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 .1كلمة الرئيس التنفيذي
بدعم من �صاحب اجلاللة الها�شمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم (حفظه اهلل) واحلكومات املتعاقبة ،وا�صلت هيئة تنظيم
قطاع االت�صاالت تعزيز موقعها كهيئة ذات ريادة حملي ًا واقليمي ًا ،وتكاتفت جهودها مع اجلهات املختلفة لتحقيق ر�ؤية جاللة امللك املعظم
لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث �أ�صبحت الهيئة يف تناغم وان�سجام مع �أف�ضل املمار�سات العاملية يف التنظيم ،لتنمو التجربة
االردنية وترت�سخ لت�صبح ق�صة جناح تتحدث عن نف�سها ومنوذج ًا يحتذى به بت�أكيد من املنظمات العاملية املتخ�ص�صة.
لقد و�ضعت الهيئة هذا العام منهج ًا وا�ضح ًا وطريق ًا قومي ًا ال�ستمرارية العمل بجهود م�ضنية ،من خالل العمل على اعداد وتنفيذ خطة
ا�سرتاتيجية للثالث �سنوات القادمة ( )2009-2007تناولت يف ثناياها بنود ًا عملية قابلة للتنفيذ ،عمادها ر�ؤية طموحة متثلت يف
«ايجاد بيئة ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتناف�سية ومتاحة للجميع؛ تدعم بفاعلية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف االردن» .وقد ترجمت هذه الر�ؤية اىل ر�سالة �شاملة ووا�ضحة متثلت يف �ضمان خدمات ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات
وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة للجميع ب�أ�سعار منا�سبة ،وتطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتناف�سية
واال�ستثمار ،والعمل مع جميع امل�ستفيدين وكافة اجلهات ذات العالقة بانفتاح و�شفافية وا�سلوب مهني ،ا�ضافة اىل ان�شاء هيكل تنظيمي
مبقايي�س عاملية ي�ضم موظفني على م�ستوى عايل من الكفاءة والتدريب.
اننا يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت اذ نلتزم مبجموعة من القيم امل�ؤ�س�سية التي حتكم م�سار العمل ( امل�صداقية وال�شفافية ،والعمل بروح
الفريق الواحد ،والعدالة) لن�ؤكد على نبل الغايات التي ن�سعى اىل حتقيقها والتي تتمثل يف اال�ستمرار يف عملية حترير قطاع االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة ،وتطوير بيئة تعزز املناف�سة واال�ستثمار يف اخلدمات التي يقدمها القطاعني ،وتطوير بيئة تنظيمية فعالة
لتطوير قطاع الربيد يف اململكة ،ا�ضافة اىل حت�سني توفر خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات للجميع بجودة عالية وا�سعار معقولة،
وت�سريع التدابري اخلا�صة بتقدمي خدمات متقدمة ومتنوعة ومتكاملة ذات تكنولوجيا حمايدة ،و�ضمان التعادل يف التعامل يف االمور
التنظيمية جلميع امل�شغلني املرخ�صني ،وحماية م�صالح امل�ستفيدين فيما يتعلق بخدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد ،ا�ضافة
اىل تعزيز القدرات الب�شرية من خالل بناء القدرة امل�ؤ�س�سية للهيئة وحت�سني اجراءات و�سيا�سات التعيني واالحتفاظ باملوظفني.



ولتدعيم تلك اخلطة اال�سرتاتيجية الطموحة ( ،)2009-2007فقد عمدنا يف الهيئة اىل �صياغة اهداف ا�سرتاتيجية حتقق تلك الغايات
النبيلة املذكورة ،والتي انبثقت منها خطة تنفيذية حتدد اخلطوات الهامة واملطلوبة لتحقيق تطور طويل الأمد لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات وقطاع الربيد ملنفعة امل�ستفيدين وامل�شغلني على حد �سواء.
لقد غدت االجنازات التي حققتها الهيئة خالل العام  2006م�ؤ�شر ًا وا�ضح ًا على عزم الهيئة ال�سري وموا�صلة امل�شوار  -بكل ثقة وتفان – يف
تنظيم قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد ،ويتجلى ذلك من خالل حترير قطاع االت�صاالت الثابتة ومنح الرخ�ص
الفردية والفئوية وانتقال معظم املرخ�صني احلاليني اىل االطار املتكامل للرتخي�ص والتنظيم ،وا�صدار التعليمات التنظيمية والوثائق
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة ،واالعالن عن الفائزين يف عطاء رخ�ص ا�ستخدام ترددات الطيف الراديوي يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي
الثابت باحلزم العري�ضة ،وترخي�ص �شركات بريد متنوعة ،وغريها من االجنازات الهامه والتي تعترب دلي ًال وا�ضح ًا على بدء اخلطوات
العملية نحو خلق قطاع ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات وقطاع بريد متطور يلبي رغبات امل�ستفيدين وامل�ستثمرين ،وال يت�أتى العمل املتوا�صل
اال من خالل ا�سرتاتيجية طموحة نلتزم بها خالل ال�سنوات القادمة.
وختام ًا ،فاننا نطمح يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت اىل حتقيق املزيد من االجنازات التي ت�ضاف اىل اجنازات حتققت خالل االعوام
القليلة املا�ضية ،لتنعم كافة فئات املجتمع االردين بخدمات ات�صاالت متطورة ،ولتعزيز امل�ساهمة املبا�شرة وغري املبا�شرة لقطاع االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد يف االقت�صاد الوطني من خالل ازدياد امل�ساهمة يف الناجت املحلي االجمايل وتطوير البنية التحتية.
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 .2هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
الن�شـ�أة:
�أن�شئت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت مبوجب قانون االت�صاالت رقم  13ل�سنة  ،1995كم�ؤ�س�سة حكومية م�ستقلة معنية بتنظيم قطاعي
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووفقا لقانون االت�صاالت تقع على الهيئة م�س�ؤولية « تنظيم خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقا لل�سيا�سة العامة املقررة
ل�ضمان تقدمي خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات للم�ستفيدين ب�سوية عالية و�أ�سعار معقولة ،ومبا يحقق الأداء الأمثل لقطاعي
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ».
وتتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات وفقا لقانون االت�صاالت املعدل رقم ( )8ل�سنة  .2002كما تتوىل مهام تنظيم قطاع
الربيد يف اململكة ومراقبة جميع مقدمي اخلدمات الربيدية ومراقبة التزامهم بن�صو�ص القانون تنفيذ ًا لأحكام القانون امل�ؤقت رقم ()5
ل�سنة  2002وتعديالته (قانون اخلدمات الربيدية).
من جانب �آخر ،تقوم الهيئة ،وبح�سب قانون االت�صاالت ،بالعمل وب�شكل م�ستقل عن وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ولكن وفقا
لل�سيا�سة العامة للحكومة يف القطاع.

