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 .1كلمة رئي�س جمل�س املفو�ضني /الرئي�س التنفيذي
تنفيذا ً لرؤى جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم يف أن االستثامر هو املحرك الرئييس
للتنمية االقتصادية ،واصلت الهيئة جهودها يف خلق وإرساء البيئة االستثامرية املناسبة للمستثمرين
من خالل إيجاد بيئة تنظيمية شفافة وعادلة ،والعمل عىل فتح باب املنافسة العادلة لجميع
املستثمرين واستقطاب آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد.
ويف إطار سعي الهيئة ملواكبة احدث التطورات يف عامل االتصاالت فقد قامت الهيئة برتخيص املزيد
من خدمات االتصاالت وتوفري خدمات اتصاالت جديدة يف اململكة ،ومن أبرزها ترخيص ترددات
الجيل الثالث التي تتيح ملستخدميها تصفح االنرتنت من خالل األجهزة الخلوية برسعات عالية وإجراء مكاملات بالصوت والصورة.
وحرصاً من الهيئة عىل تبني أسس الشفافية التشغيلية ودعم ثقافة االمتثال للتنظيم والحرص عىل إتباع آلية من شأنها قياس أثر
التنظيم عىل أطراف العالقة ،وبناء عالقات متميزة مع كافة الجهات العاملة يف قطاع االتصاالت يف األردن ،فقد واصلت العمل خالل
العام  2009عىل مشاركة القطاع الخاص يف صنع القرار من خالل إصدار العديد من الوثائق االستشارية بهدف الوصول إىل اعتامد
قرارات تنظيمية وإصدار تعليامت شمولية تعالج كافة العوائق.
وانطالقاً من حرص الهيئة عىل ايالء املستفيدين من خدمات االتصاالت املختلفة األهمية املطلوبة ،فقد قامت الهيئة باتخاذ العديد
من اإلجراءات الهادفة إىل ضامن حقوقهم ،من خالل املتابعة والتنسيق مع الرشكات املعنية وصوالً إىل االستفادة من تلك الخدمات
بكل يرس وسهولة.
ومن جانب آخر ،ولتعزيز املنافسة الفعالة والحد من آثار الهيمنة وتقليل العوائق أمام الدخول إىل السوق وإيجاد إمكانيات جديدة
للدخول ،بدأت الهيئة مطلع العام  2009بتنفيذ مرشوع مراجعة أسواق االتصاالت ،والذي بناء عليه سيتم إجراء مراجعة العالجات
واألحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة يف هذه األسواق ،حيث سيكون لهذا املرشوع انعكاسات ايجابية عىل سوق
االتصاالت األردنية يف إيجاد منافسة فاعلة بني مقدمي خدمات االتصاالت ومبا ينسجم مع أفضل املامرسات العاملية.
وستواصل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،بإذن الله تعاىل ،تحمل مسؤولياتها وستستمر بالسعي الدؤوب لتنفيذ طموحاتها الهادفة اىل
إيجاد مجموعة من الظروف السوقية التي ستسهم يف ضامن املنافسة الفعالة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد،
وضامن التنظيم املالئم لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد ،وضامن توفر خدمات االنرتنت ذات النطاق العريض بحيث
تكون متاحة وميرسة ،باإلضافة إىل ضامن توفر املعلومات الالزمة للمستهلكني لتمكينهم من اتخاذ قرارات استهالكية سليمة وسهولة
وصولهم إىل مجموعة واسعة من املنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية.

فـادي قعـوار
رئيس مجلس املفوضني /الرئيس التنفيذي

الف�صل الأول
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 .2هيئـة تنظيـم قطـاع االت�صـاالت
 1-2الن�شــ�أة

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 التزام جميع مقدمي الخدمات الربيدية بنصوص قانون الخدمات الربيدية
رقم ( )34لسنة .2007

 2-2الر�ؤية والر�سالة والقيم امل�ؤ�س�سية
ر�ؤيتنــا

"بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع؛ تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية يف األردن"

ر�سالتنــا

● 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 عا ِل من الكفاءة والتدريب.

قيمنا امل�ؤ�س�سية

تلتزم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبجموعة من القيم املؤسسية التي تحكم مسار عمل الهيئة وعالقاتها الداخلية والخارجية ،وهي:
● املصداقية والشفافية.
● العمل بروح الفريق الواحد.
● اإلنصاف.

الف�صل الثاين
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 3-2جمل�س املفو�ضني

مبوجب قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالته ،يتوىل إدارة الهيئة واإلرشاف عليها مجلس يسمى (مجلس املفوضني) يؤلف
من خمسة أعضاء متفرغني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس الوزراء املستند إىل توصية وزير االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات .ومع نهاية العام  2009كان مجلس مفويض الهيئة يضم كل من:

عطوفة الدكتور أحمد حياصات
رئيس مجلس املفوضني  -الرئيس التنفيذي

عطوفة املهندس مأمون بلقر
نائب رئيس مجلس املفوضني – عضو مجلس املفوضني

عطوفة السيد موفق أبو عاقوله
عضو مجلس املفوضني

عطوفة املهندس عليان القطارنه
عضو مجلس املفوضني

عطوفة املهندسة وفاء البيايضه
عضو مجلس املفوضني

صدر قرار ملجلس الوزراء بتاريخ  2010/2/9يقيض بتعيني عطوفة السيد فادي قعوار رئيسا ملجلس مفويض الهيئة.
وقد بارش عمله بتاريخ 2010/ 3 / 8
الف�صل الثاين
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موظفو هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
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 .3امللخـ�ص التنفيـذي
يعد قطاع االتصاالت أحد أهم القطاعات فاعلية وديناميكية ،وذلك انطالقاً من الدور الذي يلعبه يف املساهمة يف دفع عجلة التنمية
املستدامة واألثر امللموس له عىل قطاعات العمل األخرى واالقتصاد الوطني ككل.
من هذا املنطلق ،فقد واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت تحقيق املزيد من االنجازات من خالل العمل عىل تنفيذ العديد من
املشاريع ذات العالقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد ،حيث شهد العام  2009تحقيق وتنفيذ العديد من املهام
الهادفة إىل النهوض بهذا القطاع.
فتطبيقاً ملبدأ الشفافية قامت الهيئة خالل العام  2009بإصدار العديد من الوثائق االستشارية بهدف الوصول إىل اعتامد قرارات
تنظيمية وإصدار تعليامت شمولية ،فمنها ما يتعلق باحتساب كلفة رأس املال العامل للمشغلني واملشغل الكفؤ ،اإلطار التنظيمي
ملراقبة جودة الخدمات ،مراجعة خطة الرتقيم الوطنية ،باإلضافة إىل تعديل تعليامت القواعد اإلجرائية إلصدار التعليامت وغريها من
الوثائق.
إىل جانب ذلك ،فقد أصدرت الهيئة العديد من القرارات التنظيمية والتعليامت التي تعالج العديد من املسائل التنظيمية ،نذكر
منها تعليامت تجديد الرخص الفئوية لالتصاالت العامة ،تعليامت ترتيبات وحدود وتوفري خدمات اتصاالت الطوارئ ،تعليامت
إنشاء وتعديل املواقع الراديوية لغايات االستخدام من قبل مقدمي خدمات االتصاالت العامة ،تعليامت معدلة لتعليامت اإلجراءات
والتدابري األمنية والصحية يف نقل البعائث الربيدية الخاصة ،تعليامت معدلة لتعليامت أسس وإجراءات معالجة الشكاوى املتعلقة
بالخدمات التي يقدمها مشغل الربيد الخاص ،القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة.
واستمرارا للجهود املبذولة يف تعزيز املنافسة يف قطاع االتصاالت وتحقيقا ألهداف وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد الصادرة يف عام  ،2007فقد واصلت الهيئة سياسة ترخيص تقديم خدمات االتصاالت
املختلفة يف اململكة وذلك من خالل منح املزيد من الرخص الفردية والفئوية العامة .ويف إطار سعيها لتوفري خدمات الجيل الثالث
من االتصاالت املتنقلة يف اململكة قبل نهاية العام  2009فقد استكملت الهيئة إجراءات ترخيص ترددات الجيل الثالث األمر الذي
سيسهم يف توفري خدمات اتصاالت جديدة يف اململكة تتيح ملستخدميها تصفح االنرتنت من خالل األجهزة الخلوية برسعات عالية
وإجراء مكاملات بالصوت والصورة.
كام شاركت الهيئة خالل العام  2009وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تعديل مقرتح "نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق
االلكرتوين" حيث ستناط بالهيئة مهام منح الرخص لرشكات التوثيق االلكرتوين ،واعتامد جهات التوثيق األجنبية ،باإلضافة إىل إصدار
كافة التعليامت املتعلقة بذلك من رشوط الحصول عىل الرخصة أو االعتامد.
وقد قامت الهيئة خالل العام  2009بإصدار موافقتها عىل العديد من اتفاقيات الربط البيني املربمة ما بني الرشكات املرخصة
والتعديل عىل اتفاقيات أخرى ،فهذه االتفاقيات متكن املرخصني لهم من االستفادة من خدمات الربط البيني مثل خدمات مترير
الحركة ،وخدمات النقل ،وخدمات املوقع املشرتك واملشاركة يف البنية التحتية ،وخدمات النفاذ إىل املعابر الدولية ،وخدمات الفوترة
والتحصيل ،وخدمات تفكيك السيل الرقمي.
أما يف مجال تنظم الربيد شاركت الهيئة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اللجنة املشكلة إلعداد نظام جديد لرتخيص
مشغيل الربيد الخاص ،بحيث يلبي احتياجات قطاع الربيد مع الحرص عىل مراعاة املامرسات الدولية يف هذا املجال.

الف�صل الثالث
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وحرصاً من الهيئة عىل ايالء املستفيدين من خدمات االتصاالت جل رعايتها عىل اعتبارهم عنرص هام من عنارص العملية التنموية يف
هذا القطاع الحيوي ،فقد عمدت إىل اتخاذ العديد من اإلجراءات التي متكنهم من مامرسة حقوقهم ومعرفة واجباتهم ،حيث قامت
الهيئة مبتابعة كافة العروض التجارية الصادرة عن الرشكات للتأكد من أن تلك العروض املطروحة تتضمن تفاصيل العرض ورشوطه
وأسعار الخدمات املقدمة باإلضافة إىل عدم إخالل تلك العروض باملنافسة .كام قامت الهيئة خالل العام  2009مبتابعة تنفيذ حملة
توثيق بيانات مستخدمي الهواتف املتنقلة والتي انطلقت قبل عامني تقريباً ،وتابعت استكامل إنشاء نظام أمتتة لتلقي ومتابعة
الشكاوى عىل مدار الساعة ،وأطلقت العديد من الحمالت لخلق الوعي العام لدى املستفيدين بهذا الخصوص.
كام بدأت الهيئة مطلع العام  2009بتنفيذ مرشوع مراجعة أسواق االتصاالت ،وذلك باالستعانة بأحد دور الخربة العاملية ،والتي بناء
عليها سيتم إجراء 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.
ويف مجال التطوير املؤسيس وضمن سعي الهيئة لالرتقاء باألداء وبناء القدرات ،فقد قامت الهيئة بتطبيق أنظمة ومنهجيات إدارية
من ضمنها برنامج توجيه املوظف الجديد ،وبرنامج املوظف املثايل ،ومرشوع توثيق إجراءات العمل ،ودراسة نسبة الرضا الوظيفي،
ودراسة معدل الدوران الوظيفي.
وسعياً من الهيئة نحو التميز والريادة يف األداء فقد تم تأهيل الهيئة للمشاركة يف جائزة امللك عبدالله الثاين لتميز األداء الحكومي
والشفافية ،وانسجاماً مع هدف الجائزة ،تسعى الهيئة إىل توفري بيئة تساعد عىل خلق ثقافة التميز وذلك من خالل املعايري التي
تضمنتها الجائزة والتي تريس أسس التميز وتدعم السياسات والربامج والحوافز التي تؤدي إىل ذلك ،والذي يتم أيضاً من خالل نرش
الوعي مبفاهيم األداء املتميز واإلبداع والجودة مبا يتفق والنامذج العاملية للتميز .وسيكون ملشاركة الهيئة يف هذه الجائزة أكرب األثر
يف دفع عجلة التحسني والتغيري وتطوير العمل ومأسسة األداء.
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 .4اجنـازات الهيئـة فـي العـام 2009
 1-4الوثائق اال�ست�شارية

تنفيذا ً للدور املناط بالهيئة يف قانون االتصاالت ومبوجب التعليامت واألنظمة ذات العالقة ،واصلت الهيئة خالل العام  2009العمل
عىل إصدار الوثائق االستشارية بهدف الوصول إىل اعتامد قرارات تنظيمية وإصدار تعليامت تعالج كافة الجوانب التنظيمية وتواكب
التطورات املتسارعة يف سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وذلك مبشاركة القطاع الخاص يف صنع القرار وصوالً إىل تقديم خدمات
ذات جودة عالية وأسعار معقولة ،وقد أصدرت الهيئة يف العام  2009الوثائق االستشارية التالية:

الوثيقة االستشارية العامة الحتساب كلفة رأس املال العامل
للمشغلني واملشغل الكفؤ

تم طرح هذه الوثيقة االستشارية يف شهر أيلول من العام ،2009
حيث تم منح املشغلني مهلة زمنية مدتها شهر إلبداء مالحظاتهم
واستفساراتهم عىل تلك الوثيقة ،وقد تم استالم املالحظات الواردة
من املشغلني يف العام  ،2009وعليه ،ستقوم الهيئة بالرد عىل
املالحظات الواردة وإعداد املالحظات الخاصة بها خالل العام
.2010

وثيقة االستشارة العامة ملراجعة خطة الرتقيم الوطنية وتعليامت
حجز وتخصيص السعات الرقمية

