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PROGRAM OF LICENSING 

 
الترخيص برنامج

 

 1.  THE AIMS OF THE  LICENSING PROGRAM  
 

 .١ الترخيص برنامج أهداف

 

A program of licensing of entrants to the Fixed Telecommunications 
sub-sector is necessary as rights, granted under the license of Jordan 
Telecom (JT), to exclusivity of supply of services by JT end at 31st 
December, 2004 and it is accordingly essential to enable the entry of 
competitors to JT at 1st January, 2005. 

إن إطالق برنامج لترخيص مشغلين في قطاع االتصاالت الثابتة ضروري 
لفتح باب االستثمار في هذا القطاع في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء فترة 
االنفرادية التي تتمتع بها شركة االتصاالت األردنية بتاريخ الحادي 

 . ٢٠٠٤والثالثين من كانون األول 

 

 

In order that the program of licensing to Fixed Telecommunications 
is set within a proper context, this document further informs of the 
evolution to an Integrated Regime of licensing and regulation that is 
common to all activities within telecommunications. The Integrated 
regime will be fully operational in 2006, in accordance with the 
Telecommunications Law and  related existing license agreements. 

ومع مراعاة وجوب وضع برنامج الترخيص المطلوب لقطاع االتصاالت 
 تنظيم مختلف أسسالثابتة في سياق يتناسب مع التوجه العام لتوحيد 

 االتصاالت فإن هذه الوثيقة تقترح تطبيق التحول التدريجي  قطاعأنشطة
 للترخيص ابتداء من برنامج ترخيص انتقالي متكاملتنظيمي إطار نحو 
 مع مراعاة النصوص الواردة في قانون االتصاالت واتفاقيات ٢٠٠٥لعام 

التنظيمي اإلطار لى إوذلك بهدف الوصول العالقة الترخيص الحالية ذات 
 . ٢٠٠٦ اعتباراً من المتكامل

 

    

1.1 2005 Licensing Program   ١/١ ٢٠٠٥برنامج الترخيص لعام 
 

The 2005 Program of licensing will allow entry to the 
fixed services market in competition with JT.  The overall 
aim is to achieve the specific goals of Government 
Policy, in particular to 

 الدخول لسوق الخدمات الثابتة ٢٠٠٥سيتيح برنامج الترخيص للعام 
 تحقيق هوالكلي  إن الهدف. للتنافس مع شركة االتصاالت األردنية

 :األهداف المحددة والغايات المرجوة لسياسة الحكومة، وباألخص

 

 a) The enhancement from present levels of the scope, availability and 
quality of services, and, choice of service providers, made 
available in Jordan. It is necessary that fixed services available in 
Jordan at least match those of peer states.  They are necessary to 
the development and growth of the economy and the meeting of 
government’s social goals. 

بالنسبة إلى مستوياتها الحالية وتوافرها وجودتها  الخدمات تنوعتعزيز  ) أ
حيث انه من .  لهذه الخدماتالمقدمةرات بين الجهات وتوسيع الخيا

  في المملكة االتصاالت الثابتةاتمستوى خدمالضروري أن يضاهي 
ولهذا تأثير هام في . المناظرة في الدول مستويات الخدمات المتاحة

 زيادة كفاءة القوى نمو االقتصاد وتطوره وفيجذب االستثمار و 
 .ة في التنمية االجتماعيةأهداف الحكوم العاملة وفي تحقيق
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 b) Particular goals, within the progressive development of the sub-
sector, include but are not limited to; the introduction of 
alternative international services, alternative international 
capacity and gateways, the exploitation of new technologies, 
notably in the data communication area, and, the exploitation of 
technologies and systems that may be used for the provision of 
multiple services. 

ضمن اإلطار العام الساعي لتحقيق التقدم والنمو أهداف محددة وهناك  ) ب
ه األهداف تتضمن األمور اآلتية دون أن تقتصر هذ. في هذا القطاع

توفير سعات  وبديلة،منافسة و  خدمات اتصاالت دولية إدخال: عليها
 خاصة في مجال الحديثة، واستغالل التكنولوجيا ومخارج دولية بديلة

 باإلضافة إلى استخدام األنظمة والتكنولوجيا التي نقل المعلومات،
 .المتنوعةتتيح تقديم الخدمات المتعددة 

 

 c) It is a goal, that, overall, the fixed telecommunications sub-sector 
supplies facilities and capacity upon which other sectors within 
ICT may add value in an innovative manner.  These elements to 
be affordable to the user and profitable to the supplier.” 

يوفر قطاع االتصاالت أن إن احد األهداف و بصورة عامة، هو  ) ت
قطاع الثابتة التجهيزات والخدمات والعناصر األساسية لتمكين 

وزيادة البناء عليها االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بكافة فروعة، 
هذه العناصر األساسية يجب أن تكون  .قيمتها المضافة بطرق مبتكرة

، بحيث يتم في آن معاًلمقدميها  ومربحة  المستخدمينت إمكانياضمن
 .التطور واإلبداع وزيادة الملكية الفكرية للمجتمع

 

1.1.1 Motivations ١/١/١ الدوافع 
 

In formulating its Program, therefore, TRC has been motivated by a 
desire to open immediate opportunities for the private sector to 
innovate and invest, and, to bring existing National assets |(networks 
owned by some governmental organizations) into play within the 
telecommunications market, in a proper and fair manner. 

 هو ٢٠٠٥ترخيص لعام إن من أبرز الدوافع لقيام الهيئة بوضع برنامج ال
 فرص فورية للقطاع الخاص لالبتكار واالستثمار وتفعيل إيجادالعمل على 

شبكات االتصاالت (استخدام الموجودات الوطنية المتوفرة في القطاع 
 .بطريقة صحيحة وعادلة) العائدة لبعض مؤسسات الدولة

 

1.1.2 Anticipated Outcome Of The Program ١/١/٢  من البرنامجالنتيجة المتوقعة 
 

TRC anticipates that its Program, together with necessary regulatory 
measures related to interconnect and access services and the 
enablement of service supplier selection by users, will result in the 
entry to the market of a limited number of providers of international 
capacity and services, voice over internet protocol (VoIP) and other 
data service providers, enhanced provision of broadband services, the 
expansion of the scope of the businesses of existing licensees, 
including those of JT and the licensees providing public mobile 
wireless services, and, the greater utilisation of existing assets.  TRC 
does not anticipate that its Program will result in any major 
replication of the JT fixed network, which will remain the dominant 
infrastructure in the fixed service market. 

 التدابير إلى باإلضافةتتوقع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن هذا البرنامج 
النفاذ وخدمات  البيني بالربط والمتعلقةالتنظيمية الضرورية التي ستتخذ 

) أ: ( المستفيدين من اختيار مزود الخدمة ستؤدي من جهة إلىوتمكين
 ،مشغلي شبكات وخدمات االتصاالت الدوليةدخول عدد محدود من 

نقل المعلومات وخدمات ومزودي نقل الصوت عبر بروتوكول االنترنت 
التوسع في تزويد خدمات ) ب(، ومن جهة أخرى سيؤدي إلى األخرى

 في توسيع نطاق أعمال المرخص لهم الحاليين بما) ج (الحزم العريضة
  المتنقّلةالالسلكيةمات الخد شركة االتصاالت األردنية ومرخصي ذلك

ال تتوقع الهيئة أن ينتج و. للموجودات القائمةاستغالل أفضل ) د(، العامة
عن برنامجها أي عملية من شأنها بناء شبكة مماثلة لشبكة شركة 
االتصاالت األردنية الثابتة، والتي ستبقى البنية التحتية المهيمنة في سوق 

 .الخدمات الثابتة
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1.1.3 Removing Some Constraints From JT  ١/١/٣ األردنية رفع بعض القيود عن شركة االتصاالت 
 

The Program specifically recognises that in subjecting JT to 
competition it is necessary to progressively remove or alter the 
regulation of JT activities.  There must continue to be safeguards 
against the abuse of market power because most market entrants must 
use JT services in some form.  However, as true competition arises 
JT can be freed of certain constraints.  The ending of monopoly, 
whilst a challenge for JT, for which it has had several years to 
prepare, also represents an opportunity for it to enter a new phase of 
innovative development. 

