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كلمة رئيس مجلس املفوضني
 /الرئيس التنفيذي

الفصل
األول
6

( )1كلمة رئيس مجلس املفوضني /الرئيس التنفيذي
يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أحد القطاعات الهامة واملؤثرة يف دعم االقتصاد األردين من خالل مساهمته يف الناتج املحيل
االجاميل ،حيث يعترب تطور الخدمات املقدمة من خالله مدخالً وأساساً لنمو الحياة االقتصادية واالجتامعية يف اململكة ،ولعل السياسات
املوجهة نحو السوق والبنية التحتية وتأهيل الكوادر العاملة دفعت نحو تعزيز وتشجيع االستثامرات املحلية والخارجية عىل حد سواء.
ولقد أصبح قطاع االتصاالت األردين من القطاعات املتطورة ودور الهيئة يف مجال التنظيم مؤثرا ً عىل املستوى اإلقليمي والدويل ،مام يحتم
علينا أن نحافظ عىل هذا الدور الريادي ،وصوالً إىل وضع مكانة لألردن لتكون من تلك الدول املؤثرة يف اتخاذ القرارات حول مستقبل القطاع
متجاوزين بذلك صغر املساحة الجغرافيه التي يشكلها.
ان انتشار الخدمات املتنوعة يف هذا القطاع الحيوي الهام ،وارتفاع أعداد مستخدميها عاماً تلو العام ودخول خدمات وتكنولوجيات حديثة
وبنحو متسارع ،لهو مؤرش واضح عىل مدى الدور الذي يلعبه هذا القطاع يف تعزيز التنمية املستدامه والتي تتطلب عمالً تشاركياً موحدا ً
وسياسات ترشيعية مرنه تتالءم واملتغريات املتسارعة التي تطرأ عليه وتلك التي يحدثها يف باقي قطاعات العمل املختلفة ،بحيث تهدف تلك
الترشيعات والتشاركية مع كافة الجهات ذات العالقة إىل تذليل الصعوبات التي تواجه مقدمي خدمات االتصاالت يف أداء أعاملهم ،مبا يسهم
يف عملية تنمية وتطوير القطاع وتحسني جودة الخدمات املقدمة مبا يحقق رضا املستفيدين من خالل حصولهم عىل خدمات اتصاالت بسوية
عالية وأسعار معقوله.
إن مسألة انتشار الخدمات مرتبط ارتباطاً وثيقاً مبستوى جودة الخدمات ،فعندما متتاز الخدمة املقدمة بجودة عالية وأسس تحكم تقدميها
مبستوى عال من الكفاءة ،سنجد انتشارا ً وقبوالً بني كافة الفئات غري متناسني تأثري عوامل أخرى تحكم مسألة كفاءة الخدمة ودورها يف
املنافسة عىل مستوى السوق .ولعل كافة املؤرشات تدلل عىل أهمية هذا الجانب والتطلع إىل تحسني مستواه عىل النحو الذي يضمن
استمرارية الخدمة عىل النحو األمثل.
ومن هنا ،سيشهد العام  2016تنفيذ مشاريع ومبادرات متخصصة يف مجال تحسني وتطوير جودة الخدمات املقدمة من قبل املرخصني
العاملني يف سوق االتصاالت والربيد عىل حد سواء ،وذلك استكامالً ملا بدأناه يف العام  2015من وضع أساسيات العمل املشرتك مع القطاع
الخاص والتشاركية يف تحقيق اإلنجاز ،وتنفيذ مشاريع املسوحات املتخصصة للتغطية الخلوية ورشاء أنظمة فحص جودة متخصصة وتدريب
املتخصصني يف هذا املجال إضافة اىل اإلعالن عن جائزة أفضل مشغل يف السوق والتي ستكون مسألة الجودة عىل رأس سلم معايري املفاضلة
فيها بني املرخصني وغريها من املشاريع ذات الصلة بعمل الهيئة ،ليكون العام  2016عام « الجودة» باستحقاق.
الدكتور املهندس غازي الجبور
رئيس مجلس املفوضني /الرئيس التنفيذي
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نبذة عن الهيئة

الفصل
الثاين
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( )2نبذة عن الهيئـة
( )1-2النشــأة
أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة  ،1995كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
تقع عىل الهيئة مسؤوليات ومهام عديدة من ضمنها «تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقاً لقانون االتصاالت
والسياسة العامة للحكومة لضامن تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بسوية عالية وأسعار معقولة وحامية مصالح املستفيدين،
ومبا يحقق األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات» ،اضافة اىل «وضع أسس تنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
مبا يتفق مع السياسة العامة املقررة لتقديم الخدمات عى النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة يف اململكة» ،و»تحديد الحد األدىن
لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم املرخص لهم بتقدميها لتحقيق حاجات املستفيدين بالتشاور مع املرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية
محددة» وغريها من املهام التنظيمية املتخصصة.
وتساهم الهيئة يف متثيل اململكة االردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف املحافل املتخصصة ذات العالقة
مبهام الهيئة ،كام تتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة أداء جميع مقدمي الخدمات الربيدية والتأكد من التزامهم بنصوص
القانون تنفيذا ً ألحكام قانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة .2007
يف العام  2002تم تعزيز استقاللية الهيئة من خالل قانون رقم ( )8لسنة  2002املعدل لقانون االتصاالت رقم ( )13لسنة  1995من خالل
إعادة هيكلة الهيئة وتوسيع مهامها.
كام تتوىل الهيئة مهمة ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين ،وتنفيذ أعامل املراقبة والتدقيق عىل تلك الجهات وذلك مبوجب أحكام
قانون املعامالت االلكرتونية  2015واالنظمة الصادرة مبوجبه.
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( )2-2الرؤية والرسالة
الرؤية:

«تكوين بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متطورة تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة يف األردن وتحفز التنافسية».

الرسالة:

• ضامن توفر خدمات اتصاالت وبريدية متقدمة ذات جودة عالية و بأسعار مناسبة للجميع
• إدامة بيئة تنظيمية متكيفة تحفز التنافسية
• العمل مع جميع املستفيدين والرشكاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية
• حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد واالستمرار بنرش التوعية بحقوقهم وواجباتهم
• الحفاظ عىل بناء مؤسيس مبقاييس عاملية.
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( )3-2مجلس املفوضني

مبوجب أحكام 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 .وخالل العام  2015ضم مجلس مفويض الهيئة كل من:

أعضاء مجلس مفويض الهيئة

سعادة الدكتور املهندس غازي الجبور
رئيس مجلس املفوضني – الرئيس التنفيذي
اعتبارا ً من 2015/6/28

عطوفة املهندس االنصاري املشاقبة
عضو مجلس املفوضني اعتبارا ً من 2011/9/25
نائب رئيس مجلس املفوضني اعتبارا ً من 2015/9/25

عطوفة املهندس وسام الرماضني
عضو مجلس املفوضني
اعتبارا من  2011/9/25ولغاية 2015/9/24

عطوفة املهندس رياض أحمد البطاينه
عضو مجلس املفوضني
اعتبارا ً من 2013/10/27

عطوفة املهندس جمعه الطيب
عضو مجلس املفوضني
اعتبارا ً من 2013/11/11

* صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )9959تاريخ  2015/6/3بتعيني سعادة الدكتور املهندس غازي الجبور رئيساً ملجلس مفويض الهيئة ،وبارش
العمل بتاريخ  .2015/6/28بعد أن انتهت فرتة خدمة عطوفة املهندس محمد عزات الطعاين كرئيساً ملجلس املفوضني بتاريخ .2015/6/14
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امللخص التنفيذي

الفصل
الثالث
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( )3امللخـص التنفيـذي
واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف العام  2015تنفيذ الخطط واملشاريع الهادفة اىل تحقيق التوازن لقطاع االتصاالت من خالل االهتامم
ومتابعة كافة األطراف املعنية عىل النحو الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل يلبي املصلحة العامة مع املحافظة عىل املستوى الذي وصلت
له قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد وتطويرها مبا يتامىش مع التطورات العاملية املتسارعة.
لقد قامت الهيئة يف مجال تعزيز املنافسة وتقليل العوائق مبنح رخص ترددات متنوعة ويف نطاقات محددة ،وإتاحة ترخيص حزم ترددات
إضافية لتقديم خدمات النفاذ الالسليك الثابت بالحزم العريضه ومتديد العمل بأجور الربط البيني وتعديل أجور إنهاء املكاملات الدولية الواردة
إىل األردن ،إضافة إىل إنشاء مكتب دائم للهيئة يف جمرك املطار للتسهيل عىل املستوردين وتعزيز املنافسة فيام بينهم يف تقديم الخدمة.
ويف مجال حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت ،واصلت الهيئة التعامل مع الشكاوى الواردة اليها من كافة املستفيدين من
خدمات االتصاالت ،ودراسة العروض التجارية املتنوعة وإصدار املوافقات لعقود االشرتاك ،باإلضافة إىل تنفيذ جوالت رقابية تفتيشية هدفت
إىل التأكد من تقديم الخدمات املتنوعة سواء يف قطاع االتصاالت أو قطاع الربيد عىل النحو األمثل ووفقاً التفاقيات الرتخيص املعتمدة ،كام
قامت الهيئة خالل العام  2015باطالق صفحتها الرسمية عىل موقع التواصل االجتامعي ( الفيسبوك) وذلك إمياناً منها بأهمية التواصل مع
املستفيدين من خالل طرق متنوعة ،كام قامت بإطالق حمالت توعية متخصصة تناولت العديد من املواضيع محط اهتامم املستفيدين من
الخدمات املقدمة هدفت اىل زيادة الوعي لديهم والتعريف بحقوقهم ،إضافة إىل إصدار نرشات إرشادية متنوعة موجهه إىل املستفيدين من
خدمات االتصاالت والربيد.
ويف مجال جودة الخدمات ،قامت الهيئة بنرش تقارير مؤرشات الجودة للنصف الثاين من العام  2014والنصف األول من العام  2015لرشكات
االتصاالت العاملة يف السوق املحيل ،وتنفيذ جوالت فحص ميدانية بهدف إجراء الفحوصات الفنية ومتابعة النتائج مع الرشكات املرخصة،
اضافة اىل زيادة وتعزيز القدرات الفنية للعاملني يف مجال مراقبة الجودة من خالل رشاء أنظمة فحص متكاملة وتدريب العاملني عليها لتعزيز
قدراتهم ومهاراتهم يف هذا املجال .كام قامت الهيئة يف مجال ادارة الطيف الرتددي بإجراء القياسات الفنية الالزمة عىل محطات البث االذاعي
املرخصة وإجراء فحوصات مستوى اإلشارة للشبكات الراديوية يف مناطق اململكة واصدار موافقات اصدار وتجديد لرخص استخدام ترددات
ضمن شبكات االتصاالت الخاصة واصدار شهادات موافقة نوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية.
ويف مجال تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص ،وزيادة التعاون املؤدي إىل املساهمة يف تطوير القطاعني ومشاركة القطاع الخاص يف صنع القرار،
قامت الهيئة خالل العام  2015بالتنسيق مع رشكات الربيد املعنية لتأسيس لجنة استشارية قطاعية مبشاركة تلك الرشكات ،إضافة إىل تعزيز
التواصل مع الرشكات العاملة يف قطاعي االتصاالت والربيد من خالل إجراء الزيارات امليدانية واستضافة عدد من الجهات ذات عالقة بعمل
الهيئة للحديث عن نشاطاتها وأوجه التعاون املختلفة.
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أما يف مجال تنظيم قطاع الربيد ،فقد قامت الهيئة باصدار مؤرشات أداء مشغيل الربيد الخاص التي تهدف اىل قياس مستوى جودة خدمة
توزيع البعائث الربيدية الخاصة من قبل مشغيل الربيد الخاص ،اضافة اىل اصدار املوافقات لعدد من اتفاقيات الربط البيني ملشغيل الربيد
الخاص /فئة محيل ودويل ،كام قامت الهيئة بضبط عدد من الجهات غري حاصلة عىل الرتاخيص الالزمة من الهيئة ،مع االشارة إىل أن الهيئة
قامت خالل العام  2015مبنح ما مجموعه ( )17رخصة بريد ليصبح عدد الرشكات اإلجاميل مع نهاية العام  2015ما مجموعه ( )56رشكة
مرخصة.
وعىل صعيد املشاركات الخارجية للهيئة ،واصلت الهيئة مشاركتها يف الفعاليات واالجتامعات الدولية التي تعنى بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والتي يتم تنظيمها من قبل املؤسسات الدولية املتخصصة ،إضافة إىل استضافة الفعاليات ذات العالقة بعمل الهيئة بهدف تبادل
الخربات واملعارف املتنوعة ،كام تم تنفيذ نشاطات متنوعة تندرج تحت باب املسؤولية املجتمعية.
ويتضمن هذا التقرير عدد من املالحق ذات العالقة ،مثل مالمح الخطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة  2016-2013ومؤرشات قطاع االتصاالت
للعام  ،2015إضافة إىل استعراض التقرير السنوي املتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والربيد عن العام .2015
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( )4انجازات الهيئة يف العام 2015
واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف عام  2015تحقيق املزيد من اإلنجازات متاشياً مع متطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة يف
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد لعام  ،2012ومتاشياً مع التطورات واملستجدات التكنولوجية والسوقية لهذه القطاعات يف
اململكة .تالياً أبرز منجزات الهيئة خالل عام :2015

