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• كلمة رئي�س جمل�س املفو�صني  /الرئي�س التنفيذي
يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قطاعاً حيوياً ،ملا له من تأثري رئييس ومبارش عىل كافة القطاعات االخرى ،وقد شهد
القطاع خالل السنوات القليلة املاضية تطورات وتغريات هامة تأيت لتلبي طموحات وروئ جاللة امللك املعظم (حفظه الله) ،فجاءت
التطورات متمثلة يف تطوير السياسات التنظيمية وتهيئة سوق االتصاالت لدخول خدمات جديدة ومتطورة تلبي رغبات قطاع األعامل
واملستفيدين ،لتسهم يف بناء بنية تحتية تخدم التطور االقتصادي واالجتامعي والتعليمي.
وملواكبة تطور التقنيات املستخدمة يف االتصاالت فقد أتاحت الهيئة لرشكات االتصاالت استخدام الرتددات الالزمة لتقديم خدمات
االتصاالت الثابتة الالسلكية بالحزم العريضة ( )Fixed Broadband Wireless Accessوذلك من خالل عطاءات تنافسية مفتوحة
وشفافه تم من خاللها ترخيص خمس رشكات .وبذلك يكون األردن من أوائل الدول التي تقدم تلك الخدمات .ويذكر أن خدمات
الواي ماكس تتيح إمكانيات مختلفة أهمها التصفح الالسليك الثابت لالنرتنت ونقل البيانات والصوت والصورة والبث التلفزيوين
برسعات عالية.
وعىل صعيد قطاع االتصاالت املتنقلة ،تواصل الهيئة العمل عىل تحفيز املنافسة وتشجيع االستثامر يف هذا القطاع الفرعي الهام وذلك
من خالل منح مزيد من الرخص التي تجيز تقديم خدمات االتصاالت املتنقلة وتحديداً خدمات الجيل الثالث ،فباالضافة للخدمات
املقدمة من خالل تقنية الجيل الثاين كاالتصال الصويت العادي والرسائل النصية القصرية والرسائل متعددة الوسائط ،تأيت تقنية الجيل
الثالث بإمكانيات عديدة ومتطورة لتقديم خدمات جديدة كإجراء املكاملات املرئية ،واالستفادة من خدمات االنرتنت برسعات عالية،
وخدمة مشاهدة التلفاز عرب الهاتف الخلوي ،والخدمات الرتفيهية التفاعلية ،وغريها مام يخدم قطاع االعامل واملشرتكني بفئاتهم
واهتامماتهم املختلفة.
وزيادة عىل ذلك ،فقد تم إتاحة املجال للرشكات الراغبة بتقديم خدمات املشغل االفرتايض للهواتف املتنقلة من خالل تهيئة البيئة
التنظيمية املالمئة لذلك ،بحيث ستمكن هذه الفرصة الرشكات الراغبة باالستثامر يف هذا املجال إعادة بيع خدمات االتصاالت
وبذلك يكون األردن من أوائل الدول العربية التي تتخذ مثل هذا اإلجراء ،ولتحذو بذلك حذو الدول املتقدمة يف هذا املجال.
وبالرغم من التقدم الكبري الذي يشهده هذا القطاع تقنياً وتنظيمياً وخدماتياً إ َّال انه سيشهد خالل السنوات القليلة القادمة تطورات
إضافية متسارعة تجعل من تقنية اليوم وبرغم تقدمها تقنية متواضعة ،األمر الذي يجعل من االستثامر يف هذا القطاع استثامراً متيناً
الف�صل االأول

مجدياً متجدد الفرص ،خصوصا وان مالمح القطاع للسنوات الثالث القادمة تشري اىل زيادة املنافسة يف تقديم خدمات متنوعة وزيادة
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الالسلكية املتنقلة العامة باستخدام اسم خاص بها ،واستخدام شبكات مشغيل خدمات االتصاالت الالسلكية املتنقلة العامة القامئة،
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انتشار استخدام االنرتنت ،واستمرار البيئة التنظيمية املستقرة واملوثوقة للمستثمرين واملستندة ألفضل املامرسات العاملية واملواكبة
لظروف السوق والتطورات التقنية ،باالضافة اىل تسهيل الدخول الرسيع اىل السوق ملنافسني جدد وتوفري خدمات جديدة من ِقبل
هؤالء باإلضافة للمرخص لهم الحاليني ومنها خدمات الجيل الثالث واإلنرتنت الالسليك بالحزم العريضة ،واالندماج بني قطاعات
الهواتف الثابتة واملتنقلة ومزودي خدمة االنرتنت.
لقد واصلت الهيئة تنفيذ الواجبات املوكولة اليها يف وثيقة السياسة العامة للحكومة  2007يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد ،واضعة نصب عينيها تنفيذ املتطلبات التي تضمنتها تلك الوثيقة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،لننعم بقطاع
اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وقطاع بريد متميز قادر عىل التكيف مع املستجدات العاملية ومبا يخدم مواطننا االردين العزيز.
إن الرتكيز عىل تحسني نوعية اداء طاقم العمل يف الهيئة هو من االولويات التي نسعى اىل تنفيذها ،وذلك بهدف تقديم أفضل
مستويات األداء وذلك من خالل الرتكيز عىل الربامج التدريبية املتنوعة كل حسب اختصاصه ،باالضافة اىل السعي نحو تحسني بيئة
العمل حيث تم يف العام  2008اقرار نظام جديد ملوظفي الهيئة سيساهم يف تحسني مستوى األداء وذلك ملا تضمنه من اضافات
وامتيازات وظيفية جديدة.
وختاماً ،ستواصل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت من خالل كوادرها املتخصصة العمل عىل استكامل حلقات االنجاز لنكون بالتايل من
أكرث الهيئات التنظيمة متيزاً ،مشريين يف هذا الخصوص اىل اختيار الهيئة لتكون « أكرث منظم مبتكر» من بني ( )25منظم من أعضاء
منظمة مجلس االتصاالت (منظمة غري ربحية متثل كل من دول جنوب آسيا ،والرشق األوسط ،وشامل أفريقيا .وتهدف إىل خلق
رشاكة حقيقية لتبادل املعرفة والخربات املختلفة لجميع الدول األعضاء من مشغيل خدمات االتصاالت واملصنعني إىل جانب صانعي
القرارات التنظيمية يف األجهزة الحكومية يف دول املنظمة باإلضافة إىل املنظمني) وذلك عىل هامش ملتقى األردن  2008الذي عقد
يف شهر ترشين الثاين املايض.
معاهدين املوىل عز وجل والقيادة الهاشمية بأن نبقى مخلصني لهذا الحمى الغايل ليبقى مزدهراً ومتطوراً يف كافة القطاعات وباألخص
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

الف�صل االأول
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• هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
• الن�صاأة
أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة 1995وتعديالته ،كمؤسسة حكومية مستقلة معنية
بتنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووفقا لقانون االتصاالت تقع عىل الهيئة مسؤولية « تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقا للسياسة العامة
املقررة لضامن تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة ،ومبا يحقق األداء األمثل
لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات».
كام تتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات الربيدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون
تنفيذاً ألحكام قانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة .2007

• الروؤية والر�صالة والقيم املوؤ�ص�صية
رؤيتنــا
«بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع؛ تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية يف األردن»

رسالتنــا
• ضامن خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة للجميع بأسعار مناسبة.
• تطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتنافسية واالستثامر.
• العمل مع جميع املستفيدين وكافة الجهات ذات العالقة بانفتاح وشفافية وأسلوب مهني.
• تأسيس بناء تنظيمي متامسك مبقاييس عاملية يضم موظفني عىل مستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب.

قيمنا املؤسسية
• املصداقية والشفافية
• اإلنصاف

الف�صل الثاين

• العمل بروح الفريق الواحد

هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

تلتزم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبجموعة من القيم املؤسسية التي تحكم مسار عمل الهيئة وعالقاتها الداخلية والخارجية ،وهي:
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• جمل�س املفو�صني
مبوجب قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالته ،يتوىل ادارة الهيئة واإلرشاف عليها مجلس يسمى (مجلس املفوضني) يؤلف
من خمسة اعضاء متفرغني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس الوزراء املستند اىل توصية وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات .ويضم مجلس املفوضني كل من:

هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

الف�صل الثاين
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عطوفة الدكتور أحمد حياصات
رئيس مجلس املفوضني – الرئيس التنفيذي
 - 2006/3/19حتى تاريخه

عطوفة املهندس مأمون بلقر
نائب رئيس مجلس املفوضني – عضو مجلس املفوضني
 – 2002/11/1حتى تاريخه