 1.2ر�ؤية ور�سالة هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
الر�ؤية
«بيئة ات�صاالت وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتناف�سية ومتاحة للجميع؛ تدعم بفاعلية التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الأردن»

الر�سالة
• �ضمان خدمات ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة للجميع ب�أ�سعار منا�سبة.
• تطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتناف�سية واال�ستثمار.
• العمل مع جميع امل�ستفيدين وكافة اجلهات ذات العالقة بانفتاح و�شفافية و�أ�سلوب مهني.
• و�إن�شاء هيكل تنظيمي مبقايي�س عاملية ي�ضم موظفني على م�ستوى عايل من الكفاءة والتدريب.
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 2.2جملس املفوضني
�أع�ضاء جمل�س املفو�ضني

• عطوفة الدكتور �أحمد حيا�صات
رئي�س جمل�س املفو�ضني – الرئي�س التنفيذي
اعتبار ًا من تاريخ 2006/3/19

• عطوفة املهند�س م�أمون بلقر
نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني –ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبار ًا من تاريخ  2002/11/1وقد توىل مهام
الرئي�س التنفيذي بالإنابة من تاريخ 2005/11/8
لغاية 2006/3/19

• عطوفة اال�ستاذة م�صون �شقري
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبار ًا من تاريخ 2003/5/22
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• عطوفة املهند�س حممد اخل�صاونه
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبار ًا من تاريخ  2002/11/1ولغاية
2006/11/1

• عطوفة ال�سيد موفق ابو عاقوله
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبار ًا من تاريخ 2005/6/9

13

 3.2اهليكل التنظيمي

 .3امللخص التنفيذي
يعد قطاع االت�صاالت ال�شريان الرئي�سي والقلب الناب�ض لالقت�صاد يف جميع دول العامل ،ويحظى ب�أهمية ا�سرتاتيجية نظر ًا مل�ساهمته
البالغة يف تطوير عجلة التنمية امل�ستدامة اىل جانب القطاعات االقت�صادية االخرى ،وكذلك لكونه احد �أهم مكونات البنية التحتية لقيام
اي م�شروع ا�ستثماري ،وتتزايد �أهمية قطاع االت�صاالت يوما بعد يوم نظرا ملا حققه من تطور وكفاءة يف كافة القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية كالتعليم وال�صحة وغريه وما حققه من و�سائل �سهلت عملية االت�صال ونقل املعرفة على امل�ستويني املحلي والدويل ،مما ي�ساهم
ايجابيا يف ايجاد البيئة املنا�سبة للتحول اىل جمتمع االقت�صاد املعريف.
ان من مميزات اال�ستثمار يف قطاع االت�صاالت يف اململكة التزام احلكومة ب�سيا�سات اقت�صادية وا�ضحة قائمة على تفعيل دور القطاع اخلا�ص
وحترير ال�سوق ووجود هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ومبا لها من مهام وا�سعة وجتربة رائدة يف عملية التنظيم ،والتزام احلكومة برفع
م�ستوى التعليم والقوى الب�شرية امل�ؤهلة يف املدار�س واجلامعات ،والتقدم امل�ستمر يف اال�صالحات القانونية والهيكلية ،هذا باال�ضافة اىل
متيز ال�سوق االردين ب�صغر احلجم مما ي�سهل ادخال التكنولوجيا احلديثة بعوامل خماطرة حمدودة ،وتوفر بنية حتتية حديثة لالت�صاالت
واخلدمات االخرى ،وموقع االردن اال�سرتاتيجي يف املنطقة.
لقد وا�صلت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت العمل على خلق ق�ص�ص جناح متوا�صلة ،ابتداء ًا من متابعة اجراءات عمل تنفيذية متعلقة
بتحرير قطاع االت�صاالت ومنح رخ�ص فئوية وفردية وانتقال معظم ال�شركات اىل االطار املتكامل للرتخي�ص والتنظيم يف العام ،2006
وموا�صلة االجراءات املتعلقة بانتقال ال�شركات املتبقية اىل هذا االطار املتكامل خالل العام  ،2007بال�شكل الذي �سي�ؤدي اىل تطبيق مبد�أ
العدالة يف التعامل مع امل�شغلني.
وتطبيق ًا ملبد�أ ال�شفافية وف�سح املجال لل�شركات املعنية امل�شاركة يف �صنع القرار ،فقد ا�ستمرت الهيئة يف ا�ست�شارة القطاع اخلا�ص يف العديد
من التعليمات التنظيمية املتخ�ص�صة و�صوال اىل تطبيق عملي لتلك التعليمات كتعليمات التزامات اخلدمات ال�شمولية وتعليمات تطبيق
الكفاالت املالية وتنظيم تقدمي خدمات ال�صوت عرب بروتوكول االنرتنت وتعليمات حماية املناف�سة وتعليمات تطبيق االطار التنظيمي ملراقبة
اجلودة ،ا�ضافة اىل ا�صدار وثائق ا�ست�شارية متخ�ص�صة كالوثيقة اال�ست�شارية حول م�شغلي ال�شبكة االفرتا�ضية للهواتف النقالة والوثيقة
اال�ست�شارية حول تعريف م�شرتك الهاتف املتنقل ،ووثيقة طلب �أفكار حول �شبكات اجليل القادم.
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وتتعدى حلقات االجناز للعام � 2006أبعد من ذلك ،اىل م�شاريع ريادية ذات قيمة فنية عالية كمتابعة العمل على م�شروع قابلية نقل االرقام
اخللوية وم�شروع اختيار امل�شغل واالختيار امل�سبق للم�شغل وخدمات التكاليف امل�ضافة وتوثيق بيانات امل�شرتكني باخلطوط الهاتفية املتنقلة
املدفوعة م�سبق ًا ومتابعة العمل على منح املوافقات النوعية للأجهزة املختلفة ،وتنظيم �ش�ؤون الطيف الرتددي واالعالن عن الفائزين يف
عطاء رخ�ص ا�ستخدام ترددات الطيف الراديوي يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزم العري�ضة (العطاء الفرعي الأول
والعطاء الفرعي الثاين) ،وترخي�ص �شركات بريد متنوعة تقدم خدمات بريدية متطورة.
ويف البعد الداخلي ،ي�أتي االهتمام باملوارد الب�شرية من خالل الرتكيز على امل�شاريع الكفيلة بتطوير القدرات وتعزيز قيم الوالء امل�ؤ�س�سي،
واحلر�ص على متابعة ما يلزم يف �سبيل املحافظة على الكفاءات املوجودة حالي ًا وا�ستقطاب كفاءات جديدة.
وعلى امل�ستوى اخلارجي ،وا�صلت الهيئة م�ساعيها نحو حتقيق �أف�ضل درجات التن�سيق العربي من خالل �شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع
االت�صاالت وتقنية املعلومات وتوقيع مذكرات التفاهم املتخ�ص�صة مع نظرياتها يف الدول العربية ال�شقيقة.
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 1.4حتريـر قطـاع االتصـاالت الثابتـة
• ا�صدار الرخ�ص

ا�ستمرار ًا للجهود التي بذلتها الهيئة يف العام  2005الهادفة اىل حترير قطاع االت�صاالت الثابتة ،وحتقيق ًا للأهداف املبينة يف برنامج
التحرير ووثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد والتي مت ن�شرها عام  ، 2003والتي
من �أهمها �إيجاد فر�ص فورية للقطاع اخلا�ص لالبتكار واال�ستثمار وتفعيل ا�ستخدام املوجودات الوطنية املتوفرة يف القطاع بطريقة �صحيحة
وعادلة ،واحلر�ص على توفري خدمات االت�صاالت املتنوعة واملتطورة للمواطنني وتو�سيع اخليارات بني اجلهات املقدمة لهذه اخلدمات؛
قامت الهيئة مبنح عدد كبري من الرخ�ص الفردية والفئوية متا�شي ًا مع تلك ال�سيا�سة يف هذا املجال والتي تق�ضي بتحرير قطاع االت�صاالت،
ويف ما عدا احلدود التي ت�ضمن عوامل ال�سالمة العامة ،واالعتبارات االمنية وا�ستخدام املوارد النادرة واملحددات التقنية ،مل يتم و�ضع �أية
قيود على عدد الرتاخي�ص ال�صادرة ،حيث مت يف العام  2006منح ( )4رخ�ص فردية ومنح ( )19رخ�صة فئوية ،ليبلغ عدد املرخ�صني
حتى نهاية عام  2006كما يلي:
 � 8شركات حا�صلة على رخ�صة ات�صاالت فردية عامة � 48شركة حا�صلة على رخ�صة ات�صاالت فئوية عامة �شركة واحدة حا�صلة على رخ�صة اخلدمات الثابتة (ح�سب النظام القدمي للرتاخي�ص) �شركة واحدة حا�صلة على رخ�صة هواتف متنقلة (ح�سب النظام القدمي للرتاخي�ص) �شركة واحدة حا�صلة على رخ�صة النداء الآيل (ح�سب النظام القدمي للرتاخي�ص)مُويكن لتلك ال�شركات بعد احل�صول على الرخ�صة من تقدمي خمتلف خدمات االت�صاالت الثابتة والتي من �ضمنها خدمة املكاملات الدولية
با�ستخدام تقنية ال�صوت عرب بروتوكول االنرتنت.

