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1.  كلمة رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي

التنمية االقتصادية ألي  يساهم قطاع االتصاالت بدور أساسي في تنمية وتطوير عجلة 
بلد من بلدان العالم، وهو محركًا فاعاًل القتصادياتها وركيزة هامة ومؤثرة تستند عليها 
قطاعات العمل المختلفة، ناهيك عن مساهمته بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري 
بين الدول وانتعاش االقتصاد العالمي والوطني. وتتزايد أهمية قطاع االتصاالت يوما بعد 
واالجتماعية  االقتصادية  القطاعات  كافة  في  وكفاءة  تطور  من  حققه  لما  نظرا  يوم 
كالتعليم والصحة وغيره وما حققه من وسائل سهلت عملية االتصال ونقل المعرفة 
على المستويين المحلي والدولي، األمر الذي ساهم ايجابيا في الحد من تزايد الفجوة 
المعرفية بين دول العالم وإيجاد البيئة المناسبة للتحول إلى مجتمع االقتصاد المعرفي.

ونحن في األردن... وعلى الرغم من وجودنا ضمن مصفوفة ما يطلق عليها دول العالم 
النامية، إال أننا نسعى على الدوام نحو تحسين وتطوير اقتصادياتنا ومؤشراتنا على النحو الذي يحفز قطاعات العمل 
المختلفة للنمو المتنامي، وهذا ال يتأتى إال من خالل وجود معادلة متكاملة ومتوازنة ركائزها تتمثل في رؤية ملكية 
واضحة، وتشريعات مرنة قادرة على استيعاب مدخالت التطور المتزايد للقطاع، إضافة إلى وجود مؤسسات تنفيذية 
كفؤة قادرة على إدارة القطاعات المتخصصة ضمن منهجية واضحة بغية تحقيق األهداف القطاعية والوطنية على 

حد سواء.

لقد شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد ومنذ أن تولى جاللة الملك عبد اهلل الثاني سلطاته 
الدستورية تغيرات ملحوظة من حيث السياسات التنظيمية المطبقة من جهة، وتهيئة السوق المحلي لدخول خدمات 
جديدة متطورة تلبي رغبات قطاع األعمال والمستفيدين من جهة أخرى. ولعل االنجازات التي شهدها قطاع االتصاالت 
األردني من حيث إصدار القوانين الناظمة والسياسات التنظيمية القطاعية المتعاقبة وإدخال خدمات ذات قيمة مضافة 
لدليل واضح على تكاملية الرؤية والنهج المستمد من رؤى سيد البالد جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم 

) حفظه اهلل(.

أعاله، لتشكل في مجملها  الوارد  السياق  بها ضمن  االرتقاء  االتصاالت على  تنظيم قطاع  التي تحرص هيئة  األدوار  إن 
االيجابي  وتأثيره  المستدامة،  التنمية  تعزيز  في  وكفاءته  بقدرته  الجميع  عليه  راهن  طالما  قطاع  نحو  متواصلة  رؤية 
على قطاعات العمل األخرى من ناحية، وتحدي الريادة في األداء مقارنة بالهيئات التنظيمية العربية والعالمية على حد 
سواء.... فهذا التحدي الذي وضعناه ألنفسنا منذ البداية، ليس هنالك من هو أقدر على التغلب عليه من أنفسنا... بالعمل 

المخلص والعطاء المتفاني بإذن اهلل تعالى.

     محمد عزات الطعاني
رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي
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2.  نبذة عن هيئـة تنظيـم قطـاع االتصـاالت

النشــأة

حكومية  كمؤسسة  وتعديالته،   1995 لسنة   13 رقم  االتصاالت  قانون  بموجب  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  أنشئت 
مستقلة معنية بتنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

المملكة  المعلومات في  »تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا  الهيئة مسؤولية  ووفقا لقانون االتصاالت تقع على 
للمستفيدين بسوية عالية  المعلومات  االتصاالت وتكنولوجيا  المقررة لضمان تقديم خدمات  العامة  للسياسة  وفقا 

وأسعار معقولة، وبما يحقق األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات«. 

كما تتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة التزام جميع مقدمي الخدمات البريدية بنصوص 
قانون الخدمات البريدية رقم )34( لسنة 2007. 

الرؤية والرسالة 

رؤيتنــا
بيئة اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاحة للجميع بأسعار مناسبة؛ تدعم 

بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتماعية في األردن.

رسالتنــا
بأسعار  للجميع  عالية   جودة  ذات  متقدمة  بريدية  وخدمات  معلومات  وتكنولوجيا  اتصاالت  خدمات  توفر  ضمان   •

مناسبة  
• الحفاظ على بيئة تنظيمية متكيفة تتسم بالعدالة  والتنافسية واالستثمار

• العمل مع جميع المستفيدين والشركاء  بانفتاح وشفافية ومهنية عاليه
• تأسيس بناء تنظيمي متماسك بمقاييس عالمية يضم موظفين على مستوى عاٍل من الكفاءة والتدريب

قيمنا المؤسسية

• التميز
• الشفافية

• العمل الجماعي
• العدالة

• الكفاءة
• االنسجام
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مجلس المفوضين
بموجب قانون االتصاالت رقم )13( لسنة 1995 وتعديالته، يتولى إدارة الهيئة واإلشراف عليها مجلس يسمى )مجلس 
الوزراء  رئيس  تنسيب  على  بناء  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تعيينهم  يتم  متفرغين  أعضاء  خمسة  من  يؤلف  المفوضين( 

المستند إلى توصية وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. وخالل العام 2010 كان مجلس المفوضين يضم كل من:

وبتاريخ   ،2011/4/19 تاريخ  من  اعتبارًا  قعوار  فادي  السيد  عطوفة  استقالة  على  بالموافقة  الوزراء  لمجلس  قرار  صدر 
المفوضين  لمجلس  رئيسًا  الطعاني  محمد  المهندس  عطوفة  بتعيين  يقضي  قرارًا  الوزراء  مجلس  أصدر   2011/5/24

للهيئة. تنفيذيًا  ورئيسًا 

عطوفة السيد فادي قعوار 
رئيس مجلس المفوضين - الرئيس التنفيذي

اعتبارًا من تاريخ 2010/3/8

عطوفة المهندس مأمون بلقر
نائب رئيس مجلس المفوضين – عضو مجلس المفوضين

لغاية 2010/11/1

عطوفة المهندس عليان القطارنه
عضو مجلس المفوضين

عطوفة السيد موفق أبو عاقوله
عضو مجلس المفوضين

عطوفة المهندسة وفاء البيايضه
عضو مجلس المفوضين

لغاية 2010/4/7

أعضاء مجلس مفوضي الهيئة
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الدوائر العاملة في هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ومهامها الرئيسية:

الدائرة التنظيمية
تتولى مهام اقتراح القواعد والتعليمات والمعايير الخاصة بتنظيم ومنح رخص شبكات وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
مدى  ومراقبة  عليها  الموافق  المستفيدين  رخص  واتفاقيات  الخدمات  هذه  ترخيص  ومراقبة  والبريد،  المعلومات 
التزامهم لشروط وتعليمات الرخص واتفاقيات رخص المستفيدين، ومراقبة فعالية وكفاءة إدارة الطلبات والشكاوى 

التي ترد إلى الهيئة، والتأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمة ومتابعة تطبيقها وفعاليتها.   

الدائرة االقتصادية
مشروعة  غير  تنافسية  ممارسات  أي  ومنع  والبريد  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات  في  المنافسة  تحفيز 
المقدمة  الخدمات  وتعرفة  األسعار  مقترحات  ودراسة  تمييز،  أي  بدون  للخدمات  لهم  المرخص  توفير  من  والتأكد 
توضح  التي  البيانات  وإعداد  القطاعات،  بتلك  المتعلقة  الدورية  التقارير  وإعداد  لهم،  المرخص  قبل  من  للمستفيدين 
معلومات  نظم  توفر  وضمان  الهيئة،  مكتبة  وتحديث  إدارة  على  والعمل  والمشغلين،  السوق  عن  المالية  االتجاهات 

وأجهزة تكنولوجيا المعلومات تتناسب وأعمال الهيئة.

الدائرة الفنية
تتولى مهام مراقبة أداء المرخص لهم للتأكد من التزامهم بالمعايير والشروط الفنية في الرخصة  والحد األدنى من 
جودة الخدمات، ووضع القواعد الفنية والمقاييس  الستخدام وربط أجهزة ومنظومات االتصاالت مع الشبكات العامة 
ومراقبتها والتوصية بمنح الموافقات النوعية لها، وإعداد الدراسات الفنية المتعلقة بعمل الهيئة وتقديم االستشارات 

والتوصيات الفنية وإدارة وتطبيق خطة الترقيم الوطنية وتعليمات الربط البيني.

دائرة إدارة الطيف الترددي
تضمن  التي  الهيئة  وقواعد  وقانون  سياسة  تطبيق  خالل  من  الراديوية  الترددات  طيف  وإدارة  تنظيم  مهام  تتولى 
الراديوية  االتصاالت  وأجهزة  للمحطات  النوعية  الموافقات  منح  تعليمات  واقتراح  المجال،  هذا  في  المملكة  مصلحة 
الراديوية  والتوصية بإصدار الموافقات النوعية ومراقبة استيراد أو استخدام أو االحتفاظ بالمحطات وأجهزة االتصاالت 

في المملكة، والتأكد من مطابقتها لألنظمة والقواعد العالمية لطيف الترددات.

الدائرة القانونية
مشروعات  ودراسة  اقتراح  في  والمشاركة  الهيئة  بعمل  المتعلقة  والتعليمات  األنظمة  ودراسة  إعداد  مهام  تتولى 
الترخيص  اتفاقيات  وتنظيم  إعداد  في  والمشاركة  العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  بعملها  المتعلقة  القوانين 
إليها  ترد  التي  والعقود  االتفاقيات  وتدقيق  ومراجعة  تمنحها  التي  والرخص  الهيئة  تعدها  التي  والعقود  واالتفاقيات 
من الغير، وتقوم الدائرة بتمثيل الهيئة أمام المحاكم ومتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة والمشاركة في حل 
الخاصة  التحكيم  لجان  في  والمشاركة  لديهم  المشتركين  وبين  وبينهم  أنفسهم  المرخصين  بين  وديًا  الخالفات 

بأعمال الهيئة وإعداد البحوث والدراسات القانونية وتقديم االستشارات القانونية  لكافة الدوائر في الهيئة.

الدائرة المالية
تتولى مهام تنظيم وإعداد الموازنة التقديرية للهيئة، وإجراء تحليل للوضع المالي لها، وتحديد مصادر التمويل والتزامات 
الهيئة،  أموال  على  للمحافظة  اإلجراءات  جميع  واتخاذ  بها،  الخاصة  المالية  المعامالت  جميع  وتنظيم  المالية،  الهيئة 
وإجراء جميع المعامالت المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجالتها وتحصيل أموالها وقبضها، ودفع 
االلتزامات المالية المترتبة عليها وفقًا لقانون االتصاالت المعمول به واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

دائرة االتصال واإلعالم
تتولى مهام إيصال دور الهيئة وصورتها النمطية إلى كافة الجهات المعنية والصحافة واإلعالم لنشر التوعية بما يتعلق 

بمهام وخدمات الهيئة، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية ذات العالقة بعمل الهيئة.
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دائرة إدارة الموارد والتطوير المؤسسي
تتولى مهام إعداد الدراسات لتطوير أداء الهيئة وبناء قدراتها المؤسسية وإدارة مواردها البشرية، والعمل على تقديم 

الخدمات المساندة لدوائر الهيئة وتوفير احتياجاتها من اللوازم والتجهيزات.

دائرة العمليات
تتولى مهام تطبيق إدارة نظم المعلومات والتأكد من ضمان توفر أجهزة تكنولوجيا المعلومات والبرامج لتطبيقها 

لدى كافة أقسام ودوائر الهيئة، واإلشراف على توفير الدعم الالزم للرئيس التنفيذي. 

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 
تتولى مهام تدقيق عمليات الهيئة بما فيها العمليات المالية واإلدارية للتأكد من كفاءة وفعالية أنظمتها وعملياتها 
ومدى التزامها بالقوانين واألسس واألنظمة واالتفاقيات واإلجراءات والسياسات وااللتزامات القانونية وتقديم التوصيات 

الالزمة لتحسين وتطوير العمل.
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3.  الملخـص التنفيـذي

واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في العام 2010 تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطه بها من خالل إصدار األحكام 
بأسعار  المستفيدين  احتياجات  يلبي  بشكل  متنوعة،  وتكنولوجيات  خدمات  وإدخال  الناظمة،  التنظيمية  والتعليمات 
مقبولة وجودة عالية وعلى النحو الذي يسهم في ازدياد أعداد المستفيدين وزيادة نسب االنتشار للخدمات المقدمة 

في كافة القطاعات الفرعية لهذا السوق.

