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ت�شعى هيئة تنظيم قطاع الت�شالت ومبا يناط بها من ادوار تنظيمية اىل امل�شاهمة يف حتقيق الهداف الوطنية العامة، وبالخ�س ما يتعلق 
بقطاعي الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد، ويتجلى ذلك من خالل التزامها الدائم يف تنفيذ ما يرد يف بنود ال�شيا�شة العامة التي 

يتم اإقرارها من قبل احلكومة لهذه القطاعات، وبالتوافق مع مهاما الواردة يف قانون الت�شالت باأق�شى درجات ال�شفافية والعدالة.

ومن خالل هذا الإ�شدار من التقرير ال�شنوي للهيئة للعام 2012، ن�شتعر�س اهم ب�شمات الجناز التي حتققت بعزم العاملني يف الهيئة. 
العام بدرا�شة  الهيئة خالل هذا  ا�شتمرت  الهيمنة، فقد  اآثار  الفعالة واحلد من  الظروف املالئمة لتحقيق املناف�شة  فعلى �شبيل املثال، ولتهيئة 
وحتليل ا�شواق الت�شالت والتحري حول وقوع ممار�شات خملة باملناف�شة، كما حددت الجراءات العالجية الالزمة لهذه الغاية واتخاذ الجراءات 

الالزمة بهذا اخل�شو�س.

كما وا�شتمرت الهيئة باتخاذ كافة الجراءات التي ت�شهل للم�شغلني احلاليني يف قطاع الت�شالت الإ�شتمرار يف اإدخال التكنولوجيا احلديثة وتوفري 
خدمات جديدة، وكذلك اإتاحة املجال ملن يرغب للدخول اإىل ال�شوق يف هذا القطاع، حيث قامت الهيئة باتباع ا�شلوب طرح العطاءات العامة 
من خالل عملية تناف�شية مفتوحة لل�شري باجراءات ترخي�س الطيف الرتددي يف النطاقات التي تتيح تقدمي خدمات ات�شالت متنقلة من)اجليل 

الثاين و/ اأو اجليل الثالث و/اأواجليل الرابع( وخدمات الت�شالت الال�شلكية الثابتة باحلزم العري�شة. 

ولتعزيز كفاءة ا�شتخدام طيف الرتددات الراديوية، وا�شلت الهيئة العمل على حتقيق التناغم مع التوزيعات والتخ�شي�شات الدولية للرتددات 
من اأجل حتفيز النفاذ للطيف باأو�شع قدر ممكن، وتعديل وتطوير الإجراءات املتعلقة برتخي�س الرتددات واملوافقات اخلا�شة بالأجهزة الراديوية 
مبا يتناغم مع التطورات الدولية يف هذا املجال، بال�شافة اىل ا�شتخدام اأنظمة حا�شوبية واأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي تاأخذ 

بعني العتبار التقنيات الراديوية احلديثة واملتطورة.

ومن املرتكزات التي يعتمد جناح الهيئة على حتقيقها، حماية م�شالح امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، من خالل 
تلقي ومتابعة ال�شكاوي الواردة اليها، ومتابعة مو�شوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقاً، بال�شافة اىل التقييم الدائم مل�شتويات اخلدمات 
املقدمة للم�شتفيدين من خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وزيادة الوعي لديهم �شواء من خالل ن�رض التقارير واملوؤ�رضات التي تتعلق 

بجودة اخلدمة، او من خالل احلمالت العالمية التوعوية التي تقوم الهيئة بتنفيذها من حني اىل اخر عرب و�شائل العالم والت�شال املختلفة. 

كما حتملت الهيئة م�شوؤوليتها املجتمعية من خالل تنفيذ عدد من امل�شاريع التي تهدف اىل خدمة املجتمع املحلي مثل عقدها لربنامج توعوي 
حول الك�شف املبكر ل�رضطان الثدي واحلملة التوعوية حول تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية.  

اما داخلياً، ويف �شبيل جتذير ثقافة التميز والبناء املوؤ�ش�شي، فقد عمدت الهيئة اىل الرتكيز على تطوير الكفاءات، وحتفيز البداع لدى موظفيها، 
وذلك من خالل تنفيذ وتطبيق خمتلف الربامج وامل�شاريع الدارية الهادفة اىل الرتقاء بالقدرات الوظيفية.

واأخرياً ولي�س اآخراً، فاننا ناأمل ان تكون الهيئة، بجهود العاملني فيها، وبدعم كافة اجلهات ذات العالقة، منوذجاً يحتذى به و�شورة م�رضقة 
تلبي كافة الطموحات وتف�شي اىل حتقيق روؤى �شيد البالد جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني املعظم يف ايجاد قطاعات فاعلة وموؤثرة يف 

جمالت الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد، وت�شيف اإىل �شجلها املزيد من والجنازات والنجاحات التي نفتخر بتحقيقها.

حممد عزات الطعاين
رئي�س جمل�س املفو�شني/ الرئي�س التنفيذي

  كلمة رئي�س جمل�س املفو�شني/ 
الرئي�س التنفيذي
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نبذة عن هيئـة تنظيـم
قطـاع الت�شـالت

الن�شــاأة

اأن�شئت هيئة تنظيم قطاع الت�شالت مبوجب قانون الت�شالت رقم 13 ل�شنة 1995 وتعديالته، كموؤ�ش�شة حكومية م�شتقلة معنية بتنظيم 
قطاعي الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. 

العامة املقررة  لل�شيا�شة  الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقا  "تنظيم خدمات  الهيئة م�شوؤولية  الت�شالت تقع على  لقانون  ووفقا 
ل�شمان تقدمي خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات للم�شتفيدين ب�شوية عالية واأ�شعار معقولة، ومبا يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الت�شالت 

وتكنولوجيا املعلومات".

كما تتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة اأداء جميع مقدمي اخلدمات الربيدية والتاأكد من التزامهم بن�شو�س القانون 
تنفيذاً لأحكام قانون اخلدمات الربيدية رقم )34( ل�شنة 2007. 

ل�شنة  الت�شالت رقم )13(  لقانون  ل�شنة 2002 املعدل  القانون املوؤقت رقم )8(  الهيئة من خالل  ا�شتقاللية  العام 2002 مت تعزيز  يف 
1995 من خالل اإعادة هيكلة الهيئة وتو�شيع مهامها.

ويف العام 2011، �شدر القانون املعدل رقم )21( ل�شنة 2011، والذي ت�شمن جميع مواد القانون املوؤقت مع اإجراء بع�س التعديالت 
على بع�س مواده.

 روؤية الهيئة ور�شالتها وقيمها املوؤ�ش�شية

الروؤية
بيئة ات�شالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتناف�شية ومتاحة للجميع باأ�شعار منا�شبة؛ تدعم بفاعلية التنمية القت�شادية 

والجتماعية يف الأردن.

الر�شالة
• �شمان توفر خدمات ات�شالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية متقدمة ذات جودة عالية للجميع باأ�شعار منا�شبة؛

• احلفاظ على بيئة تنظيمية متكيفة تت�شم بالعدالة والتناف�شية وال�شتثمار؛
• العمل مع جميع امل�شتفيدين وال�رضكاء بانفتاح و�شفافية ومهنية عالية؛

• تاأ�شي�س بناء تنظيمي متما�شك مبقايي�س عاملية ي�شم موظفني على م�شتوى عاٍل من الكفاءة والتدريب.

القيم املوؤ�ش�شية
• ال�شفافية

• العمل اجلماعي
• العدالة
• الكفاءة

• الن�شجام
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جمل�س املفو�شني

مبوجب قانون الت�شالت رقم )13( ل�شنة 1995 وتعديالته، يتوىل اإدارة الهيئة والإ�رضاف عليها جمل�س ي�شمى )جمل�س املفو�شني( يوؤلف من 
خم�شة اأع�شاء متفرغني يتم تعيينهم بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�شيب رئي�س الوزراء امل�شتند اإىل تو�شية وزير الت�شالت وتكنولوجيا 

املعلومات. وخالل العام 2011 كان جمل�س املفو�شني ي�شم كل من: 

للهيئة ال�شابق  التنفيذي  الرئي�س  قعوار  فادي  ال�شيد  عطوفة  ا�شتقالة  على  باملوافقة  الوزراء  ملجل�س  قرار  �شدر 
.2011/ 4  /19 اعتباراً من تاريخ 

عطوفة املهند�س حممد عزات الطعاين
رئي�س جمل�س املفو�شني – الرئي�س التنفيذي 

اعتباراً من 2011/6/15

عطوفة املهند�س عليان القطارنة
نائب رئي�س جمل�س املفو�شني – ع�شو جمل�س املفو�شني

اعتباراً من 2007/8/1

عطوفة ال�شيد يحيى النعيمات
ع�شو جمل�س املفو�شني
لغاية 2012/10/31

عطوفة املهند�س الن�شاري امل�شاقبة
ع�شو جمل�س املفو�شني

اعتبارا من 25/ 9 /2011

عطوفة املهند�س و�شام الرما�شني 
ع�شو جمل�س املفو�شني

اعتبارا من 25/ 9 /2011

اأع�شاء جمل�س مفو�شي الهيئة
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الهيكل التنظيمي
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21الف�شل الثالث: امللخـ�س التنفيـذي

 امللخـ�س التنفيـذي

ت�شعى هيئة تنظيم قطاع الت�شالت من خالل م�شرية العمل املتوا�شلة اىل تعزيز البيئة التنظيمية التناف�شية ومبا يدعم قطاع الت�شالت من 
خالل تنفيذ امل�شاريع والربامج الرائدة التي ت�شاهم يف ا�شتيعاب ومواكبة التطورات املت�شارعة. ولقد كان للهيئة يف العام 2012 �شل�شلة من 

الجنازات التي نفخر بعر�شها من خالل هذا التقرير.

