GENERAL GOVERNMENT POLICY FOR UNIVERSAL SERVICE IN THE
TELECOMMUNICATION SECTOR
1.1

Definition of a universal service obligation (USO) and universal
access obligation

A universal ‘service’ obligation or a universal ‘access’ obligation is a
requirement placed upon telecommunications licensees to serve particular
geographic areas or groups of citizens where it may be perceived that
without the imposition of the requirement those areas or groups would not
be given the opportunity to take service.
Universal access differs from universal service to the extent that universal
access may be met by the provision of service to practical centralised
location in a geographic region, for example to payphones or to community
centres, rather than through the provision of service directly to individual
homes or premises.

1.2

السٌاسة العامة للخدمات الشمولٌة فً لطاع االتصاالت
" تعرٌف االلتزامات "بالخدمة الشمولٌة" وااللتزامات "بشمولٌة النفاذ.1.1
ٌعتبر االلتزام بتمدٌم الخدمة الشمولٌة أو االلتزام بشمولٌة النفاذ متطلبا ٌمع على عاتك
المرخص لهم بالعمل فً لطاع االتصاالت لخدمة مناطك جغرافٌة معٌنة أو
 حٌث أن عدم فرض هذا المتطلب لد ٌؤدي إلى حرمان،مجموعات معٌنة من السكان
.هذه المناطك أو المجموعات من االستفادة من خدمات االتصال األساسٌة
وٌختلف مفهوم شمولٌة النفاذ عنن مفهنوم الخدمنة الشنمولٌة حٌنث ٌنتم تحمٌنك شنمولٌة
النفاذ عن طرٌك توصٌل الخدمة لمولع مالئم عملً متوسط فً منطمة جغرافٌة معٌنة
،توفر إمكانٌة النفاذ إلى الخدمة الهاتفٌة بشنكل عملنً لخدمنة السنكان فنً تلنن المنطمنة
 أو توفٌر الخدمة فً مراكز المجتمع العامنة مثنل المندار،مثل خدمة هواتف األجرة
 فننً حننٌن تعنننً الخدمننة.أو "محطننات المعرفننة" أو مبننانً البلنندٌات أو مننا شنناب ذلننن
.الشمولٌة توفٌر الخدمة مباشرة إلى المنازل أو األماكن التً ٌتواجد بها المستخدمون
" الهدف من "الخدمة الشمولٌة.1.1

Purpose of the universal service

The purpose of maintaining universally available telecommunications and
information technology services (the universal service) and access to
telecommunications services from a convenient point within the community
(universal access) is to ensure economic and social development in the
Kingdom of Jordan. This development is made possible by enabling the
social and economic participation of all persons through the universal
service and through universal access.

إن الهندف مننن الحفننا علننى تننوفر خنندمات االتصنناالت وتكنولوجٌننا المعلومننات للعامننة
(الخدمة الشمولٌة) وتوفر الفرص للنفاذ إلى خدمات االتصال منن نمناط مناسنبة ضنمن
المجتمنع (شنمولٌة النفنناذ) هنو تحمٌننك دورهنا األساسننً فنً ضننمان التنمٌنة االلتصننادٌة
 حٌنث أن هنذه التنمٌنة تصنب ممكننة عنن،واالجتماعٌة فنً المملكنة األردنٌنة الهاشنمٌة
طرٌك تفعٌل المشاركة االجتماعٌة وااللتصادٌة لجمٌع أفراد المجتمع من خالل تنوفٌر
.""الخدمة الشمولٌة" أو من خالل "شمولٌة النفاذ

Jordan is already well endowed with telecommunications infrastructure. A
 إذ تتنوفر خدمنة الهناتف الثابنت أو،تح ى المملكة حالٌا ببنٌة تحتٌنة جٌندة لالتصناالت
fixed or mobile telephone service is available almost universally in inhabited ، حٌنث بلغنت نسنبة انتشنارها.المتنمل للعامة فً جمٌع المناطك اآلهلنة بالسنكان تمرٌبنا
areas of the country, and penetration has reached more than 93% of
 من مجمنوع المننازل وبلن%93  أكثر من،2004 استنادا إلى مس سولً فً تموز
households overall and the minimum penetration at a regional level is 75%
 من المنازل فً المناطك الرٌفٌنة%75 الحد األدنى لالنتشار على مستوى المحاف ات
of households in rural areas of the South Region.

.من محاف ات الجنوب
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Therefore the purpose of this policy is to ensure the continuance of the
universal service and of universal access as the populated areas of Jordan
grow and as the definition of basic telecommunications services changes.

وعلٌة فإن الغرض من هذه السٌاسة هو ضمان استمرارٌة توفٌر الخدمات الشمولٌة أو
شننمولٌة النفنناذ وبمننا ٌتوافننك مننع النمننو المسننتمر للمننناطك السننكانٌة فننً األردن ومننع
.التغٌرات التً تحدث على مفهوم تعرٌف خدمات االتصال األساسٌة

The general position of Government is that the imposition of widely defined
universal service or access obligations upon licensees should be avoided, in
favour of the competitive workings of the market. These competitive
workings are expected to increase the desirability and affordability of
services and thus more widely distribute the penetration of communication
services amongst the population. Only if after an appropriate period it
became clear (in consultation with TRC) that there was a failure of
competition would Government wish to reconsider this position.