عطوفة السيد موفق أبو عاقوله
عضو مجلس املفوضني
 – 2005/6/9حتى تاريخه

عطوفة املهندس عليان القطارنه
عضو مجلس املفوضني
 – 2007/8/1حتى تاريخه

عطوفة املهندسة وفاء البيايضه
عضو مجلس املفوضني
 – 2007/10/8حتى تاريخه

هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت

• الهيكل التنظيمي

الف�صل الثاين
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• امللخ�س التنفيذي
لقد واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات املاضية تحقيق االنجازات املتواصلة وذلك من خالل العمل عىل تنفيذ
العديد من املشاريع ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد .حيث شهد العام  2008تحقيق وتنفيذ
العديد من املهام الهادفة اىل تنفيذ ما جاء يف وثيقة السياسة العامة للحكومة يف هذه القطاعات.
ففي مجال قطاع االتصاالت ،قامت الهيئة خالل العام  2008بإصدار تعليامت لتنظيم إنشاء وربط شبكات االتصاالت الخاصة وذلك
بهدف تحديد أنواع الشبكات الخاصة واإلرشادات والرشوط الفنية إلنشائها وتشغيلها وربطها .وقد تم إصدار وثيقة استشارة عامة
حول تطبيق تجزئة مكونات الدارة املحلية واملشاركة يف البنية التحتية واملواقع يف اململكة بهدف تحفيز املزيد من املنافسة التي
تعتمد عىل أساس الخدمات مثل الخدمات الهجينة باستخدام إعادة بيع مكونات الشبكة ،وإقرار التعليامت الخاصة مبنح الرخص
املعدلة لغايات تبسيط إجراءات منح الرخص للمشغلني وذلك بعد إصدار وثيقة استشارية عامة بهذا الخصوص ،كام تم اعتامد
تعليامت تجديد الرخص الفئوية لالتصاالت العامة املعدلة وذلك بهدف تنظيم موضوع الرشكات املرخصة الحاصلة عىل رخصتي
اتصاالت فئوية وفردية ساريتي املفعول.
من جانب آخر ،تم فتح املجال أمام قطاع االتصاالت املتنقلة لدخول مشغلني جدد محتملني عن طريق منح مزيد من الرخص التي
تجيز تقديم خدمات االتصاالت املتنقلة وتحديدًا خدمات الجيل الثالث ،حيث أعلنت الهيئة أواخر شهر حزيران من العام 2008
عن إصدارها للوثيقة االستشارية املتعلقة مبنح تراخيص استخدام ترددات الجيل الثالث والتي تجيز تقديم خدمات الجيل الثالث
من االتصاالت املتنقلة .ويف أواخر شهر ترشين الثاين أصدرت الهيئة كل من املذكرة التوضيحية الخاصة بنتائج االستشارة ،والترصيح
التنظيمي حول ترخيص استخدام الرتددات الراديوية لتقنيات الجيل الثالث من االتصاالت الخلوية يف األردن من خالل العطاء العام
واملفتوح ،وسيتم تحديد موعد طرح العطاء أوائل العام  2009باالضافة اىل املواعيد الالحقة املتعلقة بالعطاء املذكور.
من ناحية أخرى ،قامت الهيئة مبنح ( )9رشكات رخصة اتصاالت فردية عامة و( )4رشكات رخصة اتصاالت فئوية عامة ،حيث بلغ عدد
الرشكات املرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة حتى نهاية عام  )24( 2008رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت
فردية ،و ( )54رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.

لالتصاالت املتنقلة (املشغل االفرتايض).

الف�صل الثالث

االفرتايض( ،)MVNOsأصدر مجلس مفويض الهيئة قراراً (معدالً) أواخر متوز  2008حول تقديم خدمات مشغل الشبكة االفرتاضية

امللخ�س التنفيذي

من جانب آخر ،وبهدف تحفيز املنافسة القامئة عىل أساس الخدمات وذلك من خالل السامح للرشكات بتقديم خدمات املشغل
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أما فيام يتعلق بحملة توثيق بيانات الخطوط الهاتفية املدفوعة مسبقاً ،ونتيجة للحمالت التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الرشكات
ذات العالقة ،فقد بلغ عدد الخطوط املوثقة حوايل  4.146مليون خط من مجموع  4.944مليون خط وذلك حتى منتصف شهر كانون
األول من العام .2008
أما فيام يتعلق بتكنولوجيا املعلومات وخدمات االنرتنت ،فقد قامت الهيئة باتخاذ اإلجراءات املناسبة لتشجيع تخفيض أسعار
النفاذ إىل اإلنرتنت وذلك من خالل تغيري املحاسبة بني رشكة االتصاالت األردنية ومزودي خدمات االنرتنت بالنسبة للجزء املتعلق بـ
 ADSL Traffic Collectionمن املبدأ املعتمد عىل عدد املنافذ  Portsإىل مبدأ السعة  Capacity Based/MBمام سمح ملزودي
خدمة االنرتنت من تقديم عروض جديدة ومبتكرة لخدمة االنرتنت عريض النطاق منها ( ،)Pre-paid ADSLودراسة وإقرار األسعار
املقرتحة من قبل رشكة االتصاالت األردنية واملخفضة لخدمة  ADSL IP-Streamمام سمح ملزودي خدمات اإلنرتنت بإنشاء «فوترة
واحدة» للنفاذ إىل اإلنرتنت عن طريق رشاء الخدمات املنشأة من «املشغل القائم» ،وإصدار االستشارة العامة حول فصل مكونات
الدارات املحلية واالستضافة واملشاركة يف البنية التحتية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسهيل دخول وترخيص خدمات الرتحال املعتمدة
عىل البث الراديوي باستخدام تقنيات « »WiFiأو « »WiMAXوالسري بإجراءات تشجع خدمات النقطة الساخنة «،»Hotspot
حيث تم نرش استشارة متعلقة بالحزم الرتددية عىل أساس معفاة من الرتخيص «أو الطيف املشاع» وقد تم نرشها بتاريخ ،2008/2/20
باالضافة إىل إعداد تعليامت واضحة وشفافة ألنظمة االتصاالت الساتلية األرضية تأخذ بعني االعتبار تسهيل الدخول الرسيع إىل
السوق ،مام سيؤدي إىل تشجيع وزيادة نسبة انتشار االنرتنت وعىل األخص من خالل االتصال الساتيل املتعلق باستقبال املعطيات
والذي بدوره سيعمل عىل تقليل كلفة االشرتاك باالنرتنت .يذكر أن عدد الرشكات املرخصة لتزويد خدمات تراسل املعطيات يف اململكة
بلغ  18رشكة يف نهاية العام .2008
كام قامت الهيئة بإعداد قرار تنظيمي حول إجراءات مكافحة الرسائل االقتحامية وذلك بعد استشارة القطاع خالل جولتني من
االستشارة العامة .حيث يتوقع االنتهاء من اعداده مع بداية العام القادم.
ويف قطاع الربيد ،ولضامن الفعالية التنظيمية لهذا القطاع ،قامت الهيئة مبراقبة تنفيذ مشغل الربيد العام لرشوط عقد األداء ،باإلضافة
اىل مراقبة التزام مشغيل الربيد الخاص املرخصني بنصوص الترشيعات النافذة املفعول .كام تقوم الهيئة بدراسة ومراقبة تطور السوق
الربيدي من خالل البيانات اإلحصائية واملؤرشات اإلحصائية التي تعدها الهيئة وتنرشها عىل املوقع االلكرتوين .هذا من جانب ،ومن
جانب آخر قامت الهيئة بإعداد واعتامد وثيقة االستشارة العامة حول أسس تحديد بدل الخدمات الربيدية الحرصية الخاصة مبشغل
الربيد العام ،وإعداد واعتامد تعليامت إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بالخدمات التي يقدمها مشغيل الربيد الخاص املرخصني
امللخ�س التنفيذي
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من قبل الهيئة .هذا وقد بلغ عدد املرخصني يف قطاع الربيد ما مجموعه ( )14رشكة /مشغل بريد خاص فئة محيل ،و ( )6رشكات/
مشغيل بريد خاص فئة دويل.

ومثلام كان اهتامم الهيئة بتحسني البيئة التنافسية يف هذا القطاع الحيوي الهام ،جاء االهتامم بالبيئة الداخلية واملتمثلة بالكادر
الوظيفي وذلك من خالل تنفيذ برامج متنوعة وخطط تدريبية مختلفة تهدف باألساس اىل تعزيز وتنمية مستوى األداء عىل النحو
الذي يحقق رسالة الهيئة وطموحاتها .فجاء التقدير والثناء وذلك عندما تم اختيار الهيئة لتكون « أكرث منظم مبتكر» من قبل مجلس
االتصاالت لدول جنوب آسيا والرشق االوسط وشامل افريقيا (سامينا) وذلك خالل فعاليات ملتقى األردن  2008والذي يدل ذلك عىل
املستوى املهني الذي تتمتع به الهيئة داخلياً وخارجياً عىل حد سواء.
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• اإجنازات الهيئة يف العام 2008
 -1الرتخي�س
* خدمات االتصاالت العامة
قامت الهيئة خالل العام  2008مبنح رخص اتصاالت فردية عامة لـ ( )9رشكات ورخص اتصاالت فئوية عامة لـ ( )4رشكات .وبذلك
يصبح عدد الرشكات املرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة حتى نهاية عام  2008كام ييل:
• ( )24رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية.
• ( )54رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.
عل ًام بان عدد الطلبات الجديدة للحصول عىل رخص اتصاالت عامة خالل عام  2008بلغت كام ييل:
• ( )4طلبات للحصول عىل رخصة فردية.
• ( )1طلب للحصول عىل رخصة فئوية.

* ترخيص جهات التوثيق االلكرتوين
شاركت الهيئة خالل العام  2008وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إعداد «نظام ترخيص جهات التوثيق االلكرتوين» وذلك
استناداً إىل قرار مجلس الوزراء املوقر املتضمن تكليف الهيئة برتخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين واستناداً اىل وثيقة السياسة
العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد التي تتضمن ترصيحاً من الحكومة عن نيتها استكامل إجراءات
التنظيم والتعليامت التي تندرج تحت قانون املعامالت االلكرتونية واملتعلقة بجهات التصديق ،وتنفيذاً ملهام الهيئة مبوجب إسرتاتيجية
التجارة االلكرتونية املقره من قبل مجلس الوزراء ويقوم عىل تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،واملتضمنة العمل عىل نرش ذلك النظام مع نهاية الربع األول من العام (.)2009
وستعمل الهيئة حال إقرار ذلك النظام عىل إصدار التعليامت ذات العالقة ،ووضع وتحديد املعايري واملتطلبات األساسية التي يجب
أن تطبقها جهة التوثيق االلكرتوين.

