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الف�صل الأول
كــلمـــة رئـــي�س جمـــل�س املفـــو�ضــني /
الـــرئيـــ�س الـــتنــفيــذي

 .1كلمة رئي�س جمل�س املفو�ضني /الرئي�س التنفيذي
لقد �شهد قطاع االت�صاالت يف اردننا العزيز تطوراً ملحوظاً منذ بدايات حترير قطاع االت�صاالت املتنقلة وقطاع
االت�صاالت الثابتة ،حيث غدا قطاعاً هاماً وحمفزاً لالقت�صاد الوطني وا�صبح احد ركائز الرفاه االجتماعي.
فتطوير البنية التحتية ،وتقدمي خدمات جديدة وحت�سني نوعية اخلدمات املقدمة ،باال�ضافة اىل رفع ن�سب
انت�شار اخلدمات انعك�س ب�شكل ملمو�س على االقت�صاد الوطني ،من حيث خلق فر�ص جديدة لال�ستثمار،
وازدياد املناف�سة ،وزيادة فر�ص العمل ،وحت�سني القدرة االنتاجية لقطاعات العمل االخرى ،حيث ا�سهم هذا
القطاع مبا يعادل ( )%12من الناجت املحلي الإجمايل خالل ال�سنوات املا�ضية.
وقد �ساهمت الهيئة بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة ،يف تهيئة هذا القطاع لتوفري خدمات جديدة
متطورة ادت اىل انخفا�ض الأ�سعار ،وتوفري عرو�ض جديدة ب�أ�سعار مناف�سة ،وتوفري فر�ص عمل مبا�رشة وغري
مبا�رشة وبالتايل امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة.
ان اجنازات العام  2011هي دليل على موا�صلة العطاء ،حيث يعر�ض هذا التقرير اهم حمطات االجناز التي حققتها الهيئة م�ستنرية بالتوجيهات
امللكية ال�سامية للنهو�ض بهذا القطاع وجعله من رواد قطاعات االعمال االخرى.
وا�ستمراراً جلهودها خالل االعوام ال�سابقة ،فقد قامت الهيئة خالل العام  2011ب�إ�صدار تعليمات جتديد رخ�ص االت�صاالت العامة ،كما وا�صلت
جهودها الرامية اىل احلفاظ على جودة اخلدمة املقدمة من خالل موا�صلة �إجراء امل�سوحات والدرا�سات لقيا�س م�ستوى جودة خدمات االت�صاالت،
كما ركزت الهيئة وب�شكل خا�ص خالل العام  2011على حماية حقوق امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات .كما وقامت
الهيئة با�صدار تعليمات خدمة الدليل لتنظم طريقة احل�صول على �أرقام هواتف امل�شرتكني وا�صدار تعليمات الجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوي
االزعاج ،باال�ضافة اىل الرتكيز على توعية امل�ستفيدين بحقوقهم من خالل احلمالت االعالمية التي اطلقتها على مدار العام.
من جانب �آخر ،جاء ح�صول الهيئة على جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية  -املركز الأول يف املرحلة الربونزية �ضمن
فئة امل�ؤ�س�سات العامة امل�شاركة لأول مرة  -يف منت�صف العام  2011خال�صة عمل متوا�صل ود�ؤوب من كادر م�ؤهل قادر على تقدمي االجناز تلو
االجناز وبروح معطاءه تت�سم باملهنية واالخال�ص على الدوام.
ان ديناميكية وت�سارع قطاع االت�صاالت ت�ضع الهيئة امام جمموعة من التحديات التي ينبغي ان تواجهها و�ضمن اعلى م�ستويات االداء العاملي،
فتطور التقنيات وما يرتتب عليه من دخول خدمات رقمية جديدة يق�ضي ان تقوم الهيئة مبواكبة االطر التنظيمية الالزمة التي تعزز التناف�سية
وحتافظ على حقوق امل�ستفيدين .كما ان تعزيز مكانة الهيئة �ضمن منظومة الهيئات الدولية املعنية بقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات هو
امر يف غاية االهمية ،ولهذا حتر�ص الهيئة على ادامة التوا�صل مع املنظمات الدولية ذات العالقة بهدف التعاون والتن�سيق.
حممد عزات الطعاين
رئي�س جمل�س املفو�ضني /الرئي�س التنفيذي
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الف�صل الثاين
نــبـذة عـن هيـئـة تــنظيـم قـطـاع االتـ�صـــاالت

 .2نبذة عن هيئـة تنظيـم قطـاع االت�صـاالت
الن�شــ�أة
�أن�شئت هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت مبوجب قانون االت�صاالت رقم  13ل�سنة  1995وتعديالته ،كم�ؤ�س�سة حكومية م�ستقلة معنية بتنظيم
قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ووفقا لقانون االت�صاالت تقع على الهيئة م�س�ؤولية "تنظيم خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقا لل�سيا�سة العامة املقررة
ل�ضمان تقدمي خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات للم�ستفيدين ب�سوية عالية و�أ�سعار معقولة ،ومبا يحقق الأداء الأمثل لقطاعي االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات".
كما تتوىل مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة جميع مقدمي اخلدمات الربيدية ومراقبة التزامهم بن�صو�ص القانون تنفيذاً لأحكام
قانون اخلدمات الربيدية رقم ( )34ل�سنة .2007
يف العام  2002مت تعزيز ا�ستقاللية الهيئة من خالل القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة  2002املعدل لقانون االت�صاالت رقم ( )13ل�سنة
 1995من خالل �إعادة هيكلة الهيئة وتو�سيع مهامها.
ويف العام � ،2011صدر القانون املعدل رقم ( )21ل�سنة  ،2011والذي ت�ضمن جميع مواد القانون امل�ؤقت مع �إجراء بع�ض التعديالت
على بع�ض مواده.

ر�ؤية الهيئة ور�سالتها وقيمها امل�ؤ�س�سية
الر�ؤية

بيئة ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتناف�سية ومتاحة للجميع ب�أ�سعار منا�سبة؛ تدعم بفاعلية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف الأردن.

الر�سالة

• �ضمان توفر خدمات ات�صاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية للجميع ب�أ�سعار منا�سبة؛
• احلفاظ على بيئة تنظيمية متكيفة تت�سم بالعدالة والتناف�سية واال�ستثمار؛
• العمل مع جميع امل�ستفيدين وال�رشكاء بانفتاح و�شفافية ومهنية عالية؛
• ت�أ�سي�س بناء تنظيمي متما�سك مبقايي�س عاملية ي�ضم موظفني على م�ستوى ٍ
عال من الكفاءة والتدريب.

القيم امل�ؤ�س�سية
• التميز
• ال�شفافية
• العمل اجلماعي
• العدالة
• الكفاءة
• االن�سجام
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جمل�س املفو�ضني
مبوجب قانون االت�صاالت رقم ( )13ل�سنة  1995وتعديالته ،يتوىل �إدارة الهيئة والإ�رشاف عليها جمل�س ي�سمى (جمل�س املفو�ضني) ي�ؤلف من
خم�سة �أع�ضاء متفرغني يتم تعيينهم بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب رئي�س الوزراء امل�ستند �إىل تو�صية وزير االت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات .وخالل العام  2011كان جمل�س املفو�ضني ي�ضم كل من:

�أع�ضاء جمل�س مفو�ضي الهيئة

عطوفة املهند�س حممد عزات الطعاين
رئي�س جمل�س املفو�ضني – الرئي�س التنفيذي
اعتباراً من 2011/ 6 /15

عطوفة املهند�س عليان القطارنة
نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني – ع�ضو جمل�س املفو�ضني

عطوفة ال�سيد موفق �أبو عاقوله
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
لغاية 2011/ 8 / 7

عطوفة املهند�س االن�صاري امل�شاقبة
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبارا من 2011/ 9 /25

عطوفة املهند�س و�سام الرما�ضني
ع�ضو جمل�س املفو�ضني
اعتبارا من 2011/ 9 /25

�صدر قرار ملجل�س الوزراء باملوافقة على ا�ستقالة عطوفة ال�سيد فادي قعوار الرئي�س التنفيذي ال�سابق للهيئة
اعتباراً من تاريخ .2011/ 4 /1 9
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داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻗﺴﻢ ادارة
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻗﺴﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﺠﻮدة

داﺋﺮة ادارة
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺘﺮددي
ﻗﺴﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﺮددات
ﻗﺴﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ
وﺗﺮﺧﻴﺺ اﻟﺘﺮددات

اﻟﺪاﺋﺮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺿﺎﺑﻂ اﺑﺤﺎث ﺳﻮق
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﺿﺎﺑﻂ اﺳﻌﺎر

ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺠﻤﻬﻮر

ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪ

ﻗﺴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺪﻗﻖ

وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

داﺋﺮة اﻻﺗﺼﺎل
واﻻﻋﻼم

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد
ﻗﺴﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت
ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻣﺤﻠﻞ ﻣﺎﻟﻲ

ﻗﺴﻢ ﺗﻔﺘﻴﺶ
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺮددات

ﻗﺴﻢ ادارة ﻧﻈﺎم
اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺘﺮددي
اﻟﻤﺤﻮﺳﺐ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ

داﺋﺮة ادارة اﻟﻤﻮارد
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺴﻢ اﻻﻳﺮادات

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻗﺴﻢ ادارة
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻮازم

ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﺿﺎﺑﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻗﺴﻢ اﻻﻋﻼم
واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﻣﺄﻣﻮر ارﺗﺒﺎط

ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﺮاﺳﻼت
ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺸﺮ

الف�صل الثالث
الـــملــــخـ�ص الـــتنــفيـذي
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 .3امللخـ�ص التنفيـذي
نتيجة للتطورات املت�سارعة التي �شهدها قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف االردن ،فان الهيئة التزمت بتعزيز منهجيتها يف العمل
التنظيمي ،لتحقيق الر�ؤية امللكية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم للنهو�ض بكافة القطاعات احليوية التي تلعب دوراً رئي�سياً
يف التنمية امل�ستدامة ،خ�صو�صاً وان هذين القطاعني يعتربان من القطاعات التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على قطاعات العمل االخرى.
لقد وا�صلت الهيئة خالل العام  2011بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بهذين القطاعني ،وقد قامت مبنح املزيد من الرخ�ص لتقدمي خدمات
االت�صاالت العامة ،كما قامت الهيئة مبنح رخ�صة ترددات ثانية خلدمات اجليل الثالث بعد �أن كانت قد �أ�صدرت الرخ�صة الأوىل يف عام ،2010
وذلك للم�ساهمة يف ازدياد ن�سبة ا�ستخدام خدمة الإنرتنت يف ال�سوق املحلية.
وبهدف املزيد من التنظيم ل�سوق االت�صاالت يف الأردن ،فقد �أ�صدرت الهيئة يف العام  2011عدداً من القرارات التنظيمية ملعاجلة خمتلف
الق�ضايا املتعلقة بتعزيز املناف�سة وملعاجلة مظاهر الهيمنة .حيث قامت با�صدار القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة �أ�سواق االت�صاالت الثابتة �ضيقة
النطاق ،والقرار التنظيمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة با�ستخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة الأمد (،)TSLRIC+
باال�ضافة اىل القرار التنظيمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة با�ستخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة الأمد (.)TSLRIC+
كما قامت الهيئة ببذل املزيد من اجلهود للمحافظة على جودة اخلدمة املقدمة من خالل �إجراء م�سوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س م�ستوى جودة
خدمات االت�صاالت ،باال�ضافة اىل �إعداد درا�سات ملراجعة اخلدمات امل�شمولة يف تعليمات مراقبة اجلودة ،واجراء م�سح ميداين لقيا�س وعي ور�ضا
امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت يف اململكة .هذا وقد �ساهمت الهيئة يف رفع اجلاهزية الإلكرتونية للمملكة من خالل متابعة التزام ال�رشكات
املرخ�صة بقرار جمل�س الوزراء حول تخفي�ض �رضيبة االنرتنت �إىل ( )%8باال�ضافة اىل غريها من االجراءات.
ومن جانب �آخر ،وبهدف تنظيم امل�سائل املتعلقة ب�إدارة الطيف الرتددي ،قامت الهيئة ب�إعداد الدرا�سات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من الطيف
الراديوي لل�سنوات القادمة وا�صدار اال�ست�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يف النطاقات ( 2100 – 1800 – 900 – 800م.هـ)،
كما تبنت الهيئة ا�ستخدام �أنظمة حا�سوبية و�أجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي.
وفيما يتعلق بحماية م�صالح امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت املختلفة ،فقد ا�صدرت الهيئة تعليمات خدمة الدليل التي تنظم طريقة احل�صول
على �أرقام هواتف امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت من خالل االت�صال مبراكز خدمات امل�شرتكني ،كما قامت الهيئة ب�إ�صدار تعليمات الإجراءات
والقواعد املتعلقة ب�شكاوى الإزعاج ،باال�ضافة اىل متابعة �شكاوى امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت والعمل على حلها ،كما متكنت الهيئة خالل
العام  2011من ال�سيطرة على مو�ضوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�سبقاً بالتعاون مع �رشكات االت�صاالت اخللوية .وقد قامت الهيئة
بطرح عطاء خا�ص بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية جلدوى تطبيق خا�صية نقل الأرقام اخللوية والثابتة بني امل�شغلني ،كما قامت باطالق عدة
حمالت اعالمية توعوية بهدف توعوية امل�ستفيديدن من خدمات االت�صاالت بحقوقهم.
ويف جمال التطوير امل�ؤ�س�سي ،فقد ركزت الهيئة على تطبيق برامج ومنهجيات �إدارية تواكب وحتاكي �أف�ضل املمار�سات العاملية التي من �ش�أنها
تر�سيخ ثقافة التميز واالرتقاء ب�سوية الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي ،وتطبيق امل�شاريع والدرا�سات املتخ�ص�صة يف البناء امل�ؤ�س�سي ،باال�ضافة اىل
م�شاركتها بجائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية والفوز باملركز الأول يف املرحلة الربونزية �ضمن فئة امل�ؤ�س�سات العامة
امل�شاركة لأول مرة  -يف منت�صف العام.
وحيث �أن الهيئة ت�ضطلع بدور فعال �إقليمياً ودولياً ،فقد قامت خالل العام  2011با�ست�ضافة ور�شة العمـل التنظيمية حول "الرتخيـ�ص وفتـح
اخليـارات للدخـول للأ�سـواق" وور�شة العمل العربية حول"كفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي يف املنطقة العربية" ،باال�ضافة اىل امل�شاركة يف
فعاليات ور�شة العمل "تطوير مناهج هند�سة االت�صاالت  -منظور �صناعي" ،كما �شاركت الهيئة يف العديد من الفعاليات العاملية.
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الف�صل الرابع
انــــجازات الــــهيـــئة فــــي الــــعام 2011

 .4اجنازات الهيئة يف العام 2011
 1-4الرتخيـــ�ص
رخ�صة ترددات اجليل الثالث

قامت الهيئة مبنح ال�رشكة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة (زين) رخ�صة ترددات لت�شغيل خدمات اجليل الثالث من االت�صاالت املتنقلة على
حزمة الرتددات  2.1 Ghzبعد انتهاء مهلة ال�سنة الفا�صلة اخلا�صة بالرتخي�ص الأول لهذه الرتددات ل�رشكة البرتاء الأردنية لالت�صاالت املتنقلة
(�أوراجن موبايل) .وتعترب هذه اخلطوة ذات ت�أثري �إيجابي كبري ،حيث �ست�ساهم يف ازدياد ن�سبة ا�ستخدام خدمة الإنرتنت يف ال�سوق املحلية،
كما �ست�ؤدي اىل انخفا�ض �أ�سعار النفاذ �إىل خدمة اجليل الثالث وتعزيز املناف�سة فيها ،بالإ�ضافة �إىل التو�سع يف التعرف على ثقافة الإنرتنت
املقدمة من خالل االت�صاالت املتنقلة ،وفتح املجال �أمام اال�ستثمارات املعتمدة على تكنولوجيا الإنرتنت عري�ضة النطاق.