شركة االتصاالت األردنية للتنافس في قطاع االتصاالت الثابتة تعريض إن 
 التنظيمية لألنشطةاإلجراءات أو إزالة /يستدعي التدرج في تغيير و

 فمن ناحية يجب الحد من .والخدمات التي توفرها شركة االتصاالت األردنية
شركة إساءة استخدام سيطرة الشركة على السوق خاصة وأنها ستبقى هي ال

ومن .  بآخرأو بشكل الوحيدة القادرة على توفير احتياجات المشغلين الجدد
ة ال بد أن يصحبها رفع بعض القيود يقيناحية أخرى فإن وجود المنافسة الحق

وإذا كان إنهاء االنفرادية يشكل تحديا لشركة . التنظيمية عن الشركة
ة لالستعداد لمواجهة  فقد منحت الشركة فترة زمنية كافياألردنية االتصاالت

ذلك التحدي، وكذلك فإن وجود المنافسة يشكل فرصة للشركة للدخول إلى 
 . مرحلة جديدة من بناء القدرات اإلبداعية

 

1.1.4 Benefits ١/١/٤ الفوائد 
 

Substantial benefit will arise from the liberalisation of the fixed sub-
sector.  The benefits will be seen not only in lower user pricing 
within expanding levels of demand, but also in a wider stimulus to 
the National economy.  It can be expected, for example, that IT 
enabled services that have a dependence upon the availability of 
plentiful and reasonably priced fixed telecommunications capacity, 
will be established 

ستتمخض عملية تحرير قطاع االتصاالت الثابتة عن فوائد ملموسة ليست 
 طلب الخدماتعلى في ظل اإلقبال المتزايد قاصرة على تخفيض األسعار 

على توقع ممن الو  .فحسب، ولكنها ستحفز االقتصاد الوطني بشكل أشمل
اتصاالت ذات سعات عالية الخدمات التي تستخدم سبيل المثال إن توفير 

 عار معقولة سيرفع من وتيرة وكثافة انتشار خدمات المعلوماتبأس

 

1.2 Evolution To The Integrated Regime  ل نحو١/٢ المتكاملالتنظيمي اإلطار التحو 

 
The evolution to the Integrated Regime of licensing and regulation to 
be fully implemented in 2006, will further improve the efficiency of 
all markets within telecommunications.  

نجازه بالكامل في  إ والذي سيتم  المتكاملالتنظيمي إلى اإلطار التحولإن 
قطاع العاملة في كفاءة وفاعلية األسواق عمل على رفع ، سي٢٠٠٦عام 

 . االتصاالت

 

 
a)  The present regime is based on the assumption that the fixed voice 

business of JT will be the dominant force in the market.  JT fixed 
voice services remain an important element of the overall 
market, but increasingly mobile and data services are taking the 
leading role.  It is also a fact that present and future technology 
developments mean that it is practically difficult, as well as being 
unfair to some licensees, to continue to maintain the old 
distinctions between fixed and mobile services and between 
voice and data.   

المعمول به حالياً على فرضية أن شركة اإلطار التنظيمي يرتكز  ) أ
االتصاالت األردنية ستحافظ على هيمنتها في سوق خدمات االتصاالت 

الثابتة الصوتية ورغم أهمية سوق خدمات االتصاالت . الثابتةالصوتية 
 وخدمات نقل البيانات والمعلومات االتصاالت المتنقلة إال أن خدمات 

إن الحقيقة القائمة أن استمرار .  درجات أكثر تقدماً وأهميةبدأت تحتل
التقدم التكنولوجي الحالي والمستقبلي يجعل من الصعب ومن غير 

خدمات االتصاالت الفصل بين  لبعض المرخصين استمرارالمنصف 
الثابتة وخدمات االتصاالت المتنقلة أو بين خدمات نقل الصوت وخدمات 

 .نقل البيانات
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b) TRC will implement an Integrated Regime that recognises these 

realities and removes outdated distinctions and prohibitions 
associated with narrow service and technology definitions in 
favour of a common approach to licensing of all services 
activities.  This will permit TRC to adopt a less interventionist 
and confrontational role in regulation of the market by placing 
less emphasis on the enforcement of license terms and more on 
the assurance of true competition.  

يأخذ المتكامل الذي طار التنظيمي إلاستنفذ هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  ) ب
هذه الحقيقة ويعمل على إزالة الفروقات القديمة والمعيقات بعين االعتبار 

المرتبطة بالتعريفات الضيقة للخدمة ونوع التقنية وستتبنى توجهاً أعم 
هيئة من إن هذا التوجه سيمكن ال. الخدماتأنواع يقضي بترخيص كافة 

يتيح لها المجال   وتبني دور أقل تدخالً وأقل مواجهة في تنظيمها للسوق
والتوجه نحو تنفيذ شروط الترخيص  باإللزاملتركيز على لتخفيف ا

 .المنافسة الحقيقيةالمزيد من التركيز على تحقيق 

 

 
c) It is clearly necessary to anticipate this Integrated Regime, which 

will not be fully effective until 2006, when licensing in 2005. 
المتكامل اإلطار التنظيمي إنه من الضروري أن يتم رسم مالمح هذا  ) ت

 ٢٠٠٦ قبل عامللترخيص منذ اآلن والذي لن يدخل حيز التنفيذ بالكامل 
 .٢٠٠٥وذلك ألخذه بعين االعتبار عند بدء الترخيص في العام 

 

2. WHAT IS WITHIN THE 2005 LICENSING 
PROGRAM 

٢٠٠٥ للعام الترخيص برنامج عناصر ٢. 

2.1 The Law sets the requirement  ٢/١ يحدد المتطلباتقانون االتصاالت 
 

Article 20 of the Telecommunications Law states:  

“The establishment, operation, and administration of public 
telecommunications networks, as well as the provision of public 
telecommunications services, is not permitted unless a license has 
been obtained pursuant to the provisions of this Law.”  

 : على١٩٩٥ لسنة ١٣ رقم  من قانون االتصاالت٢٠تنص المادة 

شبكات اتصاالت عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم ال يجوز إنشاء "
خدمة االتصاالت العامة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام 

 ".هذا القانون

 

2.1.1 Individual and Class Licenses ٢/١/١ الرخص الفردية والفئوية 
 

Accordingly, as of January 1, 2005, all new service providers and 
existing class licensees will be issued with licenses in the form that 
will allow for the evolution to the full Integrated regime that is 
described subsequently. 

، فإنه سيتم ٢٠٠٥وعليه، واعتباراً من تاريخ األول من كانون الثاني 
الفئويين ي الخدمات الجدد وللمرخصين إصدار تراخيص لجميع مزود

لإلطار الحاليين بحيث تكون هذه التراخيص على شكل يسمح بالتحول 
 .المتكامل التام والذي سيتم شرحه الحقاً في هذه الوثيقةالتنظيمي 

 

 
a) All providers of public telecommunications services and 

underlying networks that use scarce resources will require 
Individual licenses.  Scarce resources are defined as radio 
spectrum, public rights of way and telephone numbers. The 
initial fee upon award of an Individual license will be JD 
100,000 

  شبكات ي مشغل مطلوبا من جميع  الحصول على رخص فرديةسيكون ) أ
االتصاالت العامة والتي يتم تشغيلها بغرض تقديم خدمات اتصاالت 

 هنا هي الطيف النادرةالمقصود بالموارد و  .نادرة باستخدام مواردعامة 
من خطة الهاتفية  األرقاموحقوق استخدام المرافق العامة والترددي 

ص ستكون رسوم الحصول على هذا النوع من الرخو .الترقيم الوطنية
 .  مائة ألف دينار أردني١٠٠,٠٠٠الفردية 
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b) All providers of public telecommunications services that do not 

use scarce resources, or those whose use of scarce resources is 
determined by TRC not to be material, will require Class 
licenses.  The initial fee will be JD 30,000 

 مطلوباً من جميع مزودي خدمات  الحصول على رخص فئويةكونيس ) ب
و أولئك الذين تقرر أنادرة  ال يستخدمون موارد ناالتصاالت العامة مم

على تلك  ليس له اثر ملموس النادرةن استخدامهم للموارد أالهيئة 
رخص وستكون رسوم الحصول على هذا النوع من ال. الموارد

 . ثالثون ألف دينار أردني٣٠,٠٠٠

 

 
The application requirements and associated criteria for the award of 
an Individual License are more stringent than those applied to Class 
licenses.   