وضعت الهيئة خطتها اإلستراتيجية لألعوام )2010-2012( لتشكل حجر األساس نحو استكمال المشاريع المتنوعة  من 
توفر  وضمان  والبريد،  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاعات  العادلة  والمنافسة  الفعال  التنظيم  ضمان  أجل  
خدمات االنترنت ذات النطاق العريض بأسعار مناسبة، وضمان توفر المعلومات الالزمة لدى المستهلكين لتمكينهم 
من اتخاذ قرارات استهالكية سليمة، وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات 

عالية الجودة، وتعزيز مكانه الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة والفاعلية.

في  الهيئة  أصدرت  فقد  األردن،  في  والبريد  االتصاالت  سوق  بتنظيم  المتعلقة  القضايا  من  العديد  معالجة  وبهدف 
العام 2010 عدد من الوثائق االستشارية العامة، باإلضافة إلى إصدار العديد من القرارات والتعليمات التنظيمية الكفيلة 
بمعالجة عدد من القضايا على النحو الذي يسهم في تعزيز المنافسة في هذا القطاع، مما سيدفع بالمواطن إلى 
توسيع خياراته في الحصول على خدمات متنوعة وبأسعار معقولة. وكذلك األمر، استمرت الهيئة في عملية المراجعة 
من  الهيمنة  آثار  من  والحد  الفعالة  المنافسة  لتحقيق  الالزمة  الظروف  لتهيئة  بالمملكة  االتصاالت  ألسواق  الشاملة 
خالل إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بمراجعة أسواق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق، وأسواق االتصاالت المتنقلة، 
وأسواق السعات المخصصة، باإلضافة إلى مواصلة العمل على استكمال عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع 

كفاءة الخدمات المقدمة وتنويعها على النحو الذي يلبي رغبات واحتياجات المستفيدين في المملكة. 

وفيما يتعلق بحماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت المختلفة، فقد واصلت  الهيئة  العمل على حملة توثيق 
بيانات الخطوط الهاتفية المدفوعة مسبقَا، والبدء بإجراء المسح الميداني الشامل حول قياس وعي ورضى المستفيدين 
التزامها بشروط  للتأكد من مدى  المرخصة  من خدمات االتصاالت وإجراء جوالت استطالعية تفتيشية على الشركات 
وذلك  المستفيدين  قبل  من  الواردة  والمالحظات  الشكاوى  كافة  مع  التعامل  إلى  باإلضافة  لها،  الممنوح  الترخيص 

بالتعاون مع الشركات المعنية وإطالق حمالت توعية عالجت عدد من المواضيع ذات االهتمام.

ولضمان تقديم خدمات اتصاالت ذات جودة وكفاءة عالية، عمدت الهيئة إلى إطالق نظام فحص جودة خدمة االنترنت 
عريض النطاق، والبدء بإجراء التحضيرات المتعلقة بإطالق نظام فحص التغطية الخلوية في المملكة، وتطبيق أنظمة 
تكفل  التي  النوعية  الموافقات  من  العديد  إصدار  إلى  باإلضافة  المقدمة،  الخدمة  جودة  مستويات  وقياس  فحص 

تقديم خدمات اتصاالت ذات جودة عالية من خالل األجهزة المستخدمة لتلك الغايات.

وسعيًا من الهيئة نحو التميز والريادة في األداء، شاركت الهيئة رسميًا في الدورة الخامسة )2011/2010( لجائزة الملك عبداهلل 
الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ضمن المؤسسات المشاركة ألول مرة، بحيث قامت من خالل لجان متخصصة 

بإعداد كافة متطلبات معايير الجائزة والتي تشمل المعايير التالية: القيادة، العمليات، المعرفة، األفراد، المالية. 
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4.  انجازات الهيئة في العام 2010

4-1 الترخيـــص

رخصة ترددات الجيل الثالث 
وافقت الهيئة على طلب الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة )زين( للحصول على حزمة ترددية ضمن نطاق 2.1 
ج.هـ  لتشغيل خدمات الجيل الثالث من االتصاالت المتنقلة، على أن يكون تاريخ نفاذ الترخيص اعتبارا من تاريخ 2011/2/14 

)بعد انتهاء الفترة الفاصلة الممنوحة لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة(.

المنافسة، وُيوسع من خيارات  الثالث سُيسهم في تعزيز  الجيل  المجال لتقديم خدمات  إتاحة  أن  الجدير ذكره  ومن 
المرئية )فيديو(، واالستفادة من  المستهلك في الحصول على خدمات متنوعة وبأسعار معقولة، كإجراء المكالمات 
والبيانات؛  االنترنت  خدمات  إلى  وباإلضافة  التفاعلية  الترفيهية  الخدمات  من  واالستفادة  التلفزيون،  مشاهدة  خدمة 
في  الثالث  الجيل  تقنية  وستسهم  والتحميل،  والتصفح  االنترنت  إلى  للدخول  العالية  السرعات  توفير  خالل  من  وذلك 

تقديم خدمات انترنت السلكية ذات جودة عالية للمستخدم النهائي.

رخص تقديم خدمات االتصاالت العامة
استمرارًا للجهود المبذولة والهادفة إلى تحرير قطاع االتصاالت الثابتة، واستنادا لقانون االتصاالت رقم )13( لسنة 1995 
وتعديالته، قامت الهيئة خالل العام 2010 بمنح رخص فئوية عامة لكل من شركة عبر الحدود لالتصاالت، وشركة الرابط 
رخصة  البيانات  لنقل  األردنية  المصرية  الشركة  منح  إلى  إضافة  العصرية،  للحلول  القدس  وشركة  لالتصاالت،  الذهبي 
اتصاالت فردية عامة، ليصبح بذلك عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة في المملكة حتى نهاية 
عام 2010 ما مجموعه )79( شركة مرخصة؛ منها )25( شركة حاصلة على رخصة اتصاالت فردية و)54( شركة حاصلة 

على رخصة اتصاالت فئوية. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة توفر قائمة متكاملة من الشركات المرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة وبشكل 
موقعها  خالل  من  عامة  فئوية  اتصاالت  ورخصة  عامة  فردية  اتصاالت  رخصة  الممنوحة  الشركات  لتتضمن  محدث 

االلكتروني على الرابط التالي: 
)http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=313&lang=arabic(

رخص تقديم الخدمات البريدية
حجازي  شركة  و  السريع،  للتوصيل  الوطنية  الشركة  من  لكل  محلي  فئة  البريد/  رخص  من  عدد  بمنح  الهيئة  قامت 
لالستيراد والتصدير إضافة إلى منح شركة السرعة للخدمات البريدية السريعة رخصة بريد فئة/ دولي، ليصبح بذلك عدد 
الشركات المرخصة لتقديم خدمات البريد في المملكة حتى نهاية عام 2010 ما مجموعه )26( شركة مرخصة؛ منها )19( 

شركة تعمل كمشغل بريد خاص/فئة محلي و)7( تعمل كمشغل بريد خاص/فئة دولي. 

كما توفر الهيئة قائمة متكاملة ومحدثة من خالل موقعها االلكتروني على الرابط التالي: 
 )http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&lang=arabic(

/ فئة  الخاص  البريد  العام، ومشغلي  البريد  البريدية متضمنة مشغل  الخدمات  المرخصة لتقديم  الشركات  لتتضمن 
محلي وفئة دولي.

من جانب آخر، قامت الهيئة بإصدار تعليمات أسس تجديد رخص مشغلي البريد الخاص  في شهر نيسان من العام 2010، 
وذلك بمقتضى أحكام المادة رقم )7/أ( من تعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2007، وذلك بهدف 

تفصيل اإلجراءات الواجب إتباعها في حال تم الطلب من قبل المرخص لهم تجديد الرخص الممنوحة لهم.
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ترخيص واعتماد وتنظيم أعمال جهات التوثيق االلكتروني
المعامالت  قانون  على  تعديالت  اقتراح  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة   2010 العام  خالل  الهيئة  شاركت 
االلكترونية رقم )85( لسنة 2001 المؤقت، كما ساهمت في اقتراح نظام لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال جهات التوثيق 
االلكتروني ورفعهما إلى رئاسة الوزراء بهدف إقرارهما، هذا وقد كان قد صدر في وقت سابق قرار من مجلس الوزراء 
القانون  الموافقة على تعديل  الهيئة -حال  االلكتروني، بحيث تعمل  التوثيق  بترخيص واعتماد جهات  الهيئة  بتكليف 
وإقرار النظام- على إعداد التعليمات المنبثقة عن كل منها ووضع وتحديد المعايير والمتطلبات األساسية التي يتوجب 

على الجهات الراغبة بالحصول على ترخيص أو اعتماد لتقديم خدمات التوثيق االلكتروني تطبيقها ومراعاتها.

أو  وتجديدها  االلكتروني  التوثيق  لشركات  الرخص  منح  في  الصدد  بهذا  الهيئة  بها  ستضطلع  التي  المهام  وتتلخص 
إلغائها إن لزم األمر، واعتماد جهات التوثيق االلكتروني األجنبية وتجديد االعتماد وإلغائه إن لزم األمر، هذا باإلضافة إلى 
إصدار كافة التعليمات المتعلقة بهذا الخصوص )من شروط الحصول على الرخصة أو االعتماد، وااللتزامات المترتبة على 
الخدمات(، كما ويتوجب على  تلك  االلكتروني في تقديمها  التوثيق  لتقديم خدمات  المعتمدة  أو  المرخصة  الجهات 
منحها  بعد  االلكتروني  التوثيق  لخدمات  تقديمها  في  الجهات  هذه  أعمال  ومراقبة  متابعة  أيضًا  الصدد  بهذا  الهيئة 

الترخيص أو االعتماد.

4-2 حماية مصالح المستفيدين

توثيق الخطوط الهاتفية المدفوعة مسبقًا
قامت الهيئة خالل العام 2010 بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والجهات األمنية المختصة وشركات االتصاالت المعنية، 
بهدف إيجاد آلية جديدة للسيطرة على نقاط بيع الهواتف المتنقلة من أجل توثيق الخطوط المدفوعة مسبقا؛ حيث 
قامت وزارة الداخلية بعد التشاور مع الهيئة واألطراف المعنية األخرى بإصدار تعليمات ترخيص وتنظيم نقاط »محال« 

بيع خطوط الهواتف المتنقلة لسنة 2010.

وفي هذا الخصوص، قامت الهيئة خالل شهر كانون األول من العام 2010 بإصدار آلية معدلة لتوثيق هذه الخطوط ليتم 
األردنيين وغير  المستفيدين  يتوجب على كافة  الخلوية، كما  الهواتف  بها من قبل جميع شركات  وااللتزام  تطبيقها 

األردنيين تطبيقها بالتعاون مع المشغل المعني. 

التعامل مع شكاوى المستفيدين
انطالقًا من المهام المناطة بالهيئة فيما بتعلق بحماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت العامة المختلفة، 
فقد تعاملت الهيئة خالل العام 2010 مع ما يقارب )1763( شكوى مقدمة لها من قبل المستفيدين؛ حيث تركزت تلك 
الشكاوى بنسب مختلفة حيث كانت الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الخلوي قد تجاوزت نسبة الـ )55%(  وشكاوى 
الرسائل االقتحامية قد تجاوزت نسبة الـ) 15%(، فيما تنوعت الشكاوى األخرى المتعلقة بخدمات االتصاالت الثابتة بنسبة 
)13%( والمتعلقة بخدمات االنترنت بنسبة )28%( باإلضافة إلى استالم عدد من الشكاوى المتعلقة بباقي الخدمات. ويجدر 
بالذكر أن الهيئة قامت بتسوية وحل شكاوى ما نسبته )93%( من مجموع الشكاوى المعلنة أعاله وذلك بالتعاون مع 

الشركات المعنية.

عقود االشتراك وقواعد الممارسات
لهم،  للمرخص  االتصاالت  خدمات  اشتراك  عقود  من  العديد  على  موافقتها  بإصدار   2010 العام  خالل  الهيئة  قامت 
حيث بلغ عدد العقود الموافق عليها )14( عقد اشتراك، هذا باإلضافة إلى منح موافقات على قواعد الممارسات لـ) 10( 
العروض  أن  للتأكد من  الشركات  الصادرة عن  التجارية  العروض  بمتابعة كافة  الهيئة  آخر، قامت  شركات. ومن جانب 
وأسعار  وشروطها  العروض  تلك  تفاصيل  كافة  تتضمن  اإلعالم  وسائط  في  عنها  والمعلن  األسواق  في  المطروحة 
قيام  خالل  من  وذلك  بالمنافسة  العروض  تلك  إخالل  عدم  من  التأكد  إلى  باإلضافة  خاللها،  من  المقدمة  الخدمات 
الهيئة بمخاطبة الشركات المسؤولة عن تلك العروض بتصويب أوضاعها في تلك العروض وااللتزام بشروط الترخيص 

الممنوح لها والتعليمات الصادرة عن الهيئة والتي تحكم وتنظم مثل هذه المواضيع. 
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الضمانات المالية
بهدف حماية حقوق المستفيدين من خدمات االتصاالت العامة في حال إلغاء أو انتهاء اتفاقية الترخيص أو في حال 
القرار  بإصدار  الهيئة  قامت  مالية،  ضمانة  تقديم  تتطلب  التي  للمستفيدين  خدماته  تقديم  عن  له  المرخص  توقف 
التنظيمي حول تطبيق الضمانات المالية منتصف شهر نيسان من العام 2010، وقد تم احتساب الضمانات المالية الواجب 
المرخصة  الشركات  المذكور، وقامت حوالي 95% من  التنظيمي  للقرار  المرخصة وفقًا  الشركات  تقديمها من جميع 
التي يترتب عليها تقديم ضمانة مالية بتزويد الهيئة بالضمانة المطلوبة ويتم متابعة التنسيق مع بقية الشركات من 

أجل تنفيذ القرار التنظيمي على أكمل وجه. 