األمر إضافة إىل اعتامد جهات التوثيق األجنبية وتجديد االعتامد وإلغاء اعتامدها إن لزم األمر وإصدار كافة التعليامت املتعلقة بذلك
الف�صل الرابع
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تعليامت وقرارات صادرة

الف�صل الرابع

اجنازات الهيئة يف العام 2008

26
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وثائق إستشارية صادرة

اجنازات الهيئة يف العام 2008

الف�صل الرابع

29

 -3تعديل قانون االت�صاالت رقم ( )13ل�صنة  1995وتعديالته
شاركت الهيئة يف العام  2008يف اجتامعات اللجنة املشكلة لغايات تعديل قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالته ،حيث
قامت بتقديم العديد من االقرتاحات الكفيلة بتنظيم وتطوير القطاعات التي تنظمها ،سيام وأن نصوص مسودة القانون الجديد
تدمج هيئة االعالم املريئ واملسموع وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف هيئة واحدة ،بحيث يتم توحيد املسؤوليات وآليات العمل يف
ظل االندماج املتسارع والتداخل واالتصال املتنامي بني قطاعي االتصاالت واالعالم والخدمات املقدمة يف كال القطاعني.
كام تضمنت مسودة القانون نصوصاً تبني آلية جديدة ملنح رخص خدمات البث و /أو اعادة البث االذاعي الصويت والتلفزيوين،
ونصوصاً تعالج مسألة دمج مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني يف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،باالضافة اىل اعادة تعريف
العديد من املصطلحات الواردة يف قانون االتصاالت وقانون االعالم املريئ واملسموع بصيغة واضحة لتسهيل تطبيق أحكام القانون.
كام منحت مسودة القانون الجديد الهيئة صالحية أوضح يف حامية وتعزيز املنافسة يف القطاع وتشديد العقوبات الواردة يف القانون
لضامن مزيد من االلتزام بأحكامه.

� -4صوؤون امل�صتفيدين
 1-4توثيق بيانات مستخدمي الهواتف املتنقلة

قامت الهيئة خالل العام  2008مبتابعة حملة توثيق بيانات مستخدمي الهواتف املتنقلة غري املوثقني لبياناتهم الشخصية استكامالً ملا بدأته

يف العامني  2006و 2007للحد من عملية بيع أي خطوط خلوية بدون توثيق للبيانات الشخصية الثبوتية .وقد تضمنت حملة التوثيق لعام
 2008العديد من اإلجراءات الجديدة والتي مل تكن متبعة خالل عام  ،2007وذلك بهدف ترسيع وزيادة فعالية عملية التوثيق.
ولعل من أهم اإلجراءات التي متت خالل العام :2008
• قيام الهيئة وبالتعاون مع املرخص لهم باتخاذ إجراءات فصل جزيئ بحق كل مستفيد مل يقم بتوثيق بياناته الشخصية خالل
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فرتة شهر من استخدامه للخط الخلوي.
• تعاون الهيئة مع املرخص لهم وذلك من خالل قيام املرخص لهم باتخاذ إجراءات فصل كيل بحق كل مستفيد مل يقم بتوثيق
بياناته الشخصية خالل فرتة ثالثة أشهر من تاريخ الفصل الجزيئ.

• التزام الرشكات بإطالق حمالت إعالنية بهدف توعية مستخدمي الخطوط غري املوثقني باإلجراءات املتعلقة بعملية الفصل.
• التزام الرشكات بربط العروض التجارية التي تتم من قبلها بتوثيق البيانات الشخصية.
وقد بلغ إجاميل أعداد الخطوط املوثقة من قبل الرشكات الخلوية  4146116خط مقابل  798268خط غري موثق حتى نهاية العام .2008

 2-4التأكد من االلتزام باتفاقيات الرتاخيص املمنوحة
قامت الهيئة خالل العام  2008بإجراء جوالت استطالعية وتفتيشية عىل بعض الرشكات املرخصة للتأكد من مدى التزام تلك الرشكات
باتفاقيات الرتاخيص املمنوحة لها ،ومن الخدمات التي تقدمها إىل زبائنها ،وآلية تقديم خدماتها املدفوعة مسبقاً وخدمات الدفع
الالحق ،وواقع الحال فيام يتعلق بعقود االشرتاك لتلك الخدمات ،وفيام إذا كانت بنود وأحكام تلك العقود قد حصلت عىل املوافقة
الخطية من قبل الهيئة وذلك حتى تتمكن الهيئة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وقانونية بحق الرشكات املخالفة ألي من
بنود اتفاقية الرتخيص املمنوحة لها والتعليامت والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
من جانب آخر ،تقوم الهيئة وباستمرار مبتابعة كافة العروض التجارية الصادرة عن رشكات االتصاالت املختلفة للتأكد من أن العروض
املطروحة مع قبل املرخص لهم تتضمن تفاصيل العرض ورشوطها وأسعارها وعدم اخاللها باملنافسة.

 3-4عقود االشرتاك
قامت الهيئة بإعداد نسخة عقد اشرتاك اسرتشادي لجميع خدمات االتصاالت ونرشه عىل موقع الهيئة االلكرتوين اوائل كانون األول
من العام  ،2008وذلك ليتسنى للرشكات املرخصة والعاملة االستفادة من هذا العقد عند إعداد عقود االشرتاك الخاصة بالخدمات
التي تقدمها.
ومن الجدير ذكره أن جميع الرشكات املرخصة ملتزمة بتزويد الهيئة بالرشوط واألحكام الخاصة بعقود اشرتاك خدماتها وذلك قبل
املبارشة ببدء تقديم تلك الخدمات ،حيث أن عقد االشرتاك يعرف بـ (الرشوط واألحكام ومنوذج االشرتاك وأية مالحق أخرى تحكم
العالقة بني كل من املرخص له واملشرتك ،والتي يتم مبوجبها تزويد املشرتك بالخدمة) وهو الذي يحكم العالقة بني املشرتك والرشكة
ويتضمن التزامات وواجبات كال الطرفني تجاه الطرف اآلخر.
وتجدر اإلشارة إىل أن الهيئة قد وافقت خالل العام  2008عىل ما مجموعه ( )23عقد اشرتاك.

عملت الهيئة خالل العام  2008عىل استكامل إنشاء نظام أمتتة لتلقي ومتابعة الشكاوى يف الهيئة ،ومن املتوقع بدء العمل بتشغيله
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خالل الهاتف عىل الرقم املجاين ( ،)080022313األمر الذي يرتتب عليه توفري الوقت والجهد عىل الهيئة وعىل املستفيدين عىل حد
سواء .ويذكر أنه يف حال عدم قيام الرشكة املعنية مبعالجة الشكوى فان الهيئة عىل استعداد الستقبال الشكوى ومتابعتها مع الجهة
ذات العالقة.
وتجدر اإلشارة إىل أن الهيئة تلقت خالل العام  2008ما مجموعه ( )754شكوى من املستفيدين من خدمات االتصاالت ،بحيث
توزعت تلك الشكاوى عىل مواضيع االزعاج والتغطية الخلوية والشكاوى املالية ،وسوء تقديم الخدمة وفصل الخطوط.

 5-4املتابعات الفنية املتخصصة:
 1-5-4مراقبة جودة خدمات االتصاالت
قامت الهيئة خالل العام  2008بإطالق حملة ميدانية لفحص وقياس مستوى جودة خدمات االتصاالت الهاتفية الخلوية املقدمة
للمواطنني باستخدام األجهزة واملعدات املتوافرة لديها واملتخصصة بفحص مستوى جودة الخدمة الخلوية املقدمة للمستخدم النهايئ،
حيث تظهر هذه القياسات قدرة املستخدم عىل إنشاء املكاملات بنجاح وجودة الصوت التي يحصل عليها أثناء املكاملة وغريها من
مؤرشات قياس الجودة ،وقد تم االنتهاء من املسح امليداين لكافة محافظات اململكة بكامل تقسيامتها اإلدارية وسيتم دراسة النتائج
والتقارير التي تم التوصل اليها ليصار إىل اتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها .ومن الجدير ذكره أنه تم اطالق تلك الحملة بعد إجراء
مرحلة تجريبية بالتعاون مع الرشكات الخلوية املعنية.
من جانب آخر ،قامت الهيئة بإجراء عملية تدقيق فني عىل تقارير الجودة الدورية املرسلة من قبل املرخصني الذين تنطبق عليهم
تعليامت مراقبة الجودة ،حيث تشمل عملية التدقيق تحليل التقارير وبحث مؤرشات األداء الواردة فيها والوقوف عىل أسباب
ومربرات النتائج التي تحققها الرشكات ،وتحديد نقاط الضعف يف تطبيق املرخصني للتعليامت املعتمدة وتسجيل أي خلل يف االليات
املتبعة للوصول للقراءات املطلوبة وفقاً للتعليامت املعتمدة ،وبنا ًء عىل ما تم التوصل إليه من خالل عملية التدقيق فقد تم تصميم
مناذج الكرتونية لكافة املؤرشات املعتمدة لخدمتي ( )Dialup and Broadband Internetوتوزيعها عىل املرخصني ليتم استخدامها
يف التقارير املستقبلية.
 2-5-4املوافقات النوعية
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قامت الهيئة بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأجهزة االتصاالت الطرفية التي يتم منحها املوافقة النوعية ،وتوثيق ذلك ونرشها عىل
موقع الهيئة االلكرتوين .كام تم إنشاء قاعدة بيانات جديدة بأصناف ال تقع ضمن قواعد البيانات السابقة.