ترجمة مل�شاعي الهيئة يف ت�شهيل دخول مناف�شني جدد اإىل قطاعي الت�شالت و تكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات جديدة وبا�شعار مقبولة، 
فقد قامت الهيئة مبنح �رضكة اأمنية للهواتف املتنقلة رخ�شة لإطالق خدمات اجليل الثالث، كما قامت باإ�شدار الت�رضيح املتعلق برغبة الهيئة بال�شري 
باجراءات ترخي�س الطيف الرتددي يف النطاقات: 1800 م.هـ، 2100 م.هـ، 2300 م.هـ، 2600 م.هـ.، باإتباع اأ�شلوب طرح العطاءات 

العامة من خالل عملية تناف�شية مفتوحة.

القرار  القرارات التنظيمية والتعليمات التي تعالج العديد من امل�شائل التنظيمية نذكر منها  اأ�شدرت الهيئة العديد من  اآخر، فقد  ومن جانب 
التنظيمي حول"تطبيق اإطار تنظيمي لأ�شعار اخلدمات الربيدية احل�رضية ل�رضكة الربيد الأردين"، التعليمات املعدلة لتعليمات جتديد رخ�س 
الت�شالت العامة، تعليمات مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب اخلا�شة باجلهات التي تقدم اخلدمات الربيدية ل�شنة 2012، تعليمات خدمات 

التكاليف امل�شافة املعدلة وغريها من التعليمات.

الهيئة  قامت  فقد  الت�شالت  امل�شتفيدين من خدمات  بالنفع على  اأي تغيريات تعود  واإجراء  الت�شالت  ا�شواق  تطور  ومراقبة  درا�شة  وبهدف 
با�شتكمال م�رضوع قيا�س ر�شي ووعي م�شتخدمي الت�شالت الثاين يف اململكة والذي ي�شتمل على جزاأين، الول قيا�س الوعي العام حول الدور 
الذي تلعبه الهيئة يف جمال تنظيم قطاع الت�شالت، والثاين ا�شتق�شاء ر�شا امل�شرتكني حول اخلدمات املقدمة يف قطاع الت�شالت وتكنولوجيا 

املعلومات يف اململكة، كما قامت الهيئة بن�رض التقرير ال�شنوي الح�شائي مل�شغلي الربيد.

اما فيما يخ�س اجلهود املبذولة لتحقيق تقدمي خدمات ذات جودة عالية، فقد قامت الهيئة مبتابعة تطبيق الإطار التنظيمي ملراقبة اجلودة، 
واإعداد درا�شات ملراجعة اخلدمات امل�شمولة يف تعليمات مراقبة اجلودة، كما قامت مبتابعة عمل املوقع اللكرتوين اخلا�س بفح�س �رضعة خدمات 
اإح�شائي لنتائج الفحو�شات التي متت يف  )ADSL( التابع للهيئة ون�رض تقرير  الرقمية غري املتماثلة  النرتنت املقدمة عرب خطوط امل�شرتكني 
الن�شف الأول من العام 2012، ا�شافة اىل قيام الهيئة بامل�شاركة يف م�رضوع التواأمة مع الحتاد الأوروبي بهدف �شد الفجوة ما بني التعليمات 

املحلية والتعليمات املعمول بها يف اأوروبا.

الراديوي، فقد قامت الهيئة با�شدار العديد من رخ�س ترددات حمطات راديوية ومنح العديد من  ولتعزيز كفاءة ا�شتخدام طيف الرتددات 
املوافقات على ان�شاء مواقع راديوية وو�شالت راديوية ل�رضكات الت�شالت العامة. كما قامت الهيئة بالك�شف على العديد من املواقع الراديوية 
وذلك بهدف التاأكد من كافة املوا�شفات الفنية ومطابقتها ل�رضوط الرتخي�س، بال�شافة اىل اإجراء قيا�شات كثافة القدرة الكهرومغناطي�شية، هذا وقد 

.)FBWA( قامت الهيئة بالتدقيق على م�شغلي خدمات النفاذ الال�شلكي الثابت باحلزم العري�شة

كما وا�شلت الهيئة جهودها الرامية اىل حماية حقوق امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت من خالل متابعتها لتلقي ومعاجلة �شكاوى امل�شتفيدين 
من خدمات الت�شالت، وا�شتكمال توثيق اخلطوط املدفوعة م�شبقا بالتعاون مع �رضكات الت�شالت بال�شافة اىل متابعة التزام ال�رضكات بتعليمات 
ترتيبات وحدود توفري خدمات ات�شالت الطوارئ، كما قامت الهيئة باجراء حملة للقيا�شات امليدانية لل�شبكات اخللوية العاملة يف اململكة، ووا�شلت 

اإطالق حمالت توعوية لزيادة وعي امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املتنّوعة.

امللخـ�س التنفيـذي
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وبخ�شو�س دور الهيئة حمليا واإقليمياً، فقد قامت الهيئة بتنظيم وا�شت�شافة العديد من الفعاليات، حيث ا�شت�شافت اجتماع املجموعة الأورومتو�شطية 
لتنظيم الت�شالت، كما عقدت ور�شة العمل حول "التحول اإىل البث التلفزيوين الأر�شي الرقمي وال�شتخدام الأمثل للرتددات الناجتة عن هذا 
التحول"، وعقدت، بالتعاون مع البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية، املوؤمتر الإقليمي حول قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، بال�شافة 

اىل ا�شت�شافتها لوفد من وزارة الت�شالت العراقية ووفد من هيئة تنظيم الت�شالت يف �شلطنة ُعمان.

اما دوليا واقليمياً فقد �شاركت الهيئة يف العديد من املوؤمترات والجتماعات نذكر منها م�شاركة الهيئة يف موؤمتر الرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف 
املتنقلة GSMA 2012، والندوة العاملية الثانية ع�رض ملنظمي الت�شالتGSR 12، بال�شافة اىل املوؤمتر العاملي لالت�شالت الدولية

 WCIT-2012 وغريها من امل�شاركات.

واإنطالقاً من حر�س الهيئة على حتمل م�شوؤوليتها املجتمعية، فقد قامت بعقد برنامٍج توعوٍي حول الك�شف املبّكر ل�رضطان الثدي ملوظفات الهيئة، 
كما اطلقت حملة توعوية اإر�شادية حول "تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية" بالتن�شيق مع هيئة تنظيم الكهرباء.

ويف جمال التطوير املوؤ�ش�شي، و�شعياً اإىل تر�شيخ ثقافة التميز والإرتقاء ب�شوية الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي، فقد قامت الهيئة بتنفيذ عدة برامج 
لهذه الغاية، كربنامج الدائرة املتميزة، وبرنامج املوظف املثايل، بال�شافة اىل تنفيذ عدة م�شاريع ودرا�شات متخ�ش�شة يف البناء املوؤ�ش�شي.
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4-1 الرتخي�س
 

رخ�شة ترددات اجليل الثالث
قامت الهيئة مبنح �رضكة اأمنية للهواتف املتنقلة رخ�شة ترددات لإطالق خدمات اجليل الثالث. وكان لهذه اخلطوة تاأثريات اإيجابية من ناحية زيادة 
ن�شبة نفاذ خدمة الإنرتنت عري�س النطاق لل�شوق املحلية، واإنخفا�س اأ�شعار النفاذ اإىل خدمات اجليل الثالث، بالإ�شافة اإىل التو�شع يف التعرف 
على ثقافة الإنرتنت املتنقل وفتح املجال اأمام ا�شتثمارات تعتمد على تكنولوجيا الإنرتنت عري�شة النطاق. حيث تعمل حاليا ثالثة �رضكات على 

تقدمي خدمات الت�شالت التي تعتمد على تقنية اجليل الثالث هي �رضكة اأوراجن موبايل، �رضكة زين، و�رضكة اأمنية. 

اإ�شدار الت�رضيح املتعلق باجراءات ترخي�س الطيف الرتددي يف النطاقات: 1800 م.هـ، 2100 م.هـ، 2300 م.هـ، 2600
ا�شتكماًل لدور الهيئة يف فتح املجال لتقدمي خدمات ات�شالت متنوعة تلبي احتياجات امل�شتفيدين باأ�شعار معقولة، فقد قامت باإ�شدار الت�رضيح 
املتعلق برغبة الهيئة بال�شري باجراءات ترخي�س الطيف الرتددي يف النطاقات: 1800 م.هـ، 2100 م.هـ، 2300 م.هـ، 2600 م.هـ. 
لغايات تقدمي خدمات ات�شالت متنقلة من )اجليل الثاين و /  اأو اجليل الثالث و/اأو اجليل الرابع( وخدمات الت�شالت الال�شلكية الثابتة باحلزم 

العري�شة، باإتباع اأ�شلوب طرح العطاءات العامة من خالل عملية تناف�شية مفتوحة.

