدمة في تلك المنطقة ولكنه

مزود الخدمة وإذا قرر . مستحقاً للتعويض

  :أن يغادر المنطقة فيتوجب عليهالسابق الشمولية 

مزود الخدمة  التحتية على عرض بنيته  ) أ(

كس القيمة الجديد بسعر معقول يعالشمولية 

  .اإلقتصادية

مزود الخدمة زبائنه عن نواياه وعن  إعالم    ) ب(

 . الجديدالشمولية 

إجراء عملية نقل منظمة لزبائنه في المنطقة إلى  ) ت(

 .وعلى حسابه  الجديدمزود الخدمة الشمولية
 

التزامات الخدمة تكاليف المشاركة في ) ٩المادة (  .٩

 .الشمولية

ضرر ل يتعرضالذي لمزود الخدمة الشمولية  يجوز ٩/١

تزامات الببالوفاء ناتج عن قيامه جوهري تنافسي 

   أن الهيئة المحددة من قبل الخدمة الشمولية
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 receive compensation through the 
Universal Service Fund. 

 

 
9.2 The TRC shall determine whether a USP 

has incurred a material competitive 
disadvantage in the preceding year when 
requested by the USP no more frequently 
than once a year.  

 

9.3 If the TRC determines that a USP has 
incurred a material competitive 
disadvantage in the preceding year, the 
TRC shall allow a claim by the USP for 
compensation for that year up to an 
amount determined by the TRC which 
represents the net cost of the USO taking 
account of any benefits accruing to the 
USP. 

 

9.4 The TRC may require Licensees to 
contribute to the Universal Service Fund 
under Articles 16 and 17 of these USO 
Instructions. 

 

 

10  (Article 10)  Definition of material 
competitive disadvantage 

10.1 A USP shall be considered to be at a 
material competitive disadvantage if: 

  

(a) The return on capital employed for 
the business that is used to support 
the Universal Service in any year is 
no greater than its weighted average 
cost of capital for that business as 
determined by the TRC; and 

 

(b) The USO imposes a net cost on the 
USP. 

 

10.2 The scope of the business that is used to 
support the Universal Service shall be 
determined by the TRC. The range of 
services to be taken into account in 
determining the scope of the business used 
to support the Universal Service shall 
include: 

  

صندوق الخدمة يتقاضى تعويضاً من خالل 

  . الشمولية

  

مدى تحقق ضرر تنافسي بالحكم على  الهيئة تقوم ٩/٢

 في السنة مزود الخدمة الشموليةعلى جوهري 

 مزود الخدمة الشموليةب منها السابقة عندما يطل

  . ذلك وبما ال يزيد على مرة واحدة في السنة

 قد مزود الخدمة الشموليةالهيئة بأن قررت إذا  ٩/٣

في السنة السابقة، جوهري ضرر تنافسي تعرض ل

 مزود الخدمة الشموليةبمطالبة من  الهيئة فستسمح

 الهيئةتقوم بحد أقصى تلك السنة للتعويض عن 

 الخدمة اتالتزامصافي كلفة  يمثلبحيث بتحديده و

 منافع تعود على أي مع األخذ باإلعتبار الشمولية

  .مزود الخدمة الشمولية

 أن يساهموا المرخص لهم يجوز للهيئة أن تطلب من ٩/٤

 ١٦بموجب المادتين صندوق الخدمة الشمولية في 

  .هذه التعليمات من ١٧و

  

 .جوهريال تعريف الضرر التنافسي) ١٠مادة ال (  .١٠

متعرضاً لضرر   الشموليةةالخدممزود  يعتبر ١٠/١

  :في الحاالت التاليةجوهري تنافسي 

 إذا كان العائد على رأس المال المستخدم  ) أ(

 في  الشموليةالخدمةلألعمال المخصصة لدعم 

 المتوسط المرجح لكلفة أي سنة ال يزيد على

رأس المال لتلك األعمال كما يتم تحديده من قبل 

  .الهيئة

 كلفة التزامات الخدمة الشمولية فرضتإذا   ) ب(

 . الشموليةمزود الخدمةصافية على 

 

 بتحديد مجال األعمال التي تستخدم الهيئة تقوم ١٠/٢

 تؤخذ الخدمات التي وتشمل.  الشموليةالخدمةلدعم 

باإلعتبار لغايات تحديد مجال األعمال المستخدمة 

  : ما يلي الشموليةالخدمةلدعم 

 11



 

(a) Each and every element of the 
Universal Service including access 
services, outbound local, national 
and international calls and calls to 
subscribers on other networks, on-
net inbound local, national and 
international calls and inbound calls 
from subscribers on other networks; 

 

 

 

(b) Value added and supplementary 
services that are provided because 
the Universal Service is provided, 
including but not limited to 
telephone directory, directory 
enquiry, hunting, DDI, Centrex, call 
management services, messaging 
services, other value added voice 
services, dial internet access, DSL 
access to the internet, dial access to 
VPN services, and DSL access to 
VPN services; 

 

 

 

(c) Services that are offered because 
the Universal Service infrastructure 
is provided including but not 
limited to leased circuits, transport 
services (including data, video and 
multimedia) between Network 
Termination Points, including 
services that utilise such 
applications as frame relay, packet 
switching, asynchronous transfer 
mode (ATM) switching and ISDN 
and transmission services to or over 
the Internet. 

 

 
11 (Article 11)  Calculation of the net cost 

of the USO 

 

11.1 In calculating the net cost of a USO, it 
shall be assumed that the USP is a rational 
and efficient operator acting in an efficient 
market. 