وٌنتلخص المولننف العننام للحكومننة فننً هننذا الصندد فننً وجننوب تجنننب فننرض تعرٌننف
موسننع للخنندمات الشننمولٌة أو شننمولٌة النفنناذ المفننروض توفٌرهننا مننن لبننل الشننركات
 وٌتولنع أن. وذلن إلفساح المجال لألنشطة التنافسٌة فً السوق،المعنٌة المرخص لها
تزٌد هذه األنشطة التنافسٌة من رغبة السكان فً الحصول على الخدمات والمدرة على
 ولند تعٌند. مما ٌؤدي إلى انتشار أوسع لخدمات االتصاالت بنٌن السنكان،تحمل نفماتها
، بعند فتنرة مناسنبة،)الحكومة الن ر فً مولفها هذا فً حال تبٌن (بالتشاور مع الهٌئنة
.أن هنان إخفاق فً عملٌة المنافسة

1.3

The role of Government with respect to the USO and Universal
Access
The role of the Ministry of Information Communications and Technology
under the Article 3 of the Telecommunications Law includes:

 دور الحكومة فٌما ٌتعلك بالتزامات الخدمات الشمولٌة أو شمولٌة النفاذ.1.1
 مننننن لننننانون3 وزارة االتصنننناالت وتكنولوجٌننننا المعلومننننات مكلفننننة بموجننننب المننننادة
:ًاالتصاالت فً ما ٌتعلك بالخدمات الشمولٌة بما ٌل

Article 3 (b) To propose the policy related to the provision of Universal
Service and to submit the same to the Council of Ministers for
approval; and to follow up the development of this policy for the
purpose of expanding the scope of coverage of telecommunications
and information technology services, both horizontally and
vertically, in such a way as to meet the requirements of economic
and social development in the Kingdom.”

 ب) التنننراح السٌاسنننة المتعلمنننة بشنننمولٌة الخننندمات وعرضنننها علنننى مجلننن3 المادة
 ومتابعنة تطنوٌر هنذه السٌاسنة لتوسنٌع رلعنة انتشنار خندمات،الوزراء إللرارها
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات أفمٌا وعمودٌنا بشنكل ٌلبنً احتٌاجنات التنمٌنة
االلتصادٌة واالجتماعٌة الشاملة فً المملكة

Article 3 (c) To draw up plans that encourage investment, on a
competitive basis, in the telecommunications and information
technology sectors in the Kingdom, creating an atmosphere for the
provision of services to users at just, reasonable and affordable
prices, in accordance with the latest technological developments in
these sectors.”

 ج) وضننع خطننط تشننجٌع االسننتثمار فننً لطنناعً االتصنناالت وتكنولوجٌننا3 المادة
المعلومننات فننً المملكننة علننى أسننا المنافسننة لتمنندٌمها فننً جننو ٌكفننل توفٌرهننا
للمسننتفٌدٌن بصننورة متطننورة وبمننا ٌتماشننى مننع التطننورات التمنٌننة فننً هننذٌن
".المطاعٌن وبأسعار عادلة ومعمولة

In addition, Government shall be responsible for the implementation of the
Knowledge Centre programme, the eVillages programme, and for the
provision of ICT and particularly internet and other telecommunications
services in education institutions. These form the basis for universal access

2004/11/29

 ستتحمل الحكومة مسؤولٌة تنفٌذ عدد من المبنادرات بمنا فٌهنا مبنادرة،إضافة إلى ذلن
"محطنات المعرفنة" وبرنننام "المرٌنة اإللكترونٌنة" وغٌرهننا وتنوفٌر تمنٌنة المعلومننات
واالتصنناالت وخاصننة اإلنترنننت فننً المؤسسننات التعلٌمٌننة مننن خننالل مشننروع "شننبكة
 وتشنكل هننذه الخندمات األسننا لكافنة السننكان للنفناذ إلننى."األلٌناف الضنوئٌة الوطنٌننة
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اإلنترنت فً مختلف مناطك المملكة التً ال تتوفر فٌها خدمات االنترنت عبر الوسائل
التجارٌة.
 .1.1دور هٌئة تنظٌم لطاع االتصاالت فٌما ٌتعلك بشمولٌة الخدمات والنفاذ

to internet in areas of the country where it is not available by commercial
means.
The role of the TRC and the Board of Commissioners

1.4

إن دور هٌئة تن ٌم لطاع االتصاالت فً هذا المجال هو تنفٌذ سٌاسة الحكومة المتعلمة
The role of the TRC is to implement Government universal service and
بتننوفٌر الخنندمات الشننمولٌة و شننمولٌة النفنناذ .علننى أن ٌننتم التنفٌننذ ضننمن االلتزامننات universal access policy. Components of this role are obligations arising from
الواردة فً لانون االتصاالت ورخصة شركة االتصاالت األردنٌة .كما أن هنان مهنام
the Telecommunications Law and JT’s license. Others are derived from
these obligations, and are in particular:
أخرى مشتمة عن هذه االلتزامات وهً بالتحدٌد ما ٌلً:
أ) الن ننر فننً إنشنناء صننندوق مسننتمل ،بموجننب المننادة  86مننن لننانون االتصنناالت
وبموافمنننة مجلننن النننوزراء ،لزٌنننادة شنننمولٌة خننندمات االتصننناالت وتكنولوجٌنننا
المعلومات فً المملكة والمساهمة فً بناء وتوسنٌع البنٌنة التحتٌنة فنً المجتمعنات
وفننك الحاجننة الفعلٌننة لهننذه الخنندمات .وٌنننت عننن ذلننن أن للهٌئننة الحننك باسننتخدام
عوائد هذا الصندوق لمعالجة أي ضرر تنافسً جوهري لد ٌتكبده مزودو الخدمنة
الشمولٌة ،أو لتمدٌم الدعم لنشر هواتف األجرة الخاصة (كما هً معرفة فً الفمرة
 1.7.1منن هنذه الوثٌمنة) فنً المنناطك األلنل ح نا فنً المملكنة ،أو لندعم خندمات
ممتدر على كلفتها للمحرومٌن مادٌا.