إطالق حمالت التوعية
تنفيذا للدور المناط بالهيئة والمتعلق بزيادة الوعي لدى المستفيدين من خدمات االتصاالت المتنوعة، فقد قامت الهيئة 
خالل العام 2010 بتنفيذ حمالت توعية مختلفة تهدف إلى نشر الوعي لدى المستفيدين بالمواضيع ذات االهتمام؛ حيث 
قامت الهيئة بتنفيذ حملة توعية تتعلق بكيفية التعامل مع الرسائل االحتيالية الواردة إليهم، باإلضافة إلى تنفيذ حملة 
توعية أخرى تهدف إلى تبيان آلية توثيق الخطوط الهاتفية المدفوعة مسبقًا، كما تم تنفيذ  حملة توعية موجهه إلى 

المستفيدين من الخدمات البريدية.

الجوالت االستطالعية التفتيشية
قامت الهيئة خالل العام 2010 بإجراء جوالت استطالعية وتفتيشية على عدد من الشركات المرخصة للتأكد من مدى 
التزام تلك الشركات باتفاقيات الترخيص الممنوحة لها، باإلضافة إلى التحقق من الخدمات التي تقدمها  للمستفيدين 
وآلية تقديمها، حيث حرصت الهيئة على اتخاذ كافة اإلجراءات التنظيمية والقانونية الالزمة بحق الشركات المخالفة، 
المتعلقة بمسائل جودة خدمات  إليها  الواردة  للتحقق من كافة الشكاوى  بتنفيذ جوالت ميدانية  الهيئة  كما قامت 

االتصاالت المقدمة للعامة من حيث تلقي الشكاوى والتحقق منها ميدانيا.

من جانب آخر، قامت الهيئة بالكشف على أكثر من )3200( موقع راديوي للتأكد مواصفاتها الفنية ومطابقتها لشروط 
قيد  موقع   )1200( من  أكثر  على  والكشف  منها،  لبعض  الكهرومغناطيسية  القدرة  كثافة  قياسات  وإجراء  الترخيص، 
اإلنشاء، وإجراء مسوحات ميدانية لكافة مناطق المملكة بهدف التأكد من مستوى اإلشارة المستلمة للشبكة الراديوية 
)FBWA( التابعة لعدد من الشركات، باإلضافة إلى التحقق من المواصفات الفنية لكافة المواقع الراديوية التابعة لتلك 
الشركات. والعمل على تسوية كافة مشاكل التشويش الواردة للهيئة سواء أكانت مصادر التشويش داخلية أو خارجية 

أو من أجهزة إعاقة االتصاالت المتنقلة.

وفي قطاع البريد، وتنفيذًا لمهام الهيئة في تنفيذ أحكام قانون الخدمات البريدية رقم )34( لسنة 2007 فقد قامت 
التقارير  خالل  من  األداء  عقد  لشروط  العام  البريد  مشغل  تنفيذ  متابعة  إلى  تهدف  استطالعية  جوالت  بعمل  الهيئة 
المقدمة من قبله، ومراقبة التزام مشغلي البريد الخاص بالتشريعات النافذة المفعول والنظر في المخالفات، باإلضافة 
إلى القيام بمجموعة من الجوالت التفتيشية على عدد من الشركات التي تعمل على تقديم الخدمات البريدية بدون 

الحصول على ترخيص من الهيئة إلجازة ذلك وتحرير محاضر الضبط بحقها وتحويلها للقضاء. 

مسح ميداني حول قياس وعي ورضا المستفيدين
حرًصا من الهيئة على ايالء المستفيدين من خدمات االتصاالت العامة جل رعايتها، وتعزيزا لمبدأ الشفافية مع الجهات 
ذات العالقة؛ فقد أخذت الهيئة على عاتقها تنفيذ مسح قياس وعي ورضى المستفيدين من خدمات االتصاالت العامة 

في المملكة كأحد متطلبات لخطتها اإلستراتيجية لألعوام )2012-2010(.

على  الطلب  مع  مقارنة  المقدمة  الخدمات  ونوعية  وخيارات  مستويات  مطابقة  مدى  تبيان  إلى  المسح  هذا  ويهدف 
الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال تنظيم قطاع  الرأي العام حول  تلك الخدمات، كما يهدف هذا المسح إلى قياس 
االتصاالت والبريد في المملكة للحصول على التغذية الراجعة من قبل المستفيدين من خدمات االتصاالت المختلفة 
فيما يتعلق بمدى معرفتهم بأعمال الهيئة، باإلضافة إلى استقصاء رضا المشتركين بخدمات الهاتف الثابت وخدمات 
مدى  قياس  بهدف   )WiMAX( الالسلكي  االنترنت  وخدمات   )ADSL( السلكي  االنترنت  وخدمات  الخلوية  االتصاالت 
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وعيهم  ومدى  الخدمات  هذه  جودة  لمستويات  وتقييمهم  لهم  المقدمة  االتصاالت  خدمات  من  المستفيدين  رضا 
بها، ومحاولة معرفة المشاكل التي قد تواجههم والوقوف على تفاصيلها بما يمكن الهيئة من العمل على حلها، 

باإلضافة إلى تقييم مدى رضا المستفيدين عن موظفي الشركات المقدمة للخدمات.

بالذكر، أن هذا المسح يجري ألول مرة بحيث يتم تغطية كافة محافظات المملكة، هذا وسيتم تكراره  ومن الجدير 
سنويا من أجل الحصول على معلومات كافية من المستفيدين لبناء مؤشرات أداء أولية حول وعي ورضى المستفيدين 
بأن  علما  المستفيدين،  مصالح  مع  ينسجم  بما  المستقبل  في  أدائها  تحسين  من  الهيئة  لتتمكن  الخدمات  تلك  من 
المسح يجب أن يغطي على األقل خدمات االتصاالت الرئيسية في السوق األردني، ومن المتوقع أن يتم اإلعالن عن نتائج 

هذا المسح خالل النصف األول من العام 2011.

4-3  ضمان تقديم خدمات اتصاالت ذات جودة وكفاءة عالية

اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة
قامت الهيئة بإصدار تعليمات اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة منتصف شهر حزيران من العام 2010 بهدف وضع إطار 
تنظيمي متكامل وفعال يمكن الهيئة من تقييم مستويات جودة الخدمة المقدمة في سوق االتصاالت وتكنولوجيا 
بالجودة  الخاصة  المعلومات  الحصول على  المحاور منها  التعليمات على عدد من  األردني. وقد اشتملت  المعلومات 
من خالل تقارير مؤشرات الجودة نصف السنوية الصادرة عن المرخصين، وبحيث تتمكن الهيئة من تدقيق المعلومات 
الواردة من خاللها ونشرها بالطرق التي تراها مناسبة، وكذلك إجراء حمالت لقياس رضا المشتركين وحمالت قياسات 
ميدانية باستخدام أجهزة الهيئة وأنظمتها، ويضاف إلى ذلك متابعة الهيئة لشكاوى المستخدمين النهائيين لخدمات 

االتصاالت والمتعلقة بتدني مستويات جودة الخدمة.

فحص جودة خدمة االنترنت عريض النطاق
الخدمات  جودة  مستوى  عن  االتصاالت  خدمات  لمشتركي  الالزمة  المعلومات  توفير  على  الهيئة  حرص  من  انطالقًا 
الهيئة  أطلقت  لهم،  األنسب  الخدمة  مشغل  اختيار  على  قدرتهم  زيادة  وبالتالي  الخدمة  مزودي  من  لهم  المقدمة 
 ADSL خالل الربع األخير من العام 2010 موقعًا الكترونيًا لفحص جودة خدمة االنترنت عريض النطاق المقدمة عبر خطوط
بعنوان trcspeedtest.gov.jo، بحيث يوفر هذا الموقع وسيلة سهلة وفّعالة للمشترك في الخدمة لقياس سرعة االنترنت 

لديه باإلضافة إلى مجموعة من مؤشرات الجودة وذلك على المستوى المحلي )داخل األردن( والدولي )خارج األردن(. 

ويذكر أن الهيئة ستقوم بإطالق بوابة متخصصة للخدمات االلكترونية حيث سيتم تضمين رابط فحص جودة خدمة 
التي  الخدمات  من  المستفيدين  تمكين  إلى  باإلضافة  خالله  من   ADSL خطوط  عبر  المقدمة  النطاق  عريض  االنترنت 
تقدمها الهيئة من تقديم طلبات الحصول على موافقات نوعية األجهزة االتصاالت الطرفية الحاصلة على موافقات 
احتساب  المستخدم  على  يسهل  الكتروني  بشكل  الترددات  عوائد  واحتساب  الكتروني  بشكل  الهيئة  من  مسبقة 
القيمة المالية المطلوبة منه وقبل مخاطبة الهيئة لغايات الحصول على رخصة الترددات بمختلف تصنيفاتها وأنواعها. 
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أنظمة فحص وقياس مستويات جودة الخدمة المقدمة
قامت الهيئة خالل العام 2010 بتوفير أنظمة فحص خاصة بخدمات النفاذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضة باستخدام 
تكنولوجيا )WiMAX(، وتوفير أنظمة فحص خاصة بخدمات االنترنت السلكي )ADSL( وخدمات الـ)VoIP(، باإلضافة إلى 

.)GSM( تحديث نظام مراقبة الجودة لخدمة االتصاالت المتنقلة العاملة بنظام

نظام فحص التغطية الخلوية
الالزمة إلعداد نظام محوسب متطور يهدف إلى تمكين جميع  باتخاذ اإلجراءات  بالبدء   2010 العام  الهيئة خالل  قامت 
المواطنين داخل المملكة من االطالع على مواقع وأبراج  شبكات االتصاالت الراديوية على اختالف أنواعها وأشكالها، 
وذلك بهدف التأكد من أن القيم التي تحتويها تلك األبراج تتوافق مع القيم المعتمدة لدى الهيئة الخاصة بتحديد آثار 
التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة. حيث سيمكن هذا النظام جميع المواطنين من 
تحديد جميع مواقع محطات وأبراج االتصاالت الراديوية داخل المملكة باستخدام آلية بحث متطورة تمكن المستخدم 
السكنية  األحياء  إلى  إضافة  المملكة  داخل  الجغرافية  المناطق  من  أي  داخل  االتصاالت  أبراج  مواقع  تحديد  من 

والمجمعات التجارية وفي الشوارع الرئيسية والفرعية. وسيتم العمل على إطالق النظام قريبًا.

تنظيم الطيف الترددي
استشارة  بإصدار   2010 العام  خالل  الهيئة  قامت  األردن،  في  الترددي  الطيف  بإدارة  المتعلقة  المسائل  تنظيم  بهدف 
خاصة  تعليمات  وضع  حول  أخرى  عامة  واستشارة  ج.هـ،   )5.1( و  ج.هـ   )2.4( النطاقات  في  الترددي  الطيف  حول  عامة 
بإنشاء وتعديل المواقع الراديوية لغايات استخدام الترددات من قبل مقدمي خدمات االتصاالت العامة، باإلضافة إلى 

االستشارة العامة المتعلقة بتخطيط الحزم الترددية في حزم UHF في األردن.

من جانب آخر، وبهدف االستخدام األمثل للترددات الراديوية، فقد قامت الهيئة بإصدار عدد من التعليمات، منها إصدار 
تعليمات أنظمة وأجهزة تتبع وتحديد الموقع الجغرافي منتصف شهر تموز من العام 2010، وإصدار تعليمات وإرشادات 
أجهزة  بتشغيل  الخاصة  والتعليمات  آب،  شهر  في  م.هـ   )868-865( الترددية  الحزمة  في   )RFID(الـ أنظمة  تشغيل 
المؤقتة  لالستخدامات  الترددات  بإتاحة  الخاصة  األسس  إلى  باإلضافة   ،)RLAN( المحلية  الراديوية  الحاسوب  شبكات 

لغايات التجارب.