منح وجتديد رخ�س م�شغل بريد خا�س فئة حملي ودويل
قامت الهيئة مبنح 5 رخ�س م�شغل بريد خا�س فئة حملي، كما قامت بتجديد رخ�شتني م�شغلي بريد خا�س فئة حملي ورخ�شتني فئة دويل. 

4-2 ا�شدار تعليمات وقرارات تنظيمية 

املحتوى

اإطار  "تطبيق  حول  التنظيمي  القرار 
الربيدية  اخلدمات  لأ�شعار  تنظيمي 

احل�رضية ل�رضكة الربيد الأردين"

باعتماد  املتعلق  التنظيمي  القرار 
تعليمات ف�شل احل�شابات 

جتديد  لتعليمات  املعدلة  التعليمات 
رخ�س الت�شالت العامة

تعليمات مكافحة غ�شل الأموال 

مت ا�شدار القرار بعد النتهاء من ا�شت�شارة املعنيني واأ�شحاب العالقة يف القطاع وقد مت اعداد 
القرار بالتعاون مع ال�رضكة ال�شت�شارية wik، ويهدف هذا القرار اىل ايجاد الية لتنظيم ا�شعار 

اخلدمات احل�رضية املقدمة من قبل �رضكة الربيد الردين وفقا ملتطلبات القانون.

مت ا�شدار القرار بعد النتهاء من ا�شت�شارة املعنيني واأ�شحاب العالقة يف القطاع بالتعاون مع 
كاأحد  القرار  هذا  جاء  وقد   .)SBR Juconomy Consulting( الأملانية  ال�شت�شارية  ال�رضكة 
الجراءات ملخرجات الحكام العالجيه التنظيمية عن م�رضوع مراجعة اأ�شواق الت�شالت و�شيزيد 
من قدرة الهيئة على مراقبة اأية ممار�شات خملة باملناف�شة ويعزز دورها يف زيادة املناف�شة وتقليل 

عوائق الدخول اإىل الأ�شواق مع �شمان الأخذ باملمار�شات العاملية الف�شلى بعني العتبار.

ل�شمان التنظيم الفاعل لقطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، ولتحقيق الأداء الأمثل وحتفيز 
با�شدار  الهيئة  قامت  وجه،  اأكمل  على  مبهامها  القيام  من  الهيئة  ومتكني  الإيجابي  التناف�س 

التعليمات املعدلة لتعليمات جتديد رخ�س الت�شالت العامة.

مت ا�شدار هذه التعليمات بالتعاون مع وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات .

الي�شاحات

اجنازات الهيئة يف العام 2012
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املحتوى

التي  باجلهات  اخلا�شة  الإرهاب  ومتويل 
تقدم اخلدمات الربيدية ل�شنة 2012 

تعليمات �شكاوى الزعاج

امل�شافة  التكاليف  خدمات  تعليمات 
املعدلة

اإلزام  اأهمها،  من  الأحكام،  من  العديد  التعليمات  هذه  ت�شمنت  وقد  العامة.  اجلمارك  ودائرة 
مكاتب الربيد واجلهات املرخ�س لها بنقل البعائث الربيدية والأموال بالتاأكد من حمتويات الطرود 
والر�شائل ب�شكل ل يتنافى مع �رضية الر�شائل، وذلك من خالل وجود �شابط اإخطار موؤهل يعمل 
كحلقة و�شل بني املكاتب وال�رضكات املرخ�شة وبني وحدة مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب، 
الأردنية  الت�رضيعات  اأحكام  مبوجب  ممنوعة  متويل  اأو  غ�شل  حالة  بوجود  تاأكده  اأو  �شكه  حال 

والتفاقيات الدولية التي دخلت اململكة طرفاً فيها.

مت ا�شدار تعليمات �شكاوي الزعاج بتاريخ 27 / 12 / 2011 حيث ورد للهيئة اعرتا�شات من 
قبل ال�رضكات ذات العالقة، وبعد درا�شتها، مت رد هذه العرتا�شات، وقد دخلت حيز التنفيذ 
يف العام 2012. وتهدف هذه التعليمات اىل حتديد الجراءات التي يتوجب اتباعها من قبل 
ال�شكاوى والجراءات  التحقق من هذه  الزعاج وكيفية  ال�رضكات املرخ�شة لدى تلقيهم �شكاوى 

التي يجب اأن تتخذها ال�رضكات ملعاجلة مثل هذه ال�شكاوى.

مت ا�شدار تعليمات خدمات التكاليف امل�شافة املعدلة وذلك بعد ا�شدار التعليمات الأولية التي 
اأهداف،  مت تعديلها بعد الت�شاور مع اجلهات املعنية. وقد ت�شمنت التعليمات املعدلة عدة 
الأرقام امل�شتحدثه، و�شبط  التعريفات ونوع  الوطنية من حيث  الرتقيم  التوائم مع خطة  منها 
مواداً  املعدلة  التعليمات  ت�شمنت  كما  ا�شتخدامها،  كفاءة  من خالل حت�شني  الأرقام  ا�شتخدام 
العالقة بني  وت�شبط  اخلدمة  ومزودي  امل�شغلني  التزامات  امل�شرتكني من خالل  ت�شمن حقوق 
امل�شغلني ومزودي اخلدمة من خالل اإلزام امل�شغلني باإبرام عقود ا�شرتاك مع مزودي اخلدمة .

الي�شاحات

4-3 درا�شات ال�شوق
 

م�رضوع قيا�س ر�شى ووعي م�شتخدمي الت�شالت الثاين يف اململكة
مت ا�شتكمال م�رضوع قيا�س ر�شى ووعي م�شتخدمي الت�شالت الثاين يف اململكة، حيث مت التعاقد مع اأحد دور اخلربة املحلية لجناز امل�رضوع 

بحيث يغطي جميع حمافظات اململكة وي�شتمل امل�شح على جزاأين:
الول: قيا�س الوعي العام حول الدور الذي تلعبه الهيئة يف جمال تنظيم قطاع الت�شالت بهدف احل�شول على التغذية الراجعة من قبل 

          امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املختلفة فيما يتعلق مبدى معرفتهم باأعمال الهيئة، ومدى الوعي العام لدى امل�شتفيدين من خدمات 
        الت�شالت بالدور الذي تقوم به الهيئة يف تنظيم القطاع يف اململكة.

والثاين: ا�شتق�شاء ر�شا امل�شرتكني حول اخلدمات املقدمة يف قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وذلك بهدف قيا�س مدى ر�شا 
           امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املقدمة لهم وتقييمهم مل�شتويات جودة هذه اخلدمات ومدى وعيهم بها، وحماولة معرفة امل�شاكل 

           التي قد تواجههم والوقوف على تفا�شيلها مبا ميكن الهيئة من العمل على حلها، بالإ�شافة اىل تقييم مدى ر�شا امل�شتفيدين عن 
            موظفي ال�رضكات املقدمة للخدمات. وجتدر الإ�شارة هنا اىل اأن امل�شح غطى خدمات الت�شالت الرئي�شية يف ال�شوق الأردين )وهي خدمات 

          الهاتف الثابت وخدمات الت�شالت اخللوية وخدمات النرتنت ال�شلكي عرب خطوط امل�شرتكني الرقمية غري املتماثلة )ADSL( وخدمات 
 .)WiMAX( النرتنت الال�شلكي          
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ا�شتالم خدمات ا�شت�شارية متعلقة بتطبيق الإجراءات العالجية املنبثقة عن م�رضوع مراجعة اأ�شواق الت�شالت 
قامت الهيئة خالل العام 2012 بالعمل على موا�شلة ا�شتالم اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بتطبيق الإجراءات العالجية املنبثقة عن م�رضوع 

 .)SBR Juconomy Consulting( مراجعة اأ�شواق الت�شالت وذلك من خالل ال�رضكة ال�شت�شارية الأملانية
وقد متكنت الهيئة من خالل انفاذ الأحكام العالجية املنبثقة عن م�رضوع ا�شواق الت�شالت من اإلزام ال�رضكات املرخ�س لها التي تنطبق عليها هذه 
الحكام بتقدمي م�شودة العرو�س املرجعية خلدمات الربط البيني والنفاذ، حيث تقدمت �رضكة الت�شالت الأردنية مب�شودة عرو�شها املرجعية يف 

الأ�شواق التالية:
- �شوق الت�شالت الثابتة العري�شة النطاق،

- �شوق الت�شالت �شيقة النطاق،
- �شوق ال�شعات املخ�ش�شة،

كما الزمت ال�رضكات املقدمة خلدمة الت�شالت املتنقلة بتقدمي م�شودة عرو�س مرجعية خا�شة بخدمة اإنهاء املكاملات. 

التقرير ال�شنوي الح�شائي مل�شغلي الربيد
قامت الهيئة باعداد ون�رض التقرير ال�شنوي الح�شائي مل�شغلي الربيد على موقع الهيئة اللكرتوين والذي ي�شتمل على املوؤ�رضات التالية:

• عدد امل�شغلني العاملني يف قطاع الربيد.
• عدد العاملني يف قطاع الربيد.

• اأعداد البعائث الربيدية املتداولة اخلارجية ح�شب الأ�شهر خالل الأعوام الثالثة الأخرية.
• اعداد البعائث الربيدية املتداولة املحلية ح�شب ال�شهر خالل العوام الثالثة الخرية.