• انتقال املرخ�صني اىل االطار املتكامل للرتخي�ص والتنظيم
�شهد العام  2006انتقال كل من ال�شركة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة /فا�ست لينك ( مع جتديد الرخ�صة املمنوحة لها ملدة 15

عام ًا) ،و�شركة �أمنية للهواتف املتنقلة و�شركة اجليل اجلديد (اك�سرب�س) �إىل الإطار املتكامل للرتخي�ص والتنظيم ،حيث جاء انتقال تلك
ال�شركات طواعية بعد ا�ستكمالها لكافة املتطلبات الالزمة لذلك.
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وي�أتي انتقال تلك ال�شركات ا�ستكماال لربنامج حتويل كافة املرخ�صني �إىل نظام الرتخي�ص اجلديد ،والذي بد�أ فعلي ًا عام  2005من خالل
حتويل املرخ�صني الفئويني ال�سابقني وعددهم  23مرخ�ص ًا �إىل النموذج اجلديد للرخ�صة الفئوية.
وجتدر الإ�شارة �أن الهيئة ما�ضية يف نقل املرخ�صني غري الفئويني الآخرين وعددهم ( )2مرخ�ص وهم �شركة االت�صاالت الأردنية� ،شركة
البرتاء الأردنية لالت�صاالت املتنقلة (موبايلكم) �إىل نظام الرتخي�ص اجلديد للرخ�صة الفردية والإطار التنظيمي املتكامل للتنظيم
والرتخي�ص يف العام .2007

 2.4اصدار التعليمات والقرارات التنظيمية
�سعي ًا من الهيئة نحو حتقيق التناف�سية يف قطاع االت�صاالت يف اململكة ،على نحو يهدف اىل جلب املزيد من اال�ستثمارات والتكنولوجيا
املتقدمة وتوطني تلك التكنولوجيا حملي ًا ،قامت الهيئة وخالل العام  2006با�صدار عدد من التعليمات والقرارات التنظيمية املتخ�ص�صة
والتي ت�شكل يف م�ضمونها بنية تنظيمية قادرة على خلق جو تناف�سي ي�ستوعب املتغريات املت�سارعة يف القطاع:

التعليمات والقرارات التنظيمية التي مت ا�صدارها يف العام :2006
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تعليمات وقرارات تنظيمية قيد اال�صدار
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 3.4تنظيـم شـؤون الطيـف التـرددي
قامت الهيئة خالل العام  2006ب�إجناز العديد من املوا�ضيع املتعلقة بالرتددات وتنظيم �ش�ؤونها ،حيث �أعدت اجلدول الوطني لتوزيع
الرتددات ،ا�ضافة اىل اعداد م�سودات تتعلق باجراءات ومتطلبات ترخي�ص ترددات املحطات ال�ساتلية االر�ضية ،وم�سودة ترخي�ص ان�شاء
مواقع راديوية ،وم�سودة ترخي�ص حمطات البث االذاعي ال�صوتي ( ،)FMوم�سودة ر�صد اجهزة اعاقة االت�صاالت املتنقلة.
ويف جمايل الدرا�سات الفنية والرتاخي�ص اخلا�صة باملعامالت املتعلقة بالرتددات ،فقد قامت الهيئة ب�إ�صدار املوافقة النوعية الفنية لـ
( )143جهاز راديوي ،واملوافقة على ادخال ( )3953جهاز راديوي ،واملوافقة على ان�شاء ( )1527موقع راديوي للمحطات اخللوية يف
النطاقات ( )900و( 1800ميجا هرتز) .كما مت ترخي�ص (  )804و�صلة ميكروية يف حزم ترددية خمتلفة ،وجتديد ( )400رخ�صة
ا�ستخدام ترددات �شبكات خا�صة ،وجتديد ( )30رخ�صة ا�ستخدام ترددات خا�صة جديدة،
ويف جمال التفتي�ش امليداين ،فقد مت التفتي�ش واجراء الك�شف الفني على اكرث من ( )7000موقع راديوي ،والت�أكد من كافةاملوا�صفات
ومطابقتها ل�شروط الرتخي�ص ،والعمل على �ضبط (  )222حمطة راديوية غري مرخ�صة اىل جانب عدد من املحطات االر�ضية ال�ساتلية
وحمطات البث االذاعي والتلفزيوين .ا�ضافة اىل اجراء فحو�صات ميدانية لل�شكاوى كافة الواردة للهيئة من قبل املرخ�صني واملواطنني على
حد �سواء حول م�شكالت التداخل والت�شوي�ش وال�سالمة العامة و�ضعف التغطية.
ويف جمال التن�سيق الدويل فيما يتعلق مب�سائل الرتددات ،فقد مت �إجراء التن�سيق الالزم بخ�صو�ص ترددات الـ ( )GSMعلى احلدود
امل�شرتكة مع الدول املجاورة ،ومتابعة تن�سيق الرتددات الإذاعية والتلفزيونية مع الإدارات املجاورة ،وتن�سيق ترددات الراديو املتنقل (Rad
 )dio Trunkingمع الدول املجاورة.

عطاء رخ�ص ا�ستخدام ترددات الطيف الراديوي يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي
الثابت باحلزم العري�ضة ()Fixed Broadband Wireless Access –FBWA
�أقرت الهيئة يف العام  2006وثائق عطاء رخ�ص ا�ستخدام ترددات الطيف الراديوي يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزم
العري�ضة ( )Fixed Broadband Wireless Access –FBWAوذلك ا�ستناد ًا اىل قرار جمل�س الوزراء ال�صادر يف �شهر ايلول
من العام ذاته ،املت�ضمن املوافقة على اتباع « ا�سلوب طرح العطاءات العامة» ملنح رخ�ص اال�ستخدام للطيف الراديوي يف جمال خدمات
النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزم العري�ضة ،والتي جاءت �سند ًا لن�ص املادة ( )32من قانون االت�صاالت رقم  13ل�سنة  1995وتعديالته،
وا�ستناد ًا لل�صالحيات التي يخولها القانون اىل الهيئة بخ�صو�ص منح رخ�ص ا�ستخدام الرتددات ،وا�ستناد ًا للتعليمات ال�صادرة عن
الهيئة والتي تلزم الهيئة باالف�صاح مقدم ًا عن االجراءات التي �ستتبعها يف حال اتباع ا�سلوب طرح العطاءات ،والتي متثلت فعلي ًا من
خالل الت�صريح الذي اعلنت عنه الهيئة بتاريخ  2006/9/20حتت عنوان « ت�صريح حول العملية التناف�سية لتخ�صي�ص طيف الرتددات
الراديوية يف جمال خدمات النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزم العري�ضة».
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وطبق ًا لوثيقة العطاء ،فقد مت تق�سيم العطاء اىل ثالثة عطاءات فرعية ،يتمثل العطاء الفرعي االول برخ�صة حل�صة ترددات يف نطاق
( 3.5جيجاهرتز) ،يف حني يتعلق العطاء الفرعي الثاين حل�صة ترددات يف نطاق ( 3.6جيجاهرتز)� ،أما العطاء الفرعي الثالث فيتعلق
برخ�صة حل�صة ترددات يف نطاق ( 5.4جيجاهرتز) لتكون املدة اال�سمية جلميع الرخ�ص املتاحة ( )15عام ًا ،بحيث متثل الغاية من
التناف�س يف العطاءات الفرعية الثالث من هذه املرحلة من العطاء حتديد املر�شح االول للفوز برخ�صة ح�صة الرتددات املعرو�ضة للعطاء
الفرعي املعني.
كما حددت الهيئة احلد الأدنى للتناف�س على احل�ص�ص الرتددية (ر�سوم احليازة) لتكون خم�سة مليون دينار �أردين لكل من العطاءات
الفرعية الأول و الثاين و لتكون ثالثة مليون دينار �أردين للعطاء الفرعي الثالث.
ويذكر �أن جمل�س املفو�ضني قد وافق على منح �شركة �أمنية رخ�صة ترددات يف نطاق ( 3.5جيجاهرتز) بعد فوزها يف العطاء الفرعي االول،
ا�ضافة اىل املوافقة على منح �شركة اتكو كلري واير تيليكوم ملتد /الأردن رخ�صة ترددات �ضمن نطاق (  3.6جيجا هرتز) وذلك بعد فوزها
بالعطاء الفرعي الثاين.
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 4.4تنظيـم قطـاع الربيـد
تنفيذ ًا لأحكام قانون اخلدمات الربيدية امل�ؤقت رقم ( )5لعام  2002وتعديالته ،والذي �أناط بالهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة،
فقد ن�صت املادة ( )9من القانون على �أن « تتوىل الهيئة املهام وال�صالحيات التالية :
�أ  .و�ضع الأ�س�س التي يلتزم م�شغل الربيد العام مبراعاتها عند حتديد بدل اخلدمات التي يقدمها مبوجب احلق احل�صري املمنوح له وفقا
لأحكام املادة ( )12من هذا القانون.
ب� .إ�صدار الرخ�ص مل�شغلي الربيد اخلا�ص مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية حتدد فيه �أ�س�س الرتخي�ص و�شروطه والر�سوم التي ت�ستوفيها
الهيئة مقابل ذلك .
ج .مراقبة تنفيذ م�شغل الربيد العام ل�شروط عقد الأداء املربم معه وتقدمي تقرير بذلك �إىل الوزير خالل �شهرين من نهاية كل �سنة
مالية ويف �أي وقت �آخر تراه �ضروريا مرفقا به تو�صياتها بهذا اخل�صو�ص .
د  .مراقبة تنفيذ �أحكام هذا القانون والتحقيق يف �أي خمالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات املنا�سبة ب�ش�أنها.
ويف هذا النطاق ،قامت الهيئة خالل العام  2006مبا يلي:

الرتخي�ص
منحت الهيئة خم�س رخ�ص مل�شغلي الربيد اخلا�ص مبوجب نظام ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص رقم ( )110ل�سنة  ،2004وهي:

• رخ�ص م�شغل بريد خا�ص فئة دويل:
� .1شركة تي ان تي اك�سرب�س العاملية
� .2شركة ال�صقر للنقل ال�سريع ()FEDEX
 .3ال�شركة العاملية املثلى خلدمات ال�شحن والوكاالت املالحية()SKY NET

• رخ�ص م�شغل بريد خا�ص فئة حملي:
� .1شركة الرواد خلدمات نقل الب�ضائع
� .2شركة العزة للربيد ال�سريع

التزامات �شركة الربيد االردين
قامت الهيئة من خالل الزيارات امليدانية ل�شركة الربيد الأردين باالطالع على الإجراءات الداخلية التي تتعلق ب�أداء ال�شركة وكيفية
تعاملها مع البعائث الربيدية ودرا�سة التقارير ال�سنوية والن�صف �سنوية املقدمة من قبلهم ومقارنتها مع التزامات ال�شركة مبوجب عقد
الأداء واخلطة ال�سنوية وتقدمي املالحظات بخ�صو�صها� ،إ�ضافة �إىل تقدمي تقرير �سنوي لوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يت�ضمن
مالحظات الهيئة على �أداء ال�شركة خالل العام.
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التن�سيق مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات واجلهات املعنية
�شاركت الهيئة كل من وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات و�شركة الربيد الأردين يف �إعداد م�سودة نظام �إجراءات مراقبة البعائث
الربيدية وفح�صها وم�صادرة املخالف منها .وتركز جهد الهيئة يف �أن يكون النظام �شامل و يعالج جميع الأمور ذات الأهمية وعلى �أن يحتوي
ن�صو�ص مرنة التطبيق حالي ًا ت�ستوعب �أي �أ�ساليب جديدة يف جمال خدمات الربيد يف امل�ستقبل .ا�ضافة اىل التن�سيق من �أجل تطوير منوذج
اخلدمة الربيدية ال�شمولية يف اململكة ،حيث مت خالل العام  2006العمل على اخلروج بتعريف حمدد ملفهوم اخلدمة الربيدية ال�شمولية،
وحتديد عدد من اخلدمات الربيدية كجزء من اخلدمات ال�شمولية واالتفاق على حتديد الآليات املقرتحة لتمويلها.

مراقبة تنفيذ �أحكام القانون
ويف هذا املجال ،قامت الهيئة بت�شكيل فريق �ضبط للقيام ب�أعمال التفتي�ش وال�ضبط على م�شغلي الربيد اخلا�ص غري املرخ�صني من الهيئة
مبوجب �أحكام نظام ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص رقم ( )110ل�سنة  ،2004حيث مت �ضبط العديد من ال�شركات املخالفة والتعامل
معها ح�سب اال�صول.

اقرار تعرفات
وافقت الهيئة يف العام  2006على تعديل تعرفة الر�سائل الربيدية لفئة ( )20غرام ل�شركة الربيد الأردين ،حيث تعترب فئة الوزن هذه من
�ضمن فئات الأوزان الواقعة يف اخلدمات احل�صرية الأمر الذي يقت�ضي موافقة الهيئة امل�سبقة على �أي تعديل لأ�سعارها.
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 5.4محاية املستهلك
م�شروع قابلية نقل االرقام اخللوية
مت يف العام  2006عقد عدد من االجتماعات للمنتدى املخت�ص بتطبيق م�شروع قابلية نقل االرقام اخللوية (والذي ي�ضم ممثلني عن الهيئة
وال�شركات املعنية بتطبيق امل�شروع) ،حيث متت مناق�شة عدد من الق�ضايا ذات العالقة بامل�شروع وبا�ستخدام �آلية ت�ضمن للجميع احلق يف
�إبداء ر�أيه بحيث يتم تبادل اخلربات بني املرخ�صني والهيئة وبني املرخ�صني �أنف�سهم ،وقد مت اعتماد �آلية تق�سيم التكلفة على امل�شغلني و�آلية
تعوي�ض هذه التكلفة يف �شهر ني�سان من العام  ،2006وذلك بناء على التطبيقات املثلى عامليا وعلى وجهات النظر املقدمة للهيئة.

اتفاقيات الربط البيني
متت املوافقة على العديد من اتفاقيات الربط البيني املربمة بني �شركات االت�صاالت خالل العام  ،2006وذلك ا�ستنادا �إىل قانون
االت�صاالت وتعليمات الربط البيني ال�صادرة عن الهيئة.