بدأت الهيئة منذ منتصف العام  2009بإجراءات تعديل عىل خطة
الرتقيم الوطنية وتعليامت حجز وتخصيص السعات الرقمية الحالية،
وتهدف هذه املراجعة إىل إنشاء إطار يلبي متطلبات التوسع يف
تقديم خدمات االتصاالت املتنوعة يف األردن ،حيث من املتوقع
إقرار هذه املراجعة يف الربع األول من العام .2010
تأيت هذه املراجعة بعد مدة ستة سنوات من تطبيق التعليامت
الحالية املقرة يف العام  ،2003بحيث ميكن القول أنها جاءت يف
الوقت املناسب بعد سلسلة التطورات التي حدثت يف سوق
االتصاالت األردين من حيث دخول مقدمني جدد لخدمات
االتصاالت إىل السوق وخاصة بعد عملية تحرير قطاع االتصاالت
الثابتة ،إضافة إىل دخول تقنيات وخدمات اتصاالت جديدة إىل
السوق مثل ( )VoIPو( )Carrier Selectionوالراديو املتنقل
والبطاقات املدفوعة مسبقاً والرقم املجاين وخدمات الكلف الثابتة
مثل االنرتنت وخدمات التكاليف املضافة املعتمدة عىل الصوت
والرسائل القصرية ( )MMS, SMSوخدمات الكيببل التلفزيوين،
باإلضافة إىل التوجه إىل إدخال تكنولوجيا جديدة إىل سوق االتصاالت
والتي تعتمد عىل األرقام الشخصية أو خدمات االتصاالت الشخصية
بشكل عام (.)Personal Telecommunication Services
أبرز التعديالت التي تضمنتها املراجعة ال متس واقع الحال
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بالنسبة لألرقام املستخدمة من قبل مقدمي خدمات االتصاالت
املرخصني ،وإمنا جاءت إلضافة مقرتحات لسعات رقمية أو أرقام
نفاذ جديدة إضافة ملا هو مطبق حاليا مثل رمز النفاذ 911
لخدمات الطوارئ واقرتاح استحداث أرقام نفاذ  117 XXXلغايات
أنواع محددة من خدمات التكاليف املضافة مثل خدمات االستعالم
التجارية وإضافة مجموعة من البنود التي تتعلق بإدارة خطة
الرتقيم الوطنية من اجل ضامن استخدام كافة النطاقات الرقمية
بشكل أمثل.
االستشارة العامة حول النسخة املحدثة من اإلطار التنظيمي
ملراقبة جودة الخدمات يف األردن

قامت الهيئة خالل شهر آب من العام  2009بإصدار وثيقة
استشارية لطلب مالحظات املعنيني يف القطاع عىل النسخة
املحدثة لإلطار التنظيمي ملراقبة جودة الخدمات يف األردن والتي
تضمنت رؤية الهيئة يف توسيع قاعدة الخدمات التي يشملها هذا
اإلطار التنظيمي وإضافة خدمات جديدة منها خدمات الصوت
املنقول عرب بروتوكول االنرتنت ( ،)VoIPوخدمات النفاذ الالسليك
الثابت لالنرتنت ،وخدمات املكاملات الدولية والربط البيني
واعتامد ملحقات خاصة مبؤرشات الجودة لخدمات االتصاالت
املشمولة يف اإلطار التنظيمي وذلك عىل شكل جداول الكرتونية
مصممة باستخدام تطبيق « »Excelبحيث يقوم املرخصون
بتعبئتها واحتساب املؤرشات املطلوبة من خاللها بسهولة ومبا
يضمن املساواة والعدالة ما بني جميع املرخصني ،باإلضافة إىل
املسوحات امليدانية التي تقوم بها الهيئة لقياس جودة الخدمات
عىل أرض الواقع من وجهة نظر املستخدم النهايئ ،واستقصاء آراء
املستخدمني حول جودة الخدمات ،ويضاف إىل ذلك آلية متابعة
شكاوي مستخدمي خدمات االتصاالت املتعلقة بالجودة ،وتهدف
هذه اآلليات إىل جمع املعلومات املتعلقة بجودة الخدمة لكافة
املرخصني ومراقبتها وضبطها باإلضافة إىل تحفيز رشكات االتصاالت
املرخصة عىل االستثامر يف مجال جودة الخدمة املقدمة ورفع
سويتها عىل مستوى اململكة.
وقد ورد للهيئة العديد من الردود املتضمنة مالحظات ووجهات
نظر الجهات ذات العالقة ،وبناء عليها فقد تم خالل العام ذاته
إعداد التصور األويل لكل من النسخة املحدثة لتعليامت تطبيق
اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة يف األردن واملذكرة التوضيحية
املرافقة لها ومن املتوقع اعتامد تلك النسخة املحدثة من التعليامت
أوائل العام .2010
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وثيقة استشارية حول تخطيط الحزم الرتددية يف حزم  UHFيف
األردن

يأيت إصدار تلك الوثيقة بهدف استشارة القطاع حول السبل املثىل
لتخطيط عدد من النطاقات الرتددية يف حزم  UHFمن حيث
الخدمات املمكن إتاحتها يف تلك النطاقات ،وأساليب الرتخيص
املتبعة واألمور الفنية الواجب تطبيقها عند إتاحة تلك الرتددات
للرتخيص .وتلقت الهيئة العديد من الردود واملالحظات من قبل
مشغلني محليني ومنظامت ورشكات دولية ،وما زالت الهيئة بصدد
دراسة تلك الردود واملالحظات متهيدا ً لبيان توجهات الهيئة حول ما
تم طرحه يف االستشارة.

وثيقة استشارية حول تحرير النطاقني الرتدديني  900م.هـ و1800
م.هـ يف األردن

نظرا ً ألهمية تحرير النطاقات الرتددية املحددة لخدمات الهاتف
املتنقل وبالخصوص النطاقني  900م.هـ و  1800م.هـ لضامن
النفاذ العادل ما بني املرخصني لتلك النطاقات الحيوية من الطيف
لخدمات الهاتف املتنقل؛ قامت الهيئة بطرح عدد من القضايا التي
تتعلق بتحرير النطاقني مدار البحث مثل تداور الطيف ما بني
املرخصني ،واملبادئ العامة لضامن النفاذ العادل ما بينهم .وستقوم
الهيئة بتبيان مالحظاتها وردودها بعد تقييم ودراسة الردود الواردة
إليها من املشغلني واملهتمني عىل املستوى العاملي.

استشارة حول تعديل تعليامت القواعد اإلجرائية إلصدار التعليامت

انطالقاً من حرص الهيئة عىل أن تكون تعليامتها وقراراتها منسجمة
ومتوامئة مع متطلبات القطاع فإنها تسعى إىل تحديث تعليامتها مبا
يحقق متطلبات القطاع املتزايدة واملتسارعة ومن بينها تعليامت
القواعد اإلجرائية إلصدار التعليامت ،حيث تبني للهيئة رضورة
مراجعة بعض جوانب هذه التعليامت مبا يحقق النفع والصالح
العام ويعظم األهداف املرجوة من هذه التعليامت.
يذكر أن الهيئة قامت خالل العام  2007بإصدار تعليامت القواعد
اإلجرائية إلصدار التعليامت عن الهيئة باالستناد إىل أحكام املادة
(/12أ )2/من قانون االتصاالت يف سبيل تنفيذ توجهات السياسة
العامة للحكومة لسنة  2007وذلك بهدف ضامن الشفافية
يف إصدار القرارات ذات املساس املبارش يف قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،باإلضافة إىل إرشاك الرشكاء الخارجيني يف
صناعة القرارات املنظمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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 2-4التعليمات والقرارات التنظيمية
سعت الهيئة إىل إصدار العديد من القرارات التنظيمية والتعليامت التي تعالج العديد من املسائل التنظيمية ،نذكر منها:

تعليامت تجديد رخص االتصاالت العامة

استنادا ً إىل أحكام املادة ( )38من قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة
 1995وتعديالته ،وبهدف معالجة موضوع تجديد الرخص الفردية
والفئوية يف إطار تنظيمي واضح ومتكامل ،فقد قامت الهيئة بإصدار
تعليامت جديدة بعنوان « تعليامت تجديد رخص االتصاالت
العامة» لتحل محل تعليامت «تجديد الرخص الفئوية لالتصاالت
العامة» وتعالج أحكامها موضوع تجديد الرخص الفئوية والفردية،
األمر الذي يسهل عىل املرخص له الرجوع إليها عند تقديم طلب
تجديد الرخصة .وكانت الهيئة قد عملت خالل العام  2009عىل
إصدار «إخطار طلب مالحظات لغايات إصدار تعليامت» بهدف
طلب مالحظات من الجهات املعنية لغايات إصدار تلك التعليامت،
ومن ثم تم إعداد مسودة التعليامت وطرحها لالستشارة العامة
ملنح الجهات املعنية الفرصة بإبداء مالحظاتها.
وقد تم اعتامد «تعليامت تجديد رخص االتصاالت العامة» والوثيقة
املعنونة بـ «مصفوفة املالحظات الواردة عىل مسودة تعليامت
تجديد رخص االتصاالت العامة وردود الهيئة» بشهر ترشين ثاين
من عام .2009

تعليامت ترتيبات وحدود وتوفري خدمات اتصاالت الطوارئ

استنادا ألحكام قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته؛
وانطالقا من أحكام املادة (/29و) التي تعهد بالهيئة تحديد جميع
الرتتيبات والحدود ذات العالقة بتقديم خدمات االتصاالت يف
حاالت الطوارئ ،ونظرا ألهمية خدمة اتصاالت الطوارئ يف الحفاظ
عىل الصحة والسالمة العامة للمواطنني ،قامت الهيئة خالل العام
 2009باعتامد وإصدار تعليامت «ترتيبات وحدود توفري خدمات
اتصاالت الطوارئ» .منوهني إىل أن الهيئة اعتمدت يف منتصف
العام  2009التعليامت املؤقتة املتعلقة بهذا املوضوع ،وذلك لدعم
وتسهيل انطالق مركز خدمات الطوارئ حسب الجدول الزمني
للجهات ذات العالقة.
يذكر أن الهيئة بدأت مع أواخر العام  2008بالعمل عىل إعداد
اإلطار التنظيمي والقانوين الالزمني ملعالجة جميع التفاصيل ذات
العالقة بتوفري خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ وآليات
توصيل مكاملات الطوارئ من رشكات االتصاالت إىل مركز اتصاالت
الطوارئ التابع ملديرية األمن العام وذلك عىل مدار ثالث فرتات
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من االستشارة العامة كان آخرها االستشارة العامة حول ترتيبات
وحدود توفري خدمات اتصاالت الطوارئ التي أجرتها الهيئة يف شهر
متوز من العام  2009وبالتشارك مع جميع أصحاب العالقة بهذا
الخصوص ،باإلضافة إىل عقد سلسلة من االجتامعات ما بني الهيئة
ورشكات االتصاالت ومسئويل مركز خدمات الطوارئ املوحد يف
مديرية األمن العام.
وقد تم استخدام الرقم املجاين ( )911كرقم موحد لخدمات
الطوارئ تسهيالً عىل املواطنني إلجراء اتصاالت الطوارئ من الرقم
الثابت أو املتنقل عىل حد سواء ،ملا لخدمات االتصاالت من أهمية
متكني املواطن من اإلبالغ عن حاالت الطوارئ بشكل رسيع ومتكني
الجهات املعنية بالحالة التي تم اإلبالغ عنها للتواصل مع طالبي
املساعدة ،وتقليل فرتة استجابتها لتلك الطلبات ،والوصول برسعة
مناسبة إىل موقع الحدث وتقديم املساعدة.
تعليامت إنشاء وتعديل املواقع الراديوية لغايات االستخدام من
قبل مقدمي خدمات االتصاالت العامة

التعليامت املعدلة حول رشوط وإجراءات إدخال واستخدام
تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية املحلية ( RLANواي فاي)

يف ظل تزايد أعداد مشغيل خدمات االتصاالت العامة املتنقلة منها
والثابتة ،برزت الحاجة لوضع قواعد تنظيمية وافية تحكم عملية
إنشاء وتشغيل املواقع الراديوية ومبا يتوافق مع التعليامت ذات
العالقة املعمول بها لدى الهيئة ومن أهمها ،تعليامت التعرض
لألمواج الكهرومغناطيسية والتي تحدد املسافات اآلمنة التي
يتوجب توفريها ما بني اإلنسان ومصادر البث ،كام راعت التعليامت
مدار البحث ما يصدر عن هيئة الطريان املدين لضامن سالمة املالحة
الجوية .وحثت تلك التعليامت املشغلني التشارك ما أمكن يف املواقع
الراديوية ملا له األثر من تخفيض الكلف عىل املشغلني والحد من
التلوث البرصي.
يف معرض تنفيذها لوثيقة السياسة العامة للحكومة  2007والتي
أشارت إىل رضورة زيادة انتشار نقاط النفاذ لخدمة االنرتنت يف
األماكن العامة واملجمعات التجارية واملؤسسات التعليمية ،وحرصاً
منها عىل زيادة انتشار خدمات االنرتنت ،فقد أقرت الهيئة خالل
العام  2009التعليامت املعدلة حول رشوط وإجراءات إدخال
واستخدام تشغيل شبكات الحاسوب الراديوية املحلية RLAN
(واي فاي) ضمن الحزم الرتددية  2483.5 – 2400ميجاهرتز5150 ،
–  5250ميجاهرتز 5875 – 5725 ،ميجاهرتز.
وقد سمحت التعليامت املعدلة باستخدام النطاقات الرتددية 2,4
ج.هـ و 5,1ج.هـ خارج املباين وضمن املحددات والرشوط الواردة
يف منت تلك التعليامت .يشار إىل أن الهيئة قامت يف وقت سابق من
العام ذاته بنرش وثيقة استشارية وإجراء استشارة عامة حول هذه

الف�صل الرابع

اجنازات الهيئة يف العام 2009

21

التعليامت تحت عنوان« :الطيف الرتددي يف النطاقات الرتددية
( 2.4ج.هـ) و( 5.1ج هـ)» ،حيث تلقت الهيئة مالحظات من
الرشكات املرخصة والجهات األخرى املعنية حول تلك االستشارة.
تعليامت معدلة لتعليامت اإلجراءات والتدابري األمنية والصحية يف
نقل البعائث الربيدية الخاصة

أصدرت الهيئة التعليامت املعدلة إلجراءات التدابري األمنية
والصحية يف نقل البعائث الربيدية الخاصة أواخر العام ،2009
وذلك بهدف إجراء املزيد من التحسني والتبسيط لنظام الرتخيص
لتمكني املرخص لهم وإعطائهم املزيد من الوقت لتزويد الهيئة مبا
هو مطلوب مبوجب هذه التعليامت.