إن المتطلبات المتعلقة بالطلب ومعايير التأهل ذات العالقة بالرخصة 
 فردية ستكون أكثر تشدداً من تلك التي ستُطبق على الرخص الفئويةال

 

 
TRC reserves the right to modify license fees when such a 
modification can be objectively justified by extenuating 
circumstances or process of licensing and are published in advance of 
application for licenses. 

 نشأت حاجة إذارخص الستحتفظ الهيئة بحق تعديل رسوم الحصول على 
 ظروف استثنائية تستدعي ذلك، وستعلن الهيئة عن مثل ذلك التعديل أو

والحاالت التي تسري عليها قبل البدء بتطبيقها على الطلبات الجديدة 
 . للحصول على الرخص

 

 
All licensees will pay an annual license fee, representing a percentage 
of revenues arising from licensed activities, which recovers the costs 
of TRC in regulating the market. 

سيكون على جميع المرخص لهم دفع رسوم ترخيص سنوية تمثل نسبة 
ف الهيئة لقاء مئوية من عوائد األنشطة المرخصة، والتي تغطي تكالي

 .تنظيم السوق

 

2.1.2 Exclusions Related To Scarce Resources ٢/١/٢ النادرة الموارد االستثناءات المتعلقة ب 
 

It has been stated earlier that the test to be applied to determine 
whether an Individual rather than a Class license must be sought is 
whether the licensee intends to further apply for, or secure, the use of 
scarce resources.  It has also been stated that TRC will have some 
level of discretion in applying this test, where it can specifically 
determine that the use of scarce resources will not materially deplete 
the resource so as to create a competitive barrier.  If TRC makes such 
a determination the applicant may operate under a Class license. 

 كانت الرخصة الفردية إذا أن االختبار الذي سيطبق لتحديد ما اسابقذكر 
مقدم طلب  كان إذاتعتمد على ما هي المنشودة بدالً من الرخصة الفئوية 

ً  أيضاكما ورد . النادرةينوي السعي لتأمين استخدام الموارد الترخيص 
راء ذلك  الالزمة إلجبالصالحية هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ستحتفظ أن

 ال يستنزفها بشكل النادرة كان استخدام الموارد إذااالختبار وتقرير ما 
  هكذا قرارإلىهيئة ال ت توصلإذاو.  تنافسياًاو انه ال يخلق عائقأ ملموس
  .رخصة فئوية بدل من رخصة فرديةالعمل ضمن مقدم الطلب يسمح ل

 

 For greater certainty, TRC states some specific instances where it 
presently intends to apply this discretion with regard to scarce 
resources: 

فيما يلي بعض األمثلة المحددة لتأكيد وتوضيح الحاالت التي تنوي الهيئة و
  :النادرةممارسة صالحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد 

 

 
1. Providers of public VSAT based services, to the extent that the 

only scarce resource used is radio spectrum directly related to 
VSAT operation and in operating satellite  systems in the ITU 
configuration  

طالما كان استخدامها ) VSAT (ةرياستعمال المحطات األرضية الصغ .١
المخصص لهذا الترددي على استخدام الطيف قاصراً النادرة للموارد 

النوع من المحطات في منظومات األقمار الصناعية العاملة في المدار 
 .وفق تعليمات االتحاد الدولي لالتصاالت
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2. Radio spectrum used on a secondary or non-interference basis, 

eg. Internationally unlicensed spectrum typically used for WiFi. 
المخصص في الخطة الوطنية للترددات على الترددي استعمال الطيف  .٢

أساس االستخدام الثانوي أو على أساس عدم التداخل وكمثال على ذلك 
 .)الواي فاي(والمستخدم ألغراض الخاضع للترخيص الطيف غير 

 

 
3. Use of dialing codes for routing to enable carrier pre-selection 

functions. 
 الحصول على لتمكينلتمرير االتصاالت استخدام رموز االتصال  .٣

 .ختيار المسبق للمشغلخدمة اال

 

 
4. International Signaling Point Codes (ISPC). استخدام نظام اإلشارة الدولي  .٤)ISPC(. 

 

    

2.2 Treatment of JT and Licensees Providing Public Mobile Wireless 
Services 

الالسلكية الخدمات معالجة وضع شركة االتصاالت األردنية ومرخصي 
 المتنقّلة العامة

٢/٢ 

 
Jordan Telecom and the current public mobile wireless licensees will 
not be issued with new licenses to be effective 1st January, 2005 but 
will instead have of the order of an additional year to move to the 
new Integrated licensing and regulatory regime (target January 1, 
2006), subject to the related provisions of the telecommunications 
law and existing license agreements, and the completion of  
necessary procedures (if any) set out therein, as well as other 
procedures that the TRC develops to ensure equivalent and fair 
treatment of these licensees with respect to each other and to new 
applicants for individual licenses.  Those licensees may, of course, 
voluntarily transition to the Integrated licensing within 2005, should 
they so wish. 

لن يتم إصدار تراخيص جديدة لتصبح سارية المفعول اعتباراً من األول 
 لشركة االتصاالت األردنية والمرخص لهم ٢٠٠٥من كانون الثاني 

فإنه سيتم وبدالً من ذلك  الخدمات الالسلكية المتنقلة العامة،الحاليين بتقديم 
 الترخيص والتنظيم المتكاملطار إمهالهم لمدة سنة إضافية للتحول إل

ذات وفقاً للنصوص ) ٢٠٠٦ من كانون الثاني اعتبارا (والذي سيطبق
الواردة في قانون االتصاالت واتفاقيات التراخيص الحالية وإتمام العالقة 

في أي منهما، وكذلك أية إجراءات  )إن وجدت(أية إجراءات ضرورية 
يئة للتأكد من المعاملة المتكافئة والعادلة بين المرخص لهم تضعها اله

هذا ولن . الحاليين، وبينهم وبين المتقدمين للحصول على رخص فردية
يكون هنالك ما يحول دون قيام أي من هؤالء المرخص لهم من التحول 

 . إذا رغبوا بذلك٢٠٠٥المتكامل خالل العام للترخيص 

 

    

2.3 No Constraints on Services Provided or The Means of Provision ٢/٣ ال قيود على الخدمات المزودة أو على وسائل تزويدها 
 

Within the context of application procedures and initial fees, there 
will be no limitation on the   number of Licenses that will be issued, 
or upon the type and range of non public mobile wireless services 
that may be provided, or on the types of associated networks used, 
except as required by considerations relating to normal network 
safeguards, security, use of scarce resources, and technical 
limitations. The TRC will lend its support to the introduction of new 
technologies within its type approval mechanisms and by expediting 
consideration of proposals  

ضمن سياق إجراءات تقديم الطلب وإجراءات فرض الرسوم األولية، وفي 
ما عدا الحدود التي تضمن عوامل السالمة العامة، واالعتبارات األمنية، 
واستخدام الموارد النادرة والمحددات التقنية، لن يتم وضع أية قيود على 

نواع ومدى خدمات  أعلى عدد التراخيص المنوي إصدارها، أو
، أو على أنواع الشبكات  المتنقّلة العامةالالسلكيةالت غير االتصا

تقنيات جديدة من خالل  استعمالدعم بالهيئة ستقوم و . لتقديمهاةالمستخدم
تعليمات المتعلقة بالحصول على الموافقات النوعية لألجهزة الوضع 

 .وتسهيل آليات الحصول على هذه الموافقات
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Licensees will be required, when applying for licenses, to advise both 
the details of technology to be used and the services to be provided, 
and subsequently to advise TRC of any changes to services or 
technologies.  Beyond these requirements, licenses will not be 
granted for specific services or technologies but for all and any 
activities, except the provision of services that represent the licensed 
activities of the public mobile wireless services licensees. 