(a) To establish, under Article 86 of the Telecommunications Law, with the
approval of the Council of Ministers, an independent fund to increase the
provision of Universal Telecommunications and Information
Technology Services in the Kingdom and to contribute to the build-out
and development of infrastructure in communities in actual need of these
services. By implication, this fund may be used to correct any material
competitive disadvantage suffered by USPs, to provide support for the
implementation of private payphones in disadvantaged areas of the
Kingdom and to support affordable services for the economically
disadvantaged.

ب) إنشاء ن ام "لتماسم تكالٌف التزامات الخدمات الشمولٌة لبل البدء بتشنغٌل خندمات
اتصاالت هاتفٌة عامة منافسة للمرخص ل " بموجب الفمرة  2.6من (ملحك )4
مننن رخصننة شننركة االتصنناالت األردنٌننة المتعلننك بالتزامننات الخنندمات الشننمولٌة
والتزامات التغطٌة والجودة.

(b) To establish a regime “for the sharing of USO costs before the start of
operations of any Public Switched Voice Service in competition with the
Licensee” under Paragraph 2.6 of Appendix 4, concerning USO Service
Coverage and Quality of JT’s Licence.
(c) To select licensed operator(s) to be USP(s).

ج) اختٌار مزودي الخدمات الشمولٌة من بٌن المشغلٌن المرخصٌن.
د) تمٌٌم مطالبات التعنوٌض عنن األضنرار التنافسنٌة الجوهرٌنة الممدمنة منن منزودي
الخدمات الشمولٌة ومن ثم تحدٌد األضنرار الفعلٌنة التنً ٌتكبندها كنل منن منزودي
الخدمة الشمولٌة.
ه) تحدٌد المشغلٌن المرخصٌن المكلفٌن بأن ٌساهموا فً صندوق الخدمة الشمولٌة.
و) تحدٌد لٌمة المساهمات وتحصٌلها من المشغلٌن المرخصٌن المكلفٌن بالمساهمة.
ز) مرالبننة االلتننزام بتننوفٌر "خنندمات الهنناتف األساسننٌة العامننة" (حسننب تعرٌننف فمننرة

صفحة  3من 11

(d) To evaluate the material competitive disadvantage claims made by USPs
and subsequently to determine the material competitive disadvantage
suffered by each USP.
(e) To determine which licensed operators should contribute to the
Universal Service Fund.
(f) To determine and collect compensation from contributing licensed
operators.

السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع االتصاالت

2004/11/29

 1.5من هذه الوثٌمة).
ح) متابعة العروض المتنوفرة بالسنوق للتحمنك منن تنوفر "عنروض ذات تكلفنة ممتندر
علٌها".
ط) المٌننام بتمٌننٌم "العننروض ذات التكلفننة الممتنندر علٌهننا" الممترحننة مننن لبننل مننزودي
الخدمننة الشننمولٌة ومننن ثننم اعتمنناد المناسننب منهننا .ذلننن فننً حننال لامننت الحكومننة
بإصنندار سٌاسننة عامننة لفننرض تننوفٌر "عننروض ذات تكلفننة ممتنندر علٌهننا" (أن ننر
الفمرة الثانٌة من البند  1.6.2من هذه الوثٌمة) .
ي) مراجعننة خطننط ش نركة االتصنناالت األردنٌننة لتننوفٌر الخنندمات لننذوي االحتٌاجننات
الخاصة ،ومن ثم اعتماد الخطة التً تتفك علٌها.
ن) مرالبة توفر أجهزة هواتف مالئمة لذوي االحتٌاجات الخاصة ،ودلٌل
االستعالمات والخدمات المساندة بطرٌمنة مالئمنة لنذوي االحتٌاجنات الخاصنة منن
لبل كافة المشغلٌن المرخص لهم.
ل) تحدٌد التجمعات السكانٌة المؤهلنة لتلمنى المعوننة إلنشناء هواتنف األجنرة الخاصنة
ضمنها.
م) تحدٌنند ممنندار المعونننة الت نً سننٌتم تمنندٌمها إلنشنناء هواتننف األجننرة الخاصننة وآلٌننة
صرفها بما ٌحمك الهدف.
ن) تحدٌد الخدمات التً ٌجب أخذها فً االعتبار عند تحدٌد المعاٌٌر والمتطلبات التً
سٌتم تمدٌم الخدمات الشمولٌة على أساسها

(g) To monitor the availability of the Basic Public Telephone Service as
defined in Section 1.5 below.
(h) To monitor the availability of affordable tariffs.
(i) If Government requires affordable tariffs under Section 1.6.2 of this
policy, to evaluate such tariffs proposed by universal service providers
and subsequently to approve agreed affordable tariffs.
(j) To review JT’s plans for the provision of services to the disabled, and
subsequently to approve an agreed plan.
To monitor the availability of handsets for the disabled and directory
enquiry and support services for the disabled provided by all licensed
operators.
(k) To determine the communities that are to receive funding for the
introduction of private payphones.
(l) To determine the amount of funding to be provided for the introduction
of private payphones, and the method of disbursing such funds.
(m) To determine services that should be taken into account in deciding
parameters and requirements for the provision of the universal service.