اختيار امل�شغل واالختيار امل�سبق للم�شغل
على �صعيد م�شروع اختيار امل�شغل واالختيار امل�سبق للم�شغل ،فقد مت عقد عدد من االجتماعات للمنتدى املخت�ص بتطبيق امل�شروع ،وقد مت
�إيجاد حلول لكثري من الأمور املرتبطة بتطبيق امل�شروع وذلك بالتن�سيق التام مع جميع املرخ�صني ا�صحاب العالقة وبا�ستخدام �آلية عمل
ت�ضمن ال�شفافية والعدالة ،ومن املهام الرئي�سية التي مت �إجنازها واملتعلقة بهذا امل�شروع:
• اعتماد �آلية التحقق من امل�شرتكني ( )Customer Authentication Process
• �إعداد برنامج توعية للم�شرتكني ( )Customer Education Program
• �إعداد مدونة ال�سلوك ( )Code of practiceو�آلية التعامل مع طلب امل�شرتك
• اعتماد خطة عمل لتطبيق برنامج اختيار امل�شغل بنظام الفوترة املوحد وبرنامج االختيار امل�سبق للم�شغل

خدمات التكاليف امل�ضافة
قامت الهيئة بتلقي عدد كبري من طلبات تخ�صي�ص املجموعات الرقمية خلدمات التكاليف امل�ضافة ،وقد قامت الهيئة بالتعامل مع جميع
الطلبات وخ�ص�صت عدد من املجموعات الرقمية لتلك ال�شركات� ،إ�ضافة �إىل ذلك فقد قامت الهيئة مبتابعة �آلية عمل ال�شركات والتزامها
بالتعليمات وخا�صة ما يتعلق ب�إعالم امل�شرتكني ب�أ�سعار هذه اخلدمات يف �إعالناتها بحيث ت�ضمن الهيئة �إعالم امل�شرتكني ب�أ�سعار هذه
اخلدمات ب�شكل وا�ضح
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ونتيجة للعمل املتوا�صل على تعليمات خدمات التكاليف امل�ضافة ،فقد دعت احلاجة �إىل حتديث تلك التعليمات مبا
ي�ضمن مواكبة امل�ستجدات يف �سوق االت�صاالت ،وعليه فقد مت ا�ست�شارة جميع �شركات االت�صاالت وال�شركات التي تقدم خدمات التكاليف
امل�ضافة بهذا اخل�صو�ص ،والهيئة الآن ب�صدد درا�سة املالحظات التي وردتها ب�شكل معمق ومقارنتها بالتطبيقات املثلى عاملي ًا.
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�شكاوى اجلمهور
تعاملت الهيئة من خالل ق�سم خدمات اجلمهور مع ما يزيد عن ( )130حالة �شكوى خالل العام  .2006وقد بلغت �شكاوى الإزعاج ما
جمموعه (� )80شكوى مقارنة مبا جمموعه (� )114شكوى يف العام .2005
كما مت العمل على ت�صنيف وت�سجيل ال�شكاوى املقدمة للهيئة على �شكل قاعدة بيانات �ضمن نظام حمو�سب ،ا�ضافة اىل درا�سة عقود اال�شرتاك
التي تنظم عالقة املرخ�ص لهم مع م�شرتكيهم والعمل على �إقرار بع�ضها ،و�إبداء املالحظات وطلب التعديالت على بع�ض العقود الأخرى.

توثيق بيانات اخلطوط املدفوعة م�سبقاً
يف �ضوء االنت�شار الوا�سع خلدمات االت�صاالت املتنقلة يف اململكة وخا�صة يف ال�سنتني الأخريتني ،وارتفاع ن�سبة م�شرتكي البطاقات املدفوعة
م�سبق ًا ،حيث �شكلت ن�سبة اخلطوط املدفوعة م�سبقا حوايل  90%من �أعداد امل�شرتكني؛ ويف ظل تزايد عدد البطاقات غري املوثقة ،فقد
تزايد عدد ال�شكاوي الواردة للهيئة ول�شركات االت�صاالت املعنية وللأجهزة الأمنية ذات العالقة من قبل الكثري من امل�شرتكني تفيد بورود
الكثري من الإزعاجات وامل�ضايقات املتكررة والتي ت�ؤدي �إىل خلق العديد من امل�شاكل االجتماعية؛ لذا ،ارت�أت الهيئة انه ال بد من التعامل
مع هذا املو�ضوع ب�شكل حازم ملنع تفاقم هذا الو�ضع من جهة ولت�صحيح الأخطاء املرتاكمة بهذا ال�صدد خالل ال�سنوات املا�ضية من جهة
�أخرى.
وعليه ،فقد مت و�ضع الية واجراءات ملعاجلة هذا املو�ضوع بالتن�سيق مع ال�شركات املعنية ،ومت بنا ًء على ذلك اتخاذ جمل�س مفو�ضي الهيئة
تنظيمي ُيلزم هذه ال�شركات بح�صر هذه اخلطوط وتوثيقها من خالل مراجعة امل�ستفيدين لهذه ال�شركات �أو �إحدى معار�ضها �أو
لقرار
ً
النقاط املعتمدة لديها لتوثيق معلوماتهم الثبوتية.
�إن املرجعية القانونية لتوثيق بيانات امل�ستخدمني ت�ستند �إىل بنود قانون االت�صاالت والذي ي�شري بو�ضوح �إىل �أن من مهام وم�س�ؤوليات الهيئة
حماية م�صالح امل�ستفيدين ومراقبة الأ�شخا�ص واجلهات املرخ�ص لها للت�أكد من االلتزام ب�شروط الرخ�ص .حيث �أ�شارت رخ�ص ال�شركات
الثالث ( فا�ست لينك ،موبايلكوم ،امنية) �إىل �أن العالقة بني ال�شركات وامل�شرتكني تخ�ضع لعقد ا�شرتاك ،وال ميكن لل�شركة �أن تقدم
خدمات ات�صاالت عامة بطريقة �أخرى غري خا�ضعة لعقد ا�شرتاك.
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ويف �أوائل كانون الأول من العام  2006قامت ال�شركات املعنية بار�سال ر�سائل لأول � 100ألف خط لدى كل �شركة ال تتوافر حولها �أية بيانات
عن م�ستخدميها ،حيث مت منح امل�شرتكني فرتة (� )3أ�شهر ال�ستيفاء معلوماتهم الثبوتية.
ومن املتوقع �أن تنتهي حملة التوثيق يف نهاية العام  2007بنا ًء على �أعداد اخلطوط غري املوثقة التي قامت ال�شركات بتزويدها للهيئة.

الت�سعري
قامت الهيئة يف العام  2006بت�سعري خدمات الربط البيني التي تقدمها �شركات االت�صاالت (االت�صاالت الأردنية ،فا�ست لينك ،موبايلكم،
اك�سرب�س ،و�أمنية) .كما قامت الهيئة باملوافقة على �أ�سعار التجزئة اخلا�صة ببع�ض اخلدمات التي تقدمها �شركة االت�صاالت الأردنية ومنها
( ت�سعري خدمة امل�شاركة يف التكاليف ،ت�سعري خدمة النفاذ خلدمة  ADSLب�سرعة  2048كيلوبايت/ثانية ،املوافقة على عرو�ض خدمات
التجزئة اخلا�صة ب�شركة االت�صاالت الأردنية) ،وحتديد �آلية توزيع التكاليف املتكبدة من تطبيق قابلية نقل الأرقام �إىل امل�شغلني بناء ًا على
معايري مت االتفاق عليها.