سيطلب من المتقدمين بطلبات للحصول على التراخيص توفير معلومات 
مفصلة عن التقنية المنوي استخدامها والخدمات المنوي تزويدها، وإبالغ 

لن يتم و. الهيئة عن أي تغيير الحق يطرأ على هذه الخدمات أو التقنيات
أو إصدار التراخيص الجديدة لخدمات أو تقنيات محددة بعينها ولكن لجميع 

التي تمثل الخدمات تقديم يستثنى من ذلك و. أي من أنشطة االتصاالت
 االتصاالت الالسلكيةخدمات للشركات التي تقدم  المرخصة النشاطات

 . المتنقّلة العامة

 

 
The TRC does not intend, in general, to impose geographic service 
coverage obligations or limitations upon new licensees.   It prefers 
that market forces should determine the extent of coverage.   
However, situations may exceptionally arise where a coverage 
obligation may be an appropriate measure to be applied in the 
interests of fair competition or for other compelling reasons, 
including compliance with Government Policy.  Should such 
circumstances arise the TRC will consult publicly, before imposing 
such an obligation by means of a schedule appended to licenses or 
through specific Regulation. 

تغطية تحقيق أو محددات لال تنوي الهيئة، بصفة عامة، فرض التزامات 
قوى ل تتيح وتفضل أن .للخدمة على المرخص لهم الجددمعينة جغرافية 

ومع ذلك، قد تظهر .  الجغرافية المطلوبةمدى هذه التغطيةأن تقرر السوق 
 فيها فرض التزامات بتوفير هذه التغطية كإجراءيكون أوضاع استثنائية 

 بما في ذلك مناسب لصالح إيجاد المنافسة العادلة أو ألسباب أخرى ملحة
إذا ما ظهرت مثل هذه الظروف و. التوافق مع السياسة العامة للحكومة

ستطرح الهيئة الموضوع لالستشارة العامة قبل أن تفرض التزامات من ف
هذا القبيل على صورة مالحق تُضاف على التراخيص أو من خالل 

 .ت تنظيمية محددةتعليما

 

2.4 Equal Opportunities for Existing and New Licensees  ٢/٤  والجدد مرخص لهم الحاليينتكافؤ الفرص لل 
 

It is important not to disadvantage existing licensees that are not 
required to transition their licenses until 2006.  Accordingly, from 
January 1, 2005, if JT or the four existing holders of licenses that 
relate to the provision of various forms of public mobile wireless 
services (public mobile wireless licensees) wishes to provide 
services, other than services already permitted under their existing 
licenses, they may apply for a license under the 2005 licensing 
arrangements that have been described.  Such a license would only be 
granted to a subsidiary or affiliate entity of the licensee.  The grant of 
a new license would, for example, permit the independent provision 
of international services by subsidiaries or affiliates of the public 
mobile wireless services licensees, in a manner that ends the 
monopoly of JT in that area and thus offers potential advantage to 
public mobile wireless services licensees.   

اللذين ال المرخص لهم الحاليين من األهمية بمكان عدم اإلجحاف بحقوق 
، وابتداء من وعليه .٢٠٠٦ عام قبلالجديد طار االنتقال لإل عليهم بيتوج

 ، وفي حال رغبة شركة االتصاالت األردنية أو٢٠٠٥شهر كانون الثاني 
 ة العامةالمتنقّل الالسلكيةالخدمات مختلف أنواع بتزويد  لهم رغبة المرخص

 غير تلك المسموح بها بموجب رخصهم الحالية، إضافيةخدمات القيام بتقديم 
بإمكانهم تقديم طلبات للحصول على ترخيص بموجب إجراءات سيكون ف

 تمنح أن شريطة ، التي تم شرحها آنفا٢٠٠٥ًالترخيص الخاصة بالعام 
 إنلمثال، فعلى سبيل ا.  تابعة وليس لنفس الشركةأوالرخصة لشركة فرعية 

 الخدمات الالسلكية المتنقّلة العامةمنح ترخيص جديد سيسمح لمرخصي 
من خالل شركة و مستقلة كخدماتبتزويد خدمات االتصاالت الدولية 

 تاالتصاال وبطريقة تنهي انفرادية شركة األم تابعة للشركة أوفرعية 
 ةإضافي ضمن هذه الفئة من الخدمات وبالتالي توفر ميزة األردنية

 الخدمات اللّاسلكية المتنقّلة العامةلمرخصي 
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It is also equally important that market entrants and those existing 
licensees that transition licenses before 2006 be assured that in due 
course parity of licensing will be achieved.  Accordingly, licenses 
issued to a subsidiary or affiliate of JT or a public mobile wireless 
services licensee, under the 2005 Program, will incorporate amongst 
attached schedules an acknowledgement that in accepting the grant of 
a license to a subsidiary or affiliate it will transition its existing 
licenses to the Integrated Licensing and Regulatory regime, upon its 
introduction (target January 1, 2006).   

لمشغلين الجدد والمرخصين الحاليين للتأكيد لهناك أهمية كبيرة  أنكما 
المتكامل الجديد قبل حلول عام طار الذين ستحول رخصهم وفق اإل

. في إجراءات الترخيص، بأن الجهود ستستمر لتحقيق التعادل ٢٠٠٦
ووفقاً لذلك، فإن أية تراخيص يمكن منحها لشركات فرعية أو تابعة 

المتنقّلة  الالسلكيةالخدمات االت األردنية أو ألحد مرخصي لشركة االتص
، سوف تتضمن إقراراً بأن ٢٠٠٥ بموجب برنامج ترخيص العام العامة

وجوب انتقال قبول بإصدار رخصة لشركة فرعية أو تابعة، يعني ال
الترخيص والتنظيم المتكامل بمجرد إطار ترخيص الحالية إلى الاتفاقيات 
 .  )٢٠٠٦في األول من كانون الثاني  المتوقع(تطبيقه 

 

2.5 An evolving Environment  ٢/٥ المتطورةالبيئة 
 

As indicated earlier in this document the elements of the 
liberalization process, and in particular the progression toward an 
Integrated Licensing and Regulatory Regime, are evolutionary in 
nature.  The approach to licensing that has been adopted means that 
licensees will be progressively governed by the terms of generally 
applicable Regulations as these are developed, rather than by detailed 
terms within or appended to licenses.  By 2006, the full ‘body of 
regulation’ will be in place within the Integrated Regime. 

إطار هذه الوثيقة أسلوب التدرج للوصول إلى تم التوضيح سابقا في لقد 
 منهجية الترخيص التي تم اعتمادها أن أي .الترخيص المتكاملالتنظيم و

إصدارها عند  تنظيمية ألحكام تدريجيا ن المرخص لهم سيخضعوأنتعني 
 التفصيلية الموجودة في رخصهم محل ما يوازيها من الشروط وإحاللها

الهيكل التنظيمي المتكامل موضع  سيكون ٢٠٠٦وبحلول العام . الحقهاوم
  .طار التنظيمي المتكاملإل ضمن االتنفيذ

 

 
In acknowledgement that there can be concern that the imposition of 
Regulations may provide opportunities for TRC to act in an arbitrary 
manner, TRC undertakes that, except in circumstances of self-evident 
emergency, proposals for Regulations will be submitted for public 
consultation and the results of that consultation will be published 
before any subsequent Regulation is put in place.   

تصدر و أ إجراءات تمارس الهيئة نأ البعض من  تخوفحتماليةالو
تتعهد بأن تواصل االلتزام بأصول  الهيئة فإن تحكمية تنظيمية قرارات

وضع قراراتها بعد إجراء المشاورات المفتوحة وبعد نشر نتائج تلك 
المشاورات، باستثناء الحاالت الطارئة التي يتعذر معها إجراء تلك 

 .المشاورات

 

 
In any evolutionary environment, and particularly in one in which 
certain licenses may not be transitioned until 2006, issues of disparity 
of licensing and regulation between licensees might arise within 
2005. TRC acknowledges its obligations to existing licensees with 
regard to parity and will so order its licensing and Regulation 
introduction program so as to maintain substantive parity of 
treatment.  Clearly, disparity of treatment will continue to remain 
appropriate where it is associated with safeguards, such as safeguards 
against the abuse of market power or other market dominance related 
matters. 