إعفاء معدات بنى تحتية من الرسوم الجمركية
تحقيقًا لرؤى جاللة الملك المعظم في تعميم نشر خدمة اإلنترنت بجودة وكفاءة، وبناء على التنسيق الذي تم ما بين 
الهيئة والجهات ذات العالقة بهذا الخصوص، وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي تقدم خدمات الجيل الثالث 
من االتصاالت المتنقلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات على األجهزة والمعدات التي تدخل في 
صلب البنية التحتية لشبكة الجيل الثالث لتلك الشركات األمر الذي يعزز المنافسة  في تقديم خدمات االنترنت. كما  وافق 
مجلس الوزراء خالل العام 2010 على التنسيبات المرفوعة إليه والمتضمنة إعفاء الشركات التي تقدم خدمات االتصاالت 
التحتية  البنية  التي تدخل في صلب  الرسوم الجمركية على األجهزة والمعدات  العريضة من  بالحزم  الثابتة  الالسلكية 
لتلك الشركات من خالل اإلعفاء من كامل قيمة الرسوم الجمركية خالل العام 2010، وتخفيض نسبة الرسوم الجمركية 
الجمركية على  الرسوم  أن تنعكس قيمة اإلعفاء من  العام 2012 شريطة  2011، وبنسبة )4%( في  العام  لتصبح )2%( خالل 
الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر أو انتشارها خارج العاصمة عمان، وعلى أن تلتزم الشركات بمؤشرات 
أداء محددة لحصولها على اإلعفاءات من الرسوم الجمركية وفي حال عدم التزامها بهذه المؤشرات يعتبر اإلعفاء الغيًا، 
كما تمت الموافقة على إعفاء هذه الشركات من عوائد الترددات السنوية لعام 2010 والسنوات التي تليها، شريطة قيام 

الشركات بتخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتشار الخدمات في كافة محافظات المملكة. 

وفي العام 2010، قامت الهيئة بإصدار مؤشرات األداء الواجب على الشركات التقيد بها للحصول على اإلعفاءات المقررة، 
متضمنة مؤشرات األداء للسنة األولى من تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء بخصوص اإلعفاء من العوائد السنوية لترخيص 
الترددات، ومؤشرات أداء محددة للسنة الثانية، بحيث تقوم الهيئة الحقًا بتحديد مؤشرات األداء للسنوات الالحقة على 

ضوء مؤشرات األداء للسنوات السابقة.
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4-4  ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاع االتصاالت

دراسة مراجعة أسواق االتصاالت
لتحقيق  المناسبة  البيئة  تهيئة  على  التركيز  تتضمن  والتي   ،2007 للحكومة  العامة  السياسة  وثيقة  في  جاء  لما  تأكيدًا 
المنافسة الفعالة في قطاع االتصاالت وإيجاد الظروف الالزمة لتحقيق هذه المنافسة، باإلضافة إلى تشجيع الهيئة 
على إجراء التحليل العميق لتلك األجزاء من السوق التي تشهد هيمنة قائمة أو مستمرة من قبل شركات معينة، فقد 
األسواق  كافة  تعريف  خالل  من  السوق(  )دراسة  بالمملكة  االتصاالت  ألسواق  شاملة   مراجعة  بإجراء  الهيئة  قامت 
لزيادة  الالزمة  التنظيمية  واألحكام  العالجية  اإلجراءات  وتحديد  سوق  كل  في  المهيمنة  الشركات  وتحديد  الفرعية 
المنافسة وبما يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت وتعليمات حماية المنافسة في قطاع االتصاالت الصادرة عن الهيئة.

وكانت الهيئة قد استعانت بشركة استشارية إلجراء المراجعات الالزمة وذلك وفقًا للمنهجية التي تم اعتمادها في 
الثابتة  2010 بإصدار الوثيقة االستشارية المتعلقة بأسواق االتصاالت  وثيقة الورقة البيضاء؛ حيث قامت الهيئة خالل عام 
معمقة   تحليلية  دراسة  ضمن  النطاق  ضيقة  الثابتة  االتصاالت  ألسواق  الحالي  الوضع  استعراض  وتم  النطاق،  ضيقة 
للمشاكل المتعلقة بالمنافسة، وقدمت األحكام والتدابير التنظيمية الالزمة للحد من  مظاهر الهيمنة وبما يتناسب 
الردود  على  الواردة  والمالحظات  الوثيقة  هذه  على  المشغلين  من  الواردة  الردود  استالم  تم  وقد  السوق،  واقع  مع 

تمهيدًا إلصدار القرار التنظيمي والمذكرة اإليضاحية الخاصة به.

كما أصدرت الهيئة القرار التنظيمي المتعلق بمراجعة أسواق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق الصادر منتصف شهر تموز 
من العام 2010  والهادف إلى معالجة مظاهر الهيمنة في سوق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق - والتي تم التوصل إلى 
وجودها بعد دراسة معمقة للسوق-  من خالل وضع  األحكام والتدابير التنظيمية للحد من هذه المظاهر بما يتناسب 
النطاق،  الثابت عريض  التجزئة للنفاذ إلى االنترنت  القرار تعريف األسواق المعنية )سوق  مع واقع السوق، وتضمن هذا 

سوق الجملة لتقديم النفاذ للبنى التحتية، سوق الجملة لتقديم النفاذ عريض النطاق الثابت(. 

وعليه، توصلت الدراسة إلى أن األسواق المعنية التي تحتاج إلى التنظيم المسبق هي سوق الجملة لتقديم النفاذ للبنى 
التحتية )المهيمن: شركة أورانج ثابت(، وسوق الجملة لتقديم النفاذ الثابت عريض النطاق )المهيمن: شركة أورانج ثابت(، 
النطاق في حالة عدم فعالية  الثابت عريض  االنترنت  إلى  للنفاذ  التجزئة  الهيئة بحقها في تنظيم سوق  مع احتفاظ 
لهم  المرخص  أو  المهيمن  له  المرخص  قبل  من  القرار  هذا  بموجب  المفروضة  التنظيمية  والتدابير  االلتزامات  تنفيذ 

المهيمنين.

إلى وضع جدول  المعنية، إضافة  تنفيذها في األسواق  المتوجب  التنظيمية  القرار عدد من األحكام والتدابير  وتضمن 
زمني لتطبيق محتويات القرار.

كما أصدرت الهيئة  القرار التنظيمي المتعلق بمراجعة أسواق االتصاالت المتنقلة أواخر شهر كانون أول من العام 2010 
والذي يهدف إلى معالجة مظاهر الهيمنة في سوق االتصاالت المتنقلة من خالل وضع األحكام والتدابير الالزمة للحد 
التجزئة لخدمات  المعنية )سوق  القرار تعريف األسواق  من هذه المظاهر بما يتناسب مع واقع السوق، و تضمن هذا 
وإنشاء  لربط  الجملة  سوق  الرسائل،  إلنهاء  الجملة  سوق  الصوتية،  المكالمات  إلنهاء  الجملة  سوق  المتنقلة،  الهواتف 
الجملة  سوق  هي  المسبق  للتنظيم  تحتاج  التي  المعنية  األسواق  أن  إلى  الدراسة  هذه  وخلصت  المتنقلة،  المكالمات 
وإنشاء  لربط  الجملة  وسوق  وأمنية(  واكسبرس  وزين  موبايل  أورانج  شركة  المهيمن:   ( الصوتية  المكالمات  إلنهاء 
المكالمات المتنقلة )المهيمن: شركة زين( حيث تم اإلشارة إلى أن الهيئة ستقوم بوضع جدول زمني من أجل تنفيذ ما 

جاء ضمن هذا القرار من معالجات وتدابير تنظيمية مسبقة أوائل العام 2011. 

وكما أصدرت الهيئة القرار التنظيمي المتعلق بمراجعة أسواق السعات المخصصة والذي يهدف إلى معالجة مظاهر 
وضع  خالل  من  للسوق  معمقة  دراسة  بعد  وجودها  إلى  التوصل  تم  والتي  المخصصة  السعات  سوق  في  الهيمنة 

األحكام والتدابير التنظيمية الالزمة للحد من هذه المظاهر بما يتناسب مع واقع السوق.
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المحلية والوطنية لسرعات  التجزئة لخدمات السعات المخصصة  المعنية )سوق  القرار تعريف األسواق  وتضمن هذا 
 ،)above 2 Mbps( سوق التجزئة لخدمات السعات المخصصة المحلية والوطنية لسرعات ،)up to/including 2 Mbps(
لخدمات  التجزئة  سوق   ،)up to/including 2 Mbps( لسرعات  الدولية  المخصصة  السعات  لخدمات  التجزئة  سوق 
السعات المخصصة الدولية لسرعات )above 2 Mbps(، سوق التجزئة لتزويد )VPNs & Frame Relay(، سوق الجملة 
 terminating( )terminating segments of DC up to/including 2 Mbps(، ســوق الجملــة لخدمــات  لخدمــــات 
)trunk segments of DC(. ونطاقها الجغرافي حدود  segments of DC above 2 Mbps(، سوق الجملة لخدمات 
المملكة األردنية الهاشمية، وعليه توصلت  الدراسة إلى أن األسواق المعنية التي تحتاج إلى التنظيم المسبق هي سوق 
ter�( وســـوق الجملــــة لخدمـــات ،)terminating segments of DC up to/including 2 Mbps(  للجملــــة  لخدمــــات
minating segments of DC above 2 Mbps(، وسوق الجملة لخدمات )trunk segments of DC( المهيمن شركة 
المخصصة  السعات  لخدمات  التجزئة  كسوق  التجزئة  أسواق  إلى  باإلضافة  الثابت(،  الخط  )أورانج  االتصاالت األردنية 
الدولية لسرعات )up to/including 2 Mbps(، وسوق التجزئة لخدمات السعات المخصصة المحلية والوطنية لسرعات 
)up to/including 2 Mbps( ) المهيمن:  شركة االتصاالت األردنية - أورانج الخط الثابت(. وستقوم الهيئة بوضع جدول 

زمني من أجل تنفيذ ما جاء ضمن هذا القرار من معالجات وتدابير تنظيمية مسبقة أوائل العام 2011.

المناسبة  البيئة  تهيئة  خالل  من  وذلك  األردني،  االتصاالت  سوق  على  ايجابية  انعكاسات  الصادرة  للقرارات  وسيكون 
لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع االتصاالت وإيجاد الظروف الالزمة لتحقيق هذه المنافسة بين مقدمي خدمات 

االتصاالت وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. 

خدمات الربط البيني
المدى  على  المتزايدة  الكلفة  منهجية  باستخدام  البيني  الربط  خدمات  أجور  احتساب  مشروع  وضمن  الهيئة  قامت 
الطويل )+TSLRIC( بتنفيذ مراحل المشروع المتعلقة بتعريف للنماذج التي سيتم بناءها، و بناء هذه النماذج، وتشغيلها 
وتحديد أجور الربط لخدمات الربط البيني باستخدام المنهجية الجديدة. حيث سيعود هذا المشروع بفوائد عديدة على 
قطاع االتصاالت، تتمثل بتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع االتصاالت، وإيجاد الظروف الالزمة 
لتحقيق هذه المنافسة، ومحاولة تقليل العوائق أمام الدخول إلى السوق والحد من آثار الهيمنة  وضمان معاملة عادلة 
وغير تمييزية ما بين المرخصين في تقديم هذه الخدمات من خالل  توجه الهيئة  لبناء نماذج حيادية الحتساب أجور 
النماذج خالل  المحتسبة وفقًا لهذه  باألجور  العمل  يبدأ  أن  المتوقع  الجديدة، ومن  المنهجية  باستخدام  البيني  الربط 

الربع الثاني للعام 2011.

من جانب آخر، وبهدف ضمان قابلية شبكات شركات االتصاالت المرخصة للترابط والتشغيل فيما بينها، وانطالقًا من أن 
تنظيم الربط البيني يسهم في  تهيئة الظروف المناسبة للمنافسة العادلة وجذب االستثمار وبالتالي تنشيط نمو البنية 
التحتية الخاصة باالتصاالت، فقد قامت الهيئة  بإصدار موافقتها على العديد من اتفاقيات الربط البيني المبرمة ما بين 
الشركات المرخصة؛ حيث أصدرت خالل العام 2010 موافقتها على )14( اتفاقية جديدة وإجراء تعديالت على )7( اتفاقيات 
سارية المفعول، حيث مكنت هذه االتفاقيات المرخص لهم من االستفادة من خدمات الربط البيني مثل خدمات تمرير 
الحركة، وخدمات النقل، وخدمات الموقع المشترك والمشاركة في البنية التحتية، وخدمات النفاذ إلى المعابر الدولية، 
وخدمات الفوترة والتحصيل، وخدمات تفكيك السيل الرقمي، األمر الذي سيسهم في تشجيع الممارسات الفضلى بين 

المرخص لهم وإلى تحفيزهم لتزويد المستخدمين بخدمة ذات أسعار تنافسية وجودة عالية.

أجور المكالمات الدولية والربط البيني
استنادا إلى أحكام المادة )24( من تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات، قامت الهيئة بإصدار تعليمات معدلة 
لتعليمات الربط البيني بشكل يتيح خضوع خدمة إنهاء الحركة للمكالمات المنشأة من داخل المملكة فقط لالحتساب 
بناًء على الكلفة، ويستثني المكالمات المنشأة من خارج المملكة من الخضوع لشرط االحتساب بناًء على الكلفة. حيث 
أن تعليمات الربط البيني الحالية الصادرة عن الهيئة بتاريخ )2005/1/5( ال تميز بين تعرفة إنهاء المكالمات المنشأة من داخل 
المملكة والمكالمات المنشأة من خارجها، وإنما تشترط أن تكون أسعار إنهاء الحركة مبنية على الكلفة ) بغض النظر 

عن مصدرها (.
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ويأتي إصدار هذه التعليمات المعدلة نظرًا لمسألة انخفاض أسعار إنهاء المكالمات الدولية الواردة إلى األردن من تأثيرات 
سلبية كبيرة وملموسة على المرخص لهم والقطاع من حيث انخفاض إيرادات المشغلين األردنيين، وانخفاض الدخل 
الوارد لخزينة المملكة كنتيجة لالنخفاض الحاصل على إيرادات المشغلين األردنيين، وانخفاض مستوى العملة الصعبة 
الهيئة  قيام  مطالبة  مرارًا  المرخصة  الشركات  قبل  من  الهيئة  إلى  المقدمة  للطلبات  وإجابة  األردن،  إلى  تدخل  التي 
الثابت والخلوي،  بإجراء تنظيمي مناسب وعاجل لرفع أسعار التحاسب للمكالمات الدولية الواردة إلى األردن لشبكتي 
هذا باإلضافة إلى أن أسعار المكالمات الدولية الواردة إلى األردن منخفضة بشكل كبير مقارنة مع جميع الدول العربية 

والدول المجاورة. 

