
  المملكة األردنية الهاشمية
  

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  

   تعليمات فض المنازعات بين المرخص لهم لدى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  

  

  

   )٢٠٠٧-٢-١٥ ( تاريخ )١٣/٣(قرار مجلس مفوضي الهيئة رقم 

  

  

  

  الباب األول 

  أحكام أولية
  

  تعليمات فض المنازعات بين المرخص لهم لدى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  ) ١٢(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١١(و ) ٢(والبندين ) ٦( بمقتضى أحكام المادة صادرة

  وتعديالته١٩٩٥لسنة ) ١٣(من قانون االتصاالت رقم ) ٦٠(والمادة 



  التسمية   )١(المادة 

قطـاع  تعليمات فض المنازعات بين المرخص لهم لدى هيئـة تنظـيم            (تسمى هذه التعليمات    

  .  ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل المجلس) االتصاالت
  

  التعاريف  )٢(المادة 

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه -أ

ما لم تدل القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات والعبارات غير المعرفة أدناه المعاني 

  :ة لها في القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاهالمخصص
  

 . وتعديالته١٩٩٥لسنة ) ١٣(قانون االتصاالت رقم  : القانون

 . هيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشأة بموجب أحكام القانون : الهيئة

 .مجلس مفوضي الهيئة : المجلس

 .الرئيس التنفيذي للهيئة : الرئيس

  المفوض المختص

  
 

 المفوضين الذي يكلف خطياً من قبل المجلس لتولي إجراءات عضو مجلس :

من ) ٦٠(من المادة ) ب(فض نزاع معين بين المرخص لهم وفقا ألحكام الفقرة 

 . القانون

الدائرة المختصة بالشؤون اإلدارية والمنوط بها استالم وتسليم وتنظيم البريد  : المديرية 

بعته وتوزيعه وحفظه في الملفات الوارد إلى الهيئة والصادر عنها، ومتا

وأرشفته إلكترونيا وفقا للواجبات والمسؤوليات المنوطة بها بموجب نظام 

 .   التنظيم اإلداري للهيئة
اللوائح المتبادلة بين طرفي الشكوى وتشمل الئحة الشكوى، الالئحة الجوابية :  اللوائح 

والجواب عليها والرد والرد عليها، والمرافعات الخطية، والئحة االعتراض 

 . على الجواب والتي تقدم وفقا ألحكام هذه التعليمات

الخالفات التي تنشأ بين المرخص لهم بسبب وقوع مخالفة لقانون االتصاالت أو  : المنازعات

األنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الهيئة أو 

ود المبرمة بين المرخص لهم والتي شروط الرخص أو االتفاقيات أو العق

 .  يشترط فيها الحصول على موافقة الهيئة

القرار الصادر عن المرجع المختص في الهيئة في المنازعات المنظورة من قبله  : القرار

 . وفقا لهذه التعليمات وبما له من صالحيات بموجب القانون

 .قطاع االتصاالت:  القطاع 



لسياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في ا : السياسة العامة

 .المملكة والمقرة من مجلس الوزراء في الشق المتعلق منها بقطاع االتصاالت
  
  
 يقصد بعبارة طرفي الشكوى حيثما وردت في هذه التعليمات طرفا الشكوى أو أطراف -ب

  . الشكوى حسب مقتضى الحال

  

  اق تطبيق هذه التعليماتنط  )٣(المادة 

  .تطبق هذه التعليمات  لفض المنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم  -أ 

من القانون، ال يجوز ) ١٢(من المادة ) أ(من الفقرة ) ١١(لغايات تطبيق أحكام البند   -ب 

للهيئة النظر في المنازعات المتعلقة باالستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات 

  . لسارية المفعو

من هذه المادة، تنظر الهيئة في المنازعات التي تنشأ بين ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة   -ج 

المرخص لهم ووفقاً لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات، ومن ضمنها على سبيل 

 :المثال وليس الحصر ما يلي

 المنازعات الناجمة عن الممارسات المخلة بالمنافسة المشار إليها في القانون -١

والموصوفة في تعليمات تدابير حماية المنافسة أو في الرخص الصادرة عن 

 . الهيئة

المنازعات المتعلقة باألمور الفنية والتشغيلية والتجارية والقانونية للربط البيني،  -٢

  .مع مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البيني

مواد اإلعالنية المنازعات المتعلقة بمدى التقيد بالعروض التسويقية ومحتوى ال -٣

     .والتسويقية التي يقدمها المرخص لهم

 .المنازعات المتعلقة باستخدام موجات الطيف الترددي -٤
 

  المبادئ العامة لفض المنازعات   )٤(المادة 

  : على الهيئة ولدى قيامها بإجراءاتها وفقا ألحكام هذه التعليمات أن تراعي ما يلي

  . ديةأن يتسم تطبيقها بالموضوعية والحيا  -أ 

أن تتخذ وفق أفضل معايير الشفافية مع مراعاة ضرورة حمايـة المـصلحة               -ب 