اإلطار إلى ) ٢٠٠٥خالل عام (يجب التنويه إلى أنه وأثناء مرحلة التحول 
، فقد تظهر مسائل تتعلق بعدم ٢٠٠٦ المتكامل في العام للترخيصالتنظيمي 

لمرخص لهم، وعليه فإن هيئة تنظيم التعادل في الترخيص و التنظيم بين ا
قطاع االتصاالت تؤكد التزاماتها نحو المرخصين الحاليين بأنها سترتب 
برنامجها للترخيص والتنظيم بحيث تُبقي على أساسيات التعادل بين 

ومن الواضح فإن عدم التعادل في التعامل سيكون مناسباً في . المرخصين
السوقية أو القوة  ضد استغالل ا الحمايةبالحماية، ومنهالحاالت التي تتعلق 
  .الهيمنةشؤون أخرى تتصل ب
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3. ACTIVITIES FALLING OUTSIDE THE 2005 
LICENSING REQUIREMENTS 

٢٠٠٥ للعام لترخيصا متطلبات نطاق خارج النشاطات ٣

 
In determining an approach to licensing for 2005, it is also necessary 
to determine the activities that can take place without the need for 
licensing. 

 فإنه من الضروري تحديد ٢٠٠٥في خضم تحديد توجه الترخيص للعام 
 .النشاطات التي يمكن مزاولتها دون الحاجة لترخيصها

 

3.1 International Capacity and Connection Points ٣/١ ونقاط الربط الدولية السعات 
 

An important factor in the development of the telecommunications 
sector in Jordan, and also the market for IT and telecommunications 
based services, is the availability of international transmission 
capacity.  This capacity, the most important of which has been the 
FLAG submarine cable that provides optical fiber based transmission 
facilities, has been under the control of JT and accordingly the issue 
of separate licensing and regulation has until now not arisen.  

لية بسعات عالية يعد عامالً مهماً لتطوير قطاع إن توفير خطوط اتصاالت دو
االتصاالت في األردن ولسوق تكنولوجيا المعلومات والخدمات المعتمدة 

 كيبل البحريال  يأتي من خاللإن هذه السعات، والتي أهمها. عليها
(FLAG) الذي يوفر نقل االتصاالت عبر األلياف الضوئية إلى مختلف ،
 وعلى األردنية،شركة االتصاالت سيطرة  تحتالت  كانت وال ز،أنحاء العالم

قضية ترخيص وتنظيم برزت الحاجة للبحث في  فلم يسبق أن ذلكضوء 
 .استخدام المخارج الدولية بما في ذلك الكيبل البحري المذكور

 

 
The TRC has established that submarine cable operators do not need 
licenses for the provision of cable to Jordan to the point where it 
connects to another public telecommunications network within 
Jordan.    The provision of service from the connection point inward 
to Jordan is a licensable activity.  These stipulations will also apply to 
similar systems of satellite telecommunications. 

قد توصلت هيئة تنظيم قطاع  التعامل مع المرحلة القادمة فوألغراض
للترخيص لغايات ليسوا بحاجة االتصاالت إلى أن مشغلي الكوابل البحرية 

تزويد وتمديد الكيبل حتى نقطة التقائه بشبكة اتصاالت عامة أخرى داخل 
 يعتبر نشاطافاألردن داخل تزويد الخدمة من نقطة الربط  أما. األردن

المماثلة منظومات هذه األحكام أيضا على الستطبق و. يجب ترخيصه
 .تصاالت عبر األقمار الصناعيةلال

 

 
In relation to points of connection for international capacity it is the 
intention of TRC to regulate to ensure that these points become open 
to use by providers other than JT.   

لسعات الدولية، فإن الهيئة تنوي أن تخضعها الربط لما يتعلق بنقاط فيأما 
للتنظيم للتأكد من أنها ستكون متاحة الستخدام مزودين آخرين إضافة إلى 

 .شركة االتصاالت األردنية

 

 
Present regulation upon JT, to the extent that the need for it arises 
because of its control of those points, will be eased as competition 
develops at those points of connection or in the provision of new 
capacity.  

شركة المطبق حالياً على ستقوم الهيئة بتخفيض مستوى التنظيم 
 ،نقاط الربطعلى  سيطرتها الحالية والذي اقتضته، االتصاالت األردنية

في ضوء تطور المنافسة على هذه النقاط أو في حالة توفر بدائل  وذلك
 .دولية جديدة
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3.2 Assets That May Be Utilized  ٣/٢ التي من الممكن استغاللهاالموجودات 
 

Jordan has sources of basic telecommunications transmission media 
that are presently not utilized for the provision of public 
telecommunications services.  This exclusion is not economically 
efficient.  However, it is necessary to determine at what point the 
making available of such assets and other rights for the ultimate 
provision of public services become licensable activities.  TRC has 
determined that the following should apply: 

ن لدى األردن مصادر أساسية من وسائط نقل االتصاالت غير مستغلة إ
ن عدم استغالل تلك الوسائط ال يعد وإ.  لتزويد خدمات االتصاالت العامة

متى ن يتم تحديد أ، فأنه من الضروري  حالأية وعلى. مجديا اقتصاديا
 تلك الموجودات والحقوق وجعلها جاهزة لتقديم خدمات إتاحة يكون

وعليه فقد قررت الهيئة تطبيق .   للترخيصمناسباًًظرفاً  اتصاالت عامة
 :اآلتي

 

 
a) If the activities of owners of assets are restricted to the transfer, 

by means of a transaction with an unconnected third party, of an 
ownership interest in the asset or elements divided from the 
greater whole of the asset, no telecommunications license is 
required.  Such assets could include, for example, unlit strands of 
fibre optic cable or so called ‘dark fibre’ This position applies 
notwithstanding that the party to whom the ownership interest is 
conveyed exploits the asset for the provision of 
telecommunications services and must accordingly be licensed. 

 فقط بتحويل حقوق مالكي الموجودات محصورة كانت نشاطات إذا) أ
استعمال هذه الموجودات أو عناصر منها إلى الغير فال توجد حاجة 

 تشمل على سبيل أنويمكن لهذه الموجودات .  لترخيص هذه األنشطة
 ما يسمى أو الضوئي بليالكالمثال، شعيرات غير مضاءة من 

ون الجهة التي يتم ويطبق هذا الوضع بالرغم من ك. بالشعيرة المعتمة
ليها تستخدمها لتقديم خدمات اتصاالت ويتوجب إنقل الموجودات 
 . بالتالي ترخيصها

 

 
b) The simple grant of rights of way to third parties over, for 

example, poles, pylons, railways or land does not place the 
grantor in the position of providing a telecommunications 
service, notwithstanding the fact that the grantee may exploit the 
rights of way for the provision of telecommunications services 
and thus must be licensed. 

، جاألعمدة، األبرا(الحق باستخدام المرافق العائدة لجهة ما منح إن ) ب
ثالث ال طرف  إلى) خطوط السكك الحديدية، أو األراضيالكوابل، 

مانح ذلك الحق مزودا لخدمة اتصاالت، بالرغم من إن مستغل يجعل 
ستخدامه ألغراض تقديم خدمات اتصاالت والذي ابذلك الحق قد يقوم 

  . الترخيص إلىيكون هو الذي يحتاج

 

3.3 Premium Rate Services  ٣/٣ التكاليف المضافة خدمات 
 

The provision of premium rate services will continue to be an activity 
that is not subject to license. 

سيستمر على أنه نشاط غير خاضع التكاليف المضافة إن تزويد خدمات 
 .للترخيص

 

4 THE INTEGRATED REGIME TO BE FULLY 
IMPLEMENTED WITHIN 2006 

٢٠٠٦ العام خالل المتكامل التنظيمي طاراإل إنجاز ٤

 
The description of the 2005 licensing Program has made it clear that 
it will be consistent, in form, with the  Integrated Licensing and 
Regulatory regime to be implemented having complied with relevant 
provisions of  the Telecommunications Law and existing licenses. 

 أنه سيكون متماشياً من ٢٠٠٥يوضح وصف برنامج التراخيص للعام 
 الذي والترخيص المتكاملالتنظيمي اإلطار ناحية الشكل مع مقترح 

قانون  متطلباتسينجز بعد استكمال اإلجراءات الضرورية في ظل 
 . الحاليةاالتصاالت واتفاقيات الترخيص
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Licensing  under the true Integrated Regime will share the attributes 
of the 2005 Program in that it will not discriminate between types of 
service, sectors, technologies or infrastructures.  The Regime will, 
therefore, by 2006, encompass JT and the licensees that hold licenses 
to provide various public mobile wireless services. 