املوافقات النوعية
�أناطت املادة ( /6ل) من قانون االت�صاالت بالهيئة مهمة «منح املوافقات النوعية وتنظيم �إدخال وا�ستعمال �أجهزة االت�صاالت الطرفية
الالزمة لال�ستخدامات الفردية واخلا�صة �أو لال�ستعمال يف مناطق حمددة ومراقبة ذلك اال�ستخدام» و ت�شمل �أجهزة االت�صاالت الطرفية
�أجهزة الهاتف ب�أنواعها ال�سلكية والال�سلكية واملفتاحية� ،أجهزة الفاك�س� ،أجهزة املقا�سم ،الأجهزة اخللوية … الخ .ومن هذا املنطلق
وتطبيق ًا لأحكام املادة (� /48أ ) من قانون االت�صاالت تقوم الهيئة بت�سهيل �إجراءات احل�صول على املوافقة النوعية الالزمة لإدخال
�أجهزة االت�صاالت الطرفية �إىل اململكة وتخفيف العبء على املواطنني وامل�ستثمرين.
وح�سب ما ن�صت عليه املادة ( /6ك) من قانون االت�صاالت ،تتوىل الهيئة مهمة « و�ضع القواعد الفنية واملقايي�س لربط �أجهزة االت�صاالت
ال�سلكية �أو الال�سلكية ،مبا يف ذلك �أجهزة االت�صاالت الطرفية ،مع �شبكات االت�صاالت العامة وو�ضع �إجراءات تنظيم �إدخال تلك الأجهزة
�إىل اململكة �شريطة مراعاة الأ�س�س املن�صو�ص عليها يف قانون املوا�صفات واملقايي�س ال�ساري املفعول» .وذلك من خالل متابعة املوا�صفات
املعتمدة من قبل معاهد التقيي�س العاملية والتن�سيق مع م�شغلي �شبكات االت�صاالت العاملة يف اململكة.
وعليه ،قامت الهيئة خالل العام  2006مبراجعة موا�صفات ومتطلبات �إدخال �أجهزة االت�صاالت الطرفية  ،وو�ضع م�سودة «تعليمات �شروط
و�إجراءات احل�صول على املوافقة النوعية لإدخال �أجهزة االت�صاالت ال�سلكية التي تدخل يف البنية التحتية ل�شبكات االت�صاالت اخلا�صة
والعامة».
وقد قامت الهيئة من خالل الدائرة الفنية ب�إجناز ما جمموعه ( )3126معاملة تتعلق مبوافقات على ادخال االجهزة املتنوعة ،ا�ضافة اىل
فح�ص ما جمموعه ( )97جهاز متنوع ( هاتف �سلكي ،هاتف ال�سلكي ،فاك�س).
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 6.4التطوير املؤسسي وبناء القدرات
�ضمن �سعي الهيئة للتح�سني امل�ستمر واالرتقاء املتوا�صل يف �أدائها لتحقيق التطوير امل�ؤ�س�سي وبناء القدرة امل�ؤ�س�سية ،فقد �أولت الهيئة ر�أ�س
املال الب�شري اهتمام ًا كبري ًا ومتوا�ص ًال �سعي ًا منها اىل خلق كادر وظيفي متمر�س وقادر على ت�أدية املهام املوكولة اليه بكفاءة واقتدار.

ويف �سبيل جتذير ثقافة التميز فقد عملت الهيئة على ت�صميم وتطبيق الربامج التطويرية التالية:
• برنامج الدائرة املتميزة:
ويهدف هذا الإجراء �إىل تعزيز التناف�سية االيجابية بني دوائر الهيئة عن طريق ن�شر الوعي مبفاهيم الأداء املتميز واجلودة والإبداع والقيم
امل�ؤ�س�سية ،وتوفري مرجعية و�أ�س�س معيارية لقيا�س مدى التقدم والتطور يف �أداء الدوائر من ناحية �إدارية و�إجرائية وب�شكل دوري .ا�ضافة اىل
امل�ساهمة يف جتذير ثقافة التميز يف الأداء لدى العاملني يف دوائر الهيئة للو�صول �إىل املمار�سات الدولية املثلى من خالل توفري بيئة ت�ساعد
على خلق هذه الثقافة ،وتبادل اخلربات املتميزة بني الدوائر وم�شاركة بع�ضها البع�ض ق�ص�ص النجاح يف املمار�سات الإدارية الناجحة،
وتوطيد العمل اجلماعي وحتفيز املوظفني للعمل كفريق واحد ،جاء االهتمام بتنفيذ هذا االجراء الداخلي منذ عامني .وقد �أعلنت الهيئة
يف حفل خا�ص عن فوز الدائرة التنظيمية بلقب الدائرة املتميزة للعام .2006

• برنامج توجيه املوظف اجلديد:
يهدف اىل تعريف املوظفني اجلدد مبختلف دوائر و�أق�سام الهيئة وطبيعة عملها والدور الذي ت�ضطلع فيه وموظفيها ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة
املجال للموظفني اجلدد للتعارف ،وهذا من �ش�أنه خلق بيئة عمل مريحة ومتعاونة .ويف هذا املجال ،مت �إ�صدار دليل املوظف اجلديد؛ بهدف
م�ساعدة املوظفني اجلدد على االندماج الوظيفي مبا يخدم تطوير متطلبات العمل ،وكذلك العمل ب�شكل م�ؤ�س�سي مدرو�س على حتقيق
االنتماء الوظيفي بتعريف املوظف بالقيم امل�ؤ�س�سية .كما يهدف الدليل �إىل حتقيق �أق�صى غايات الر�ضا الوظيفي من خالل التعريف
باحلقوق والواجبات للموظف والتي على �ضوئها متكنه من ا�ستيعاب العمليات املتبعة يف الهيئة والتي تخ�ص عمله ب�شكل مبا�شر ،وم�ساعدته
على اال�ستي�ضاح يف �أي معلومة غري وا�ضحة لديه.

• برنامج املوظف املثايل:
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حيث مت يف العام  2006العمل على تطوير واعتماد هذا الربنامج و�سيتم البدء بتطبيقه خالل عام  ،2007ويهدف هذا الربنامج �إىل
تعزيز التناف�س االيجابي وتقوية االجتاهات الإيجابية بني املوظفني عن طريق ن�شر الوعي مبفاهيم الأداء املتميز ،ورفع م�ستوى �أداء موظفي
الهيئة وكفاءتهم وفاعليتهم ،وتعزيز قيم الوالء وحتقيق الوالء الوظيفي.
و�أما يف جمال الدرا�سات املتخ�ص�صة ،وبهدف املحافظة على اخلربات والكفاءات املتنوعة ،فقد قامت الهيئة خالل العام  2006باجراء
درا�سات متخ�ص�صة للوقوف على موا�ضيع تتعلق باملحافظة على تلك الكفاءات وا�ستقطاب كفاءات خارجية م�ؤهلة ،حيث مت اجراء درا�سة
لقيا�س معدل الدوران الوظيفي ا�ضافة اىل اجراء درا�سة حول قيا�س معدل الر�ضا الوظيفي يف الهيئة.

• التدريب
تهدف عملية التدريب اىل تنمية معارف املوظفني ومهاراتهم وتعديل �سلوكهم ،و�إتاحة الفر�صة ل�صقل املهارات واكت�ساب اخلربات والتزود
باملعلومات والبيانات املتعلقة بالعمل ،ورفع م�ستوى كفاءة وفاعلية العاملني وتوحيد وتن�سيق اجتاهات العاملني لتحقيق �أهداف الهيئة.

اجلدول التايل يبني امل�شاركات والفعاليات والربامج التدريبية الداخلية واخلارجية التي قامت الهيئة بامل�شاركة بها:

امل�شاركة يف الفعاليات اخلارجية
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امل�شاركة يف الدورات التدريبية اخلارجية
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امل�شاركة يف الفعاليات الداخلية
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امل�شاركة يف الدورات التدريبية الداخلية
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 7.4تنمية العالقات اخلارجية
�شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات
�شاركت الهيئة يف فعاليات االجتماع الر�سمي ل�شبكة الهيئات العربية يف �أبو ظبي  ، 2006/3/21-18بح�ضور وفود عربية من دول اجلزائر،
م�صر ،املغرب ،تون�س ،ال�سعودية ،قطر ،البحرين ،الكويت ،العراق� ،سوريا ،جزرالقمر ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن كل من الأمانة الفنية
جلامعة الدول العربية ،املكتب الإقليمي العربي لالحتاد الدويل لالت�صاالت ،منتدى الأعمال العربي لتكنولوجيا املعلومات ،م�شغلي خدمات
االت�صاالت يف الدول العربية ،وخرباء ومتخ�ص�صني فنيني.
وقد مت خالل االجتماع تنظيم ور�شة العمل املتخ�ص�صة يف مو�ضوع نقل ال�صوت عرب بروتوكول االنرتنت  VOIPبالتعاون مع االحتاد الدويل
لالت�صاالت مب�شاركة نخبة من املتحدثني واخلرباء يف هذا املجال بهدف مناق�شة اثر ا�ستخدام تقنية  VOIPوالتحديات التنظيمية التي
قد تن�ش�أ نتيجة لتطبيقها و�أثرها على املناف�سة والربط البيني.
من جانب �آخر� ،شاركت الهيئة يف االجتماع امل�صغر اخلا�ص مبدراء امل�شاريع ل�شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية
املعلومات مبدينة ابو ظبي خالل الفرتة من  2006/9/12-11حيث مت مراجعة ومناق�شة امل�شاريع التي تتوالها الدول العربية ،وقد قام
االردن مبناق�شة امل�شاريع التالية ب�صفته مديرا لتلك امل�شاريع ،حيث �سيتم اقرار تلك امل�شاريع ب�صيغتها النهائية خالل اجتماع الهيئة العامة
لل�شبكة املنوي عقده اوائل العام .2007

امل�شروع :الدليل العربي
مدير امل�شروع :االردن
يندرج هذا امل�شروع حتت حمور تفعيل امل�ؤ�س�سية وتهيئة اال�سا�س ل�شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.