  .الوطنية

أن تصدر القرارات في المنازعات على نحو مسبب ومدعم باألسانيد الواقعية             -ج 

  .والقانونية



  

  اإلجراءات التي تسبق اللجوء إلى الهيئة )٥(المادة 

لبيني، على المرخص له و في حال اعتقـاده          مع مراعاة المدد الواردة في تعليمات الربط ا         -أ

بتعرضه لضرر نتيجة لممارسة من قبل مرخص له آخر يعتبرهـا مخالفـة للقـانون أو                

األنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات أو القرارات الصادرة عـن الهيئـة  أو لـشروط                

قـة الهيئـة أن     وأحكام اتفاقيات الترخيص، أو العقود المبرمة بينهما والتي تحتاج إلى مواف          

يبادر إلى إشعاره خطيا وإعالمه برأيه حول تلك الممارسة والمرجعيات القانونيـة التـي              

  .يستند إليها والطلب منه تصويب الوضع

أيام عمـل، فـإذا تبـين       ) ٧(على المرخص له اآلخر أن يجيب على ذلك اإلشعار خالل           -ب

إشعار المرخص لـه اآلخـر      للمرخص له األول أن األمر ينطوي على نزاع بينهما فعليه           

ثانية لعقد اجتماع بين ممثلين متخصصين من الجهاز التنفيذي لكل منهمـا وذلـك خـالل      

أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه وذلك للتباحث من أجل تحديد أوجه النـزاع بدقـة                ) ١٠(

وكيفية حله على أن يتم تدوين محضر ذلك االجتماع متضمنا النتائج التـي تـم التوصـل         

  . ليهاإ



إذا تضمن محضر االجتماع ما يفيد بعدم إمكانية التوصل إلى حل للنزاع  علـى مـستوى                 -ج

أيام عمل إلـى لجنـة   ) ٥(الجهاز التنفيذي  فعلى كل من المرخص لهما  إحالة النزاع وخالل     

مشتركة من قبلهما وبرئاسة الرئيس التنفيذي لكل منهما أو من يعينه لهذه الغاية، حيث يجـب                

أيام عمـل مـع     ) ١٠(ا بذل أفضل الجهود لحل النزاع من مختلف جوانبه وذلك خالل            عليهم

توثيق لمحاضر الجلسات التي عقدت لهذه الغاية، وفي حال تم التوصل إلى اتفاق لحل جميـع                

أوجه النزاع أو بعضها أو لم يتم االتفاق على حل ألي من أوجه النـزاع ففـي جميـع هـذه                     

بيان لوجهات نظر كل من الطرفين حول األوجه التي لم يتفقا على            الحاالت يتم توثيق ذلك مع      

  .حلها

 إذا لم تسفر اإلجراءات والمباحثات الموصوفة في هذه المادة عن حل لجميع أوجه النـزاع                -د

  . فألي من الطرفين اللجوء إلى الهيئة لطلب فض ذلك النزاع وفقا ألحكام هذه التعليمات

  

  

  الباب الثاني

   من قبل الهيئة   نظر النزاع
  

    تقديم الئحة شكوى)  ٦(المادة 

تُنظر المنازعات من قبل الهيئة بموجب الئحة شكوى تُقدم إليها ومرفق بها حافظة بالبينات 

  . المؤيدة للشكوى مع قائمة بمفردات هذه الحافظة
  

  شروط تقديم الئحة الشكوى)  ٧(المادة 

ل ساعات الدوام الرسمي بصورة مطبوعة ومحررة          تُقدم الئحة الشكوى إلى المديرية خال        -أ

  . على أن تكون مشفوعة بكتاب تغطية موجه باسم الرئيس باللغة العربية

  يقدم مع الالئحة نسخاً إضافية عنها وعن حافظة البينات، وبعدد أطراف الشكوى وتكون               -ب

  . لهيئةموقعة جميعها من المشتكي على أنها طبق األصل عن تلك المقدمة إلى ا

أ مـن   /٤٤   يقدم مع الالئحة وصل يفيد استالم الهيئة بدل الخدمات المشار إليه في المادة                 -ج

  . هذه التعليمات

   تعتبر الئحة الشكوى بأنها قد استلمت في التاريخ الذي تم به ختمها بـرقم وارد مـن قبـل                      -د

 . ها وال  يعتبر تاريخ إرسالها أو إيصالها هو تاريخ استالمالمديرية



 تقوم المديرية بتزويد مقدم الئحة الشكوى برقم وارد وال تعتبر أي الئحـة بأنهـا قـد                  -هـ