 .1.1الخدمات الشمولٌة

The universal service

الخدمة الشمولٌة هً "خدمة الهاتف العامة األساسنٌة" .وتعننً "خدمنة الهناتف العامنة
األساسٌة" خدمات االتصال التً تشتمل على المواصفات الفنٌة التً تشكل الحد األدنى
الضروري إلتاحة إلامة لناة هاتفٌنة تمكنن مسنتخدمها منن إجنراء واسنتالم اتصناالت
محلٌننة ووطنٌننة ودولٌننة علننى شننكل مكالمننات صننوتٌة ،ورسننائل فنناك  ،وخنندمات نمننل
البٌانننات لتحمٌننك النفنناذ بشننكل عملننً إلننى خنندمات اإلنترنننت .وٌعتبننر النفنناذ العملننً
لالنترنننت متاحننا إذا كانننت الخدمننة الممدمننة مكافئننة (مننن حٌننث معنندل سننرعة تبننادل
البٌانات ،وإمكانٌة االعتمناد علٌهنا ،واسنتمرارٌة الخدمنة) لتلنن التنً تسنتخدمها غالبٌنة
صفحة  4من 11

1.5

The universal service shall be the Basic Public Telephone Service. The
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 to make
and receive local, national and international calls supporting speech,
facsimile and data communications sufficient for functional access to
internet services. Functional internet access shall be considered to be
available if the service provided is equivalent in data rate, reliability and
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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.
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 that may take place. The TRC
shall have the responsibility for determining what technologies are optimal.
1.6
1.6.1

 على أن تؤخذ بعٌن االعتبار العوامل الفنٌنة التنً ٌمكنن أن تحند منن أداء،المستخدمٌن
.هذه التكنولوجٌا فً أماكن جغرافٌة معٌنة
 ولكنن ٌجنب أن ٌنتم،وٌمكن توفٌر الخدمات الشنمولٌة باسنتخدام أي تكنولوجٌنا مناسنبة
تحدٌننند التكلفنننة النهائٌنننة لمنننزودي الخدمنننة الشنننمولٌة علنننى افتنننراض أن المنننزود ٌمنننوم
 ولد ٌأخنذ تعرٌنف.)باستخدام التكنولوجٌا المثلى لتحمٌك المتطلبات (من ناحٌة التكلفة
التكنولوجٌا المثلى فً االعتبار التطورات المتولع حدوثها فً النفاذ بشنكل عملنً إلنى
 وسننتتحمل هٌئننة تن ننٌم لطنناع االتصنناالت مسننؤولٌة تحدٌنند التكنولوجٌننات.اإلنترنننت
.المثلى لهذه الغاٌة
 توفر الخدمة الشمولٌة.1.1

Availability of the universal service

 توفر الخدمة الشمولٌة فً كافة المناطك الجغرافٌة.1.1.1

Geographic availability

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.

ٌجب أن تتوفر الخدمة الشمولٌة ألي شخص ٌرغب فً الحصول علٌها ممابل االلتنزام
بننناألجور الموحننندة السنننائدة المتعلمنننة بتأسنننٌ الخدمنننة (التركٌنننب) واألجنننور األخنننرى
المتعلمننة باالسننتخدام لخدمننة الهنناتف العامننة األساسننٌة التننً ٌتماضنناها مننزود الخدمننة
.ًالشمولٌة المعن

The universal service shall be available in all municipalities and populated
areas recognised 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.

وٌجننب أن تتننوفر الخدمننة الشننمولٌة فننً جمٌننع المنندن والمننرى والتجمعننات السننكانٌة
 نسنمة300 المدرجة فً سجالت وزارة البلدٌات فً المملكة والتنً ٌبلن عندد سنكانها
.أو أكثر من السكان الممٌمٌن وفما لما تحدده دائرة اإلحصاءات العامة

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 relevant Universal Service Provider, provided however that
in such circumstances the Universal Service Provider shall be permitted to
recover from such customer the full incremental cost of connection over and
above the average cost of connection of the Licensee if and to the extent
such cost exceeds the Licensee’s average cost of 50 man hours work plus
500 JD.

كما ٌجب أن تتنوفر الخدمنة الشنمولٌة خنارج هنذه المندن والمنرى والتجمعنات السنكانٌة
ألي شخص ٌطلب الحصنول علنى مثنل هنذه الخدمنة ممابنل االلتنزام بناألجور الموحندة
السائدة المتعلمة بتأسٌ الخدمة واألجور األخنرى المتعلمنة باالسنتخدام لخدمنة الهناتف
 وذلن بشنرط أن ٌسنم،ًالعامة األساسٌة التً ٌتماضاها مزود الخدمة الشمولٌة المعن
لمزود الخدمة الشمولٌة فً مثل هذه ال روف أن ٌطالب هذا المستخدم بكامل التجناوز
عن معدل التكلفة المترتبة على تأسٌ الخدمة وذلن الى المدى الذي تتجناوز فٌن هنذه
x التكلفننة متوسننط التكلفننة علننى المننرخص لن والمحننددة حالٌننا بخمسننٌن وحنندة (سنناعة
.ً دٌنار أردن500 رجل) مضافا إلٌها

The relevant Universal Service Provider in an area is the Provider that is
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إن مزود الخدمنة الشنمولٌة المعننً فنً منطمنة معٌننة هنو المنزود المنرخص لن تنوفٌر
الخدمات الشمولٌة فً تلن المنطمة.

licensed to provide the universal service in that area.