 

  

 في ذلك  بماالشمولية الخدمةناصر كل عنصر من ع  ) أ(

خدمات النفاذ ، والمكالمات المحلية والوطنية والدولية 

الصادرة ، والمكالمات إلى المشتركين في شبكات 

أخرى ، والمكالمات المحلية والوطنية والدولية 

 المحلية ، والمكالمات  ضمن نفس الشبكةالواردة

شبكات  الواردة من مشتركين في والوطنية والدولية

  .رىأخ

 اإلضافية الخدمات و ذات القيمة المضافة الخدمات ) ب(

، بما   الخدمات الشمولية تقديمالتي يتم تقديمها بسبب

دليل الهاتف ، واستعالمات في ذلك ، ودون حصر، 

المباشر باتجاه الترقيم  ، البحث عن خط حرالدليل ، 

 ، خدمات إدارة المقسم الفرعي الخاص ، الداخل

 خدمات الرسائل ، خدمات القيمة المكالمات ،

المضافة األخرى ، النفاذ لإلنترنت بالترقيم ، النفاذ 

  بالترقيملإلنترنت بخطوط المشترين الرقمية ، النفاذ

 النفاذ  لخدمات الدارات الخاصة اإلفتراضية ،

لخدمات الدارات الخاصة اإلفتراضية بخطوط 

 المشترين الرقمية؛

 للخدمة البنية التحتية لكونالخدمات التي يتم تقديمها  ) ت(

 متوفرة ، بما في ذلك ، ودون الحصر ، الشمولية

شاملةً ( دمات النقل الدارات المؤجرة ، خ

بين ) المعلوماتيات ، المرئيات ، الوسائط المتعددة 

نقاط انتهاء الشبكات ، بما في ذلك الخدمات التي 

التبديل ، الرتلي تستخدم تطبيقات مثل الترحيل 

أطوار التحويل غير التزامني تبديل ،  يالحزم

والشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة وخدمات النقل 

 .إلى أو من خالل اإلنترنت

 

احتساب صافي كلفة التزامات الخدمة ) ١١المادة (  .١١

 .الشمولية

التزامات الخدمة  عند احتساب صافي كلفة ١١/١

مزود الخدمة الشمولية ، يتم افتراض أن الشمولية

  .شغل عقالني وكفؤ يعمل في سوق فعالهو م
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11.2 The net cost of the USO shall be the 
difference between the cost that may be 
avoided and the revenue that is foregone if 
uneconomic areas covered by the USP are 
not served. 

 
11.3 An area is uneconomic if, using the basis 

for deriving revenues and costs in this 
Instruction, the cost of serving the area is 
greater than the revenue derived from the 
area. 

 

11.4 The size of an area to be considered as 
economic or uneconomic is the size of an 
area that a rational operator would 
ordinarily consider when making a 
decision to invest to provide the Universal 
Service, if it were not under an obligation 
to provide the Universal Service. 

 

 

12 (Article 12)  Specification of the 
revenues to be taken into account 

 

12.1 The following revenue basis shall be used 
in determining what areas are uneconomic 
and the revenue foregone in those areas. 

 

12.1.1 An estimate of the average revenue 
for each geographic area based as 
closely as possible on the average 
revenue per line in that area plus 
any additional revenues that accrue 
to the area. 

 

12.1.2 Revenues from each and every 
element of the Universal Service 
including access services, 
outbound local, national and 
international calls and calls to 
subscribers on other networks, on-
net inbound local, national and 
international calls and inbound 
calls from subscribers on other 
networks. 

  

 

 

  

هو  التزامات الخدمة الشمولية يكون صافي كلفة ١١/٢

الضائع  والعائدتجنبها الفرق بين الكلفة التي يمكن 

 غير ذات جدوى اقتصادية إذا لم تتم خدمة مناطق

  .الشموليةمزود الخدمة ومغطاة من قبل 

 كانت  إذامجدية اقتصادياًمنطقة ما غير تعتبر  ١١/٣

كلفة خدمة المنطقة ، باستخدام األسس الواردة في 

هذه التعليمات إلشتقاق العوائد واألكالف ، أكثر من 

  .من المنطقةالمتحققة العوائد 

 يكون حجم منطقة ما لغايات اعتبارها مجدية أو ١١/٤

غير مجدية اقتصاديا هو حجم المنطقة التي يقدرها 

 ر باإلستثمارمشغل عقالني عادةًَ عند اتخاذ قرا

، إذا لم يكن ذلك الخدمة الشمولية لغايات تقديم 

  .الخدمة الشموليةالمشغل ملزماً بتقديم 

        

 تحديد العوائد التي تؤخذ باإلعتبار) ١٢المادة (   .١٢

  

 يتم استخدام أسس العوائد التالية لتحديد المناطق ١٢/١

الضائع في تلك غير المجدية اقتصادياً والعائد 

  :قالمناط

 لكل منطقة جغرافية لمتوسط العائد تقدير ١٢/١/١

العائد لكل متوسط  على  ،بقدر اإلمكان  ،بناًء

خط في تلك المنطقة مضافاً إليه أي عوائد 

  . المنطقةمن تلك تحققت إضافية

  

 العوائد من كل عنصر من عناصر ١٢/١/٢

 ،النفاذخدمات  بما في ذلكالخدمة الشمولية 

الوطنية والدولية  المحلية والمكالمات

 والمكالمات إلى مشتركين في ،الصادرة

شبكات أخرى ، والمكالمات المحلية والوطنية 

، والدولية الواردة ضمن نفس الشبكة

 والمكالمات الواردة من مشتركين في شبكات

  .أخرى
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12.1.3 Net revenues (where positive) of 
those value added and 
supplementary services that are 
provided because the Universal 
Service is provided, including 
telephone directory, directory 
enquiry, hunting, DDI, Centrex, 
call management services, 
messaging services, other value 
added voice services, dial internet 
access, ADSL, dial access to VPN 
services and dial internet access 
services and leased line services. 

 

 

 

 

 

 

12.1.4 Net revenues are assumed to be 
revenues minus long run 
incremental costs of those services. 
The estimate of long run 
incremental costs for value added 
and supplementary services shall 
be made using the basis specified 
in Article  13.  

 

 

13 (Article 13) Specification of the costs to 
be taken into account 

 

13.1 The following cost basis shall be used in 
determining what areas are uneconomic 
and the avoidable costs in those areas. The 
TRC may choose to re-estimate any costs 
provided to it by a USP taking account of 
this basis and to recalculate the avoidable 
costs of the USO. 