رخ�ص تقدمي خدمات االت�صاالت العامة

قامت الهيئة يف العام  2011مبنح �رشكة بدور و�أحمد رخ�صة فردية عامة ،حيث بلغ عدد ال�رشكات املرخ�صة لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة
يف اململكة حتى نهاية عام  2011ما جمموعه (� )76رشكة مرخ�صة؛ منها (� )25رشكة حا�صلة على رخ�صة ات�صاالت فردية و(� )51رشكة حا�صلة
على رخ�صة ات�صاالت فئوية.
كما توفر الهيئة قائمة متكاملة من ال�رشكات املرخ�صة لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة وب�شكل حمدث من خالل موقعها االلكرتوين.

تعليمات معدلة لتعليمات جتديد رخ�ص االت�صاالت العامة

ٍ
ات�صاالت عاملة وفاعلة يف ال�سوق /القطاع؛ فقد �أ�صدرت الهيئة تعليمات
لغايات ت�سهيل عملية جتديد رخ�ص االت�صاالت العامة ،وو�صو ًال �إىل �رشكات
معدلة لتعليمات جتديد رخ�ص االت�صاالت العامة ،والتي تطبق على املرخ�ص لهم احلا�صلني على رخ�ص فردية �أو فئوية لالت�صاالت العامة.

م�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية لالت�صاالت املتنقلة

ا�صدرت الهيئة القرار التنظيمي املعدل حول م�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية لالت�صاالت املتنقلة ومت التوقيع على اتفاقية الرتخي�ص املعدلة ل�رشكة
الربط العربي لالت�صاالت «فريندي موبايل» لتقدمي خدمات م�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية لالت�صاالت املتنقلة وفقا لقرار الهيئة التنظيمي الذي ت�ضمن
�ضوابط تنظيمية وت�شغيلية لتقدمي تلك اخلدمة.

رخ�ص تقدمي اخلدمات الربيدية

قامت الهيئة مبنح عدد من رخ�ص م�شغل الربيد اخلا�ص  /فئة حملي لكل من �رشكة ال�رشق الأو�سط لتكنولوجيا االت�صاالت و�رشكة املتكاملة لل�شحن
والتوزيع ،باال�ضافة اىل �رشكة جاما للخدمات اللوج�ستية امل�ساندة ،لي�صبح بذلك عدد ال�رشكات املرخ�صة لتقدمي خدمات الربيد يف اململكة حتى
نهاية عام  2011ما جمموعه (� )27رشكة مرخ�صة؛ منها (� )21رشكة تعمل كم�شغل بريد خا�ص /فئة حملي و( )6تعمل كم�شغل بريد خا�ص/
فئة دويل.
كما توفر الهيئة قائمة متكاملة وحمدثة لل�رشكات املرخ�صة لتقدمي اخلدمات الربيدية من خالل موقعها االلكرتوين.

نظام ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص رقم ( )110ل�سنة 2004

كمبادرة لت�صحيح البيئة التنظيمية لقطاع الربيد� ،شاركت الهيئة وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف تعديل نظام ترخي�ص م�شغلي الربيد
املعدل رقم ( )2ل�سنة  2011والذي ت�ضمن تعديالت على ال�رشوط اخلا�صة
اخلا�ص رقم  110ل�سنة  ،2004حيث �أ�صدر جمل�س الوزراء النظام
ِّ
بطالب الرتخي�ص واملدة امل�ستغرقة مبنح الرخ�صة وت�صنيف الرخ�ص بالإ�ضافة �إىل التعديل على املخالفات،حيث �ستنعك�س التعديالت املطبقة
�إيجاباً على اخلدمات املقدمة للم�ستفيدين من جهة وعلى تنظيم عمل الهيئة واالرتقاء بالقطاع من جهة �أخرى.
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تعليمات ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص ل�سنة 2011

قامت الهيئة با�صدار تعليمات ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص ل�سنة  2011ال�صادرة مبقت�ضى �أحكام الفقرة (�أ) من املادة ( )18من نظام ترخي�ص
م�شغلي الربيد اخلا�ص رقم ( )110ل�سنة  2004وتعديالته ،حيث مت �إ�ضافة تعديالت على �إجراءات تقدمي طلب الرتخي�ص والوثائق املقدمة،
بالإ�ضافة �إىل تعديل �إجراءات حتويل فئة الرخ�صة ،و�إجراءات حتويل �أو التنازل عن الرخ�صة للغري ،و�إ�ضافة مادة لتنظيم مو�ضوع الربط البيني بني
املرخ�صني.

 2-4حتفيز بيئة املناف�سة
ت�سعى الهيئة ومن خالل ا�صدارها للعديد من القرارات التنظيمية اىل خلق بيئة تناف�سية جتذب امل�ستثمرين ،والتقليل ما امكن من مظاهر الهيمنة
يف ال�سوق ،ونذكر من هذه القرارت ما يلي:

القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة �أ�سواق االت�صاالت الثابتة �ضيقة النطاق

ا�صدرت الهيئة يف �شهر ت�رشين الثاين من العام  ،2011القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة �أ�سواق االت�صاالت الثابتة �ضيقة النطاق (االت�صاالت
الهاتفية الثابتة) .ويهدف هذا القرار �إىل معاجلة مظاهر الهيمنة يف �سوق االت�صاالت الثابتة �ضيقة النطاق  -والتي مت التو�صل �إىل وجودها بعد
درا�سة معمقة لل�سوق  -من خالل و�ضع �أحكام عالجية للحد من هذه املظاهر مبا يتنا�سب مع واقع ال�سوق ،حيث ت�ضمن القرار تعريفاً للأ�سواق
املعنية (�سوق التجزئة للنفاذ �إىل خدمات الهاتف الثابت لال�شرتاكات املنزلية وغري املنزلية� ،سوق التجزئة للمكاملات الهاتفية الثابتة داخل حدود
اململكة بالدفع امل�سبق والدفع الالحق لال�شرتاكات املنزلية وغري املنزلية� ،سوق التجزئة للمكاملات الدولية بالدفع امل�سبق والدفع الالحق
لال�شرتاكات املنزلية وغري املنزلية� ،سوق اجلملة لإنهاء املكاملات ال�صوتية على ال�شبكات الثابتة املنفردة� ،سوق اجلملة الن�شاء املكاملات من جميع
ال�شبكات الثابتة� ،سوق اجلملة خلدمة مترير املكاملات على جميع ال�شبكات الثابتة) ،باال�ضافة اىل اال�سواق املعنية التي حتتاج للتنظيم،
وحتديد امل�شغلني املهيمنني يف كافة اال�سواق اخلا�ضعة للتنظيم والأحكام والتدابري العالجية يف ال�سوق املعني.

القرار التنظيمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة

�أ�صدرت الهيئة يف �شهر اذار من العام  2011القرار التنظيمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة با�ستخدام منهجية الكلفة
املتزايدة طويلة الأمد ( ،)TSLRIC+حيث ت�ضمن القرار املوافقة على �أجور خدمات الربط البيني للهواتف املتنقلة با�ستخدام منهجية الكلفة
املتزايدة طويلة الأمد ( ،)TSLRIC+وذلك بنا ًء على خمرجات مناذج احت�ساب �أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها �رشكات االت�صاالت
املرخ�صة بعد الأخذ باملالحظات الواردة منها خالل مراحل بناء النموذج والذي ت�ضمن �أجور خدمتي �إنهاء املكاملات و�إن�شاء احلركة برتجمة الرتقيم
( .)NTTOوقد مت �إتباع �آلية التدرج ال�سعري عند حتديد الأجور انطالقاً من الأجور احلالية �إىل �أجور النموذج الكف�ؤ يف عام  ،2014حيث
�أ�صبحت الأجور نافذة اعتباراً من االول من ني�سان  2011وعلى مدى ثالث �سنوات.

القرار التنظيمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة

ا�صدرت الهيئة يف �شهر ت�رشين الثاين من العام  2011القرار التنظمي اخلا�ص ب�أجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة با�ستخدام منهجية
الكلفة املتزايدة طويلة الأمد ( ،)TSLRIC+حيث جاء هذا القرار مت�ضمناً �أجور خدمات الربط البيني الأخرى على ال�شبكات املتنقلة و�أجور
خدمات الربط البيني على ال�شبكات الثابتة بالإ�ضافة �إىل �أجور خدمات الربط البيني التي يقدمها م�شغلو ال�شبكات املتنقلة والثابتة .هذا وقد مت
�إتباع نف�س الآلية يف حتديد الأجور وهي التدرج ال�سعري من الأجور احلالية �إىل �أجور النموذج الكف�ؤ يف عام  ،2014حيث �أ�صبحت االجور
نافذة اعتباراً من منت�صف �شهر ت�رشين الثاين من العام  2011وعلى مدى ثالث �سنوات.
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 3-4احلفاظ على جودة اخلدمة املقدمة
ت�سعى الهيئة وعلى الدوام اىل االرتقاء مب�ستوى جودة اخلدمة املقدمة اىل امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت من قبل ال�رشكات املعنية ،حيث
قامت خالل العام  2011بالعديد من االجراءات لتحقيق هذه الغاية نذكر منها:

�إجراء م�سوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س م�ستوى جودة خدمات االت�صاالت

وا�صلت الهيئة خالل العام  2011اجراء امل�سح امليداين ال�شامل لكافة حمافظات اململكة ،والذي بد�أته نهاية العام  ،2010يف ما يخ�ص خدمات
اخللوي على م�ستوى اململكة ،حيث مت التو�صل اىل نتائج تعرب عن م�ستوى جودة خدمات االت�صاالت التي تقدمها ال�رشكات اخللوية وذلك من
خالل حتديد عدد من م�ؤ�رشات االداء الرئي�سية للخدمة وقيا�سها با�ستخدام انظمة الهيئة املتخ�ص�صة ،وقد مت �إعداد تقارير مب�سطة ميكن لأي
م�ستخدم قراءتها وفهمها ،ومت ن�رش هذه التقارير ب�شكل دائم على موقع الهيئة االلكرتوين على الرابط املو�ضح �أدناه بالإ�ضافة اىل ن�رش ملخ�صات
هذه التقارير من خالل و�سائل االعالم املختلفة:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2320&lang=arabic&lang=arabic

�إعداد درا�سات ملراجعة م�ؤ�رشات جودة خدمات االت�صاالت املتنقلة عري�ضة النطاق ()Mobile Broadband

قامت الهيئة ب�إجراء درا�سة للتطبيقات املوجودة يف العامل مل�ؤ�رشات اجلودة اخلا�صة بخدمات االت�صاالت املتنقلة عري�ضة النطاق
( ،)Mobile Broadbandومت التو�صل ل�صيغة مقرتحه لهذه امل�ؤ�رشات من قبل الهيئة ،وقد تال ذلك عقد �سل�سلة من االجتماعات مع ال�رشكات
املرخ�صة التي تقدم هذه اخلدمات وذلك بهدف الت�شاور مع املرخ�صني و�إ�رشاكهم يف �صياغة امل�ؤ�رشات الفنية لقيا�س جودة هذه اخلدمات وفقاً
ملا جاء يف التعليمات ذات العالقة؛ حيث مت التن�سيق مع كافة ال�رشكات وتعديل ال�صيغة املقرتحة ومبا يتوافق مع نتائج وتو�صيات االجتماعات.

م�سح ميداين لقيا�س وعي ور�ضا امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت يف اململكة

قامت الهيئة وبالتعاون مع �رشكة ا�ست�شارية متخ�ص�صة يف تنفيذ م�سح ميداين لقيا�س وعي ور�ضا امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت يف اململكة
وحول مدى معرفتهم بالهيئة واخلدمات التي تقدمها من جانب ،ومن جانب �آخر لتقييم م�ستوى جودة اخلدمات التي يتلقونها من ال�رشكات
املرخ�صة .ويهدف امل�رشوع اىل توفري قاعدة بيانات لدى الهيئة ت�شمل معلومات عن م�ؤ�رشات الأداء الرئي�سية خلدمات االت�صاالت ،الأمر الذي
�سي�ساعد الهيئة يف حتديد نقاط ال�ضعف والقوة مل�ستوى خدمات االت�صاالت يف ال�سوق الأردين والعمل على رفع �سويتها على م�ستوى اململكة،
وقد مت ن�رش نتائج هذا امل�رشوع على موقع الهيئة االلكرتوين.