 .استلمت من قبل الهيئة ما لم يتم تخصيص رقم وارد لها
  

  البيانات الواجب توافرها في الئحة الشكوى   )٨(المادة 

:    يجب أن تشتمل الئحة الشكوى على ما يلي-أ

   .اسم المرخص له المشتكي -١

عن المشتكي في إجراءات النظـر فـي الـشكوى          بالمثول  اسم الشخص المفوض     -٢

 .وعنوانه

 . اسم المرخص له المشتكى عليه -٣

 . الخالفألوجهتحديد واضح وبيان مفصل لوقائع الشكوى  -٤

القـرارات   متضمنة أحكام القانون واألنظمة والتعليمات  و        للشكوى األسانيد القانونية  -٥

 ونـصوص العقـود أو      سـارية المفعـول   لرخـصة   اشروط  عن الهيئة و  الصادرة  

 .  من قبل المشتكى عليهالمشتكي مخالفتهايدعي أو أي منها والتي االتفاقيات 

 .  النزاعلفضالمقترحات والبدائل التي يراها المشتكي مناسبة  -٦

  .تاريخ تحرير الئحة الشكوى -٧

 .توقيع المفوض بالتوقيع عن المشتكي -٨
 
  : ينات تتضمن ما يلي ترفق الئحة الشكوى بحافظة ب-ب

 . البينات الخطية التي تؤيد ادعاءات المشتكي -١

قائمة بأسماء الشهود إن وجدوا وعناوينهم وأي معلومات تبين وسائل االتصال بهم  -٢

  .مع بيان للوقائع التي يرغب المشتكي بإثباتها بشهادة الشهود ولكل شاهد على حده

اع موضوع الشكوى مع المـشتكى      جميع البينات التي تثبت سعي المشتكي لحل النز        -٣

 .من هذه التعليمات) ٥(عليه بالطرق الودية قبل اللجوء إلى الهيئة وفقا للمادة 

من هـذه   ) أ(من الفقرة   ) ٢(السند الذي يثبت تفويض الشخص المشار إليه في البند           -٤

 .المادة
 

 الباب الثالث

  إجراءات فض المنازعات 
  

    المجلس  تحويل الئحة الشكوى إلى   ) ٩(المادة 



تقوم المديرية برفع الئحة الشكوى وحافظة البينات إلى الرئيس التنفيذي الذي يحيلها بدوره إلى 

  .  المجلس

  

  تكليف المفوض المختص)  ١٠(المادة 

يكلف المجلس خطياً أحد أعضائه ليتولى إجراءات فض النزاع موضوع الشكوى آخذاً 

  . باالعتبار طبيعة النزاع وموضوع الشكوى

  

  استكمال النواقص  ) ١١(المادة 

)  أ، ب٧(إذا كانت الئحة الشكوى غير مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 

من هذه التعليمات فعلى الهيئة إشعار المشتكي بإحدى الوسائل المنصوص عليها ) ٨(والمادة 

أيام عمل من ) ٣(من هذه التعليمات بضرورة استيفاء تلك المتطلبات خالل ) ٤٢(في المادة 

اليوم التالي لتاريخ تبليغه اإلشعار وفي حال عدم قيام المشتكي بذلك يتم وقف إجراءات النظر 

في الشكوى وللهيئة استكمال هذه اإلجراءات في حال قيامه باستكمال هذه النواقص، على أن 

 الشكوى ألول يوم عمل من اليوم التالي لقيد الئحة) ١٥(ال تتجاوز المدة في جميع األحوال 

  . مرة وذلك تحت طائلة إنهاء إجراءات النظر في الشكوى

  

  تقديم الالئحة الجوابية  )١٢(المادة 

تُبلّغ الهيئة المشتكى عليه نسخة عن الئحة الشكوى المقدمة وفقاً لهذه التعليمات ومرفقاتها 

ه واعتراضاته على والذي له أن يقدم الئحة جوابية عليها إلى الهيئة وكذلك مذكرة خطية بدفوع

  . يوم عمل من اليوم التالي لتبليغه) ١٥(بينات المشتكي وذلك خالل 

  

  البيانات الواجب توافرها في الالئحة الجوابية  ) ١٣(المادة 

  : يجب أن تشتمل الالئحة الجوابية في حال تقديمها على ما يلي-أ

  .  اسم المرخص له المشتكى عليه-١

ول عن المرخص له المشتكى عليه في إجراءات نظر  اسم الشخص المفوض بالمث-٢

  . الشكوى وعنوانه

  . إجابة واضحة على جميع البنود الواردة في الئحة الشكوى-٣

  . تاريخ تحرير الالئحة الجوابية-٤

  . توقيع المفوض بالتوقيع عن المشتكى عليه-٥

  