كام قامت الهيئة بعقد عدة اجتامعات مع مصنعي االجهزة العامليني ووكالئهم يف اململكة (مثلCisco Systems, Nokia :
 )International, HPتم من خاللها توضيح االجراءات واالليات التي تتبعها الهيئة مبنح املوافقات النوعية ألجهزة االتصاالت.
باالضافة اىل ذلك قامت الهيئة ومن خالل عقد الورشات واالجتامعات التنسيقية مع املعنيني يف سلطة منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة /الجمرك بتوضيح متطلبات الهيئة ملنح املوافقات النوعية ،وذلك بهدف تسهيل عملية ادخال اجهزة االتصاالت املختلفة
للمملكة.
من جانب آخر ،قامت الهيئة خالل العام  2008بانجاز ما مجموعه ( )2056معاملة تتعلق بطلبات ادخال أجهزة االتصاالت وأجهزة
االتصاالت الطرفية ،اضافة اىل فحص ما مجموعه ( )73جهاز من مختلف أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية.
 3-5-4إدارة خطة الرتقيم الوطنية
نظراً لألهمية التي تتمتع بها خطة الرتقيم الوطنية يف تقديم خدمات االتصاالت ومن أجل إدامة السجل الوطني للرتقيم تقوم الهيئة
يف هذا املجال مبتابعة مدى فعالية استخدام السعات الرقمية املحجوزة واملخصصة لرشكات االتصاالت ،والتأكد من مدى التزامها
بالخطة وبتعليامت حجز وتخصيص السعات الرقمية ،كام يتم أيضاً دراسة الطلبات املقدمة من الرشكات بخصوص حجز وتخصيص
السعات الرقمية .باإلضافة إىل ذلك تقوم الهيئة بالتنسيق الداخيل والدويل لتفعيل تلك السعات الرقمية عىل الشبكات الوطنية وإعالم
الجهات الدولية املعنية بتلك التخصيصات.
 4-5-4املشاركة باللجان الفنية املتخصصة
بهدف تشجيع االستثامر من قبل رشكات االتصاالت وزيادة انتشار خدمات االتصاالت املختلفة ،تواصل الهيئة عملها ضمن لجنة فنية
متخصصة بدراسة قوائم اإلعفاءات املقدمة من الرشكات الحاصلة عىل اإلعفاءات والتوصية للجهات املعنية إلعفاء مكونات البنية
التحتية من الرسوم الجمركية والرضيبة العامة عىل املبيعات ،كام شاركت الهيئة باالجتامعات التنسيقية التي تعقد مع الجهات ذات
العالقة للتباحث مبتطلبات ادخال أجهزة االتصاالت الطرفية .من جانب آخر ،شاركت الهيئة بلجنة دراسة قامئة االتحاد األورويب
للمواد ( )EU CONTROL LISTمن خالل رئاسة لجنة مراقبة املجسات والليزر وأجهزة الكمبيوتر بالتنسيق مع وزارة الصناعة
والتجارة.
اجنازات الهيئة يف العام 2008
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 -5تنظيم �صوؤون الطيف الرتددي
وملا للطيف الرتددي من أهمية ملحوظة يف ارساء بنية تحتية سليمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،فقد واصلت الهيئة
اهتاممها بهذا الجانب وذلك من خالل إنجاز العديد من املواضيع املتعلقة بالرتددات وتنظيم شؤونها وذلك من خالل تنفيذ ما ييل:
 1-5موافقات ومتابعات ميدانية
• إصدار املوافقة النوعية الفنية لـ( )351جهاز راديوي ( )RLANوأجهزة ذات القدرة املنخفضة وأجهزة راديوية مختلفة.
• املوافقة عىل ادخال ( )3650جهاز راديوي (معيدات بث ،اجهزة يدوية ،أجهزة متحركة ،أجهزة ثابتة ،هواتف السلكية ،أجهزة
انذار ضد الرسقة ،ميكروفونات السلكية ،أنظمة .)DECT
• منح املوافقات لـ ( )606طلب النشاء املواقع الراديوية للمحطات الخلوية ومحطات خدمات النفاذ الالسليك الثابت بالحزم
العريضة ،واملوافقة لـ ( )670طلب إلنشاء وصالت ميكروية يف حزم ترددية مختلفة.
• اصدار ( )35رخصة استخدام ترددات خاصة جديدة ،وتجديد ( )370رخصة استخدام ترددات شبكات خاصة.
• التفتيش والكشف الفني عىل اكرث من ( )3500موقع راديوي من خالل التأكد من كافة املواصفات الفنية ومطابقتها لرشوط
الرتخيص لبعض املواقع واجراء قياسات كثافة القدرة الكهرومغناطيسية للبعض اآلخر.
• ضبط أكرث من ( )50مخالفة اتصاالت شاملة مواقع راديوية ملختلف الرشكات ويف مختلف محافظات اململكة ،اضافة اىل ضبط
شبكات تعتمد عىل مترير املكاملات الدولية باستخدام بروتوكول االنرتنت بطرق غري مرشوعة ،باإلضافة إىل ضبط عدد من
املحطات األرضية ومحطات البث اإلذاعي والتلفزيوين ،تم عىل أثرها إجراء تسوية صلحيه عىل ما يقارب ( )%40من مجمل
الضبوطات ،وترخيص ما نسبته ( )%15من مجمل الضبوطات.
 2-5ترخيص ترددات الطيف الراديوي لخدمات االتصاالت املتنقلة (الجيل الثالث)
عقدت الهيئة بالتنسيق مع املفوضية األوروبية وضمن الربنامج األورويب لدعم هيئات التنظيم والتخاصية والذي يعمل عىل املساهمة
يف الرتويج ملساهمة القطاع الخاص يف بناء البنية التحتية لقطاع االتصاالت يف اململكة أواخر شهر حزيران من العام  2008ملتقى
االتصـاالت املتنقلـة وخدمـات الجيـل الثالـث والذي تم خالله االعالن عن نتائج الدراسة والتي نفذها مستشارو الهيئة ،وقد خلصت
هذه الدراسة إىل امكانية دخول مشغلني جدد يف قطاع االتصاالت املتنقلة من خالل منح رخصة إضافية للطيف الرتددي من الجيل
الثاين والثالث معاً ( )3G/2Gورخصة الجيل الثالث ( )3Gوذلك من خالل عطاء تنافيس ،يسمح فيه مبشاركة كافة الرشكات الراغبة

الف�صل الرابع

اجنازات الهيئة يف العام 2008

34

يف الحصول عىل هذه الرخص سوا ًء كانت مرخصة لدى الهيئة أو رشكات جديدة.
كام تم خالل امللتقى اإلعالن عن اصدار الهيئة لوثيقة استشارية متعلقة مبنح رخص طيف ترددي اضايف متعلقة بخدمات الجيل
الثالث ،حيث ركزت عىل استشارة القطاع فيام يتعلق بعدد الرخص التي سيتم منحها ،ومن يحق له املشاركة يف إجراءات العطاء

التنافيس ،وحجم الطيف الرتددي الذي يحق للشخص التقدم له ،وعدد الرخص التي سيتم طرحها يف املرحلة األوىل من العطاء،
والتسعري ،وكيفية اختيار املناقص الفائز.
ويف أواخر شهر ترشين الثاين من العام  2008أصدرت الهيئة كل من املذكرة التوضيحية الخاصة بنتائج االستشارة ،والترصيح التنظيمي
حول ترخيص استخدام الرتددات الراديوية لتقنيات الجيل الثالث من االتصاالت الخلوية يف األردن من خالل العطاء العام واملفتوح.
ويأيت اصدار الهيئة لهذا الترصيح عم ًال بالصالحيات املحددة لها يف قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته ووفقاً ألحكام
السياسة العامة للحكومة للعام ( )2007يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد ،وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء املبني
عىل احكام املادة ( )32من قانون االتصاالت باملوافقة عىل اجازة استخدام اسلوب العطاءات العامة ملنح الرخصة االوىل لرتددات
الجيل الثالث ومبا يؤسس السعر السوقي للتخصيصات الالحقة لرتددات الجيل الثالث .ومن املتوقع نرش وثيقة العطاء يف النصف
األول من العام .2009
يشار اىل أن الفوائد املرجوة من تقديم خدمات الجيل الثالث ،والتي تعد من أحدث وافضل تقنيات االتصاالت املتنقلة تتمثل يف توفري
امكانية التصفح الرسيع لالنرتنت ،والحصول عىل البيانات عرب الهاتف املتنقل برسعات هائلة ،واجراء االتصاالت املرئية عرب الهاتف
املتنقل ،باالضافة اىل الحصول عىل العديد من التطبيقات الخاصة بخدمات االتصاالت املتعددة الوسائط.