• البعائث الربيدية املتداولة.
• ن�شب وموؤ�رضات قطاع الربيد.

4-4 جودة اخلدمة
 

متابعة تطبيق الإطار التنظيمي ملراقبة اجلودة
مت ا�شتالم ودرا�شة وحتليل وتدقيق التقريرين الأول والثاين من تقارير اجلودة ن�شف ال�شنوية وهما تقرير الن�شف الثاين من العام 2011 وتقرير 
الن�شف الأول من العام احلايل 2012، حيث مت اإجراء حتليل للبيانات التي مت ا�شتالمها من املرخ�شني واإجراء تدقيق ل�شحة البيانات الواردة 
اإجراء العديد من  اليها مت  الو�شول  النتائج التي مت  فيها من خالل زيارات ميدانية لالطالع على النظمة اخلا�شة بهذه ال�رضكات، وبناء على 
التعديالت و�شوًل لتقارير ملخ�شة للنتائج التي حققها املرخ�شون وب�شكل ي�شهل قراءته وفهمه من قبل اي م�شتخدم خلدمات الت�شالت، وقد مت 

ن�رض هذه النتائج ب�شكل دائم على موقع الهيئة اللكرتوين وعلى الرابط املبني اأدناه:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2319&Itemid=1&lang=

arabic&lang=arabic

اإعداد درا�شات ملراجعة اخلدمات امل�شمولة يف تعليمات مراقبة اجلودة 
)Mobile Broadband( ومت  النطاق  املتنقلة عري�شة  الت�شالت  لقيا�س جودة خدمات  موؤ�رضات  م�شودة  اإعداد  العمل على  ا�شتكمال  مت 
التو�شل ل�شيغة مقرتحه لهذه املوؤ�رضات من قبل الهيئة بعد الجتماع والتخاطب مع ال�رضكات املرخ�شة ذات العالقة، ومن املتوقع اإجراء مراجعة 
�شاملة جلميع مالحق موؤ�رضات اجلودة التابعة لتعليمات مراقبة اجلودة واعتماد امللحق اجلديد اخلا�س بخدمات الت�شالت املتنقلة عري�شة النطاق 

)Mobile Broadband( خالل العام القادم.

 )ADSL( فح�س �رضعة خدمات النرتنت املقدمة عرب خطوط امل�شرتكني الرقمية غري املتماثلة 
قامت الهيئة مبتابعة عمل موقعها اللكرتوين )www.trcspeedtest.gov.jo( واملتعلق بفح�س �رضعة خدمات النرتنت املقدمة عرب خطوط 
امل�شرتكني الرقمية غري املتماثلة )ADSL(، كما قامت باإعداد تقرير اإح�شائي تف�شيلي لنتائج فحو�شات قيا�س ال�رضعة التي قام بها م�شرتكو هذه 
اخلدمة ممن ا�شتخدم موقع قيا�س ال�رضعة التابع للهيئة وذلك لفرتة الن�شف الأول من العام 2012. حيث ن�رضت الهيئة تقريرها الح�شائي 

لنتائج الفحو�شات على الرابط:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2546&lang=arabic&lang=arabic

كما ومت اإجراء العديد من التح�شينات والتعديالت على موقع فح�س ال�رضعة لزيادة كفاءته وفاعليته.
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التوقيع على مذكرة التفاهم مع اجلمارك الأردنية بخ�شو�س م�رضوع النافذة الواحدة
تفعياًل للتوجهات الدولية نحو الت�شهيل على متلقي اخلدمة املتعلقة بحركة التجارة وان�شياب ال�شلع، وقعت اجلمارك الأردنية مذكرة تفاهم مع 
الهيئة يف �شهر اأيار من العام 2012 يف جمال م�رضوع النافذة الواحدة. وتهدف هذه التفاقية اإىل ت�شهيل العمليات وتب�شيط الإجراءات على 
متلقي اخلدمة يف املراكز احلدودية واجلمركية. وياأتي توقيع املذكرة يف �شياق التوا�شل والتعاون لإيجاد اأف�شل ال�شبل والآليات والعمل جنباً 

اإىل جنب لتطوير وتوحيد الإجراءات ومب�شاركة املوؤ�ش�شات والدوائر التي لها عالقة مبا�رضة بالعمل اجلمركي.

املوافقات النوعية 
لأجهزة  املرخ�شة  لل�رضكات  التحتية  البنية  واأجهزة  والنوعية  الفنية  املوافقة  على  احل�شول  اأجل  من  ال�رضكات  من  املقدمة  الطلبات  درا�شة  مت   •

الت�شالت املختلفة حيث مت اجناز )5000( معاملة ورقية.
• مت فح�س ما جمموعة )95( جهاز من خمتلف اأنواع اأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية.

• مت ا�شتالم ما يقارب 550 طلب الكرتوين للح�شول على املوافقة النوعية واإ�شدار نف�س العدد من املوافقات مبا�رضة مبجموع اإجمايل يقارب 
.)1100(

�شبكات اجليل اجلديد وم�رضوع التواأمة مع الحتاد الأوروبي
جاءت م�شاركة الهيئة بهذا امل�رضوع بهدف �شد الفجوة ما بني التعليمات املحلية والتعليمات املعمول بها يف اأوروبا. حيث مت التعاون مع خرباء 
الحتاد الأوروبي لإعداد الدرا�شات املتعلقة بتوجه الأردن بخ�شو�س تطبيق �شبكات اجليل اجلديد يف اململكة والت�رضيعات الالزمة لذلك، كما 
مت عقد جمموعة من الجتماعات مع �رضكات القطاع املعنية باملو�شوع والوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة، بهدف بحث 

املو�شوع معهم وتكوين �شورة وا�شحة عن م�شتقبل �شبكات اجليل اجلديد يف الأردن وامكانية تطبيقها يف امل�شتقبل.

4-5 اإدارة الطيـف التـرددي

ا�شدرت الهيئة خالل العام 2012 ما جمموعه )850( رخ�شة لرتددات حمطات راديوية و )650( موافقة نوعية لالجهزة الراديوية، كما قامت 
الهيئة مبنح ما جمموعه )1800( موافقة على ان�شاء موقع راديوي و)1557( موافقة على و�شالت راديوية ل�رضكات الت�شالت العامة.

كما قام فريق التفتي�س ومراقبة الرتددات يف الهيئة بالك�شف على اأكرث من )3500( موقع راديوي للتاأكد من كافة املوا�شفات الفنية ومطابقتها 
ل�رضوط الرتخي�س ولإجراء قيا�شات كثافة القدرة الكهرومغناطي�شية للرد على ال�شكاوي املتعددة التي ترد بخ�شو�س بع�س هذه املواقع. وقد 
قام الفريق بالك�شف على اأكرث من )480( موقع راديوي كانت قد تقدمت به ال�رضكات مقدمة اخلدمة بهدف احل�شول على موافقة الهيئة الفنية 

لإن�شائها. 

هذا وقد قامت الهيئة بالتدقيق على م�شغلي خدمات النفاذ الال�شلكي الثابت باحلزم العري�شة )FBWA( لغايات التاأكد من حتقيقها موؤ�رضات 
ومعايري الأداء اخلا�شة بالنت�شار يف خمتلف مناطق اململكة والذي متخ�س عنه اإعفاء ثالث �رضكات من اأ�شل خم�شة من العوائد ال�شنوية لرتخي�س 

الرتددات للعام 2012، وذلك لتحقيقها موؤ�رضات الأداء املذكورة .

الرقمي، حتت عنوان  الأر�شي  التلفزيوين  للبث  التماثلي  الأر�شي  التلفزيوين  البث  التحول من  ا�شت�شارية حول  وثيقة  باإ�شدار  الهيئة  قامت  وقد 
الت�شاور مع املعنيني يف  الرقمية" وذلك بعد  للربحية  الأمثل  الأر�شي وال�شتخدام  الرقمي  التلفزيوين  للبث  التحول  للعموم حول  "ا�شتبيان 
القطاع حول م�شودة تلك ال�شت�شارة، حيث مت الإعالن عنها �شمن فعاليات ور�شة العمل "التحول اإىل البث التلفزيوين الأر�شي الرقمي وال�شتخدام 
وردود  ال�شتبيان  ذلك  خمرجات  توظيف  مت  وقد   ،2012/  7/4-3 الفرتة  يف  عقدت  والتي  التحول"  هذا  عن  الناجتة  للرتددات  الأمثل 

املعنيني يف القطاع �شمن الدرا�شات التي تقوم بها الهيئة يف هذا ال�شاأن �شمن م�رضوع التواأمة مع الحتاد الأوروبي.
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حماية م�شالح امل�شتفيدين وتعزيز 
املعرفة لديهم

5-1 �شكاوي امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت

انطالقاً من حر�س الهيئة على حماية م�شالح امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت والتاأكد من التزام ال�رضكات املرخ�شة ب�رضوط الرخ�س املمنوحة 
لها، مبا يف ذلك موا�شفات اخلدمات املقدمة وجودتها واأ�شعارها واتخاذ الجراءات الالزمة لهذه الغاية، فقد وا�شلت الهيئة تلقي ومعاجلة �شكاوي 
امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت الواردة اليها بالتن�شيق مع ال�رضكات املعنية، حيث بلغ عدد ال�شكاوي التي تلقتها الهيئة خالل هذا العام 
)1586( �شكوى مت معاجلة )1319( �شكوى منها، اي ما ن�شبته 83%، اما باقي ال�شكاوي فهي قيد املتابعة حيث انها حتتاج اىل وقت 

ملعاجلتها ك�شكاوي التغطية، وقد توزعت ال�شكاوي على النحو التايل:

 اأ- �شكاوى الهاتف اخللوي: بلغت )804( �شكوى مت معاجلة 646 �شكوى منها بن�شبة 80.3% حيث توزعت �شكاوى الهاتف اخللوي على 
الفئات التالية:

• )19( �شكوى حول جودة اخلدمة.
• )34( �شكوى حول جودة املكاملات.