  :   ترفق الالئحة الجوابية بحافظة بينات تتضمن ما يلي-ب

  .  ت الخطية التي  تؤيد جواب المشتكى عليه البينا-١

 قائمة بأسماء الشهود إن وجدوا وعناوينهم وأية معلومات تبين وسائل االتصال بهم مع -٢

  . بيان للوقائع التي يرغب المشتكى عليه بإثباتها بشهادة الشهود ولكل شاهد على حدة

من ) أ(من الفقرة ) ٢(ند  سند التفويض الذي يثبت تفويض الشخص المشار إليه في الب-٣

  . هذه المادة

  

  التخلف عن تقديم الالئحة الجوابية)  ١٤(المادة 

إذا تخلّف المشتكى عليه عن تقديم الالئحة الجوابية وحافظة بيناته خالل المدة المحددة لذلك فال 

وائح وتستمر الهيئة في إجراءات النظر في الشكوى استناداً إلى الليجوز له تقديمها بعد ذلك 

والبينات المتوفرة لديها دون أن يعتبر تخلف المشتكى عليه عن تقديمها إقرارا منه بالوقائع 

  . والبنود الواردة في الئحة الشكوى
 

  الرد على الالئحة الجوابية وتقديم البينة الداحضة)  ١٥(المادة 

أن يقدم رداً عليها مع أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه الالئحة الجوابية ) ٧(للمشتكي وخالل 

مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المشتكى عليه، كما يجوز له أن يرفق برده أية بينة 

  . داحضة ألي من البينات التي قدمها المشتكى عليه

  

  البينات المقدمة باللغة االنجليزية)  ١٦(المادة 

لمفوض المختص وفي حاالت تقدم حافظة البينات من طرفي الشكوى باللغة العربية على أن ل

معينة إجازة تقديمها باللغة االنجليزية، على أن يقدم الطرف المعني من أطراف الشكوى 

  .   ترجمة لها إلى العربية وله كذلك طلب تقديم ترجمة معتمدة لها اذا ارتأى حاجة لذلك

  

  عدم االختصاص)  ١٧(المادة 

ى بأن موضوعها ال يدخل في اختصاص إذا تبين للمفوض المختص، وبعد دراسة ملف الشكو

الهيئة أو أنها منظورة أمام جهة قضائية أو تحكيمية، فعليه رد الشكوى قبل الدخول في 

األساس وإعالم المجلس بذلك، ويتم تبليغ طرفي الشكوى بهذا القرار ويجوز ألي منهما 

 .   من التعليمات) ٢٩(االعتراض عليه وفقا للمادة 

  



  فض المنازعاتآلية   )١٨(المادة 

للمفوض المختص وفي ضوء دراسته لملف الشكوى أن يقرر إما الفصل في الـشكوى                -أ 

وفقاً لإلجراءات الموصوفة في هذه التعليمات أو أن يدعو طرفي الشكوى الجتماعـات             

  .من أجل وضع إرشادات للتفاوض، أو محاولة تسوية النزاع بينهما

لتسوية فيقوم بتحديد مـدة لالجتماعـات   إذا قرر المفوض المختص فض النزاع بوسيلة ا       -ب 

يوم عمل، فإذا تـم  ) ١٥(التي تعقد لهذه الغاية بين الطرفين وبحضوره بحيث ال تتجاوز     

التوصل إلى تسوية فعلى المفوض المختص أن يبلغ المجلس خطياً بمضمونها باإلضافة            

نون أو  إلى تنسيبه بشأنها وللمجلس المصادقة عليها إذا كانـت ال تتعـارض مـع القـا               

يوم ) ١٥(المصلحة العامة للقطاع على أن يصدر المجلس قراره بهذا الخصوص خالل            

 . عمل من تاريخ الجلسة التي تم تبليغه بها بمضمون التسوية من قبل المفوض المختص

  إذا لم يتوصل طرفا الشكوى إلى تسوية خالل المدة التي حددها المفوض المختص لهـذه                 -ج

المجلس عليها فعلى المفوض المختص أن يستأنف إجراءاته للفصل         الغاية أو لم يصادق     

 .في النزاع وفقاً ألحكام هذه التعليمات

 
  مهام المفوض المختص  )١٩(المادة 

 :  للمفوض المختص ولغايات الفصل في الشكوى القيام بجميع المهام الالزمة لذلك ومنها ما يلي

 جمع المعلومات الضرورية والمتعلقة بموضوع الشكوى من مـديريات الهيئـة  وجميـع               -أ