وتطرق القرار التنظيمي المتعلق بتحديد أجور إنهاء المكالمات الدولية إلى األردن وأجور الربط البيني للمكالمات الدولية 
الصادر في شهر نيسان من العام 2010 إلى تبيان أجرة خدمة إنهاء المكالمات الدولية إلى األردن بين المرخص لهم داخل 
األجور  تلك  تمثل  بحيث  المتنقلة،  الهواتف  وشبكات  الثابتة  الهواتف  لشبكات  بالنسبة  الدوليين  والمشغلين  المملكة 

الحد األدنى التي يتم تقاضيها من المشغلين الدوليين. 

إيرادات  في  الزيادة  وبالتالي  للمشغلين  المتحققة  العامة  اإليرادات  حجم  زيادة  شأنه  من  القرار  هذا  بأن  الذكر  ويجدر 
الخزينة، كما سيحسن من حجم التدفقات النقدية الواردة إلى األردن من المشغلين الخارجيين، مع اإلشارة إلى أن هذا 

القرار لن يؤثر على أسعار المكالمات الدولية الصادرة من مستخدمي  شبكات  االتصاالت في األردن.

مراجعة خطة الترقيم الوطنية
2010، حيث  الرقمية أوائل شهر شباط من العام  الترقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخصيص السعات  تم اعتماد خطة 
كانت أبرز التعديالت التي تضمنتها المراجعة لخطة الترقيم الوطنية ال تمس واقع الحال بالنسبة لألرقام المستخدمة 
من قبل مقدمي خدمات االتصاالت المرخصين، وإنما جاءت إلضافة مقترحات لتوفير سعات رقمية أو أرقام نفاذ جديدة 
إضافة لما هو مطبق حاليا؛ مثل رمز النفاذ 911 لخدمات الطوارئ و اقتراح استحداث أرقام نفاذ لغايات أنواع محددة من 
خدمات التكاليف المضافة مثل خدمات االستعالم التجارية، وتحديد حيز األرقام المناسب لخدمات نقل الصوت عبر 
بروتوكول االنترنت )VoIP(، باإلضافة إلى وضع آلية لزيادة فعالية استخدام األرقام، وإجراء تحديثات على إجراءات حجز 

وتخصيص السعات الرقمية. 

وفي هذا المجال، تعاملت الهيئة مع )35( شركة تقدمت بطلبات حجز و تخصيص ألرقام أو سعات رقمية حيث تم 
تخصيص فعلي لـ)42( رقم وسعة رقمية, كما تم حجز فعلي لـ)24( رقم وسعة رقمية، وإلغاء )28( رقم وسعة رقمية 

لشركات لم تفي بمتطلبات الهيئة المدرجة بخطة الترقيم الوطني و تعليمات الحجز والتخصيص.

تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات
في إطار مراجعة الهيئة المستمرة للتعليمات الصادرة عنها، وتوخًيا لمزيد من الشفافية، فقد ارتأت الهيئة السير في 
إصدار  إجراءات  تبسيط  إلى  رئيسي  بشكل  هدفت  حيث  التعليمات،  إلصدار  اإلجرائية  القواعد  تعليمات  تعديل  إجراءات 
شفافية  ضمان  بهدف  وذلك  بالهيئة،  السارية  التعليمات  تعديل  موضوع  المعدلة  التعليمات  عالجت  كما  التعليمات، 

ووضوح هذه اإلجراءات وفتح المجال أمام المرخص لهم للمشاركة في إعداد التعليمات.

وعليه، فقد أصدرت الهيئة بهذا الخصوص تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات وتعديلها بموجب قرار مجلس 
مفوضي الهيئة وذلك في منتصف شهر حزيران من العام 2010.

التعاقد مع الجهات االستشارية
وضمن إطار تنفيذها للبنود الواردة في خطتها اإلستراتيجية، قامت الهيئة خالل العام 2010 بالتعاقد مع مجموعة من 
البريد،  قطاع  تنظيم  االتصاالت،  قطاع  تنظيم  الترددي،  الطيف  إدارة  مجاالت  في  المتخصصة  االستشارية  الشركات 
قياسات نماذج انتشار األمواج الراديوية، تنفيذ مسح ميداني لقياس وعي ورضى المستفيدين من خدمات االتصاالت في 

المملكة، ومراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي واألوصاف الوظيفية لوظائف الهيئة. 
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5.  استضافة فعاليات محلية ومشاركات خارجية 2010

5- 1  الفعاليات والمشاركات المحلية

Converged Regulatory Structure ورشة عمل بعنوان
نظمت الهيئة خالل شهر أيلول من العام 2010 ورشة عمل بعنوان »  Converged Regulatory Structure » وذلك بالتعاون 
مع برنامج تدعيم اإلعالم في األردن » IREX « وبمشاركة عدد من الخبراء الدوليين، وتناولت ورشة العمل التي حضرها 
وأفضل  التنظيمية  األجهزة  دمج  عن  الناجمة  المواضيع  ابرز  المملكة  في  االتصاالت  شركات  من  المهتمين  من  عدد 

الممارسات الدولية المتعلقة بها.

Building 21st Century Broadband Infrastructure in Jordan ورشة عمل بعنوان
نظمت الهيئة خالل شهر كانون أول من العام 2010 وبالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة ورشة عمل 
متخصصة بعنوان »Building 21st Century Broadband Infrastructure in Jordan«، حيث تم بحث أفضل السبل 
واآلليات الواجب إتباعها لزيادة انتشار خدمات االنترنت عريضة النطاق من خالل استخدام تقنيات الخلوي عريضة النطاق 
في األردن. ودور وأهمية انتشار خدمات االنترنت عريضة النطاق في تحقيق التنمية االقتصادية، وأهمية سياسة تنظيم 
ونوعية  الشبكات  أداء  بخصوص  مواضيع  مناقشة  إلى  باإلضافة  النطاق،  عريضة  الخلوي  خدمات  دعم  في  الترددات 
الهواتف  لمشغلي  الدولية  الرابطة  عن  ممثلين  الورشة  أعمال  في  وشارك  المواضيع.  من  وغيرها  المقدمة  الخدمات 

المتنقلة وشركات االتصاالت المختلفة في المملكة. 
 

5-2  المشاركات الخارجية

انطالقًا من حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة والمتواصلة مع الفعاليات التي تعقدها المؤسسات الدولية المتخصصة 
وذلك بهدف االستفادة من الخبرات العالمية في مجاالت العمل المختلفة، فقد شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات 
 )EMERG( الدولية المتخصصة، حيث شاركت في فعاليات االجتماع العام لمجموعة هيئات التنظيم األورومتوسطية
والذي عقد في مدينة الرباط المغربية في كانون الثاني من العام 2010، باإلضافة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في 
المؤتمر الخامس لألجهزة التنظيمية في دول حوض بحر قزوين والبحر األسود والذي عقد في اسطنبول في نيسان 2010، 
والمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي لتنمية االتصاالت لعام WTDC�10( 2010( في الهند، ، والمشاركة في فعاليات 
مؤتمر Independent Regulatory Authorities وفعاليات مؤتمر Leaders in ICT واللذان عقدا في بيروت. باإلضافة 
الدولي لالتصاالت والذي عقد في  باالتحاد  الخاص   )PP�10( المفوضين  المندوبين  المشاركة في فعاليات مؤتمر  إلى 
االتصاالت  لمنظمي  العالمية  والندوة  التنظيمية  الهيئات  رابطات  اجتماع  فعاليات  في  الفاعلة  والمشاركة  المكسيك، 

)GSR( والتي عقدت في داكار/ السنغال.
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6.  البناء المؤسسي

6-1  البرامج التحفيزية

انسجامًا مع سياسة الهيئة  في مجال سعيها الدؤوب نحو التحسين المستمر واالرتقاء باألداء المؤسسي، فقد حرصت 
الهيئة على تطبيق برامج ومنهجيات إدارية تواكب وتحاكي أفضل الممارسات العالمية التي من شأنها ترسيخ ثقافة 

التميز واالرتقاء بسوية األداء الفردي والمؤسسي، نذكر من ضمن هذه البرامج:

برنامج توجيه الموظف الجديد
برنامج توجيه الموظف الجديد لما له اكبر األثر في تحفيز وتشجيع الموظفين الجدد على  الهيئة على تنفيذ  تحرص 
فهم طبيعة العمل والمساعدة على تطوير بيئة عمل ايجابية وعالقات عمل ناجحة من خالل تشكيل أساسًا للمعرفة 
عن طبيعة عمل دوائر الهيئة وأهدافها ومهامها والهيكل التنظيم لها، مما يشكل دافعًا للموظفين الجدد للتعاون 
مع الزمالء والمرؤوسين وبالتالي زيادة الشعور باالنتماء المؤسسي، حيث تم عقد برنامج توجيهي في شهر آب من عام 

2010 للموظفين الجدد والبالغ عددهم )9( موظفين.

برنامج اليوم التوعوي
انطالقًا من حرص الهيئة على تفعيل قنوات الحوار والتواصل بين الموظفين، وسعيًا منها في إيجاد قاعدة مشتركة من 
المعرفة الشاملة في الهيئة وتبادل المعارف، تم العمل على عقد محاضرات توعوية داخل الهيئة بصورة دورية أسبوعية 
في كافة المواضيع الفنية المتخصصة وغير المتخصصة من قبل موظفي الهيئة ومن قبل جهات خارجية تقوم الهيئة 

باستضافتها حيث قامت الهيئة في هذا المجال بعقد أكثر من )15( محاضرة حضرها العديد من موظفي الهيئة.

برنامج الموظف المثالي
واصلت  الموظفين،  بين  ايجابية  تنافسية  بيئة  وخلق  الموظف،  لدى  األداء  في  والتطوير  اإلبداع  مفهوم  تعزيز  بهدف 

الهيئة تنفيذ برنامج الموظف المثالي للفئات التالية:
1- الفئة األولى: فئة أفضل موظف قيادي / إشرافي.

2- الفئة الثانية: فئة أفضل موظف تنفيذي.
3- الفئة الثالثة: فئة أفضل موظف فني / خدمات مساندة.  
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برنامج الدائرة المتميزة
واصلت الهيئة وللعام السابع على التوالي العمل على تطبيق برنامج الدائرة المتميزة، حيث عكس نجاح هذا البرنامج 
والتزامها  الدوائر  بحرص  أيضًا  يتمثل  كما  المؤسسة،  في  األداء  بمستويات  االرتقاء  محركات  أهم  كأحد  ترسيخه  في 

بتطبيق المعايير التي يتضمنها هذا البرنامج كمقياس أساسي لتعزيز التميز المؤسسي.

وقد تم اإلعالن في حفل خاص عن فوز وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بلقب الدائرة المتميزة لعام 2010.

6-2  المشاريع والدراسات المتخصصة في البناء المؤسسي

دراسة نسبة الرضا الوظيفي
تحليل  خالل  من  تتم  سنويًا  إعدادها  يتم  دراسة  خالل  من  الهيئة  في  للعاملين  الوظيفي  الرضا  مستوى  تحديد  يتم 
األبعاد الرئيسية والمهمة في تكوين الرضا لدى الموظفين، باإلضافة إلى اقتراح الحلول والتوجيهات التي تساعد في 
تحسين الرضا وتقوية الوالء والشعور باالستقرار واألمن الوظيفي والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز قدرة الهيئة على تحقيق 

أهدافها ومواجهة أية تحديات تعترضها.

دراسة معدل الدوران الوظيفي
تم من خالل هذه الدراسة قياس معدل الدوران الوظيفي لعام 2010 والذي بلغ ما نسبته 5.4%، وعلى الرغم من ارتفاعه 

عن معدل عام 2009، إال انه يعتبر منخفضًا نسبيًا عند مقارنته بمعدل الدوران الوظيفي لألعوام السابقة.
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معدل الدوران الوظيفي لألعوام )2005 - 2010(
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اإلحالل الوظيفي
تم خالل العام 2010 تشكيل لجنة داخلية متخصصة للعمل على إعداد خطة اإلحالل الوظيفي والتي تهدف بدورها إلى 
تأهيل الموظفين الحاليين في الهيئة لشغل وظائف أساسية من خالل تزويدهم بالمهارات والخبرات المناسبة، وذلك 

ضمانًا الستمرارية العمل وتجاوز المخاطر المترتبة على خروج القوى العاملة من الهيئة.