• )125( �شكوى حول خدمات التكاليف امل�شافة.
• )5( �شكاوى حول ابراج الت�شالت اخللوية.

• )33( �شكوى حول الزعاج.
• )100( �شكوى حول التغطية.

• )143( �شكوى حول الر�شائل الدعائية. 
• )69( �شكوى حول العرو�س.
• )29( �شكوى حول الفواتري.

• )247( �شكاوى اأخرى توزعت بني �شكاوى اقتطاع من الر�شيد دون وجه حق وتفعيل خدمات و�شكاوى اأخرى.

 ب-  �شكاوى الهاتف الثابت: بلغت )123( �شكوى مت معاجلة )101( �شكوى منها بن�شبة 82%، حيث توزعت ال�شكاوى على الفئات التالية:
• )19( �شكوى حول ف�شل اخلدمة.

• )4( �شكاوى حول العرو�س.
• )2( �شكاوى حول جودة اخلدمة

• )35( �شكاوى اأخرى تتعلق بتعطل الهاتف الأر�شي والنقطاع واأخرى.

 ج- �شكاوى النرتنت: )648( �شكوى مت معاجلة )568( �شكوى منها اأي بن�شبة 87.6% حيث توزعت ال�شكاوى على الفئات التالية: 
• بطء يف �رضعة النرتنت.

• تقطع يف ال�رضعة.
• البطاقات املدفوعة م�شبقا.

• �شكاوى تتعلق بالربيد.

5-2 توثيق اخلطوط املدفوعة م�شبقا مع ال�رضكات

متكنت الهيئة خالل عام 2012 من اإنهاء مو�شوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقا وبالتعاون مع �رضكات الت�شالت اخللوية. حيث مل 
يعد هناك ما ي�شمى بخطوط غري موثقة على اأنظمة ال�رضكات، فالإجراءات املتعلقة بالتوثيق اأ�شبحت تتيح فقط اأ�شبوع عمل من تاريخ تفعيل 
اخلط لو�شول عقد ال�شرتاك لل�رضكة، ويف حال مل ي�شل عقد ال�شرتاك تقوم ال�رضكات فورا بف�شل اخلط ف�شال كليا، ول يتم تفعليه اإل اإذا قام 
�شاحب اخلط مبراجعة ال�رضكة وقام بتوقيع عقد ا�شرتاك لذلك اخلط.. وعليه فان جميع اخلطوط املباعة من قبل ال�رضكات �شتكون موثقة بعد 

انتهاء فرتة الأ�شبوع املمنوحة لنقاط البيع لإي�شال العقد اإىل ال�رضكات. 
اما ب�شان جميع اخلطوط املوجودة على ارفف البيع فهي خطوط مف�شولة ف�شال جزئيا بحيث ل ي�شتطيع امل�شرتك اإجراء اأي مكاملة ما مل يقم 
بالتوثيق اللكرتوين اأول. كما ان تعليمات نقاط البيع - والتي مت اإقرارها من قبل وزارة الداخلية - ل ت�شمح ببيع اأي خط ما مل يقم امل�شرتك 

بتوقيع عقد ال�شرتاك مرفق به �شورة عن اإثبات ال�شخ�شية.
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5-3 تعليمات ترتيبات وحدود توفري خدمات ات�شالت الطوارئ

قامت الهيئة مبتابعة التزام املرخ�س لهم املعنيني بتعليمات ترتيبات وحدود توفري خدمات ات�شالت الطوارئ يف �شوء الإنذار ال�شادر بحق كٍل 
منهم، حيث مت عقد العديد من الجتماعات الفنية والتخ�ش�شية بالتعاون مع مديرية الأمن العام/ مركز القيادة وال�شيطرة وممثلي ال�رضكات، 
حر�شاً من الهيئة على الوقوف على التحديات التي يتم مواجهتها من قبل املديرية لتقدمي اخلدمة بال�شكل الأمثل للم�شتفيد يف اأي من احلالت 
الطارئة التي ت�شتوجب الت�شال بالرقم 911، حيث مت متابعة اإن�شاء جلنة فنية خمت�شة ممثلة مبندوبني عن كل من الهيئة واملديرية وال�رضكات 
املعنية؛ ملتابعة احليثيات الالزمة. ومثال ذلك تاأمني مركز ات�شال بديل يف حال تعطل خدمات املركز ال�شيل، وكذلك متابعة التقارير الفنية 

التي ترد بهذا اخل�شو�س. وما تزال الهيئة تتابع احليثيات ل�شمان تقدمي اخلدمة بال�شكل املطلوب يف كافة مناطق اململكة. 
وكان لهذه اخلطوة، ول�شيما اإن�شاء جلنة متخ�ش�شة دائمة، الأثر اليجابي يف رفع جودة خدمة الطوارئ املقدمة، وجمابهة التحديات الفنية التي 
يتم مواجهتها من قبل مديرية الأمن العام/ مركز القيادة وال�شيطرة، حيث يتم متابعة اإمتام كافة التجهيزات التقنية والفنية وما ي�شتجد اأوًل باأول. 

5-4 التجوال الدويل

اأ�شعار التجوال الدويل للم�شتفيد )املتجول الدويل( حال و�شوله للدولة العربية  قامت الهيئة بتوجيه �رضكات الهواتف املتنقلة لاللتزام باإعالن 
املتجول بها بوا�شطة ر�شالة ق�شرية )SMS(، حيث مت الوقوف على التحديات التي تواجهها بع�س من ال�رضكات يف اإمتام هذه املتطلبات لدى 
التجوال دولياً يف خارج الدول العربية، ومت متابعة كل منها للوقوف على اأف�شل املمار�شات العاملية بهذا اخل�شو�س، حر�شاً على اإيجاد اآلية �شفافة 
فاعلة لإعالم امل�شتفيد )املتجول الدويل( باأ�شعار التجوال حال و�شوله للدولة املتجول بها عربياً ودولياً. ومن جهة اأخرى تقوم الهيئة مبتابعة 
الآليات التحا�شبية التي يتم اإتباعها يف كل من ال�رضكات املعنية �شمن التجوال الدويل لغاية بيان مدى اإمكانية تنظيم اأ�شعار التجوال الدويل 

م�شتقباًل.

5-5 برنامج قابلية انتقال الرقام
 

لدرا�شته من جميع اجلوانب  ا�شت�شارية متخ�ش�شة  الرقام على �رضكة  انتقال  قابلية  برنامج  ب�شان  اجراء درا�شة جدوى  احالة عطاء م�رضوع  مت 
ومت  امل�رضوع،  من  الأوىل  املرحلة  عن  تقريرها  الهيئة  وت�شلمت  التطبيق،  لإمكانية  اجلدوى  بيان  لغايات  والقت�شادية  والتنظيمية  القانونية 
الجتماع مع املرخ�شني املعنيني مبو�شوع قابلية انتقال الأرقام حيث جرى تقدمي عر�س تو�شيحي يبني نتائج الدرا�شة التي قامت بها ال�رضكة 

ال�شت�شارية، ومت اإر�شال هذا العر�س اإىل امل�شغلني وطلب وجهات نظرهم ومالحظاتهم لدرا�شتها من قبل الهيئة.

5-6 تنفيذ حمالت توعوية

التوعوية  من احلمالت  الهيئة عدداً  اأطلقت  املتنّوعة،  الت�شالت  امل�شتفيدين من خدمات  بزيادة وعي  واملتعلّق  بالهيئة  امُلناط  للدور  تنفيذاً 
املختلفة م�شتخدمًة كافة و�شائل الإعالم املرئي وامل�شموع واملكتوب، حيث هدفت هذه احلمالت اإىل توعية امل�شتفيدين بحقوقهم يف احل�شول 

على خدمات ات�شالت ذات جودة عالية وباأ�شعار منا�شبة. حيث اطلقت الهيئة خالل العام 2012 احلمالت التالية:

• حملة موجهه اإىل امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املتنقلة يف اململكة
الدولية  الأرقام  الفائتة ذات  اإىل عدم معاودة الت�شال على املكاملات  ت�شمنت هذه احلملة دعوة امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املتنقلة 
جمهولة امل�شدر، والتي تقوم بالت�شال لرنة واحدة واإغالق اخلط ب�شكل متكرر، مما يدفع مبتلقي تلك املكاملات اإىل معاودة الت�شال بتلك اجلهات 

باأ�شعار باهظة الثمن يتم اقتطاعها من اأر�شدتهم وبالتايل يتم التحايل عليهم للح�شول على مكا�شب مادية غري م�رضوعة.