المتكامل النهائي سيتشارك مع  التنظيمي اإلطارإن الترخيص ضمن 
 بالمزايا، حيث أنه لن يكون هناك تمييز بين أنواع ٢٠٠٥برنامج العام 

وبالتالي، فإنه وبحلول . حتيةالخدمة أو القطاعات أو التقنيات أو البنى الت
سيشمل شركة االتصاالت األردنية والمرخص طار  ، فإن اإل٢٠٠٦العام 

 .السلكية المتنقّلة العامةلالخدمات الهم لتقديم 

 

 
Under the Integrated Regime the provision of service will continue to 
be protected by Universal Service Obligations placed upon 
designated Universal Service Providers, the terms of which will 
accord with Government Policy.  The obligation may in due time be 
associated with the establishment of a Universal Service Fund. 

تمر في أن يكون  الخدمة سيستزويد  فإنالمتكاملإطار التنظيم  بموجب
بموجب التزامات الخدمة الشمولية المفروضة على مزودي  اًمحمي

الخدمات الشمولية المصنفين وحسبما تفرضه سياسة الحكومة في هذا 
إلى ربط التزام تزويد الخدمة في الوقت المناسب،  ،قد يصارو. الخصوص

 .الشمولية بتأسيس صندوق لدعم هذه الخدمة

 

4.1 Enables a Change of Approach to Market Regulation – 
Competition Assurance 

 ٤/١  ضمان المنافسة–التوجه نحو تنظيم السوق تغيير تمكين 

 
Once all licensees are brought within a common regime it will be 
possible for TRC to assure fair competition within the market 
through regulations that take an overall view of the supply of services 
rather than, as now, through enforcement of narrow license terms. 

 مكانبإمشترك سيصبح إطار تنظيمي كافة المرخصين ضمن شمول عند 
وجود منافسة عادلة في السوق  من كدتأأن ت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 وكما هو الحال – أنظمة ذات رؤية شمولية لتزويد الخدمات بدال من عبر
 .اتفاقيات التراخيصالمختلفة في بنود ال عبر -اآلن

 

 
This regime will, within the limits of availability of scarce resources 
and normal safeguards free existing licensees to expand the scope of 
their business and allow all market entrants to innovate and compete 
on  equal terms. 

وتوفر  ،امل السالمة العامةعوضمن حدود و ،اإلطار التنظيميسيقوم هذا 
مرخصين الحاليين لتوسيع نطاق عملهم  الفرص للبإتاحة، النادرةالموارد 

 .متكافئةالتنافس وفق شروط والسماح لجميع الداخلين للسوق بالتطوير و

 

 
The details of regulation that will be required and the program for its 
development is set out in Section 5. 

وبرنامج تطوره قد تم ترتيبه في تفاصيل التنظيم الذي سيكون مطلوبا إن 
 .القسم الخامس من هذه الوثيقة

 

 
TRC considers the evolution to an Integrated Licensing and 
Regulatory regime to be a pivotal act for the optimal development of 
the telecommunications sector. 

اإلطار المتكامل إلى التطور تعتبر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن 
صاالت  قطاع االتمحوري لتطورللترخيص هو أمر للترخيص والتنظيم 

 .بالشكل األمثل

 

4.2 Government Revenues  ٤/٢ الحكومةواردات 
 

It must clearly be the aim of an Integrated Regime that all licenses 
should have common terms.  At the present time JT and the licensees 
that provide forms of public mobile wireless service, have, as a 
license term, the obligation to share revenue with Government. 

هو أن تحتوي اإلطار التنظيمي المتكامل يجب أن يكون جلياً أن الهدف من 
إن الوضع الحالي هو أن أحد بنود . كافة الرخص على شروط مشتركة

الخدمات  أنواعرخصة شركة االتصاالت األردنية والمرخصين لتزويد 
 . ينص على التزامهم بمشاركة العوائد مع الحكومةالمتنقّلة العامة الالسلكية
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 The obligation upon JT ends at 31st December, 2004.    شركة االتصاالت األردنية بمشاركة العوائد مع الحكومة ينتهي التزام إن
 .ترخيصهم بموجب البند الوارد باتفاقية ٢٠٠٤ كانون أول ٣١في 

 

 
Revenue share will remain an obligation for the licensees that 
provide public mobile wireless services. . 

الخدمات الالسلكّية مرخصي ل سيستمر التزام مشاركة العوائد مع الحكومة
 .بموجب بنود اتفاقيات الترخيص القائمة المتنّقلة العاّمة

 

 
Under an Integrated Regime, revenue share that remains applicable 
and other arrangements will be preserved through specific 
Regulation.   

 التنظيمي المتكامل سيتم الحفاظ على ما تبقى من التزامات اإلطارفي ظل 
 من خاللذات عالقة بالمشاركة في العوائد وأية ترتيبات أخرى وذلك 

 .نظيمات محددةت

 

 
Accordingly, Government revenue that remains applicable following 
the ending of the JT monopoly will be unaffected by the change of 
Regime and should not represent a factor in deliberation of the  
licensing Program. 
 

 انتهاء انفرادية متحققة بعدالحكومة التي ستبقى وتبعاً لذلك فأن عوائد 
شركة االتصاالت األردنية لن تتأثر بتغيير اإلطار التنظيمي ويجب أن ال 

 .برنامج الترخيصفي بحث للتمثل عامالً 

 

5. ACTION PLAN العمل خطة ٥.

 
TRC has carefully considered its resources and drawn up detailed 
plans to enable it to meet the objectives.  It will be necessary to 
supplement TRC resources for a period, in which time it will also 
build its capability.  To these ends, donors have indicated their 
continued support for certain tasks and TRC has issued a tender for 
the supply of experienced consulting support for other defined tasks. 

أخذت الهيئة بعين االعتبار بعناية مواردها وأعدت خططاً مفصلة لتمكنها 
إن تعزيز موارد الهيئة سيكون ضروريا لفترة تبني . من تحقيق األهداف

 بعض الجهات المانحة أعربتفقد للوصول لهذه الغايات و. فيها قدراتها
 للتعاقد على عروضاًالهيئة لمهام معينة، واستدرجت  دعمها  استمرارعن

 .خبرات استشارية لتنفيذ مهام أخرى

 

 
The necessary actions are illustrated within the diagram attached as 
Appendix 2. 

تّوضيحي  خالل الرسم ال موضحة منالمطلوبة الضرورية إن المهام
 .٢المرفق في الملحق رقم 

 

 
When the Council of Ministers approves  the Program of Licensing, 
TRC will take the following actions: 

 ستقوم هيئة رخيصبرنامج الت بالموافقة على بعد قيام مجلس الوزراء
 :التّالية اإلجراءات تنظيم قطاع االتصاالت باتخاذ

 

 
1. It will communicate with existing licensees, potential investors 

and market entrants and the public by publishing an information 
memorandum.  This document will set out in detail the license 
application procedures and information requirements, criteria for 
approval or rejection of applications, and, provide the form of 
license.  The document will also place the licensing scheme 
within the context of the earlier consultation paper published by 
TRC and the responses received to that paper. 

لمرخص لهم الحاليين والمستثمرين ل إصدار وثيقة توضيحية  .١
ستتضمن هذه الوثيقة و. مشغلين الجدد والناس عامةالمحتملين وال

بالتفصيل إجراءات تقديم طلب الترخيص والمعلومات المطلوبة 
كما . ومعايير الموافقة على أو رفض الطلب ونموذج عن الرخصة

ستبين هذه الوثيقة وضع برنامج الترخيص الجديد نسبة إلى 
القتراحات التي تقدمت بها الهيئة سابقاً بهذا الخصوص في عملية ا

االستشارة العامة التي أجرتها وفي ظل الردود التي تلقتها عقب تلك 
 .العملية
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2. Following publication, TRC will accept license applications.  