تعليامت معدلة لتعليامت أسس وإجراءات معالجة الشكاوى
املتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل الربيد الخاص

قامت الهيئة يف شهر أيلول من العام  2009بوضع تعليامت معدلة
لتعليامت أسس وإجراءات معالجة الشكاوى املتعلقة بالخدمات
التي يقدمها مشغل الربيد الخاص ،حيث يأيت إصدار تلك التعليامت
تنفيذا ً ألحكام املادة (/18أ) من نظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص
رقم  110لسنة .2004

القرار التنظيمي حول مبادئ تطبيق إطار تنظيمي ألسعار
الخدمات الحرصية لرشكة الربيد األردين

قامت الهيئة منتصف شهر أيلول من العام  2009بإصدار
هذا القرار التنظيمي وفقاً ألحكام املادة /9أ و /9هـ من قانون
الخدمات الربيدية رقم  34لسنة  ،2007وذلك لتشجيع الكفاءة
التشغيلية واإلدارة املثىل للمنظومة الربيدية وتعزيز األداء التشغييل
العام والحد من التكاليف غري املجدية ،باإلضافة إىل تشجيع
واستقطاب استثامرات جديدة يتم التخطيط لها بشكل جيد،
وضامن االستمرارية املالية للرشكة من خالل القدرة عىل توليد
عوائد مرضية وتعزيز جودة الخدمات وفقاً ملعايري قياسية محددة
مسبقاً وتشجيع وتسهيل املنافسة املستقبلية للقطاع وضامن تزويد
الخدمات الحرصية بأسس غري متييزية وتشجيع الكفاءة االقتصادية
الستخدام الخدمات الحرصية من قبل الزبائن من خالل توفري
مؤرشات سعرية عىل املدى القصري والطويل لضامن أن تعكس
الخدمات الحرصية الكلفة االقتصادية لتقدميها.
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القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة

انطالقا من حرصها عىل حامية مصالح املستفيدين من خدمات
االتصاالت ضمن مسؤولياتها ومرجعياتها القانونية ،أصدرت الهيئة
خالل العام  2009قرارا ً تنظيمياً حول إرسال رسائل الجملة وذلك
لتنظيم خدمة إرسال رسائل الجملة ومعالجة األمور املتعلقة بها.
وتطرق القرار إىل تعريفات رسائل الجملة والتي عرفها بأنها أي
رسالة نصية قصرية ( )SMSأو رسالة متعددة الوسائط ()MMS
ترسل إىل املستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم ،بحيث تقسم أنواع
الرسائل إىل نوعني .النوع األول وهي الرسائل الدعائية وهي رسائل
الجملة ذات الطابع الدعايئ أو الرتويجي و /أو تروج لخدمات
التكاليف املضافة .أما النوع اآلخر فهو الرسائل الخدمية ،وهي
رسائل الجملة التي ترسل إىل فئة من املستفيدين تجمعهم مصلحة
مشرتكة و/أو مرتبطة بخدمات مقدمة للمستفيد و /أو تتعلق
بخدمات معينة قام املستفيد باالشرتاك فيها ،كالرسائل املرسلة من
الرشكات إىل مشرتكيها الناتجة عىل االشرتاك يف خدماتها بحيث
تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية أو كتلك املرسلة من النقابات إىل
منتسبيها أو البنوك إىل عمالئها أو النوادي إىل مشرتكيها والجمعيات
إىل أعضائها أو من السفارات إىل رعايا دولها أو الجامعات لطالبها أو
رسائل خدمات التكاليف املضافة املرسلة للمشرتكني فيها ...وهكذا.
وقد جاء إصدار هذا القرار بعد مرحلة من االستشارات واالجتامعات
مع كافة األطراف املعنية من الرشكات املرخصة ومزودي خدمات
رسائل الجملة ومقدمي الحلول الفنية بهدف الخروج بقرار
تنظيمي يتضمن ضوابط تنظيمية قابلة للتطبيق العميل .وبناء عىل
طلب بعض الرشكات بإعادة النظر يف القرار الذي كان قد صدر يف
شباط من العام  ،2009وبعد دراسة طلباتهم توصلت الهيئة إىل
رضورة تعديل بعض البنود يف القرار لتصبح أكرث وضوحاً ،ونتيجة
لذلك متت استشارة كافة املعنيني حول نسخة جديدة ومعدلة
للقرار واستمزاج آرائهم ومالحظاتهم حولها واعتامد القرار بصيغته
النهائية خالل شهر آب من نفس العام.

القرار التنظيمي حول بناء مناذج الحتساب أجور خدمات
الربط البيني باستخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة األمد
()TSLRIC+

يأيت إصدار الهيئة لهذا القرار التنظيمي أواخر شهر أيلول من العام
 2009بهدف تحديد املبادئ التي سيتم استخدامها من قبل الهيئة
يف بناء مناذج تكاليف تحديد أجور الربط البيني وفقا لنامذج
.TSLRIC+
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 3-4الرتخيـــ�ص

 1-3-4قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
● خدمات االتصاالت العامة

استمرارا للجهود املتواصلة التي تقوم بها الهيئة والتي تهدف إىل تحفيز املنافسة يف قطاع االتصاالت ،وتحقيقا ألهداف وثيقة السياسة
العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد الصادرة يف عام  ،2007فقد واصلت الهيئة منح الرخص الالزمة
لتقديم خدمات االتصاالت املختلفة يف اململكة ،حيث بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة حتى
نهاية عام  2009كام ييل:
 ( )24رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية. )54( -رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.

● خدمات الجيل الثالث من االتصاالت املتنقلة

يف ضوء سعيها لتوفري خدمات الجيل الثالث من االتصاالت املتنقلة يف اململكة قبل نهاية العام  ،2009أطلقت الهيئة يف شهر آذار 2009
وثيقة عطاء ترخيص استخدام ترددات الطيف الراديوي لخدمات االتصاالت املتنقلة (الجيل الثالث).
ويتعلق العطاء برتخيص استخدام ترددات الجيل الثالث لالتصاالت املتنقلة يف النطاق الرتددي ( 2.1ج.هـ) ،بحيث يحدد مقدم العرض
عدد الوحدات الرتددية التي يرغب بها ( 15 ،10أو  )20ميجاهرتز مزدوجة ،وبحيث يكون مقدم العرض املرشح للفوز بالعطاء هو
صاحب أعىل سعر للوحدة األساسية ( )5+5ميجاهرتز إذا ما حقق عرضه رشوط العطاء.
وتضمنت وثيقة العطاء العديد من اإلجراءات التفصيلية من حيث أهلية املشاركة بالعطاء وكفالة الدخول يف العطاء ورشوط تقديم
العروض وآلية استبعاد العروض املرفوضة ،وفتح املظاريف املختومة ،وإحالة العطاء ،والتعامل مع مقدمي العروض غري الحاصلني عىل
رخصة فردية ،وكيفية التعامل مع حاالت تساوي القيمة األعىل لعرضني أو أكرث ،وتنفيذ التعهدات ،وصوالً إىل منح رخصة الرتددات.
باإلضافة إىل احتواء الوثيقة عىل عدد من األحكام العامة وعدة مالحق متخصصة ذات عالقة.
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وبعد موافقة مجلس الوزراء عىل قيام الهيئة بعرض الحزم الرتددية الالزمة عىل املشغلني القامئني يف ضوء عدم مطابقة العرض الذي
تقدمت به رشكة أورانج خلوي عند طرح وثيقة العطاء ،قامت كل من الرشكة األردنية لخدمات الهواتف املتنقلة (زين) ورشكة أورانج
خلوي بتقديم العروض الفنية واملالية ،حيث أعلنت الهيئة عن فوز رشكة أورانج خلوي بهذا العطاء مقابل عرض مايل بلغت قيمته
 50مليون دينار أردين مقابل حيازة حزمة ترددات مزدوجة  10+10ميجا هريتز ملدة خمسة عرش عاماً.
واستكامالً إلجراءات ترخيص ترددات الجيل الثالث لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة (أورانج خلوي) ،تم خالل شهر أيلول من
العام  2009تعديل الرخصة الفردية املمنوحة للرشكة ،ومبوجب االتفاقية املعدلة ستتمكن الرشكة من تقديم خدمات الجيل الثالث.
ومن املتوقع أن تقدم الرشكة خدماتها بشكل تجاري خالل الربع األول من العام  ،2010األمر الذي سيسهم يف توفري خدمات اتصاالت
جديدة يف اململكة تتيح ملستخدمي تقنية الجيل الثالث تصفح االنرتنت من خالل األجهزة الخلوية املدعمة لتلك التقنية برسعات
عالية وإجراء مكاملات بالصوت والصورة.

● ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين

شاركت الهيئة خالل العام  2009وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تعديل مقرتح "نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق
االلكرتوين" ،حيث تم إعداد مقرتح النظام استنادا ً إىل قرار مجلس الوزراء املوقر املتضمن تكليف الهيئة برتخيص واعتامد جهات
التوثيق االلكرتوين .واستنادا ً إىل 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 ،وتنفيذا ً ملهام الهيئة مبوجب إسرتاتيجية التجارة االلكرتونية املقرة من قبل مجلس الوزراء والتي يقوم عىل تنفيذها
كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،ستعمل الهيئة حال إقرار
ذلك النظام عىل إعداد التعليامت املنبثقة عنه ووضع وتحديد املعايري واملتطلبات األساسية التي يجب عىل الجهات الراغبة بالحصول
عىل ترخيص أو اعتامد لتقديم خدمات التوثيق االلكرتوين تطبيقها.
وتتلخص املهام التي ستضطلع بها الهيئة بهذا الصدد يف منح رخص لرشكات التوثيق االلكرتوين وتجديدها أو إلغائها إن لزم األمر،
واعتامد جهات التوثيق األجنبية وتجديد االعتامد وإلغائه إن لزم األمر ،باإلضافة إىل إصدار كافة التعليامت املتعلقة بذلك من رشوط
الحصول عىل الرخصة أو االعتامد ،والتزامات مرتتبة عىل جهات التوثيق االلكرتوين لتقديم خدماتها ،ومتابعة أعامل تلك الجهات من
قبل الهيئة.

● استكامل مراجعة أمن وجاهزية شبكات االتصاالت يف األردن
تنفيذا ً ملهام الهيئة مبوجب الفقرة ( )117من السياسة العامة للحكومة والتي طلبت من الهيئة أن تعمل ،عند الحاجة ،عىل مراجعة
مدى كفاية ومالمئة أمن أنظمة االتصاالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة عىل التكيف ،وبشكل خاص لضامن استمرارية الخدمة
يف البنية التحتية الحيوية واملحافظة عىل الوضع االقتصادي والرفاه االجتامعي يف اململكة ،تم خالل هذا العام استكامل الدراسة التي
قامت بها الهيئة ،بالتنسيق مع مستشاريها من خالل املرشوع األورويب للمساعدات الفنية ،ملراجعة أمن وجاهزية شبكات االتصاالت
يف األردن .وقد تم تقديم تقييم ألمن شبكات االتصاالت يف اململكة وتوصيات للتعامل مع بعض نقاط الضعف املحددة فيها ،وقامت
الهيئة مبخاطبة املرخصني املعنيني بنتائج تلك الدراسة للعمل عىل تاليف تلك النقاط.
● اتفاقيات الربط البيني املربمة بني الرشكات املرخصة
قامت الهيئة خالل العام  2009بإصدار موافقتها عىل العديد من اتفاقيات الربط البيني املربمة ما بني الرشكات املرخصة ،حيث
أصدرت موافقتها عىل ( )17اتفاقية جديدة و ( )18تعديل عىل اتفاقيات أخرى .متكن هذه االتفاقيات املرخص لهم من االستفادة
من خدمات الربط البيني مثل خدمات مترير الحركة ،وخدمات النقل ،وخدمات املوقع املشرتك واملشاركة يف البنية التحتية ،وخدمات
النفاذ إىل املعابر الدولية ،وخدمات الفوترة والتحصيل ،وخدمات تفكيك السيل الرقمي ،األمر الذي سيسهم يف تشجيع املامرسات
الفضىل بني املرخص لهم وإىل تحفيزهم لتزويد املستخدمني بخدمة ذات أسعار تنافسية وجودة عالية.
ويذكر أن الهيئة تعمل عىل تنظيم الربط البيني لضامن قابلية شبكات رشكات االتصاالت املرخصة للرتابط والتشغيل وذلك لتمكني
مشرتيك تلك الرشكات من االتصال مع بعضهم البعض وتقديم خدمات االتصاالت بأفضل مستوى ممكن من النوعية والكلفة ،كام
أن تنظيم الربط البيني يساعد عىل تهيئة الظروف املناسبة للمنافسة العادلة وجذب االستثامر وبالتايل تنشيط منو البنية التحتية
الخاصة باالتصاالت.
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 2-3-4قطــاع الربيــد
● رخص بريد مشغل خاص

استنادا ً لنظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص رقم ( )110لسنة  ،2004قامت الهيئة يف العام  2009مبنح ( )5رخص مشغل بريد خاص
 فئة محيل ،وبذلك بلغ عدد الرخص املمنوحة حتى نهاية العام  )25( 2009رخصة مشغل بريد خاص )6( ،منها رخصة مشغل بريدخاص  -فئة دويل ،و ( )19رخصة مشغل بريد خاص  -فئة محيل.

● نظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص
شاركت الهيئة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اللجنة املشكلة إلعداد نظام جديد لرتخيص مشغيل الربيد الخاص ،بحيث
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 النظام.

