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  المملكة األردنية الهاشمية
  

  
  

  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  
تصاالت بحرية لال تصريح حول إنشاء منافذ

  في األردن الدولية

  

  

من االستفسارات حول عدداً الهيئة مؤخراً  تلقت

لالتصاالت  جديدة بحرية إنشاء منافذإمكانية 

وعليه ، وعمالً بأحكام قانون  .ألردنفي االدولية 

االت التي تدعو هيئة تنظيم قطاع االتص

 في قطاع االتصاالت إلى تحفيز المنافسة

 ،على عوامل السوق باالعتماد االتصاالت

وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، ومن أجل 

فإن الهيئة  ،توفير الوضوح حول هذا الموضوع

  . تصدر هذا التصريح
 

تم ، 2005كانون الثاني  اية شهربدمنذ  •

رفع القيود على الترخيص في قطاع 

لم يعد  هوهذا يعني أن. االتصاالت الثابتة

لحقوق اإلنفرادية السابقة التي  وجودهناك 
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The TRC has recently received a number of 
enquiries concerning the possibility of the 
establishment of new international 
telecommunication submarine gateways in 
Jordan. Therefore, and in compliance with 
the terms of the telecommunications law that 
call upon the TRC to stimulate competition 
by relying on market forces and so regulating 
them to ensure the effective provision of 
telecommunication and information 
technology services, and in order to provide 
clarity about this subject, the TRC issues this 
statement. 
 
 
 
 
 

• Since January 1st 2005, licensing 
restrictions within the fixed 
telecommunications sub-sector have 
been removed. That is to say that 
previous exclusive rights enjoyed by 
Jordan Telecom ceased to be 
effective.  
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 .كانت تتمتع بها االتصاالت األردنية
 
تقديم خدمة المنافذ البحرية لالتصاالت   إن •

الدولية في األردن ال يخضع ألي نوع من 

 نواع الحقوق اإلنفرادية بالرغم من أن أ

 هي شركة االتصاالت األردنية حالياً

لهذه الخدمة عبر خليج  الوحيدالمزود 

، وبالتالي فإنه ال توجد أي  العقبة

 محظورات أو محددات على إنشاء منافذ

وفقاً لشروط  في العقبة بديلة بحرية

   .الترخيص السائدة

 
  

  

هج التنظيمي  في الن تسهيل التجانسلغايات  •

قامت الهيئة بإيجاد إطار  ،ونمو القطاع

. تنظيمي متكامل للتنظيم والترخيص

ولغايات توفير مستوى أعلى من الوثوقية 

التنظيمية وإلزالة الدرجات المختلفة من 

 عن وجود نجمالتباين التنظيمي الذي 

، فإن هذا اإلطار متباينةاتفاقيات ترخيص 

لتكنولوجية التنظيمي يتصف بالحيادية ا

 والشفافية واالعتماد على القواعد

 . التنظيمية
  

  

إن النموذج التنظيمي الذي تم إيجاده،  •

باستمرار، مصمم  تطويرهوالذي يتم 

زالة العوائق إو القطاع في منافسةاللتشجيع 

تحديد عدد : مثل لدخول السوق المصطنعة

 االنفراديةالرخص التي يمكن إصدارها أو 

 .اتفي تقديم الخدم

  

  

 
 
 
• The provision of international 

telecommunication submarine 
gateway services in Jordan is not 
subject to any form of exclusive right  
despite the fact that Jordan Telecom 
is currently the sole provider of this 
service through the gulf of Aqaba. 
Therefore, there are no restrictions or 
limitations on the establishment of 
alternative submarine gateways in 
Aqaba in accordance with the 
prevailing licensing conditions. 

 
 

 
 
 
 

• To facilitate consistency in regulatory 
approach and growth within the 
sector the TRC has established an 
Integrated Licensing and Regulatory 
regime. In order to provide an 
increased level of regulatory 
confidence and to remove varying 
degrees of regulatory asymmetry 
brought about through diverse forms 
of license agreements this regime is 
technologically neutral; transparent; 
and rules based.  

 
 
 
 
 
 
 

• The regulatory model that has been 
established and is continually being 
enhanced is designed to encourage 
competition and to remove artificial 
barriers to entry such as: limitations 
in the number of licenses that can be 
issued; or exclusivity over the 
provision of services.  
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ال توجد أي أسباب قانونية أو تنظيمية  •

 مزودينترخيص  تقديم أو تحول دون

 البحرية منافذالخدمات  آخرين لتقديم

ال يوجد كذلك أي  كما .التصاالت الدوليةل

محددات تتعلق بالملكية في قطاع 

 .االتصاالت في المملكة
  

  

للمستهلك  المتاحة من أجل زيادة الخيارات •

 في من المنافسة مزيدوة من والفائدة المرج

فإن الهيئة ترحب بطلبات  تقطاع االتصاال

الترخيص من المزودين المحتملين لخدمات 

عبر  التصاالت الدوليةالبحرية لمنافذ ال

 . خليج العقبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 
 
 
 

• There are no legal or regulatory 
reasons that prevent the provision and 
licensing of other providers to 
provide International 
Telecommunication Gateway 
Services. There are also no limitations 
on ownership in the 
telecommunications sector in the 
kingdom. 

 
 
 

• Therefore, and In the interest of 
increasing consumer choice and the 
potential benefits attributed to higher 
levels of competition in telecom 
sector the TRC welcomes license 
applications from prospective 
providers of International 
Telecommunication submarine 
Gateway through the Gulf of Aqaba.  
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