The TRC will grant licenses ,where appropriate, in order that 
market entrants may, if they wish, be operational at 1st January, 
2005 

الحقاً لإلعالن عن هذه الوثيقة ستبدأ الهيئة بتلقي طلبات الترخيص  .٢
 وذلك لتمكين المشغلين يثما يكون مناسباً، بمنح تراخيصوستقوم، ح

 إن ٢٠٠٥ من عام الربع األولالجدد من البدء بتزويد خدماتهم خالل 
 .أرادوا ذلك

 

 
3. TRC will continue the licensing process indefinitely.  Applicants 

may accordingly apply for and receive licenses at any time 
according to due processes. 

 مكانفباإل وبالتالي ،دائمةستستمر الهيئة بعملية الترخيص بصورة  .٣
بات في أي وقت للحصول على الرخص ذات االستمرار بتقديم الطل

 .األصول وحسب بالطلبالعالقة 

 

 
4. Early in 2005, TRC will initiate the formal processes, 

consultations and discussions necessary for the transition of the 
existing licenses of JT and the public mobile wireless licensees, 
and where necessary any remaining class licensees, to the 
Integrated Regime that will apply in 2006.  It is open to any of 
the licensees to voluntarily transition licenses within 2005. 

، ستبدأ هيئة تنظيم قطاع االتصاالت باتخاذ ٢٠٠٥مع بداية عام  .٤
وكذلك مشاورات وحوارات ضرورية لغايات ترحيل إجراءات رسمية، 

اتفاقيات ترخيص شركة االتصاالت األردنية والشركات المرخص لهم 
، وحيثما يكون ضرورياً من العامةسلكية المتنقّلة الالالخدمات بتقديم 

 طاراإل تبقى من الشركات المرخص لها بموجب رخص فئوية، إلى
تصاالت  وسيكون لشركة اال.٢٠٠٦لمتكامل الذي سيطبق في العام ا

سلكية المتنقّلة لالالخدمات ا بتقديم ا المرخص لهاألردنية والشركات
 .٢٠٠٥ خالل العام إلى الترخيص الجديد االنتقال طواعية العامة

 

 
5. TRC will appoint consultants, in addition to those presently 

made available to the TRC, with the aim that these consultants 
both, 

ستقوم الهيئة بتعيين مستشارين، باإلضافة إلى الحاليين، وذلك لغايات  .٥
 :القيام بما يلي

 

 
a)  Assist TRC to develop the regulations that are necessary to 

the functioning of a fully competitive market and which 
further permit the introduction of an Integrated regime, and, 

 مساعدة الهيئة في إعداد التعليمات التنظيمية الضرورية لتفعيل . أ
طار إلالمنافسة الكاملة في السوق وتساعد على التحول نحو ا

 .التنظيمي المتكامل

 

 
b) Assist TRC to enhance its knowledge and capabilities to a 

standard that is adequate to the operation of an Integrated 
Regime. 

مساعدة الهيئة في تعزيز معارفها وقدراتها بدرجة كافية من أجل . ب
 .طار التنظيمي المتكامل موضع التنفيذإلوضع ا

 

 
6. The introduction of Regulations that are listed, by time, within 

the diagram, are the subject of a highly detailed project plan, for 
which resources are, or will shortly be, in place.  The sequence in 
which Regulations are put in place is particularly important.  
Regulations will only be introduced following open public 
consultation and within the bounds of the powers of the TRC 
under the Telecommunications Law. 

 التوقيتاتسيتم وضع خطة مفصلة إلصدار التعليمات التنظيمية حسب  .٦
ويتطلب وضع تلك ، ٢توضيحي في المرفق في الرسم الةالمبين

 بعضها متوفر لدى الهيئة وبعضها اآلخر سيتم ،التعليمات موارد
إن التسلسل الذي سيتبع في إصدار تلك . العاجلالقريب في توفيره 

إن إصدار هذه و. التعليمات التنظيمية وتطبيقها أمر في غاية األهمية
التعليمات التنظيمية سيتم بعد القيام بعمليات االستشارة العامة وفقاً 

 .للصالحيات الممنوحة للهيئة بموجب قانون االتصاالت
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7. In 2006 having complied with relevant provisions of the 

Telecommunications Law and existing licenses, all licenses will 
be brought within the Integrated Licensing and Regulatory 
regime that has been described in Section 4 of this document. 

 طارإليص إلى ا كافة التراخنقل استكمالسيتم  ٢٠٠٦خالل العام  .٧
 ٤ في القسم رقم إليهالمتكامل للترخيص والتنظيم والذي تم اإلشارة 

من هذه الوثيقة مع مراعاة ما ورد من نصوص ذات عالقة في قانون 
 .االتصاالت واتفاقيات الترخيص القائمة
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Appendix 1 – Relevant paragraphs drawn from 
the Statement of Government Policy on the 
Information and Communications 
Technology and Postal Sectors – published in 
September, 2003 

 وثيقة من منسوخة العالقة ذات الفقرات – ١ ملحق
 االتصاالت قطاعي في للحكومة العامة السياسة

 والتي – البريد وقطاع المعلومات وتكنولوجيا
٢٠٠٣ أيلول شهر في عنها اإلعالن تم  

 

 
37 “Government reaffirms that the monopoly status that is presently 

enjoyed by Jordan Telecom (JT) in certain key areas of 
telecommunications activity will cease at 31st December, 2004. 

التصاالت  شركة اها تتمتع بالتي  تؤكد الحكومة أن االنفرادية٣٧
 سيتم إنهاؤها األردنية في جوانب أساسية من قطاع االتصاالت

 .٢٠٠٤األول  بحلول الحادي والثالثين من كانونفعالً 

 

 
38 Government requires that the fixed sub-sector should be fully opened 

to competition in supply of services, at, or, as soon as is practically 
possible after 1st January, 2005. 

يتم فتح سوق االتصاالت الثابتة بالكامل لمزيد أن  تقرر الحكومة ٣٨
من التنافس في تزويد الخدمات عند، أو في أقرب وقت ممكن 
عملياً بعد انقضاء فترة االنفرادية في األول من كانون ثاني 

٢٠٠٥. 

 

 
39 Government requires that explicit proposals for further licensing 

within the sub-sector, and the associated license terms, application 
criteria and processes, be prepared by  and published for consultation 
with public and private sector stakeholders.  Publication to be as soon 
as is practicable but no later than 30th June, 2004.  The final form of 
the proposed licensing programme shall be submitted to the Council 
of Ministers for deliberation.  The appropriate decision will be taken 
within a period of two weeks from the date of its submission.  The 
aim of this schedule is that applications for licenses may be made 
from September, 2004 onward. 

بتجهيز مقترح واضح وصريح  تقوم الهيئةأن  تقرر الحكومة ٣٩
 المنوي طرحها في هذا القطاع متضمناً ضافيةللتراخيص اإل

وأن . ت التراخيصشروط الرخص ومتطلبات المتقدمين و إجراءا
 يتم اإلعالن عن هذا المقترح ونشره لالستشارة وإستمزاج وجهات

بأسرع وقت  نظر أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص
أن يتم تقديم  علىو. ٢٠٠٤ حزيران 30ممكن عملياً وقبل تاريخ 

هذا المقترح فور إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء 
إن الهدف . رار خالل أسبوعين من تاريخ تقديمهللبحث واتخاذ الق

هو بدء عملية استدراج طلبات الترخيص اعتبارا من مطلع شهر 
 .٢٠٠٤أيلول 

 

 
40 Government requires that, within the limits of normal safeguards, 

security and technical limitation considerations, no restriction should 
be placed on the range or type of fixed services that should be 
licensed.  However, Government further and specifically, requires 
that no viable technology be excluded from use in the provision of 
licensed services.  In addition, where there is no objective case for 
licensing or regulation of any services that are introduced, 
Government will support the prerogative of the  TRC, under the Law, 
to forbear from such action. 

 تقرر الحكومة، ضمن الحدود التي تضمن عوامل السالمة العامة ٤٠
 التقنية، أن ال يتم وضع أية قيود واالعتبارات األمنية والمحددات

ولكن . على حدود أو نوع الخدمات الثابتة المنوي ترخيصها
 أي نوع  استخدامأن ال يستثنىباإلضافة لذلك فإن الحكومة تقرر 

كما ستدعم الحكومة . المجدية في تقديم الخدماتمن التكنولوجيا 
كون هناك أي قرار تتخذه الهيئة بتخفيض مقدار التنظيم عندما ال ت

مبررات موضوعية للترخيص أو التنظيم لخدمة معينة يراد تقديمها 
من قانون ) ٦(من المادة ) س(وحسب ما ورد في الفقرة 

 االتصاالت
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41 Government requires that competition to JT be from the private sector.  