الهدف:

يهدف امل�شروع اىل توفري وثيقة تو�ضيحية للمفاهيم وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف تنظيم قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات يف العامل
العربي ،وا�صدار تعريف لغوي عربي لتلك امل�صطلحات وتوحيدها فيما بني الدول االع�ضاء.

امل�شروع :االطار العام للربط البيني
مدير امل�شروع :االردن
يندرج هذا امل�شروع حتت حمور اعداد االطار العام ل�سيا�سات وتنظيمات القطاع.

الهدف:

يهدف امل�شروع اىل توفري املعلومات اال�سا�سية ل�ضمان تطبيق ربط بيني ناجح من خالل خلق اطار عام للربط البيني للدول االع�ضاء وتقدمي
وثيقة تو�ضيحية لتنظيم الربط البيني بني �شبكات االت�صاالت العامة والت�أ�سي�س الذي يلزم للتعرف على اجلوانب التجارية والقانونية فيه.

امل�شروع :االطار العام لف�ض املنازعات
مدير امل�شروع :االردن
يندرج هذا امل�شروع حتت حمور اعداد االطار العام ل�سيا�سات وتنظيمات القطاع.

الهدف:

يهدف امل�شروع اىل و�ضع اطار تنظيمي موحد لت�سوية املنازعات ليكون مبثابة املرجعية اال�سرت�شادية لهيئات التنظيم العربية يف اعداد
وتطوير انظمتها الوطنية اخلا�صة بت�سويةاملنازعات.
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مذكرة تفاهم مع اجلانب امل�صري
جرى على هام�ش القمة املتو�سطية لالت�صاالت والتي عقدت يف دبي خالل الفرتة من  2006/10/31-30التوقيع على مذكرة تفاهم بني
الهيئة واجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت يف جمهورية م�صر العربية ،ووقع املذكرة عن اجلانب الأردين الدكتور �أحمد حيا�صات /رئي�س
جمل�س مفو�ضي الهيئة ،الرئي�س التنفيذي ،وعن اجلانب امل�صري الدكتور عمرو بدوي /رئي�س اجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت.
وتهدف هذه املذكرة �إىل تنمية التعاون وتبادل اخلربات واملعارف واملعلومات املتخ�ص�صة يف جمال تنظيم قطاع االت�صاالت ما بني
اجلانبني ،وطبق ًا لبنود املذكرة املوقعة فانه �سيتم تبادل املعلومات واملعارف واخلربات فيما بني الفريقني فيما يخ�ص ت�شجيع املناف�سة
يف جمال تقدمي خدمات االت�صاالت ،و�إدارة الطيف الرتددي ،ومتطلبات و�إجراءات الرتخي�ص .بالإ�ضافة �إىل جماالت فنية منها اخلدمة
ال�شمولية والت�سعري والرتقيم وحماية امل�ستهلكني والربط البيني واتفاقيات �ضمان م�ستوى اجلودة وكيفية ا�ستخدام الو�سائل التنظيمية
الفعالة يف ت�شجيع وا�ستقطاب اال�ستثمار ،ا�ضافة اىل اتاحتها املجال للتن�سيق فيما بني الهيئتني يف املحافل الدولية ويف متثيل الفريقني �أمام
الهيئات واملنظمات الدولية.
ويذكر �أن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من الإدارة الفرن�سية والتون�سية والبحرينية يتم مبوجبها اال�ستفادة من اخلربات
والتجارب بني كافة الإدارات التنظيمية.
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برنامج دعم �إ�صالح هيئات التنظيم والتخا�صية
لقد قامت احلكومة الأردنية يف العام  2002بتوقيع اتفاقية دعم مايل مع املفو�ضية الأوروبية� ،شملت جمموعة من امل�ساعدات مببلغ 20

مليون يورو لدعم �إ�صالح هيئات التنظيم والتخا�صية ،بحيث تنطوي هذه امل�ساعدات على تقدمي امل�ساندة لأربع هيئات تنظيمية هي :الهيئة
التنفيذية للتخا�صية ،هيئة تنظيم قطاع الكهرباء� ،سلطة الطريان املدين ،وهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت.
وحتت مظلة برنامج دعم تطوير هيئات التنظيم والتخا�صية ،يقوم االحتاد الأوروبي بدعم هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت من خالل تقدمي
امل�ساعدة الفنية لتطوير الإجراءات والتعليمات التنظيمية لتتمكن من تنفيذ التزاماتها بكفاءة وفعالية ،والرتكيز على تطوير وحت�سني
خربات موظفي الهيئة يف املجاالت الفنية ،االقت�صادية ،التنظيمية ،املالية ،الإدارية.
وبناء على ذلك ،قامت الهيئة يف العام  2006وبدعم من املفو�ضية الأوروبية بتنظيم ور�شة عمل متخ�ص�صة قدم خاللها اخلرباء املمولون
من قبل املفو�ضية االوروبية �شرحا تف�صيلي ًا عن التقرير التح�ضريي الذي مت �إعداده والذي يهدف �إىل بيان منهج وطريقة العمل املتبعة
خالل �سنوات تنفيذ امل�شروع القادمة.
وجرى خالل الور�شة التي ح�ضرها �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني ومدراء الدوائر يف الهيئة وعدد من املوظفني اطالع امل�شاركني على ماهية
امل�شروع من خالل تو�ضيح الأهداف التي ي�سعى �إليها ،و�أ�سلوب العمل خالل الفرتة املقبلة ،وكيفية الدعم التي �سيقدمها امل�شروع للهيئة من
خالل �إجراء الدرا�سات املتخ�ص�صة والتقارير البحثية التي �ست�سهم يف رفع الإنتاجية لدى العاملني يف الهيئة.
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 .5خطة العمل التنفيذية للهيئة
خطة العمل التنفيذية لهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت للعام 2007-2006
اهلدف الرئيسي ()1

اال�ستمرار يف عملية حترير قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وتطوير بيئة تعزز املناف�سة
واال�ستثمار يف اخلدمات التي يقدمها القطاع
الهدف الفرعي ()1

مراجعة التعليمات التنظيمية احلالية وحتديد و�إعداد �أي تعليمات جديدة �ضرورية

الهدف الفرعي ()2

ت�شجيع جهات جديدة للح�صول على رخ�ص واال�ستثمار يف قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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الهدف الفرعي ()3

مراجعة �إجراءات الهيئة التي تتعلق بالتعامل مع ال�شركات واجلهات ذات العالقة.

اهلدف الرئيسي ()2

توفري بيئة تنظيمية فعالة لتطوير قطاع الربيد يف اململكة.
الهدف الفرعي ()1

تطوير �إطار قانوين جديد لقطاع الربيد بالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات

الهدف الفرعي ()2

متابعة �إجراءات ترخي�ص �شركة الربيد الأردين.
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الهدف الفرعي ()3

العمل على زيادة الوعي لدى امل�ستهلك حول دور هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت يف تنظيم قطاع الربيد.