 4-4حماية �ش�ؤون امل�ستفيدين
وملا ميثله املستفيد من خدمات االتصاالت املختلفة من ركيزة هامة يف سياسات عمل الهيئة ،فقد أولت الهيئة جل رعايتها لهذا العنرص
الهام من عنارص العملية التنموية يف هذا القطاع الحيوي ،فعمدت إىل اتخاذ العديد من اإلجراءات الهادفة إىل متكينه من القيام
مبامرسة حقوقه ومعرفة واجباته ومسؤولياته عىل النحو الذي يتيح له التعامل مع كافة القضايا ذات العالقة:

● عقود االشرتاك والعروض التجارية

قامت الهيئة خالل العام  2009مبنح املوافقة عىل العديد من عقود اشرتاك خدمات االتصاالت للمرخص لهم ،حيث بلغ عدد العقود
املوافق عليها ( )22عقد .كام قامت الهيئة أيضاً مبتابعة كافة العروض التجارية الصادرة عن الرشكات للتأكد من أن تلك العروض
املطروحة تتضمن تفاصيل العرض ورشوطه وأسعار الخدمات املقدمة باإلضافة إىل عدم إخالل تلك العروض باملنافسة ،حيث قامت
الهيئة مبخاطبة عدد من الرشكات بهدف تصويب أوضاعها وااللتزام برشوط الرتخيص املمنوح لها.

● حملة توثيق بيانات مستخدمي الهواتف املتنقلة

قامت الهيئة خالل العام  2009مبتابعة تنفيذ تلك الحملة والتي انطلقت قبل عامني تقريباً وقسمت إىل حملتني متتاليتني بهدف
استكامل توثيق بيانات مستخدمي الهواتف املتنقلة غري املوثقني لبياناتهم الشخصية ،وذلك لغايات:
 .1الحد من عملية بيع تلك الخطوط بدون توثيق للبيانات الشخصية الثبوتية.
 .2الحد من شكاوى اإلزعاج التي يف الغالب تصدر من أرقام هواتف غري موثقة.
 .3معرفة البيانات الثبوتية الخاصة مبستخدمي تلك األرقام.

ويف شهر شباط  ،2009قامت الهيئة بتقييم نتائج حملة التوثيق الثانية التي انتهت بنهاية العام  ،2008وخاطبت الرشكات املعنية
التخاذ اإلجراءات الكفيلة باستكامل توثيق جميع الخطوط املتبقية من الحملة الثانية ،وعدم تفعيل أي خط يباع يف األسواق إال بعد
استكامل جميع البيانات الشخصية الثبوتية ملستخدم الخط .حيث بلغ إجاميل أعداد الخطوط التي تم تفعيلها  6.585.332خط تم
توثيق  5.622.717خط أي ما نسبته  ،%85.4وذلك مع نهاية شهر ترشين أول من العام .2009
وحرصاً منها عىل رضورة قيام الرشكات بتنفيذ واجباتها ومسؤولياتها ،قامت الهيئة خالل شهر كانون أول من العام  2009بتوجيه
الرشكات املعنية اىل رضورة تنفيذ ما ييل:

الف�صل الرابع

اجنازات الهيئة يف العام 2009

26

● توثيق كافة الخطوط غري املوثقة واملتواجدة حالياً يف األسواق وذلك خالل فرتة ال تزيد عن  3أشهر.
● فصل كافة الخطوط غري املوثقة التي ال يلتزم أصحابها بتوثيقها حال انتهاء مدة اإلنذار.
● عدم تفعيل أي خط جديد إال بعد توثيق كافة بياناته املطلوبة.
● فرض غرامات مالية مبقدار ( )200ألف دينار عىل الرشكات التي يثبت عدم التزامها بقرار مجلس املفوضني.

● نظام أمتتة ( )Automatedتلقي ومتابعة الشكاوى

عملت الهيئة خالل العام  2009عىل استكامل إنشاء نظام أمتتة لتلقي ومتابعة الشكاوى ،وقد تم تفعيل هذا النظام خالل شهر
حزيران من العام  ،2009بحيث يتيح تطبيق النظام  -املستخدم من قبل الهيئة -للمستفيدين من خدمات االتصاالت والخدمات
الربيدية تقديم شكواهم عىل مدار الساعة من خالل أي هاتف اريض باالتصال عىل الهاتف املجاين ( ،)080022313وذلك بهدف توفري
الوقت والجهد عىل الطرفني (الهيئة واملشتيك) ،وترسيع عملية الرد من قبل الرشكات عىل الشكاوى التي ترد إليها من قبل الهيئة.
هذا وقد تعاملت الهيئة خالل العام  2009مع ( )1443شكوى من املستفيدين من خدمات االتصاالت تم حل ( )1223شكوى منها
وبنسبة  %85تقريباً ،وقد تركزت الشكاوى التي تم استالمها من قبل الهيئة بني شكاوى إزعاج وتغطية خلوية وأبراج وسوء تقديم
الخدمة وفصل الخطوط ،وتعاملت الهيئة كذلك مع ( )26شكوى حول الخدمات الربيدية تم حل ( )25شكوى منها.
من جانب آخر ،قامت الهيئة مبتابعة الشكاوى املتعلقة مبسائل جودة خدمات االتصاالت املقدمة ،من حيث تلقي الشكاوى والتحقق
منها ميدانياً ومخاطبة الجهات املسؤولة للعمل عىل حل املشاكل املسببة لتلك الشكاوى تحقيقاً ملصلحة املستهلك متلقي الخدمة
ورفعاً ملستوى الجودة املقدمة يف سوق االتصاالت األردين؛ حيث تم التعامل مع ما يقارب ( )80شكوى متعلقة بجودة الخدمة منذ
إطالق آلية تلقي الشكاوى يف الهيئة.

● إطالق حمالت التوعية

تزامناً مع تفعيل الهيئة لنظام أمتتة تلقي ومتابعة الشكاوى ،قامت الهيئة يف منتصف العام  2009بإطالق الحملة التوعوية الخاصة
بالرقم املجاين إلعالم املستفيدين من خدمات االتصاالت العامة والخدمات الربيدية حول البدء باستقبال الشكاوى ومتابعتها مع
الجهات ذات العالقة يف حال مواجهة املستفيدين ألية مشاكل مع مقدم الخدمة ويف حال عدم قيام الرشكة املعنية مبعالجة الشكاوى
املقدمة.
من جانب آخر ،وحفاظا عىل خصوصية املستفيدين الشخصية ومنعاً الستالمهم للرسائل الدعائية التي قد ال تكون مرغوبة لديهم،
قامت الهيئة خالل العام  2009بإطالق حملة توعية مبشاركة مشغيل خدمات االتصاالت املتنقلة (زين ،أورانج خلوي ،أمنيه ،وإكسربس)
لتنبيه املستفيدين من خدمات الهواتف املتنقلة إىل رضورة عدم تسجيل رقم الهاتف املتنقل الخاص بهم لدى أية جهة كانت دون
معرفة األسباب املوجبة لذلك .وتم من خالل الحملة توضيح الوسائل املتبعة لدى كل مشغل لتسجيل طلب إيقاف استقبال تلك
الرسائل من قبل املستفيدين.
هذا وقد القت حملة إيقاف الرسائل الدعائية إقباالً شديدا ً من قبل املواطنني غري الراغبني باستالم تلك الرسائل ،حيث ساهمت
تلك الحملة واإلجراءات التي اتخذتها رشكات االتصاالت الخلوية بالتخفيف من استالم تلك الرسائل ،وقد قامت الهيئة بجمع بعض
املعلومات من الرشكات لتقييم آثار تلك الحملة وخاطبت الرشكات املعنية لاللتزام بقرار الهيئة واتخاذ املزيد من اإلجراءات لوقف
استالم تلك الرسائل.
كام قامت الهيئة بإطالق الحملة التوعوية املتعلقة بالخدمات الربيدية يف اململكة ،حيث أشارت الهيئة من خالل حملتها إىل إمكانية
حصول املستفيدين من الخدمات الربيدية عىل خدمة نقل البعائث الربيدية الخاصة من قبل مشغيل الربيد الخاص املرخصني من
الهيئة واملنشورة أسامئهم وعناوينهم عىل موقع الهيئة االلكرتوين (.)www.trc.gov.jo
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● الجوالت االستطالعية التفتيشية

قامت الهيئة خالل العام  2009بإجراء جوالت استطالعية وتفتيشية عىل الرشكات املرخصة للتأكد من مدى التزام تلك الرشكات
باتفاقية الرتخيص املمنوحة لها باإلضافة إىل التحقق من الخدمات التي تقدم للمستفيدين وآلية تقدميها ،حيث حرصت الهيئة عىل
اتخاذ كافة اإلجراءات التنظيمية والقانونية الالزمة بحق الرشكات املخالفة.
كام قامت الهيئة بتنفيذ جوالت ميدانية للتحقق من كافة الشكاوى الواردة إليها املتعلقة مبسائل جودة خدمات االتصاالت املقدمة
للعامة من حيث تلقي الشكاوى والتحقق منها ميدانياً ومخاطبة الجهات املسئولة للعمل عىل حل املشاكل املسببة لتلك الشكاوى.
من جانب آخر ،قامت الهيئة بإجراء الكشف الفني وقياس كثافة القدرة الكهرومغناطيسية عىل أكرث من ( )4000موقع راديوي
للتأكد من املواصفات الفنية ومطابقتها لرشوط الرتخيص والتزامها مبتطلبات الصحة والسالمة العامة .كام قامت الهيئة مبسح ميداين
لكافة مناطق اململكة بهدف التأكد من مستوى اإلشارة املستلمة للشبكات الراديوية ( )FBWAالتابعة لكافة الرشكات مقدمة خدمة
االنرتنت الالسليك بهدف مطابقة رشوط الرتخيص لهذه املواقع ،باإلضافة إىل التحقق من املواصفات الفنية لكافة هذه املواقع ،وحل
كافة مشاكل التشويش ملا يزيد عن  115شكوى تشويش سواء أكانت مصادر التشويش داخلية أو خارجية .كام تم إجراء القياسات
الفنية الالزمة لرتددات البث اإلذاعي الصويت واملريئ يف مختلف مناطق اململكة بهدف تخصيص ترددات إذاعية وحل مشاكل التشويش
وتحديث قاعدة البيانات الخاصة برتددات البث اإلذاعي.
وقامت الهيئة بإجراء الحملة الثانية من املسح امليداين لقياس الجودة لخدمات االتصاالت املتنقلة العاملة بنظام  GSMيف اململكة
باستخدام األنظمة الخاصة بالهيئة؛ حيث تم االنتهاء من إجراء املسح عىل كافة محافظات اململكة ،وسيتم العمل عىل تحليل البيانات
للوصول إىل تقرير بالنتائج.
ويف قطاع الربيد ،وتنفيذا ً ملهامها 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 والنظر يف املخالفات ،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 إحصائية من
مشغل الربيد العام ومشغيل الربيد الخاص عن العام  ،2008ودراستها واحتساب مؤرشات أداء السوق خالل العام والعمل عىل نرش
هذه البيانات اإلحصائية التجميعية ومؤرشات األداء عىل موقع الهيئة االلكرتوين.

● املواصفات واملوافقات النوعية والفنية

لقد واصلت الهيئة خالل العام  2009إجراء التنسيق الالزم مع كافة الجهات الدولية ذات االختصاص والتي أدت إىل توقيع اتفاقية
رسية املعلومات مع املنظمة الدولية املختصة بتنظيم أجهزة االتصاالت املتنقلة  .GSMAومتكن هذه االتفاقية الهيئة من االطالع
عىل جميع أنواع وموديالت األجهزة الخلوية التي تم ويتم طرحها يف األسواق العاملية وإمكانية التأكد من تسجيل هذه األجهزة لدى
الجهات املختصة وذلك من اجل تطوير أعامل املوافقة النوعية .من جانب آخر ،قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأرقام
( )Type Approval Code – TACوالتي متكن الهيئة من الوصول للمعلومات املتعلقة بالهواتف الخلوية مثل :الرشكة الصانعة،
الرتددات العاملة عليها وغريها من املعلومات وذلك من أجل إجراء املزيد من التحقق من مصداقية البيانات املتعلقة بالهواتف
الخلوية وعدم إدخال األجهزة املقلدة إىل اململكة.
أما فيام يتعلق مبنح املوافقات املتخصصة ،فقد قامت الهيئة بانجاز ما مجموعه ( )4049معاملة رسمية متعلقة باملوافقات النوعية
وأجهزة البنية التحتية للرشكات املرخصة .باإلضافة إىل إجراء فحص فني ملا مجموعة ( )103جهاز من مختلف أنواع أجهزة االتصاالت
السلكية والالسلكية وإصدار املوافقات الفنية ملا يزيد عن  900موديل ألجهزة اتصاالت راديوية .كام قامت الهيئة مبنح تراخيص
الرتددات لـ( )9محطات بث إذاعي صويت  ،FMوإصدار املوافقات الفنية إلنشاء وتشغيل أكرث من  850محطة قاعدية لخدمات
االتصاالت املتنقلة وخدمات النفاذ الالسليك بالحزم العريضة ،وإصدار املوافقات الفنية إلنشاء وتشغيل أكرث من  150محطة راديوية
لخدمات االتصاالت الساتلية وخدمات االتصاالت األرضية املتنقلة الخاصة.
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ومن جانب آخر ،قامت الهيئة خالل عام  2009بالعمل عىل طرح عطاء لرشاء نظام فحص جديد ومتطور ،يستبدل النظام الحايل،
لفحص جميع مواصفات أجهزة االتصاالت الطرفية (التشابهية والرقمية) بهدف تطوير آلية الفحص الحالية وتسهيل عملية منح
املوافقات النوعية للمستفيدين.