" .1.1.1العروض ذات التكلفة الممتدر علٌها"

Affordability

"العروض ذات التكلفة الممتدر علٌها" هً تلن التً ٌمكن تحملها منن لبنل األفنراد منن
مجموعننات النندخل المنننخفض بمننن فننٌهم مننن بعننض كبننار السننن ،والمتماعنندٌن ،وذوي
االحتٌاجات الخاصة .وتهدف "العروض ذات التكلفة الممتدر علٌها" لمن األفراد منن
هذه المجموعات امكانٌة االستفادة من خدمة الهاتف العامة األساسٌة.
و تمنر الحكومننة بأهمٌننة تننوفر "العننروض ذات التكلفنة الممتنندر علٌهننا" للخدمننة الهاتفٌننة
العامنننة األساسنننٌة لضنننمان مشننناركة "مجموعنننات الننندخل المننننخفض" فنننً الفعالٌنننات
االجتماعٌ نة وااللتصننادٌة .وترغننب الحكومننة بزٌننادة انتشننار خنندمات الهنناتف لمنننازل
األسر ذات الدخل األلل من  300دٌننار أردننً .كمنا تنرى الحكومنة بأنن منن الممكنن
توسنٌع رلعننة انتشننار خدمننة الهناتف العامننة األساسننٌة لهننذه الفئنة مننن األسننر مننن خننالل
توفٌر "عروض ذات تكلفة ممتدر علٌها".

1.6.2

An affordable tariff is one that is available to members of lower income
groups including members of particular groups that are often economically
disadvantaged such as senior citizens, retired or disabled individuals. An
affordable tariff is intended to give individuals in such groups access to the
Basic Public Telephone Service.
Government recognises the importance of the availability of an affordable
tariff for the Basic Public Telephone Service to ensure that lower income
groups can participate socially and economically. Government wishes to
increase penetration of telephony services amongst those households with
monthly income below JD300. Government believes that penetration may
be increased through the availability of an affordable tariff for the Basic
Public Telephone Service.

إال أن الحكومة تؤمن بأن "العنروض ذات التكلفنة الممتندر علٌهنا" سنت هر فنً السنوق
من خالل التناف بنٌن المشنغلٌن المرخصنٌن ،وخاصنة مشنغلً الهواتنف المتنملنة ،فنً Nevertheless Government believes that affordable tariffs will evolve through
competition between licensed operators, particularly mobile, as the number
ضوء ازدٌاد عددهم.
of such operators rises.
وفً حالة عدم هنور "العنروض ذات التكلفنة الممتندر علٌهنا" ،فمند تفنرض الحكومنة،
Should such a tariff not evolve, then Government through the TRC may
من خنالل هٌئنة تن نٌم لطناع االتصناالت ،علنى منزودي الخدمنة الشنمولٌة تنوفٌر هنذه
require such a tariff to be offered by each USP in its area. The net cost of
العننروض كننل فننً منطمت ن  .وسننٌكون صننافً التكلفننة (علننى المننزود) لهننذه العننروض
such a required and approved tariff shall be included in the calculation of the
المفروضة مشموال فً حساب صافً تكلفة الخدمات الشمولٌة.
net cost of the universal service.

وعلى هٌئة تن ٌم لطاع االتصاالت دراسة "عروض التكلفنة الممتندر علٌهنا" ،لتمٌٌمهنا
والمصادلة علٌها لبل أن ٌموم المشغل المرخص بتعمٌمها .مع التأكد بشكل خاص من
أن هذه العروض ال تضٌف أي أعباء غٌر ضرورٌة إلنى التزامنات الخدمنة الشنمولٌة.
وكذلن التأكد من أن المجموعات المستهدفة منن هنذه العنروض تضنم نسنبة كبٌنرة منن
صفحة  6من 11

The TRC shall be required to review, and providing that it is satisfactory,
approve any affordable tariff prior to its publication by a licensed operator.
In particular, 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
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األسر أو األفراد من ذوي الدخل المنخفض ،وأن هذه العنروض ال ٌنتم االسنتفادة منهنا
من لبل مجموعات ال تعتبر محرومة من الناحٌة االلتصادٌة.

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.