  . األطراف ذات العالقة

 طلب أية بينات أو وثائق إضافية من طرفي الشكوى يرى أنها ضرورية لغايات الفـصل                -ب

 . فيها

 . عقد جلسات استماع-ج

 الهيئـة تنفيـذاً لإلجـراءات        اإلشراف على إعداد المخاطبات التي يتم تبليغها مـن قبـل           -د

  . الموصوفة في هذه التعليمات
 

 تشكيل اللجنة) ٢٠(المادة 

يتم تشكيل لجنة لمساعدة المفوض المختص في إجراءات الفصل في الـشكوى إن وجـد                 -أ

  .  حاجة لذلك بناء على توصية منه وقرار من الرئيس

 بحسب طبيعـة النـزاع       تتضمن توصية المفوض المختص أسماء أعضاء اللجنة وذلك          -ب

 .أعضاء كحد أقصى) ٥(وموضوع الشكوى وبحيث تتألف اللجنة من 
 



  مهام اللجنة) ٢١(المادة 

تقوم اللجنة بدراسة ملف الشكوى وتقديم الرأي في المسائل التي يكلفها بها المفوض المخـتص    

  . والقيام بأي من مهامه التي يفوضها بها
    

  جلسات االستماع) ٢٢(المادة 

للمفوض المختص الدعوة إلى جلسات لالستماع إلى شرح ألوجه ادعـاءات المـشتكي أو             -أ

أوجه دفاع المشتكى عليه إذا وجد ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مسبب من أحد طرفي                

الشكوى، وذلك بموجب إشعار خطي يوجه إلى طرفي الشكوى على أن يتضمن اإلشـارة              

  . عد انعقاد هذه الجلساتإلى موضوع الشكوى وتاريخ ومكان ومو

 يجوز لطرفي الشكوى أثناء جلسات االستماع تقديم مذكرات وعروض توضيحية لتوضيح            -ب

وتفسير ما ورد في اللوائح المتبادلة في الشكوى وأي من البينات المقدمة فيها  وذلك وفقاً                

لـم  لما يقرره المفوض المختص خالل جلسات االستماع على أنه ال يجوز للطرف الـذي    

يحضر جلسات االستماع رغم تبليغه ودون إبداء أي معذرة مشروعة، تقديم أية مـذكرات              

 .أو عروض توضيحية في أي مرحلة تالية من مراحل النظر في الشكوى

 للمفوض المختص االستماع لشهادة الشهود بحضور طرفي الشكوى ومناقشتهم بعد أدائهم            -ج

 ).ظيم أن أقول الحق  كل الحق و ال شيء غير الحقاقسم باهللا الع: (للقسم القانوني التالي

 كما ويجوز للمفوض المختص دعوة أي شخص طبيعي أو اعتباري وبحـضور طرفـي               -د

الشكوى يرى ضرورة لالستماع إلى رأيه لغايات الفصل في موضـوع الـشكوى وذلـك               

تزم فإذا حضر ذلك الشخص فعليه أن يقدم تعهدا خطيا يل         بموجب إشعار خطي يوجه إليه ،     

التي يطلع عليها أثناء جلسات االسـتماع وذلـك         بموجبه بالمحافظة على سرية المعلومات      

 .تحت طائلة المسؤولية

  .  تنعقد جلسات االستماع في جميع األحوال برئاسة المفوض المختص-هـ

 تدون محاضر الجلسات ويوقع عليها الموظف الذي نظمها ومن تم االستماع إليه وكذلك -وـ

 .لمختص وأعضاء اللجنة في حال تشكيلهاالمفوض ا

   لطرفي الشكوى اإلطالع على محاضر الجلسات ولهم الحصول على نسخ عنها بموجـب                -ز

 . طلب خطي يقدم للمفوض المختص

  

  التعامل مع البينات والمعلومات المؤشر عليها بالسرية) ٢٣(المادة 

أشير عليها من قبل أي منهما بأنهـا        إذا قدم طرفا الشكوى أي بينات أو معلومات خطية تم الت          

سرية فيتم التعامل معها على سبيل االستئناس فقط وإذا ارتأى المفوض المختص بعد ذلك بأن               



هذه البينات أو المعلومات الخطية ضرورية لغايات الفصل في الشكوى فعليه أن يبلغ الطـرف     

ذا رفض الطرف المعني ذلـك      المعني بأنه سيقوم برفع تدابير المحافظة على السرية عنها، فإ         

فيجوز له تقديم نسخة بديلة تكون خالية من المعلومات السرية  وإذا تعذر عليـه ذلـك فيـتم                   

  . استبعاد هذه البينات والمعلومات و ال يتم االعتماد عليها لغايات الفصل في الشكوى

  

