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  ئة تنظيم قطاع االتصاالتهي
  

  تعريف مشترك الهاتف المتنقل الفعاللقرار تنظيمي 
  

  التسمية  .١

  

ويعمـل بـه    ) تعريف مشترك الهاتف المتنقل الفعال    لقرار تنظيمي   (يسمى هذا القرار     ١,١

  .تصاالتاعتباراً من تاريخ إقراره من قبل مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع اال

  

  مقدمة .٢

  

) ١٣(من قانون االتصاالت رقـم      ) هـ/٦(وفقاً ألحكام المادة    هيئة  استناداً إلى دور ال    ٢,١

في تحفيز المنافسة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         وتعديالته   ١٩٩٥لسنة  

باالعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها في تقديم تلك الخدمات،            

فـي حمايـة مـصالح       انون االتـصاالت  من ق ) د/٦(وفقاً ألحكام المادة    ودور الهيئة   

 .ذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغايةالمستفيدين واتخا
 

وانطالقاً من ضرورة قيام الهيئة بمراقبة تأثير المنافسة في قطاع االتـصاالت عـن               ٢,٢

طريق جمع وتحليل ونشر معلومات دقيقة وواقعية تعكس التطـور الفعلـي لقطـاع              

 . التي يشهدها هذا القطاعاالتصاالت في ظل البيئة التنافسية
 

من قانون االتصاالت المتمثلة في جمـع       ) م/٦(وتنفيذاً لمهام الهيئة وفقاً ألحكام المادة        ٢,٣

المعلومات المتعلقة بقطاعي االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات إلعـداد تقـارير            

بموجب الخطة اإلسـتراتيجية الوطنيـة       وواجباتها وإرشادات للمستفيدين وإصدارها،  

تمثلة في مراقبة التوجهات الفعلية للقطاع الفرعي لالتصاالت المتنقلة بشكل يكفـل            الم

إعطاء صورة أوضح وأدق للمستثمرين والمحللين عن واقع سوق االتصاالت المتنقلة           

 .في األردن
 

خدمات االتصاالت الالسلكية المتنقلة العامة ودراسة وتقيـيم        وبعد التشاور مع مشغلي      ٢,٤

تقـرر هيئـة تنظـيم قطـاع        عناية؛  بدقة و ة منهم حول الموضوع     المالحظات الوارد 

 ٢



لهواتف المتنقلـة   االتصاالت فيما يلي معايير تعريف وحصر أعداد مشتركي خدمات ا         

 . عنهااإلعالنكيفية و الفعالين
 
  التعريف .٣

  

  :مشترك الدفع الالحق ٣,١

 ســــجل المــوقع المــحلي     ي  ــــسجل ف ـــترك الم ـو المش ـــه

(Home Location Register - HLR) الالسـلكية   عند مشغل خدمات االتصاالت

قام بتسديد فاتورته الشهرية أو دفع اشتراكه الـشهري أو          الذي  المتنقلة العامة المعني    

الذي يحدث على اشتراكه نشاط واحد على األقل من أحد األنشطة مدفوعـة األجـر               

حد مشغلي خدمات االتصاالت     ذلك األجر من قبل أ     يلالمذكورة تالياً، بحيث يتم تحص    

، لتاريخ حصر أعداد المـشتركين الفعـالين       العامة، وذلك خالل الثالثة أشهر السابقة     

عدم إمكانية اإلرسال واالستقبال ألي     (ويستثنى من ذلك الخطوط المفصولة فصالً كلياً        

  ):نوع من الخدمات

  

 استقبال المكالمات/ إرسال  •

 (SMS)إرسال الرسائل النصية القصيرة  •

 إعادة شحن أو تفعيل االشتراك/ شحن  •

الحركة الهاتفية في التجوال الدولي والتي تشمل الدقائق المرسلة أو المـستقبلة أو              •

 إرسال الرسائل النصية القصيرة

 مثـل  (Multimedia Services)اســـتخدام خـدمات الوسـائط المتعـددة     •

(WAP, WEB, MMS, E-mail)تخدمة مثـل   بصرف النظر عن التقنية المس

(GPRS, EDGE) . ال يشمل ذلك الرسائل القصيرة النصيةSMS .   فـي حالـة

، يتم  (E-mail) أو البريد االلكتروني     (MMS)استخدام رسائل الوسائط المتعددة     

 .احتساب المشتركين الذين قاموا بعمليات اإلرسال فقط

  