 5-4درا�سات ال�سوق
● مراجعة سوق االتصاالت ()Market Review

بدأت الهيئة مطلع العام  2009بتنفيذ مرشوع مراجعة أسواق االتصاالت ،وذلك باالستعانة بأحد دور الخربة العاملية ،والتي بناء
عليها سيتم إجراء مراجعة لألسواق املعنية وتصنيف املشغلني املهيمنني يف األسواق التي سيتم تعريفها ،ومراجعة العالجات واألحكام
التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة يف هذه األسواق وتقييم اآلثار املرتتبة جراء تطبيق هذه العالجات .ومن املتوقع أن تنتهي
الهيئة من استكامل هذا املرشوع منتصف العام  ،2010حيث سيكون لهذا املرشوع انعكاسات ايجابية عىل سوق االتصاالت األردين
وذلك من خالل تهيئة البيئة املناسبة لتحقيق املنافسة الفعالة يف قطاع االتصاالت وإيجاد الظروف الالزمة لتحقيق هذه املنافسة بني
مقدمي خدمات االتصاالت ومبا ينسجم مع أفضل املامرسات العاملية.
ويف هـذا الخصــوص ،قامــت الهيئــة بعقــد ورشــة عمــل وثيــقة الورقة البيضاء « »White Paperمنتصــف شهر حزيــران
من العــام  2009مبشاركة ممثلــني عن كافــة الجهــات املعنيــة بقطــاع االتصــاالت يف اململكــة وباالستعانة بائتــالف رشكتي
( )Gibson, Dunn & Crutcher LLP and WIK Consultورشكة ( )OVUMاالستشارية.
وخصص املحور األول من الورشة لعرض ومناقشة وثيقة الورقة البيضاء « »White Paperالتي أصدرتها الهيئة منتصف شهر أيار من
العام  2009حول «إجراءات مراجعة أسواق االتصاالت» ،حيث تضمنت الورقة البيضاء نتائج مراجعة األسواق وتجارب أهم الدول
يف هذا املجال ،باإلضافة إىل املنهجية التي ستعتمد يف مرشوع مراجعة األسواق فيام يتعلق باألسواق التي سيتم تعريفها وتصنيف
املشغلني املهيمنني يف األسواق التي سيتم تعريفها ،ومراجعة العالجات واألحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة يف هذه
األسواق .فيام خصص املحور الثاين من الورشة ملناقشة عرضني توضيحيني للتعريف مبرشوع بناء مناذج احتساب أجور خدمات الربط
البيني باستخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة األمد ( ،)LRICوالوثيقة االستشارية التي أصدرتها الهيئة حول بناء مناذج الـ ()LRIC
واحتساب أجور الربط البيني باستخدام هذه املنهجية.
ويأيت تنفيذ هذين املرشوعني من قبل الهيئة يف إطار اإلسرتاتيجية التي أعلنتها الهيئة يف الوثيقة الخرضاء التي أصدرتها يف شهر حزيران
من العام  2008لتحقيق ظروف املنافسة الفعالة يف قطاع االتصاالت ،حيث سيعود تنفيذهام بفوائد عديدة عىل قطاع االتصاالت،
أهمها ،تهيئة البيئة املناسبة لتحقيق املنافسة الفعالة يف قطاع االتصاالت ،وإيجاد الظروف الالزمة لتحقيق هذه املنافسة ،ومحاولة
تقليل العوائق أمام الدخول إىل السوق والحد من آثار الهيمنة.

 6-4الإجراءات التن�سيقية مع اجلهات املتخ�ص�صة
إميانا من حرص الهيئة برضورة التواصل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة بعمل الهيئة ،وذلك منعاً الزدواجية تنفيذ املهام
واملسؤوليات ،فقد أولت الهيئة اهتاممها بهذا الجانب وصوالً إىل إيجاد فهم مشرتك لكافة القضايا املتخصصة والتعامل مع املسائل
املشرتكة بكل مهنية وحرفية وعىل املستوى املحيل والدويل.
فعىل صعيد التنسيق والتواصل مع الجهات املحلية ،واصلت الهيئة مشاركتها يف العام  2009باجتامعات اللجنة املشكلة لغايات
تعديل قانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995وتعديالته ،حيث قامت بتقديم العديد من االقرتاحات الكفيلة بتنظيم وتطوير
القطاعات التي تنظمها.
من جانب آخر ،بدأت الهيئة خالل العام  2009بإجراء مسح ميداين بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة الستطالع آراء املستفيدين
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حول خدمات االتصاالت وللوقوف عىل وجهات نظرهم بخصوص بعض املتغريات يف أسواق االتصاالت ،وكذلك تحديد مستوى الطلب
عىل خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية يف اململكة ،باإلضافة إىل معرفة مدى انتشار خدمات االتصاالت داخل اململكة ،ومعرفة
أسباب عدم استخدام خدمات االتصاالت ،والتعرف عىل خصائص األفراد الذين يستخدمون خدمات االتصاالت ،والتعرف عىل وجهات
نظر املستفيدين من خدمات االتصاالت بخصوص التغريات يف سوق االتصاالت .هذا ويتوقع االنتهاء من هذا املسح يف الربع األول من
العام  2010ليصار إىل نرش النتائج النهائية لهذا املسح.
وقامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة (مديرية املنافسة) لغايات وضع إطار يشكل األساس لعالقة تكاملية
تحدد الواجبات واملسؤوليات املختلفة لكل منهام يف أداء مهامه .كام ساهمت الهيئة يف إبداء املالحظات واالقرتاحات الهادفة إىل
تعديل قانون املنافسة .كام قامت الهيئة باملشاركة يف االجتامعات التنسيقية التي عقدتها مؤسسة املواصفات واملقاييس لغايات
اعتامد مواصفات أردنية مختلفة.
ويتواصل التنسيق املستمر بني الهيئة والجهات األمنية ذات العالقة ،حيث عملت الهيئة عىل تلبية احتياجات مديرية األمن العام
املتمثلة بتخصيص رقم جديد موحد ملركز خدمات الطوارئ ( )911الذي سيعتمد عوضاً عن أرقام الطوارئ املعتمدة بشكلها الحايل
(رشطة نجدة ،رشطة السري ،دفاع مدين).
أما فيام يتعلق بإجراء التنسيق الالزم مع الجهات املتخصصة يف دول الجوار ،فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات املتخصصة
يف الجمهورية العربية السورية من أجل حل كافة مشاكل التشويش وتجاوز مناطق التغطية لرتددات  GSMعىل الحدود األردنية
السورية ،باإلضافة إىل وضع آلية للتنسيق وإجراء الفحوصات املشرتكة لرتددات  GSMبني اململكة والجمهورية العربية السورية يف
حال وجود أي مشكلة عىل استخدام تلك الرتددات باملناطق الحدودية ،وإمتام التنسيق بنجاح مع اإلدارة العراقية حول محطات
البث اإلذاعي بالتشكيل الرتددي  .FMيضاف إىل ذلك تفعيل تنسيق ترددات الهاتف املتنقل ما بني األردن وجمهورية مرص العربية
واململكة العربية السعودية.
ونتيجة لتلقي الهيئة شكاوى مختلفة تتعلق بجودة حركة االتصاالت الدولية ما بني األردن من جهة ومملكة البحرين وجمهورية
مرص العربية من جهة أخرى؛ فقد قامت الهيئة بدراسة الحيثيات واملشاكل الظاهرة عىل تلك الحركة وحلها بالتعاون مع املرخصني
وهيئات التنظيم يف تلك الدول.
وعملت الهيئة بالتعاون مع الجهات املعنيّة املدنيّة منها والعسكرية عىل االنتهاء من مسودة إلنشاء وحدة متخصصة تعنى بأمن
وحامية املعلومات اإللكرتونيّة ( Computer Emergency Response Team (CERTوعىل مستوى األردن .وقد تضمنت املسودة
املقرتحة أهداف الوحدة وهيكلها التنظيمي املقرتح ،باإلضافة إىل أدوارها املهمة يف توعية املؤسسات الوطنية بشكل عام والحكوم ّية
بشكل خاص بأهمية أمن وحامية املعلومات وتقديم الدعم األمني اإللكرتوين لهذه الجهات ،مام يؤدي إىل تحسني بيئة العمل
اإللكرتونية يف األردن من خالل توفري البنى التحتية اآلمنة ،ومام له أكرب األثر يف تحريك التجارة اإللكرتون ّية ،وبالتايل يصب يف مصلحة
منو االقتصاد الوطني.
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 7-4الفعاليات وامل�شاركات املحلية واخلارجية للعام 2009

 1-7-4الفعاليات واملشاركات املحلية
● املؤمتر السادس الندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت

تحت رعاية سمو األمرية سمية بنت الحسن ،شاركت الهيئة يف فعاليات املؤمتر السنوي السادس الندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت
لعام  2009والذي تم تنظيمه من قبل مجموعة املرشدون العرب خالل الفرتة .2009 /6/3-1
وقد ناقش املؤمتر السنوي ثورة وسائل االتصاالت خصوصا خدمات االتصاالت واالنرتنت عريضة النطاق ووسائل اإلعالم وفرص
اندماجها ،والفوائد االقتصادية املتوقعة منها وذلك مبشاركة ما يقارب  500شخص من قيادات ومتخصيص صناعة االتصاالت واإلعالم
يف اململكة واملنطقة املجاورة.
وجاءت مشاركة الهيئة من خالل الجلسة الحوارية بعنوان " "Regulators Meets Operatorsحيث سلطت الضوء عىل العالقة التي
تربط الهيئة ومزودي خدمات االتصاالت املختلفة ،باإلضافة إىل الحديث حول تحرير سوق االتصاالت ،والتنوع يف خدمات االتصاالت،
واملامرسات التي تقف يف وجه التنافسية يف القطاع وكيفية التعامل معها.

● ورشة عمل االندماج بني االتصاالت ووسائل اإلعالم

تم عقد فعاليات الورشة بتاريخ  2009/10/7يف مبنى الهيئة وذلك بالتعاون مع برنامج تعزيز اإلعالم األردين مبشاركة عدد من املعنيني
يف الهيئة وبخاصة فريق الهيئة العامل عىل مرشوع االندماج بني قطاعي االتصاالت واإلعالم الخاص بشبكة الهيئات العربية لتنظيم
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث تم تقديم رشح وعرض حاالت عملية للتعامل مع وسائل اإلعالم يف هذا املجال من قبل خبري
دويل متخصص.
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● لقاء مع وفد ضباط دورة الحرب االلكرتونية التأسيسية

جاءت زيارة وفد ضباط دورة الحرب االلكرتونية التأسيسية للهيئة بتاريخ  2009/11/19للتعرف عىل الجوانب التنظيمية يف الهيئة
وعىل تجربة الهيئة يف كيفية التعامل مع تخصيص الرتددات وتراخيص االتصاالت ،واالطالع عىل النظم والقواعد املتبعة يف التعامل
مع الرتددات وغريها من املهام التي تقوم بها الهيئة ،حيث ضم الوفد ضباط من مختلف الدول العربية الشقيقة .وتم تقديم عروض
توضيحية للوفد الزائر تضمنت الدور الذي تلعبه الهيئة يف املجاالت التنظيمية للقطاع.

● ندوة التقنيات املعارصة واألمن الوطني
بدعوة من كلية الدفاع الوطني امللكية األردنية شاركت الهيئة يف فعاليات ندوة التقنيات املعارصة التي نظمتها الكلية بتاريخ
 ،2009/12/13وهدفت الندوة إىل طرح ومناقشة وبيان أبعاد ثورة التقنيات املعارصة وتأثريها يف تصميم السياسة الوطنية وتنفيذها.
وجاءت مشاركة الهيئة ضمن املحور األول للندوة من خالل عرض توضيحي تناول االستخدامات األردنية للتقنيات املعارصة يف قطاعي
اإلنتاج والخدمات.

 2-7-4الفعاليات واملشاركات الخارجية
●مؤمتر االتصاالت ملنطقة الخليج العريب

جاءت مشاركة الهيئة يف فعاليات مؤمتر االتصاالت لدول الخليج العريب الذي عقد يف املنامة خالل الفرتة من  2009/4/14 -12ملناقشة
أوجه التعاون والتنسيق املتبادل مع دول املنطقة يف مجال االتصاالت ،وذلك إىل جانب ممثيل قطاع االتصاالت يف دول منطقة الخليج
العريب ولبنان ومرص.

● امللتقى العاملي الرابع لسياسة االتصاالت WTPF-09

شاركت الهيئة يف فعاليات امللتقى العاملي الرابع لسياسة االتصاالت الذي عقد يف لشبونة خالل الفرتة من  2009/4/24 – 21والذي
جاء بتنظيم من االتحاد الدويل لالتصاالت ومبشاركة واسعة من رؤساء الهيئات التنظيمية يف العامل إىل جانب املشغلني واملزودين
ومنظامت املجتمع املدين ملناقشة ما ورد يف تقرير األمني العام لالتحاد الدويل لالتصاالت الخاص بامللتقى ،باإلضافة إىل استعراض
السياسات التنظيمية العاملية وطرح املواضيع املتعلقة باالندماج وشبكات الجيل الجديد.
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● االجتامع السنوي السادس للجمعية العمومية لشبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات

بدعوة من األمانة الدامئة لشبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات ومبشاركة  11عضوا من شبكة الهيئات العربية
لتنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات ،شاركت الهيئة يف فعاليات االجتامع السنوي السادس للجمعية العمومية للشبكة والذي عقد يف
جدة خالل الفرتة من  2009/5/20-19حيث انتقلت رئاسة الشبكة رسميا من الجمهورية التونسية ممثلة بالهيئة الوطنية لالتصاالت
إىل اململكة العربية السعودية ممثلة بهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية.
وقد تناول االجتامع مناقشة االنجازات الخاصة بخطة العمل وفرق العمل املنبثقة عنها خالل فرتة الرئاسة التونسية باإلضافة إىل إقرار
خطة العمل الجديدة وتحديد فرق العمل املنبثقة عنها.