 -6درا�صات ال�صوق
 1-6دراسة ملراجعة سوق االتصاالت:
قامت الهيئة بالتعاقد مع أحد دور الخربة العاملية للبدء بإجراء مراجعة لألسواق املعنية وتصنيف املشغلني املهيمنني يف األسواق التي
سيتم تعريفها ومراجعة العالجات واألحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة يف هذه األسواق وتقييم لآلثار املرتتبة جراء
تطبيق هذه العالجات.
وستشمل الدراسة إجراء مراجعة ألربع مجموعات من األسواق تشمل أسواق خدمات االتصاالت املتنقلة ،أسواق خدمات االتصاالت
الثابتة عريضة النطاق ،أسواق خدمات االتصاالت الثابتة ضيقة النطاق ،وأسواق الدارات املؤجرة .وستشمل الدراسة أيضا إجراء
بهذا الشأن .ومن املتوقع أن تبدأ الدراسة يف الربع األول من العام .2009
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 2-6دراسة حول ظروف املنافسة الفعالة يف سوق االتصاالت املتنقلة:
قامت الهيئة بإجراء دراسة حول ظروف املنافسة الفعالة يف سوق االتصاالت املتنقلة وآفاقه املستقبلية ،وذلك تنفيذاً للسياسة العامة
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والتي تنيط بالهيئة اتخاذ كافة اإلجراءات الرضورية لتسهيل الدخول الرسيع ملنافسني جدد
يف سوق االتصاالت بهدف إدخال املزيد من الخدمات التي يقدمها املرخص لهم يف هذا القطاع.
وتبني الدراسة الخطوات الالزم اتخاذها لخلق ظروف املنافسة الفعالة ،مثل تخفيف آثار الهيمنة وتقليل عوائق الدخول إىل السوق
وخلق إمكانيات جديدة لدخول السوق وتأكيد ثقافة االمتثال لقواعد التنظيم ومراجعة التزامات بعض املشغلني بتقديم الخدمات
الشمولية وإزالة أي قيود عن خدمات االتصاالت التي يقدمها املرخص لهم بعد سنتني عىل األقل من املوافقة عىل السياسة العامة
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وحسب الربنامج الزمني الذي تضعه الهيئة لذلك.
وخلصت الدراسة إىل أن هناك مجموعة من املعايري الفعالة التي تتبناها الهيئة ،وميكن أن تقرتح غريها مستقب ًال ،لتطوير سوق
االتصاالت الخلوية وتعميق املنافسة فيه .وقد تم مبوجب هذه الدراسة إصدار الوثيقة املتعلقة بخلق ظروف املنافسة الفعالة يف
سوق االتصاالت الخلوية باألردن والتي سميت هذه الوثيقة باسم «الوثيقة الخرضاء».

 -تنظيم قطاع الربيد
 1-7تعديل قانون الخدمات الربيدية رقم  34لسنة 2007
شاركت الهيئة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ورشكة الربيد األردين يف اللجنة املشكلة للعمل عىل تعديل قانون الخدمات
الربيدية رقم  34لسنة  2007مبا يلبي احتياجات قطاع الربيد ،وقد تم خالل املناقشات مراعاة توجهات السياسة العامة للحكومة لعام
 2007بالنسبة لقطاع الربيد ،والحرص عىل مراعاة املامرسات الدولية يف الربيد وعكسها عىل مسودة القانون .هذا وقد تم رفع مسودة
القانون إىل ديوان الترشيع والرأي للنظر فيه ،قبل السري يف اإلجراءات الدستورية إلقراره.
 2-7مراقبة تنفيذ أحكام قانون الخدمات الربيدية
تنفيذاً ملهام الهيئة يف تنفيذ أحكام قانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة  2007تقوم الهيئة وبشكل مستمر مبراقبة تنفيذ مشغل
الربيد العام لرشوط عقد األداء من خالل التقارير املقدمة من قبله ،ومراقبة التزام مشغيل الربيد الخاص بالترشيعات النافذة املفعول
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والنظر يف الرشكات املخالفة ،والقيام مبجموعة من الجوالت التفتيشية عىل الرشكات التي تعمل عىل تقديم الخدمات الربيدية بدون
الحصول عىل ترخيص وتحرير محارض الضبط بحقها وتحويلها للقضاء .كام قامت الهيئة بجمع بيانات احصائية من مشغل الربيد
العام ومشغيل الربيد الخاص عن العام  ،2007ودراستها واحتساب مؤرشات أداء السوق خالل العام والعمل عىل نرش هذه البيانات
اإلحصائية التجميعية ومؤرشات األداء عىل موقع الهيئة االلكرتوين.

 3-7منح رخص مشغل بريد خاص
استناداً لنظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص رقم ( )110لسنة  ،2004قامت الهيئة يف العام  2008مبنح ( )8رخص مشغل بريد خاص
فئة محيل ،وبذلك بلغ عدد الرخص املمنوحة حتى نهاية العام  )20( 2008رخصة مشغل بريد خاص )6( ،منها رخصة مشغل بريد
خاص فئة دويل ،و ( )14رخصة مشغل بريد خاص فئة محيل.

 -8الفعاليات وامل�صاركات املحلية
 1-8ملتقى األردن االقتصادي الثالث
شاركت الهيئة يف أعامل ملتقى األردن االقتصادي الثالث الذي نظمته مجموعة االقتصاد واألعامل خالل الفرتة الواقعة من -2
 ،2008/3/3ويف الجلسة الحوارية حول االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  /التطورات واملشاريع واآلفاق ،حيث قامت الهيئة بتقديم
ورقة عمل بعنوان « مالمح قطاع االتصاالت األردين ، »2010-2005 /وشارك يف الجلسة العديد من املؤسسات العربية والدولية املعنية
بشؤون املال واالستثامر.
 2-8ورشة العمل حول ادارة الطيف الرتددي
تنفيذاً ملقررات االجتامع السنوي الرابع لشبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات الذي انعقد يف املنامة منتصف
العام  .2007استضافت الهيئة بحضور ممثلني عن أعضاء شبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات وعدد من
الجهات املحلية ذات العالقة ورشة عمل متخصصة يف مجال إدارة الطيف الرتددي يف الفرتة من  2008/3/27-25يف عامن.
وقد شارك يف اعامل الورشة مجموعة من الخرباء واملختصني الدوليني وذلك بهدف عرض ومناقشة ابرز املواضيع الفنية املتخصصة يف
إدارة الطيف الرتددي وأفضل املامرسات الدولية املتعلقة بها ،والتي شملت السياسات والتوجهات يف ادارة الطيف الرتددي ،وأنظمة
االتصاالت الالسلكية الحديثة ،وتقنيات البث اإلذاعي الصويت والتلفزيوين ،والتطورات الحديثة يف أنظمة االتصاالت الساتلية /حقائق،
استخدامات ،التوجهات العاملية.
وشارك بهذه الورشة حوايل ( )137مشاركاً من ( )13دولة عربية هي :األردن ،ليبيا ،مرص ،السودان ،فلسطني ،لبنان ،سوريا ،سلطنة
عامن ،االمارات العربية املتحدة ،الكويت ،البحرين ،اليمن ،والعراق .وعدداً من الجهات املحلية ذات العالقة.
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 3-8اليوم العلمي لكلية األعامل  /الجامعة األردنية
شاركت الهيئة يف اليوم العلمي لكلية األعامل /الجامعة االردنية الذي أقيم أواخر شهر نيسان من العام  ،2008حيث قدمت الهيئة
عرضاً توضيحياً حول « قطاع االتصاالت وأهميته يف االقتصاد الوطني» تم خالله استعراض مالمح قطاع االتصاالت خالل السنوات
الثالث القادمة والدور الذي تقوم به الهيئة لتهيئة املناخ املناسب ووضع األطر التنظيمية لتنظيم قطاع االتصاالت يف األردن.
 4-8ندوة حول الرتميز االلكرتوين باستخدام تكنولوجيا RFID
رعت الهيئة فعاليات ندوة الرتميز االلكرتوين باستخدام تكنولوجيا  RFIDالتي نظمتها هيئة الرتقيم االردنية يف منتصف شهر حزيران
من العام  ،2008حيث تم استعراض اهمية استخدام تكنولوجيا الرتميز االلكرتوين وفوائدها ،والقاء الضوء عىل التجربة األردنية يف
هذا املجال ،حيث قامت الحكومة األردنية منذ العام  1995بإصدار الترشيعات والقوانني املنظمة لهذا القطاع مبا فيها الطيف الرتددي
الذي يعترب ثروة وطنية .وتخصيص أجزاء من الطيف الرتددي للتقنيات الحديثة ومن أبرزها تقنية تحديد الهوية باستخدام الرتددات
الراديوية (.)FID
 5-8املشاركة يف الدورة الثانية عرشة ملجلس الوزراء العرب لالتصاالت واملعلومات
استضافت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الدورة الثانية عرشة ملجلس وزراء االتصاالت العرب والدورة الرابعة والعرشون
للمكتب التنفيذي للمجلس خالل الفرتة .2008/6/5-3
وشارك يف هذا االجتامع ممثلني عن عدد من املنظامت الدولية منها االتحاد الدويل لالتصاالت ،االتحاد الربيدي العاملي /مؤسسة
عربسات األمانة العامة لجامعة الدول العربية إىل جانب ( )15دولة عربية .وناقش الحضور العديد من قضايا قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والتي تهم املجتمعات العربية مبا فيها تفعيل اإلسرتاتيجية العربية العامة لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات،
وبناء مجتمع املعلومات بالرتكيز عىل ثالثة أهداف إسرتاتيجية وهي إيجاد سوق تنافسية ملجتمع املعلومات العريب ،وتحقيق النفاذ
الشامل وتحسني جودة الخدمات باالضافة ملناقشة بعض القضايا الخاصة بقطاع الربيد
وترأست الهيئة الوفد األردين املشارك يف االجتامعات ،حيث جرى عىل هامش املؤمتر وبدعوة من مجلس مفويض الهيئة استضافة
السادة الوزراء والوفود املشاركة يف هذه الدورة عىل حفل عشاء رسمي بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيني للرشكات املرخصة

الف�صل الرابع

اجنازات الهيئة يف العام 2008

38

والعاملة يف قطاع االتصاالت.
 6-8ملتقى االتصاالت املتنقلة وخدمات الجيل الثالث
قامت الهيئة بعقد ملتقى تحت عنوان «االتصاالت املتنقلة وخدمات الجيل الثالث» أواخر شهر حزيران من العام  ،2008تم خالله