( )1-4تعزيز املنافسة وتقليل العوائق

قامت الهيئة بتنفيذ العديد من االجراءات الهادفة اىل توفري خدمات جديدة ،وتحقيق املنافسة الفاعلة والحد من آثار الهيمنة وتقليل العوائق
للدخول إىل السوق وتبسيط اإلجراءات من خالل:
منح رخص ترددات
• منحت الهيئة رشكة أورانج موبايل ترخيص حزمة ترددات بعرض ( )10+10ميغاهريتز يف النطاق الرتددي ( )1800ميغاهريتز ،وذلك مقابل
دفع عوائد الحيازة املقررة للحصول عىل هذا الرتخيص والتي تبلغ  71مليون دينار أردين ،وذلك بتاريخ  ،2015/1/18حيث بارشت الرشكة
بتقديم خدمات الجيل الرابع بتاريخ .2015/5/26
• منحت الهيئة رشكة أمنية للهواتف املتنقلة ترخيص حزمة ترددات بعرض ( )10+10ميغاهريتز يف النطاق الرتددي ( )1800ميغاهريتز ،وذلك
مقابل دفع عوائد الحيازة املقررة للحصول عىل هذا الرتخيص والتي تبلغ  71مليون دينار أردين ،وذلك بتاريخ  ،2015/9/9ومن املتوقع أن \
تق ّدم الرشكات خدمات الجيل الرابع خالل الربع األول من العام .2016
• بعد أن قامت الهيئة يف آب  2015بإعالم كل من (رشكة أمنية للهواتف املتنقلة ،رشكة مدى لالتصاالت ،رشكة بلوزون) الحاصلة عىل رخص
ترددات لتقديم خدمات النفاذ الالسليك بالحزم العريضة بإمكانية الحصول عىل ترخيص حزم ترددية إضافية يف النطاق الرتددي املرخص
لها من قبل الهيئة وللمدة املتبقية من رخص الرتددات ذات العالقة وبنفس الرشوط والتعهدات واألحكام وااللتزامات الواردة فيها ،تم منح
رشكة أمنية للهواتف املتنقلة ترخيص استخدام ترددات (اضافية) بعرض ( )10+10م.هـــ يف النطاق ( )3500م .هــ لغايات تقديم خدمات
النفاذ الالسليك الثابت بالحزم العريضة  .FBWAوذلك مقابل دفع عوائد الحيازة املقررة للحصول عىل هذا الرتخيص والبالغه ()1.726
مليون وسبعامئة وستة وعرشون ألف دينار أردين وذلك بتاريخ .2015/10/26
تنظيم أسعار خدمة السعات الدولية( )International IP Capacityلرشكة االتصاالت األردنية
قررت الهيئة خالل شهر كانون الثاين من العام  2015بإبقاء كافة االلتزامات املفروضة عىل رشكة االتصاالت األردنية مبوجب تعليامت وقرارات
الهيئة ذات العالقة مبوضوع خدمة ( )International IP Capacityوبرضورة تصويب أوضاعها من خالل تقديم الخدمة لكافة املرخص لهم
املتواجدين داخل محطة هاشم أو أي موقع رديف بنفس السعر الذي تبيع به الرشكة للرشكات الواقعة ضمن مجموعة االتصاالت األردنية
ودون متييز بغض النظر عن مدة اإللتزام وحجم السعات املتعاقد لديها.
متديد العمل بأجور الربط البيني
قررت الهيئة متديد العمل بأجور خدمات الربط البيني للمشغلني الحاليني املحسوبه لعام  2014وفق مناذج املشغليني الكفؤيني باستخدام
منهجية  +Hybrid TSLRICلعام .2015
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تعديل أجور إنهاء املكاملات الدولية الواردة إىل األردن
قررت الهيئة تعديل أجور إنهاء املكاملات الدولية الواردة إىل األردن وأجور الربط البيني للمكاملات الدولية اعتبارا ً من كانون أول،2015/
ومبوجب ذلك القرار أصبحت أجور خدمة إنهاء املكاملات الدولية اىل األردن بني املرخص لهم داخل االردن واملشغلني الدوليني للمكاملات
الواردة عىل شبكات الهواتف الثابته ما قيمته ( )87,6فلس/الدقيقه ،وما قيمته ( )103,0فلس/الدقيقة للمكاملات الواردة عىل شبكات
الهواتف املتنقلة ،حيث متثل هذه األجور الحد األدىن لالجور التي يتم تقاضيها من املشغلني الدوليني .وسوف ينعكس هذا التعديل إيجابيا
عىل ايرادات رشكات االتصاالت العاملة يف القطاع وكذلك عىل ايرادات الخزينة يف هذا املجال.
كام تضمن القرار تحديد أجور خدمة الربط البيني للمكاملات الدولية بني املرخص لهم داخل األردن ،حيث اصبحت اجور تلك الخدمة ما
قيمته ( )73,0فلس /الدقيقة لشبكات الهواتف الثابته ،يف حني اصبحت ما قيمته ( )85,9فلس/الدقيقة لشبكات الهواتف املتنقلة.
إنشاء مكتب دائم للهيئة يف جمرك مطار امللكة علياء الدويل
تحقيقاً لرؤى جاللة امللك عبدالله الثاين بن الحسني املعظم بدعم قطاع املستثمرين واالعامل وتسهيل وتبسيط االجراءات وتوفري الوقت
والجهد عىل جميع املستفيدين من خدمات الهيئة ،ومبا ينعكس ايجاباً عىل رضا متلقي الخدمة ويحسن اداء الهيئة ويحفز بيئة االستثامر واداء
االقتصاد االردين ،أنشأت الهيئة مكتباً دامئاً لها يف جمرك مطار امللكة علياء الدويل يف شهر ترشين أول من العام  ،2015وذلك وفقاً للصالحيات
املمنوحة لها يف قانون االتصاالت األردين الذي يتيح للهيئة إنشاء مكاتب لها يف أي مكان يف اململكة إن رأت رضور ًة لذلك .حيث تم انجاز ما
مجموعه ( )3504بيان جمريك يف عام (.)2015
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( )2-4حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت
إنطالقا من دورها يف حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت املختلفة وفقاً للترشيعات املعمول بها ،قامت الهيئة مبا ييل:
تلقي ومعالجة شكاوى االتصاالت والربيد
بلغ مجموع الشكاوى الواردة إىل الهيئة ( )4301شكوى خالل عام  ،2015حيث تم معالجة ما مجموعه ( )2112شكاوى مع نهاية العام ،2015
وتتطلب معالجة بعض الشكاوى وخاصة شكاوى التغطية وقتاً إضافياً لتنفيذ جوالت كشف ميدانية للتحقق من طبيعة التغطية عىل أرض
الواقع ومن ثم استكامل إجراءات املعالجة بالتنسيق مع الرشكات املعنية .حيث توزعت الشكاوى الواردة عىل النحو التايل:
شكاوى خدمات الهاتف الخلوي
شكاوى خدمات االنرتنت

2447
1471

شكاوى خدمات الهاتف الثابت
شكاوى الخدمات الربيدية

360
23

دراسة العروض التجارية
قامت الهيئة خالل العام  2015بدراسة ( )55عرض تجاري لخدمات االتصاالت املختلفة وتحليل البنود التي تحويها ،وخاطبت الرشكات
لتعديل العروض غري مكتملة التفاصيل أو الرشوط ،اضافة اىل ذلك تم متابعة جميع عروض الرشكات التي تنرش يف الصحف اليومية أو التي
يتم مخاطبة الهيئة بها من قبل رشكات والتأكد من ان جميع تفاصيل ورشوط العرض واضحه.
دراسة العروض التجارية املحزمة
قامت الهيئة بدراسة العروض املحزمة املكونه من خدمات الهاتف االريض و االنرتنت االريض ( )ADSLالتي تصدرها مجموعة االتصاالت
االردنية ( )Orangeواملوافقة عليها قبل طرحها باالسواق للتأكد من عدم إخالل هذه العروض باملنافسة ومبا يتامىش مع متطلبات قرار
مراجعة أسواق االتصاالت.
موافقات عقود االشرتاك
قامت الهيئة خالل العام  2015بدراسة عقود االشرتاك الواردة من رشكات االتصاالت املبينة يف الجدول أدناه ،حيث تم املوافقة عىل عدد من
عقود االشرتاك الخاصة بتقديم خدمات االتصاالت املتنوعة .ولغايات اإلطالع عىل كافة التفاصيل قبل التعاقد واالشرتاك يف الخدمة /الخدمات
من قبل املستفيدين ،قامت الهيئة مبخاطبة كافة الرشكات املعنية لنرش عقود االشرتاك الحاصلة عىل موافقة الهيئة عى مواقعها االلكرتونية:
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الرشكة