م�سودة تعليمات ن�رش خدمات االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة العامة والتغطية املتعلقة بها

قامت الهيئة باعداد م�سودة تعليمات ن�رش خدمات االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة العامة والتغطية املتعلقة بها ،حيث �ست�شكل هذه التعليمات حال
اقرارها حجر الزاوية يف �إلزام ال�رشكات املرخ�ص لها بن�رش خدمات االت�صاالت الال�سلكية يف خمتلف مناطق اململكة ومب�ستوى تغطية منا�سب خا�صة مع
حتول تقدمي خدمات م�شغلي خدمات االت�صاالت املتنقلة من خالل �شبكات اجليل الثالث .و�سيرتتب على تطبيق هذه التعليمات و�صول اخلدمة
الال�سلكية ومب�ستوى الئق �إىل �رشيحة �أكرب من املواطنني و�إىل مناطق جغرافية �أو�سع ومبا �سي�ساهم يف ج�رس الفجوة الرقمية باجتاه انت�شار �أو�سع
خلدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الأردن.

املوافقات النوعية

�أناط قانون االت�صاالت بالهيئة مهمة «منح املوافقات النوعية وتنظيم �إدخال وا�ستعمال �أجهزة االت�صاالت الطرفية الالزمة لال�ستخدامات الفردية
واخلا�صة �أو لال�ستعمال يف مناطق حمددة ومراقبة ذلك اال�ستخدام» ،و ت�شمل �أجهزة االت�صاالت الطرفية �أجهزة الهاتف ب�أنواعها ال�سلكية والال�سلكية
واملفتاحية� ،أجهزة الفاك�س� ،أجهزة املقا�سم ،الأجهزة اخللوية…الخ .وعليه ،يقوم املعنيون يف الهيئة بفح�ص �أجهزة االت�صاالت الطرفية ومعاينتها
ومطابقتها مع ال�شهادات والوثائق املرفقة مع الطلب املقدم �إىل الهيئة من �أجل احل�صول على املوافقة النوعية .كما تعمل الهيئة على مراجعة
و حتديث املوا�صفات املعتمدة لديها من خالل متابعة املوا�صفات املعتمدة من قبل معاهد التقيي�س العاملية والتن�سيق مع م�شغلي �شبكات
االت�صاالت العاملة يف اململكة.
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وقد قامت الهيئة بدرا�سة الطلبات املقدمة من عدد من ال�رشكات ذات العالقة من �أجل احل�صول على املوافقات الفنية والنوعية الجهزة االت�صاالت
الطرفية باال�ضافة اىل �أجهزة االت�صاالت املختلفة والتي تدخل يف البنية التحتية ل�شبكات �رشكات االت�صاالت املرخ�صة ،حيث مت اجناز ما جمموعه
( )4147معاملة ،كما مت ا�ستالم واجناز ما جمموعه ( )940طلب الكرتوين من خالل موقع الهيئة لتجديد كتب املوافقات النوعية املنتهية،
ومت فح�ص ما جمموعة ( )105اجهزة من خمتلف �أنواع �أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.

الطلبات املتعلقة بال�سعات الرقمية

ان توزيع االرقام امل�ستخدمة يف تقدمي خدمات االت�صاالت على اجلهات املرخ�صة تقع �ضمن مهام هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت املحددة يف
قانون االت�صاالت .حيث تعك�س هذه الأرقام طبيعة اخلدمات و� /أو املكان املرتبط بها ،وقد قامت الهيئة بدرا�سة الطلبات املقدمة من ال�رشكات
املرخ�صة للح�صول على �سعات رقمية وحتليل ومتابعة مدى حاجة ه�ؤالء املرخ�صني لهذه ال�سعات الرقمية �أو اال�ستغناء عن بع�ض ال�سعات الرقمية
حيث مت حجز وتخ�صي�ص و�سحب عدة �سعات رقمية كما هو مبني �أدناه:
�أ -مت حجز ثالثة ع�رش �سعة رقمية للخدمات اجلغرافية للمرخ�صني� ،إ�ضافة لذلك مت حجز �سعة رقمية واحدة خا�صة بخدمات التكاليف امل�ضافة من
خالل ال�صوت واالنرتنت ،وثالثة ع�رش �سعة رقمية خا�صة بخدمات التكاليف امل�ضافة من خالل الر�سائل الق�صرية ،وحجز �أربعة �أرقام من �أرقام خدمات
التكاليف امل�ضافة اخلا�صة بالدليل التجاري ،وحجز رقم واحد خلدمات االت�صال املجاين.
ب -مت تخ�صي�ص �أحد ع�رش �سعة رقمية للخدمات اجلغرافية ،وخم�س �سعات رقمية خلدمات االت�صاالت املتنقلة للمرخ�صني� ،إ�ضافة لذلك مت
تخ�صي�ص �أربعة ع�رش �سعة رقمية خا�صة بخدمات التكاليف امل�ضافة من خالل ال�صوت واالنرتنت ،و�ستة وخم�سني �سعة رقمية خا�صة بخدمات
التكاليف امل�ضافة من خالل الر�سائل الق�صرية ،وتخ�صي�ص ثالثة �أرقام من �أرقام خدمات التكاليف امل�ضافة اخلا�صة بالدليل التجاري ،وتخ�صي�ص
�أربعة �أرقام خلدمات النفاذ واالت�صال املجاين ،و�سبعة رموز ت�شوير وطني ودويل.
ج -مت �سحب �سعتان رقميتان من املرخ�صني للخدمات اجلغرافية ،و�أربع �سعات رقمية خلدمات االت�صاالت املتنقلة ،و�سعة رقمية واحدة من
�أرقام اخلدمات اخلا�صة� ،إ�ضافة لذلك مت �سحب �ست �سعات رقمية خا�صة بخدمات التكاليف امل�ضافة من خالل ال�صوت واالنرتنت ،و�أربعة ع�رش
�سعة رقمية خا�صة بخدمات التكاليف امل�ضافة من خالل الر�سائل الق�صرية ،و�سحب رقم واحد من �أرقام خدمات التكاليف امل�ضافة اخلا�صة بالدليل
التجاري ،و�سحب ثمانية �أرقام خلدمات النفاذ واالت�صال املجاين.

امل�شاركة ب�أعمال جلنة الإعفاءات اجلمركية

قامت الهيئة من خالل جلنة الإعفاءات اجلمركية للبنية التحتية خلدمة اجليل الثالث بدرا�سة الطلبات املقدمة من ال�رشكات التي منحت ترخي�ص
لتقدمي اخلدمة من النواحي الفنية والت�أكد من مطابقة بنودها للجداول املتفق عليها م�سبقاً مع دائرة اجلمارك الأردنية ،كما مت �إ�صدار التو�صية
الفنية املنا�سبة وفقاً لواقع احلال ،حيث مت اجناز ( )320معاملة ر�سمية متعلقة ب�إعفاءات البنية التحتية لأجهزة اجليل الثالث.

امل�ساهمة يف رفع اجلاهزية الإلكرتونية للمملكة

لغاية رفع اجلاهزية االلكرتونية للمملكة وللم�ساعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�سبة احلالية النت�شار احلوا�سيب ال�شخ�صية والإنرتنت ،قامت الهيئة
مبا يلي:
• متابعة التزام ال�رشكات املرخ�صة بقرار جمل�س الوزراء حول تخفي�ض �رضيبة االنرتنت �إىل ( )%8يف �ضوء �إطالق خدمات اجليل الثالث.
• امل�ساهمة بالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الدرا�سة املعدة من قبل االحتاد الدويل لالت�صاالت (املكتب الإقليمي
العربي) بخ�صو�ص ربط �شبكات االنرتنت العربية.

الف�صل الرابع اجنازات الهيئة يف العام 2011

17

� 4-4إدارة الطيـف التـرددي
بهدف تنظيم امل�سائل املتعلقة ب�إدارة الطيف الرتددي ،قامت الهيئة خالل العام  2011ب�إعداد الدرا�سات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من هذا
الطيف لل�سنوات القادمة ،وا�صدار اال�ست�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يف النطاقات ( 2100 – 1800 – 900 – 800م.هـ).
كما تبنت الهيئة ا�ستخدام �أنظمة حا�سوبية و�أجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي ت�أخذ بعني االعتبار التقنيات الراديوية احلديثة
واملتطورة ،والذي �سي�ؤدي اىل اال�ستجابة ب�شكل �رسيع �إىل �شكاوى التداخل يف الرتددات وتبني طرق �شفافة و�رسيعة يف تخ�صي�ص وتوزيع
الطيف الرتددي.
ومن جانب �آخر ،ا�صدرت الهيئة خالل العام  2011ما جمموعه ( )539رخ�صة لرتددات حمطات راديوية و ( )441موافقة نوعية لالجهزة
الراديوية ،كما قامت الهيئة مبنح ما جمموعه ( )4563موافقة على ان�شاء موقع راديوي و ( )5937موافقة على و�صالت راديوية ل�رشكات
االت�صاالت العامة ،كما قام فريق التفتي�ش ومراقبة الرتددات يف الهيئة بالك�شف على �أكرث من ( )3200موقع راديوي والت�أكد من كافة املوا�صفات
الفنية ومطابقتها ل�رشوط الرتخي�ص ،وقام الفريق بالك�شف على �أكرث من ( )800موقع راديوي كانت قد تقدمت به ال�رشكات مقدمة اخلدمة بهدف
احل�صول على موافقة الهيئة الفنية لإن�شائها.
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الف�صل اخلام�س
حــمــايــة م�صـــالــح الــمــ�ستــفيديــن وتــعــزيز
الــمعرفة لديهم

 .5حماية م�صالح امل�ستفيدين وتعزيز املعرفة لديهم
تقوم الهيئة ب�إعطاء امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات االولوية الق�صوى يف م�ساعدتهم على حتقيق احتياجاتهم
واملحافظة على حقوقهم وذلك وفقا ملهامها يف قانون االت�صاالت ،حيث قامت الهيئة خالل العام  2011مبا يلي:

 1-5ا�صدار تعليمات خدمة الدليل
ا�صدرت الهيئة تعليمات خدمة الدليل التي تنظم طريقة احل�صول على �أرقام هواتف امل�شرتكني يف خدمات االت�صاالت وبياناتهم من خالل االت�صال
أ�س�س وا�ضحة تتفق مع الن�صو�ص الواردة يف قانون االت�صاالت
مبراكز خدمات امل�شرتكني .وتهدف هذه التعليمات �إىل تقدمي خدمة الدليل �ضمن � ٍ
ويف اتفاقيات الرتخي�ص ،الأمر الذي �سينعك�س �إيجابياً على املرخ�ص لهم وعلى امل�ستفيدين.

� 2-5إ�صدار تعليمات الإجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوى الإزعاج
قامت الهيئة با�صدار تعليمات الإجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوي الإزعاج ،وهي جمموعة من القواعد وال�ضوابط التي حتدد طريقة التعامل مع
�شكاوى الإزعاج يف و�سائل االت�صاالت .وتهدف هذه التعليمات �إىل احلد من ات�صاالت و�شكاوى الإزعاج وتداعياتها على املجتمع الأردين ،الأمر
الذي �سينعك�س �إيجاباً على امل�ستفيدين وعلى املرخ�ص لهم وعلى املجتمع ككل.

 3-5متابعة �شكاوى امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت
وا�صلت الهيئة جهودها يف حماية حقوق امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت وذلك من خالل تلقي ال�شكاوي على رقم الهيئة املجاين ()117000
ومتابعتها مع ال�رشكات املعنية .ومت خالل العام  2011ا�ستقبال ما يقارب (� )3261شكوى ،ومت معاجلة ما جمموعه (� )2729شكوى منها �أي
ما ن�سبته ( ،)%83,7ويالحظ زيادة يف العدد الإجمايل لل�شكاوى بن�سبة مقدارها ( )%85مقارنة بالعدد الذي تلقته الهيئة يف العام 2010
والبالغ (� )1763شكوى ،وذلك نتيجة لتو�سع وانت�شار خدمات االت�صاالت يف اململكة وزيادة وعي امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت.
كما قامت الهيئة بتوزيع مطويات متخ�ص�صة لإعالم امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت عن طريقة تقدمي ال�شكاوى �إىل الهيئة ،وذلك للو�صول �إىل
�أكرب �رشيحة ممكنة من امل�ستفيدين ون�رش التوعية بينهم حول طبيعة عمل الهيئة يف حماية حقوقهم كم�ستفيدين.

 4-5متابعة توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�سبقا
متكنت الهيئة خالل العام  2011من متابعة مو�ضوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�سبقاً بالتعاون مع �رشكات االت�صاالت اخللوية ب�شكل
كامل ،وقد بلغ �إجمايل اخلطوط املدفوعة م�سبقا املوثقة لل�رشكات ما يزيد عن  6مليون خط موثق بعقود ،مما انعك�س ايجابا على امل�ستفيدين
وال�رشكات على حد �سواء ،حيث انخف�ضت �شكاوى الإزعاج للعام  2011ما ن�سبته ( )%5من جمموع ال�شكاوى مقارنة بالعام  2010والبالغة
( )%8من جمموع ال�شكاوى ،كما �ساهم مو�ضوع التوثيق يف متكني امل�ستفيدين من احل�صول على اخلدمات الإ�ضافية والعرو�ض التي تقدمها
ال�رشكات اخللوية والتي ال تقدم �إال ل�صاحب اخلط ،باال�ضافة اىل �سهولة مترير بيانات املت�صل عند االت�صال مبركز خدمات الطوارئ ( )911التابع
ملديرية االمن العام مما ميكن مركز خدمات الطوارئ من تقدمي امل�ساعدة ب�شكل �أف�ضل.

 5-5عقود اال�شرتاك وقواعد املمار�سات ل�رشكات االت�صاالت
ل�رضورة وجود عقود حتكم العالقة بني امل�شرتكني وال�رشكات ،قامت الهيئة بدرا�سة و�إعطاء املوافقات الالزمة لعقود اال�شرتاك وقواعد املمار�سات
لبع�ض �رشكات االت�صاالت ،بهدف توعية امل�شرتكني بطبيعة اخلدمات املقدمة اليهم من قبل ال�رشكات ،وبيان حق امل�شرتك بتقدمي ال�شكوى،
وكيفية تقدمي ال�شكوى يف حال عدم ح�صول امل�شرتك على اخلدمة املتفق عليها مع ال�رشكة املعنية.
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 6-5عطاء م�رشوع درا�سة تطبيق قابلية نقل الأرقام
قامت الهيئة بطرح عطاء خا�ص بتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية جلدوى تطبيق قابلية نقل الأرقام اخللوية والثابتة بني امل�شغلني من النواحي
االقت�صادية والتنظيمية والقانونية ودرا�سة مدى حاجة ال�سوق لتطبيق قابلية نقل الأرقام مع الأخذ باالعتبار ظروف ال�سوق احلالية والفوائد املرتتبة
من التطبيق و�أثرها على التناف�سية واحللول التقنية الالزمة والكلفة املالية املرتتبة يف حال التطبيق.