• حملة حول عرو�س خدمات الت�شالت اخللوية والإنرتنت
دعت الهيئة من خالل هذه احلملة امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت اخللوية والإنرتنت اإىل �رضورة التاأكد من العرو�س املتوفرة لدى ال�رضكات 
املرتبطة  اللتزام  مدة  انتهاء  قبل  اخلدمات  من  احتياجاتهم  مع  يتوافق  مبا  الأن�شب  اخليارات  على  والطالع  اخلدمة،  لذات  املقدمة  الأخرى 
بال�شتفادة من العر�س واخلدمة وفقاً ل�رضوط عقد ال�شرتاك، حتى ل يتم التجديد التلقائي للعقد وبالتايل حرمان امل�شتفيد من خدمات قد 

يتوفر بديل مكافئ لها وب�شعر اأف�شل من العر�س ال�شابق .
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• حملة العالن عن الرقم املجاين لتلقي ال�شكاوى لدى الهيئة.
انطالقا من حر�س الهيئة على الهتمام باملالحظات وال�شكاوي الواردة من امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت والعمل على حلها، فقد وا�شلت الهيئة 
العالن عن الرقم املجاين لديها لتلقي ال�شكاوى، وذلك من خالل احلملة التي اطلقتها بوا�شطة نظام الر�شائل الق�شرية لبوابة احلكومة اللكرتونية.

• حملة توعوية من خالل خدمات بوابة احلكومة الإلكرتونية
من باب اإمكانية الو�شول اإىل اأكرب �رضيحة ممكنة من املواطنني، ا�شتفادت الهيئة من خدمات بوابة احلكومة الإلكرتونية؛ وقامت باإر�شال عدٍد من 
الر�شائل الإلكرتونية التوعوية والتي حتمل معلومات تهم امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت حتت عنوان "يف الت�شال معرفة"، ووّجهت هذه 

الر�شائل اإىل كافة موظفي الدولة العاملني يف الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية.
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6-1 الفعاليات وامل�شاركات املحلية

• اجتماع املجموعة الأورومتو�شطية ملنظمي الت�شالت 
2012/1 اجتماع املجموعة الأورومتو�شطية ملنظمي الت�شالت اخلا�س بدرا�شة  /19-18 ا�شت�شافت هيئة تنظيم قطاع الت�شالت خالل الفرتة 
للمجموعة، مب�شاركة  امل�شتقبلية  للن�شاطات  بالتخطيط  اخلا�س  التح�شريي  واملوؤمتر  للعام 2011،  الأع�شاء  للدول  التنظيمية  للن�شاطات  املقارنة 
اإ�شافة اىل م�شاركة خرباء ومتخ�ش�شني ملتابعة مناق�شة عدد من املوا�شيع اخلا�شة بن�شاطات  وا�شعة من ممثلي الدول الأع�شاء يف املجموعة، 
ا�شعار  الأ�شواق ومو�شوع تنظيم  الكفيلة بفتح اخليارات والإمكانات لدخول  العام 2011، ومنها مو�شوع الرتخي�س والو�شائل  املجموعة خالل 

التجزئة للم�شغلني غري املهيمنني. 
وتناول املتحدثون يف الجتماع مناق�شة وحتليل نتائج تقرير درا�شة املقارنة للن�شاطات التنظيمية للدول الأع�شاء للعام 2011 وحماولة ا�شتنباط 

خارطة الطريق للمرحلة القادمة، واخلروج بخطة عمل للعام 2012 . 
كما تناول املوؤمتر اخلا�س بعمل املجموعة للمرحلة القادمة مو�شوع م�شتقبل متويلها من قبل الحتاد الأوروبي وذلك من خالل مناق�شة الوثيقة 
ال�شرتاتيجية التي مت اعدادها مب�شاركة كافة الأع�شاء لهذه الغاية، بال�شافة اىل مناق�شة الرتتيبات والتح�شريات املتعلقة باجتماع رئا�شة املجموعة 

للعام 2012. 

• ور�شة عمل حول"التحول اإىل البث التلفزيوين الأر�شي الرقمي وال�شتخدام الأمثل للرتددات
الناجتة  للرتددات  الأمثل  وال�شتخدام  الرقمي  الأر�شي  التلفزيوين  البث  اإىل  "التحول  العمل حول  ور�شة  الت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  عقدت 
عن هذا التحول" وذلك خالل الفرتة 3-2012/7/4 بالتعاون مع الحتاد الأوروبي �شمن م�رضوع برنامج التواأمة الأردين الأوروبي يف قطاع 

الت�شالت.
وتناولت الور�شة اخلطوات التي اتخذها الأردن لالنتقال من البث التلفزيوين ب�شكله التماثلي )احلايل( اإىل البث الرقمي، وما ينطوي عليه هذا 

التحول من حتديات وفر�س.
ومت ا�شتعرا�س جتارب الدول الأوروبية التي انتقلت للبث التلفزيوين الرقمي موؤخرا، واخلطوات التي يجب اأن تواكب هذه العملية يف الأردن، 
وذلك من خالل و�شع اخلطة املثلى لذلك النتقال، بالإ�شافة اإىل كيفية ال�شتفادة املثلى من الطيف الرتددي الذي �شيتوفر لعدة ا�شتخدامات 

.)Digital Dividend( بعد عملية النتقال والذي ي�شمى بالربحية الرقمية )م�شتقبلية )ومنها الت�شالت املتنقلة

• املوؤمتر الإقليمي الثاين للبنك الوروبي لعادة العمار والتنمية حول قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات"
وتكنولوجيا  الت�شالت  القليمي حول قطاع  املوؤمتر  الت�شالت  وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع  والتنمية  العمار  الوروبي لعادة  البنك  عقد 
املعلومات بتاريخ 2012/9/26. وقد ح�رض املوؤمتر و�شارك فيه عدد من �شانعي القرار وجهات تنظيمية وم�شتثمرين من اكرث من 30 دولة من 

الدول التي يعمل بها البنك الوروبي لعادة العمار والتنمية. 

وقد مت خالل املوؤمتر ا�شتعرا�س نتائج الدرا�شة املقارنة التي قام بها البنك والتي ت�شمنت تقييماً ملوؤ�رضات واقع قطاع الت�شالت وتكنولوجيا 
املعلومات يف الدول الع�شاء وقيا�س مدى توافقها مع املعايري الدولية لف�شل املمار�شات، ومناق�شة خمراجاتها واقرارها ب�شكل نهائي بعد اخذ 
مالحظات الدول الع�شاء، بال�شافة اىل تقدمي عرو�س تو�شيحية من قبل �رضكاء رئي�شيني وم�شت�شارين من قطاع الت�شالت، بال�شافة اىل عقد 
الإلكرتونية وجمتمع  الت�شالت  اأهمية قطاع  واأبرزها،  الرئي�شية،  الق�شايا  العديد من  تناولت  جل�شات حوارية من قبل جمموعة من املخت�شني، 
املعلومات ودوره يف دفع عجلة التنمية القت�شادية والجتماعية. كما �شلط ال�شوء اأي�شا على اهمية ال�شتثمار يف البنية التحتية لل�شبكة الرقمية 
لدعم جمتمع املعلومات واملحافظة على ا�شتمرارية تدفق املعلومات لكافة املواطنني. عالوة على ذلك، فقد اكد املوؤمتر على اهمية وجود بيئة 
تناف�شية يف ال�شوق جلذب املزيد من ال�شتثمارات وحت�شني نوعية اخلدمات املقدمة. كما ركز على اهمية ان تكون ال�شيا�شات والأطر القانونية 

والتنظيمية داعمة وان ل ت�شكل عائقاً امام امل�شتثمرين احلالني واجلدد.

• ا�شت�شافة وفداً من وزارة الت�شالت العراقية
ا�شت�شافت الهيئة خالل الفرتة 25-2012/6/27 وفداً من وزارة الت�شالت العراقية لالطالع على التجربة الأردنية يف اجلوانب واملو�شوعات ذات 

الهتمام من اجلانب العراقي.
املتعلقة  وال�شرتاتيجيات  العامة  ال�شيا�شات  بر�شم  املتعلقة  املو�شوعات  العديد من  الدويل،  البنك  املمولة من  امليدانية،  الزيارة  وغطت هذه 

بقطاع الت�شالت وتقنية املعلومات، بالإ�شافة اإىل املو�شوعات املتعلقة باإدارة الطيف الرتددي.

ا�شت�شافة فعاليات حملية 
و م�شاركات خارجية 2012



38   الف�شل ال�شاد�س: ا�شت�شافة فعاليات حملية وم�شاركات خارجية 2012

• ا�شت�شافة وفدا من هيئة تنظيم الت�شالت يف �شلطنة ُعمان
ا�شت�شافت الهيئة وفداً من هيئة تنظيم الت�شالت يف �شلطنة عمان ال�شقيقة الذي زار اململكة لالطالع على التجربة الأردنية يف جمال تنظيم 
قطاع الت�شالت وواقع �شوق الت�شالت الردين، حيث مت ا�شتعرا�س دور الهيئة يف املحافظة على �شوق ات�شالت اردين قادر على التكيف مع 
املتغريات الدولية املت�شارعة. وجرى خالل اللقاء الذي ح�رضه ممثلون عن �رضكات الت�شالت العاملة تناول العديد من املو�شوعات املتعلقة بر�شم 
ال�شيا�شات واملمار�شات التنظيمية والقانونية املتعلقة بقطاع الت�شالت، وعلى الأخ�س �شيا�شات الرتخي�س املتعلقة بتحرير قطاع الت�شالت وتلك 
املتبعة لغايات زيادة املناف�شة يف جمال خدمات النطاق العري�س. كما ومت تبادل العديد من وجهات النظر املتعلقة بالتحديات التي تواجه 

امل�شغلني �شمن نظام ترخي�س الت�شالت، والإجراءات املطلوبة من امل�شغلني للح�شول على حق ا�شتخدام املرافق العامة.