اإلعالن عن نية الهيئة منح تراخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث من خدمات االتصاالت املتنقلة يف األردن ،إضافة إىل نتائج الدراسة
التي قامت الهيئة بإجرائها فيام يتعلق بقطاع االتصاالت املتنقلة وخططها املستقبلية لتحفيز املنافسة يف هذا القطاع ،ونية الهيئة
إلطالق وثيقة استشارية للقطاع تطرح فيها مجموعة من األسئلة وتطلب من املهتمني إجابتها متهيدا إلصدار قرار تنظيمي يحدد
اآلليات التي ستتبعها الهيئة يف ترخيص خدمات الجيل الثالث .مؤكدة العمل عىل خلق بيئة مناسبة لتقديم خدمات الجيل الثالث
يف اململكة ،باإلضافة اىل التخطيط ملنح رخصتني والتي تخول استخدام الرتددات الراديوية يف النطاق الراديوي ( 2جيجا هرتز) وذلك
لتقديم خدمات الجيل الثالث.
 7-8املؤمتر الخامس لرجال األعامل واملستثمرين األردنيني املغرتبني
برعاية ملكية سامية وتحت شعار «معا نبني أردن املستقبل» ،نظمت جمعية األعامل األردنيني ووزارة الخارجية ومؤسسة تشجيع
االستثامر املؤمتر الخامس لرجال األعامل واملستثمرين األردنيني املغرتبني الذي عقد يف عامن منتصف شهر آب من العام  ،2008حيث
قدمت الهيئة ورقة عمل بعنوان «قطاع االتصاالت /واقع ورؤية مستقبلية» استعرضت من خالله مالمح القطاع خالل السنوات الثالث
املاضية وملحة عامة عن قطاع االتصاالت مؤرشات وأرقام وأهم النشاطات الحالية للهيئة باالضافة اىل تناول مالمح القطاع للسنوات
الثالث القادمة.
 8-8ملتقى األردن 2008
برعاية وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات نظم مجلس االتصاالت لدول جنوب آسيا والرشق األوسط وشامل أفريقيا (سامينا)
وللمرة األوىل يف األردن ملتقى األردن  2008وذلك خالل الفرتة ما بني  ،2008/11/4-3حيث ناقش املشاركون أهم القضايا التي تواجه
قطاع االتصاالت ،وتم تبادل األفكار والتجارب والخربات فيام بينهم مبا يعمل عىل تشجيع التعاون وتسهيل عمليات التوسع واستغالل
أفضل لالتصاالت يف املنطقة ،وقد شاركت الهيئة يف هذا امللتقى من خالل كلمة أكدت فيها عىل أهمية انعقاد هذا امللتقى يف األردن
وإتاحة الفرصة لتبادل اآلراء ومناقشة أهم األمور والقضايا التي تواجه صناعة االتصاالت واألسواق يف منطقة سامينا والعامل ككل .وتم
خالل امللتقى اختيار الهيئة لتكون « أكرث منظم مبتكر» من بني ( )25منظم من أعضاء مجلس االتصاالت املشارك يف امللتقى.

 -9التطوير املوؤ�ص�صي
إنطالقا من حرص الهيئة عىل خلق ثقافة مؤسسية تهدف إىل ضامن مستوى متقدم من األداء الفردي واملؤسيس وإرساء قواعد البناء
فقد واصلت الهيئة العمل عىل تصميم وتطبيق الربامج التطويرية التالية:
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 1-9برنامج الدائرة املتميزة
استمرت الهيئة وعىل مدى الخمس سنوات املاضية بتنفيذ برنامج الدائرة املتميزة وذلك ملا أثبته هذا الربنامج يف تبادل الخربات
املتميزة بني الدوائر ومشاركة بعضها البعض قصص النجاح يف املامرسات اإلدارية الناجحة وتوطيد العمل الجامعي وتحفيز املوظفني
للعمل كفريق واحد ،باإلضافة إىل تعزيز التنافسية اإليجابية بني دوائر الهيئة عن طريق نرش الوعي مبفاهيم األداء املتميز والجودة
واإلبداع والقيم املؤسسية وتوفري مرجعية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور يف أداء الدوائر من ناحية إدارية وإجرائية
وبشكل دوري.
وقد تم اإلعالن يف حفل خاص عن فوز وحدة التدقيق الداخيل بلقب الدائرة املتميزة لعام .2008
 2-9برنامج املوظف املثايل
يتم عقد برنامج املوظف املثايل كل ثالث أشهر حيث يتضمن هذا الربنامج اختيار موظف مثايل لكل فئة من فئات الربنامج الثالثة -فئة
أفضل موظف قيادي /إرشايف ،فئة أفضل موظف تنفيذي ،وفئة أفضل موظف فني /خدمات مساندة.
ويخضع هذا الربنامج إىل التطوير والتحديث املستمر لضامن تحقيقه لألهداف التي وضع من أجلها من رفع مستوى أداء موظفي
الهيئة وكفاءتهم وفاعليتهم ،وتعزيز قيم الوالء وتحقيق الوالء الوظيفي.
 3-9برنامج توجيه املوظف الجديد
يعد عقد برنامج توجيه املوظف الجديد وسيلة من شأنها خلق بيئة عمل مريحة ومتعاونة تساعد عىل اتاحة املجال للموظفني الجدد
التعارف باإلضافة إىل مساعدتهم عىل اإلندماج الوظيفي مبا يخدم تطوير متطلبات العمل وكذلك العمل بشكل مؤسيس مدروس
عىل تحقيق اإلنتامء الوظيفي بتعريف املوظف بالقيم املؤسسية وتعريفة بالحقوق والواجبات التي عىل ضوئها متكنه من استيعاب
العمليات املتبعة يف الهيئة والتي تخص عمله بشكل مبارش ،ومساعدته عىل االستيضاح يف أي معلومة غري واضحة لديه.
 4-9املشاريع والدراسات املتخصصة
يندرج تحت هذا البند الدراسات املتخصصة التي تعقدها الهيئة بصورة مستمرة تهدف من خاللها اىل املحافظة عىل الخربات
والكفاءات املتنوعة ،والوقوف عىل املواضيع التي لها أثر مبارش باملحافظة عىل تلك الكفاءات واستقطاب كفاءات خارجية مؤهلة.
ومن أهم هذه الدراسات دراستي الرضا الوظيفي ومعدل الدوران الوظيفي ،حيث كانت النتائج لهذا العام إيجابية بحيث ارتفعت
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نسبة رضا املوظفني لعام  2008األمر الذي أثر عىل معدل الدوران الوظيفي مؤدياً إىل انخفاضها بنسبة (  .)% 3.3هذا وقد ساهم
إقرار نظام املوظفني ( )78لعام  2008يف تحسني مستوى األداء وزيادة الرضا الوظيفي وذلك ملا تضمنه من اضافات نوعية استفاد
منها الكادر بشكل عام.

ومن أهم املشاريع التي بدأت الهيئة بالتخطيط لها وتنفيذها مرشوع توثيق اإلجراءات يف الهيئة التي يهدف إىل تنفيذ العمليات
بأسلوب قيايس وفق اإلجراءات املوثقة والنامذج املعتمدة ،وتحسني جودة أداء العمل واالرتقاء مبستوى مخرجاته ،وتحسني وتطوير
مستمر يف كافة العمليات الفنية واإلدارية ،األمر الذي يؤدي إىل حفظ الخربة املرتاكمة من الضياع نتيجة تغري املوظفني.
 5-9التدريب
دأبت الهيئة عىل بناء القدرات وتطوير مهارات وقدرات ومعارف موظفيها من خالل وضع وتنفيذ خطة تدريبية سنوية متوازنة لبناء
هذه القدرات.
فعىل صعيد مشاركة الهيئة يف الفعاليات الخارجية ،تنوعت املواضيع التي تم تناولها من خالل تلك الفعاليات ( مؤمترات ،ورش عمل،
ندوات ،اجتامعات...،الخ) ،حيث تم املشاركة يف الفعاليات التي تناولت املواضيع الفنية املتخصصة ( الربط البيني ،قابلية نقل االرقام،
املنافسة ،الخدمات الشمولية ،أسعار خدمات االتصاالت ،الطيف الرتددي ،التجوال الدويل ) وغريها من املواضيع ذات العالقة.
من جانب آخر ،شاركت الهيئة من خالل الكوادر املعنية املختصة بالعديد من الدورات التدريبية التي عقدتها الجهات املعنية خارج
وداخل اململكة ،بحيث تناولت الربامج التدريبية املطروحة العديد من املواضيع ذات صلة بعمل الهيئة مبختلف التخصصات.
وتسعى الهيئة من خالل املشاركات املتنوعة اىل اطالع العاملني لديها عىل آخر التطورات التقنية العاملية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات وتحفيزهم نحو االبداع والتميز من خالل التواصل والتفاعل عىل املستوى املحيل والخارجي عىل حد سواء مبا ينعكس عىل
مستوى األداء املقدم وعىل النحو الذي يساهم يف تعزيز مكانة الهيئة عىل مختلف الصعد.
 6-9الشفافية التشغيلية يف الهيئة
تنفيذاً ملا ورد بالخطة االسرتاتيجية للهيئة لألعوام  2009-2006فيام يتعلق بتعزيز الشفافية التشغيلية يف الهيئة ،حيث يشتمل
تعريفها عىل «الرتكيز املستمر عىل االنفتاح والوضوح يف عمليات الهيئة التشغيلية الخاصة باملرخص لهم مبا فيها املساواة يف املعاملة
بينهم» ،فقد تم تشكيل فريق ملتابعة مالحظات تقرير التدقيق عىل الشفافية التشغيلية يف الهيئة والذي يتوىل مسؤولية االرشاف
عليه وحدة التدقيق الداخيل يف الهيئة ،للتأكد من قيام كافة الدوائر يف الهيئة بتنفيذ التوصيات الخاصة بها للوصول إىل مستوى أعىل