الخدمة /عقد االشرتاك

الرشكة األردنية لخدمات الهواتف املتنقلة ( زين)

خدمة الدفع املسبق والدفع الالحق ( ،4Gخدمة انرتنت عايل الرسعة)

األردنية لخدمات نقل البيانات /اورانج انرتنت

خدمة ( ،)IPTVخدمة ()VoIP

الرشكة البحرينية األردنية للتقنية واالتصاالت (بتلكو)

خدمة االتصال املجاين

رشكة الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا

خدمة انرتنت من خالل الفايرب

رشكة الثابت لالتصاالت وااللكرتونيات

خدمة التتبع

تعلميات تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف املتنقلة
قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية بإصدار (تعليامت تنظيم عمل نقاط بيع خطوط الهواتف املتنقلة لسنة  ،)2015والتي تضمنت
العديد من البنود املتعلقة بنقاط البيع وآلية بيع الخطوط املدفوعه مسبقاً واملتطلبات الالزمة إلمتام إجراءات البيع.
تنفيذ جوالت رقابية تفتيشية
تنفيذا ً للدور املنوط بالهيئة يف قانون االتصاالت رقم ( )13وتعديالته لسنة  1995وقانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة  2007فيام يتعلق
مبنح الهيئة صالحية «الضابطة العدلية» ،نفّذت الهيئة جوالت تفتيشية رقابية ميدانية بشكل دوري بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،حيث
تقوم الهيئة بتنفيذ هذه الجوالت حامي ًة ملصالح املستفيدين وحقوقهم من خدمات االتصاالت والربيد من جهة وحامية للرشكات والجهات
الحاصلة عىل الرتاخيص الالزمة وفقاُ للقوانني والترشيعات النافذة من جهة أخرى ،حيث متكنت الهيئة من خالل هذه الجوالت بضبط العديد
من املخالفات خالل العام منها:
• ضبط ( )19جهة مخالفة يف مختلف مناطق اململكة تقوم بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصاالت عامة ت ُق ّدم خدمات اتصاالت مختلفة
دون الحصول عىل الرتاخيص الالزمة من الهيئة باستخدام شبكات االتصاالت العامة والربط معها بطرق غري مرشوعة لتمرير مكاملات دولية
وإنهائها عىل شبكات االتصاالت العامة املحلية خالفاً لقانون االتصاالت رقم ( )13وتعديالته لسنة  ،1995عن طريق استخدام أجهزة
متخصصة وتقنية تعرف بـ ( ،)SIMBOXحيث تم تحويل محارض الضبط بحق املخالفني إىل القضاء حسب األصول.

• تم تنفيذ جوالت تفتيش ميدانية عىل مراكز بيع الخطوط الخلوية يف مختلف محافظات اململكة وذلك بهدف ضبط مراكز البيع املخالفة،
حيث تم ضبط ( )5مراكز بيع تقوم ببيع بطاقات اتصاالت دولية غري حاصلة عىل ترخيص.
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زيادة الوعي لدى املستفيدين
نظرا للدور الهام الذي تقوم به الهيئة واهتاممها بتحسني مستوى الخدمات املقدمة يف اململكة من خالل معرفة آراء متلقى هذه الخدمات،
فقد قامت الهيئة خالل العام  2015وبالتعاون مع دائرة االحصاءات العامة بقياس رضا ووعي املستفيدين عن الخدمات املقدمة يف قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتحديدا ً الخدمات الرئيسية املتعلقة بالهاتف الثابت والهاتف املتنقل وخدمات االنرتنت ،بهدف استطالع
رأي املستفيدين عن هذه الخدمات ومدى وعيهم بالدور الذي تقوم به الهيئة.
أما فيام يتعلق بالنشاطات الهادفة اىل تعزيز الوعي لدى املستفيدين ،فقد قامت الهيئة خالل العالم  2015مبا ييل:

• خدمات التواصل االجتامعي:

متاشياً مع تشجيع الحكومة للجهات الحكومية عىل االستفادة من خدمات التواصل االجتامعي التفاعلية لتوفري الفرص للمواطنني لتقديم
املدخالت والتغذية الراجعة للحكومة األردنية ،قامت الهيئة بإطالق صفحتها الرسمية عىل شبكة التواصل االجتامعي فيسبوك مع نهاية
العام  ،2015وذلك تعزيزا ً للتواصل والتفاعل املبارش مع املواطنني والرشكاء واملعنيني بقطاعي االتصاالت والربيد ،حيث تضمنت الصفحة بث
رسائل توعوية حول مختلف خدمات وقضايا قطاع االتصاالت والربيد يف اململكة وآخر املستجدات املتعلقة بالقطاعات التي تنظمها الهيئة.

• إطالق حمالت توعية

تنفيذا ً للدور املنوط بالهيئة واملتعلّق بزيادة وعي املستفيدين من خدمات االتصاالت املتنوعة والخدمات الربيدية مبا يتعلق بحقوقهم يف
الحصول عىل خدمات اتصاالت وبريد ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ،تعمل الهيئة بشكل مستمر عىل إطالق حمالت توعوية للمستفيدين
من خدمات االتصاالت والربيد ،وذلك بهدف إطالعهم عىل مستجدات العمل ،إضافة إىل خلق الوعي العام بحقوقهم.
هذا وقد أطلقت الهيئة خالل العام  2015عددا ً من الحمالت التوعوية ُمستخدمة الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة ،باإلضافة إىل
االستفادة من خدمات بوابة الحكومة اإللكرتونية سوا ًء من خالل إرسال الرسائل النصية القصرية عرب أجهزة الهواتف الخلوية ،أو عن طريق
إرسال رسائل توعوية عرب الربيد اإللكرتوين ،وبالشكل التايل:

 .1كانت أوىل هذه الحمالت ،حملة توعوية استمرت طيلة العام ،من خالل برنامج الحكومة اإللكرتونية ،بثّت من خاللها رسائل توعوية
متنوعة عرب الربيد اإللكرتوين لكافة موظفي الدولة ،تناولت مواضع مختلفة مثل خدمة التجوال الدويل ،املكاملات والرسائل االحتيالية ،رشكات
الربيد املرخصة ،آلية تلقي الشكاوى وغريها من الرسائل التي تهم املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد.
 .2كام قامت الهيئة بإعادة إطالق حملة توعوية حول الرقم املجاين لتلقي ومتابعة الشكاوى يف الهيئة من خالل إرسال رسائل نصية قصرية
عرب األجهزة الخلوية للمواطنني ،تعلمهم فيها عن الرقم املجاين الذي خصصته لتلقي ومتابعة الشكاوى ( )117000وذلك باالتصال من أي
هاتف خلوي أو أريض.
 .3وحفاظاً عىل مصالح املستفيدين من كافة خدمات االتصاالت ،أطلقت الهيئة حملة توعوية حول عروض خدمات االتصاالت املختلفة يف
اململكة تنصح فيها املشرتكني بخدمات االتصاالت برضورة االطالع عىل كافة أحكام ورشوط عقود االشرتاك والعروض املقدمة للخدمة من قبل
الرشكة ورشوط االستفادة منها ،خاصة إذا كان االشرتاك مرتبطاً مبزايا وأسعار خاصة وذلك قبل توقيع عقد االشرتاك وتجديده .وبُث َّْت الحملة
التوعوية من خالل شاشة التلفزيون األردين ،ومن خالل بوابة الحكومة اإللكرتونية.
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 .4ويف أواخر عام  2015أطلقت الهيئة حملة توعوية حول املكاملات الدولية والرسائل االحتيالية مجهولة املصدر تحذّر فيها املواطنني من
أية مكاملات دولية أو رسائل مجهولة املصدر والتي قد تكون عىل شكل رسائل نصية قصرية ،أو من خالل رسائل التطبيقات املختلفة مثل
( )WhatsAppو( )Viberوغريها من التطبيقات .بُثّت الحملة من خالل شاشة التلفزيون األردين وعرب بعض املواقع اإللكرتونية اإلخبارية،
وكذلك من خالل بوابة الحكومة اإللكرتونية.
• اصدار أدلة ارشادية
من جانب آخر ،قامت الهيئة بإعداد واصدار وتوزيع مطبوعات ونرشات متخصصة بعنوان« :ما يهم املستفيدين من خدمات االتصاالت
والربيد» و»آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من املستفيدين» ،حيث تم التنسيق مع رشكات االتصاالت املعنية واملكاتب الربيدية يف
اململكة ،وتم توزيع االف النسخ من تلك املطبوعات يف كافة محافظات اململكة.
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( )3-4جودة الخدمات
انطالقاً من حرص الهيئة عىل التزام رشكات االتصاالت املرخصة بتقديم الخدمات املتنوعة بجودة عالية ،قامت الهيئة مبا ييل:
نرش تقارير مؤرشات الجودة لرشكات االتصاالت
قامت الهيئة بنرش تقارير مؤرشات الجودة للنصف الثاين من العام  ،2014والنصف األول من العام  ،2015لرشكات االتصاالت العاملة يف
السوق املحيل ،بعد التأكد من دقة املعلومات الواردة إىل الهيئة منها ومطابقتها آللية االحتساب املعتمدة وفقاً لتعليامت تطبيق اإلطار
التنظيمي ملراقبة الجودة .ويهدف إصدار تقارير مؤرشات الجودة إىل مراقبة مستوى جودة خدمات االتصاالت التي تقدمها الرشكات ،وتحديد
واقع جودة الخدمات لكل مرخص عىل حدة ،وإتاحة املعلومات ملستخدمي خدمات االتصاالت عىل موقع الهيئة  www.trc.gov.joلتعريفهم
مبستوى الجودة التي يتلقونها تأكيدا ً عىل حقهم مبعرفة هذا الجانب من الخدمة املقدمة.
جوالت فحص ميدانية
بهدف متابعة الشكاوى واملالحظات الواردة من املستفيدين من خدمات االتصاالت املتعلقة بجودة الخدمات ،قامت الهيئة بتنفيذ العديد
من جوالت الفحص والكشف امليدانية بهدف إجراء الفحوصات الفنية والزيارات والتحقيقات امليدانية ،ومتابعة النتائج مع الرشكات املرخصة.
وذلك بعد اعداد تقارير القياس والفحص لجودة الخدمات املقدمة من قبل الرشكات املرخصة.
بناء القدرات الفنية
قامت الهيئة بزيادة القدرة الفنية للعاملني يف مجال مراقبة الجودة من خالل رشاء نظام متكامل لفحص وقياس جودة خدمات االتصاالت
املتنقلة العاملة بتقنيات ( )GSM, 3G, LTEحيث تم وضع املواصفات الفنية ،ودراسة العرض املقدم ،والرشاء املبارش من قبل الوكيل املحيل،
ومن املتوقع أن يدخل هذا النظام الخدمة خالل النصف األول من العام  .2016كام تم اإلرتقاء بسوية الكادر من خالل املحارضات واكتساب
املعرفة بالتعاون مع املتخصصني عاملياً يف مجال (.)QoE and QoS