● امللتقى العاملي لالتصاالت ITU TELECOM WORLD 2009

يعد امللتقى العاملي لالتصاالت من أهم الفعاليات الدورية الخاصة باالتحاد الدويل لالتصاالت حيث تناول هذا العام ومن خالل
برامجه الثالثة (امللتقى ،املعرض ،برنامج كبار الشخصيات) ،وعىل مدار الفرتة  2009/10/9-5يف مدينة جنيف ،موضوع الشبكات
املفتوحة تحت شعار «األذهان املفتوحة» ودور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مجال إحداث التغيري املجتمعي يف موضوع
الفجوة الرقمية ،باإلضافة إىل موضوع تغري املناخ واإلغاثة يف حالة الكوارث والرتكيز عىل إحداث التنمية املستدامة من خالل الفرص
التي يوفرها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وجاءت مشاركة الهيئة يف امللتقى من خالل برنامج كبار الشخصيات الذي ضم وزراء االتصاالت ورؤساء الهيئات التنظيمية والرؤساء
التنفيذيني لكربى الرشكات العاملية من مشغيل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

● امللتقى العاملي ملنظمي االتصاالت  GSR 09وامللتقى العاملي الثاين لقادة الصناعة GILF 2009

جاءت مشاركة الهيئة فاعله يف امللتقى والذي يعد املناسبة السنوية التي ينظمها االتحاد الدويل لالتصاالت ويجتمع من خالله رؤساء
الهيئات الوطنية املنظمة لقطاع االتصاالت من البلدان األعضاء كافة ،واشتهر هذا امللتقى كونه املحفل العاملي السنوي الذي يجمع
املنظمني لتبادل آرائهم وخرباتهم.
ومتيز امللتقى العاملي ملنظمي االتصاالت للعام  2009وامللتقى العاملي الثاين لقادة الصناعة واللذين عقدا يف بريوت بتنظيم من االتحاد
الدويل لالتصاالت وبالتعاون مع الهيئة املنظمة لالتصاالت يف لبنان خالل الفرتة  2009/11/12-9بتناول مواضيع متخصصة مثل التنظيم
الفعال يف عامل التقارب كتحديات جديدة ملنظمي االتصاالت ،باإلضافة إىل تناول موضوع أثر األزمة املالية العاملية عىل التنظيم ،حيث
حمل امللتقى شعار « التدخل أم عدم التدخل ›› وتحفيز التنمية عرب اعتامد أنظمة فعالة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 8-4التطوير امل�ؤ�س�سي
ضمن سعي الهيئة نحو التحسني املستمر واالرتقاء املتواصل يف أدائها ،ارتأت الهيئة العمل عىل تطبيق أنظمة ومنهجيات إدارية وفق
أفضل املامرسات العاملية والتي تهدف إىل االرتقاء باألداء وتحقيق التطوير املؤسيس الذي يشمل جميع موارد الهيئة ،ونذكر من ضمن
هذه الربامج:

● برنامج توجيه املوظف الجديد

إن برنامج توجيه املوظف الجديد هو الطريقة املثىل لخلق انطباع أويل جيد لدى املوظف الجديد ،بحيث يسهل اندماجه يف العمل
وباقي الزمالء من املوظفني .ويساعد التوجيه والتدريب الفعال للموظف الجديد عىل فهم دوره وأهمية هذا الدور يف بيئة العمل
ويساعد يف تحقيق األهداف واختصار فرتة التعلم ،ويعطي أيضاً فهامً واضحاً لثقافة العمل مام يساعد عىل تطوير بيئة عمل ايجابية
وعالقات عمل ناجحة.
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● برنامج اليوم التوعوي

بهدف تفعيل قنوات الحوار والتواصل بني املوظفني ،وبهدف السعي إىل إيجاد قاعدة مشرتكة من املعرفة الشاملة يف الهيئة وتبادل
املعارف ،تم بدء العمل عىل إعادة تفعيل برنامج اليوم التوعوي ،حيث تم تحديد املواضيع ذات االهتامم املشرتك ما بني املوظفني
سواء كانت مواضيع فنية متخصصة أو مواضيع أخرى ليتم طرحها من خالل برنامج اليوم التوعوي.

● برنامج املوظف املثايل

يهدف برنامج املوظف املثايل إىل رفع مستوى أداء موظفي الهيئة ،وكفاءتهم ،وفاعليتهم ،وتعزيز قيم الوالء لديهم ،وتحقيق الوالء
الوظيفي ،وتعزيز التنافس االيجايب عن طريق نرش الوعي مبفاهيم األداء املتميز ،حيث يتم عقد هذا الربنامج بشكل ربعي خالل
العام ولثالث فئات هي:
 -1الفئة األوىل :فئة أفضل موظف قيادي  /إرشايف.
 -2الفئة الثانية :فئة أفضل موظف تنفيذي.
 -3الفئة الثالثة :فئة أفضل موظف فني  /خدمات مساندة.

● برنامج الدائرة املتميزة

استكامالً لسياسة تجذير ثقافة التميز يف األداء لدى املوظفني يف دوائر الهيئة للوصول إىل املامرسات الدولية املثىل من خالل توفري
بيئة تساعد عىل خلق هذه الثقافة ،واصلت الهيئة وللعام السادس عىل التوايل العمل عىل تطبيق برنامج الدائرة املتميزة ،وذلك
لالرتقاء بدوائر الهيئة لتصبح دوائر متميزة يف نتائج أدائها الرئيسية من خالل قيادة فعالة ترسم السياسة واإلسرتاتيجية وتدير مواردها
ورشاكاتها بكفاءة ،وتعمل عىل تطوير عملياتها بشكل مستمر ضمن بيئة عمل مبدعة وشفافة تحرص فيها عىل التعلم املستمر.
ويف حفل خاص ،تم اإلعالن عن فوز الدائرة التنظيمية بلقب الدائرة املتميزة لعام .2009
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امل�شاريع والدرا�سات املتخ�ص�صة يف البناء امل�ؤ�س�سي
 -1مرشوع توثيق إجراءات العمل

سعياً من الهيئة لتطبيق الرقابة عىل أنظمة الجودة الشاملة والذي يهدف بدوره إىل تحسني وتطوير األداء بصفة مستمرة من
خالل االستجابة ملتطلبات العمل ،تم خالل العام  2009االنتهاء من مرشوع توثيق إجراءات العمل يف الهيئة وفقاً ملعايري اآليزو
( ،)9001:2000Eكام تم البدء مبرشوع تطوير وتبسيط إجراءات العمل يف الهيئة.

 -2دراسة نسبة الرضا الوظيفي

يتم العمل سنوياً عىل إعداد دراسة لتحديد نسبة الرضا الوظيفي ملوظفي الهيئة من خالل قياس وتحليل عوامل الرضا الوظيفي
وتحديد أثر السياسات واإلجراءات املطبقة يف الهيئة عىل نسبة الرضا ،والعمل عىل إعداد الربامج التطويرية والتحفيزية التي تعمل
عىل رفع هذه النسبة.

 -3دراسة معدل الدوران الوظيفي

يتم العمل سنوياً عىل إعداد دراسة لتحديد معدل الدوران الوظيفي يف الهيئة ،حيث يعكس معدل الدوران الوظيفي نسبة العاملني
الذين يرتكون العمل سواء أكان ألسباب من املمكن تجنبها أو ألسباب حتمية من غري املمكن تجنبها ،حيث تساعد هذه الدراسة
عىل تحديد أسباب ترك املوظفني للعمل وتساعد أيضاً يف تحديد ووضع آليات وإجراءات لتقليل معدل الدوران الوظيفي ودراسة أثر
ارتفاع معدل الدوران الوظيفي عىل الهيئة .وقد سجل العام  2009أقل معدل للدوران الوظيفي مبقارنته باألعوام ،2007 ،2006 ،2005
 ،2008حيث بلغ معدل الدوران الوظيفي يف العام  2009ما نسبته  .%4.27والتي تعكس تلك النسبة انخفاضاً ملموساً عن مستوى
السنوات السابقة ،األمر الذي يدل عىل فعالية سياسات االحتفاظ باملوظف لدى الهيئة.

معدل الدوران الوظيفي

معدل الدوران الوظيفي
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التدريــب

دأبت الهيئة عىل االهتامم بالعملية التدريبية والعمل عىل تطوير وتحسني أداء املوظفني حيث ركزت الهيئة عىل تدريب املوظفني
لغايات نقلهم إىل مستويات أفضل ليس فقط فيام يتعلق بالكفاءة وإمنا أيضاً فيام يتعلق بالفعالية.

بلغ معدل استغالل املخصصات التدريبية ما نسبته  %64.4يف عام  ،2009فيام كانت نسبة االستغالل خالل عام  2008تصل إىل ما
يقارب .%46
ن�سبة ا�ستغالل املخ�ص�صات التدريبية لعامي 2009,2008
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وشاركت كافة دوائر الهيئة يف العديد من الفعاليات التي عقدت داخل وخارج األردن واملتمثلة بالربامج التدريبية واملؤمترات
والندوات وورش العمل واالجتامعات والزيارات امليدانية يف مختلف املواضيع سواء املواضيع الفنية املتخصصة يف قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات أو املواضيع املتعلقة بعمل الدوائر املختلفة أو املواضيع الخاصة مبهارات املوظفني.
عدد امل�شاركات يف كل دائرة من دوائر الهيئة خالل عامي 2009,2008
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امل�شاركة يف برنامج املاج�ستري يف املناف�سة والتنظيم

بهدف رفع مستوى التأهيل العلمي ملوظفي الهيئة والعمل عىل تطوير مهاراتهم ،ولتهيئة املوظفني للقيام بأعامل جديدة حسب ما
تتطلب مصلحة العمل ،قامت الهيئة يف العام  2009بإيفاد أحد موظفيها لاللتحاق بربنامج املاجستري يف املنافسة والتنظيم والذي تم
طرحه من قبل الجامعة األردنية ،ويشار إىل أن الهيئة قامت خالل العام  2008بإيفاد أربعة موظفني لاللتحاق بالربنامج ذاته.

الت�أهل جلائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية

تم تأهيل الهيئة للمشاركة يف جائزة امللك عبد الله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافية ،حيث قامت الهيئة يف مرحلة التأهل
بخطوات عديدة هدفت إىل إرساء أسس متينة حسب متطلبات الجائزة ،وذلك عن طريق تشكيل فرق للمعايري املختلفة وتدريبهم
عىل معايري تلك الجائزة .ويف أواخر كانون الثاين  2009قرر مجلس أمناء مركز امللك عبد الله الثاين للتميز اختيار الهيئة لتكون ضمن
املؤسسات املشاركة رسميا يف الدورة الخامسة ( )2011/2010لجائزة امللك عبد الله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافية.

وانسجاماً مع هدف الجائزة ،تسعى الهيئة إىل توفري بيئة تساعد عىل خلق ثقافة التميز وذلك من خالل املعايري التي تضمنتها الجائزة
والتي تريس أسس التميز وتدعم السياسات والربامج والحوافز التي تؤدي إىل ذلك ،والذي يتم أيضاً من خالل نرش الوعي مبفاهيم
األداء املتميز واإلبداع والجودة مبا يتفق والنامذج العاملية للتميز .وسيكون ملشاركة الهيئة يف هذه الجائزة اكرب األثر يف دفع عجلة
التحسني والتغيري وتطوير العمل ومأسسة األداء.

متابعة مالحظات تقرير التدقيق على ال�شفافية الت�شغيلية يف الهيئة

استنادا ً إىل ما ورد يف الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة لألعوام  2009-2006والذي ينص عىل «تعزيز الشفافية التشغيلية للهيئة» فقد قام
فريق متخصص من وحدة الرقابة والتدقيق الداخيل مبتابعة مالحظات تقرير التدقيق عىل الشفافية التشغيلية يف الهيئة لغايات
التأكد من قيام كافة الدوائر املعنية يف الهيئة بتنفيذ التوصيات الخاصة بها للوصول إىل مستوى أعىل من الشفافية ،وقد بينت النتائج
أن هناك تحسن وارتفاع يف مؤرش قياس الشفافية التشغيلية للهيئة من  % 67.5لعام  2007إىل  %70حسب نتائج دراسة عام 2009
حيث كان مستهدفاً أن يتم رفع مؤرش قياس الشفافية التشغيلية إىل  ،%70باإلضافة إىل أن التقرير النهايئ تضمن بعض التوصيات
الخاصة بتحسني مستوى الشفافية يف الهيئة وتم تبليغها إىل الدوائر املعنية يف الهيئة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه التوصيات.

موقع الكرتوين مناف�س

حصل املوقع االلكرتوين للهيئة  www.trc.gov.joعىل املركز الثالث يف الرتتيب العام عىل مستوى قارة آسيا بناء عىل تقرير املقارنات
لدراسة املواقع االلكرتونية الخاصة بالهيئات التنظيمية العاملية لالتصاالت والذي أجرته مؤسسة متخصصة دولية يف النصف الثاين من
العام .2009
وقد قامت املؤسسة البحثية بتقييم املواقع االلكرتونية لـ ( )31بلدا ً أسيوياً بناء عىل محاور متنوعة متثلت يف الجوانب اإلخبارية
واإلعالمية وشكلت ما نسبته  %40من مجموع التقييم ،ومعلومات خاصة بالقطاع واالستثامر والتي شكلت ما نسبته  %24من مجموع
التقييم ،باإلضافة إىل جانب املعلومات العامة والذي شكل أيضاً ما نسبته  ،%24فيام أحتل جانب املعلومات الخاصة باملستخدمني
واملواطنني ما نسبته  %12من مجموع التقييم .وجاءت هونغ كونغ يف املركز األول ،فيام احتلت سنغافورة املركز الثاين يليها األردن
يف املركز الثالث يف التقييم الشامل لجميع الدول اآلسيوية .فيام احتلت املواقع االلكرتونية للهيئات التنظيمية يف كل من اسرتاليا
والباكستان وماليزيا والهند والبحرين واإلمارات العربية املتحدة املراكز الرابع وحتى التاسع عىل الرتتيب.
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خطط عمل وبرامج الهيئة للأعوام 2012-2010
		
الأهداف

 ضمـان املنافسـة الفعالــةفـي قطاعي االتصاالت والربيد.
 ضمــان التنظيــم املالئـــملخدمات االتصاالت االلكرتونية

		
املخرجات املتوقعة

امل�شاريع

● متكني املنافسة الفعالة املستدامة يف
سوق خدمات االتصاالت االلكرتونية.

استكامل مرشوع دراسة مراجعة أسواق
االتصاالت وتنفيذ مخرجاته.

● تطبيق األحكام العالجية والتنظيمية
عىل املهيمن ،وإزالة أية عالجات  /أحكام
تنظيمية غري مربرة مطبقة عىل املشغلني
غري املهيمنني ،إن وجدت.

استكامل مرشوع منهجية الكلفة املتزايدة
طويلة األمد لحساب أجور الربط البيني
بني املشغلني يف قطاع االتصاالت (.)LRIC

● احتساب أجور الربط البيني بصور
تضمن الكفاءة واملنافسة الفعالة بني
املشغلني.