� 7-5إطالق حمالت توعوية

�أطلقت الهيئة خالل العام  2011حمالت توعوية متخ�ص�صة لزيادة وعي امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت واحلفاظ على حقوقهم وعلى النحو
التايل:

• احلملة الإعالمية اخلا�صة بحماية م�صالح امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت

اطلقت الهيئة حملة توعوية لكافة امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت من خالل و�سائل االعالم املختلفة ،تهدف اىل توعية كافة امل�ستفيدين من
خدمات االت�صاالت بحقوقهم ،واخلدمات املقدمة لهم ،واخليارات املتاحة �أمامهم .وقد تت�ضمنت احلملة ر�سائل تتعلق با�ستقبال ومعاجلة ال�شكاوى،
�إطالق بوابة الهيئة للخدمات االلكرتونية ،و�ضبط �أجهزة اخللوي عند املناطق احلدودية.

• احلملة االعالمية املوجهة اىل كافة اجلهات امل�ستوردة الجهزة االت�صاالت

اطلقت الهيئة حملة اعالمية موجهة اىل كافة اجلهات امل�ستوردة لأجهزة االت�صاالت اعلنت من خاللها �إتاحة خدمة تقدمي طلبات احل�صول على
املوافقة النوعية لأجهزة االت�صاالت الطرفية الكرتونياً من خالل موقع الهيئة االلكرتوين.

• حملة موجهة اىل امل�ستفيدين من خدمات االنرتنت (ال�سلكي والال�سلكي)

�أطلقت الهيئة حملة توعية من خالل و�سائل االعالم ومن خالل الر�سائل الن�صية الق�صرية ( )SMSاىل كافة امل�ستفيدين من خدمات االنرتنت
(ال�سلكي والال�سلكي) يف اململكة ت�ضمنت ر�سائل ار�شادية وتوعوية والعديد من الن�صائح املتعلقة بكيفية التعامل مع تلك اخلدمات ،كالتحقق
من كافة التفا�صيل الواردة يف العرو�ض التجارية لل�رشكات ذات العالقة ،وموا�صفات اخلدمة التي �سيتم اال�شرتاك بها (كال�رسعة احلقيقية وحجم
التحميل ال�شهري) ،و�رضورة التحقق امل�سبق عن مدى توفر التغطية للخدمة املراد اال�شرتاك بها ،و�رشوط احل�صول على اخلدمة والآلية املتبعة
والأرقام املخ�ص�صة لتفعيلها �إن وجدت ،ا�ضافة اىل الدور الذي تلعبه الهيئة فيما يتعلق بتلك اخلدمات ،وغريه من املوا�ضيع ذات االهتمام.

• حملة توثيق بيانات م�ستخدمي اخلطوط اخللوية املدفوعة م�سبقاً

اطلقت الهيئة حملة جديدة ،ا�ستكماال للحمالت التي مت �إطالقها على مدار ال�سنوات املا�ضية مبا يتعلق بتوثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�سبقا
غري املوثقة ،حيث ت�ضمنت هذه احلملة �آلية التوثيق املتبعة لكل من م�ستخدمي اخلطوط الأردنيني وغري الأردنيني وحثت من خاللها امل�شرتكني
على توثيق خطوطهم وذلك جتنبا لإجراءات الف�صل اجلزئي ومن ثم الف�صل الكلي لتلك اخلطوط.
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� 8-5إ�صدار مواد �إعالمية
بهدف ال�سعي �إىل �إيجاد قاعدة م�شرتكة من املعرفة ال�شاملة ،وكو�سيلة �أ�سا�سية وفعالة يف ن�رش وتوعية كافة اجلهات اخلارجية حول دور هيئة
تنظيم قطاع االت�صاالت ومهامها و�أهدافها وتركيزها على متلقي اخلدمة ،فقد قامت الهيئة ب�إ�صدار املواد الإعالمية التالية:
• كتيب تعليمات و�إر�شادات احل�صول على املوافقة النوعية لأجهزة االت�صاالت الراديوية
• برو�شور �آلية ا�ستقبال �شكاوى امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت لدى الهيئة
• برو�شور الن�رشة التعريفية بخطة الرتقيم الوطنية
• برو�شور املتطلبات الأولية للح�صول على �أرقام �أو رموز �ضمن خطة الرتقيم الوطنية
• برو�شور عن الهيئة
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الف�صل ال�ساد�س
ا�ست�ضـــافــة فعـــاليـــات حملـــية وم�شــاركــات
خارجــيــة 2011

 .6ا�ست�ضافة فعاليات حملية وم�شاركات خارجية 2011
 1-6الفعاليات وامل�شاركات املحلية
• ور�شـة العمـل التنظيمية حول "الرتخيـ�ص وفتـح اخليـارات للدخـول للأ�سـواق"

ا�ست�ضافت الهيئة خالل الفرتة من  2011/3/17-16فعاليات الور�شة التنظيمية املتخ�ص�صة حول مو�ضوع "الرتخي�ص وفتح اخليارات للدخول
للأ�سواق" التي نظمتها املجموعة الأورومتو�سطية لتنظيم االت�صاالت  EMERGمب�شاركة وا�سعة من ممثلي الدول الأع�ضاء يف املجموعة� ،إ�ضافة
�إىل م�شاركة خرباء ومتخ�ص�صني ،حيث مت مناق�شة مو�ضوع الرتخي�ص والو�سائل الكفيلة بفتح اخليارات والإمكانات لدخول الأ�سواق .وتناول
املتحدثون يف الور�شة مو�ضوع تنوع املناهج والطرق املتبعة يف �إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة مل�شغلي خدمات االت�صاالت واجلهات املعنية ب�إ�صدارها
واختالفها بني دول االحتاد الأوروبي والدول الأخرى من خارج االحتاد� ،إ�ضافة �إىل مناق�شة فر�ص �إحداث التناغم والتوافق امل�ستقبلي فيما بني
تلك الدول ،وبيان االختالف والتقارب يف املناهج املتبعة والتي ميكن لهيئات التنظيم املعنية عر�ضها ومناق�شتها على ال�صعيد الوطني.

• ور�شة العمل العربية حول"كفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي يف املنطقة العربية"

ا�ست�ضافت الهيئة خالل الفرتة من  2011/12/7-5فعاليات ور�شة العمل الإقليمية التي نظمتها بالتعاون مع االحتاد الدويل لالت�صاالت /املكتب
الإقليمي العربي حول كفاءة ا�ستعمال الطيف الرتددي يف املنطقة العربية ،حيث حا�رض فيها عدد من اخلرباء واملخت�صني الدوليني يف جمال
الطيف الرتددي.
وناق�شت الور�شة على مدار ثالثة �أيام املوا�ضيع املتعلقة ب�أربعة حماور رئي�سية تتمثل يف �أ�س�س �إدارة الطيف الرتددي ،و�أدوات و�إجراءات الطيف
الرتددي ،والتحول للبث الرقمي و�سيا�سات وتنظيمات واقت�صاديات �إدارة الطيف الرتددي.
و�شارك يف الور�شة ممثلون عن الإدارات التنظيمية و�رشكات االت�صاالت يف ال�سعودية ،والإمارات ،و�سلطنة عمان ،والبحرين ،وفل�سطني ،وال�سودان،
والعراق ،اجلزائر ،وليبيا ،وموريتانيا ،وجيبوتي ،وجزر القمر والأردن ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن �رشكات االت�صاالت املحلية وعدد من اجلهات ذات
العالقة.

• م�شاركة الهيئة يف فعاليات ور�شة العمل "تطوير مناهج هند�سة االت�صاالت  -منظور �صناعي"

�شاركت الهيئة يف �شهر ت�رشين االول من العام  2011يف فعاليات ور�شة العمل " تطوير مناهج هند�سة االت�صاالت  -منظور �صناعي " والتي
نظمتها جامعة الريموك .حيث قدم الرئي�س التنفيذي للهيئة عر�ضا تو�ضيحيا حول �إدارة املهارات الهند�سية الناجحة يف مهنة االت�صاالت ،وهدفت
الور�شة �إىل حتديد حاجات �صناعة االت�صاالت يف الأردن واملنطقة من حيث التخ�ص�صات واملناهج الدرا�سية واملخرجات يف جمال هند�سة االت�صاالت
ب�شكل عام.
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 2-6امل�شاركات اخلارجية

• االجتماع التح�ضريي العام ملجموعة الهيئات التنظيمية الأورو متو�سطية EMERG
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/1/28-27يف االجتماع التح�ضريي العام ملجموعة الهيئات التنظيمية الأورو متو�سطية  EMERGوالذي
عقد يف مدينة روما االيطالية .ومن �أبرز ما متخ�ض عنه االجتماع اقرار خطة العمل اخلا�صة باملجموعة ون�شاطاتها امل�ستقبلية باال�ضافة اىل تويل هيئة
تنظيم االت�صاالت االيطالية رئا�سة املجموعة للعام .2011
• م�ؤمترالرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة GSMA
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/2/17-14يف م�ؤمترالرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة  GSMAواالجتماع الوزاري اخلا�ص
بالرابطة والذي عقد يف مدينة بر�شلونة.

• االجتماع ال�سنوي الثامن لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتقنية املعلومات

�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/ 7/ 7-6يف فعاليات االجتماع ال�سنوي الثامن لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتقنية املعلومات
الذي عقد يف بريوت .وقد تر�أ�س الرئي�س التنفيذي للهيئة املهند�س حممد الطعاين وفد الهيئة امل�شارك ،كما �شارك يف ور�شة العمل التنظيمية
التي عقدت على هام�ش االجتماع.

• الندوة العاملية احلادية ع�رشة ملنظمي االت�صاالت  GSR 11و املنتدى العاملي الرابع لقادة �صناعة تكنولوجيا املعلومات GILF
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/ 9/23-20يف فعاليات الندوة العاملية احلادية ع�رشة ملنظمي االت�صاالت  GSR 11واملنتدى العاملي
الرابع لقادة �صناعة تكنولوجيا املعلومات  GILFالذي عقد يف كولومبيا ،كما �شارك الرئي�س التنفيذي للهيئة باالجتماع اخلا�ص بالروابط
التنظيمية العاملية الذي عقد بتاريخ  2011/ 9/19كمتحدث نيابة عن رئا�سة ال�شبكة العربية لهيئات تنظيم االت�صاالت وتقنية املعلومات.
• منتدى ومعر�ض تيليكوم العاملي لالحتاد الدويل لالت�صاالت ITU Telecom World 2011
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/ 10/ 27-24يف فعاليات منتدى ومعر�ض تيليكوم العاملي لالحتاد الدويل لالت�صاالت
 ITU Telecom World 2011والذي عقد يف جنيف.

• الور�شة املتخ�ص�صة يف اعداد ال�سيا�سة العامة لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات العراقي

�شاركت الهيئة خالل الفرتة من  2011/10/12-10يف فعاليات ور�شة العمل املقامة من قبل البنك الدويل التي عقدت يف بريوت.

• الزيارة امليدانية اخلا�صة بربنامج التو�أمة

�شاركت الهيئة خالل الفرتة  2011/12/16-11يف الزيارة امليدانية اخلا�صة بربنامج التو�أمة لعدد من امل�ؤ�س�سات املعنية بربنامج التوامة من
دول الت�آلف الأوروبي والتي تهدف اىل تبادل اخلربات واالطالع على املمار�سات املتبعة يف دول االحتاد االوروبي.

الف�صل ال�ساد�س ا�ست�ضافة فعاليات حملية وم�شاركات خارجية 2011

25

الف�صل ال�سابع
الــــبـــنــــاء الـــمـــ�ؤ�ســـ�ســـي

 .7البناء امل�ؤ�س�سي
ان�سجاماً مع �سيا�سة الهيئة يف جمال �سعيها الد�ؤوب نحو التح�سني امل�ستمر واالرتقاء بالأداء امل�ؤ�س�سي ،فقد حر�صت الهيئة على تطبيق برامج
ومنهجيات �إدارية تواكب وحتاكي �أف�ضل املمار�سات العاملية التي من �ش�أنها تر�سيخ ثقافة التميز واالرتقاء ب�سوية الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي ،ونذكر
من �ضمن هذه الربامج:

 1-7برنامج اليوم التوعوي

�سعياً من الهيئة لإيجاد قاعدة م�شرتكة من املعرفة ال�شاملة ،وت�شجيعاً لتبادل املعارف بني موظفي الهيئة ،مت خالل العام  2011عقد ()39
حما�رضة توعوية داخلية ،تناولت ( )21مو�ضوعاً متخ�ص�صاً ،باال�ضافة اىل عقد يوم توعوي خارجي لكافة موظفي الهيئة ت�ضمن العديد من
املحا�رضات للتوعية بجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز وال�شفافية وبيان معايري التقييم اخلا�صة بها.

 2-7برنامج الدائرة املتميزة

ا�ستكما ًال ل�سيا�سة جتذير ثقافة التميز يف الأداء لدى املوظفني يف دوائر الهيئة من خالل توفري بيئة ت�ساعد على خلق هذه الثقافة ت�ستمر الهيئة
وللعام ال�ساد�س على التوايل يف تطبيق برنامج الدائرة املتميزة ،وقد مت الإعالن عن فوز وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بلقب الدائرة املتميزة
للعام .2010
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 3-7برنامج املوظف املثايل
حتر�ص الهيئة خالل العام على تكرمي املوظف املثايل واملتميز ،حيث تهدف من خالل هذا الربنامج �إىل تعزيز مفهوم الإبداع والتطوير يف الأداء
واىل خلق بيئة تناف�سية ايجابية بني املوظفني ،ويت�ضمن الربنامج الفئات التالية:
الفئة الأوىل :فئة �أف�ضل موظف قيادي � /إ�رشايف وقد فاز بها املهند�س �صالح فيا�ض
الفئة الثانية :فئة �أف�ضل موظف تنفيذي وقد فاز بها ال�سيد حممد البطاينة والآن�سة جوانا جري�س.
الفئة الثالثة :فئة �أف�ضل موظف فني  /خدمات م�ساندة وقد فاز بها ال�سيد �أحمد الطحاينة.