( )4-4ادارة الطيف الرتددي
اجراء القياسات الفنية
قامت الهيئة خالل العام  2015باجراء القياسات الفنية الالزمة والكشف الحيس عىل محطات البث االذاعي املرخصة والعاملة يف اململكة
ومسح حزم الرتددات املخصصة لخدمات البث االذاعي والتلفزيوين يف مختلف محافظات اململكة بهدف تخصيص ترددات وحل مشاكل
التشويش وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهذه الخدمات.
فحص مستوى االشارة للشبكات الراديوية
قامت الهيئة خالل العام  2015باجراء املسح امليداين للعديد من مناطق اململكة بهدف التأكد من مستوى االشارة املستلمة للشبكات
الراديوية املختلفة التابعة لبعض الرشكات ،ملطابقة مدى التزامها برشوط الرتخيص والتحقق من املواصفات الفنية لها.
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اصدار وتجديد رخص وموافقات نوعية
قامت الهيئة خالل العام  2015باصدار وتجديد ما يزيد عن ( )780رخصة استخدام ترددات ضمن شبكات االتصاالت الخاصة يف مختلف
الخدمات والتطبيقات ،إضافة إىل اصدار ما يقارب ( )1560شهادة موافقة نوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية يف مختلفة التطبيقات واالنظمة،
وتجديد ما يقارب (  )712شهادة ،ودراسة طلبات تعديل وإنشاء ما يزيد عن ( )3600وصلة ميكروية واصدار املوافقات الالزمة ،كام تم دراسة
طلبات انشاء وتعديل ما يقارب ( )3240موقع راديوي واصدار املوافقات الالزمة.

( )5-4تعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص
لغايات تعزيز العالقة بني الهيئة والرشكات املرخص لها يف قطاعي االتصاالت والربيد ،وزيادة التعاون املؤدي إىل املساهمة يف تطوير القطاعني،
وتعزيز ثقافة االمتثال ومشاركتهم يف صنع القرار ،وإمياناً بأهمية التكامل والرشاكة بني القطاعني العام والخاص ،قامت الهيئة خالل العام
 2015مبا ييل:
تأسيس لجنة استشارية قطاعية (قطاع الربيد)
تم اإلعالن عن تأسيس هذه اللجنة لتضم رشكة الربيد األردين وعدد من رشكات الربيد املرخصة والحاصلة عىل ترخيص فئة محيل ودويل.
ويأيت تشكيل تلك اللجنة االستشارية وفقاً للصالحيات املمنوحه ملجلس مفويض الهيئة مبوجب احكام قانون االتصاالت ،حيث نصت املادة
( )12من القانون عىل ان مجلس مفويض الهيئة ميارس جميع الصالحيات الالزمه لقيام الهيئة مبهامها وفقاً ألحكام القانون مبا يف ذلك تشكيل
اللجان االستشارية الالزمة ملساعدة الهيئة عىل تنفيذ الواجبات املوكولة اليها ،اضافة اىل نص املادة (/14ج) التي تنص عىل انه للمجلس
(مجلس املفوضني) تشكيل لجنة فنية واستشارية أو أكرث لتقديم املشورة له وللهيئة.
عقد لقاءات وزيارات مع الجهات املعنية يف قطاعي االتصاالت والربيد
انطالقا من رغبة الهيئة لتحفيز التفاعل اإليجايب وبحث القضايا القطاعية املهمة ما بني الجهات املعنية ،تم تنفيذ زيارات إىل كل من:
• الرشكة االردنية لخدمات الهواتف املتنقلة (زين)
• مجموعة االتصاالت (رشكة االتصاالت االردنية ،أورانج موبايل ،أورانج انرتنت)
• رشكة أمنية لالتصاالت
• رشكة الخدمات الدولية للسياحة والسفر .UPS
حيث التزمت الهيئة من خالل هذه الزيارات بالحصول عىل التغذية الراجعة واملالحظات الناتجة عن تلك الزيارات والتي من أهدافها إنفاذ
القرارات تحقيقا ملصالح كافة األطراف.

24

بعض الزيارات التي قامت بها الهيئة للرشكات
عقد لقاء موسع مع مشغيل محطات البث اإلذاعي العاملة يف اململكة وفق التشكيل الرتددي ()FM
قامت الهيئة بعقد لقاء موسع مع مشغيل محطات البث اإلذاعي العاملة يف اململكة وفق التشكيل الرتددي ( ،)FMحيث تم تناول املعيقات
الفنية التي تواجه عمل املحطات اإلذاعية ،يف حني أبدت الهيئة استعدادها التام للتعاون مع كافة اإلذاعات من خالل تسخري كافة اإلمكانيات
الفنية املتوفرة لديها ،والتي تهدف إىل إيجاد الحلول املناسبة للمشاكل القامئة لضامن التغطية الفنية املطلوبة.
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( )6-4تنظيم قطاع الربيد
اصدار مؤرشات أداء مشغيل الربيد الخاص
أصدرت الهيئة مؤرشات أداء تهدف إىل قياس مستوى جودة خدمة توزيع البعائث الربيدية الخاصة من قبل مشغيل الربيد الخاص ،لترسي
عىل كافة املشغلني العاملني يف اململكة عند تقدميهم للخدمات الربيدية ،حيث تتضمن املؤرشات املطلوب االلتزام بها من قبل الرشكات العاملة
املرخصة من قبل الهيئة لتقديم الخدمات الربيدية ،وسوف تقوم الهيئة  -وبشكلٍ دوري -بالعمل عىل دراسة التقارير التي سوف تصل من
املشغلني وتحليلها لتحديد واقع جودة الخدمات الربيدية لكل مرخص عىل حدة ،ونرش بيانات املرخصني ومدى التزامهم بتلك املعايري بشكل
سنوي بهدف تشجيع املنافسة يف سوق الخدمات الربيدية.
ضبط جهات مخالفة
قامت الهيئة خالل العام  2015بضبط ( )34جهة غري حاصلة عىل الرتاخيص الالزمة من الهيئة؛ منها ( )12جهة تقوم بنقل وتوزيع أدوية
ومستحرضات طبية بظروف ال تراعي بها الرشوط الصحية الالزمة لنقلها من املستودعات إىل الصيدليات ،حيث يتم تجميعها وفرزها يف
أماكن مكشوفة وغري آمنة يف الشوارع العامة باستخدام وسائط نقل غري مج ّهزة لتلك الغايات ،األمر الذي يُعد مخالفة رصيحة ألحكام قانون
الخدمات الربيدية والترشيعات الناظمة لقطاع الربيد ،وتم تحويل محارض الضبط بحق املخالفني إىل القضاء حسب األصول.

بعض الضبوطات املخالفة
اتفاقيات ربط بيني
قامت الهيئة خالل العام  2015بدراسة طلبات اتفاقيات الربط البيني املقدمه من مشغيل الربيد الخاص /فئه محيل حيث اصدرت الهيئة
املوافقات الالزمة لتلك الجهات  ،وقد بلغ عدد اتفاقيات الربط املوافق عليها من قبل الهيئة ( )13اتفاقية ربط بيني تجيز لتلك الرشكات نقل
البعائث الربيدية املعنونه دولياً داخل حدود اململكة كونها تحتاج اىل موافقة الهيئة عليها.
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منح رخص بريد
قامت الهيئة خالل العام  2015مبنح ما مجموعه (  )17رخصة بريد موزعه كالتايل:
• رخصة بريد /فئة محيل (  ) 15رخصة
• رخصة بريد  /فئة دويل (  ) 2رخصة
وعليه ،فقد بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم الخدمات الربيدية مع نهاية العام  2015ما مجموعه ( )56رشكة مرخصة.
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املشاركات الخارجية
والفعاليات املحلية للعام
2015