  

13.1.1 A forward looking long run 
incremental approach. 

 

13.1.2 An efficient network topology 
where one may be designed, 
otherwise the existing network 
topology. 

 

  

من )  موجبةحيثما كانت( صافي العوائد  ١٢/١/٣

تلك الخدمات ذات القيمة المضافة ومن 

ات اإلضافية التي يتم تقديمها بسبب الخدم

، بما في ذلك ، الخدمات الشمولية تقديم 

ودون الحصر، دليل الهاتف ، واستعالمات 

الترقيم و ، البحث عن خط حروالدليل ، 

المقسم الفرعي والمباشر باتجاه الداخل ، 

خدمات إدارة المكالمات ، و،  الخاص

خدمات القيمة المضافة وخدمات الرسائل ، و

خطوط  والنفاذ لإلنترنت بالترقيم،واألخرى ، 

النفاذ والمشتركين الرقمية غير التزامنية ، 

 االفتراضيةبالترقيم لخدمات الدارات الخاصة 

  .وخدمات الدارات المؤجرة ،

 يعتبر صافي العوائد بأنه العوائد مطروحاً ١٢/١/٤

منها األكالف المتزايدة طويلة األمد لتلك 

دير األكالف المتزايدة ويتم تق. الخدمات 

طويلة األمد لخدمات القيمة المضافة 

 باستخدام األسس المحددةوالخدمات اإلضافية 

  . من هذه التعليمات١٣في المادة 

  

 . التي تؤخذ باإلعتبارالتكاليفتحديد ) ١٣المادة (  .١٣

 يتم استخدام أسس الكلفة التالية لتحديد المناطق غير ١٣/١

تجنبها يد الكلفة التي يمكن المجدية اقتصادياً ولتحد

أن تعيد تقدير أي  للهيئةويجوز . في تلك المناطق

  شموليةمزود خدمةأكالف مقدمة لها من قبل 

آخذين باإلعتبار هذه األسس وأن تعيد احتساب 

إللتزامات الخدمة  تجنبهااألكالف التي يمكن 

  .الشمولية

 أسلوب األكالف المستقبلية المتزايدة ١٣/١/١

  .ألمد طويلة ا

 تركيبة شبكة كفؤة عندما يكون هناك ١٣/١/٢

شبكة يتم تصميمها ، وبغير ذلك تركيبة 

  .الشبكة القائمة
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13.1.3 An assumption of the use of 
modern equivalent assets for both 
capital and operating costs. 

 

13.1.4 An assumption of efficiency in 
operation. 

13.1.5 An assumption that the processes  
used for customers in uneconomic 
areas are the same as the processes 
for customers in economic areas. 

13.1.6 Depreciation shall take account of 
the major determinants of the life 
of an asset. Different types of asset 
may be depreciated in different 
ways and over different periods of 
time. 

(a) For ducts, cabling, buildings 
and similar, the depreciation 
period shall normally be the 
physical life of the asset. 

 

(b) For active components, the 
depreciation period shall 
normally be the engineering 
life; the assumption is that 
this is the USP’s normal 
asset replacement period for 
active components.  

(c) For active components with 
a short service life, the 
depreciation period shall 
normally be the commercial 
life of the components. 

 
13.1.7 Spare capacity. Normal levels of 

spare capacity shall be allowed 
taking account of: 

(a) The units of capacity in which 
the asset can be purchased; 

(b) Volume discounts and scale 
prices for such units of capacity; 

(c) The cost of installing and 
implementing the assets; 

(d) The disruption caused by 
replacing or extending assets; 

(e) The likelihood of growth in 
demand. 

 

  

 افتراض استخدام أصول مكافئة حديثة ١٣/١/٣

لكٍل من األكالف الرأسمالية واألكالف 

  .التشغيلية

  . افتراض الكفاءة في التشغيل١٣/١/٤

للمشتركين  افتراض أن اآلليات المستخدمة ١٣/١/٥

في مناطق غير مجدية اقتصادياً هي نفس 

  .اآلليات للمشتركين في مناطق مجدية

باإلعتبار   اإلهتالك احتسابيأخذ ١٣/١/٦

ويتم . األصوللعمر المحددات الرئيسية 

 من األصول بطرق نواع المختلفةألاهتالك ا

  .مختلفة وعلى مدى فترات مختلفة

بل تكون مدة اإلهتالك للمجارير والكوا  ) أ(

هي مدة الحياة المادية وما شابهها والمباني 

  .لتلك األصول

تكون مدة اإلهتالك للمكونات الفعالة   ) ب(

 أن هذه باعتبار هي مدة الحياة الهندسية ؛ 

 الستبدال الالزمة العاديةهي المدة 

المكونات الفعالة في شبكة مزود الخدمة 

 .الشمولية

تكون مدة اإلهتالك للمكونات الفعالة   ) ت(

الحياة ة الخدمة القصيرة هي ذات مد

 .التجارية العادية لتلك المكونات

يسمح بالسعات . السعات اإلحتياطية ١٣/١/٧

  :اإلحتياطية العادية آخذين باإلعتبار 

وحدات السعات التي يمكن شراء   ) أ(

  األصول بها؛

  لتلكحسومات الكميات وأسعار المدى  ) ب(

  ؛ من السعاتلوحداتا

  األصول؛انشاء وتنفيذكلفة   ) ت(

نقطاع الحاصل بسبب استبدال أو اإل  ) ث(

 تمديد األصول؛

 .احتمال النمو في الطلب  ) ج(
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13.1.8 Any facilities, such as drop cables 
to buildings, provided for access to 
the Universal Service for a single 
customer that are not used, are to 
be considered as spare capacity. 
The installation costs for such 
facilities shall be taken into 
account only once. The costs for 
such facilities shall be assumed to 
run from when the first subscriber 
at the premises first receives 
service. 

 

13.1.9 Impaired assets. All unused 
facilities except for spare capacity 
shall be considered to be impaired 
assets. The costs associated with 
impaired assets will not be taken 
into account in the net cost 
calculation. 

 

13.1.10 Weighted average cost of capital 
(WACC).  The WACC previously 
determined by the TRC for the 
whole of the fixed services 
business of the USP shall be used. 

  

13.2 The Universal Service may be provided 
using any suitable technology base but 
there shall be a presumption in 
determining the net cost of the USO that 
the optimal technology in cost terms that 
meets the requirement has been used.  The 
definition of optimal technology may take 
account of expected developments in 
functional internet access. The TRC shall 
have the responsibility for determining 
from time to time what technologies are 
optimal.  