 4-7امل�شاريع والدرا�سات املتخ�ص�صة يف البناء امل�ؤ�س�سي
• درا�سة ن�سبة الر�ضا الوظيفي

مت حتديد م�ستوى الر�ضا الوظيفي للعاملني يف الهيئة من خالل درا�سة مت �إعدادها ويتم من خاللها حتليل الأبعاد الرئي�سية واملهمة يف تكوين
الر�ضا لدى املوظفني ،بالإ�ضافة �إىل اقرتاح احللول والتوجيهات التي ت�ساعد يف حت�سني الر�ضا وتقوية الوالء وال�شعور باال�ستقرار والأمن الوظيفي
والذي ي�ؤدي بدوره �إىل تعزيز قدرة الهيئة على حتقيق �أهدافها ومواجهة �أية حتديات تعرت�ضها.

• درا�سة معدل الدوران الوظيفي

مت قيا�س معدل الدوران الوظيفي لعام  2011والذي بلغ ما ن�سبته ( ،)%10.6حيث يعك�س معدل الدوران الوظيفي ن�سبة العاملني الذين
يرتكون العمل �سواء �أكان لأ�سباب من املمكن جتنبها �أو لأ�سباب حتمية من غري املمكن جتنبها.

معدل الدوران الوظيفي للأعوام ()2011 - 2005
والقيم امل�ستهدفة ()2013 - 2011
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 5-7التدريــب
ميثل التدريب مبختلف �أنواعه� ،أحد �أبرز �آليات اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي ،وانطالقا من حر�ص الهيئة على تبني الأ�س�س والأ�ساليب احلديثة
للتطوير الإداري وم�شاركة املوظفني يف عملية تطوير الأداء امل�ؤ�س�سي ،فقد اعتمدت الهيئة �سنوياً على حتديد اخلطط والربامج التدريبية
وحتليلها من �أجل �ضمان م�ستوى متقدم من الأداء الفردي وامل�ؤ�س�سي.

 6-7م�رشوع التو�أمة الأردين الأوروبي
يهدف هذا امل�رشوع اىل امل�ساهمة يف تنمية وتطوير قطاع االت�صاالت الأردين من حيث البيئة التناف�سية ل�سوق االت�صاالت ،باال�ضافة اىل تطوير
نوعية خدمات االت�صاالت وزيادة انت�شارها ب�أ�سعار معقولة .اما الغاية من امل�رشوع فتتمثل يف دعم هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ومتكينها من
تطوير وحت�سني االطار التنظيمي لعملها وقدراتها الت�شغيلية لتكون مب�ستوى �أف�ضل املمار�سات الدولية واملمار�سات املتبعة يف دول االحتاد
الأوروبي .وي�أتي تنفيذ هذا الربنامج �ضمن منحة مقدمة من قبل ت�آلف �أوروبي مكون من دول فرن�سا ،ا�سبانيا ،ايطاليا وبقيمة مالية مقدرة مببلغ
( )1.4مليون يورو على مدار � 24شهر من .2013 – 2011
هذا وتتمثل مكونات الربنامج والنتائج املتوقعة منه ما يلي:
• �إيجاد بيئة �شاملة ومتطورة من النواحي الفنية والتنظيمية والت�شغيلية للتحول اىل �شبكات اجليل التايل يف اململكة.
• تطبيق الأحكام العالجية املفرو�ضة بنا ًء على درا�سة �سوق االت�صاالت ،ومراجعة التعليمات ال�صادرة عن الهيئة واملتعلقة بتلك الأحكام العالجية.
• االنتقال �إىل البث الإذاعي والتلفزيوين الرقميني وكيفية ا�ستغالل خمرجات التحول الرقمي.
• حتديث الإطار التنظيمي املعمول به ليواكب ما هو موجود يف دول االحتاد الأوروبي وب�شكل ميكنه من التعامل مع ق�ضايا االندماج.
• رفع كفاءة العاملني لدى هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت يف جمال التوثيق والت�صديق االلكرتوين.

 7-7جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية

ح�صلت الهيئة على جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية  -املركز الأول يف املرحلة الربونزية �ضمن فئة امل�ؤ�س�سات العامة
امل�شاركة لأول مرة  -يف منت�صف العام  ،2011كما مت الإعالن عن فوز ال�سيد �أحمد الطحاينة بجائزة املوظف احلكومي املتميز.
وي�أتي ح�صول الهيئة على هذه املراتب املتقدمة على امل�ستوى الوطني داللة وا�ضحة على احلر�ص املتوا�صل وال�سعي الد�ؤوب نحو جتذير ثقافة
التميز من خالل الأداء الأمثل ،حيث �سعت الهيئة ومن خالل كادرها الوظيفي امل�ؤهل نحو تطبيق �أف�ضل املمار�سات املهنية يف اجناز الأعمال وفق
�أحدث الطرق واملنهجيات .
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 8-7فوز املوقع االلكرتوين للهيئة بجائزة درع احلكومة االلكرتونية العربية

�أعلنت املنظمة العربية للتنمية االدارية التابعة جلامعة الدول العربية و�أكادميية جوائز االنرتنت يف املنطقة العربية عن فوز املوقع االلكرتوين
للهيئة  www.trc.gov.joيف م�سابقة جائزة درع احلكومة االلكرتونية عن فئة مواقع الهيئات الر�سمية واحلكومية  /تقنية االت�صاالت
واملعلومات ،كما ونال درع جائزة االبداع الت�صميمي على م�ستوى اململكة.

� 9-7إ�ستئجار مبنى جديد للهيئة
يف �ضوء �سعى الهيئة يف تطوير اداءها وتلبية متطلباتها الآنية وامل�ستقبلية من حيث ال�سعة والبنية التحتية وتوفري املكان املالئم ملرافقها الهامة
مثل اخلوادم واملختربات الفنية وقاعات �إ�ستقبال املراجعني ونظام تلقي ال�شكاوي االيل وامل�ستودعات وغريها ،فقد �سعت جاهدة خالل ال�سنوات
االخرية لتوفري بيئة عمل مالئمة ت�ساعد يف تقدمي اخلدمات للمرخ�صني ومتلقي اخلدمة بكل ي�رس و�سهولة وبتقنية عالية ت�ساعد يف حتقيق ر�ؤيتها
و�أهدافها ،ولتحقيق ذلك فقد قامت الهيئة با�ستئجار مبنى جديد يف منطقة ال�شمي�ساين والذي يتم جتهيزه بالبنية التحتية الالزمة من �شبكة
االنرتنت والهاتف واخلوادم وغريها ،هذا ومن املتوقع انتقال مقر الهيئة اىل منطقة �شمي�ساين خالل الربع االول من العام .2012
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الف�صل الثامن
احل�سابـات الـخــتامـية للــــهيـئة للـــعام 2011

هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة املركز املايل كما يف  31كانون الأول 2011
2011
دينار �أردين

قائمة (�أ)
2010
دينار �أردين

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل

18.082.091

15.870.313

�إيرادات م�ستحقة

40.627.676

44.378.897

ذمم مدينة

13.079.814

10.378.348

م�ستودعات

46.017

46.878

عطاءات وقرارات �إحالة غري موردة – ق�صرية الأجل

43.705

89.582

123.980

130.160

72.003.283

70.894.178

�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
عطاءات وقرارات �إحالة غري موردة – طويلة الأجل
ممتلكات ومعدات
م�شاريع قيد التنفيذ
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات

891.224

1.216.432

3.036.861

2.952.958

259.467

259.467

4.187.552

4.428.857

76.190.835

75.323.035

املطلوبات والوفر املحتفظ به
املطلوبات املتداولة
�إيرادات مقبو�ضة مقد ًما

711.025

969.532

�إيرادات رخ�ص وترددات غري متحققة

102.612

36.285

ذمم دائنة

1.899.734

4.015.730

�أمانات

6.592.298

3.888.023

جمموع املطلوبات

9.305.699

8.909.570

الوفر املحتفظ به
الوفر املحتفظ به

66.885.166

66.413.465

جمموع املطلوبات والوفر املحتفظ به

76.190.835

75.323.035
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة الدخل ال�شامل لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
قائمة (ب)
2011

2010

دينار �أردين

دينار �أردين

الإيرادات
�إيرادات ت�شغيلية

68.768.008

117.383.612

�إيرادات منحة خارجية

121.619

-

�إيرادات فوائد بنكية

1.027.436

879.052

890.891

632.380

70.807.954

118.895.044

�إيرادات �أخرى
جمموع الإيرادات

النفقات
نفقات ت�شغيلية

( )3 . 0 8 8 . 8 3 2

( ) 3.204.259

نفقات حتويلية

( ) 662.934

( 643.866

)

�إ�ستهالك

( ) 438.494

( 363.472

)

نفقات �إ�ست�شارات فنية ودرا�سات

( ) 105.630

( ) 1.555.087

نفقات منحة خارجية

( ) 121.619

-

خ�سائر �إ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

-

( 907

)

جمموع النفقات

( )4 . 4 1 7 . 5 0 9

( ) 5.767.591

وفر ال�سنة

66.390.445

113.127.453

رديات �إيرادات �سنوات �سابقة

( )3 . 5 6 9 . 2 4 4

( ) 1.356.326

الدخل ال�شامل لل�سنة

62.821.201

111.771.127
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هيئة تنظيم قطاع الإت�صاالت
هيئة ذات �إ�ستقالل مايل و�إداري
عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التغريات يف الوفر املحتفظ به لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
قائمة (ج)
2011

2010

دينار �أردين

دينار �أردين

الوفر املحتفظ به يف بداية ال�سنة

66.413.465

62.663.500

الدخل ال�شامل لل�سنة

62.821.201

111.771.127

( )6 2 . 3 4 9 . 5 0 0

( )1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2

66.885.166

66.413.465

مبالغ حمولة لوزارة املالية
الوفر املحتفظ به يف نهاية ال�سنة

ال يعترب كامل ر�صيد الوفر املحتفظ به �أعاله وفراً نقدياً ،حيث ميثل هذا املبلغ �إيرادات تخ�ص عام  2011وتتعلق بح�صة الهيئة من عوائد
الت�شغيل لل�رشكات املرخ�صة وت�ستحق القب�ض خالل عام  ،2012بالإ�ضافة �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
قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول 2011
قائمة (د)
2010
دينار �أردين

2011
دينار �أردين
الأن�شطة الت�شغيلية
وفر ال�سنة

62.821.201

111.771.127

تعديالت:
�إ�ستهالك
خ�سائر �إ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

438.494

363.472

-

907

التغريات يف ر�أ�س املال العامل
�إيرادات م�ستحقة
ذمم مدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستودعات
�إيرادات مقبو�ضة مقدماً
�إيرادات رخ�ص وترددات غري متحققة
ذمم دائنة
�أمانات
�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية

3.751.221

( ) 805.984

( ) 2.701.466

( )1 . 7 4 0 . 5 6 2

6.180

54.047

861

( )3 . 0 2 9

( 258.507

)

66.327

26,041
( 815.796

)

( ) 2.115.996

( ) 2.859.551

2.704.275

2.426.639

64.712.590

108.417.311

الأن�شطة الإ�ستثمارية
عطاءات وقرارات �إحالة غري موردة
�رشاء ممتلكات ومعدات

�صايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) من
الأن�شطة اال�ستثمارية

4.511.120

371.085
( 522.397

)

( ) 245.545

( 151.312

)

4.265.575

الأن�شطة التمويلية
مبالغ حمولة لوزارة املالية

( )6 2 . 3 4 9 . 5 0 0

( )1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2

�صايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

( )6 2 . 3 4 9 . 5 0 0

( )1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2

2.211.778

4.661.724

النقد والنقد املعادل كما يف بداية ال�سنة

15.870.313

11.208.589

النقد والنقد املعادل كما يف نهاية ال�سنة

18.082.091

15.870.313

التغري يف النقد والنقد املعادل خالل ال�سنة
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املـــــلحـــقـــــات

ملحق رقم ()1
التقرير ال�سنوي الرابع حول متابعة تنفيذ الهيئة
ملهامها الواردة يف وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة
يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
وقطاع الربيد 2007

التقرير ال�سنوي الرابع حول متابعة تنفيذ الهيئة ملهامها الواردة يف وثيقة ال�سيا�سة العامة
للحكومة يف قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2007
تنفيذاً ملا ورد يف الفقرة ( )31من وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة  2007والتي تن�ص على �أن تقوم الهيئة بجمع املعلومات املتعلقة
بتنفيذها لل�سيا�سة العامة بانتظام ون�رشها �سنوياً ،وحيث �أن وثيقة ال�سيا�سة العامة قد تناولت بنوداً رئي�سة تنيط بالهيئة م�س�ؤولية تنفيذها
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ،من حيث تعزيز دور الهيئة و�ضمان فعاليتها ،ودورها يف خلق املناف�سة الفعالة من خالل احلد من �آثار الهيمنة
وتقليل العوائق �أمام الدخول �إىل ال�سوق و�إيجاد �إمكانيات جديدة لذلك ،ودعم ثقافة االمتثال للتنظيم ،وكيفية التعامل مع طيف الرتددات
الراديوية وتنفيذ اجلزء املتعلق بجاهزية اململكة االلكرتونية وخلق بيئة موثوقة لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وغريها من البنود الأخرى.
وا�ستمرارا لقيام الهيئة باعداد التقارير املتعلقة بتنفيذها ملهامها الواردة يف وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة ون�رشها �سنويا منذ العام ،2007
ف�إن هذا التقرير يبني ما قامت به الهيئة من ن�شاطات يف �سبيل تنفيذ متطلبات ال�سيا�سة العامة خالل العام  ،2011وعلى النحو التايل:

• لغاية تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املناف�سة الفعالة واحلد من �آثار الهيمنة ،مت القيام مبا يلي:
 االنتهاء من عملية املراجعة ال�شاملة لأ�سواق االت�صاالت باململكة (درا�سة ال�سوق) والتي هدفت اىل تعريف كافة الأ�سواق الفرعية وحتديدال�رشكات املهيمنة يف كل �سوق وحتديد الإجراءات العالجية والأحكام التنظيمية الالزمة ،ونتيجة لذلك فقد قامت الهيئة ب�إ�صدار القرارات
التنظيمية اخلا�صة مبراجعة �أ�سواق ال�سعات املخ�ص�صة و�أ�سواق االت�صاالت املتنقلة و�أ�سواق االت�صاالت الثابتة عري�ضة النطاق و�أ�سواق االت�صاالت
الثابتة �ضيقة النطاق بالإ�ضافة �إىل املذكرات التو�ضيحية اخلا�صة بها والتي جتيب على مالحظات امل�شغلني واعرتا�ضاتهم .ولغايات تطبيق هذه
القرارات بفاعلية و�ضمان التزام املرخ�صني امل�صنفني كمهيمنني بها ،قامت الهيئة خالل عام  2011با�صداراجلداول الزمنية املتعلقة ب�آلية
تطبيق االلتزامات والتدابري التنظيمية العالجية املنا�سبة الواردة يف القرارات ال�سابقة ولكل �سوق على حدا ،من �أجل معاجلة امل�شاكل املتعلقة
بهيمنة ال�رشكات على م�ستوى �أ�سواق اجلملة والتجزئة و�إزالة عوائق دخول ال�سوق امام جميع املرخ�صني ،الأمر الذي �سيكون له الأثر يف تفعيل
املناف�سة الفعالة ب�أ�سواق االت�صاالت ورفع كفاءتها وحتفيز املناف�سة فيها ومبا يتوافق مع �أحكام قانون االت�صاالت.
 ا�صدار القرارات التنظيمية اخلا�صة بتحديد �أجور خدمات الربط البيني با�ستخدام منوذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل للم�شغل الثابتوم�شغلي الهواتــف املتـنقلة” ( ”)Total Service long-run incremental cost plus TSLRIC+ولغاية العام 2014
وذلك لغايات �ضمان تقدمي امل�شغلني خدمات اجلملة ب�أ�سعار التكلفة وب�شكل يعك�س كفاءة امل�شغلني ومقدمي اخلدمات.