الفصل
الخامس
28

املشاركات الخارجية
اجتامع نقاط االتصال الخاصة باملجموعة االورومتوسطية ملنظمي االتصاالت
اسبانيا2015/1/29-28 :
شاركت الهيئة يف اجتامع نقاط االتصال ( )Contact Networkالخاصة باملجموعة االورومتوسطية ملنظمي االتصاالت والذي عقد يف برشلونة
خالل الفرتة من .2015/1/29- 28
وتأيت اهمية املشاركة يف هذا االجتامع ملناقشة النشاطات واالنجازات التي متت يف عهد رئاسة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت االردنية
للمجموعة االورومتوسطية ملنظمي االتصاالت  EMERGخالل العام  2014باالضافة إىل التشاور والتنسيق املتعلق بالنشاطات التي ادرجت
للعام  2015وذلك تحضريا لالجتامع العام للمجموعة .Plenary Meeting
املؤمتر السنوي للرابطة الدولية ملشغيل الهواتف املتنقلة GSMA 2015
اسبانيا2015/3/5-2 :
شاركت الهيئة يف فعاليات املؤمتر السنوي للرابطة الدولية ملشغيل الهواتف املتنقلة  GSMA / 2015والذي عقد يف برشلونة خالل الفرتة من
 ،2015/3/5-2والذي حظي مبشاركة عاملية واسعة وحمل شعار « تحفيز االبتكار للوصول اىل مجتمع متصل بالكامل».
االجتامع العام للمجموعة االورومتوسطية
اسبانيا2015/3/6 :
شاركت الهيئة يف االجتامع العام للمجموعة االورومتوسطية ( )Plenary Meetingالذي عقد يف برشلونة يف  ،2015/3/6وتخلل االجتامع
استعراض أبرز النشاطات واالنجازات التي تحققت خالل ترؤس الهيئة ألعامل املجموعه خالل العام .2014
اجتامع التنسيق الثالث عرش بشأن خطة الرتددات التفاق جنيف 2006
املغرب2015/4/ 16- 13 :
بدعوة رسمية من مكتب قطاع الراديو يف االتحاد الدويل لالتصاالت ومن األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،شاركت الهيئة يف اجتامع
التنسيق الثالث عرش بشأن خطة الرتددات التفاق جنيف  )GE06( 2006فيام يتعلق بخطة توزيع الرتددات يف خدمة البث التلفزيوين
األريض الرقمي يف املنطقة العربية خالل الفرتة  2015/4/ 16- 13يف مدينة مراكش.
وتكمن اهمية املشاركة يف هذا االجتامع يف استكامل معالجة جميع التعديالت الفنية الرضورية وبشكل نهايئ لجميع الرتددات والتخصيصات
الخاصة بالخطة الرقمية  GE06من اجل تلبية االحتياجات من الطيف الرتددي لجميع البلدان املعنية.
اجتامع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت
سويرسا2015/4/30- 27 :
شاركت الهيئة يف فعاليات اجتامع الفريق االستشاري لتنمية االتصاالت يف االتحاد الدويل لالتصاالت والذي سبقه اجتامع مجموعة املراسلة
الخاصة بالفريق خالل الفرتة من  2015/4/30- 27حيث تم البحث يف نتائج مؤمتر املندوبني املفوضني لعام  2014واثرها عىل عمل قطاع
تنمية االتصاالت ومهام الفريق االستشاري ومراجعة ما تم انجازه ضمن الخطة التشغيلية والخطة االسرتاتيجية لقطاع التنمية ضمن أعامل
الفريق.
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االجتامع السنوي الثالث عرش للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات
موريتانيا2015/4/29-28 :
يعترب هذا االجتامع والذي عقد خالل الفرتة من  2015/4/29-28يف نواكشوط من أهم الفعاليات املتخصصة يف املنطقة العربية حيث متت
مناقشة املشاريع الجديدة والجارية ألعامل الشبكة والعديد من املواضيع الحيوية املتعلقة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات علام أن
هيئة تنظيم االتصاالت األردنية سترتأس أعامل الشبكة خالل العام .2016
الندوة العاملية الخامسة عرشة ملنظمي االتصاالت  GSR 15واجتامع الروابط التنظيمية RA15
الغابون 2015/6/11-8
شاركت الهيئة يف هذه الفعاليات والتي عقدت يف العاصمة ليربفييل خالل الفرتة من  2015/6/11-8والتي جاءت تحت عنوان «االهتامم
بالفجوة الرقمية الحوافز التنظيمية لتحقيق الفرص الرقمية» .وتناول الربنامج مواضيع متنوعة منها املدفوعات املتنقلة ومناذج تقاسم الشبكات
والرضائب وإنرتنت األشياء.
واختتمت الندوة باعتامد املبادئ التوجيهية بشأن أفضل املامرسات للندوة العاملية ملنظمي االتصاالت لعام  ،2015وقد كان االطار املحوري
للندوة مناقشة جميع انواع التنظيم الالزمة لسد الفجوة الرقمية باالضافة اىل العديد من املواضيع ذات العالقة بامكانية النفاذ االلكرتوين
وتحديد التنظيم الذيك لتسهيل اتاحة التطبيقات والخدمات املتنقلة للجميع.
االجتامع العرشين للفريق العريب الدائم للطيف الرتددي
املغرب2015/8/28-22 :
تكمن اهمية املشاركة يف هذا االجتامع والذي عقد يف املغرب خالل الفرتة من  2015/8/28-22يف االطالع واجراء التنسيق الالزم لجميع مواقف
الدول العربية وبيان وجهة نظر االدارة االردنية واالخذ بها مبا يخدم ضامن تحقيق مصالحها الوطنية وتطلعاتها املستقبلية وحامية استخداماتها
الحالية واملستقبلية لشبكة االتصاالت الراديوية الثابتة واملتنقلة والساتلية من اية مشاكل قد تطرأ عليها.
فعاليات الجمعية العاملية لالتصاالت الراديوية ،وجلسات افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت
سويرسا2015/10/30-26 :
ترأست الهيئة وفد اململكة لحضور فعاليات الجمعية العاملية لالتصاالت الراديوية ( )RA-15لعام  2015يف مدينة جنيف خالل الفرتة -26
 ،2015/10/30كام ترأست الهيئة الوفد األردين لحضور جلسات افتتاح املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية املعروف بـ ( .)WRC-15وعىل
هامش الفعاليات تم عقد عدة اجتامعات ثنائية مع بعض رؤساء الهيئات والوفود العربية املشاركة من أجل تنسيق املواقف العربية وتوحيد
وجهات النظر ما أمكن حول بعض التوزيعات الراديوية ،وإجراء التعديالت الالزمة عىل لوائح الراديو لتحقيق االستغالل األمثل ملوارد الطيف
الرتددي الذي يعد أحد الرثوات الوطنية النادرة ،باإلضافة إىل مواكبة التطور التقني الحاصل يف مجال االتصاالت الراديوية الحديثة بشكل يضمن
احتفاظ اململكة بحقوقها الحالية واملستقبلية يف أي قرارات دولية متس التنظيم املحيل الخاص بالطيف الرتددي الراديوي.
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الفعاليات املحلية
املنتدى اإلقليمي للتنمية 2015
استضافت الهيئة يف شهر آذار من العام  2015وبالتعاون مع االتحاد الدويل لالتصاالت املنتدى اإلقليمي للتنمية  2015ومبشاركة واسعة من
إدارات وهيئات تنظيم االتصاالت العربية واملنظامت االقليمية والدولية ذات العالقة ،حيث ناقش املشاركون خطة عمل املكتب اإلقليمي
لألعوام الثالثة القادمة التي ترتكز عىل املبادرات اإلقليمية ،كام تم االتفاق عىل تشكيل مجموعات عمل متخصصة من الدول العربية تتوىل
مهمة متابعة آليات تنفيذ تلك املبادرات وربطها مبؤرشات أداء ميكن قياسها ومراقبة مدى التطور الحاصل يف موضوع التطبيق وإعداد
الدراسات الالزمة املتعلقة بعنوان كل مبادرة وصوال إىل النتائج املرجوة وبناء عىل احتياجات الدول األعضاء.

ورشة عمل حول خدمة الدفع االلكرتوين بواسطة الهاتف النقال
نظمت الهيئة يف شهر ترشين أول من العام  2015ورشة عمل توعوية حول خدمة الدفع االلكرتوين بواسطة الهاتف النقال بالتنسيق مع البنك
املركزي االردين ،وبحضور ممثلني عن رشكات االتصاالت املتنقلة يف اململكة.
وتناولت الورشة التعريف بخدمات الدفع االلكرتوين وتعليامت الدفع االلكرتوين بواسطة الهاتف النقال الصادرة عن البنك املركزي والتي
شاركت الهيئة البنك املركزي يف اعدادها كإطار تشغييل وصوالً اىل صيغتها امللزمة كتعليامت ،كام تضمنت الورشة التطرق للحلول الفنية
والتطبيقات املعتمدة لتقديم خدمات الدفع االلكرتوين عرب الهاتف النقال ،ودور البنك املركزي يف ترخيص املؤسسات املالية لتقديم خدمات
الدفع االلكرتوين ،وابرز التهديدات التي تواجه املتعاملني يف خدمات الدفع االلكرتوين.
كام تطرقت الورشة إىل الدور امل ُناط بالهيئة مبوجب التعليامت الصادرة عن البنك املركزي ،ومذكرة التفاهم املوقعه بني الهيئة والبنك املركزي
بهذا الخصوص ،والتي تقوم الهيئة مبوجبها مبتابعة قيام مشغيل شبكات الهواتف املتنقلة بتقديم خدماتهم من خالل اتاحة االمكانية والحرية
لكافة العمالء املستفيدين من خدمة االتصاالت املتنقلة من اختيار اي من مقدمي خدمة الدفع املتاحني والعاملني تبعاً لخيارهم ودون أي
قيود أو متييز بينهم.
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لقاء موسع مع مشغيل محطات البث االذاعي العاملة وفق التشكيل الرتددي ()FM
عقدت الهيئة لقاءا ً موسعاً مع مشغيل محطات البث االذاعي العاملة وفق التشكيل الرتددي ( )FMخالل شهر ترشين أول من العام ،2015
وذلك انطالقا من حرصها عىل التواصل مع كافة االطراف املعنية باعاملها ،وألهمية التكامل والرشاكة بني القطاعني العام والخاص ومناقشة
كافة القضايا ذات االهتامم ،انسجاماً مع الترشيعات املعمول بها والتي تحكم عمل الهيئة مع تلك الجهات.
وأكدت الهيئة حرصها عىل معالجة كافة املعيقات الفنية التي تواجه املحطات االذاعية يف اململكة ،وبيان مدى رضورة التعاون والتنسيق بني
الجميع وااللتزام باملواصفات الفنية التي تحددها الهيئة عند ترخيص تلك االذاعات بالتنسيق مع املعنيني يف الهيئة.
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نشاطات املسؤولية املجتمعية

الفصل
السادس
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( )6نشاطات املسؤولية املجتمعية
انطالقاً من حرص الهيئة عىل املساهمة يف متطلبات املسؤولية املجتمعية ،قامت بعدة أنشطة ومبادرات ،وساهمت يف العديد من الحمالت
الوطنية التوعوية بالتعاون مع املؤسسات املعنية وذلك دعامً للمجتمع املحيل والتنمية املستدامة .وفيام ييل بعض النشاطات التي نظمتها
الهيئة خالل العام  2015تحقيقاً لهذه الغاية:
نظمت الهيئة يف مق ّرها وبالتعاون مع بنك املالبس -أحد مشاريع الهيئة الخريية الهاشمية -برنامجاً توعوياً حول تجربة بنك املالبس وآليات
•
ْ
العمل املعتمدة لديهم وذلك متهيدا ً لبدء التعاون معهم.
نظمت الهيئة يف مق ّرها وبالتعاون مع بنك الدم الوطني حملة للتربع بالدم شارك فيها موظفو الهيئة بكافة مستوياتهم اإلدارية باالضافة
•
ْ
إىل بعض املراجعني لديها.