 .1.1.1النفاذ إلى الخدمة لذوي االحتٌاجات الخاصة

Access by the disabled

تفرض الحكومة على مزودي الخدمة الشمولٌة الحالٌٌن "شركة االتصناالت األردنٌنة"
تلبٌننة شننروط رخصننتهم الحالٌننة عننن طرٌننك أعننداد خطننة لتطننوٌر إمكانٌننات النفنناذ إلننى
خدماتها من لبل المستخدمٌن الذٌن ٌعانون من إعالات.
ووفمنننا لرخصنننة شنننركة االتصننناالت األردنٌنننة ،تمنننوم هٌئنننة تن نننٌم لطننناع االتصننناالت
بمراجعننة هننذه الخط نط ،وتعمننل علننى تشننجٌع التشنناور مننا بننٌن الشننركة وممثل نً ذوي
االحتٌاجننات الخاصننة مننن اجننل تطننوٌر أفضننل منننه لتحسننٌن النفنناذ إلننى الخدمننة بمننا
ٌتماشنننى منننع تكلفنننة ذلنننن التحسنننٌن وبمنننا ٌتماشنننى منننع مسنننتوٌات التنمٌنننة االجتماعٌنننة
وااللتصننادٌة فننً األردن .وبعنند انتهنناء هننذه المشنناورات ،تصنندر هٌئننة تن ننٌم لطنناع
االتصاالت موافمتها ،وٌموم المرخص ل بتنفٌذ الخطة المعتمدة.
باإلضافة إلنى ذلنن ،تنرى الحكومنة أن علنى جمٌنع المشنغلٌن المرخصنٌن( ،بمنن فنٌهم
أولئنننن النننذٌن ٌنننوفرون خدمنننة الهننناتف العامنننة األساسنننٌة ومشنننغلً الهواتنننف المتنملنننة
المرخصٌن) منودٌالت أجهنزة مناسنبة لنذوي االحتٌاجنات الخاصنة (ممنن تنؤثر تنوفٌر
إعالنناتهم علننى إمكانٌننة اسننتخدامهم للهنناتف) ضننمن تشننكٌلة األجهننزة التننً ٌعرضننونها.
وتشتمل اإلعالات على اإلعالة السمعٌة والبصرٌة والتعامل مع األشٌاء.
تمرر الحكومة أن ٌوفر جمٌع المشغلٌن الذي ٌزودون خدمات الهاتف العامة األساسنٌة
ومشغلً الهواتف المتنملة المرخصٌن المعلومات حول الخدمات التً ٌمدمونها (بما فً
ذلن منشنورات البٌنع والمعلومنات التعالدٌنة ومعلومنات الفنوترة) بالطرٌمنة التنً تمكنن
ذوي اإلعالات السمعٌة والبصرٌة من االستفادة منها للنفاذ إلى الخدمة.
كما ترغب الحكومة فً أن ٌوفر جمٌع المشنغلٌن النذي ٌنزودون خدمنة الهناتف العامنة
األساسننٌة ومشننغلً الهواتننف المتنملننة المرخصننٌن مرافننك اسننتعالمات النندلٌل بالطرٌمننة
التً تتضمن خدمة تنفٌذ المكالمة من لبنل المشنغل .وتشنترط الحكومنة أن تكنون تكلفنة
هذه الخدمنة لنذوي االحتٌاجنات الخاصنة المسنجلٌن فنً الخدمنة ضنمن المعندل الموحند

صفحة  7من 11

1.6.3

Government requires the present USP, JT, to meet the terms of its licence by
preparing a plan to improve access to its services by users with disabilities.
In accordance with JT’s licence, the TRC shall review JT’s plans and
encourage consultations between the Licensee and representatives of
disabled users in order to develop the best possible approach to improving
access consistent with the costs of improving access and the socio-economic
development levels of Jordan. At the end of these consultations, the TRC
shall approve, and the Licensee shall implement the approved plan.
In addition, Government requires that all licensed operators, including those
offering Basic Public Telephony Services and licensed mobile operators, in
so far as they provide telephone handsets and other communicating devices,
shall ensure that the range of devices offered includes models suitable for
individuals with disabilities that affect the use of a telephone. The
disabilities shall include hearing, sight and manipulation impairments.
Government requires that all licensed operators offering Basic Public
Telephony Services and licensed mobile operators provide information
about the services that they provide, including sales literature, contractual
information and billing information in ways that enable access by
individuals who have hearing or sight impairments.
Government would like all operators offering Basic Public Telephony
Services and licensed mobile operators to provide directory enquiry
facilities that include the placement of the call by the operator. Government
requires that for registered disabled individuals access to this service shall
be at the prevailing standard rate for dialled calls.
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للسعر السائد للمكالمات التً ٌتم تنفٌذها بشكل مباشر عادي.
Since these obligations are placed on all operators, they are not
وبمننا أن هننذه االلتزامننات مفروضننة علننى جمٌننع المشننغلٌن ،فإنهننا تعتبننر غٌننر متحٌننزة discriminatory and therefore do not impose any competitive disadvantage on
وبالتالً ال تؤدي ألي ضرر تنافسً على أي مشغل مرخص .كما أن تكلفة تنفٌذ هذه any licensed operator. Therefore the cost of implementing these obligations
shall not be considered as an element of cost of the USO.
االلتزامات متدنٌة .وعلٌ ٌ ،جب أن ال تعتبر تكلفة تنفٌذ هذه االلتزامنات عنصنر تكلفنة

ٌضاف إلى التزام الخدمة الشمولٌة.
 .1.1شمولٌة النفاذ

Universal Access

 .1.1.1هواتف األجرة الخاصة

Payphones

1.7
1.7.1

ترى الحكومة ضرورة إنشاء هواتف باألجرة ٌتم تشغٌلها من لبل أفراد أو شركات فً
Government requires that payphones shall be established by individuals or
عمارات خاصة دون الحاجة لرخصة (هواتف أجرة خاصة) ،وذلن فنً المنناطك التنً
companies in private real estate without the need for a license (private
ٌكون فٌها انتشار خدمة الهواتف الثابتة والنمالة منخفضا ،وذلن إلتاحنة المجنال لزٌنادة
payphones), in areas where the penetration of fixed and mobile telephone
مشاركة سكان تلن المناطك فً الفعالٌات االلتصادٌة واالجتماعٌة عن طرٌك الهاتفservices is low, in order that citizens in such areas shall be able to participate .
in the economy and in the society by telephone.