 

14 (Article 14)  Specification of the process 
to be used in determining net avoidable 
costs and revenues foregone 

 

14.1 A USP may make a claim to the TRC for 
compensation for the net cost of a USO 
for the immediately preceding year. 

 

 

  

 أي تجهيزات مثل كوابل  الربط مع ١٣/١/٨

المباني والتي يتم تركيبها لغايات النفاذ إلى 

غير لزبون واحد والخدمة الشمولية 

ويتم .  ، تعتبر كسعات احتياطيةالمستخدمة

ة أخذ كلفة تركيب مثل هذه التجهيزات مر

ويتم افتراض أن أكالف مثل . واحدة فقط 

تبدأ من بداية تقديم الخدمة هذه التجهيزات 

  .للمشترك األول في ذلك الموقع

كافة التجهيزات غير .  المخفضة  أألصول١٣/١/٩

المستخدمة، باستثناء السعات اإلحتياطية، 

وال تؤخذ الكلفة .  مخفضةتعتبر أصوالً

ت لغاياالمخفضة المصاحبة لألصول 

  .احتساب صافي الكلفة

يتم .  المتوسط المرجح لكلفة رأس المال١٣/١/١٠

استخدام المتوسط المرجح لكلفة رأس المال 

الخدمات لمجموع  سابقاً الهيئةالذي حددته 

  .الشموليةلمزود الخدمة الثابتة 

  قاعدةباستخدام أي الشمولية الخدمةيجوز تقديم   ١٣/٢

 افتراض في  ، ولكن يكون هناكتقنية مناسبة

 بأنه التزامات الخدمة الشموليةتحديد صافي كلفة 

تم استخدام التقنية المثالية من حيث الكلفة والتي 

ويمكن لتعريف التقنية المثالية أن . تفي بالمطلوب

يأخذ باإلعتبار التطورات المتوقعة في النفاذ 

مسؤولية تحديد  هيئةال وتتولى. الوظيفي لإلنترنت

  . بين حين وآخريةالتقنيات المثال

  

تحديد اآللية التي تستخدم في إقرار ) ١٤المادة (   .١٤

 . الضائعةوالعوائدتجنبها صافي األكالف التي يمكن 

 

 أن يقدم مطالبة إلىلمزود الخدمة الشمولية يجوز  ١٤/١

التزامات الخدمة  للتعويض عن صافي كلفة الهيئة

  .مباشرة بقةاالس  للسنةالشمولية
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14.2 Within three months of making a claim for 

compensation for the net cost of a USO, a 
USP shall provide an analysis of its 
relevant business giving its Return on 
Capital Employed based on the WACC 
for the business determined by the TRC. 

 

 

 

 

14.3 This analysis shall provide: 

 

(a) A specification of cost assumptions 
and revenue assumptions for the 
business using the basis defined in 
Articles 12 and 13. 

 

(b) A set of financial accounts for the 
business that clearly demonstrate 
the relationships between the cost 
and revenue assumptions given and 
the value of the Return on Capital 
Employed given. 

 

(c) An estimate of the net avoidable 
cost and an estimate of the revenues 
foregone should the Licensee act as 
a rational and efficient operator in 
an efficient market using the basis 
defined in Articles  12 and 13. 

 

(d) A clear demonstration of the 
relationships between the cost and 
revenue assumptions given and the 
estimate of the net avoidable cost 
and an estimate of the revenues 
foregone. 

 

 

14.4 The USP shall provide the TRC with a 
copy of any computer programs used and 
a copy of the data used in those programs 
in an electronic form that will allow the 
TRC to rerun the computer programs with 
the data to replicate the estimation process 
undertaken by the USP with the data 
supplied or with a modification of the base 
assumptions used as prepared by the TRC. 

  

مطالبة  ثة أشهر من تاريخ تقديم خالل ثال ١٤/٢

التزامات الخدمة للتعويض عن صافي كلفة 

مزود الخدمة الشمولية يترتب على  ، الشمولية

أن يقدم تحليالً ألعماله ذات العالقة مبيناً العائد 

على المتوسط  بناًء على رأس المال المستخدم 

المرجح لكلفة رأس المال المقرر من قبل الهيئة 

  . اللتلك األعم

  : هذا التحليل يجب أن يزود ١٤/٣

تحديداً لفرضيات الكلفة وفرضيات العوائد   ) أ(

لمعرفة في الألعمال باستخدام األسس 

 .من هذه التعليمات ١٣ و ١٢المادتين 

  

مجموعة من الكشوفات المالية لألعمال تظهر   ) ب(

بوضوح العالقة بين فرضيات األكالف 

 رأسوالعوائد المقدمة وقيمة العائد على 

 .المال المستخدم 

تجنبها تقديراً لصافي الكلفة التي يمكن   ) ت(

فيما لو تصرف الضائعة وتقديراً للعوائد 

 وكفؤ في سوق عقالني كمشغل المرخص له

فعال باستخدام األسس المعرفة في المادتين 

 . من هذه التعليمات١٣ و ١٢

تعبيراً واضحاً عن العالقة بين فرضيات   ) ث(

تقديرات صافي والكلفة و العائد المقدمة 

 وتقديرات العوائدتجنيها الكلفة التي يمكن 

 .الضائعة

  

 

نسخة  للهيئةأن يقدم مزود الخدمة الشمولية  على ١٤/٤

 ة مستخدمة ومنامج حاسوبيالكترونية من أي بر

 وبشكل يتيح المعطيات المستخدمة في تلك البرامج 

 إعادة تشغيل البرامج والمعطيات لمحاكاة للهيئة

 المرخص لهالتقديرية التي قام بها العملية 

أو بفرضيات  المقدمة باستخدام نفس المعطيات
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The USP shall provide a detailed 
explanation of the model which explains 
its structure, the assumptions, formulas, 
and how the model is run. The USP shall 
also provide supporting and proving 
documents. The USP shall provide 
assistance to the TRC in loading the 
programs and data onto a computer that is 
under the control of the TRC, and in 
replicating the estimation process with the 
data supplied and with any modifications 
made to that data. Should the TRC not 
have a suitable computer available, then 
the USP shall provide such a computer or 
sufficient time on a computer under its 
control for the TRC to run the programs 
and data with the assistance of the USP. 

 

 

 

 

 

14.5 The TRC shall review the claim and 
determine the net cost of the USO within 
twelve months of receiving the claim, 
supporting documents, computer 
programs and data as stated in Article 
14.4. 