• أقامت الهيئة بالتعاون مع الربنامج األردين لرسطان الثدي برنامجا توعوياً تثقيفياً حول رضورة وأهمية الكشف املبكر عن رسطان الثدي ،كام
ووفرت الهيئة فحصاً رسيرا ً مجانياً للراغبات من املوظفات ،وذلك إمياناً منها بدورها يف رفع مستوى الوعي الصحي ملوظفاتها.
• ساهمت الهيئة يف تدريب طالب جامعات ومهندسني حديثي التخرج لرفع كفاءاتهم ودمجهم بالسوق املحيل.
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البناء املؤسيس

الفصل
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( )7البناء املؤسيس
انطالقا من الوعي بأهمية ترسيخ الفكر املؤسيس فيها ،استمرت الهيئة بتفعيل العمل املؤسيس يف مختلف جوانب العمل املتضمنه مختلف
الربامج واملشاريع اإلدراية ،والذي تهدف الهيئة من خالله إىل ترسيخ ثقافة التميز واإلرتقاء بسوية األداء الفردي واملؤسيس.
برامج تدريبية متخصصة
انطالقاً من حرص الهيئة عىل رفع سوية وقدرات ومهارات كادرها بكافة مستوياته الوظيفية ،عقدت الهيئة عدة برامج تدريبية متخصصة
أبرزها:
• الربنامج التدريبي حول شبكات الجيل الرابع (4G Long Term Evolution )LTE
• الربنامج التدريبي حول الشبكات (Cisco Certified Network Associate (CCNA
• الربنامج التدريبي املتخصص حول شبكات التواصل االجتامعي Social Media
• دورات متخصصة باللغة اإلنجليزية
برنامج املوظف املثايل
ضمن سعي الهيئة للتحسني املستمر واالرتقاء املتواصل يف أدائها لتحقيق التطوير املؤسيس وبناء القدرة املؤسسية ونرش الوعي مبفاهيم االداء
املتميز ،فقد أولت الهيئة رأس املال البرشي اهتامماً كبريا ً ومتواصالً سعياً منها إىل خلق كادر وظيفي متمرس وقادر عىل تأدية املهام املوكولة
اليه بكفاءة واقتدار.
ولرتسيخ هذه املفاهيم استمرت الهيئة بتطبيق برنامج املوظف املثايل ،والذي سعت من خالله اىل تحفيز املوظف املتميز كونه يتحىل بشخصية
وسلوك مميزين ،مبدع ومبتكر ويركز عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة يف العمل ويعمل عىل استغالل املوارد املتاحة بشكل أمثل من جانب
باالضافة اىل رفع مستوى اداء موظفي الهيئة وكفاءتهم وفاعليتهم وزيادة الوالء الوظيفي والتنافس االيجايب لديهم من جانب آخر.
ويطبق هذا االجراء عىل كافة موظفي الهيئة الختيار أفضل موظف مع االخذ بعني االعتبار مجموعة من الرشوط ،ويتكون من ثالث فئات
رئيسية :فئة املوظف القيادي/االرشايف ،فئة املوظف التنفيذي وفئة موظف الفني/خدمات مساندة.
برنامج التوعية
بهدف تعزيز التواصل املستمر بني كافة موظفي الهيئة ونرش التوعية ونقل وتبادل املعارف داخلياً تم عقد  34محارضة تضمنت العديد من
املواضيع التثقيفية ضمن املهام التخصصية والوظيفية العامة ،شارك يف تقدميها املختصون من داخل الهيئة وعدد من الجهات الخارجية.
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التعريف مبفهوم إدارة املعرفة
عقدت اللجنة الدامئة إلدارة املعرفة يف الهيئة ورشة عمل حول مفهوم ادارة املعرفة وأهميتها يف الهيئة حرضها كافة موظفي الهيئة ،وتناولت
آلية تطبيق ادارة املعرفة يف الهيئة واملهام واملسؤوليات املتعلقة بها والدوائر املعنية بها باالضافة اىل االدوار الرئيسية املرتبطة بكافة موظفي
الهيئة.

متطلبات جائزة امللك عبدالله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافيه
استكامالً ملشاركة الهيئة ضمن الجهات املشاركة يف جائزة امللك عبدالله الثاين لتميز األداء الحكومي والشفافيه ،قامت الهيئة من خالل اللجان
املتخصصة باستكامل العمل عىل تأمني متطلبات كافة معايري الجائزة وصوالً اىل اعداد التقرير النهايئ ورفعه اىل ادارة الجائزة ،وذلك بهدف
املنافسة للحصول عىل الجائزة أسوة مع بقية املؤسسات املشاركة.
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الحسابات الختامية
للهيئة للعام 2015

الفصل
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قامئة املركز املايل كام يف 31كانون األول 2015
قامئة أ

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
إيرادات مستحقة القبض
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
مستودعات
عطاءات وقرارات إحالة غري موردة – قصرية األجل
مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غري املتداولة
عطاءات وقرارات إحالة غري موردة – طويلة األجل
ممتلكات ومعدات
مجموع املوجودات غري املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات والوفر املحتفظ به
املطلوبات املتداولة
إيرادات مقبوضة مقد ًما
إيرادات رخص وترددات غري متحققة
ذمم دائنة
أمانات
أرصدة دائنة أخرى
مجموع املطلوبات
الوفر املحتفظ به
مجموع املطلوبات والوفر املحتفظ به
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2015
دينــار

2014
دينــار

27,281,978
25,130,582
201,735
594,093
29,303
17,229
53,254,920

25,719,112
29,690,776
180,906
358,943
24,139
9,485
55,983,361

2,397,744
2,400,955
4,798,699
58,053,619

1,175,780
2,784,031
3,959,811
59,943,172

1,986,891
43,370
3,853,380
20,637,171
29,925
26,550,737
31,502,882
58,053,619

1,447,234
69,682
2,345,649
22,484,928
4,404
26,351,897
33,591,275
59,943,172

قامئة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2015
قامئة ب

اإليرادات
إيرادات تشغيلية
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات
النفقات
نفقات تشغيلية
نفقات تحويلية
نفقات استشارات فنية ودراسات
ذمم مشكوك يف تحصيلها
مجموع النفقات
وفر السنة

2015
دينــار

2014
دينــار

194,325,820
662,592
194,988,412

294,344,826
1,255,928
295,600,754

()4,216,927
() 329,681
() 663,353
()3,696,844
()8,906,805
186,081,607

() 3,695,889
() 252,170
() 407,259
()49,619,724
()53,975,042
241,625,712

قامئة التغريات يف الوفر املحتفظ به للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2015
قامئة ج
الوفر املحتفظ به
دينــار

2014
الرصيد كام يف  1كانون الثاين 2014
وفر السنة
مبالغ محولة لوزارة املالية
الرصيد كام يف  31كانون األول 2014

82,597,305
241,625,712
()290,631,742
33,591,275

2015
الرصيد كام يف  1كانون الثاين 2015
وفر السنة
مبالغ محولة لوزارة املالية
الرصيد كام يف  31كانون األول 2015

33,591,275
186,081,607
()188,170,000
31,502,882
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امللحقات

الفصل
التاسع
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ملحق رقم ()1
مالمح الخطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة 2016-2013
الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية
الرؤية:
تكوين بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متطورة تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة يف األردن وتحفز التنافسية.
الرسالة:
تتمثل رسالة الهيئة بغية تحقيق رؤيتها للقطاعات التي تنظمها مبا ييل:
• ضامن توفر خدمات اتصاالت وبريدية متقدمة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع
• إدامة بيئة تنظيمية متكيفة تحفز التنافسية
• العمل مع جميع املستفيدين والرشكاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية
• حامية مصالح مشرتيك خدمات االتصاالت والربيد واالستمرار بنرش التوعية بحقوقهم وواجباتهم.
• الحفاظ عىل بناء مؤسيس مبقاييس عاملية.
القيم املؤسسية:
• ثقافة التميز
• املرونة والشفافية
• روح الفريق
• العدالة
• املبادرة واإلبداع
الغايات واالهداف واملهام الرئيسية
تتضمن الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة يف طياتها خطة عمل تفصيلية لألعوام الثالثة القادمة .بحيث يتفرع من تلك الخطة التفصيلية العديد
من املهام واملسؤوليات التي سيتم تنفيذها خالل الفرتة التي تغطيها الخطة اإلسرتاتيجية:
الغاية رقم  :1إدامة التنظيم الفعال لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
الهدف :تعزيز الظروف املالمئة للمنافسة الفعالة واملستدامة يف قطاع االتصاالت
املهام:
• تطبيق تجزئة مكونات الدارة املحلية
• تحديث مناذج احتساب أجور الربط البيني ومراجعة احتساب املتوسط املرجح لكلفة رأس املال.
• تبسيط إجراءات الحصول عىل الرخص التي ال تستخدم املوارد النادرة.
• استكامل تطبيق العالجات التنظيمية املنبثقة عن مراجعة األسواق وتقييم أثرها وكذلك مدى الحاجة إىل إعداد دراسة جديدة لألسواق
باالعتامد عىل أسس وقواعد املنافسة وواقع األسواق .
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• مراجعة اإلجراءات التنظيمية املرتبطة بنتائج دراسة األسواق وتطبيق العالجات التنظيمية (تعليامت الربط البيني ،تعليامت حامية
املنافسة).
الهدف :تحديث وتبني األطر التنظيمية ملواكبة مستجدات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
املهام:
• تحديث خطة الرتقيم الوطنية. .
• إعداد اإلطار التنظيمي لالتصال بطريقة جهاز لجهاز (.)Machine-to-Machine
• إعداد اإلطار التنظيمي للتوثيق اإللكرتوين.
الهدف :مراجعة وتحديث منهجية إدارة الطيف الرتددي.
املهام:
• تطوير سياسة تخطيط واستخدام الرتددات.
• اعتامد آليات ترخيص الطيف الرتددي الناتج عن الربحية الرقمية (.)Digital Dividend
• تحديث األطر التنظيمية املتعلقة بالطيف الرتددي يف ظل التغريات يف ظروف السوق والتطورات التكنولوجية العاملية. .
• مراجعة وتحيني الجدول الوطني لتوزيع الرتددات ليواكب التقنيات الحديثة ومبا يتوافق مع التزامات اململكة.
• تحديث االتفاقيات الخاصة بتنسيق الرتددات مع دول الجوار وبالرتكيز عىل ترددات البث اإلذاعي والتلفزيوين.
الهدف :تبسيط اإلجراءات الفنية
املهام:
• ىتعديل تعليامت الحصول عىل املوافقات النوعية.
• أمتتة إجراءات الحصول عىل املوافقات النوعية.
الهدف :إدامة التنظيم الفعال للخدمات الربيدية
املهام:
• مراجعة متطلبات ترخيص الخدمات الربيدية.
• متابعة أداء سوق الربيد األردين وتحفيزه.
• تحديث األطر التنظيمية للخدمات الربيدية.
الغاية رقم  :2تعزيز توفر خدمات اتصاالت عريضة النطاق بأسعار معقولة
الهدف :االستمرار يف تفعيل األطر التنظيمية املتعلقة بتقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق.
املهام:
• تطبيق أشكال مختلفة من تجزئة السيل الرقمي.
• تعزيز انتشار الخدمات البديلة وشبكة األلياف الضوئية.
• ترخيص خدمات جديدة ملا بعد خدمات الجيل الرابع .تحفيز التكنولوجيا الحديثة يف مجال خدمات االتصاالت السلكية عريضة النطاق.
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الغاية رقم  :3متكني املستهلك لخدمات االتصاالت والخدمات الربيدية وحامية مصالحه
الهدف :تعزيز دور وفعالية الهيئة يف حامية مصالح املستهلكني وزيادة الوعي لديهم بخدمات االتصاالت والربيد بالتنسيق مع كافة الرشكاء
املعنيني.
املهام:
• إعداد وتنفيذ حمالت التوعية العامة وبرامج التثقيف بني الفئات املستهدفة.
• إصدار ونرش األدلة االسرتشادية للمستهلكني واملتعلقة بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
• تشكيل جهة استشارية للمستهلكني لتمثيل مصالحهم ولتقديم مدخالت للهيئة بهذا الخصوص.
• االستمرار بإجراء املسوحات السنوية لقياس مدى رىض املستهلكني عن مستوى خدمات االتصاالت التي يقدمها املرخصون ومستوى
وعيهم لدور الهيئة.
• متابعة فحص جودة خدمات االتصاالت املتنقلة.
• تحديث اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة.
الهدف :مراجعة األطر التنظيمية والفنية ذات العالقة بالسالمة العامة وتحديثها.
املهام:
• تحديث املواصفات املعتمدة ألجهزة االتصاالت ومدى تأثريها عىل الصحة العامة.
• مراجعة تعليامت إقامة وإنشاء املواقع الراديوية ومبا يرتبط بالسالمة العامة.
الغاية رقم  :4تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة عىل مستوى عاملي
الهدف :الحفاظ عىل املستوى املتميز للهيئة وتعزيز مكانتها لتبقى أمنوذجاّ يحتذى به.
املهام:
• تحديث وتطوير املوقع اإللكرتوين للهيئة.
• توسيع مظلة الخدمات اإللكرتون ّية التي ُتقدم للعمالء.
• متابعة تطوير برامج وتطبيقات األنظمة الخاصة بإدارة شؤون املوظفني.
• تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة.
• االستمرار بتسهيل إجراءات العمل املتعلقة مبتلقي الخدمة الخارجي.
• تطوير الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
• تحديث مصفوفة تفويض الصالحيات وفقاً لنظام الخدمة املدنية.
• مراجعة تعليامت تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الرتخيص السنوية.
• تطوير وتحديث الربامج املالية العاملة لدى الدائرة املالية وتهيئتها لغايات نظام الدفع اإللكرتوين.
• وضع األسس والقواعد الالزمة لضبط وتدقيق إيرادات الهيئة من عوائد ترخيص سنوية وحصة مشاركة بالعائدات.
الهدف :رفع فعالية وكفاءة املوارد البرشية يف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
املهام:
• استقطاب الكفاءات العالية واملدربة للعمل لدى الهيئة.
• تطوير برامج املحافظة عىل املوظفني ذوي الكفاءة.
• تأهيل وتطوير الكوادر البرشية من خالل تعزيز املهارات واملعارف لدى موظفي الهيئة.
45