6-3  تدريب الكوادر البشرية

انطالقًا من اهتمام الهيئة بالتنمية المستمرة للعنصر البشري في مختلف المجاالت باعتباره الركيزة األساسية للعمل 
وحرص الهيئة على إلمام موظفيها بالمهارات الالزمة والمعارف الضرورية من اجل توفير كوادر مؤهلة علميًا ومهنيًا 
التدريبية  العملية  الهيئة  أولت  فقد  مستوياتهم،  مختلف  على  واإلدارية  والتخصصية  الفنية  بمسؤولياتهم  للقيام 
للوصول  وتنفيذها  تطبيقها  متابعة  يتم  الموظفين  لكل  شاملة  سنوية  تدريبية  خطة  وضع  خالل  من  كبيرًا  اهتمامًا 
إلى األهداف المرجوة منها. حيث قام عدد كبير من موظفي الهيئة بالمشاركة في حضور مجموعة من الفعاليات 
الداخلية والخارجية والتي تتضمن عدد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات وقد بلغ معدل استغالل المخصصات 
التدريبية ما نسبته )103%( في عام 2010، فيما كانت نسبة االستغالل خالل عام 2009 تصل إلى )64. %(، أما في عام 2008 كانت 

نسبة االستغالل تصل إلى )%46(.

6-4  برنامج التوأمة

تمكنت الهيئة خالل العام 2010 من تنسيق حصولها على برنامج المساعدة الفنية والتقنية المقدمة من االتحاد األوروبي 
االطالع  لغايات  األوروبي  االتحاد  دول  في  التنظيمية  األجهزة  أحد  مع  التوأمة  خالل  من  وذلك  بالتوأمة  تعرف  والتي 
واالستفادة من التجربة التنظيمية األوروبية، بهدف دعم البناء المؤسسي والتنظيمي للهيئة وتبادل الخبرات والمعارف 
ومساعدة الهيئة في رسم اإلطار التنظيمي لمشاريعها ومبادراتها الجديدة وفقا ألفضل الممارسات المتبعة في دول 
االتحاد األوروبي، حيث أنه من المتوقع أن يسهم مشروع التوأمة الذي  تبلغ قيمته 1.4 مليون يورو ويمتد على مدار 24 
شهرا ابتداءًا من منتصف العام 2011 في المساهمة في التنفيذ الفاعل لخطة الهيئة اإلستراتيجية 2010-2012، باإلضافة إلى 

المبادرات والمشاريع التنظيمية الرئيسية.

نسبة إستغالل مخصصات التدريب لألعوام )2008 - 2009 - 2010(
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6-5 المشاركة في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية

والشفافية  الحكومي  األداء  لتميز  الثاني  عبداهلل  الملك  لجائزة   )2011/2010( الخامسة  الدورة  في  رسميًا  الهيئة  شاركت 
التحضير للمشاركة في هذه  ضمن المؤسسات المشاركة ألول مرة، إذ تم تشكيل لجنة عليا للتميز تتولى مسؤولية 

الجائزة وإعداد كافة متطلبات معايير الجائزة والتي تشمل المعايير التالية: القيادة، العمليات، المعرفة، األفراد، المالية.
 

بالواجبات  الهيئة  الجائزة والتي تتمثل بضمان قيام   وخالل هذا العام لم تدخر الهيئة جهدًا للسعي لتطبيق أهداف 
والمهام الموكولة إليها على أكمل وجه وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة واالحتراف والعمل على توفير مرجعية 
استرشادية واسسًا معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في األداء، وستبذل الهيئة الجهد المتواصل للمحافظة على 

هذا المستوى المتميز في األداء.



الفصل السابع
الحسابات الختامية للهيئة للعام 2010
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هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
هيئة ذات إستقالل مالي وإداري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 

قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2010

قائمة )أ(

20102009
دينار أردنيدينار أردني

  الموجودات المتداولة

الموجودات

نقد ونقد معادل

إيرادات مستحقة 

ذمم مدينة

مستودعات

عطاءات وقرارات إحالة غير موردة – قصيرة األجل

أرصدة مدينة أخرى

مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

عطاءات وقرارات إحالة غير موردة – طويلة األجل

ممتلكات ومعدات

مشاريع قيد التنفيذ

مجموع الموجودات غير المتداولة

مجموع الموجودات

المطلوبات والوفر المحتفظ به

المطلوبات المتداولة

إيرادات مقبوضة مقدًما

إيرادات رخص وترددات غير متحققة

ذمم دائنة

أمانات

مجموع المطلوبات

الوفر المحتفظ به

الوفر المحتفظ به

مجموع المطلوبات والوفر المحتفظ به

1 5 , 8 7 0 , 3 1 3

4 4 , 3 7 8 , 8 9 7

1 0 , 3 7 8 , 3 4 8

4 6 , 8 7 8

8 9 , 5 8 2

1 3 0 , 1 6 0

7 0 ,8 9 4 , 1 7 8

1 , 2 1 6 , 4 3 2

2 , 9 5 2 , 9 5 8

2 5 9 , 4 6 7

4 ,4 2 8 ,8 5 7

7 5 ,3 2 3 , 0 3 5

9 6 9 , 5 3 2

3 6 , 2 8 5

4 , 0 1 5 , 7 3 0

3 , 8 8 8 , 0 2 3

8 , 9 0 9 , 5 7 0

6 6 , 4 1 3 , 4 6 5

7 5 ,3 2 3 , 0 3 5

1 1 , 2 0 8 , 5 8 9

4 3 , 5 7 2 , 9 1 3

8 , 6 3 7 , 7 8 6

4 3 , 8 4 9

1 3 , 0 9 0

1 8 4 , 2 0 7

6 3 ,6 6 0 ,4 3 4

5 , 8 0 4 , 0 4 4

3 , 0 7 1 , 7 9 2

2 5 9 , 4 6 7

9 , 1 3 5 ,3 0 3

7 2 ,7 9 5 ,7 3 7

9 4 3 , 4 9 1

8 5 2 , 0 8 1

6 , 8 7 5 , 2 8 1

1 , 4 6 1 , 3 8 4

1 0 , 1 3 2 , 2 3 7

6 2 , 6 6 3 , 5 0 0

7 2 ,7 9 5 ,7 3 7
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هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
هيئة ذات إستقالل مالي وإداري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

قائمة )ب(

اإليرادات

إيرادات تشغيلية

إيرادات منحة اإلتحاد األوروبي

إيرادات فوائد بنكية

إيرادات أخرى

مجموع اإليرادات 

النفقات

نفقات تشغيلية

نفقات تحويلية

إستهالك 

نفقات إستشارات فنية ودراسات

نفقات منحة اإلتحاد األوروبي

خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات

مجموع النفقات

وفر السنة

رديات إيرادات سنوات سابقة

الدخل الشامل للسنة

1 1 7 , 3 8 3 , 6 1 2

-

8 7 9 , 0 5 2

6 3 2 , 3 8 0

1 1 8 ,8 9 5 , 0 4 4

)   3 , 2 0 4 , 4 1 0 (

)      6 4 3 , 8 6 6 (

)      3 6 3 , 4 7 2 (

)   1 , 5 5 5 , 0 8 7 (

-

)            7 5 6 (

)    5 ,7 6 7 ,5 9 1 (

1 1 3 , 1 2 7 ,4 5 3

)    1 , 3 5 6 , 3 2 6 (

1 1 1 ,7 7 1 , 1 2 7

1 2 0 , 0 0 6 , 8 0 9

1 , 1 4 5 , 9 0 0

1 , 4 6 5 , 0 2 6

4 5 8 , 5 3 6

1 2 3 , 0 7 6 ,2 7 1

)     2 , 8 3 7 , 8 7 7 (

)       6 3 9 , 8 9 8 (

)       3 2 0 , 3 3 7 (

)       1 0 1 , 2 9 2 (

)    1 , 1 4 5 , 9 0 0 (

-

)    5 , 0 4 5 ,3 0 4 (

1 1 8 , 0 3 0 ,9 6 7

)    1 , 2 7 4 , 1 3 3 (

1 1 6 ,7 5 6 ,8 3 4

20102009
دينار أردنيدينار أردني
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هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
هيئة ذات إستقالل مالي وإداري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 

قائمة التغيرات في الوفر المحتفظ به للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

قائمة )ج(

20102009

دينار أردنيدينار أردني

الوفر المحتفظ به في بداية السنة

الدخل الشامل للسنة

مبالغ محولة لوزارة المالية

الوفر المحتفظ به في نهاية السنة

6 2 , 6 6 3 , 5 0 0

1 1 1 , 7 7 1 , 1 2 7

)1 0 8 , 0 2 1 , 1 6 2 (

6 6 , 4 1 3 , 4 6 5

6 2 , 6 6 9 , 4 8 0

1 1 6 , 7 5 6 , 8 3 4

)1 1 6 , 7 6 2 , 8 1 4 (

6 2 , 6 6 3 , 5 0 0

ال يعتبر كامل رصيد الوفر المحتفظ به أعاله وفرًا نقديًا، حيث يمثل هذا المبلغ إيرادات تخص عام 2010 وتتعلق بحصة 
الهيئة من عوائد التشغيل للشركات المرخصة وتستحق القبض خالل عام 2011، باإلضافة إلى أمانات وذمم شركات.



36الفصل السابع الحسابات الختامية للهيئة للعام 2010

هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
هيئة ذات إستقالل مالي وإداري

عمان – المملكة األردنية الهاشمية
 

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2010

قائمة )د(

األنشطة التشغيلية

وفر السنة

تعديالت:

إستهالك 

خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات

التغيرات في رأس المال العامل

إيرادات مستحقة

ذمم مدينة

أرصدة مدينة أخرى

مستودعات

إيرادات مقبوضة مقدمًا

إيرادات رخص وترددات غير متحققة

ذمم دائنة

أمانات

صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

عطاءات وقرارات إحالة غير موردة

شراء ممتلكات ومعدات
صافي التدفق النقدي من )المستخدم في(

 األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية

مبالغ محولة لوزارة المالية
صافي التدفق النقدي المستخدم في 

األنشطة التمويلية

التغير في النقد والنقد المعادل خالل السنة

النقد والنقد المعادل كما في بداية السنة

النقد والنقد المعادل كما في نهاية السنة

1 1 1 , 7 7 1 , 1 2 7

3 6 3 , 4 7 2

7 5 6

)   8 0 5 , 9 8 4 (

)1 , 7 4 0 , 5 6 2 (

5 4 , 0 4 7

)       3 , 0 2 9 (

2 6 , 0 4 1

)     8 1 5 , 7 9 6 (

)  2 , 8 5 9 , 5 5 1 (

2 , 4 2 6 , 6 3 9

1 0 8 , 4 1 7 , 1 6 0

4 , 5 1 1 , 1 2 0

)    2 4 5 , 3 9 4 (

4 , 2 6 5 , 7 2 6

)1 0 8 , 0 2 1 , 1 6 2 (

)1 0 8 , 0 2 1 , 1 6 2 (

4 , 6 6 1 , 7 2 4

1 1 , 2 0 8 , 5 8 9

1 5 ,8 7 0 ,3 1 3

1 1 6 , 7 5 6 , 8 3 4

3 2 0 , 3 3 7

-

5 , 0 2 4 , 7 2 3

)    1 , 3 5 7 , 1 4 3 (

)        2 5 , 7 5 7 (

    3 , 4 4 5

1 9 6 , 4 3 4

)      6 1 0 , 2 4 7 (

7 9 , 5 1 1

5 9 , 7 5 0

1 2 0 , 4 4 7 , 8 8 7

)      2 1 7 , 9 2 4 (

)      8 5 6 , 2 3 3 (

)    1 , 0 7 4 , 1 5 7 (

)1 1 6 , 7 6 2 , 8 1 4 (

)1 1 6 , 7 6 2 , 8 1 4 (

2 , 6 1 0 , 9 1 6

8 , 5 9 7 , 6 7 3

1 1 ,2 0 8 ,5 8 9

20102009
دينار أردنيدينار أردني



الملحقـــات



ملحق رقم )1(
الواردة  لمهامها  الهيئة  تنفيذ  لمتابعة  الثالث  التقرير 
في وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد 2007
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العامة  السياسة  وثيقة  في  الواردة  لمهامها  الهيئة  تنفيذ  لمتابعة  الثالث  التقرير 
للحكومة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد 2007

بجمع  الهيئة  تقوم  أن  على  تنص  والتي   2007 للحكومة  العامة  السياسة  وثيقة  من   )31( الفقرة  في  ورد  لما  تنفيذًا 
المعلومات المتعلقة بتنفيذها للسياسة العامة بانتظام ونشرها سنويًا، وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت 
وضمان  الهيئة  دور  تعزيز  حيث  من  العالقة،  ذات  الجهات  مع  بالتعاون  تنفيذها  مسؤولية  بالهيئة  تنيط  رئيسة  بنودًا 
فعاليتها، ودورها في خلق المنافسة الفعالة من خالل الحد من آثار الهيمنة وتقليل العوائق أمام الدخول إلى السوق 
الراديوية وتنفيذ  الترددات  التعامل مع طيف  وإيجاد إمكانيات جديدة لذلك، ودعم ثقافة االمتثال للتنظيم، وكيفية 
الجزء المتعلق بجاهزية المملكة االلكترونية وخلق بيئة موثوقة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من البنود 
والخطط  العامة  السياسة  متطلبات  تنفيذ  سبيل  في  أعمال   من  الهيئة  به  قامت  ما  يبين  التالي  التقرير  فإن  األخرى؛ 

المستقبلية لمتابعة تنفيذها خالل العام 2010، وعلى النحو التالي:

آثار الهيمنة، فقد قامت  • في مجال تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق المنافسة الفعالة والحد من 
الهيئة بما يلي:

- االستمرار في  عملية المراجعة الشاملة  ألسواق االتصاالت بالمملكة )دراسة السوق(  بهدف تعريف كافة األسواق 
الفرعية وتحديد الشركات المهيمنة في كل سوق وتحديد اإلجراءات العالجية واألحكام التنظيمية الالزمة لزيادة 
المنافسة وبما يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت وتعليمات حماية المنافسة في قطاع االتصاالت الصادرة عن 

الهيئة، والتي من أبرز نتائجها األولية:
• القرار التنظيمي الخاص بمراجعة أسواق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق، والجدول الزمني المتضمن لاللتزامات 
المطلوب تنفيذها لتقديم خدمة تجزئة مكونات الدارة المحلية والمرافق المرتبطة بها باإلضافة إلى خدمة النفاذ 
بالجملة للحزم العريضة والتي ستحد من مظاهر الهيمنة، األمر الذي سيكون له أكبر األثر في تفعيل المنافسة 

في السوق ورفع كفاءته. 