6-2 امل�شاركات اخلارجية

• ور�شة العمل حول ال�شيا�شات التنظيمية لقطاع الت�شالت يف العراق
�شاركت الهيئة يف الور�شة الثانية حول ال�شيا�شات التنظيمية لقطاع الت�شالت يف العراق والتي مت تنظيمها من قبل البنك الدويل خالل الفرتة 

7-2012/2/8 يف مدينة ا�شطنبول الرتكية.

GSMA 2012 موؤمتر الرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة •
�شاركت الهيئة يف فعاليات املوؤمتر ال�شنوي للرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة GSMA خالل الفرتة 2/27 -2012/3/1 والجتماع الوزاري 

اخلا�س بالرابطة والذي عقد يف مدينة بر�شلونة ال�شبانية.

• الجتماع ال�شنوي التا�شع لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات
�شاركت الهيئة يف فعاليات الجتماع ال�شنوي التا�شع لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات خالل الفرتة 2012/2/22-21 

والذي عقد يف بريوت، بال�شافة للم�شاركة يف ور�شة العمل املتعلقة بجودة اخلدمة والتي عقدت على هام�س الجتماع.

EMERG الجتماع التح�شريي العام للمجموعة الأورومتو�شطية ملنظمي الت�شالت •
عقد يف  والذي  الفرتة 2012/3/14-13  الت�شالت خالل  الأورومتو�شطية ملنظمي  للمجموعة  العام  التح�شريي  الجتماع  الهيئة يف  �شاركت 

القاهرة، وكان من ابرز نتائجه اقرار خطة العمل اخلا�شة باملجموعة ون�شاطاتها امل�شتقبلية للعام 2012.

• الجتماع ال�شاد�س للجنة الفرعية الأوروبية الأردنية حول البحث العلمي والبداع
بتاريخ  بروك�شل  يف  عقدت  التي  والبداع  العلمي  البحث  حول  الأردنية  الأوروبية  للجنة  ال�شاد�س  الجتماع  فعاليات  يف  الهيئة  �شاركت 

.2012/3/20

WSIS 2012 منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات •
�شاركت الهيئة يف فعاليات منتدى القمة العاملية ملجتمع املعلومات التي عقدت يف مدينة جنيف خالل الفرتة 2012/5/18-14.

• برنامج ال�شبكات الذكية والتكامل يف منطقة ال�رضق الأو�شط
�شاركت الهيئة يف الربنامج اخلا�س بال�شبكات الذكية والتكامل يف منطقة ال�رضق الأو�شط الذي مت تنظيمه من قبل البنك الدويل خالل الفرتة 

20-2012/5/25 والذي عقد يف كوريا اجلنوبية.

GSR 12 الندوة العاملية الثانية ع�رض ملنظمي الت�شالت •
الفرتة 2-2012/10/4 والتي عقدت يف مدينة كولومبو يف جمهورية  العاملية ملنظمي الت�شالت خالل  الندوة  الهيئة يف فعاليات  �شاركت 

�شرييالنكا.

ITU Telecom World 2012 منتدى ومعر�س عامل الت�شالت لالحتاد الدويل لالت�شالت •
الفرتة 10/18-14/  لالت�شالت خالل  الدويل  الذي مت تنظيمه من قبل الحتاد  الت�شالت  الهيئة يف فعاليات منتدى ومعر�س عامل  �شاركت 

2012 يف مدينة دبي.
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• امللتقى العاملي اخلا�س بتنمية القدرات الب�رضية
الذي عقد يف مدينة كاب  الب�رضية  القدرات  بتنمية  اخلا�س  العاملي  امللتقى  بفعاليات  الهيئة  �شاركت  لالت�شالت  الدويل  الحتاد  بدعوة من 

تاون – جنوب افريقيا خالل الفرتة 2012/10/25-22.

 WTSA-2012 واجتماعات اجلمعية العاملية لتقيي�س الت�شالت GSS-12 الندوة العاملية للتقيي�س •
WTSA-2012 التي  GSS-2012 واجتماعات اجلمعية العاملية لتقيي�س الت�شالت  �شاركت الهيئة يف فعاليات الندوة العاملية للتقيي�س 

عقدت يف مدينة دبي خالل الفرتة 2012/11/29-19.

WCIT-2012 املوؤمتر العاملي لالت�شالت الدولية •
�شاركت الهيئة يف فعاليات املوؤمتر العاملي لالت�شالت الدولية WCIT- 2012 الذي عقد يف مدينة دبي خالل الفرتة 2012/12/14-3.

• اجتماع التخطيط والدرا�شة املقارنة ال�شنوي اخلا�س باملجموعة الأورومتو�شطية لتنظيم الت�شالت
 EMERG/ Benchmarking & Planning    

�شاركت الهيئة يف فعاليات الجتماع ال�شنوي للتخطيط والدرا�شة املقارنة اخلا�س باملجموعة الأورومتو�شطية ملنظمي الت�شالت والذي عقد يف 
مدينة ل�شبونة / الربتغال خالل الفرتة 2012/12/11-10.
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البناء املوؤ�ش�شي 

انطالقا من الوعي باأهمية تر�شيخ الفكر املوؤ�ش�شي فيها، فقد داأبت الهيئة على تفعيل العمل املوؤ�ش�شي يف خمتلف جوانب العمل املت�شمنه 
خمتلف الربامج وامل�شاريع الإدراية، والذي تهدف الهيئة من خالله اإىل تر�شيخ ثقافة التميز والإرتقاء ب�شوية الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي، ونذكر 

من هذه الربامج:

7-1 برنامج الدائرة املتميزة

ت�شتمر الهيئة بتطبيق برنامج الدائرة املتميزة ب�شكل �شنوي هادفة من خالله اإىل توفري اأ�ش�س معيارية لقيا�س مدى التقدم والتطور يف اأداء 
الدوائر من ناحية اإدارية واإجرائية، وامل�شاهمة يف جتذير ثقافة التميز يف الأداء لدى العاملني يف دوائر الهيئة للو�شول اإىل املمار�شات العاملية 

املثلى من خالل توفري بيئة ت�شاعد على خلق هذه الثقافة.

7-2 برنامج املوظف املثايل

تهدف الهيئة من خالل تطبيق برنامج املوظف املثايل اإىل رفع م�شتوى اأداء موظفيها، وكفاءتهم، وفاعليتهم، وتعزيز التناف�س الإيجابي عن 
طريق ن�رض الوعي مبفاهيم الأداء املتميز. ويت�شمن الربنامج الفئات التالية :

الفئة الأوىل: فئة اأف�شل موظف قيادي. 
الفئة الثانية: فئة اأف�شل موظف تنفيذي.

الفئة الثالثة: فئة اأف�شل موظف فني / خدمات م�شاندة.

7-3 جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية

ال�شاد�شة )2013/2012( �شمن فئة  الدورة  الثانية �شمن  للمرة  الأداء احلكومي وال�شفافية  الثاين لتميز  الهيئة بجائزة امللك عبداهلل  �شاركت 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة لأكرث من مرة. 

7-4 التدريــب

والتطور. حيث  للعمل  الأ�شا�شية  الركيزة  باإعتبارهم  اأداء موظفيها  والعمل على تطوير وحت�شني  التدريبية  بالعملية  الإهتمام  الهيئة على  داأبت 
الفنية  للقيام مب�شوؤولياتهم  ومهنًيا  علمًيا  موؤهلة  كوادر  توفري  اأجل  من  ال�رضورية  واملعارف  الالزمة  املهارات  موظفيها  اك�شاب  على  الهيئة  حتر�س 
والتخ�ش�شية والإدارية على خمتلف م�شتوياتهم لغايات نقلهم اإىل م�شتويات اأف�شل لي�س فقط فيما يتعلق بالكفاءة واإمنا اأي�شاً فيما يتعلق بالفعالية.

7-5 امل�شاريع والدرا�شات املتخ�ش�شة يف البناء املوؤ�ش�شي

 اأ.  مراجعة اخلطة الإ�شرتاتيجية
بداأت الهيئة خالل الن�شف الثاين من عام 2012 باإجراء مراجعة لكافة عنا�رض اخلطة الإ�شرتاتيجية )الروؤية والر�شالة والقيم املوؤ�ش�شية والغايات 
والأهداف واملهام الرئي�شية( بالإ�شافة اإىل خطط العمل املنبثقة عن هذه اخلطة، وذلك لغايات اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية لعام 2015-2013.