• ومن �أجل ت�سهيل الدخول ال�رسيع ملناف�سني جدد �إىل قطاعي االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات جديدة
و�إيجاد �إمكانيات جديدة لدخول ال�سوق ،مت القيام مبا يلي:
 منح ال�رشكة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة رخ�صة لتقدمي خدمات اجليل الثالث من االت�صاالت املتنقلة ،حيث با�رشت ال�رشكة ب�إطالقخدماتها ب�شكل جتاري بتاريخ .2011/ 3 /7
 ا�صدار القرار التنظيمي حول م�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية لالت�صاالت املتنقلة والتوقيع على اتفاقية الرتخي�ص املعدلة ل�رشكة الربط العربيلالت�صاالت "فريندي موبايل" لتقدمي خدمات م�شغل ال�شبكة االفرتا�ضية لالت�صاالت املتنقلة وفقا لقرار الهيئة التنظيمي الذي ت�ضمن �ضوابط
تنظيمية وت�شغيلية لتقدمي تلك اخلدمة.
 مراجعة و�إقرار تعليمات حجز وتخ�صي�ص ال�سعات الرقمية لتتوافق مع خطة الرتقيم الوطنية املعدلة مبا ي�سهل على ال�رشكات املرخ�صة احل�صولعلى �سعات رقمية خلدماتها و�إدامة ال�سجل الوطني للرتقيم.
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• ل�ضمان حماية حقوق امل�ستفيدين من خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،عملت الهيئة على ما يلي:
 ا�صدار تعليمات االجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوى االزعاج. ا�صدار تعليمات خدمة الدليل. اطالق ا�ست�شارة عامة بخ�صو�ص تعديل تعليمات خدمات التكاليف امل�ضافة. ن�رش تقارير م�ؤ�رشات اجلودة التي مت �إعدادها من املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من ال�رشكات املرخ�صة والتي قامت الهيئة بدرا�ستهاوتدقيقها بعد ا�ستالمها من ال�رشكات ،ومنها :خدمة الهاتف الثابت وخدمات النفاذ لالنرتنت عري�ض النطاق ،خدمات الهاتف اخللوي العامل
بنظام  ،GSMخدمات االنرتنت ال�سلكي عري�ض النطاق ( ،)ADSLوخدمات االنرتنت الال�سلكي (.)WiMAX
 اطالق احلمالت التوعوية ال�شاملة من خالل ال�صحف اليومية واملوجهة للم�ستفيدين من خدمات االت�صاالت. �إطالق حملة توعية جلميع املواطنني عن طريق الر�سائل الن�صية الق�صرية بخ�صو�ص دور الهيئة يف متابعة ال�شكاوى والرقم املجاين للهيئة( )117000ال�ستقبال ال�شكاوى.
 اجراء امل�سح امليداين الأول حول قيا�س وعي ور�ضا امل�ستفيدين ون�رش نتائجه على موقع الهيئة االلكرتوين. متابعة التزام ال�رشكات بتطبيق �أحكام تعليمات تنظيم �إر�سال ر�سائل اجلملة ،و�إ�صدارالقرارات الالزمة بهذا اخل�صو�ص ل�ضمان التطبيق وحماية حقامل�ستفيدين يف عدم ا�ستالم �أي ر�سائل دعائية غري مرغوبة.
 اجراء حملة للقيا�سات امليدانية لل�شبكات اخللوية العاملة يف اململكة؛ بهدف تقييم م�ستويات اجلودة املقدمة للم�ستخدم النهائي ،وقد متن�رش نتائجها للعموم ب�صورة مب�سطة بحيث يتعرف امل�ستخدم على م�ستوى اجلودة الذي تقدمه خمتلف ال�رشكات ،وب�شكل يدعم حتفيز
املناف�سة بني ال�رشكات املرخ�صة ودفعها لتقدمي خدماتها بجودة �أعلى.
 �إتاحة حيز ترقيم ( )117 xxxلغايات تقدمي خدمات التكاليف امل�ضافة مثل الدليل التجاري ومراكز االت�صال.”

 اطالق بوابة الهيئة للخدمات الإلكرتونية  ”TRC E-services Portalبحيث يتمكن امل�ستخدم من خاللها اال�ستفادة �إلكرتونياً وبطريقةوفعالة من بع�ض اخلدمات التي تقدمها الهيئة ،ومن �أهمها خدمات تقدمي طلبات �إدخال اجهزة االت�صاالت الكرتونياً ،وخدمات
�سهلة و�رسيعة ّ
فح�ص �رسعة االنرتنت ال�سلكي ( )ADSLوالتي ت�شكل �أداة يتمكن من خاللها امل�ستخدم من معرفة م�ستوى جودة اخلدمة التي يتلقاها.

• ل�ضمان التنظيم الفاعل لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات لتحقيق الأداء الأمثل وحتفيز التناف�س الإيجابي ومتكني
الهيئة من القيام مبهامها على �أكمل وجه ،قامت الهيئة با�صدار التعليمات املعدلة لتعليمات جتديد رخ�ص االت�صاالت العامة.
• ولتعزيز كفاءة ا�ستخدام طيف الرتددات الراديوي ،فقد مت القيام مبا يلي:
 العمل ب�شكل م�ستمر ودائم على حتقيق التناغم مع التوزيعات والتخ�صي�صات الدولية للرتددات وتقليل االختالفات بني تخ�صي�ص وتوزيعالرتددات حمليا وعامليا من �أجل حتفيز النفاذ للطيف ب�أو�سع قدر ممكن ،مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستخدام الطيف كما هو متبع ودارج يف
خمتلف البلدان املتقدمة.
 �إجراء مراجعة وتعديل لنماذج و�إجراءات تراخي�ص الطيف الرتددي و�إجراءات وموا�صفات املوافقات التي ت�صدر للمحطات الراديوية ل�ضماناال�ستخدام الأمثل للطيف الرتددي ومواكبة التطورات التكنولوجية يف جمال االت�صاالت الراديوية.
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 اال�ستمرار وب�شكل دائم يف تعديل وتطوير الإجراءات املتعلقة بالرتددات واملوافقات اخلا�صة بالأجهزة الراديوية وترخي�صها مبا يتناغم معالتطورات الدولية بهذا املجال حيث يعمل على �إتاحة عدد من الرتددات املتعارف عليها دولياً بـ "معفى من الرتخي�ص �أو امل�شاع" حيث
�سي�ؤدي اىل تخفيف املتطلبات والإجراءات ما �أمكن كما �سيعمل على تخفيف �أعباء احل�صول على املوافقات النوعية لأجهزة الراديو.
 ن�رش اخلطة اخلا�صة بالرتددات يف حزمة  UHFمما �أعطى العموم معرفة بالطيف املخ�ص�ص وغري املخ�ص�ص بطريقة �شفافة. ن�رش مناذج لرتخي�ص وتخ�صي�ص الرتددات يف خمتلف اخلدمات  onlineمن خالل نظام �إدارة الرتددات املحو�سب حيث �سي�سمح ذلكبتخ�صي�ص الرتددات بطريقة �شفافة مع الأخذ بعني االعتبار متطلبات الأمن وال�رسية.
 �إجراء املراجعة الدورية لتعرفة ترخي�ص الرتددات باال�ضافة اىل مراجعة وتعديل مناذج و�إجراءات تراخي�ص الطيف الرتددي ملواكبة التطوراتالتكنولوجية احلديثة يف جمال االت�صاالت الراديوي.
 تبني ا�ستخدام �أنظمة حا�سوبية و�أجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي ت�أخذ بعني االعتبار التقنيات الراديوية احلديثة واملتطورة،والذي �سي�ؤدي اىل اال�ستجابة ب�شكل �رسيع �إىل �شكاوى التداخل يف الرتددات وتبني طرق �شفافة و�رسيعة يف تخ�صي�ص وتوزيع الطيف.
 �إعداد الدرا�سات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من الطيف الراديوي لل�سنوات القادمة وا�صدار اال�ست�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يفالنطاقات ( 2100 – 1800 – 900 – 800م.هـ).

• لغاية رفع اجلاهزية االلكرتونية للمملكة وللم�ساعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�سبة احلالية النت�شار الإنرتنت ،مت القيام
مبا يلي:
 احلر�ص على ت�سهيل الإجراءات �أمام ال�رشكات املرخ�صة لدى الهيئة للح�صول على �سعات دولية �إ�ضافية لالنرتنت ت�ساهم يف زيادة املناف�سة يفال�سوق املحلي.
 اال�ستمرار يف تعزيز املناف�سة يف �سوق االنرتنت من خالل �إيجاد جمموعة من الظروف ال�سوقية التي تعتقد الهيئة �أنها �ست�سهم يف رفع م�ستوىاملناف�سة وتنوع التقنيات وخف�ض الأ�سعار جلعلها يف متناول �رشيحة وا�سعة من املواطنني ويف مناطق خمتلفة ،الأمر الذي �سي�ؤدي اىل ازدياد
انت�شار االنرتنت.
 البدء بتطبيق القرار التنظيمي اخلا�ص بنتائج مراجعة �أ�سواق االت�صاالت الثابتة عري�ضة النطاق والذي من �ش�أنه متكني ال�رشكات املرخ�صة مناال�ستفادة من البنية التحتية اخلا�صة ب�رشكة االت�صاالت الأردنية ،مما ينعك�س �إيجابا على تخفي�ض �أ�سعار خدمات االنرتنت عري�ض النطاق وزيادة
ن�سب انت�شارها.
 �ساهمت التعليمات املعتمدة يف الهيئة لأنظمة و�شبكات احلا�سوب املحلية والتي ت�سمح با�ستخدام احلزم الرتددية  5.1/ 2.4ج.هـ لال�ستخدامداخل املباين وعلى �أ�سا�س معفى من الرتخي�ص واملجمعات التجارية بزيادة انت�شار نقاط النفاذ خلدمة االنرتنت يف الأماكن العامة واملجمعات
التجارية وامل�ؤ�س�سات التعليمية.
 بناء على الإح�صائيات املتوفرة لدى الهيئة لنهاية العام  2011فقد جتاوز عدد م�ستخدمي خدمة االنرتنت ( )3.136.585م�شرتكوبن�سبة انت�شار بلغت (� ،)%50.5أما عدد امل�شرتكني فقد بلغ حوايل ( )616.983م�شرتك وبن�سبة انت�شار بلغت (.)%10

• اال�ستمرار يف عملية جمع الإح�صائيات املتعلقة مب�ؤ�رشات قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات الكفيلة مبراقبة التطور
بجاهزية اململكة االلكرتونية وتقدميها لوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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• ل�ضمان توفري بيئة موثوقة لالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،مت القيام مبا يلي:
 -تعديل م�سودة بنود نظام ترخي�ص واعتماد وتنظيم �أعمال جهات التوثيق االلكرتوين.

• بلغ عدد ال�رشكات املرخ�صة لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة يف اململكة حتى نهاية  2011ما يلي:
 (� )25رشكة ات�صاالت حا�صلة على رخ�صة ات�صاالت فردية.� )51( -رشكة ات�صاالت حا�صلة على رخ�صة ات�صاالت فئوية.

• ل�ضمان الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد قامت الهيئة مبا يلي:
 اعتماد تعليمات ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�ص ل�سنة 2011ب�صيغتها النهائية لتحل حمل تعليمات اجراءات ترخي�ص م�شغلي الربيد اخلا�صوب�شكل يتوافق مع متطلبات ال�سوق.
 اال�ستمرار يف مراقبة تنفيذ م�شغل الربيد العام ل�رشوط عقد الأداء ،بالإ�ضافة اىل مراقبة التزام م�شغلي الربيد اخلا�ص املرخ�صني. امل�شاركة مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات يف �إعداد "تعليمات اخلدمات الربيدية ال�شمولية امل�ؤقتة" والتي مت �إرفاقها بعقد الأداءحيث ت�ضمنت حتديد �رشوط تقدمي اخلدمة الربيدية ال�شمولية ونقاط النفاذ والتغطية اجلغرافية لها مبا ي�ضمن تقدمي اخلدمة ال�شمولية مب�ستوى
جودة معقول وب�أ�سعار مقتدر عليها.
 اال�ستمرار يف �إعداد ون�رش البيانات وامل�ؤ�رشات الإح�صائية بهدف درا�سة ومراقبة تطور ال�سوق الربيدي. -البدء باملراحل الأولية لتطبيق �آلية ت�سعري اخلدمات الربيدية احل�رصية.