 7-9التدقيق عىل مخرجات الهيئة اإلسرتاتيجية املنبثقة عن الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة
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عن مدى إتباع أسلوب ومنهجية علمية محددة يف عملية إعداد الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة ،وتقييم مدى انسجام الغايات واألهداف
املدرجة يف الخطة اإلسرتاتيجية مع أهداف دوائر الهيئة ،وتقييم مدى التزام دوائر الهيئة بتحقيق األهداف املوضوعة لها ضمن الخطة
اإلسرتاتيجية ،وقياس مدى وعي موظفي الهيئة بعملية التخطيط االسرتاتيجي.
 8-9التأهل لجائزة امللك عبد الله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافية
بدأت الهيئة التحضري واإلستعداد للتنافس ضمن املعايري الخمسة لجائزة امللك عبد الله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافية والتي
تعزز دور القطاع العام يف خدمة املجتمع األردين بكافة قطاعاته ومجتمع اإلستثامر ،عن طريق نرش الوعي مبفاهيم إدارة الجودة
الشاملة واألداء املتميز وإبراز الجهود املتميزة ملؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها يف تطوير أنظمتها وخدماتها.
وتسعى الهيئه للحصول عىل مركز متقدم والفوز بالجائزة ،حيث ميثل ذلك إنجازاً رفيعاً للهيئة واعرتافاً واضحاً باألداء املتميز والكفؤ
والفعال .ولعل أهم مميزات الجائزة تكمن يف أن الحائز عليها سيعترب مثاالً أعىل يحتذى به وقدوة حسنة ضمن مجموعة الوزارات
واملؤسسات الحكومية.
 9-9املشاركة يف برنامج املاجستري«املنافسة والتنظيم»
جاءت فكرة اطالق مرشوع لطرح برنامج ماجستري يف املنافسة والتنظيم مببادرة من الهيئة ،وذلك بهدف رفع مستوى أداء العاملني
يف كافة قطاعات العمل وفتح املجال أمامهم للوصول اىل مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ،حيث قامت الهيئة
باجراء كافة التحضريات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة بهدف اخراج املرشوع اىل حيز الوجود ،ويف العام املايض قامت الهيئة بإيفاد
أربعة موظفني لاللتحاق بربنامج املاجستري املتخصص الذي طرحته الجامعة االردنية بعنوان «املنافسة والتنظيم ».بحيث تواصل الهيئة
سنوياً بايفاد عدد من املوظفني للدراسة يف الربنامج وذلك بهدف تطوير كفاءة العاملني لديها من جهة ،وتقديم الدعم لهذا املرشوع
الحيوي من جهة أخرى.
 10-9املسؤولية االجتامعية
انطالقاً من حرص الهيئة عىل رضورة القيام بالنشاطات التطوعية والتي تعزز قيم الوالء والعمل االجتامعي ،فقد قامت الهيئة بتنفيذ
ما ييل:

الف�صل الرابع
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 )1تنظيم حملـة للتبـرع بالـدم
نظمت الهيئة وبالتعاون مع مركز الحسني للرسطان خالل شهر ترشين الثاين من العام  2008حملة للتربع بالدم لصالح مرىض املركز
عىل مدار يومني شارك فيها جميع موظفو الهيئة بكافة مستوياتهم اإلدارية.
وجاء تنفيذ تلك الحملة انسجاماً مع توجهات الهيئة نحو تحقيق التكامل والتواصل مع مؤسسات املجتمع املدين سيام تلك العاملة

يف الحقل الطبي والتي تقدم العون واملساعدة لكافة فئات املجتمع االردين ،وبهدف تخفيف اآلالم التي يعاين منها مرىض الرسطان
من خالل الشعور معهم وتقديم يد العون لهم.
 )2تنظيم حفل اإلفطار السنوي
دأبت الهيئة ويف كل عام عىل إقامة حفل إفطار ملوظفها وذلك نهجا منها لتوثيق عرى التواصل بني اإلدارة وموظفيها ،حيث تم خالل
الحفل تكريم الدائرة املتميزة للعام  2008واستعراض أهم االنجازات التي حققتها الهيئة خالل العام والخطط املستقبلية املنوي
تنفيذها باإلضافة اىل األمور التي تتعلق بأحوال املوظفني وسبل تعزيزها .
 )3املحافظة عىل بيئة أردنية نظيفة
يف إطار مشاركة الهيئة يف املحافظة عىل البيئة األردنية جنباً إىل جنب مع الجمعيات البيئية األردنية املعنية باملحافظة عليها فقد
بادرت الهيئة منذ حوايل ( )5سنوات بإبرام اتفاقيات مع رشكة التدوير الحديثة ومن ثم جمعية أصدقاء البيئة للمشاركة يف برامج
إعادة تدوير الورق من اجل التخلص من النفايات الورقية التالفة بطريقة سليمة وعرصية تحافظ عىل البيئة وتدعم االقتصاد الوطني
من خالل تدوير هذه النفايات وتحويلها إىل مواد صالحة لالستخدام.
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• خطة العمل التنفيذية للعام 2009
يف مجال ادارة الطيف الرتددي
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يف مجال الشؤون التنظيمية

خطة العمل التنفيذية للعام 2009
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يف مجال الشؤون الفنية

يف مجال الشؤون االقتصادية
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يف مجال الشؤون القانونية

يف مجال التطوير املؤسيس واملوارد البرشية

يف مجال االتصال واإلعالم

خطة العمل التنفيذية للعام 2009
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• احل�صابات اخلتامية للهيئة للعام 2008
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مايل وإداري
اّ
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة املركز املايل كام يف  31كانون األول 2008
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هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مايل وإداري
اّ
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة املركز املايل كام يف  31كانون األول 2008
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هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مايل وإداري
اّ
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة الدخل للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2008
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هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مايل وإداري
اّ
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة التغريات يف الوفر املحتفظ به للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2008

احل�صابات اخلتامية للهيئة للعام 2008
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هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مايل وإداري
اّ
عامن  -اململكة األردنية الهاشمية
قامئة التدفقات للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2008
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ملحق رقم 2

رشكات االتصاالت املرخصة يف اململكة حتى نهاية العام 2008
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**رخ�س فئوية:

امللحق الثاين

�رضكات االت�صاالت املرخ�صة يف اململكة حتى نهاية العام 2008

0

* الرخ�س الفردية:
مطلوب من جميع مشغيل شبكات االتصاالت العامة والتي يتم تشغيلها بغرض تقديم خدمات اتصاالت
الحصول عىل رخص فردية
ٌ
عامة باستخدام موارد نادرة .واملقصود باملوارد النادرة هنا الطيف الرتددي وحقوق استخدام املرافق العامة واألرقام الهاتفية من خطة
الرتقيم الوطنية ،وتبلغ رسوم الحصول عىل هذا النوع من الرخص الفردية ( )100.000مائة ألف دينار أردين.

مطلوب من جميع مزودي خدمات االتصاالت العامة ممن ال يستخدمون موارد نادرة أو أولئك الذين
الحصول عىل رخص فئوية
ٌ
تقرر الهيئة أن استخدامهم للموارد النادرة ليس له اثر ملموس عىل تلك املوارد .وتبلغ رسوم الحصول عىل هذا النوع من الرخص
الفئوية ( )30.000ثالثني ألف دينار أردين.
امللحق الثاين

�رضكات االت�صاالت املرخ�صة يف اململكة حتى نهاية العام 2008
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ملحق رقم 3

رشكات الربيد املرخصة حتى نهاية العام 2008

امللحق الثالث

�رضكات الربيد املرخ�صة حتى نهاية العام 2008

* رخ�صة فئة حملي :وتخول املرخص له نقل البعائث الربيدية الخاصة داخل اململكة.

5

* رخ�صة فئة دويل :وتخول املرخص له نقل البعائث الربيدية الخاصة داخل اململكة وإىل خارجها.
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6

ملحق رقم ()4
تقرير متابعة تنفيذ الهيئة ملهامها الواردة يف وثيقة
السياسة العامة للحكومة يف قطاعي االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2007
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ملحق رقم 4

تقرير متابعة تنفيذ الهيئة ملهامها الواردة يف وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعي
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد .2007

تنفيذ ال�صيا�صة املتعلقة بقطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
تنفيذاً ملا ورد يف الفقرة ( )31من وثيقة السياسة العامة للحكومة  2007والتي تنص عىل أن تقوم الهيئة بجمع املعلومات املتعلقة
بتنفيذها للسياسة العامة بانتظام ونرشها سنوياً  ،وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنوداً رئيسة تنيط بالهيئة مسؤولية
تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،من حيث تعزيز دور الهيئة وضامن فعاليتها  ،ودورها يف خلق املنافسة الفعالة من خالل
الحد من آثار الهيمنة وتقليل العوائق أمام الدخول إىل السوق وإيجاد إمكانيات جديدة لذلك ،ودعم ثقافة االمتثال للتنظيم ،وكيفية
التعامل مع طيف الرتددات الراديوية وتنفيذ الجزء املتعلق بجاهزية اململكة االلكرتونية وخلق بيئة موثوقة لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،وغريها من البنود األخرى .فإن هذا التقرير يبني ما قامت به الهيئة من نشاطات يف سبيل تنفيذ متطلبات السياسة العامة
والخطط املستقبلية ملتابعة تنفيذها خالل العام  2008وحتى تاريخ إصدار هذا التقرير ،وعىل النحو التايل:
• لغاية تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املناف�صة الفعالة واحلد من اآثار الهيمنة  ،مت القيام مبا يلي:
 إجراء دراسة حول ظروف املنافسة الفعالة يف سوق االتصاالت املتنقلة والتي مبوجبها تم إصدار الوثيقة املتعلقة بخلق ظروفاملنافسة الفعالة يف سوق االتصاالت الخلوية باململكة «الوثيقة الخرضاء».
 البدء مبراجعة شاملة لسوق االتصاالت لتعريف كافة األسواق الفرعية وتحديد الرشكات املهيمنة يف كل سوق وتحديد البدء ببناء مناذج احتساب كلف الربط البيني باستخدام (منوذج) الكلف املتزايدة عىل املدى الطويل ( )LRICللمشغلالثابت ومشغيل الهواتف املتنقلة.
 إصدار تعليامت احتساب كلفة رأس املال العامل الخاضع للتنظيم الخاص باملرخصني. توقيع مذكرة تفاهم فيام بني الهيئة ووزارة الصناعة والتجارة (مديرية املنافسة) لغايات وضع إطار يشكل األساس لعالقةتكاملية تحدد الواجبات واملسؤوليات املختلفة لكل منهام يف أداء مهامه.