سننتتٌ خدمننة هواتننف األجننرة الخاصننة للمسننتخدمٌن النفنناذ إلننى "خدمننة الهنناتف العامننة
األساسٌة" .ولتحمٌك هذا الهدف ٌجب علنى منزودي الخدمنة الشنمولٌة تنوفٌر الخندمات To this end, Universal Service Providers shall provide the basic and

األساسٌة وخدمات أضافٌة لمشغلً هواتف األجرة الخاصة بأسعار جملنة ال تزٌند عنن
األسعار الموحدة السنائدة للخدمنة األساسنٌة .وستشنمل هنذه الخندمات اإلضنافٌة وسنائل
تمكن مشغلً هواتف األجرة الخاصة من أن ٌتماضنوا أجنورهم منن المسنتخدمٌن بدلنة
وموثولٌة وبما ٌتناسب مع األجور التنً ٌندفعها مشنغل هناتف األجنرة الخاصنة لمنزود
الخدمة الشمولٌة (مثل نبض عداد التكلفة).
وٌتولع أن ٌموم مشغلو خدمة هواتف األجرة الخاصة بتوفٌر هذه الخدمنة فنً المنناطك
التننً ٌعتمنندون أن هنننان حاجننة لهننا .لكننن مننن غٌننر المتولننع أن ٌمننوم مشننغلو هواتننف
األجرة الخاصنة بتنوفٌر هنذه الهواتنف فنً جمٌنع المنناطك التنً ٌكنون انتشنار خندمات
الهاتف فٌهنا منخفضنا .وإذا تبنٌن بعند فتنرة زمنٌنة مناسنبة أن أحندى هنذه المنناطك لنم
تخدم بهاتف أجرة ،ولام ممثل عن سكان هذه المنطمة بتمندٌم دلٌنل للهٌئنة علنى ضنعف
انتشار خدمة الهاتف ،حسب تعرٌف الهٌئة لنذلن ،وعلنى أن المنطمنة مؤهلنة للحصنول
علننى الخدمننة الشننمولٌة ،فعننندها ٌنبغننً علننى مننزود الخدمننة الشننمولٌة أن ٌتكفننل بتمنندٌم
النندعم المننالً لٌننتم بالفعننل تننوفٌر هواتننف أجننرة خاصننة فننً تلننن المنطمننة ثننم ٌطالننب
بالتعوٌض عن طرٌك صندوق الخدمة الشمولٌة.

صفحة  8من 11

additional services to private payphone operators at wholesale rates no
greater than the prevailing standard rate. This service shall give users of a
private payphone access to the Basic Public Voice Service from the
payphone. The additional services shall include facilities that enable the
payphone operator to charge the user accurately and reliably and in
proportion to the charges levied on the payphone operator by the USP.
)(such as cost-meter pulse
It is envisaged that private payphone operators will provide such payphones
in areas where they believe that there is a need. However, it is anticipated
that payphone operators will not provide payphones in all areas where the
penetration of telephone services is low. If, after a suitable period of time,
such areas are not served by payphone, and a representative of such an area
can present evidence to TRC of low penetration of telephone services, as
that is defined by TRC, and that the area qualifies for the Universal Service,
then the USP shall underwrite the provision of a private payphone and seek
recompense through the Universal Service Fund.
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وس تموم هٌئة تن نٌم لطناع االتصناالت بمراجعنة كنل حالنة ٌنتم فٌهنا طلنب كفالنة الندعم
المننالً مننن لبننل ممثل نً المننناطك ،لتننوفٌر هواتننف األجننرة الخاصننة ،وسننتموم بدراسننة
مبررات الطلب وتحدٌد مبل التعوٌض.

The TRC shall review each case where underwriting of private payphone
provision is requested, and shall determine the merit of the request and the
amount of compensation.

 .1.1.1خدمة االنترنت

Internet access

تمرر الحكومة أن ٌتم توفٌر النفاذ إلى شبكة االنترننت لخدمنة المجتمنع أٌنمنا كنان ذلنن
ممكنا حسب عوامل السوق.

1.7.2

Government requires that community based internet access is provided
wherever possible by the market.

ومع ذلن ،هنان حاالت محدودة تعمد فٌها الحكومة إلى توفٌر خدمات االنترنت بنفسها
لتعزٌز سٌاساتها العامة فً بعض المطاعات االلتصادٌة و االجتماعٌة.
وستسننتمر الحكومننة فنننً توسننٌع تغطٌننة "محطنننات المعرفننة" و"المننرى االلكترونٌنننة"
وغٌرهننا مننن المبننادرات لتننوفٌر النفنناذ لالتصنناالت وتكنولوجٌننا المعلومننات واالنترنننت
ضمن مجتمعات معٌنة.

Government shall continue to extend the network of Knowledge Stations
and eVillages to provide access to ICT and the internet within specific
communities.