• بلغ عدد ال�رشكات املرخ�صة لتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة حتى نهاية علم  2011كما يلي:
 ( )21م�شغل بريد خا�ص  /فئة دويل. )6( -م�شغل بريد خا�ص  /فئة حملي.
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ملحق رقم ()2
قطــاع االت�صــاالت فــي الـــمملكــة  /مـــ�ؤ�رشات و�أرقــــام
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قطاع االت�صاالت يف اململكة  /م�ؤ�رشات و�أرقام

جدول رقم ()1
امل�ؤ�رشات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت
خالل الفرتة ()2011-2005

العــــــام

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

عدد امل�شرتكني (بالألف)

628

614

559

519

501

485

424

ن�سبة االنت�شار ()%

11.6

11

10

8.9

8.4

8

6.8

�أعداد م�شرتكي الهاتف الثابت ون�سبة االنت�شار
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6.8
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8.4

8.9
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11

11.6

%14
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%10

400

%8
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%4

100
0

%2
2011
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ن�سبة االنت�شار
بني ال�سكان ()%
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(الف)
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جدول رقم ()2
امل�ؤ�رشات املتعلقة بخدمة الهاتف اخللوي
خالل الفرتة ()2011-2005

العــــــام

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

عدد امل�شرتكني (بالألف)

3138

4343

4772

5314

6014

6620

7482

ن�سبة االنت�شار ()%

57

78

83

91

101

108

120

�أعداد م�شرتكي الهاتف اخللوي ون�سبة االنت�شار
%140

120

%120

108

8000
101

91

%100

7000
6000

83
78

%80

5000
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%60
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%40
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%20
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ن�سبة االنت�شار
بني ال�سكان ()%
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0

�أعداد امل�شرتكني
(الف)
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جدول رقم ()3
امل�ؤ�رشات املتعلقة مب�ستخدمي خدمة االنرتنت خالل الفرتة ()2011-2005

العــــــام

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

عدد امل�شرتكني (بالألف)

720

770

1163

1500

1742

2342

3136

ن�سبة االنت�شار ()%

%13.2

%13.7

%20

%26

%29

%38

%50.5

�أعداد م�ستخدمي االنرتنت ون�سبة االنت�شار
%60

3500
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%50
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%20
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ن�سبة االنت�شار
بني ال�سكان ()%
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جدول رقم ()4
تطور حجم اال�ستثمار يف قطاع االت�صاالت ( )2011-2005باملليون دينار

نوع اخلدمة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الهاتف الثابت

12.3

12.7

12.2

23

24

15

14

الهاتف اخللوي

137

139

92.5

65

120

124

101

االنرتنت

5.6

2.3

11.1

22

31

80

26

خدمات ات�صاالت �أخرى*

0.4

1.5

0.5

5

0.5

0.8

1

املجموع

155.3

155.4

116.3

115

175.5

219.8

142

*ت�شمل� :رشكات البطاقات املدفوعة م�سبقا ( ات�صال هاتفي)� ،رشكات تتبع املركبات� ،رشكات مرخ�صة مل تبد�أ بتقدمي اخلدمة بعد.

حجم اال�ستثمار ال�سنوي يف قطاع االت�صاالت (مليون دينار)
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جدول رقم ()5
تطور عدد العاملني يف قطاع االت�صاالت ()2011-2005

نوع اخلدمة

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الهاتف الثابت

2701

2432

2303

2212

2060

1958

1964

الهاتف اخللوي
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*ت�شمل� :رشكات البطاقات املدفوعة م�سبقا ( ات�صال هاتفي)� ،رشكات تتبع املركبات� ،رشكات مرخ�صة مل تبد�أ بتقدمي اخلدمة بعد.
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ملحق رقم ()3
الــغــايــات والأهـــداف الإ�ســـرتاتيــجية للأعــــوام
2012-2010

الغايات والأهداف الإ�سرتاتيجية للهيئة للأعوام 2012-2010
تت�ضمن اخلطة الإ�سرتاتيجية للهيئة يف طياتها خطة عمل تف�صيلية للأعوام الثالثة القادمة ،بحيث يتفرع من تلك اخلطة التف�صيلية العديد من
املهام وامل�س�ؤوليات التي �سيتم تنفيذها خالل الفرتة التي تغطيها تلك اخلطة الإ�سرتاتيجية:

الغاية رقم � :1ضمان التنظيم الفعال واملناف�سة العادلة يف قطاعات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
الهدف اال�سرتاتيجي ()1

تهيئة و�إيجاد الظروف املالئمة للمناف�سة الفعالة وامل�ستدامة يف قطاع االت�صاالت
املهام الرئي�سية:
• تطبيق جتزئة مكونات الدارة املحلية
• ا�ستخال�ص �أ�سعار مبنية على منهجية الكلف املتزايدة طويلة الأمد ( )LRICللدارات املحلية املجزئة.
• �إدارة �سجل الأرقام الوطني.
• حتديث خطة الرتقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخ�صي�ص ال�سعات الرقمية.
• مراجعة تعليمات املوا�صفات واملوافقات النوعية لأجهزة االت�صاالت.
• تنفيذ م�رشوع النافذة الواحدة الذي تديره اجلمارك الأردنية وت�شارك فيه الهيئة.
• تطوير وظائف نظام فح�ص �أجهزة االت�صاالت الطرفية
• تنفيذ م�رشوع النافذة الواحدة الذي تديره اجلمارك االردنية وت�شارك فيه الهيئة.

الهدف اال�سرتاتيجي ()2

ا�ستكمال م�رشوع درا�سة مراجعة �أ�سواق االت�صاالت وتنفيذ خمرجاته.
املهام الرئي�سية:
• تطبيق الأحكام العالجية والتنظيمية على امل�شغل املهيمن.

الهدف اال�سرتاتيجي ()3

مراجعة التعليمات والأحكام التنظيمية احلالية القائمة ل�ضمان وجود تعليمات تنظيمية منا�سبة لقطاع االت�صاالت
املهام الرئي�سية:
• مراجعة  /تعديل التعليمات التنظيمية ذات العالقة على �ضوء نتائج درا�سة ال�سوق.
• تطوير وحتديث تعليمات ف�ض املنازعات بني املرخ�ص لهم (وي�شمل ذلك :مراجعة تعليمات ف�ض املنازعات بني املرخ�صني املعمول بها حاليا،
اال�ست�شارة حولها ،ن�رش تعليمات جديدة).

الهدف اال�سرتاتيجي ()4

تطبيق نظام متطور لإدارة طيف الرتددات الراديوية
املهام الرئي�سية:
• و�ضع خطة لإعادة تدوير الطيف الرتددي.
• ا�ستكمال عملية مراجعة �أ�س�س ت�سعري ترخي�ص الرتددات.
• تنفيذ خطط املراقبة والتفتي�ش اخلا�صة بالطيف الرتددي.
• تطوير مهارات �إدارة تداخالت الطيف الرتددي.
• مراجعة عملية �إ�صدار املوافقات النوعية ،ومعايري ال�سالمة املتعلقة بالتعر�ض حلقول املوجات الكهرومغناطي�سية وعملية تقدمي طلبات احل�صول
على موافقات املواقع الرديوية.
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الهدف اال�سرتاتيجي ()5

تطوير الإطار الت�رشيعي والتنظيمي لقطاع الربيد
املهام الرئي�سية:
• مراجعة  /تعديل تعليمات ترخي�ص م�شغل الربيد اخلا�ص.
• تطبيق الربنامج التنظيمي اخلا�ص ب�أ�سعار اخلدمات احل�رصية التي تقدمها �رشكة الربيد الأردين.

الهدف اال�سرتاتيجي ()6

�إعداد ال�سيا�سة الوطنية لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي بالتعاون مع وزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
املهام الرئي�سية:
• ت�أ�سي�س اللجنة املتخ�ص�صة يف مو�ضوع �إعداد ال�سيا�سة من اجلهات املعنية.
• �إ�صدار ال�سيا�سة الوطنية واجلدول الزمني لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي و�إعادة ا�ستخدام الطيف الرتددي املحلى.
• احل�صول على موافقة احلكومة على ال�سيا�سة واجلدول الزمني الذي مت و�ضعه لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي.
• امل�شاركة يف م�رشوع التو�أمة االردين االوروبي.

الغاية رقم � :2ضمان توفر خدمات االنرتنت ذات النطاق العري�ض يف الوقت املنا�سب وب�أ�سعار منا�سبة.
الهدف اال�سرتاتيجي ()1

تهيئة وحت�سني البيئة التنظيمية املتعلقة بتقدمي خدمات االنرتنت.
املهام الرئي�سية:
• تطبيق �أ�شكال خمتلفة من جتزئة ال�سيل الرقمي.
• متكني وحتفيز ا�ستخدام خدمات االت�صاالت املتنقلة عري�ضة النطاق من قبل م�شغلي خدمات االت�صاالت الال�سلكية املتنقلة.

الهدف اال�سرتاتيجي ()2

حتفيز �رشوط النفاذ والقدرة ال�رشائية خلدمات االنرتنت عري�ض النطاق
املهام الرئي�سية:
• �إعداد م�ؤ�رشات الأداء ملراقبة مقدمي خدمات االت�صاالت الال�سلكية الثابتة باحلزم العري�ضة  FBWAلتتوائم مع احلاجة املتزايدة والقدرة
ال�رشائية للم�ستخدمني وحتفيز ال�رشكات على تقدمي خدمات وا�سعار اف�ضل وانت�شار او�سع للح�صول على االعفاءات ال�رضيبية.

الغاية رقم � :3ضمان توفر املعلومات الالزمة لدى امل�ستهلكني لتمكينهم من اتخاذ قرارات ا�ستهالكية �سليمة،
و�سهولة الو�صول �إىل جمموعة وا�سعة من املنتجات ب�أ�سعار تناف�سية وخدمات عالية اجلودة.
الهدف اال�سرتاتيجي ()1

زيادة دور وفعالية الهيئة يف حماية م�صالح امل�ستهلكني وزيادة الوعي لديهم بخدمات االت�صاالت والربيد.
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املهام الرئي�سية:
• �إ�صدار التعليمات التنظيمية املتعلقة بحماية امل�ستهلكني.
• �إعداد وتنفيذ حمالت التوعية العامة بني الفئات امل�ستهدفة لتعزيز معرفة امل�ستهلكني بحقوقهم واخلدمات املقدمة لهم ،وخيارات ال�رشاء
املتاحة �أمامهم.
• �إ�صدار ون�رش الأدلة اال�سرت�شادية للم�ستهلكني بخ�صو�ص �رشاء خدمات االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
• حتديث الإطار التنظيمي ملراقبة جودة اخلدمات لي�شمل خدمات جديدة مثل خدمات اجليل الثالث.
• جمع ون�رش الإح�صاءات واملعلومات املتعلقة بجودة اخلدمة ب�صورة وا�ضحة ومفهومة وبحيث تت�ضمن �إجراء م�سوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س
م�ستوى جودة خدمات االت�صاالت با�ستخدام �أنظمة الهيئة املتخ�ص�صة.
• القيام مب�سح �سنوي للم�ستهلكني وذلك لتمكني الهيئة من مراقبة فعالية الإطار التنظيمي جلودة اخلدمات والقيام بالتعديالت الالزمة عندما
ي�ستدعي الأمر ذلك.
• �إعداد ون�رش املقارنات اخلا�صة ب�أ�سعار اخلدمات والعرو�ض املقدمة من م�شغلي خدمات االت�صاالت.

الغاية رقم  :4تعزيز مكانه الهيئة كجهة ناظمة على م�ستوى عاملي من الكفاءة والفاعلية
الهدف اال�سرتاتيجي ()1

احلفاظ على امل�ستوى املتميز للهيئة وتعزيز مكانتها لت�صبح �أمنوذجا ّ يحتذى به
يف جمال الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات
املهام الرئي�سية:
• جتهيز واعتماد املوا�صفات الفنية اخلا�صة بعطاء الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات.
• �إ�صدار وثيقة العطاء واختيار املزود.
• تطبيق برنامج الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات اجلديد.
• تطوير الإطار العام لإدارة املعرفة.
يف جمال جائزة جاللة امللك عبداهلل الثاين
املهام الرئي�سية:
• ا�ستكمال التجهيزات والإعدادات الالزمة للم�شاركة يف جائزة جاللة امللك عبدا هلل الثاين للتميز للدورة ال�ساد�سة للجائزة .2013-2012
• تقدمي طلب امل�شاركة والوثائق املدعمة لذلك للدورة ال�ساد�سة للجائزة .2013-2012
يف جمال �إدارة اجلودة
املهام الرئي�سية:
• مراجعة وتطوير عمليات و�إجراءات العمل الداخلية.
• حت�سني وت�سهيل �إجراءات العمل املتعلقة مبتلقي اخلدمة اخلارجي.

الهدف اال�سرتاتيجي ()2

حت�سني فعالية وكفاءة املوارد الب�رشية يف هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت
يف جمال املوارد الب�رشية
املهام الرئي�سية:
• ا�ستقطاب الكفاءات العالية واملدربة للعمل لدى الهيئة.
• تطبيق نظام تقييم املوظفني ال�صادر مبقت�ضى نظام اخلدمة املدنية رقم ( )30ل�سنة .2007
• تطوير برنامج الإحالل الوظيفي التعاقبي يف �ضوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.
• تطوير برامج املحافظة على املوظفني ذوي الكفاءة يف �ضوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.
• مراجعة وحت�سني نظام املكاف�آت يف �ضوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.
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يف جمال التدريب
املهام الرئي�سية:
• تعزيز الكفاءة املهنية واملعرفة لدى موظفي الهيئة.
• تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي جديد للعاملني لدى الهيئة.
• مراجعة وتقييم الأثر التدريبي للخطة التدريبية.

الهدف اال�سرتاتيجي ()3

حت�سني وتعزيز االت�صاالت الداخلية واخلارجية
املهام الرئي�سية:
• مراجعة ومتابعة تنفيذ �إ�سرتاتيجية االت�صال الداخلي.
• مراجعة ومتابعة تنفيذ �إ�سرتاتيجية االت�صال اخلارجي.
• اال�ستمرار يف ا�صدار ون�رش املواد الإعالمية التوعوية املتخ�ص�صة مبوا�ضيع ذات اهمية.
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ملحق رقم ()4
تعــــديـــالت قــــانــــون االتــــ�صـــاالت
(الــقانــون املــعدل رقــم ( )21ل�ســنة )2011

تعديالت قانون االت�صاالت (القانون املعدل رقم ( )21ل�سنة )2011
التعديل الأول :املادة (� /4أ) .
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة : 2002

تن�ش�أ يف اململكة هيئة ت�سمى " هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت " ترتبط برئي�س الوزراء تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري ولها
بهذه ال�صفة �أن تتملك الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق �أهدافها و�أن تت�رصف بها و�أن تتعاقد مع الغري و�أن تقوم بجميع الت�رصفات
القانونية مبا يف ذلك حق التقا�ضي و�أن تنيب عنها يف الإجراءات الق�ضائية املحامي العام املدين �أو �أي حمام �آخر.