  المرافعات الختامية)  ٢٤(المادة 

أيام عمل من اليـوم التـالي       ) ٧( أن يقدمها خالل      يجوز للمشتكي تقديم مرافعة خطية على      -أ

  .  لتاريخ انتهاء جلسات االستماع

أيام عمل مـن    ) ٧(يجوز للمشتكى عليه تقديم مرافعة جوابية خطية على أن يقدمها خالل            -ب

  . اليوم التالي لتاريخ تبليغه مرافعة المشتكي من قبل الهيئة

  

  ييناالستعانة بالخبراء واالستشار  )٢٥(المادة 

 يجوز للّمفوض المختص االستعانة بالخبراء أو االستشاريين لتقديم رأي فني أو استشاري أو              -أ

للمساعدة في تسوية النزاع موضوع الشكوى، وذلك مـن القائمـة المعـدة لهـذه الغايـة                 

من هذه التعليمات، وفي هذه الحالـة يقـوم المفـوض           ) ٣٧(والمنصوص عليها في المادة     

 .لى المجلس التخاذ القرار المقتضى بهذا الخصوصالمختص بالتنسيب إ

 في حال تبين للمفوض المختص  بأن موضوع الشكوى يتعلق بممارسات مخلة بالمنافـسة               -ب

 يقوم باالستئناس برأي أي مؤسسة رسمية عامة معنية بشؤون  المنافسة فـي المملكـة                فانه

   .بموجب قانونها

  اتفاق طرفي الشكوى  )٢٦(المادة 

طرفا الشكوى إلى اتفاق إلنهاء النزاع أثناء نظر الـشكوى مـن قبـل المفـوض                إذا توصل   

المختص فعليهما تزويد الهيئة ببيان خطي يفيد بانتهاء النزاع باإلضافة إلى نسخة عن االتفـاق      

المبرم بينهما، وعلى المفوض المختص في هذه الحالة أن يوقف إجراءات الفصل في الشكوى              

ذا االتفاق لكي يقوم بدراسته واتخـاذ اإلجـراءات التـي يراهـا             وإشعار المجلس بمضمون ه   

  . مناسبة

  قرار المفوض المختص  )٢٧(المادة 

ويكون قراره واجب التنفيذ فـور صـدوره        يصدر المفوض المختص قراره بموضوع الشكوى       

  .ويجوز االعتراض عليه وفقا ألحكام الباب الرابع من هذه التعليمات

  

  



  لقرارتبليغ ا   ) ٢٨(المادة 

  . من خالل الرئيسيتم تبليغ قرار المفوض المختص خطيا إلى طرفي الشكوى بتاريخ صدوره

  

  الباب الرابع

   القراراالعتراض على
  
 

  االعتراض على قرار المفوض المختص  )٢٩(المادة 

يجوز االعتراض على قرار المفوض المختص لدى المجلس وبموجب الئحة اعتراض تُقـدم             

يوم من تاريخ التبليغ بالقرار وإال اعتبر القـرار  ) ٣٠(كوى وذلك خالل من أي من طرفي الش    

  . قطعيا
 

  الئحة االعتراض  )٣٠(المادة 

 :يجب أن تتضمن الئحة االعتراض ما يلي

 .اسم المرخص له المعترض .١

  .القرار المعترض عليه وتاريخ صدوره.   ٣

  .تسلسلةأسباب االعتراض بصورة موجزة في بنود مستقلة وبأرقام م.   ٤

  . الطلبات.   ٥

  .تاريخ تحرير الئحة االعتراض.   ٦

  .توقيع المرخص له المعترض.   ٧

  

  الجواب على االعتراض )٣١(المادة 

تبلغ الهيئة الئحة االعتراض إلى المرخص له  األخر الطرف في الشكوى والذي له أن يقـدم                 

ئحة االعتراض، وفي حال تخلفـه      أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه ال      ) ٧(الئحة جوابية خالل    

عن تقديمها خالل هذه المدة ينظر المجلس في االعتراض على ضوء اللوائح المقدمة دون أن               

  .يعتبر ذلك إقرارا منه بالوقائع والبنود الواردة في الئحة االعتراض

  

  

  الرد على الجواب )٣٢(المادة 



أيام عمل من اليـوم     ) ٥(الرد عليها خالل    تُبلّغ الهيئة الالئحة الجوابية إلى المعترِض وله حق         

  .التالي لتبليغه تلك الالئحة

  

  طلب معلومات إضافية )٣٣(المادة 

للمجلس ومن تلقاء نفسه، وبعد دراسة اللوائح المقدمة، أن يدعو أي من طرفي الشكوى للـرد                

على أي من استفساراته أو لتقديم اإليضاحات التي يراها ضـرورية لغايـات الفـصل فـي                 

 .العتراضا

  