وستسننتمر الحكومننة أٌضننا فننً السننعً لزٌننادة تننوفر خ ندمات االتصنناالت وتكنولوجٌننا
المعلومننات واالنترنننت ضننمن المؤسسننات التعلٌمٌننة فننً األردن ،وسننتتأكد مننن تننوفٌر
شبكات ذات سنعات عالٌنة فنً تبنادل البٌاننات (مثنل شنبكة األلٌناف الضنوئٌة) فنً هنذه
المؤسسات التعلٌمٌة.

Government shall continue to extend the availability of ICT and internet
access within education establishments in Jordan, and shall ensure the
provision of broadband access (like fiber optic networks) in such education
establishments.

Nevertheless, there are limited circumstances in which Government shall
provide internet access services to further its policy in other areas.

 .1.1توفٌر الخدمة الشمولٌة

Provision of the Universal Service

1.8

تمرر الحكومة بأن على شركة االتصاالت األردنٌة االستمرار بعملها كمزود للخدمات
الشنمولٌة فنً جمٌننع المنناطك الجغرافٌنة إلننى حنٌن وجننود منافسنة فعالنة لهننا فنً تننوفٌر
خدمة "االتصناالت الصنوتٌة الثابتنة العامنة" (حسنب تعرٌفهنا فنً الفمنرة  1.1.14منن
رخصة شركة االتصاالت األردنٌة) ،وبأن تستمر شنركة االتصناالت األردنٌنة بتحمنل
التكلفة الكاملة اللتزام الخدمة الشمولٌة بموجب شروط رخصتها.

Government requires that until there is effective competition to JT’s
provision of a Public Switched Voice Service (as defined in Section 1.1.14
of Jordan Telecom’s current Licence Agreement), JT continues 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 licence.

علننى أن ٌننتم ،عننند تحمننك منافسنة فعالننة لشننركة االتصنناالت األردنٌننة فننً تننوفٌر خدمننة
االتصننناالت الهاتفٌنننة العامنننة ،إدارة التزامنننات الخدمنننة الشنننمولٌة واختٌنننار المنننزودٌن
المكلفٌن بموجنب الن نام المعند منن لبنل هٌئنة تن نٌم لطناع االتصناالت لتماسنم تكنالٌف
الخدمة الشمولٌة.

At such time as there is effective competition to JT’s provision of a Public
Switched Voice Service, the USO and selection of USP shall be
administered under the regime defined by the TRC for sharing USO costs.
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 .1.1تصوٌب تشوهات السوق الناجمة عن التزامات الخدمة الشمولٌة.
لبل بداٌة تشغٌل أي مناف لشركة االتصاالت فً خدمة "االتصاالت الصنوتٌة الثابتنة
العامننة" سننتموم هٌئننة تن ننٌم لطنناع االتصنناالت بإعننداد ن ننام لتماسننم تكننالٌف التزام نات
الخدمة الشمولٌة .وسٌحرص هذا الن ام علنى أن ال تنؤدي التزامنات الخدمنة الشنمولٌة
إلٌماع "ضرر تنافسً جوهري" علنى منزود الخدمنة الشنمولٌة .كمنا سنٌحرص الن نام
على أن تنفذ التزامات الخدمة الشمولٌة بأفضل طرٌمة فعالة التصادٌا.

Correcting the market distortion created by the Universal Service
Obligation

1.9

Before the start of operations of any Public Switched Voice Service in
competition with JT, the TRC shall establish a regime for the sharing of
universal service costs. This regime shall ensure that the USO does not
impose any material competitive disadvantage on USPs and that the USO is
provided in the most economically efficient manner.

وعند تحمك الشروط الواردة فً الفمرة  1.8من هنذه الوثٌمنة ،علنى هٌئنة تن نٌم لطناع
االتصاالت التوصل إلى أفضل الطرق االلتصادٌة لتوفٌر الخدمة الشمولٌة ،وذلنن منن
خننالل إجننراء تمٌننٌم لمنندرات وكلف نة كننل مننن ش نركة االتصنناالت األردنٌننة و المشننغلٌن
المرخصٌن اآلخرٌن ،وبهدف اختٌار مزودي الخدمة الشمولٌة.

When conditions in Section 1.8 of this document apply, the TRC shall
evaluate the capabilities and costs of assigning the role of USP to JT and
other licensed operators in its determination of the most economic efficient
manner of delivering the USO.

ولد ٌحصل مزودو الخدمة الشمولٌة الذٌن ٌتعرضون "لضرر تنافسً جنوهري" ننات
عن تزوٌدهم للخدمة الشمولٌة ،كما تم تحدٌدها من لبل الهٌئة ،على تعوٌض عنن ذلنن
الضرر التنافسً .ولد ٌتم إنشاء صندوق من لبنل الهٌئنة لهنذه الغاٌنة حسنب المنادة 86
من لانون االتصاالت .وللهٌئة الحك بأن تفرض على أي منن المشنغلٌن والمرخصنٌن
اآلخننرٌن المشنناركة فننً هننذا الصننندوق بمننا ٌتناسننب مننع الفائنندة التنافسننٌة التننً ٌجنٌهننا
هؤالء المشغلون من وجوب التزامات الخدمة الشمولٌة على مزودها.

A USP incurring any material competitive disadvantage arising from its
provision of the USO as determined by the TRC may receive compensation.
A fund for this purpose may be established by the TRC pursuant to Article
86 of the Telecommunications Law. The TRC may require other licensed
operators and service providers to contribute to this fund in proportion to the
material competitive advantage that those other licensed operators and
service providers gain from the USO.
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