الن�ص املعدل اجلديد:

تن�ش�أ يف اململكة هيئة ت�سمى " هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت " ترتبط بالوزير تتمتع بال�شخ�صية االعتبارية وباال�ستقالل املايل والإداري ولها
بهذه ال�صفة �أن تتملك الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق �أهدافها و�أن تت�رصف بها و�أن تتعاقد مع الغري و�أن تقوم بجميع الت�رصفات
القانونية مبا يف ذلك حق التقا�ضي و�أن تنيب عنها يف الإجراءات الق�ضائية املحامي العام املدين �أو �أي حمام �آخر.

التعديل الثاين  :املادة ( /6د).
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

حماية م�صالح امل�ستفيدين ومراقبة الأ�شخا�ص واجلهات املرخ�ص لها للت�أكد من االلتزام ب�رشوط الرخ�صة مبا يف ذلك موا�صفات اخلدمات املقدمة
وجودتها و�أ�سعارها واتخاذ الإجراءات الالزمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه ال�رشوط.

الن�ص املعدل اجلديد:

حماية م�صالح امل�ستفيدين ومراقبة الأ�شخا�ص واجلهات املرخ�ص لها للت�أكد من االلتزام ب�رشوط الرخ�صة مبا يف ذلك موا�صفات اخلدمات املقدمة
وجودتها و�أ�سعارها واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق من يخالف هذه ال�رشوط

التعديل الثالث  :املادة ( /6ي) .
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

تنظيم الدخول �إىل �شبكات االت�صاالت و�رشوط الربط بينها وفق تعليمات ت�صدرها الهيئة لهذه الغاية واملوافقة على اتفاقيات الربط امل�شار �إليها يف
الفقرة (هـ) من املادة ( )29من هذا القانون والت�أكد من عدم خمالفة االتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة �رشوط �أي ترخي�ص منح من
الهيئة �أو �أي اتفاقية معقودة مع احلكومة قبل نفاذ �أحكام هذا القانون.

الن�ص املعدل اجلديد:

تنظيم الدخول �إىل �شبكات االت�صاالت و�رشوط الربط بينها وفق تعليمات ت�صدرها الهيئة لهذه الغاية واملوافقة على اتفاقيات الربط امل�شار �إليها يف
الفقرة (هـ) من املادة ( )29من هذا القانون والت�أكد من عدم خمالفة االتفاقيات لتلك التعليمات.
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التعديل الرابع  :املادة ( /8هـ) .
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

يتم حتديد مهام و�صالحيات كل مفو�ض فيما يتعلق بالإ�رشاف على مديريات اجلهاز التنفيذي يف الهيئة مبقت�ضى تعليمات ي�ضعها املجل�س لهذه
الغاية مت�ضمنة �صالحية الإ�رشاف على الهيئة يف حال غياب الرئي�س ونائبه.

الن�ص املعدل اجلديد:

يتم حتديد مهام و�صالحيات كل مفو�ض فيما يتعلق بالإ�رشاف على مديريات اجلهاز التنفيذي يف الهيئة مبقت�ضى تعليمات ي�ضعها املجل�س لهذه الغاية.

التعديل اخلام�س :املادة (� /10أ)
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

ال تنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س املعني �إال للأ�سباب التالية:
 )1الإ�ستقالة.
 )2انتهاء مدة الع�ضوية.
� )3إذا تغيب عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية �أو �ست جل�سات غري متتالية خالل ال�سنة دون عذر يقبله املجل�س.
� )4إذا توافرت احلالة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )9من هذا القانون.
� )5إذا فقد �أحد �رشوط الع�ضوية.
� )6إذا ارتكب جناية �أو جنحة خملة بال�رشف والأخالق.
� )7إذا مل يعد قادراً على �أداء الواجبات املوكلة �إليه كع�ضو يف املجل�س لأ�سباب عقلية �أو ج�سمية.

الن�ص املعدل اجلديد:

تنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س املعني لأحد الأ�سباب التالية:
 )1الإ�ستقالة.
 )2انتهاء مدة الع�ضوية.
� )3إذا تغيب عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية �أو �ست جل�سات غري متتالية خالل ال�سنة دون عذر يقبله املجل�س� .إذا ثبتت احلالة امل�شار �إليها يف
الفقرة (�أ) من املادة ( )9من هذا القانون.
� )4إذا فقد �أحد �رشوط الع�ضوية.
� )5إذا �أدين جناية �أو جنحة خملة بال�رشف والأخالق.
� )6إذا مل يعد قادراً على �أداء الواجبات املوكلة �إليه كع�ضو يف املجل�س لأ�سباب عقلية �أو ج�سمي.

التعديل ال�ساد�س  :املادة (� /12أ .)3/
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

ميار�س املجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لقيام الهيئة مبهامها وفقاً لأحكام هذا القانون مبا يف ذلك:
.... )1
.... )2
 )3منح الرخ�ص املتعلقة مبا يلي:
 �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة وتقدمي خدمات االت�صاالت للم�ستفيدين� ،أو �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة� ،أو تقدمي خدمات االت�صاالت للم�ستفيدين.وال ي�شمل ذلك منح تراخي�ص مبا�رشة العمل ومزاولة املهنة ومراقبة الأداء و�إقرار وتنظيم املحتوى لأي ن�شاط �إعالمي عرب و�سائل خدمة البث الإذاعي.
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الن�ص املعدل اجلديد:

ميار�س املجل�س جميع ال�صالحيات الالزمة لقيام الهيئة مبهامها وفقاً لأحكام هذا القانون مبا يف ذلك:
.... )1
.... )2
 )3منح الرخ�ص املتعلقة مبا يلي:
�أ� -إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة وتقدمي خدمات االت�صاالت للم�ستفيدين.
ب� -إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة.
ج -تقدمي خدمات االت�صاالت للم�ستفيدين ،وال ي�شمل ذلك منح تراخي�ص مبا�رشة العمل ومزاولة املهنة ومراقبة الأداء و�إقرار وتنظيم املحتوى
لأي ن�شاط �إعالمي عرب و�سائل خدمة البث الإذاعي.

التعديل ال�سابع  :املادة (.)14
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

�أ -يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل �شهر ويكون اجتماعه قانونياً بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،ويتخذ املجل�س قراراته ب�أكرثية �أ�صوات احلا�رضين على الأقل وعلى الع�ضو املخالف تثبيت خمالفته يف حم�رض
االجتماع والتوقيع عليها.
ب -على الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع بنا ًء على طلب خطي من اثنني من �أع�ضائه على الأقل خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام من تاريخ
ت�سلمه الطلب.
ج -للمجل�س �أن يقرر دعوة �أي �شخ�ص من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لال�ستئنا�س بر�أيه مقابل مكاف�أة يقررها لهذه الغاية.
د -للمجل�س ت�شكيل جلنة فنية وا�ست�شارية �أو �أكرث لتقدمي امل�شورة له �أو للهيئة .وللمجل�س �إقرار �رصف مكاف�آت لأع�ضاء هذه اللجان من غري موظفي
الهيئة.
ه -يختار الرئي�س من موظفي الهيئة �أمني �رس للمجل�س يتوىل تنظيم جدول �أعماله وت�سجيل حما�رض جل�ساته وحفظ القيود واملعامالت اخلا�صة به
والقيام ب�أي مهام يكلفه املجل�س بها.

الن�ص املعدل اجلديد:

�أ -يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س �أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل �شهر ويكون اجتماعه قانونياً بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء على �أن يكون
من بينهم الرئي�س �أو نائبه ،ويتخذ املجل�س قراراته ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س على الأقل وعلى الع�ضو املخالف تثبيت خمالفته يف حم�رض
االجتماع والتوقيع عليها.
ب -يجوز الثنني من �أع�ضاء املجل�س �أن يطلبا خطياً من رئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالنعقاد لبحث �أمور حمددة ،ويجب دعوة املجل�س يف
هذه احلالة �إىل االجتماع خالل مدة ال تتجاوز �سبعة �أيام من تاريخ ت�سلمه الطلب.
ج -للمجل�س ت�شكيل جلنة فنية وا�ست�شارية �أو �أكرث لتقدمي امل�شورة له �أو للهيئة .وللمجل�س �إقرار �رصف مكاف�آت لأع�ضاء هذه اللجان من غري موظفي الهيئة.
د -يختار الرئي�س من موظفي الهيئة �أمني �رس للمجل�س يتوىل تنظيم جدول �أعماله وت�سجيل حما�رض جل�ساته وحفظ القيود واملعامالت اخلا�صة به
والقيام ب�أي مهام يكلفه املجل�س بها.
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التعديل الثامن  :املادة (.)25
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

�أ -للمجل�س �أن يقرر ترخي�ص �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة �أو تقدمي خدمة االت�صاالت العامة جلميع �أنحاء اململكة �أو جلزء منها.
وعلى املجل�س يف هذه احلالة �أن يعلن وبالطريقة التي يراها منا�سبة عن قرار الرتخي�ص والتعليمات املتعلقة ب�إجراءات ومعايري اختيار املرخ�ص
له ،وذلك وفقاً لطبيعة اخلدمة.
ً
ب -عند تطبيق �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة يعلن املجل�س عن قراره بالأ�سلوب الذي يراه منا�سبا مبا يف ذلك ما يلي:
 -1الإعالن عن الرغبة يف ترخي�ص اخلدمة مبوجب عطاءات عامة وفق الأ�س�س وال�رشوط التي يقررها املجل�س.
 -2فتح باب تقدمي الطلبات لرتخي�ص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه ال�رشوط التي يقررها املجل�س.
 -3عر�ض تقدمي خدمات على الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم لتقدمي خدمات جديدة داخل اململكة.

الن�ص املعدل اجلديد:

�أ -ملجل�س الوزراء بنا ًء على تن�سيب الوزير امل�ستند �إىل تو�صية املجل�س �أن يقرر ترخي�ص �إن�شاء وت�شغيل و�إدارة �شبكات ات�صاالت عامة �أو تقدمي
خدمة االت�صاالت العامة جلميع �أنحاء اململكة �أو جلزء منها .وعلى املجل�س يف هذه احلالة �أن يعلن وبالطريقة التي يراها منا�سبة عن الرغبة يف
الرتخي�ص والتعليمات املتعلقة ب�إجراءات ومعايري اختيار املرخ�ص له ،وذلك وفقاً لطبيعة اخلدمة.
ب -عند تطبيق �أحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة يعلن املجل�س عن رغبته يف الرتخي�ص بالأ�سلوب الذي يراه منا�سباً مبا يف ذلك ما يلي:
 -1الإعالن عن الرغبة يف ترخي�ص اخلدمة مبوجب عطاءات عامة وفق الأ�س�س وال�رشوط التي يقررها املجل�س.
 -2فتح باب تقدمي الطلبات لرتخي�ص خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه ال�رشوط التي يقررها املجل�س.
 -3عر�ض تقدمي خدمات على الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم لتقدمي خدمات جديدة داخل اململكة.

التعديل التا�سع  :املادة (.)45
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002
ال يحق لل�شخ�ص الذي �ألغيت رخ�صته �أن يتقدم للح�صول على رخ�صة قبل مرور �سنتني على رخ�صته.

الن�ص املعدل اجلديد:

ال يحق لل�شخ�ص الذي �ألغيت رخ�صته �أن يتقدم للح�صول على رخ�صة قبل مرور �سنتني على رخ�صته على الأقل.

التعديل العا�رش  :املادة (.)48
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

ت�ضع الهيئة قواعد فنية وموا�صفات قيا�سية لأجهزة االت�صاالت و�أجهزة االت�صاالت الطرفية ل�ضمان عدم �إ�رضارها ب�شبكات �أو خدمات االت�صاالت وال�صحة
وال�سالمة العامة والبيئة .وعلى الهيئة عند و�ضع هذه القواعد التن�سيق مع اجلهات الأخرى التي ت�ضع املوا�صفات يف اململكة مبا يف ذلك
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ،على �أن تقوم بن�رشها يف اجلريدة الر�سمية و�أي طريقة �إعالن �أخرى لتكون متوافرة ملن يرغب يف الإطالع عليها.

الن�ص املعدل اجلديد:

ت�ضع الهيئة قواعد فنية وموا�صفات قيا�سية لأجهزة االت�صاالت و�أجهزة االت�صاالت الطرفية ل�ضمان عدم �إ�رضارها ب�شبكات �أو خدمات االت�صاالت وال�صحة
وال�سالمة العامة والبيئة .وعلى الهيئة عند و�ضع هذه القواعد التن�سيق مع اجلهات الأخرى التي ت�ضع املوا�صفات يف اململكة مبا يف ذلك
م�ؤ�س�سة املوا�صفات واملقايي�س ،على �أن تقوم بن�رشها يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفتني يوميتني حمليتني و�أي طريقة �إعالن �أخرى لتكون متوافرة
ملن يرغب يف الإطالع عليها.
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التعديل احلادي ع�رش  :املادة (.)82
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

كل من �أدخل �إىل اململكة �أو تاجر �أو احتفظ ب�أجهزة ات�صاالت خمالفة للقواعد الفنية �أو حتمل بيانات �أو معلومات غري �صحيحة خالفاً لأحكام املواد
( )48و ( )49و ( )50و ( )51من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تقل عن ( )100دينار
وال تزيد على ( )2000دينار �أو بكلتا هاتني العقوبتني.

الن�ص املعدل اجلديد:

كل من ا�ستورد �أو تاجر ب�أجهزة ات�صاالت خمالفة للقواعد الفنية �أو حتمل بيانات �أو معلومات غري �صحيحة خالفاً لأحكام املواد ( )48و ( )49و
( )50و ( )51من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �شهر وال تزيد على �سنة �أو بغرامة ال تقل عن ( )100دينار وال تزيد على
( )2000دينار �أو بكلتا هاتني العقوبتني.

التعديل الثاين ع�رش  :املادة (� /91أ).
الن�ص املعدل مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة :2002

ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون مبا يف ذلك الأنظمة املتعلقة ب�أعمال الهيئة ون�شاطاتها والنظام املايل ونظام اللوازم

ونظام املوظفني و�صندوق الإدخار اخلا�ص بهم.

الن�ص املعدل اجلديد:

ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون مبا يف ذلك الأنظمة املتعلقة ب�أعمال الهيئة ون�شاطاتها والنظام املايل ونظام اللوازم

ونظام املوظفني و�صندوق االدخار والإ�سكان اخلا�ص بهم.
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