• القرار التنظيمي الخاص بمراجعة أسواق االتصاالت المتنقلة الذي تضمن عددا من األحكام التنظيمية المناسبة 
والتي تهدف إلى الحد من مظاهر الهيمنة وإزالة عوائق دخول السوق، باإلضافة إلى وضع جدول زمني من أجل 

تنفيذ ما جاء ضمن هذا القرار من معالجات وتدابير تنظيمية مسبقة.

من  عدد  تضمن   والذي  المؤجرة(  )الخطوط  المخصصة  السعات  أسواق   بمراجعة  الخاص  التنظيمي  القرار   •
األحكام  التنظيمية  المناسبة  والتي تهدف إلى الحد من مظاهر الهيمنة  على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، 
والتي تتمثل في توفير النفاذ إلى السوق  للمرخصين الذين يطلبونها بشفافية ودون تمييز، وبأسعار تعكس الكلفة. 

باإلضافة إلى وضع جدول زمني من أجل تنفيذ ما جاء ضمن هذا القرار من معالجات وتدابير تنظيمية مسبقة.

• الوثيقة االستشارية المتعلقة بأسواق االتصاالت الثابتة ضيقة النطاق ، حيث عرضت هذه الوثيقة الوضع الحالي 
بالمنافسة وقدمت  المتعلقة  النطاق ضمن دراسة تحليلية معمقة  للمشاكل  الثابتة ضيقة  ألسواق االتصاالت 
الواردة من  الردود  يتناسب مع واقع السوق، وقد تم استالم  الهيمنة وبما  العالجية للحد من  مظاهر  الحلول 
المشغلين على الوثيقة والمالحظات الواردة على تلك الردود تمهيدًا إلصدار القرار التنظيمي والمذكرة اإليضاحية 

الخاصة به.

- االستمرار في عملية بناء نماذج احتساب كلف الربط البيني للمشغل الثابت ومشغلي الهواتف المتنقلة بناء على الكلفة  
“)Total Service long�run incremental cost plus )TSLRIC+” وقد تم  المتزايدة على المدى الطويل للخدمات 
انجاز ما نسبته )90%( من عملية بناء تلك النماذج الحتساب كلف خدمات الربط البيني للمشغل الثابت ومشغلي الهواتف 
المتنقلة بناء على الكلفة  المتزايدة على المدى الطويل للخدمات، ومن المتوقع إن يتم تطبيق األسعار الجديدة الناتجة 
من تلك النماذج في الربع الثاني من العام 2011 وذلك لغايات التأكيد على بقاء مستوى األسعار بشكل معقول، والحد 

من أثار الهيمنة والحرص على أن  تعكس األسعار الكلفة االقتصادية بشكل كفؤ  للمشغلين ومقدمي الخدمات.
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• في مجال  تسهيل الدخول السريع لمنافسين جدد إلى قطاعي االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات 
وتوفير خدمات جديدة وإيجاد إمكانيات جديدة لدخول السوق، فقد قامت الهيئة بما يلي:

خدماتها  بإطالق  الشركة  قامت  وقد  الثالث  الجيل  ترددات  رخصة  المتنقلة  لالتصاالت  األردنية  البتراء  شركة  منح   -
بشكل تجاري بتاريخ 2010/3/4. 

- الموافقة على طلب الشركة األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة للحصول على حزمة ترددية ضمن نطاق )2.1 ج.هـ(  
لتشغيــل خدمـــات الجيل الثالث من االتصاالت المتنقلة، على أن يكون تاريخ نفاذ الترخيص اعتبارا من تاريخ 2011/2/14 

) بعد انتهاء الفترة الفاصلة الممنوحة لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة(.
- االنتهاء من  مراجعة خطة الترقيم الوطنية وإقرار النسخة المحدثة منها حيث جاءت إلضافة مقترحات لسعات 
رقمية أو أرقام نفاذ جديدة إضافة لما هو مطبق حاليا، باإلضافة إلى وضع آلية لزيادة فعالية استخدام األرقام، 

وتوفير األرقام ألية استخدامات مستقبلية.
- مراجعة وإقرار تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية  لتتوافق مع خطة الترقيم الوطنية المعدلة بما يسهل 

على الشركات المرخصة الحصول على سعات رقمية لخدماتها وإدامة السجل الوطني للترقيم. 
- تسهيل دخول األجهزة الخاصة بخدمات االتصال عبر بروتوكول االنترنت )VoIP( من خالل اعتماد متطلبات بسيطة 

خاصة بإدخال هذه األجهزة.
- تبني نظام حديث لفحص أجهزة االتصاالت الطرفية والذي سيعمل على تسهل إجراءات دخول األجهزة من خالل 

عمل الفحوصات الفنية الالزمة للجهات التي ال تتمكن من توفير تقارير الفحص الفنية.

•  بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات لتقديم خدمات االتصاالت العامة في المملكة )79( رخصة 
كما يلي:

- )25( رخصة اتصاالت فردية. 
- )54( رخصة اتصاالت فئوية. 

إقرار  الشفافية، تم  الموضوعية والتوافقية و  النواحي  أدائها من  الهيئة بتحسين  • ولضمان قيام 
واعتماد تعليمات القواعد اإلجرائية إلصدار التعليمات ونشرها على الموقع االلكتروني للهيئة.

فقد  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  خدمات  من  المستفيدين  حقوق  حماية  مجال  وفي   •
عملت الهيئة على ما يلي:

- إصدار القرار التنظيمي المتعلق بالضمانات المالية.
- إصدار تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة وذلك بعد استشارة كافة المعنيين من خالل إخطار طلب مالحظات 

لتعديل القرار التنظيمي السابق.
الخدمة  تقييم مستوى جودة  إلى  والتي تهدف  الجودة  لمراقبة  التنظيمي  المحدثة لإلطار  النسخة  - إصدار ونشر 

المقدمة في سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات األردني .
- نشر معلومات توعوية بخصوص جودة الخدمة للمستفيدين من خدمات االتصاالت المتنقلة.

بشكل يمكن   ADSL المقدمة عبر خطوط  النطاق  االنترنت عريض  الكتروني لفحص جودة خدمة  - إطالق موقع 
المشترك من قياس سرعة االنترنت لديه باإلضافة إلى مجموعة من مؤشرات الجودة األخرى.

الجودة  المملكة؛ بهدف تقييم مستويات  العاملة في  الخلوية  الميدانية للشبكات  للقياسات  بإجراء حملة  البدء   -
المقدمة للمستخدم النهائي.

- متابعة كافة الشكاوي التي تصل للهيئة في حال عدم قيام الشركة المعنية بمعالجة الشكوى المقدمة.
 TRC - العمل على تجهيز رابط الكتروني ضمن موقع الهيئة االلكتروني بعنوان »بوابة الهيئة للخدمات اإللكترونية -
E�services Portal« بحيث يتمكن المستخدم من خالل هذه البوابة االستفادة إلكترونيًا وبطريقة سهلة وسريعة 

وفّعالة ومرنة من بعض الخدمات التي تقدمها الهيئة.
االطالع  من  المملكة  داخل  المواطنين  جميع  تمكين  إلى  يهدف  متطور  محوسب  نظام  إعداد  على  العمل  بدء   -
أن  من  التأكد  بهدف  وذلك  وأشكالها،  أنواعها  اختالف  على  الراديوية  االتصاالت  شبكات  وأبراج   مواقع  على 
للحقول  التعرض  آثار  بتحديد  الخاصة  الهيئة  لدى  المعتمدة  القيم  مع  تتوافق  األبراج  تلك  تحتويها  التي  القيم 

الكهرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة.
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التنظيم الفاعل لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق األداء األمثل وبشكل  لضمان   •
يكفل حماية مصالح المرخصين، فقد قامت الهيئة بما يلي:

- إصدار القرار التنظيمي حول تحديد أجور إنهاء المكالمات الدولية إلى األردن وأجور الربط البيني للمكالمات الدولية.
- إصدار التعليمات المعدلة لتعليمات الربط البيني بصيغتها النهائية.

• ولتعزيز كفاءة استخدام طيف الترددات الراديوي، فقد قامت الهيئة بما يلي:
- اعتماد الجدول الوطني لتوزيع الترددات.

- إصدار تعليمات منظومات وأجهزة تتبع الموقع الجغرافي.
.UHF  وضع خطة للترددات في حزمة -

- إجراء مراجعة لتعرفة ترخيص الترددات باإلضافة إلى مراجعة وتعديل طلبات وإجراءات تراخيص الطيف الترددي 
لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال االتصاالت الراديوي.

التقنيات  االعتبار  بعين  تأخذ  الترددي  الطيف  وتخطيط  لتحليل  حديثة  وأجهزة  حاسوبية  أنظمة  استخدام  تبني   -
الراديوية الحديثة والمتطورة.

- إعداد الدراسات الالزمة لمعرفة حاجة القطاع من الطيف الراديوي للسنوات القادمة والعمل على إزالة القيود التي 
تحد من استخدام النطاقات الراديوية التي تمكن مرخصي االتصاالت من تقديم خدمات اتصاالت حديثة ومتطورة.

الحالية  النسبة  زيادة  هدف  تحقيق  في  وللمساعدة  للمملكة  االلكترونية  الجاهزية  رفع  لغاية   •
النتشار الحواسيب الشخصية واإلنترنت، فقد قامت الهيئة بما يلي:

- الحرص على تسهيل اإلجراءات أمام الشركات المرخصة لدى الهيئة للحصول على سعات دولية إضافية لالنترنت 
تساهم في زيادة المنافسة في السوق المحلي.

االتصاالت  خدمات  تقدم  التي  الشركات  إعفاء  على  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  بالتعاون  العمل   -
البنية  صلب  في  تدخل  التي  والمعدات  األجهزة  على  الجمركية  الرسوم  من  العريضة  بالحزم  الثابتة  الالسلكية 
الترددات  عوائد  من  الشركات  هذه  إعفاء  على  والموافقة  محددة،   ومدد  نسب  ضمن  الشركات  لتلك  التحتية 
السنوية، شريطة أن تنعكس قيمة اإلعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر أو انتشارها 

خارج العاصمة، وعلى أن تلتزم الشركات بمعايير محددة لحصولها على اإلعفاءات من الرسوم الجمركية.
- اعتماد القرار التنظيمي الخاص بنتائج مراجعة أسواق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق والتأكيد على تطبيقه وإصدار 
الخاصة  التحتية  البنية  من  االستفادة  من  المرخصة  الشركات  تمكين  شأنه  من  والذي  للتطبيق  الزمني  الجدول 
أسعار  تخفيض  على  إيجابا  ينعكس  مما  الثابتة،  االتصاالت  أسواق  في  منافستها  ومن  األردنية  االتصاالت  بشركة 

خدمات االنترنت عريض النطاق وزيادة نسب انتشارها. 
- بناء على اإلحصائيات المتوفرة لدى الهيئة للربع الثالث من العام 2010 فقد تجاوز عدد مستخدمي خدمة االنترنت 

)1.9( مليون مشترك وبنسبة انتشار بلغت )33%(، أما عدد المشتركين فقد بلغ حوالي )294( ألف مشترك. 

المتعلقة  اإلحصائيات  تجميع  تم  فقد  االلكترونية  المملكة  بجاهزية  التطور  مراقبة  ولغاية   •
بمؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الكفيلة بمراقبة هذا التطور وتقديمها لوزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

• مراجعة مدى الحاجة لتعديل سياسة الخدمة الشمولية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات.