تطبيق مرشوع نقل األرقام الخلوية وإدارة
سجل األرقام الوطني.

● زيادة املنافسة بني مشغيل خدمات
االتصاالت املتنقلة من خالل متكني مشرتيك
تلك الرشكات من االنتقال إىل املشغل
الذي يرى أنه يلبي متطلباته مع خيار
االحتفاظ برقم هاتفه دون تغيري.
● إصدار نظام معدل لرتخيص مشغيل
الربيد الخاص.
● تطبيق األحكام التنظيمية حول التوثيق
االلكرتوين.
● فتح املجال لفرص استثامرية يف القطاع
من خالل وضع آلية واضحة ومحددة
لرتخيص الرتددات يف النطاقات املختلقة،
تتيح استخدام كافة التقنيات وتسمح
بالحيادية وتقود إىل التقارب (االندماج)،
مع تحديد رشوط ومتطلبات تحقيق ذلك.

إعداد مسودة نظام معدل لرتخيص
مشغيل الربيد الخاص.
تبني مبدأ حيادية التكنولوجيا يف تخصيص
الرتددات.
مراجعة وتعديل أسس تسعري ترخيص
الرتددات.
مراجعة تعليامت فض املنازعات بني
املرخصني املعمول بها حاليا.
إصدار وتطبيق األحكام التنظيمية
املتعلقة بالتوثيق االلكرتوين يف ضوء
صدور الترشيعات الناظمة للموضوع.

● تطوير اإلطار الترشيعي لقطاع الربيد.
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ضامن توفر خدمات االنرتنت
ذات النطاق العريض بحيث
تكون متاحة وميرسة

ضامن توفر املعلومات الالزمة
لدى املستهلكني لتمكينهم من
اتخاذ قرارات استهالكية سليمة،
وسهولة الوصول إىل مجموعة
واسعة من املنتجات بأسعار
تنافسية وخدمات عالية الجودة

● تبني نظام متقدم إلدارة الطيف
الرتددي.
● توفري خدمات االتصاالت واالنرتنت
عريض النطاق يف كافة مناطق اململكة.
● إطار تنظيمي محدث ملراقبة جودة
الخدمات التي تقدمها رشكات االتصاالت
املرخصة وتوفري املعلومات الكافية
للمشرتك للقيام باختيار الخدمة ومزودها
بناء عىل معرفة كافية.
● ضامن توفري مؤرشات اقتصادية وبيانات
كافية لتمكني الهيئة من تنظيم خدمات
قطاع االتصاالت املقدمة للمواطنني ضمن
بيئة تنافسية وأسعار عادلة.

دراسة آلية االنتقال للبث اإلذاعي
والتلفزيوين الرقمي بالتعاون مع وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطبيق
مخرجات تلك الدراسة.
إصدار إطار تنظيمي جديد للخدمة
الشمولية وإعداد مسودة نظام إدارة
صندوق الخدمة الشمولية والتعليامت
املتعلقة بذلك فور انتهاء وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات من تعديل سياسة
الخدمة الشمولية.
تطوير وتحديث اإلطار التنظيمي
ملراقبة جودة خدمات االتصاالت وجمع
املعلومات الخاصة بها ونرشها بصورة
واضحة ومفهومة.
عمل مسوحات ميدانية لقياس رىض
ووعي مستخدمي خدمات االتصاالت.
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احل�سابات اخلتامية للهيئة للعام 2009
القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول
 ،2009مع تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قامئة املركز املايل
كام يف  31كانون األول

قائمة (�أ)

2009

2008

املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة
مستودعات
عطاءات وقرارات إحالة غري موردة
أرصدة مدينة أخرى
مجموع الموجودات المتداولة

دينار �أردين

دينار �أردين

11,208,589
43,572,913
8,637,786
43,849
13,090
184,207
63,660,434

8,597,673
48,597,636
7,280,643
47,294
5,000
158,450
64,686,696

املوجودات غري املتداولة
عطاءات وقرارات إحالة غري موردة
ممتلكات وآالت ومعدات-بالصايف
مشاريع تحت التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة
مجموع الموجودات

5,804,044
3,071,792
259,467
9,135,303
72,795,737

املطلوبات والوفر املحتفظ به
املطلوبات املتداولة
إيرادات مقبوضة مقد ًما
إيرادات رخص وترددات غري متحققة
ذمم دائنة
أمانات
مجموع المطلوبات المتداولة

943,491
852,081
6,875,281
1,461,384
10,132,237

747,057
1,462,328
6,795,770
1,401,634
10,406,789

الوفر املحتفظ به
مجموع المطلوبات والوفر المحتفظ به

62,663,500
72,795,737

62,669,480
73,076,269

املوجودات

5,594,210
2,535,896
259,467
8,389,573
73,076,269
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قامئة الدخل الشامل
للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول

الإيرادات

قائمة (ب)

2009

2008

دينار �أردين

دينار �أردين

120,006,809

110,231,375

إيرادات منحة اإلتحاد األورويب

1,145,900

732,821

إيرادات فوائد بنكية

1,465,026

1,433,665

458,536

608,852

123,076,271

113,006,713

إيرادات تشغيلية

إيرادات أخرى
مجموع الإيرادات
النفقات
نفقات تشغيلية

()2,837,877

()2,641,046

نفقات تحويلية

()639,898

()486,168

إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

()320,337

()264,383

نفقات إستشارات فنية ودراسات

()101,292

()2,358,010

()1,145,900

()732,821

-

()1,186

جمموع النفقات

()5,045,304

()6,483,614

تعديالت سنوات سابقة

()1,274,133

-

116,756,834

106,523,099

نفقات منحة اإلتحاد األورويب
خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

وفر ال�سنة
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قامئة التغري يف الوفراملحتفظ به
للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول

قائمة (ج)

2009

2008

دينار �أردين

دينار �أردين

الوفر المحتفظ به في بداية السنة

62,669,480

61,364,073

وفر السنة

116,756,834

106,523,099

()116,762,814

()105,000,000

-

()221,767

مبالغ محولة لوزارة املالية
قيمة أرض محولة لوزارة املالية
محول من مخصص أمانات لرشاء أجهزة
حاسوب ،برامج ،أثاث ،تجهيزات مكتبية

-

4,075

ومبنى الهيئة
الوفر المحتفظ به في نهاية السنة

62,663,500

62,669,480

ال يعترب كامل رصيد الوفر املحتفظ به أعاله وفرا ً نقدياً ،حيث ميثل هذا املبلغ إيرادات تخص عام  ،2009وتتعلق بحصة الهيئة من
عوائد التشغيل للرشكات املرخصة وتستحق القبض خالل عام  ،2010باإلضافة إىل أمانات وذمم رشكات.
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قامئة التدفقات النقدية
للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية :
وفر السنة
تعديالت للبنود غري النقدية :
إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
خسائر إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
التغري يف املوجودات و املطلوبات املتداولة:
إيرادات مستحقة
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
مستودعات
إيرادات مقبوضة مقدماً
إيرادات رخص و ترددات غري متحققة
ذمم دائنة
أمانات
صافي النقد المتأتي من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية :
عطاءات وقرارات إحالة غري موردة
صايف رشاء ممتلكات وآالت و معدات
مشاريع تحت التنفيذ
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية:
مبالغ محولة لوزارة املالية
صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد املعادل كام يف بداية السنة
النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة
معلومات عن ن�شاط غري نقدي
قيمة أرض محولة لوزارة املالية

قائمة (د)

2009

2008

دينار �أردين

دينار �أردين

116,756,834

106,523,099

320,337
-

264,383
1,186

5,024,723
()1,357,143
()25,757
3,445
196,434
()610,247
79,511
59,750
120,447,887

()3,020,031
()2,657,486
()55,197
()3,908
194,637
1,429,496
2,726,148
1,034,117
106,436,444

()217,924
()856,233
()1,074,157

()677,134
()119,312
()259,467
()1,055,913

()116,762,814
()116,762,814
2,610,916
8,597,673
11,208,589

()105,000,000
()105,000,000
380,531
8,217,142
8,597,673

-

221,767

الف�صل ال�ساد�س

احل�سابات اخلتامية للهيئة للعام 2009

45

			

امللحقـــات

46

ملحق رقم (:)1
التقرير الثاين ملتابعة تنفيذ الهيئة ملهامها الواردة يف وثيقة ال�سيا�سة
العامة للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع
الربيد 2007

47

تنفيذ ال�سيا�سة املتعلقة بقطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
تنفيذا ً 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 بنودا ً 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  ،2009وعىل النحو التايل:

● لغاية تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املنافسة الفعالة والحد من آثار الهيمنة ،تم القيام مبا ييل:

 البدء بإعداد مراجعة شاملة ألسواق االتصاالت باململكة من خالل تعريف كافة األسواق الفرعية وتحديد الرشكات املهيمنةيف كل سوق وتحديد اإلجراءات العالجية واألحكام التنظيمية الالزمة لزيادة املنافسة ومبا يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت
وتعليامت حامية املنافسة يف قطاع االتصاالت الصادرة عن الهيئة.
 البدء ببناء مناذج احتساب كلف الربط البيني للمشغل الثابت ومشغيل الهواتف املتنقلة بناء عىل الكلفة املتزايدة عىل املدىالطويل للخدمات“ ”Total Service long-run incremental cost plus (TSLRIC(+وذلك لغايات التأكيد عىل بقاء مستوى
األسعار بشكل معقول ،والحد من أثار الهيمنة والحرص عىل أن تعكس األسعار الكلفة االقتصادية للمشغلني ومقدمي الخدمات.

● ومن أجل تسهيل الدخول الرسيع ملنافسني جدد إىل قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات
جديدة وإيجاد إمكانيات جديدة لدخول السوق ،تم القيام مبا ييل:
 تعديل الرخصة الفردية املمنوحة لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ،وذلك لتمكينها من تقديم خدمات الجيل الثالثلالتصاالت املتنقلة ،األمر الذي سيسهم يف توفري خدمات اتصاالت جديدة يف اململكة من شأنها أن تتيح ملستخدمي تقنية الجيل
الثالث القدرة عىل تصفح االنرتنت من خالل األجهزة الخلوية املدعمة لتلك التقنية برسعات عالية وإجراء مكاملات بالصوت والصورة.
 االنتهاء من مراجعة خطة الرتقيم الوطنية وإقرار النسخة املحدثة. مراجعة وإقرار تعليامت حجز وتخصيص السعات الرقمية. البدء بالخطوات األوىل لتطبيق خدمة نقل األرقام من خالل طرح عطاء مفتوح يتم من خالله اختيار طرف ثالث إلنشاء وتشغيلنظام لهذه الغاية.
 إصدار ونرش النسخة املحدثة لإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة والتي تهدف إىل تقييم مستوى جودة الخدمة املقدمة يف سوقاالتصاالت األردين.

● لتقليل العوائق أمام الدخول إىل السوق وتبسيط اإلجراءات املتعلقة بالرتخيص لتمكني املرخص لهم من رسعة
النفاذ إىل السوق بالحد األدىن من متطلبات الرتخيص ،تم القيام مبا ييل:
 إصدار تعليامت تجديد رخص االتصاالت العامة والتي تعالج أحكامها موضوع تجديد الرخص الفئوية والفردية وتنسخ تعليامت"تجديد الرخص الفئوية لالتصاالت العامة" ،لتسهيل الرجوع إليها عند تقديم طلب تجديد الرخصة.

● ولتعزيز كفاءة استخدام طيف الرتددات الراديوي ،فقد تم القيام مبا ييل:

 اعتامد الجدول الوطني لتوزيع الرتددات. إصدار التعليامت الخاصة بإنشاء وتعديل املواقع الراديوية لغايات استخدام الرتددات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت العامة. املراجعة الدورية لتعرفة الرتددات باإلضافة إىل مراجعة وتعديل طلبات وإجراءات تراخيص الطيف الرتددي وإجراءات ومواصفاتاملوافقة للمحطات الراديوية.
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 لغايات إيجاد بيئة قابلة للتنبؤ يف االستخدام الحايل واملستقبيل للطيف الرتددي يف األردن تم إصدار ونرش الوثيقة االستشارية الخاصةبتخطيط الحزم الرتددية يف حزم .UHF
 لغاية إزالة القيود أمام املرخصني لتقديم خدمات اتصاالت ذات جودة عالية يف الحزم الرتددية املرخص لهم بها ومبا يتوافق معأحدث التطورات التكنولوجية تم إصدار الوثيقة االستشارية الخاصة بتحرير النطاقني الرتدديني 900م.هـ  1800-م .هـ يف األردن.

● لغاية رفع الجاهزية االلكرتونية للمملكة وللمساعدة يف تحقيق هدف زيادة النسبة الحالية النتشار الحواسيب
الشخصية واإلنرتنت ،تم القيام مبا ييل:
 الحرص عىل تسهيل اإلجراءات أمام الرشكات املرخصة لدى الهيئة للحصول عىل سعات دولية إضافية لالنرتنت تساهم يف زيادةاملنافسة يف السوق املحيل.
 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
واملجمعات التجارية واملؤسسات التعليمية.
 إعداد تعليامت واضحة وشفافة ألنظمة االتصاالت الساتلية األرضية تأخذ بعني االعتبار تسهيل الدخول برسعة إىل السوق،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.
 تعمل الهيئة وبوترية عالية عىل تعزيز املنافسة يف سوق االنرتنت من خالل إيجاد مجموعة من الظروف السوقية التي تعتقدأنها ستسهم يف رفع مستوى املنافسة وتنوع التقنيات وخفض األسعار لجعلها يف متناول رشيحة واسعة من املواطنني ويف مناطق
مختلفة ،األمر الذي سيؤثر بشكل كبري عىل ازدياد انتشار االنرتنت.
 بناء عىل اإلحصائيات املتوفرة لدى الهيئة للربع الثالث من العام  2009فقد تجاوز عدد مستخدمي خدمة االنرتنت  1.6مليونمشرتك وبنسبة انتشار بلغت ( ،)%28أما عدد املشرتكني فقد بلغ حوايل ربع مليون مشرتك.