 

14.6 A USP shall keep a record of resources 
reasonably utilized in making a claim and 
the costs of these recorded resources to 
comply with the obligations contained in 
Article 14 such that these costs may be 
included in the reasonable costs of 
meeting the Universal Service obligations 
provided that the claim for compensation 
is successful. 

 

 

 

15  (Article 15)  Specification and 
evaluation of benefits 

 

15.1 The TRC shall evaluate the benefits of 
being a USP and take account of the value 
of these benefits in determining the 
amount of any required compensation.  

 

مزود وعلى .  مناسباًالهيئةتراه ما  ك معدلةأساسية

شرحاً مفصال للبرنامج أن يقدم الخدمة الشمولية 

  والمعادالتوالفرضيات ، تكوينهبشكل يوضح 

مزود الخدمة الشمولية وعلى .  تشغيلهوطريقة 

وعلى . ن يقدم الوثائق الثبوتية والمساندة أيضاً أ

 للهيئةأن يقدم المساعدة مزود الخدمة الشمولية 

تحميل البرنامج والمعطيات على حاسوب في 

 محاكاة عملية في وكذلك ، الهيئةتحت سيطرة 

تعديالت يتم التقدير بالمعطيات المقدمة وبأي 

وفي حال عدم توفر . المعطيات تلك إجرائها على 

مزود  ، فعلى الهيئةسوب المناسب لدى الحا

 أن يقدم ذلك الحاسوب أو وقتاً الخدمة الشمولية

 الهيئةكافياً على حاسوب تحت سيطرته لتمكين 

من تشغيل البرامج  والمعطيات بمساعدة من 

  .مزود الخدمة الشمولية

   

وتحدد صافي كلفة المطالبة  تقوم الهيئة بمراجعة ١٤/٥

خالل اثني عشر شهراً لية التزامات الخدمة الشمو

 الداعمةالوثائق والمطالبة من تاريخ استالم 

الحاسوب والمعطيات كما هو مذكور في برامج و

  .١٤/٤المادة 

أن يحتفظ بسجل عن  مزود الخدمة الشموليةعلى   ١٤/٦

المطالبة المصادر المستخدمة بمعقولية لتقديم 

وأكالف هذه المصادر المسجلة وذلك لإللتزام 

 هذه األكالفل  وبحيث يمكن،١٤لبات المادة بمتط

المعقولة لتحقيق  أن تكون مشمولة في األكالف

كون شريطة أن ت  الخدمة الشموليةالتزامات

  .المطالبة بالتعويض ناجحة

  

 تحديد وتقييم المنافع ) ١٥المادة (  .١٥

 

خدمة المزود التي يجنيها منافع ال بتقييم الهيئة تقوم ١٥/١

عند  باالعتبارمة هذه المنافع  وتأخذ قيشموليةال

  .تحديد قيمة أي تعويض الزم
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15.2 The benefits evaluated by the TRC shall 
include, but not be limited to: 

 

(a) Enhanced brand loyalty 
 

(b) Benefits of ubiquity 
 

(c) The advertising value derived from 
the USP’s presence in uneconomic 
areas 

(d) Additional scale economies. 

(e) The additional value of the USP’s 
customer database. 

 

 

16 (Article 16)  Specification of the 
contributors to the Universal Service 
Fund 

16.1 Pursuant to Article  9.49.4 the TRC shall 
from time to time determine Contributors 
to the Universal Service Fund. 

 

 

17 (Article 17)  Specification of the 
contributions by each contributor to the 
Universal Service Fund 

17.1 A Contributor shall contribute to the 
amount of compensation determined by 
the TRC to the Universal Service Fund in 
direct proportion to the ratio of its 
Operating Revenue to Total Contributors' 
Revenue. 

17.2 The base year used to determine 
Operating Revenue and Total 
Contributors' Revenue shall be the year 
for which the claim to be compensated is 
made. 

17.3 Each Contributor shall contribute to the 
Universal Service Fund within three 
months of the TRC’s determination of the 
contributions.  

17.4 Without limiting any other right or 
remedy available to the TRC under law, if 
the Contributor fails to make payment to 
the Universal Service Fund pursuant to 
this Article, interest shall accrue and be 
payable monthly in arrears on the 

  

 ، دون ما يلي الهيئة تشمل المنافع التي تقيمها ١٥/٢

  :حصر

  . الوالء المعزز للعالمة التجارية  ) أ(

 .منافع اإلنتشار الجغرافي ) ب(

القيمة الترويجية الناتجة عن وجود مزود  ) ت(

 . الخدمة الشمولية في مناطق غير اقتصادية

 . المدى اإلضافيةاقتصاديات ) ث(

القيمة اإلضافية لقاعدة بيانات المشتركين لدى   ) ج(

 . مزود الخدمة الشمولية

  

تحديد المساهمين في صندوق الخدمة ) ١٦المادة  ( .١٦

 .الشمولية 

 الهيئة، تقوم من هذه التعليمات ٩/٤ وفقاً للمادة  ١٦/١

صندوق الخدمة بين حين وآخر بتحديد المساهمين في 

  .الشمولية

  

تحديد مساهمات كل مساهم في ) ١٧ادة الم(  .١٧

 .صندوق الخدمة الشمولية

صندوق الخدمة  في المساهم يتوجب أن يساهم ١٧/١

 الهيئة بقيمة التعويض المحددة من قبل الشمولية

 إلى عوائده التشغيلية مع نسبة ةاسب مباشربما يتنو

  . العوائد الكلية للمساهمين

العائد دم لتحديد تكون السنة المرجعية التي تستخ  ١٧/٢

هي السنة العوائد الكلية للمساهمين و  التشغيلي

  .التعويض عنها التي يتم تقديم ادعاء

صندوق  في  أن يساهممساهم يتوجب على كل ١٧/٣

خالل ثالثة أشهر من تاريخ قرار  الخدمة الشمولية

  . المساهمات حول الهيئة

 للهيئة دون الحد من أي حق آخر أو عالج متاح ١٧/٤

تسديد   فيالمساهم خفقأ، إذا موجب القانونب

   وفقاً لهذه صندوق الخدمة الشموليةالدفعات إلى 
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 outstanding amount, including accrued 
interest, at the rate of 9% per annum. 