  قرار المجلس) ٣٤(المادة  

 ال يجوز للمفوض المختص المشاركة في المداوالت التي يعقدها المجلس لغايـات إصـدار        -أ

القرار في االعتراض أو في التصويت على ذلك القرار، على أنه يجوز للمجلس الطلـب               

  .إليه تقديم أي إيضاح أو تفسير بشأن أي من حيثيات القرار الذي أصدره

وال يجوز ألي عضو     يصدر المجلس قراره في االعتراض بأكثرية األعضاء الحاضرين،          -ب

 وفي حال تساوي األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وعلـى           االمتناع عن التصويت  

 . العضو المخالف تثبيت مخالفته في القرار أو في مذكرة خطية تُضم إلى القرار
 

  الباب الخامس

  أحكام عامة
  

    ) ٣٥(المادة 

من ) أ،ب/٧(تسري على بقية اللوائح المقدمة من طرفي الشكوى المتطلبات الواردة في المادة 

هذه التعليمات، وفي حال تقديمها خالفاً لذلك فعلى الهيئة إشعار الطرف الذي قدمها بإحدى 

من هذه التعليمات بضرورة استيفائه تلك المتطلبات ) ٤٢(الوسائل المنصوص عليها في المادة 

أيام عمل من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اإلشعار وفي حال عدم قيامه بذلك يتم ) ٣(ل خال

  . االلتفات عن تلك اللوائح لغايات الفصل في الشكوى

    

  

  االتحاد في الشكوى)  ٣٦(المادة 

يجوز ألكثر من مرخص له أن يتحدوا في شكوى واحدة بصفتهم مشتكين إذا كان الحق الذي 

اً بفعل واحد أو مجموعة واحدة من األفعال، كما يجوز لهم أن يتحدوا إذا كانوا يدعون به متعلق



قد أقاموا شكاوى على انفراد ثم ظهر بأن بين هذه الشكاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة 

  . وذلك بناء على طلب خطي ومسبب يقدم منهم أو بدعوة من المفوض المختص

  

  ستشاريينقائمة الخبراء واال  )٣٧(المادة 

 تعد الهيئة  قائمة بأسماء الخبراء في حقول االتصاالت والهندسة والتدقيق المحاسبي -أ

واالقتصاد والقانون، وأسماء  المحكمين والوسطاء وغيرهم من ذوي االختصاص الذين 

لهم عالقة بعمل الهيئة الختيار المناسب من بينهم للقيام بأي من المهام الموصوفة في 

  .  من هذه التعليمات ويتم تحديث هذه القائمة كل ستة أشهر) ٢٥(المادة 

 يحظر على أي من المستشارين والخبراء أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع                -ب

أي من طرفي الشكوى أو في موضوع النزاع الذي يطلب إليه القيام بالتـسوية بـشأنه أو                 

مستشار أو الخبير قبل مباشـرة مهامـه       تقديم رأي فني أو استشاري بخصوصه، ويلتزم ال       

بالتوقيع على تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء وجود هذه المصلحة وبالمحافظة على السرية             

التامة تحت طائلة المسؤولية، ويحق للمجلس تنحية أي مستشار أو خبير في حال تبين لـه                

  .بدال منهوجود تلك المصلحة، وللمجلس في هذه الحالة تعيين مستشار أو خبير آخر 
 
 اللجوء إلى التحكيم  )٣٨(المادة 

مع مراعاة ما ورد في تعليمات الربط البيني، يجوز للمجلس وفي أحوال استثنائية وبناء علـى           

تنسيب المفوض المختص وبعد دراسته للّوائح المقدمة فيها أن يوجه طرفي الشكوى للجوء إلى              

ق وبعد التأكد بـأن ذلـك ال يـؤثر علـى            التحكيم إذا لم يكن أحدهما ذا قوة مهيمنة في السو         

  .مقتضيات المصلحة العامة للقطاع وال يؤثر على تطبيق السياسة العامة

  

  المدد الزمنية للنظر في الشكاوى تمديد )  ٣٩(المادة 

أشهر من تاريخ انقضاء مدد تقديم اللوائح والمنصوص ) ٦(يتم الفصل في الشكوى خالل  -أ

 التعليمات، وفي حال طرأت الحاجة لتمديد المدة فللمفوض عليها في الباب الثاني هذه

المختص أو المجلس حسب مقتضى الحال تمديد هذه المدة على أن يكون قرار التمديد 

  .مسبباً

 لتقديم اللوائح يجوز ألي من طرفي الشكوى تقديم طلب من أجل تمديد المدد الزمنية -ب

أيام عمل كحد أقصى على أن يكون طلب ) ٥(المنصوص عليها في هذه التعليمات وبواقع 

مسبباً ومقدما ضمن المدة المطلوب تمديدها، وللمجلس أو المفوض المختص التمديد 

  . وحسب المقتضى صالحية تقديرية في قبول أو رفض الطلب



  