  : مشترك الدفع المسبق ٣,٢

 ســــجل المــوقع المــحلي     ي  ــــسجل ف ـــترك الم ـو المش ـــه

(Home Location Register - HLR) الالسـلكية   عند مشغل خدمات االتصاالت

 الذي يحدث على اشتراكه نشاط واحد على األقل من األنـشطة            المتنقلة العامة المعني  

 ٣



ذلك األجر من قبـل أحـد مـشغلي          يلتحصمدفوعة األجر المذكورة تالياً، بحيث يتم       

 لتـاريخ حـصر أعـداد       لعامة، وذلك خالل الثالثة أشهر السابقة     خدمات االتصاالت ا  

عـدم إمكانيـة    (، ويستثنى من ذلك الخطوط المفصولة فصالً كلياً         المشتركين الفعالين 

  ):اإلرسال واالستقبال ألي نوع من الخدمات

  

 استقبال المكالمات/ إرسال  •

 (SMS)إرسال الرسائل النصية القصيرة  •

 يل االشتراكإعادة شحن أو تفع/ شحن  •

الحركة الهاتفية في التجوال الدولي والتي تشمل الدقائق المرسلة أو المـستقبلة أو              •

 إرسال الرسائل النصية القصيرة

  مثـل (Multimedia Services)تخدام خـدمات الوسـائط المتعـددة    ـــاس •

(WAP, WEB, MMS, E-mail)  بصرف النظر عن التقنية المستخدمة مثـل 

(GPRS, EDGE) .يشمل ذلك الرسائل القصيرة النصية ال SMS .   فـي حالـة

، يتم  (E-mail) أو البريد االلكتروني     (MMS)استخدام رسائل الوسائط المتعددة     

  .احتساب المشتركين الذين قاموا بعمليات اإلرسال فقط

  

  األطر الزمنية وكيفية تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بأعداد المشتركين .٤
 

 أعـداد بالمتنقلة العامة تزويد الهيئة     الالسلكية   خدمات االتصاالت    يمشغل يتوجب على  ٤,١

وفقاً للشروط التاليةحسب التعريف المنصوص عليه أعاله لديهم الين المشتركين الفع: 

  

  يوم عمل من انتهاء كل ربع، أو خمسة عشر خالل سنويبشكل دوري ربع ٤,١,١
 

 .عند استالم طلب رسمي من الهيئة بذلك في أي وقت ٤,١,٢
 
  أعداد المشتركين الفعالينعن لة وكيفية اإلعالن عن التعريف المعتمد ووسي .٥

  

السـلكية  تقوم الهيئة بنشر أعداد المشتركين الفعالين لكل مشغل خدمات اتـصاالت            س ٥,١

 .بالوسيلة التي تراها مناسبة  سنويمتنقلة عامة بشكل دوري ربع
 

 ٤



ند اإلعالن عـن أعـداد       ع المتنقلة ةالالسلكي  خدمات االتصاالت  يمشغليتوجب على    ٥,٢

  في هـذا القـرار      استخدام عدد المشتركين الفعالين حسب التعريف المعتمد       ممشتركيه

 .وفقاً للتعريف المعتمد من قبل الهيئة حصرهتم والتنويه إلى أن هذا العدد 

  

  التدقيق على أعداد المشتركين .٦
 

يق القيام بالكشف   تقوم الهيئة وبشكل مستمر بالتدقيق على أعداد المشتركين عن طر         س ٦,١

تدقيق أعداد المـشتركين    عملية  الحسي وفحص سجالت المشغل الفنية وفقاً إلجراءات        

 .المعتمدة من قبل الهيئة (QoS1)في شركات االتصاالت المرخصة 

  

  حكام عامةأ .٧

  

 خطـوط المـوظفين لـدى مـشغل خـدمات            في هذا القرار   المعتمدالتعريف  يشمل   ٧,١

 . المعنيالعامةالمتنقلة الالسلكية االتصاالت 
 

 هذا التعريف هو لغايات حصر أعداد المشتركين الفعالين لدى كل مـشغل خدمـة               إن ٧٫٢

لـذا   ت فصل الخطوط التي ال تتطابق معه؛      متنقلة عامة وليس لغايا   السلكية  اتصاالت  

فصل االشتراكات والخطـوط    متنقلة عامة   السلكية  خدمات اتصاالت   على كل مشغل    

عقود االشتراك المعتمدة لديه الموافق عليها مـن        وبنود  حكام  وفقاً أل التابعة لمشتركيه   

 .المبرمة مع المشتركين لديهقبل الهيئة و

 ٥