 

 

 

 

18  (Article 18)  The geographic extent of 
the Universal Service 

 

18.1 The Universal Service shall be available 
to any Person requesting such service at 
the prevailing standard connection and 
other rates for the Basic Public Telephone 
Service charged by the relevant Universal 
Service Provider. 

 

18.2 The Universal Service shall be available 
in all municipalities and populated areas 
recognized by the Minister of 
Municipalities and Environment of Jordan 
that have a population of 300 or more 
permanent inhabitants as determined from 
time to time by the Department of 
Statistics, or its successor.  

18.3 The Universal Service shall also be 
available outside such municipalities and 
populated areas to any Person requesting 
such service at the prevailing standard 
connection and other rates for the Basic 
Public Telephone Service charged by the 
designated USP for the area that covers 
the location where service is requested, 
provided however that in such 
circumstances the USP shall be permitted 
to recover from such customer the full 
incremental cost of connection over and 
above the average cost of connection of 
the USP if and to the extent such cost 
exceeds the USP’s average cost of 50 man 
hours work plus 500 JD. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فائدة وتكون مستحقة الدفع  عليهالمادة ، فتترتب

شهرياً بأثر رجعي على المبلغ غير المدفوع ، 

  .سنوياً% ٩شامالً الفائدة المستحقة ، بمعدل 

  

  

 لشموليةالمدى الجغرافي للخدمة ا) ١٨ المادة(  .١٨

 

 شخص ألي الخدمة الشمولية تتوفرجب أن ي ١٨/١

مقابل االلتزام باألجور يرغب في الحصول عليها 

) التركيب(الموحدة السائدة المتعلقة بتأسيس الخدمة 

 العامة األساسية يةالهاتفلخدمة لاألخرى  واألجور

    .المعني مزود الخدمة الشمولية يتقاضاهاالتي 

المدن  في  جميع  خدمة الشموليةال تتوفرجب أن ي ١٨/٢

 المدرجة في سجالت والقرى والتجمعات السكانية

 عدد سكانها والتي يبلغ المملكةوزارة البلديات في 

وفقا لما ن يمقيمالسكان ال أو أكثر من نسمة ٣٠٠

  . العامةدائرة اإلحصاءاتتحدده 

المدن تلك خارج الخدمة الشمولية   يجب أن تتوفر١٨/٣

 ألي شخص يطلب جمعات السكانيةوالقرى والت

 اإللتزام مقابل الحصول على مثل هذه الخدمة

المتعلقة بتأسيس الخدمة  باألجور الموحدة السائدة

 العامة األساسية يةلخدمة الهاتفلاألخرى  واألجور

 المعني مزود الخدمة الشمولية يتقاضاهاالتي 

 في المنطقة المطلوب الخدمة الشموليةبتوفير 

يسمح  أن بشرطوذلك  فيها، دمة الشموليةالختوفير 

لمزود الخدمة الشمولية في مثل هذه الظروف أن 

 عن معدلالزيادة  كاملهذا المستخدم يسترد من 

 إلىالمترتبة على تأسيس الخدمة وذلك ة التكلف

تكلفة ال هذه التكلفة متوسط  فيهتجاوزالمدى الذي ت

 والمحددة حالياً مزود الخدمة الشموليةعلى 

 ٥٠٠ مضافا إليها) رجل x ساعة(خمسين وحدة ب

  . دينار أردني
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18.4 Without prejudice to the Articles 18.1, 
18.2 and 18.3 above, the Universal 
Service shall be available within the 
regulated boundaries that lies within the 
boundaries of greater municipalities as 
recognized by the Minister of 
Municipalities and Environment of 
Jordan. 

 

 

19 (Article 19)  Provision of the Universal 
Service by a designated Universal 
Service Provider 

 

19.1 A USP shall, within its designated area, 
provide the Universal Service to any 
Person wishing to obtain it and willing to 
pay the Licensee’s published prices and 
abide by other generally applicable terms 
and conditions established by the USP in 
accordance with its licenses at any 
location that satisfies the conditions of 
Article 18 above. 

 

19.2 Nothing in this Instruction shall require a 
USP to provide the Universal Service to 
any Person who is unwilling to pay the 
USP’s published prices and abide by the 
other generally applicable terms and 
conditions established by the USP in 
accordance with its Licenses.  

 

 

19.3 A USP shall operate the Universal Service 
so as to meet the general quality of service 
and performance standards set out in its 
license or any relevant regulations issued 
from time to time by the TRC. A USP 
shall also operate the Universal Service so 
as to meet any quality of service and 
performance standards for the Basic 
Public Telephone Service prescribed 
either by regulation or within the USP’s 
Licenses. 

 

 

 

 

 

  

 ١٨/٣ و ٢/ ١٨ و ١٨/١ دون اإلجحاف بالمواد ١٨/٤

ضمن  الخدمة الشموليةيجب أن تتوفر أعاله ، 

الواقعة ضمن حدود البلديات الكبرى  حدود التنظيم 

كما هي مقرة من قبل وزير البلديات والبيئة في 

  .األردن

  

زويد الخدمة الشمولية من قبل مزود ت) ١٩المادة (  .١٩

 الخدمة الشمولية المسمى

 

ضمن  ،  مزود الخدمة الشموليةيتوجب على ١٩/١

  الخدمة الشموليةيقدم أن  ،حدود منطقته المحددة

دفع ويقبل أن ييرغب بالحصول عليها  شخص ألي

 وأن يلتزم بأي شروط المعلنة لمرخص لهاأسعار 

بما  مة الشموليةمزود الخد يضعها  أخرىوأحكام

يتفق مع رخصته في أي موقع تنطبق عليه شروط 

  . أعاله١٨المادة 

مزود الخدمة  ما يلزم  ال يوجد في هذه التعليمات ١٩/٢

 ال شخص ألي الخدمة الشموليةأن يقدم ب الشمولية

لمزود الخدمة يقبل أن يدفع األسعار المعلنة 

يلتزم بأي شروط وأحكام أخرى  وأن الشمولية

بما يتفق مع مزود الخدمة الشمولية ا يضعه

   . رخصته

أن يشغِّل  مزود الخدمة الشموليةيتوجب على  ١٩/٣

 من أجل تحقيق المستوى العام الخدمة الشمولية

لجودة الخدمة ومعايير األداء المحددة في رخصته 

أو في أي قرارات تنظيمية تصدرها الهيئة من حين 

 أيضاً وليةمزود الخدمة الشم ويتوجب على. آلخر

  من أجل تحقيق معاييرالخدمة الشموليةأن يشغِّل 

للخدمة الهاتفية األساسية ألداء جودة الخدمة وا

المحددة في القرارات التنظيمية أو ضمن  العامة

  .الشموليةمزود الخدمة رخصة 
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19.4 Notwithstanding the requirement for 
operating the Universal Service as 
specified in Article  19.3 above, JT shall 
operate the Universal Service so as to 
meet the quality of service requirement 
specified in Appendix 4 paragraph 3.1 of 
its Amended and Restated License to 
provide Public Switched Voice Services 
and Other Fixed Telecommunications 
Services, subject to Appendix 4 Section 4 
of the same license, until that license is 
amended or any other regulations 
regarding quality of service are issued, or 
until JT ceases to be a USP. 