الهدف :تعزيز وتطوير دور االتصال بالتنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني
املهام:
• إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية االتصال الخارجي لألعوام .2016 – 2013
• إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية االتصال الداخيل .
الهدف :تعزيز إدارة املعرفة يف الهيئة
املهام:
• إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية إدارة املعرفة لألعوام .2016 – 2013
• مراجعة وتطوير إسرتاتيجية إدارة املعلومات.

ملحق رقم ()2
قطاع االتصاالت يف اململكة /مؤرشات وأرقام
جدول رقم ()1
املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت خالل الفرتة ()2015-2010
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العام
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جدول رقم ()2
املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف املتنقل الفعال خالل الفرتة ()2015-2010
2015 2014 2013 2012 2011 2010
			
العام
13,798 11,120 10,314 8,984 7,483 6,620
أعداد االشرتاكات (الف)
*145
147
142
نسبة االنتشار بني السكان (140 120 108 )%
* تم اعادة احتساب نسبة االنتشار بناء عىل عدد السكان الفعيل الصادر عن دائرة االحصاءات العامة مع نهايةالعام  2015والبالغ 9.5
مليون نسمه .يف حني أن نسبة االنتشار للسنوات السابقة متت بناء عىل تقديرات لعدد سكان اململكة آنذاك.
أعداد مشرتيك الهاتف املتنقل الفعال( ) 2015 - 2010
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جدول رقم ()3
املؤرشات املتعلقة مبستخدمي خدمة االنرتنت خالل الفرتة ()2015-2010
2010
			
العام
أعداد ااملستخدمني (مليون) 2,3
نسبة االنتشار بني السكان (38 )%
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أعداد مستخدمي االنرتنت ونسبة اإلنتشار( ) 2015 - 2010
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جدول رقم ()4
املؤرشات املتعلقة مبشرتيك خدمة االنرتنت خالل الفرتة ()2015-2010
2015 2014 2013 2012 2011 2010
			
العام
3,057 1,780 1,503 993 617
346
أعداد املشرتكني (الف)
32,0 24,0 21,0
17,0 10,0
نسبة االنتشار بني السكان (6,0 )%
أعداد مشرتيك االنرتنت ونسبة اإلنتشار( ) 2015 - 2010
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جدول رقم ()5
تطور حجم االستثامر يف قطاع االتصاالت ( ) 2015-2010
حجم االستثامر السنوي يف قطاع االتصاالت ( مليون دينار)*
2015 2014 2013 2012 2011
2010
		
18
19
14
11
10
19
الهاتف الثابت		
264
258
129
81
104
78
الهاتف الخلوي		
6
8
12
7
11
16
			
االنرتنت
-0,5
0,5
0,3
2
2
خدمات اتصاالت أخرى
288 285,5 155,5 99,3
127
115
			
املجموع
• االرقام أعاله معدلة وفقا للمراجعة التي متت يف العام 2015
جدول رقم ()6
تطور عدد العاملني يف قطاع االتصاالت ( 2015-2010
أعداد العاملني يف قطاع االتصاالت
2013 2012 2011
2010
		
1741 1900 1964 1958
الهاتف الثابت
2151 2143 1796 2464
الهاتف الخلوي
300
533
779
830
			
االنرتنت
20
20
61
65
خدمات اتصاالت أخرى
4212 4596 4600 5317
			
املجموع
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)
2014
1644
2133
500
27
4304

2015
1552
2125
440
42
4159

ملحق رقم ()3
التقرير السنوي املتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والربيد عن العام 2015
استكامال ملا التزمت به هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات املاضية وال زالت لتنفيذ متطلبات بنود السياسة العامة للحكومة يف
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد  ،2012وتنفيذا ً ملا ورد يف الفقرة ( )32من الوثيقة ،والتي تنص عىل «أن تقوم الهيئة
بجمع املعلومات املتعلقة بتنفيذها للسياسة العامة بانتظام ونرشها سنوياً» ،والفقرة ( )33والتي تنص عىل «أن تقوم الهيئة بتزويد الوزارة
بتقرير سنوي عن انجازاتها املتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة املتعلقة بها ،وأن تقوم الوزارة برفعه إىل مجلس الوزراء» وحيث أن
وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنودا ً رئيسة تنيط بالهيئة مسؤولية تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ،فإن هذا التقرير يبني أهم
ما قامت به الهيئة يف عام  2015يف سبيل تنفيذ متطلبات السياسة العامة  ،وعىل النحو التايل:
قطاع االتصاالت
فيام يتعلق ببنود وثيقة السياسة العامة املتعلقة بتهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املنافسة الفعالة (البند  ،)1-3والحد من آثار الهيمنة
(البند  ،)2-3وتقليل عوائق الدخول اىل السوق وتوفري خدمات جديدة وتبسيط اإلجراءات ،قامت الهيئة خالل عام  2015مبا ييل:
 منح رشكة أورانج موبايل ترخيص حزمة ترددات بعرض ( )10+10ميغاهريتز يف النطاق الرتددي ( )1800ميغاهريتز ،لتشغيل خدماتالجيل الرابع من االتصاالت املتنقلة ،حيث بارشت الرشكة بتقديم خدمات الجيل الرابع بتاريخ .2015 /5/26
 منح رشكة أمنية للهواتف املتنقلة ترخيص حزمة ترددات بعرض ( )10+10ميغاهريتز يف النطاق الرتددي ( )1800ميغاهريتز ،لتشغيلخدمات الجيل الرابع من االتصاالت املتنقلة ،حيث من املتوقع أن تبارش الرشكة بتقديم خدمات الجيل الرابع خالل الربع األول من العام
.2016
 منح رشكة أمنية للهواتف املتنقلة طيف ترددي إضايف يف النطاق ( )3500ميغاهـريتز لغايات تقديم خدمات النفاذ الالسليك الثابتبالحزم العريضة .FBWA
 تعديل أجور إنهاء املكاملات الدولية الواردة إىل األردن وأجور الربط البيني للمكاملات الدولية اعتبارا ً من كانون أول ،2015/عىل أن يتمتقييم أثر هذه التعديل بعد ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 اعتامد الوثيقة االستشارية املعنونة بـ «مسودة تعليامت تنظيم االتصاالت العامة يف املجمعات العقارية» وطرحها لالستشارة العامة. إصدار مسودة التعليامت املتعلقة باستخدام أجهزة الصد املؤقت لالتصاالت املتنقلة. االستمرار مبراقبة أسواق االتصاالت الرئيسية والفرعية عن كثب ومتابعة مستوى املنافسة فيها واتخاذ وتنفيذ القرارات التنظيميةالرضورية لتحقيق املنافسة الفعالة.
 متديد العمل بأسعار الخدمات املحددة ضمن النامذج الكفؤة باستخدام منهجية  +Hybrid TSLRICللمشغلني الحاليني ،باإلضافة اىلالقيام باحتساب أجور تأشريية لبعض خدمات الربط البيني وخدمات النفاذ عريض النطاق متهيدا إلقرارها.
 لغايات تبسيط اإلجراءات وتوفري الوقت والجهد عىل جميع املستفيدين من خدمات الهيئة ،تم إنشاء مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاعاالتصاالت يف جمرك املطار لغايات التسهيل عىل املواطنني واملستثمرين يف انجاز معامالتهم.