● ولغاية مراقبة التطور بجاهزية اململكة االلكرتونية تم جمع اإلحصائيات املتعلقة مبؤرشات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات الكفيلة مبراقبة هذا التطور وتقدميها لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
● البدء بدراسة مراجعة مدى الحاجة لتعديل سياسة الخدمة الشمولية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
● لضامن توفري بيئة موثوقة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،تم القيام مبا ييل:

 إصدار القرار التنظيمي حول إرسال رسائل الجملة وذلك بعد استشارة كافة املعنيني خالل جولتني من االستشارة العامة وتوفريآليات لوقف استالم رسائل الجملة الدعائية بالتنسيق مع رشكات االتصاالت املتنقلة.
 االنتهاء من مراجعة مدى كفاية ومالمئة أمن أنظمة االتصاالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة عىل التكيف وتقديمالتوصيات للتعامل مع نقاط الضعف املحددة.
 املشاركة يف إعداد مسودة نظام لرتخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين. إصدار التعليامت ذات العالقة بالرتتيبات والحدود لتوفري خدمات اتصاالت الطوارئ بعد استشارة كافة املعنيني بهدف الوصولإىل تقديم خدمات اتصاالت الطوارئ بكل يرس وسهولة.

● بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة ما ييل:
 ( )24رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية. )54( -رشكة اتصاالت حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.
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● لضامن الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد قامت الهيئة مبا ييل:

 االستمرار يف مراقبة تنفيذ مشغل الربيد العام لرشوط عقد األداء ،باإلضافة إىل مراقبة التزام مشغيل الربيد الخاص املرخصني بنصوصالترشيعات النافذة املفعول.
 إصدار التعليامت املعدلة لتعليامت أسس وإجراءات معالجة الشكاوى الخاصة بالخدمات التي يقدمها مشغيل الربيد الخاص املرخصنيمن قبل الهيئة.
 إصدار التعليامت املعدلة لتعليامت اإلجراءات والتدابري األمنية والصحية يف نقل البعائث الربيدية الخاصة. إصدار القرار املتعلق بتطبيق اإلطار التنظيمي ألسعار الخدمات الحرصية لرشكة الربيد األردين. إصدار التعليامت املعدلة لتعليامت إجراءات ترخيص مشغيل الربيد الخاص. التعاون والتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إعداد املسودة املعدلة لنظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص رقم ()110لسنة .2004
 االستمرار يف إعداد ونرش البيانات واملؤرشات اإلحصائية بهدف دراسة ومراقبة تطور السوق الربيدي. االستمرار يف املشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إعداد املسودة املعدلة لقانون الخدمات الربيدية رقم  34لسنة .2007 املشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف إعداد مسودة تعليامت الخدمات الربيدية الشمولية. املشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تجديد عقد األداء الخاص مبشغل الربيد العام حيث تم تعديله بشكل يتوافق معأهداف ومتطلبات السياسة العامة للحكومة .2007

● بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم الخدمات الربيدية يف اململكة حتى نهاية عام  2009كام ييل:
 (  ) 6مشغل بريد خاص  /فئة دويل. )19( -مشغل بريد خاص  /فئة محيل.

الف�صل ال�سابع

امللحـقــــــــــــــــــــات

50

ملحق رقم (:)2
قطاع االت�صاالت يف اململكة /حقائق و�أرقام

51

جدول رقم ( )1يبني املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت
خالل الفرتة ()2009-2005

2009

العــــــام

		
2005

		
2006

		
2007

2008

عدد املشرتكني (باأللف)

628

614

559

519

501

نسبة االنتشار

%11.6

%11

%10

%8.9

%8.4

عدد امل�شرتكني ون�سبة انت�شار الهاتف الثابت
)(2009-2005
%12
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%0

0
2009

ن�سبة االنت�شار

2008

2007

2006
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جدول رقم ( )2يبني املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف الخلوي والراديو املتنقل
خالل الفرتة ()2009-2005

العــــــام

		
2005

		
2006

		
2007

2008

2009

عدد املشرتكني (باأللف)

3138

4343

4772

5314

6014

نسبة االنتشار

%57

%78

%83.3

%91

%101

عدد امل�شرتكني ون�سبة انت�شار الهاتف اخللوي والراديو املتنقل
)(2009-2005
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جدول رقم ( )3يبني املؤرشات املتعلقة مبشرتيك خدمة اإلنرتنت
خالل الفرتة ()2009-2005

2009

العــــــام

		
2005

		
2006

		
2007

2008

عدد املشرتكني (باأللف)

197

206

228

229

245

نسبة االنتشار

%3.6

%3.7

%4

%4

%4.1

خدمة االنرتنت (عدد امل�ستخدمني ون�سبة الإنت�شار)
()2009-2005
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جدول رقم ( )4يبني املؤرشات املتعلقة مبستخدمي خدمة االنرتنت خالل الفرتة
()2009-2005

العــــــام

		
2005

		
2006

		
2007

2008

2009

عدد املشرتكني (باأللف)

720

770

1163

1500

1742

نسبة االنتشار

%13.2

%13.7

%20

%26

%29

خدمة االنرتنت (عدد امل�ستخدمني ون�سبة الإنت�شار)
()2009-2005
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جدول رقم ( )5يبني تطور حجم االستثامر يف قطاع االتصاالت
( )2009-2005باملليون دينار

		
2005

		
2006

		
2007

2008

2009

الهاتف الثابت

12.3

12.7

12.2

23

24

الهاتف الخلوي والراديو
املتنقل

137

139

92.5

65

120

االنرتنت

5.6

2.3

11.1

22

31

خدمات اتصاالت أخرى

0.4

1.5

0.5

5

0.5

155.3

155.4

116.3

115.0

175.5

نوع اخلدمة

المجموع

حجم اال�ستثمار ال�سنوي يف قطاع االت�صاالت
()2009-2005
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جدول رقم ( )6يبني تطور عدد العاملني يف قطاع االتصاالت ( )2009-2005باأللف

		
2005

		
2006

		
2007

2008

2009

الهاتف الثابت

2701

2432

2303

2212

2060

الهاتف الخلوي والراديو
املتنقل

2124

2251

2283

2079

2296

االنرتنت

450

415

498

644

1080

خدمات اتصاالت أخرى

50

294

135

345

320

5325

5392

5219

5280

5756

نوع اخلدمة

المجموع
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رخ�ص ات�صاالت فردية عامة *
#

ا�سم ال�رشكة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
 .24الروابط الذكية لخدمات االتصاالت

رشكة االتصاالت األردنية
الرشكة األردنية للنداء اآليل
الرشكة األردنية لخدمات الهواتف املتنقلة
البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة
رشكة الجيل الجديد لالتصاالت
رشكة أمنية لالتصاالت املتنقلة
الرشكة البحرينية األردنية للتقنية واالتصاالت
رشكة تراسل لالتصاالت
رشكة واي – ترايب ملتد – االردن (اتكو كلريواير ملتد/االردن سابقاً)
رشكة آيله لالستشارات والخدمات االستثامرية
املؤاخاة للخدمات اللوجستيه واالتصاالت
الرشكة األردنية لخدمات الكيبل التلفزيوين واالنرتنت
األردن ديب لالتصاالت والتكنولوجيا
شعاع املدينة لالتصاالت الالسلكية
رشكة اكسلرييرت لالتصاالت األردن
رشكة فيتل هولدينغز املحدودة /األردن
رشكة الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا
رشكة الربط العريب لالتصاالت
رشكة دروب لالتصاالت
رشكة فياكالود -األردن
رشكة ذي بلو زون ايست/األردن
الرشكة املتقدمة املوحدة األردنية لالتصاالت
الرشكة األردنية لخدمات نقل البيانات

املوقع االلكرتوين
www.jordantelecomgroup.com
www.mirsal.com
www.zain.com.jo
www.orange.jo
www.xpress.jo
www.umniah.com
www.batelco.jo
www.tarasol.jo
www.wi-tribe.jo
www.xol.jo
www.jcs.jo
www.mabco.com.jo
acc-jordan@acceleratortech.com
www.neugroups.com
www.friendimobile.com
www.viacloud.com
www.thebluezone.com
www.orange.jo
www.smartlinkcomm.com
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رخ�ص ات�صاالت فئوية عامه**
#

ا�سم ال�رشكة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
 .29الرشكة األردنية إلدارة وتتبع املركبات

رشكة االتصاالت األردنية
رشكة الجيل الجديد لالتصاالت
الرشكة العربية الدولية للتعليم واالستثامر  /جامعة العلوم التطبيقية األهلية
الرشكة األردنية لخدمات تراسل املعطيات
رشكة التواصل لخدمات الرتاسل
رشكة الرشق األوسط لالتصاالت
رشكة تقنية تبادل الشبكات
رشكة شبكة االتصاالت الدولية
رشكة اإلمارات لتكنولوجيا املعلومات
الرشكة العاملية للخدمات اإلعالمية واالتصاالت
الرشكة العاملية للمواصالت السلكية والالسلكية للطريان
رشكة عرب الكمبيوتر لالتصاالت
الدقة لالستثامرات والتجارة الدولية
امللكية األردنية
الرشكة املرصية األردنية لنقل البيانات
رشكة فياكالود األردن
الرشكة األردنية العاملية لالتصاالت الرسيعة
وكالة رويرت لألنباء
الرشكة الواقعية للربط الالسليك
رشكة االتجاهات الرقمية
رشكة بيال لالتصاالت
رشكة جرس االردن
رشكة نداء عامن لخدمات االتصاالت
رشكة كريستال لالتصاالت
رشكة الرؤيا األردنية لالتصاالت
رشكة عيل الحسيني ورشيكه
رشكة عز الدين أبو صالح ورشيكه
رشكة سام لالتصاالت

املوقع االلكرتوين
www.jordantelecomgroup.com
www.xpress.jo
www.asu.edu.jo
www.fastlinkdata.jo
www.tawasulnet.com
www.mec.com.jo
www.next.jo
www.cyberia.jo
www.info2cell.com

www.primus.com.jo
www.ionet.com
www.rj.com
www.tedata.net
www.viacloud.com
www.swiftel.com.jo
www.lasilkee.com
www.dd-tele.com

www.ammancall.com

www.al-hussainitelecom.com
www.belljordan.jo
www.sama.jo
www.trak-link.com
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رشكة املقسم العاملي لالتصال
.30
رشكة سمر لالتصاالت
.31
رشكة املدار لتكنولوجيا االتصاالت
.32
رشكة سالم لحلول االتصاالت
www.scsone.net
.33
رشكة الخامسية لالتصاالت
www.pentatelecom.com
.34
رشكة زياده وجاموس
.35
رشكة الثابت لالتصاالت وااللكرتونيات
www.fte.com.jo
.36
رشكة الدمج لحلول االتصاالت
www.aldamj.com
.37
رشكة السليم لالتصاالت
www.saleemcom.com
.38
رشكة وكاالت العالمات التجارية
.39
رشكة امرية لالتصاالت
.40
www.tg.jo
رشكة بوابة التقنيات لتقنيات االتصاالت والشبكات
.41
www.redseatel.jo
رشكة البحر األحمر لالتصاالت
.42
www.ur-talk.com
رشكة كالم لالتصاالت
.43
رشكة فراس الزيتون ورشكاه
.44
رشكة الرائع لخدمات االتصاالت
www.splendor.net
.45
الرشكة العربية األمريكية لالتصاالت
www.aa-telecom.com
.46
رشكة رحال لالتصاالت ( الربج لحلول تكنولوجيا االتصاالت سابقا)
.47
رشكة شبكة زاجل العاملية للتكنولوجيا
.48
www.callskylink.com
الرشكة األردنية الكندية لالتصاالت
.49
www.broadhorizon-jo.com
رشكة تكليف الفرهود ورشكاه
.50
www.blink.jo
رشكة الحزمة العريضة لالتصاالت
.51
الرشكة املتكاملة للبطاقات الذكية
.52
www.e-rada.com
رشكة إرادة للحلول االلكرتونية
.53
الرشكة األهلية لخدمات االتصاالت
.54
* الرخص 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.
** الرخص الفئوية:
مطلوب من جميع مزودي خدمات االتصاالت العامة ممن ال يستخدمون موارد نادرة أو أولئك الذين تقرر
فئوية
الحصول عىل رخص
ٌ
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.
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م�شغل الربيد العام
#

ا�سم ال�رشكة

.1

رشكة الربيد األردين

م�شغلي الربيد اخلا�ص (فئه حملي * )
#

ا�سم ال�رشكة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

رشكة دي أند يس (ش.م.ل« ).اوف شور»
رشكة الرواد لخدمات نقل البضائع
رشكة العزة للربيد الرسيع
رشكة مرسال لخدمات النقل والتوصيل
رشكة واصل للتوزيع والخدمات اللوجستية
رشكة أسامة الحجازين ورشيكته
رشكة جت لنقل الركاب
رشكة برتا املتميزة لخدمات النقل الرسيع
رشكة بريد للشحن والتوزيع
رشكة كامل دوله ورشكاه
الرشكة الدولية للربيد الرسيع ذ.م.م
رشكة الثقة للنقل الدويل املساهمة العامة
رشكة سيجال للخدمات التجارية
رشكة سيف الدولية للتوزيع
رشكة مذكور الكباريتي ورشكاه
رشكة لؤي نرصاوي ورشيكه
رشكة ماهر الترتسنان وسوسن فضيل أبو عبيد
رشكة محمد سعيد السيفي ورشيكه
رشكة الربط للحلول اللوجستية

* رخصة فئة محيل :وتخول املرخص له نقل البعائث الربيدية الخاصة داخل اململكة.
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م�شغلي الربيد اخلا�ص (فئة دويل * )
#

ا�سم ال�رشكة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الرشكة العربية األمريكية للنقل الدويل الرسيع
رشكة الخدمات الدولية للسياحة والسفر
رشكة دي اتش ال اوبرشينز ب.ف .األردن للخدمات املحدودة املسؤولية
رشكة يت أن يت اكسربيس العاملية
رشكة الصقر للنقل الرسيع
الرشكة العاملية املثىل لخدمات الشحن والوكاالت املالحية

* رخصة فئة دويل :وتخول املرخص له نقل البعائث الربيدية الخاصة داخل اململكة وإىل خارجها.
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