 

 

 

20 (Article 20)  Affordable tariffs for the 
Universal Service 

 

20.1 Government in consultation with the TRC 
may require a USP to offer an affordable 
tariff for the Universal Service to Persons 
in the USP’s designated area who are 
members of lower income groups 
including members of particular groups 
that are often economically disadvantaged 
such as senior citizens, retired or disabled 
individuals. 

  

20.2 A USP shall define, publish, and provide 
an affordable tariff for its designated area 
should it be required to do so by 
Government through the TRC. 

 

20.3 The TRC shall review, and providing that 
it is satisfactory to the TRC, approve any 
such required affordable tariff prior to its 
publication by a USP. The TRC shall 
ensure that the affordable tariff does not 
add unnecessarily to the USO burden by 
ensuring that groups to which it is to be 
made available have a high proportion of 
low income households or individuals, 
and that by making this tariff available to 
these groups, the service does not then 
become available to groups that are not 
economically disadvantaged. 

 

 

  

كما  الخدمة الشمولية بالرغم من وجوب تشغيل ١٩/٤

ه يتوجب  أعاله ، فإن١٩/٣ في المادة هو محدد

 الخدمة الشموليةتشغيل االتصاالت األردنية على 

بشكل يحقق متطلبات جودة الخدمة المحددة في 

من رخصتها لتقديم ) 4(من الملحق ) 3.1(الفقرة 

وخدمات العامة الثابتة الصوتية خدمات االتصاالت 

من ) 4(لجزء ا، بموجب اتصاالت ثابتة أخرى 

تعديل حين من نفس الرخصة ، وإلى ) 4(الملحق 

تلك الرخصة أو صدور أي قرارات تنظيمية 

بخصوص جودة الخدمة ، أو إلى حين انتهاء كون 

  .لخدمة الشموليةاً لمزود االتصاالت األردنية

المقتدر عليها للخدمة  التعرفات) ٢٠المادة ( .٢٠

  .الشمولية

مزود  يجوز للحكومة بالتشاور مع الهيئة أن تلزم ٢٠/١

 للخدمةمقتدر عليها  قديم تعرفةبتالخدمة الشمولية 

لمزود الخدمة  في المنطقة المحددة الشمولية

 الدخل اتإلى أشخاص من مجموع الشمولية

 المتدني بما في ذلك أعضاء مجموعات محددة

 مثل كبار السن اقتصادياغالباً ما تكون متضررة 

    .وذوي اإلعاقات  والمتقاعدين

 أن يحدد مزود الخدمة الشموليةيتوجب على  ٢٠/٢

للمنطقة المحددة له  مقتدر عليها وينشر ويقدم تعرفة

في حال كون ذلك مطلوباً من قبل الحكومة من 

  . الهيئةخالل

بمراجعة التعرفة المقتدر عليها  هيئةالتقوم   ٢٠/٣

الهيئة قبل قبل وإقرارها في حال كونها مقبولة من 

 .مزود الخدمة الشمولية اإلعالن عنها من قبل

ال  لهيئة بالتأكد من أن التعرفة المقتدر عليهاتقوم او

 التزامات أعباء إلى  ،بدون ضرورة، تضيف 

التأكد من أن المجموعات  وذلك ب،الخدمة الشمولية

أو  التي تتاح لهم توجد فيها نسب عالية من العائالت

المتدني ، وأنه بجعل هذه  الدخل ذوي األفراد

 ال الخدمةالتعرفة متاحة لهذه المجموعات ، فإن 

  .غير متضررة اقتصادياًتصبح متاحة لمجموعات 
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20.4 The net cost of such a required and 
approved affordable tariff shall be 
included in the calculation of the net cost 
of the Universal Service Obligation. 

 

21  (Article 21)  Payphone Service  

 

21.1 A USP shall provide the Payphone 
Service to the Payphone Operators and 
Payphone Owners in its designated area at 
wholesale rates no greater than its 
prevailing standard rate for the Basic 
Public Telephone Service. 

 

21.2 The net cost of the provision of the 
Payphone Service shall be included in the 
calculation of the net cost of the Universal 
Service Obligation. 

 

 

22 (Article 22)  Payphone subsidy 

22.1 If, after a reasonable period of time, an 
area is not served by a Payphone, and a 
representative of such an area can present 
evidence to the TRC of low penetration of 
telephone services, as defined by TRC, 
and that the area qualifies for the 
Universal Service, then the USP shall 
subsidise the provision through a 
Payphone Subsidy. 

 

 

22.2 The net cost of such subsidies shall be 
taken into account in determining the net 
cost of the Universal Service Obligation.  

 

22.3 The TRC shall review each case where 
subsidy of Payphone Service is requested, 
and shall determine the merit of the 
request and the amount of compensation. 