49

فيام يتعلق بإدامة ثقافة االمتثال للتنظيم (البند )3-2-3
 االستمرار يف دراسة كافة الشكاوي املقدمة من املرخص لهم ضد مرخص لهم آخرين ،وذلك ضمن مرجعيات التنظيم السابق والالحقواستنادا لتعليامت حامية املنافسة وقانون االتصاالت وتعليامت فض املنازعات ،ومن ضمنها الشكاوى املقدمة من بعض مشغيل خدمات
االتصاالت املتنقلة ضد مشغلني آخرين حول عروض البيع املختلفة.
فيام يتعلق بحامية مصالح املستهلكني من خدمات االتصاالت املختلفة وتقديم الخدمات بجودة عالية( ،املادة  ،)38قامت الهيئة مبا ييل:
 نرش تقارير مؤرشات الجودة لرشكات االتصاالت العاملة يف السوق املحيل للنصف األول من العام  ، 2015بعد التأكد من دقة املعلوماتالواردة اىل الهيئة منها ومطابقتها آللية االحتساب املعتمدة وفقاً لتعليامت تطبيق اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة.
 متابعة شكاوى جودة الخدمات التي ترد من مستخدمي االتصاالت املتعلقة بجودة الخدمة ،وإجراء الفحوصات الفنية والزياراتوالتحقيقات امليدانية ،ومتابعة النتائج مع الرشكات املرخصة بهدف حل هذه الشكاوى.
 دراسة كافة العروض التجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التي يتم اإلعالن عنها من قبل رشكات االتصاالت واالنرتنتوالتأكد من مطابقتها لتعليامت وقرارات الهيئة وعدم إخاللها باملنافسة.
 االستمرار يف إطالق حمالت توعوية متنوعة لزيادة وعي املستفيدين من خدمات االتصاالت املتنوعة والربيد مبا يتعلق بحقوقهم يفالحصول عىل خدمات اتصاالت وبريد ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ،مستخدمة الوسائل اإلعالمية املختلفة.
 تنفيذ جوالت رقابية تفتيشية ميدانية بشكل دوري عىل نقاط البيع يف مختلف محافظات اململكة حامي ًة ملصالح املستفيدين وحقوقهممن خدمات االتصاالت والربيد من جهة ،وحامية للرشكات والجهات الحاصلة عىل الرتاخيص من جهة أخرى ،ووفقاُ للقوانني والترشيعات
النافذة  ،وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
 االستمرار يف تلقي ومعالجة شكاوى االتصاالت والربيد ،حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة اىل الهيئة ما مجموعه ( )4099شكوى خاللالفرتة من  2015/1/1ولغاية نهاية العام  ،2015تم معالجة ما مجموعه ( )1644شكاوى منها.
 استخدام وسائل التواصل االجتامعي من خالل صفحة الهيئة عىل موقع التواصل االجتامعي  Facebookلتعزيز التواصل التفاعيل معمتلقي الخدمة ونرش رسائل حول استخدام تكنولوجيا املعلومات وتلقي التغذية الراجعة.
 بلغ عدد الرشكات املرخص لها تقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة مع نهاية العام  2015ما مجموعه ( )72رشكة:– ( )23رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية.
– ( )49رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.
 مع نهاية العام  2015بلغت نسبة انتشار الهواتف املتنقلة  %145من مجموع سكان اململكة ،كام بلغ عدد االشرتاكات ما مجموعه 13,8مليون اشرتاك ،يف حني بلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت  %4وما مجموعه  396,7ألف اشرتاك.
فيام يتعلق بتعزيز النفاذ لالنرتنت البند (:)3-3
 لغايات تعزيز النفاذ لالنرتنت وتوفري خدمات االنرتنت بأسعار مناسبة لكافة املستخدمني وزيادة انتشارها ،خصوصاً النفاذ عريض النطاق،يف كافة مناطق اململكة وخصوصاً املناطق الريفية ،عملت الهيئة عىل ما ييل:
– إتاحة ترخيص حزم ترددات إضافية لتقديم خدمات النفاذ الالسليك الثابت بالحزم العريضة  FBWAوإعالم الرشكات الحاصلة سابقا عىل
رخص ترددات لتقديم خدمات النفاذ الالسليك بالحزم العريضة بإمكانية إتاحة ترخيص حزم ترددية إضافية يف النطاق الرتددي املرخص
لها وللمدة املتبقية من رخص الرتددات ذات العالقة وبنفس الرشوط والتعهدات واألحكام وااللتزامات الواردة فيها.
– إلزام املشغلني املهيمنني مبشاركة اآلخرين ببنيتهم التحتية تنفيذا للقرارات واألحكام التنظيمية التي متخضت عنها نتائج دراسة األسواق
لتقديم خدمات تفكيك الدارات املحلية وتقديم عروض النفاذ بالجملة للخدمات عريضة النطاق.
– االستمرار يف تشجيع املنافسة يف أسواق خدمات االنرتنت املحلية التي تقدم الخدمة بتقنياتها املختلفة من خالل مجموعة من اإلجراءات
التنظيمية والسوقية التي من شأنها ضامن تقديم خدمات موثوقة وبأسعار مناسبة وضمن العديد من الخيارات املتاحة.
 مع نهاية العام  2015بلغت نسبة انتشار استخدام االنرتنت  %83من مجموع سكان اململكة ،كام بلغ عدد االشرتاكات ما مجموعه 3مليون اشرتاك أو ما نسبته  %32من سكان اململكة.
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فيام يتعلق بتعزيز كفاءة استخدام طيف الرتددات الراديوي (البند :)4-3
 تحديث السياسات املتعلقة باستخدام وتخطيط الرتددات بشكل مستمر آخذين بعني االعتبار التغريات يف ظروف السوق والتطوراتالتكنولوجية واملدخالت التي يتم تقدميها من قبل أصحاب العالقة من القطاعني العام والخاص.
 إتاحة املزيد من النطاقات الرتددية لغايات خدمات االتصاالت العامة املتنقلة والثابتة ،مع املحافظة عىل االحتياجات األساسية للخدماتالعامة ،واألخذ بعني االعتبار استخدام الطيف كام هو متبع ودارج يف مختلف الدول املتقدمة ،وتبني سياسات تشجع املنافسة ودخول
خدمات وتقنيات جديدة .
 املراجعة الدامئة للتعليامت الخاصة بإيجاز ومنح املوافقات النوعية لألجهزة الراديوية والعمل عىل أمتتة تلقي وإصدار موافقات املواقعواملحطات الراديوية.
 جاري العمل عىل تحيني الجدول الوطني للرتددات وإقراره من خالل اإلجراءات املتبعة أصولياً بعد عكس أبرز نتائج املؤمتر العامليلالتصاالت الراديوية  WRC15ذات العالقة عىل مخرجاته.
قطاع تكنولوجيا املعلومات
فيام يتعلق بأهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات ورضورة إيجاد بيئة ترشيعية وتنظيمية من شانها تنمية وتحفيز هذا القطاع ،وتحديدا ما
ورد يف البند (:)1-4
 شاركت الهيئة بالتعاون مع الجهات املعنية يف وضع وإعداد كافة مسودات الترشيع املتعلق باملعامالت االلكرتونية يف كل من مستوىالقوانني واألنظمة والتعليامت واإلرشادات ،ومنها:
– قانون املعامالت االلكرتونية رقم  15لسنة .2015
– اإلرشادات املتعلقة باالستخدام اآلمن لالنرتنت.
– تعديل نظام التوثيق االلكرتوين
– البنية األساسية ملفتاح التشفري العام (.)PKI
– مدونة املامرسات (.)CPS
– الختم الزمني.
– سياسة الشهادات (:)CP
 .أعامل – أعامل (.)B2B
 .حكومة – حكومة (.)G2G
 .حكومة – أعامل  /مواطنني (.)G2BC
 .سياسة الشهادات لجهات التوثيق االلكرتوين (.)CP CA
فيام يتعلق بتعظيم استخدام تكنولوجيا املعلومات من قبل املؤسسات الحكومية ،وتحديدا ما ورد يف البند (:)3-5-4
 تحديث نظام الصادر والوارد داخل الهيئة وإعطاء الدوائر الصالحية للتحقق من الوثائق التي تعنى بدوائرهم لتحسني ومتابعة أعاملهممع املواطنني ومؤسسات األعامل  ،وجاري العمل عىل إيجاد نظام مراسالت متكامل يعنى بتوزيع الربيد أيضاً وتحويله بشكل إلكرتوين
للتخلص من البيئة الورقية و للحد من تزوير الوثائق اإللكرتونيّة ما أمكن.
فيام يتعلق بحامية البيئة ،وتحديدا ما ورد يف البند (:)12-4
 استمرار الهيئة بدراسة املواقع الراديوية والقيام بالجوالت التفتيشية والكشف عىل تلك املواقع لغايات:– التأكد بأن املحطات الراديوية املراد إنشاؤها ستعمل وفقاً للتعليامت الفنية املعتمدة لدى الهيئة واملتوافقة مع التعليامت الدولية ذات
العالقة ،والتي تراعي أفضل املعايري العاملية للسالمة والصحة.
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– قياس قيم كثافة القدرة الكهرومغناطيسية الصادرة من املحطات الراديوية والتأكد من أن هذه القيم تقع ضمن القيم املسموح بها وفق
تعليامت تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية عىل الصحة والسالمة العامة املعتمدة لدى الهيئة.
قطاع الربيد
لضامن الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد ،وتحديدا ما ورد يف البنود ( )1-5و ( ،)2-5عملت الهيئة ما ييل:
 إصدار مؤرشات أداء مشغيل الربيد الخاص التي تهدف اىل قياس مستوى جودة خدمة توزيع البعائث الربيدية الخاصة من قبل مشغيلالربيد الخاص ،لترسي عىل كافة املشغلني العاملني يف اململكة عند تقدميهم للخدمات الربيدية.
 االستمرار يف مراقبة تنفيذ مشغل الربيد العام لرشوط عقد األداء ،باإلضافة اىل مراقبة التزام مشغيل الربيد الخاص املرخصني من خاللجوالت تفتيشية دورية.
 االستمرار يف إعداد ونرش البيانات واملؤرشات اإلحصائية بهدف دراسة ومراقبة تطور السوق الربيدي. تزايد أعداد رشكات الربيد املرخصة ،حيث بلغ عدد مشغيل الربيد املرخصني يف قطاع الخدمات الربيدية مع نهاية العام  2015ما مجموعه( )56مشغل:
– ( )7مشغلني حاصلني عىل رخصة مشغل بريد /فئة دويل.
– ( )49مشغل بريد /فئة محيل.
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