In accord with WTO and other international commitments no 
unjustified impediments that relate to nationality of ownership, flows 
of capital and similar matters should be imposed upon potential 
entrants to the market. 

تكون المنافسة لشركة االتصاالت األردنية أن  تقرر الحكومة ٤١
 االلتزامات الدولية  علىبناءو .القطاع الخاصمقتصرة على 

 العالمية منظمة التجارة خالل اتفاقياتالتي التزم بها األردن من 
 أية  تقرر الحكومة أال تفرضوغيرها من االتفاقيات التجارية،

أو معيقات غير مبررة أمام الراغبين في االستثمار في قيود 
 بجنسية المالكين أو انتقال رؤوس األموالالسوق سواء المتعلقة 

 .ى ذلكوما إل

 

 
42 Government requires that JT should respond transparently and 

constructively to the prospect and reality of competition. 
 تؤكد الحكومة ضرورة أن تستجيب شركة االتصاالت األردنية ٤٢

 .بشفافية و بشكل بناء العتبارات وحقيقة المنافسة القادمة

 

 
43 Government requires that JT should be subjected to pro-active 

regulatory measures, and should, in the remaining period of its 
monopoly, honour all relevant elements of agreements that it has 
entered into with Government.  The immediate focus of regulatory 
action must be upon the elimination of any identified anomalies or 
inappropriate pricing practices and excessive profitability in relation 
to individual services, and, the creation of an environment into which 
competition may be introduced at the appropriate time.  Government 
further requires that where there is proven and substantive demand 
for a service falling within its monopoly, that JT be obliged to 
provide it, on fair and reasonable terms, whilst its monopoly prevails. 

 االتصاالت األردنية لمعايير أن تخضع شركة تقرر الحكومة ٤٣
، االنفراديتنظيمية فاعلة ضمن الفترة المتبقية من وضعها 

 ويجب أن .الحكومةمع  هاوعليها أن تحترم جميع جوانب اتفاقات
 التنظيمية إزالة  والمعاييرإلجراءاتهذه ا لالهدف األساسييكون 

 يةربح وأ مالئمةممارسات تسعيرية غير من  التشوهات القائمة
 إدخال، وخلق بيئة يمكن ات إن وجدتخدمال  بعض منفرطةم

 يتم إلزامأن  باإلضافة إلى ذلك . الوقت المالئم فيإليهاالتنافس 
االنفرادية  فترة  األردنية، خالل سريانشركة االتصاالت

، االممنوحة لها، بتوفير خدمات معينة تقع ضمن حدود انفرا ديته
وبحجم معقول  حقيقي  طلببأسعار وشروط عادلة عندما يوجد

 .اتخدمتلك العلى 

 

 
44 Government requires that when the monopoly of JT is ended that it 

continues to be subject to appropriate regulatory scrutiny and control, 
as it is likely to retain, for a period, dominance or significant market 
power in some areas. 

 تقرر الحكومة أنه عند انتهاء فترة االنفرادية أن تبقي شركة ٤٤
االتصاالت األردنية معرضة للرقابة التنظيمية المالئمة، على 

 وأ أساس أنها في األغلب ستبقى، لفترة زمنية بعد ذلك، مهيمنة
 .السوقبعض جوانب ذات قوة كبيرة في 

 

 
45 Government requires that the regulatory regime that is to apply before 

and after the ending of the JT monopoly should be published, for the 
guidance of all stakeholders and potential entrants to the fixed sub-
sector.  Publication to be as soon as is practicable, but no later than 
31st March, 2004. 

تطبيقها  المزمع ةالتنظيمي تقرر الحكومة أن يتم نشر التعليمات ٤٥
وبعد انتهاء فترة االنفرادية الممنوحة لشركة االتصاالت قبل 

أصحاب العالقة  ، وذلك بأقرب وقت ممكن، لتوجيهاألردنية
وعلى أن يتم هذا  والمهتمين والمستثمرين المحتملين في القطاع

 .٢٠٠٤ آذار ٣١ بأقرب وقت ممكن عملياً و قبل تاريخ النشر
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46. The specific goals of this policy are: األهداف المحددة والغايات المرجوة من هذه السياسة  ٤٦  

 

 
47 The removal from the fixed sub-sector of the costs of monopoly 

inefficiency.  This to be achieved, in the short term, through 
necessary regulatory action, and, subsequently the effects of open 
competition.  Costs of monopoly can include supra–profitability of 
certain services and the distorting effects of cross-subsidy between 
services and elements within services.  It is necessary that a position 
be rapidly reached where correct economic signals are sent to the 
market and thus appropriate alternative infrastructure investment is 
encouraged. 

ت في قطاع االتصااللالحتكار  الكفاءة المنخفضة تكاليف  إزالة٤٧
على  ة الضرورية التنظيمياإلجراءات وذلك من خالل ،الثابتة

إن . المفتوح بعد ذلكلتنافس ا ومن خالل تأثير ،قصيرالالمدى 
ات، خدمال  بعض منمفرطة يةربحكلفة االحتكار قد تشمل 

الدعم البيني بين بعض الخدمات، أو بين  نتيجة وتشوهات قائمة
التوصل إلى وضع فمن الضروري  لذا. عناصر بعض الخدمات

 المؤشرات االقتصادية الصحيحة إلى السوق،  إرسالمعين يتيح
 . في البنى التحتية المناسبةوبالتالي تشجيع االستثمارات البديلة

 

 
48 The enhancement from present levels of the scope, availability and 

quality of services, and, choice of service providers, made available 
in Jordan. It is necessary that fixed services available in Jordan at 
least match those of peer states.  They are necessary to the 
development and growth of the economy and the meeting of 
government’s social goals. 

بالنسبة إلى مستوياتها وتوافرها وجودتها   الخدماتتنوعتعزيز  ٤٨
.  لهذه الخدماتالمقدمةالحالية وتوسيع الخيارات بين الجهات 

 االتصاالت اتمستوى خدمحيث انه من الضروري أن يضاهي 
 في الدول مستويات الخدمات المتاحة  في المملكةالثابتة

 نمو االقتصادولهذا تأثير هام في جذب االستثمار و . المناظرة
أهداف   زيادة كفاءة القوى العاملة وفي تحقيقوتطوره وفي

 .الحكومة في التنمية االجتماعية

 

 
49 Particular goals, within the progressive development of the sub-sector, 

include but are not limited to; the introduction of alternative 
international services, alternative international capacity and 
gateways, the exploitation of new technologies, notably in the data 
communication area, and, the exploitation of technologies and 
systems that may be used for the provision of multiple services. 

إلطار العام الساعي لتحقيق التقدم ضمن اأهداف محددة  وهناك ٤٩
هذه األهداف تتضمن األمور اآلتية دون . والنمو في هذا القطاع

منافسة و  خدمات اتصاالت دولية إدخال: أن تقتصر عليها
، واستغالل ومخارج دولية بديلةتوفير سعات  وبديلة،

 باإلضافة  خاصة في مجال نقل المعلومات،الحديثةالتكنولوجيا 
ام األنظمة والتكنولوجيا التي تتيح تقديم الخدمات إلى استخد

 .المتعددة المتنوعة

 

 
50 It is a goal, that, overall, the fixed telecommunications sub-sector 

supplies facilities and capacity upon which other sectors within ICT 
may add value in an innovative manner.  These elements to be 
affordable to the user and profitable to the supplier.” 

يوفر قطاع االتصاالت أن  إن احد األهداف و بصورة عامة، هو ٥٠
قطاع الثابتة التجهيزات والخدمات والعناصر األساسية لتمكين 

البناء عليها االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بكافة فروعة، 
 هذه العناصر األساسية .ها المضافة بطرق مبتكرةوزيادة قيمت

لمقدميها  ومربحة  المستخدمينتيجب أن تكون ضمن إمكانيا
 بحيث يتم التطور واإلبداع وزيادة الملكية الفكرية ً،في آن معا
 .للمجتمع
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