 

 

 

 

 

  

كلفة هذه التعرفة المقتدر عليها صافي   تدخل قيمة٢٠/٤

 حساب صافي كلفة  فيالمطلوبة والموافق عليها

  . الشموليةالخدمة التزامات 

  

  تف األجرةخدمة ها) ٢١المادة ( .  ٢١

ة خدم أن يقدم مزود الخدمة الشمولية يتوجب على ٢١/١

وإلى هواتف األجرة  مشغليإلى تف األجرة ها

في منطقته المحددة بأسعار  هواتف األجرةمالكي 

للخدمة الهاتفية جملة ال تزيد على أسعاره السائدة 

   .العامة األساسية

خدمة هواتف شمول صافي كلفة تقديم   يتوجب٢١/٢

التزامات الخدمة صافي كلفة  حساب عند األجرة

  .الشمولية

  

  دعم هواتف األجرة) ٢٢مادة ال(.  ٢٢

  ، بعد مدة معقولة من الزمن ، إذا كانت منطقة ما٢٢/١

بإمكان ممثل  وكان بهاتف أجرة ، غير مخدومة 

أن يقدم للهيئة دليالً على اإلنتشار  عن تلك المنطقة

المتدني للخدمة الهاتفية حسب تعريف الهيئة ، 

 للخدمة الشمولية،وكانت تلك المنطقة مؤهلة 

 يدعم أن مزود الخدمة الشموليةوجب على فيت

  .هواتف األجرةمن خالل دعم   التزويد

  

مثل هذا الدعم باالعتبار كلفة  يتوجب أخذ صافي ٢٢/٢

  .التزامات الخدمة الشموليةكلفة في تحديد صافي 

  

دعم  يتم فيها طلب  بمراجعة كل حالةيئةهالتقوم  ٢٢/٣

لطلب  اتحدد مدى جدارة، و لخدمة هواتف األجرة

  . التعويضوقيمة
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22.4 A Payphone Subsidy shall be payable if: 

 

 

(a) The location of the Payphone is in 
an area where the Universal Service 
is available at the prevailing 
standard connection and other rates 
for the Basic Public Telephone 
Service charged by the designated 
Universal Service Provider for the 
area that covers the location where 
service is requested; 

(b) The area is disadvantaged with 
respect to access to the Public 
Switched Voice Service. 

 

22.5 The TRC shall determine the criteria to be 
used in deciding whether an area is 
disadvantaged with respect to access to 
the Public Switched Voice Service before 
a subsidy is introduced and from time to 
time thereafter. Such criteria shall include: 

(a) The number of households in the 
area. 

(b) The proportion of households that 
have access to the Public Switched 
Voice Service or to a Public Mobile 
Telecommunications Service from 
within the premises inhabited by the 
household; 

(c) The distance to the nearest 
Payphone. 

 

22.6 The Payphone Subsidy shall be no greater 
than the minimum cost of procuring a 
Payphone. 

22.7 The Payphone Subsidy shall be paid by 
the USP to the Payphone Operator or the 
Payphone Owner. 

 

22.8 While the Payphone Operator or the 
Payphone Owner may procure a Payphone 
from any source, the Payphone Operator 
or the Payphone Owner shall demonstrate 
to the USP that the price paid is in practice 
the minimum price. Nevertheless, should 
the USP be able to provide a Payphone to 
the Payphone Operator and Payphone 
Owner at a lower price, which itself is 

  

 في الحاالت اً مستحقهواتف األجرة يكون دعم ٢٢/٤

   :التالية

تتوفر  في منطقة هاتف األجرةإذا كان موقع   ) أ(

 السائدةالموحدة باألسعار  الخدمة الشموليةفيها 

للخدمة الهاتفية األخرى  للتأسيس واألسعار

مزود الخدمة  يتقاضاهاالتي  العامة األساسية

التي تغطي الموقع لمنطقة المسمى ل الشمولية

  .الذي تكون فيه الخدمة مطلوبة

 إذا كانت المنطقة متضررة فيما يتعلق بالنفاذ  ) ب(

 .  العامةلصوتية االخدمة المقسميةإلى 

 

ما إذا  تحدد الهيئة المعايير التي تستخدم لتحديد ٢٢/٥

 إلى ما متضررة فيما يتعلق بالنفاذكانت منطقة 

قبل إدخال الدعم ،  العامةالصوتية  الخدمة المقسمية

  :وتشمل هذه المعايير.  ومن حين إلى آخر بعد ذلك

  .عدد المنازل المأهولة في المنطقة  ) أ(

الخدمة  نفاذ إلى لهانسبة المنازل المأهولة التي  ) ب(

خدمة  أو إلى العامةالصوتية المقسمية 

من داخل المنازل  االتصاالت المتنقلة العامة

 .المأهولة

 . هاتف أجرةلى أقربالمسافة إ ) ت(

 عن الحد هاتف األجرةأن ال يزيد دعم   يتوجب٢٢/٦

  . هاتف األجرةاألدنى لكلفة شراء 

مزود قبل  من هاتف األجرة  يتوجب دفع دعم٢٢/٧

 أو إلى  مشغل هاتف األجرةإلىالخدمة الشمولية 

  .مالك هاتف األجرة

لمالك  أو لمشغل هاتف األجرة في حين أنه يمكن ٢٢/٨

 من أي هاتف األجرةأن يحصل على ألجرة هاتف ا

 أو مشغل هاتف األجرةمصدر ، إال أنه يتوجب على 

 لمزود الخدمة أن يثبتعندها  مالك هاتف األجرة

. أن السعر المدفوع هو عملياً أدنى سعر الشمولية

  مزود الخدمة وبالرغم من ذلك ، إذا كان بإمكان 
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 greater than the cost of sale plus a 
reasonable element of common costs that 
it would ordinarily seek from the sale of 
telephones, the USP may base its subsidy 
on the price that it can supply the 
Payphone. 

 

 

 

 

 

23  (Article 23) Functional access to 
internet services 

23.1 The TRC shall from time to time 
determine the characteristics of the service 
required to give functional access to 
internet services. 

 

  

ف مشغل هات إلى هاتف أجرة أن يقدم الشمولية

بسعر أقل ، وهو مالك هاتف األجرة   و إلى األجرة

بنفسه أعلى من كلفة البيع مضافاً إليه عنصراً معقوالً 

من األكالف العامة التي يسعى للحصول عليها عادةً 

  لمزود الخدمة الشموليةمن بيع الهواتف ، فيجوز

أن يبني دعمه على السعر الذي يمكن به أن يزود 

  .هاتف األجرة

  

   .إلى خدمات االنترنت النفاذ الوظيفي) ٢٣المادة (.  ٢٣

 تقوم الهيئة بين حين وآخر بتحديد خصائص ٢٣/١ 

إلى خدمات  نفاذ الوظيفيالخدمة المطلوبة إلتاحة ال

   .االنترنت 
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