اهلدف الرئيسي ()3

حت�سني توفر خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات للجميع بجودة عالية و�أ�سعار معقولة.
الهدف الفرعي ()1

تطبيق الإطار التنظيمي ملراقبة جودة خدمات االت�صاالت.
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الهدف الفرعي ()2

زيادة الوعي لدى امل�ستهلك يف جمال حقوقه و اخليارات والأ�سعار املتاحة

اهلدف الرئيسي ()4

ت�سريع التدابري اخلا�صة بتقدمي خدمات متقدمة ومتنوعة ومتكاملة ذات تكنولوجيا حمايدة.
الهدف الفرعي ()1

حتديد وحل امل�سائل املتعلقة باال�ستخدام الأمثل للطيف الرتددي
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الهدف الفرعي ()2

جعل الهيئة مركزا فنيا وتنظيميا متميزا يواكب التطورات التكنولوجية احلديثة

اهلدف الرئيسي ()5

�ضمان التعادل يف التعامل يف االمور التنظيمية جلميع امل�شغلني املرخ�صني
الهدف الفرعي ()1

تعزيز ال�شفافية الت�شغيلية للهيئة
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الهدف الفرعي ()2

تعريف املرخ�صني وامل�ستفيدين بامل�سائل التي تهمهم وايجاد �آلية ر�سمية ملخاطبتهم

الهدف الفرعي ()3

مراجعة الإجراءات اخلا�صة بن�شر قرارات الهيئة والإعالن عنها

اهلدف الرئيسي ()6

حماية م�صالح امل�ستفيدين فيما يتعلق بخدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
الهدف الفرعي ()1

مراقبة وتنفيذ التعليمات التنظيمية
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الهدف الفرعي ()2

حماية امل�ستهلك و معاجلة �شكاوى امل�ستفيدين

اهلدف الرئيسي ()7

بناء القدرة امل�ؤ�س�سية وحت�سني �إجراءات و�سيا�سات التعيني واالحتفاظ باملوظفني
الهدف الفرعي ()1

ا�ستقطاب �أف�ضل الكفاءات للعمل يف الهيئة
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الهدف الفرعي ()2
تطوير وحت�سني �أو�ضاع املوظفني

الهدف الفرعي ()3

بناء القدرة امل�ؤ�س�سية للعاملني يف الهيئة

الهدف الفرعي ()4

تعزيز دور الهيئة من خالل بناء نظام ادارة املعلومات وامل�صادر
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الهدف الفرعي ()5

مراجعة النظام احلايل وحتديد �شكل جديد لالجراءات الداخلية

الهدف الفرعي ()6

تطوير �إ�سرتاتيجية ات�صال و�إعالم و�إعداد اخلطط الالزمة لتطبيقها
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 .6احلسابات اخلتامية للهيئة للعام 2006

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

بيان �أ

امليزانية العمومية كما يف  31كانون االول 2006

55

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

امليزانية العمومية كما يف  31كانون االول 2006

56

بيان �أ

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

بيان ب

بيان الدخل لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2006

57

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

58

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

بيان ج

بيان التغريات يف الوفر املحتفظ به لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2006

ال يعترب كامل ر�صيد الوفر املحتفظ به �أعاله وفرا نقديا حيث يوجد من �ضمنه مبالغ متثل ايرادات تخ�ص عــام  2006وتتعلق بح�صة الهيئة
من عوائد الت�شغيل لل�شركات املرخ�صة وت�ستحق القب�ض خالل عام .2007
59

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية

بيان التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون االول 2006
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بيان د

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
ع َمان  -اململكة االردنية الها�شمية
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قطاع االتصاالت يف اململكة /حقائق وأرقام
متهيد:
يف ظل التطور ال�سريع لقطاع االت�صاالت على امل�ستوى الدويل �أدركت احلكومات �أهمية فتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص لال�ستثمار فيه،
فقامت العديد من دول العامل ب�إعادة هيكلة �سوق االت�صاالت لديها وذلك لتحرير هذا القطاع ،وفتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص لال�ستثمار
فيه ،وتوفري قاعدة عري�ضة من املنتجات واخلدمات التي كانت احلكومة تدير عملية توفريها للمواطنني ،وبد�أت احلكومات باالن�سحاب �إما
ب�شكل جزئي �أو كامل من القطاع لإتاحة الفر�صة للقطاع اخلا�ص لال�ستثمار وتوفري خدمات جديدة للم�ستفيدين ب�أ�سعار منا�سبة وبجودة
عالية ،ومنحهم فر�صة اال�ستفادة من اخليارات املتعددة من اخلدمات والعرو�ض التي يوفرها امل�ستثمرون اجلدد.
وقد كان جلاللة امللك عبد اهلل الثاين النظرة الثاقبة وال�شاملة والر�ؤية امل�ستقبلية التي ر�سمت مالمح تطور قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
عب عن ذلك بقوله ال�شهري «�إدراك ًا منا ب�أن ا�ستثمار القطاع اخلا�ص هو املحرك احلقيقي للتنمية االقت�صادية
املعلومات يف اململكة ،فقد رّ
امل�ستدامة ،فقد اعتمدنا خطة عمل تهدف �إىل ت�شجيع هذا اال�ستثمار يف القطاعات الرئي�سة يف االقت�صاد الأردين ،وتت�ضمن هذه اخلطة
�سنّ الت�شريعات الهادفة �إىل حترير هذه القطاعات من خالل اخل�صخ�صة والتنظيم املالئم و�ضمان املناف�سة العادلة ».

عدد امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت (  ) 2006-2000بالألف

ن�سب االنت�شار خلدمات االت�صاالت ( ) 2006-2000
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 حتى نهاية عام  ،2006وقبل �إقرار الهيئة لتعريف امل�شرتك الفعال.

عدد امل�شرتكني ون�سبة انت�شار الهاتف الثابت ( ) 2006-2000

بالألف
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عدد امل�شرتكني ون�سبة انت�شار الهاتف املتنقل والراديو املتنقل ( ) 2006-2000

بالألف
67

عدد م�شرتكي الإنرتنت ون�سبة الإنت�شار ( ) 2006-2000

بالألف

68

عدد امل�شرتكني ون�سبة الإنت�شار خلدمة النداء الآيل ( ) 2006-2000

بالألف
69

تطور حجم اال�ستثمار يف قطاع االت�صاالت (  ) 2006-2000باملليون
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تطور عدد العاملني يف قطاع االت�صاالت
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رخ�ص غري فئوية (ح�سب النظام القدمي للرتاخي�ص)

رخ�ص فردية 
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رخ�ص فئوية 
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مطلوب من جميع م�شغلي �شبكات االت�صاالت العامة والتي يتم ت�شغيلها بغر�ض تقدمي
 الرخ�ص الفردية :احل�صول على رخ�ص فردية
ٌ
خدمات ات�صاالت عامة با�ستخدام موارد نادرة .واملق�صود باملوارد النادرة هنا الطيف الرتددي وحقوق ا�ستخدام املرافق العامة والأرقام
الهاتفية من خطة الرتقيم الوطنية ،وتبلغ ر�سوم احل�صول على هذا النوع من الرخ�ص الفردية ( )100.000مائة �ألف دينار �أردين.
مطلوب من جميع مزودي خدمات االت�صاالت العامة ممن ال ي�ستخدمون موارد نادرة
 الرخ�ص الفئوية :احل�صول على رخ�ص فئوية
ٌ
�أو �أولئك الذين تقرر الهيئة �أن ا�ستخدامهم للموارد النادرة لي�س له اثر ملمو�س على تلك املوارد .وتبلغ ر�سوم احل�صول على هذا النوع من
الرخ�ص الفئوية ( )30.000ثالثني �ألف دينار �أردين.
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م�شغل الربيد العام

م�شغلي الربيد اخلا�ص

رخ�صة فئة حملي :وتخول املرخ�ص له نقل البعائث الربيدية اخلا�صة داخل اململكة.
رخ�صة فئة دويل :وتخول املرخ�ص له نقل البعائث الربيدية اخلا�صة داخل اململكة و�إىل خارجها.
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