  االتصال مع الهيئة أثناء نظر الشكوى) ٤٠(المادة 

ياً مع الرئيس أو أي من المفوضين أو ال يجوز ألي من طرفي الشكوى االتصال شفوياً أو كتاب

أي عضو في اللجنة أو أي موظف آخر في الهيئة لبحث موضوع الشكوى أثناء النظر فيها إال 

  .وفق اإلجراءات المبينة في هذه التعليمات
  

  احتساب المدد ) ٤١(المادة 

ال يحتسب اليوم يتم احتساب المدد المعينة في هذه التعليمات بالتقويم الميالدي ولهذه الغاية 

الذي تم فيه اإلجراء مجريا للميعاد وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم 

  . عمل بعده
  

  المخاطبات  )٤٢(المادة 

يتم تبليغ اإلشعارات واللوائح والقرارات الواردة في هذه التعليمات بإحدى وسائل التبليغ   -أ 

  :التالية

 إلى العناوين المبينة في اتفاقية ترخيص كل تسليمها مباشرة إلى طرفي الشكوى .١

 .منهما مقابل إيصال تسلم

  .تسليمها بالبريد المسجل أو الممتاز .٢

من هذه ) أ(يعتبر التبليغ بأنه قد تم في أي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة   -ب 

 :المادة اعتباراً من

 .تاريخ التسليم المباشر مقابل إيصال تسلم .١

  .ريخ اإليداع بالبريد المسجلرابع يوم عمل من تا .٢

  .ثالث يوم عمل من تاريخ اإليداع بالبريد الممتاز .٣
 

   القراراتنشر) ٤٣(المادة 

تنشر القرارات الصادرة عن المفوض المختص أو المجلس حسب المقتضى على الموقع 

  . اإللكتروني للهيئة

  
  بدل الخدمات ) ٤٤(المادة 

عند قيد الئحة الشكوى لدى دينار أردني ) ٢٠٠٠(  تستوفي الهيئة بدل خدمات مقداره -أ

  .الهيئة



 للهيئة مراجعة قيمة بدل الخدمات سنويا للتأكد من أن قيمة هذا البدل يعكس التكلفة الفعلية -ب

 .إلجراءات فض المنازعات لديها

) ١٨(  إذا تم  التوصل إلى حل للنزاع بطريق المفاوضات أو التسوية وفقا ألحكام المادة -ج

من هذه التعليمات، فتقوم الهيئة ) ٢٦(لى اتفاق إلنهاء النزاع وفقا ألحكام المادة أو إ

بإعادة احتساب قيمة بدل الخدمات بما يغطي كلفتها عن القيام باإلجراءات التي تسبق 

الوصول إلى حل للنزاع وفقا لما ذكر بأعاله، فإذا تبين بان هذه الكلفة هي أقل من 

من هذه المادة يعاد الفرق إلى الطرف المشتكي، على ) أ(بند المبلغ المدفوع بموجب ال

أن يتحمل طرفا الشكوى بالتساوي قيمة البدل الذي قررت الهيئة استبقائه في هذه الحالة 

  . وأتعاب الخبراء واالستشاريين إذا تمت االستعانة بهم من قبل الهيئة
 

 النفقات والمصاريف) ٤٥(المادة 

طلب سماع شهادة أو إجراء الخبرة كافـة النفقـات والمـصاريف               يتحمل الطرف مقدم       -أ

 .المتعلقة بذلك الطلب

 يتحمل الطرف الذي يحكم عليه بنتيجة القرار الصادر عن المفوض المختص أو المجلس              -ب

حسب المقتضى بالفصل في النزاع موضوع الشكوى بدل الخدمات المدفوعة بموجـب            

ضافة إلى أتعاب الخبراء واالستـشاريين إذا تمـت         باإلمن هذه التعليمات    ) أ/٤٤(المادة  

 .االستعانة بهم من قبل الهيئة لغايات الفصل في النزاع

  إذا حكم على كل من طرفي الشكوى بنتيجة القرار الصادر بالفصل في النزاع موضوع -ج

الشكوى أو لم يتضمن قرار المفوض المختص أو المجلس حسب المقتضى تحديداً 

م له والمحكوم عليه فيتحمل طرفا الشكوى بدل الخدمات المدفوعة للطرف المحكو

وأتعاب الخبراء واالستشاريين إذا تمت من هذه التعليمات ) أ/٤٤(بموجب المادة 

  .  وفقا لما يحدده القرار الصادر بالفصل في النزاعاالستعانة بهم من قبل الهيئة

 