• لضمان توفير بيئة موثوقة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فقد قامت الهيئة بما يلي:
- المشاركة في إعداد مسودة قانون معدل لقانون المعامالت االلكترونية وإعداد مسودة نظام لترخيص واعتماد 

وتنظيم أعمال جهات التوثيق االلكتروني.
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• لضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد فقد قامت الهيئة بما يلي:
البريد  مشغلي  التزام  مراقبة  إلى  باإلضافة  األداء،  عقد  لشروط  العام  البريد  مشغل  تنفيذ  مراقبة  في  االستمرار   -
مشغلي  ترخيص  نظام  وأحكام   2007 لسنة   34 رقم  البريدية  الخدمات  قانون  ألحكام  وفقا  المرخصين  الخاص 

البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004. 
- المشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إعداد المسودة المعدلة لنظام ترخيص مشغلي البريد 

الخاص رقم )110( لسنة 2004.
- إصدار أسس تجديد رخص مشغلي البريد الخاص.

- االستمرار في إعداد ونشر البيانات والمؤشرات اإلحصائية بهدف دراسة ومراقبة تطور السوق البريدي. 
- االستمرار في المشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إعداد المسودة المعدلة لقانون الخدمات 

البريدية رقم 34 لسنة 2007.
- المشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تعديل  تعليمات الخدمات البريدية الشمولية وإعدادها 

بالصيغة النهائية.
- المشاركة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في تجديد عقد األداء الخاص بمشغل البريد العام حيث تم 

تعديله بشكل يتوافق مع أهداف ومتطلبات السياسة العامة للحكومة 2007.
- البدء بالمراحل األولية لتطبيق آلية تسعير الخدمات البريدية الحصرية.

• بلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المملكة )26( شركة حتى نهاية عام 
2010 كما يلي:

- ) 7 ( مشغل بريد خاص / فئة دولي.
- )19( مشغل بريد خاص / فئة محلي.
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ملحق رقم )2(
قطاع االتصاالت في المملكة/ مؤشرات وأرقام
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جدول رقم )1(
المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت

خالل الفترة )2010-2005(

عدد المشتركين 
)باأللف(

نسبة االنتشار )%( 
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جدول رقم )2(
المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الخلوي

خالل الفترة )2010-2005(

عدد المشتركين 
)باأللف(

نسبة االنتشار )%( 

3138

57

4343

78

4772

83

5314

91

6014
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6620

108
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أعداد المشتركين
)الف(



46الملحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــات

جدول رقم )3(
المؤشرات المتعلقة بمستخدمي خدمة االنترنت

خالل الفترة )2010-2005(

عدد المشتركين 
)باأللف(

نسبة االنتشار )%( 

720

%13.2
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%13.7
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جدول رقم )4(
تطور حجم االستثمار في قطاع االتصاالت )2005-2010( بالمليون دينار

2010          2009              2008  2007            2006           2005 نوع الخدمة

الهاتف الثابت

 الهاتف الخلوي

االنترنت

*خدمات اتصاالت أخرى

المجموع

12.3

137

5.6

0.4

155.3

12.7

139

2.3

1.5

155.4

12.2

92.5

11.1

0.5

116.3

23

65

22

5

115

24

120

31

0.5

175.5

15

124

80

0.8

219.8

*تشمل: شركات البطاقات المدفوعة مسبقا ) اتصال هاتفي(، شركات تتبع المركبات، شركات مرخصة لم تبدأ بتقديم الخدمة بعد.

الهاتف الثابتالخلوياإلنترنتخدمات اتصاالت أخرىالمجموع
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جدول رقم )5(
تطور عدد العاملين في قطاع االتصاالت )2010-2005( 

2010          2009              2008  2007            2006           2005 العــــــام

الهاتف الثابت

 الهاتف الخلوي

االنترنت

*خدمات اتصاالت أخرى

المجموع

2701

2124

450

50

5325
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415

294
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ملحق رقم )3(
الغايات واألهداف اإلستراتيجية لألعوام 2012-2010
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الغايات واألهداف اإلستراتيجية للهيئة لألعوام 2012-2010

تتضمن الخطة اإلستراتيجية للهيئة في طياتها خطة عمل تفصيلية لألعوام الثالثة القادمة. بحيث يتفرع من تلك الخطة 
التفصيلية العديد من المهام والمسؤوليات التي سيتم تنفيذها خالل الفترة التي تغطيها تلك الخطة اإلستراتيجية:

الغاية رقم 1: ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاعات االتصاالت 
                             وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

الهدف االستراتيجي )1(:
تهيئة وإيجاد الظروف المالئمة  للمنافسة الفعالة والمستدامة في قطاع االتصاالت

المهام الرئيسية:
• تطبيق تجزئة مكونات الدارة المحلية

• استخالص  أسعار مبنية على منهجية الكلف المتزايدة طويلة األمد )LRIC( للدارات المحلية المجزئة.
قطاع  في  المشغلين  بين  البيني  الربط  أجور  لحساب  األمد  طويلة  المتزايدة  الكلف  منهجية  مشروع  استكمال   •

.)LRIC( االتصاالت
• تطبيق مشروع قابلية نقل األرقام الخلوية وإدارة سجل األرقام الوطني.

• تحديث خطة الترقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية.
• مراجعة تعليمات المواصفات والموافقات النوعية ألجهزة االتصاالت.

• إزالة أية قيود أو محددات على خدمات االتصاالت المقدمة من المرخصين.

الهدف االستراتيجي )2(
استكمال مشروع دراسة مراجعة أسواق االتصاالت وتنفيذ مخرجاته.

المهام الرئيسية:
• االنتهاء من مراجعة أسواق االتصاالت.

• تطبيق األحكام العالجية والتنظيمية على المشغل المهيمن.

الهدف االستراتيجي )3(
مراجعة التعليمات واألحكام التنظيمية الحالية القائمة لضمان وجود تعليمات تنظيمية مناسبة لقطاع االتصاالت

المهام الرئيسية:
• مراجعة / تعديل التعليمات التنظيمية ذات العالقة على ضوء نتائج دراسة السوق.

بين  المنازعات  فض  تعليمات  مراجعة  ذلك:  )ويشمل  لهم  المرخص  بين  المنازعات  فض  تعليمات  وتحديث  تطوير   •
المرخصين المعمول بها حاليا، االستشارة حولها، نشر تعليمات جديدة(.

• مراجعة / تعديل القرارات التنظيمية حول تطبيق الضمانات المالية.
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الهدف االستراتيجي )4(
تطبيق نظام متطور إلدارة طيف الترددات الراديوية

المهام الرئيسية:
• تبني مبدأ حيادية التكنولوجيا في تخصيص الترددات.

• وضع خطة إلعادة تدوير الطيف الترددي.
• استكمال عملية مراجعة أسس تسعير ترخيص الترددات.

• تنفيذ خطط المراقبة والتفتيش الخاصة بالطيف الترددي.
• تطوير مهارات إدارة تداخالت الطيف الترددي.

• مراجعة عملية إصدار الموافقات النوعية، ومعايير السالمة المتعلقة بالتعرض لحقول الموجات الكهرومغناطيسية 
وعملية تقديم طلبات الحصول على موافقات المواقع الراديوية.

الهدف االستراتيجي )5(
تطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي لقطاع البريد

المهام الرئيسية:
• مراجعة / تعديل تعليمات ترخيص مشغل البريد الخاص.

• تطبيق البرنامج التنظيمي الخاص بأسعار الخدمات الحصرية التي تقدمها شركة البريد األردني.

الهدف االستراتيجي )6(
إعداد السياسة الوطنية لالنتقال للبث اإلذاعي والتلفزيوني الرقمي بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

المهام الرئيسية:
• تأسيس اللجنة المتخصصة في موضوع إعداد السياسة من الجهات المعنية.

• إصدار السياسة الوطنية والجدول الزمني لالنتقال للبث اإلذاعي والتلفزيوني الرقمي وإعادة استخدام الطيف الترددي 
المحلي.

• الحصول على موافقة الحكومة على السياسة والجدول الزمني الذي تم وضعه لالنتقال للبث اإلذاعي والتلفزيوني 
الرقمي.

الغاية رقم 2:  ضمان توفر خدمات االنترنت ذات النطاق العريض في الوقت 
                                المناسب وبأسعار مناسبة.

الهدف االستراتيجي )1(:
تهيئة وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتقديم خدمات االنترنت.

المهام الرئيسية:
• تطبيق أشكال مختلفة من تجزئة السيل الرقمي

• تمكين وتحفيز استخدام خدمات االتصاالت المتنقلة عريضة النطاق من قبل مشغلي خدمات االتصاالت الالسلكية 
المتنقلة
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الهدف االستراتيجي )2(:
تحفيز شروط النفاذ والقدرة الشرائية  لخدمات االنترنت عريض النطاق

المهام الرئيسية:
• إعداد مؤشرات األداء لمراقبة مقدمي خدمات االتصاالت الالسلكية الثابتة بالحزم العريضة FBWA وتقييم أحقيتهم 

في الحصول على اإلعفاء الضريبي المقدم من الحكومة

الغاية رقم 3: ضمان توفر المعلومات الالزمة لدى المستهلكين لتمكينهم من 
                               اتخاذ قرارات استهالكية سليمة، وسهولة الوصول إلى مجموعة

                               واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة.

الهدف االستراتيجي )1(
زيادة دور وفعالية الهيئة في حماية مصالح المستهلكين وزيادة الوعي لديهم بخدمات االتصاالت والبريد.

المهام الرئيسية:
• إصدار التعليمات التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلكين.

والخدمات  بحقوقهم  المستهلكين  معرفة  لتعزيز  المستهدفة  الفئات  بين  العامة  التوعية  حمالت  وتنفيذ  إعداد   •
المقدمة لهم، وخيارات الشراء المتاحة أمامهم.

• إصدار ونشر األدلة االسترشادية للمستهلكين بخصوص شراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
• تحديث اإلطار التنظيمي لمراقبة جودة الخدمات.

• جمع ونشر اإلحصاءات والمعلومات المتعلقة بجودة الخدمة  بصورة واضحة ومفهومة.
• مراقبة فعالية اإلطار التنظيمي لجودة الخدمات والقيام بالتعديالت الالزمة عندما يستدعي األمر ذلك القيام بمسح 

سنوي للمستهلكين.
• إعداد ونشر المقارنات الخاصة بأسعار الخدمات والعروض المقدمة من مشغلي خدمات االتصاالت.

الغاية رقم 4: تعزيز مكانه الهيئة كجهة ناظمة على مستوى عالمي من الكفاءة 
                              والفاعلية

الهدف االستراتيجي )1(
الحفاظ على المستوى المتميز للهيئة وتعزيز مكانتها لتصبح أنموذجّا يحتذى به

في مجال األنظمة المتكاملة  لتكنولوجيا المعلومات

المهام الرئيسية:
• تجهيز واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بعطاء األنظمة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات

• إصدار وثيقة العطاء واختيار المزود
• تطبيق برنامج األنظمة المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات الجديد

• تطوير اإلطار العام  إلدارة المعرفة
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في مجال جائزة جاللة الملك عبداهلل الثاني

المهام الرئيسية:
• استكمال التجهيزات واإلعدادات الالزمة للمشاركة في جائزة جاللة الملك عبداهلل الثاني للتميز

• تقديم طلب المشاركة والوثائق المدعمة لذلك
• إعداد برنامج تفويض الصالحيات

في مجال إدارة الجودة

المهام الرئيسية:
• مراجعة وتطوير عمليات وإجراءات العمل الداخلية

• تحسين وتسهيل إجراءات العمل المتعلقة بمتلقي الخدمة الخارجي
في مجال الهيكل التنظيمي

المهام الرئيسية:
• مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت

الهدف االستراتيجي )2(
تحسين فعالية وكفاءة الموارد البشرية في هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

في مجال الموارد البشرية

المهام الرئيسية:
• استقطاب الكفاءات العالية والمدربة للعمل لدى الهيئة

• تحسين إجراءات  تقييم أداء الموظفين
• تطوير برنامج اإلحالل الوظيفي التعاقبي 

• تطوير برامج المحافظة على الموظفين ذوي الكفاءة
• مراجعة وتحسين نظام المكافآت

في مجال التدريب

المهام الرئيسية:
• تعزيز الكفاءة المهنية والمعرفة لدى موظفي الهيئة

• تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي جديد للعاملين لدى الهيئة
• مراجعة وتقييم األثر التدريبي للخطة التدريبية

الهدف االستراتيجي )3(
تحسين وتعزيز االتصاالت الداخلية والخارجية

المهام الرئيسية:
• إعداد وتنفيذ إستراتيجية االتصال الداخلي

• إعداد وتنفيذ إستراتيجية االتصال الخارجي
• إصدار ونشر المواد اإلعالمية التوعوية الجديدة



هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هاتف : ٥٥٠١١٢٠ ٦ (٩٦٢)

الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى : ١١٧٠٠٠
فاكس: ٥٨٦٣٦٤١ ٦ (٩٦٢)

ص ب: ٨٥٠٩٦٧ عمان ١١١٨٥ االردن
www.trc.gov.jo :الموقع االلكتروني
trc@trc.gov.jo :البريد االلكتروني