امللحق الرابع
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• ومن اأجل ت�صهيل الدخول ال�رضيع ملناف�صني جدد اإىل قطاعي االت�صاالت و تكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات
جديدة واإيجاد اإمكانيات جديدة لدخول ال�صوق ،مت القيام مبا يلي:
 إصدار القرار التنظيمي حول تقديم خدمات مشغل الشبكة االفرتاضية لالتصاالت املتنقلة (.)MVNOs إصدار الوثيقة االستشارية واملذكرة التوضيحية املتعلقة مبنح تراخيص استخدام ترددات الجيل الثالث من االتصاالت الخلويةيف األردن.
 إصدار الترصيح التنظيمي وطرح وثيقة دعوة العطاء املتعلق برتخيص استخدام ترددات الطيف الراديوي لخدمات االتصاالتاملتنقلة (الجيل الثالث).
 إصدار الوثيقة التوضيحية املتعلقة بوثيقة دعوة العطاء الخاص برتخيص استخدام ترددات الطيف الراديوي لخدماتاالتصاالت املتنقلة (الجيل الثالث).
 إصدار تعليامت إنشاء وربط شبكات االتصاالت الخاصة. البدء بتطبيق تعليامت اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة. البدء مبراجعة خطة الرتقيم الوطنية. البدء مبراجعة موضوع قابلية نقل األرقام .• لتقليل العوائق اأمام الدخول اىل ال�صوق وتب�صيط االإجراءات املتعلقة بالرتخي�س لتمكني املرخ�س لهم من �رضعة النفاذ
اإىل ال�صوق باحلد االأدنى من متطلبات الرتخي�س ،مت القيام مبا يلي:
 إصدار التعليامت املعدلة إلجراءات تقديم الطلب ومعايري منح الرخص الفردية والفئوية لالتصاالت العامة. -إصدار التعليامت املعدلة لتجديد الرخص الفئوية لالتصاالت العامة.

امللحق الرابع
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• ولتعزيز كفاءة ا�صتخدام طيف الرتددات الراديوي ،فقد مت القيام مبا يلي:
 إصدار وثيقة سياسة استخدام وتخطيط الرتددات واعتامد الجدول الوطني لتوزيع الرتددات. إصدار تعليامت أنظمة التعريف بواسطة الرتددات الراديوية .RFID إصدار التعليامت املعدلة ألنظمة الهواتف الالسلكية الرقمية املعززة .DECT إصدار التعليامت املعدلة للموافقة الفنية ألجهزة امليكروفونات الالسلكية. إصدار التعليامت الخاصة بإنشاء وتعديل املواقع الراديوية لغايات استخدام الرتددات من قبل مقدمي خدمات االتصاالتالعامة.
 استكامل توقيع جميع االتفاقيات مع الدول املجاورة فيام يتعلق بحامية االستخدام الوطني للطيف الرتددي وخصوصا الحدمن التداخل باملناطق الحدودية.

 مراجعة تعرفة الرتددات باالضافة اىل مراجعة وتعديل طلبات وإجراءات تراخيص الطيف الرتددي وإجراءات ومواصفاتاملوافقة للمحطات الراديوية.
• لغاية رفع اجلاهزية االلكرتونية للمملكة وللم�صاعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�صبة احلالية النت�صار احلوا�صيب ال�صخ�صية
واالإنرتنت ،مت القيام مبا يلي:
 تسهيل اإلجراءات أمام الرشكات املرخصة لدى الهيئة للحصول عىل سعات دولية إضافية لالنرتنت تساهم يف زيادة املنافسةيف السوق املحيل.
 ترخيص العديد من الرشكات املتخصصة بتقديم خدمات النفاذ الالسليك الثابت للحزم العريضة  FBWAيف السوق ،باالضافةاىل منح رخصة فردية إىل رشكة محلية لغايـة إنشـاء  VSAT-HUBيف اململكة.
 إصدار استشارة عامة حول تجزئة مكونات الدارة املحلية واالستضافة واملشاركة يف البنية التحتية واملواقع يف اململكة ،ويتمحاليا مراجعة سوق االتصاالت التخاذ القرار التنظيمي املناسب.
 تقديم خدمـة االنرتنت باستـخدام نظام الفوتـرة الواحـدة كإحدى خدمـات تجزئـة السيل الرقمي (Bit-stream.)Unbundling
 العمل عىل تغيري التحاسب فيام بني رشكة االتصاالت األردنية ومزودي خدمة االنرتنت بالنسبة للجزء املتعلق بـ ADSL Traffic Collectionمن املبدأ املعتمد عىل عـدد املنـافذ  Portsإىل مبدأ السعة .Capacity Based/MB
 العمل مع رشكة االتصاالت األردنية من أجل تخفيض أسعار الجملة لخدمات  ADSL Traffic Collectionوخدمة توفريسعات الربط الدويل لالنرتنت.
 اعتامد التعليامت الخاصة بأنظمة وشبكات الحاسوب املحلية للسامح باستخدام الحزم الرتددية  5.1/2.4ج.هـ داخل وخارجاملباين وبقدرات محدده وعىل أساس معفى من الرتخيص لغاية زيادة انتشار نقاط النفاذ لخدمة االنرتنت يف األماكن العامة
 العمل عىل إعداد تعليامت واضحة وشفافة ألنظمة االتصاالت الساتلية األرضية تأخذ بعني االعتبار تسهيل الدخول برسعة إىلالسوق ،وستؤدي إىل تشجيع وزيادة نسبة انتشار االنرتنت وبالخصوص من خالل االتصال الساتيل املتعلق باستقبال املعطيات
من السواتل والذي بدوره سيعمل عىل تقليل كلفة االشرتاك باالنرتنت.
 تقوم الهيئة اآلن بدراسة مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها املساهمة يف زيادة انتشار خدمات االنرتنت وإتاحتهاللمشرتكني بأسعار أقل من خالل زيادة املنافسة يف هذا السوق الفرعي.
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• ولغاية مراقبة التطور بجاهزية اململكة االلكرتونية مت جمع االإح�صائيات املتعلقة مبوؤ�رضات قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات الكفيلة مبراقبة هذا التطور وتقدميها لوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
• ل�صمان توفري بيئة موثوقة لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،مت القيام مبا يلي:
 املساهمة يف إعداد السياسات الخاصة بأمن وحامية املعلومات ،وذلك من خالل مشاركتها يف اللجنة الوطنية الفنية ألمنوحامية املعلومات.
بشكل ال يتعارض مع القوانني نافذة املفعول بهذا الخصوص ،وبتصنيف املعلومات
 اقرتاح تصنيف خاص باملعلومات اإللكرتون اّيةٍ
العادية ،ومبا ال يتعارض مع قانون ضامن حق الحصول عىل املعلومات رقم ( )47لسنة .2007
 املشاركة يف إعداد مسودة التعليامت الخاصة بجرائم الحاسوب من خالل اللجنة املشكلة لهذه الغاية يف وزارة االتصاالتوتكنولوجيا املعلومات.
 إصدار القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة غري املرغوبة وذلك بعد استشارة كافة املعنيني خالل جولتني من االستشارةالعامة.
 البدء مبراجعة مدى كفاية ومالمئة أمن أنظمة االتصاالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة عىل التكيف ووضع اإلجراءاتاملتناسبة مع نقاط الضعف املحددة.
• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�صة لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة يف اململكة ما يلي:
 ( )24رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية. )54( -رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.
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• ل�صمان الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد قامت الهيئة مبا يلي:
 مراقبة تنفيذ مشغل الربيد العام لرشوط عقد األداء ،باإلضافة اىل مراقبة التزام مشغيل الربيد الخاص املرخصني بنصوصالترشيعات النافذة املفعول.
 املساهمة يف إعداد تعليامت الخدمات الربيدية الشمولية املؤقتة. إعداد واعتامد تعليامت إجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بالخدمات التي يقدمها مشغيل الربيد الخاص املرخصني من قبلالهيئة.

 إعداد مسودة تعليامت اإلجراءات والتدابري األمنية والصحية يف نقل البعائث الربيدية الخاصة. إصدار وثيقة االستشارة العامة حول أسس تحديد بدل الخدمات الربيدية الحرصية الخاصة مبشغل الربيد العام. إعداد ونرش البيانات واملؤرشات اإلحصائية بهدف دراسة ومراقبة تطور السوق الربيدي. االستمرار يف مراقبة الرشكات التي تعمل عىل تقديم الخدمات الربيدية بدون الحصول عىل ترخيص وضبطها من خاللالجوالت التفتيشية.
 املشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إعداد املسودة املعدلة لقانون الخدمات الربيدية رقم  34لسنة.2007
 املشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تجديد عقد األداء الخاص مبشغل الربيد العام حيث تم تعديله بشكليتوافق مع أهداف ومتطلبات السياسة العامة للحكومة .2007
• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�صة لتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة ما يلي:
 (  ) 6مشغل بريد خاص  /فئة دويل. )15( -مشغل بريد خاص  /فئة محيل.
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