 
 ب. الر�شى الوظيفي

يف كل عام تقوم هيئة تنظيم قطاع الإت�شالت باإجراء درا�شة متخ�ش�شة لقيا�س م�شتوى الر�شى الوظيفي ملوظفيها، وحتديد العوامل الرئي�شية 
واملوؤثرة يف تكوين الر�شا لدى املوظفني وقيا�شها و�شوًل اإىل اقرتاح احللول والتوجيهات التي ت�شاعد يف حت�شني الر�شا وتقوية الولء وال�شعور 

بالإ�شتقرار والأمان الوظيفي، والذي يوؤدي بدوره اإىل تعزيز قدرة الهيئة على حتقيق اأهدافها ومواجهة اأية حتديات تعرت�شها.
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 ج. درا�شة معدل الدوران الوظيفي
تقوم الهيئة ب�شورة �شنوية بتفيذ درا�شة متخ�ش�شة تقوم من خاللها بتحديد معدل الدوران الوظيفي يف الهيئة، حيث يعك�س معدل الدوران 

الوظيفي ن�شبة العاملني الذين يرتكون العمل �شواء اأكان لأ�شباب من املمكن جتنبها اأو لأ�شباب حتمية من غري املمكن جتنبها، حيث ت�شاعد 
هذه الدرا�شة على حتديد اأ�شباب ترك املوظفني للعمل وت�شاعد اأي�شاً يف حتديد وو�شع اآليات واإجراءات لتقليل معدل الدوران الوظيفي 

ودرا�شة اأثر ارتفاع معدل الدوران الوظيفي على الهيئة.

 د. برنامج التوعية
قام فريق برنامج عمل التوعية يف الهيئة بعقد 18 حما�رضة داخلية ملوظفي الهيئة حتدثت عن موا�شيع خمتلفة منها ماهو متخ�ش�س يف 

عمل الهيئة والبع�س الآخر خارج نطاق عمل الهيئة، وانطالقاً من حر�س فريق التوعية نحو تفعيل قنوات احلوار والتوا�شل بني املوظفني 
وتنفيذاً ملا ورد يف متطلبات معيار املعرفة/ جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الداء احلكومي وال�شفافية ومن باب احلر�س على تطبيق كل ما 

يفيد يف اإجناح �شعي الهيئة لتحقيق التميز، فقد قام فريق التوعية بعقد يوم توعية �شامل مت احلديث فيه عن كافة معايري اجلائزة من قبل 
جلنة التميز، بالإ�شافة اىل تعريف املوظفني على اأهمية امل�شاركة الفاعلة من قبلهم للعمل على اإجناز كافة متطلبات اجلائزة، والعمل على خلق 

الوعي العام لدى كافة امل�شتويات الإدارية يف الهيئة حول اأهمية دور كل فرد منها للو�شول بالهيئة اىل التميز. 










من
الثا

شل 
لف�

ا
عية

جتم
امل

ية 
وؤول

مل�ش
ا





47الف�شل الثامن: امل�شوؤولية املجتمعية

اجنازات الهيئة يف
 العام 2012

8-1 برنامج توعوي حول الك�شف املبّكر ل�رضطان الثدي

اإنطالقاً من امل�شوؤولية املجتمعية التي حتر�س هيئة تنظيم قطاع الت�شالت على تاأديتها، اأقامت الهيئة، بالتعاون مع الربنامج الأردين 
ل�رضطان الثدي من خالل حملتها "اأوعدينا تفح�شي"، برناجماً توعوياً تثقيفياً حول �رضورة واأهمية الك�شف املبّكر عن �رضطان الثدي، حيث قامت 
الهيئة بتوعية وت�شجيع موظفاتها حول �رضورة الإقبال على اإجراء الك�شف املبكر والّدور الهام الذي يوؤديه يف حفظ �شحتهن و�شالمتهن، كما مت 
بيع بع�س املنتجات التي يعود ريعها اىل املوؤ�ش�شة . وقد ت�شّمن الربنامج التوعوي حما�رضة قّدمها خمت�شون من الربنامج الأردين ل�رضطان 

الثدي، كما وتوّفرت برو�شورات وُكَتيِّب "الك�شف املبّكر ينقذ حياتك" ملوظفي الهيئة اإناثا وذكوراً، كما وقام اأحد الناجني من مر�س ال�رضطان 
بعر�س جتربته ال�شخ�شية والرثية يف النت�شار على املر�س وفائدة الك�شف املبكر يف �شفائه التام.

وي�شار اإىل اأن الربنامج الأردين ل�رضطان الثدي هو مبادرة وطنية �شاملة مت اإطالقها عام 2007 بدعم وقيادة موؤ�ش�شة احل�شني لل�رضطان، 
يهدف اإىل تفعيل وتقدمي خدمات الك�شف املبكر عن �رضطان الثدي جلميع �شيدات الأردن ورفع م�شتوى الوعي ال�شحي.

8-2 احلملة التوعوية الإر�شادية حول "تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية"

مت اإطالق احلملة التوعوية الإر�شادية حول "تر�شيد ا�شتهالك الطاقة الكهربائية" بالتن�شيق مع هيئة تنظيم الكهرباء خالل �شهر متوز، اآب، و�شهر 
اأيلول من العام 2012 وذلك من خالل بث ر�شائل الكرتونية اإعالمية توعوية لكافة فئات املجتمع من قبل �رضكات الت�شالت املتنقلة.
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51الف�شل التا�شع: ملخ�س خطة عمل  هيئة تنظيم قطاع الت�شالت خالل الأعوام من 2016-2013

1. تعزيز املناف�شة يف قطاع الت�شالت
تبني املبادرات التنظيمية الفعالة التي تعزز النمو امل�شتمر والتطوير يف قطاع الت�شالت من

خالل حتفيز املناف�شة الفعالة �شواء يف البنية التحية امل�شتخدمة اأو اخلدمات املقدمة يف القطاع وت�شمل تلك املبادرات على:
• احلد من اآثار الهيمنة.

• تقليل العوائق  للدخول اإىل ال�شوق
• اإيجاد اإمكانيات جديدة للدخول اإىل ال�شوق

• اإدامة ثقافة المتثال للتنظيم.
   وهذه عبارة عن حزمه اإجراءات يتم متابعتها ومراقبة خمرجاتها ب�شكل �شنوي، ومن اأهم الإجراءات يف هذا اخل�شو�س اإعادة درا�شة الأ�شواق 

   عام 2015 كجزء من اإجراء تنظيمي.

2.  حتفيز اإدخال اأحدث تقنيات تكنولوجيا الت�شالت للمملكة
• اإ�شتكمال الإجراءات التي تدفع اإىل تبني وحت�شني توظيف اأحدث التقنيات التي تدعم منو �شوق الت�شالت من خالل  قيام الهيئة بتحديد  

   حزم الطيف املحتمل طلبها من قبل املرخ�شني احلاليني اأو اجلدد والتفاو�س من اأجل توفريها �شلفا قبل طلبها من قبل ال�شوق .
• الإنتهاء من تنظيم الدخول اإىل �شبكات اجليل اجلديد والربط البيني لها وذلك خالل عامي 2013، ولغاية منت�شف عام 2014 .

• الإنتهاء من برنامج التحول اإىل البث الرقمي )خالل عام 2013 وعام 2014(.
• اإ�شتخدام الطيف املتوفر من التحول للبث الرقم )الك�شب الرقمي( واإتاحته للم�شغلني بحلول عام 2015.

• اإ�شتكمال عطاء الرتددات والذي يهدف اإىل اإدخال تقنية اجليل الرابع )عام 2013(.

3. متكني امل�شتهلك يف قطاع الت�شالت وحماية م�شاحلة
تبني الإجراءات التي توفر املعرفة والأدوات الالزمة لدعم امل�شتهلكني واإثراء جتربتهم وال�شماح لهم باتخاذ قرارات �شليمة ومدرو�شة حيال خدمات الت�شالت 

ومنها:
   • ت�شكيل جهة ا�شت�شارية للم�شتهلكني لتمثيل م�شاحلهم ولتقدمي مدخالت للهيئة حول ق�شايا امل�شتهلكني يف قطاع الت�شالت – خالل الربع  

     الثالث من 2013.
   • ا�شتمرار الهيئة بن�رض توجيهات للم�شتهلكني وتقارير جودة اخلدمات على موقعها الإلكرتوين.

   • اإلزام مزودي خدمات الت�شالت ال�شتمرار بن�رض معلومات وافية تتعلق بالتغطية والأ�شعار وغريها من املعلومات التي من املمكن اأن ت�شاعد 
     امل�شتهلكني يف اتخاذ قرارات واعية مبا يتعلق مب�شرتياتهم من خدمات الت�شالت.

   • تكثيف برامج التوعيه للم�شرتكني حول اخلدمات التي يتلقونها من مزويدهم )اإجراء دوري وعلى مدار اخلطه( .
   • التعاقد مع جهه خارجيه لفح�س نوعية خدمات الإت�شالت املقدمه للم�شتفيدين )ال�شوتيه والبيانات( وب�شكل دوري مبعدل مرتني يف   

     ال�شنه وخالل فرتة اخلطه.
   • التاأكد من دقة اأنظمة فوترة  ال�رضكات للم�شتفيدين امل�شرتكني بخدماتهم ومبعدل مره �شنوياً خالل فرتة اخلطه.

   • مراجعة تعليمات جودة اخلدمات وتعديل دوريتها لتقدمي قيم موؤ�رضاتها �شهرياً وتعديل نطاقها لت�شمل اخلدمات ال�شوتيه وخدمات نقل 
     البيانات )الربع الثالث من 2013(.

4. تعزيز كفاءة الهيئة كجهة منظمة للقطاع
تبني املبادرات التي تتكيف، وتعزز وحتدث الأطر التنظيمية  والعمليات امل�شتخدمة من قبل الهيئة يف تنفيذ  مهامها وواجباتها اإ�شافة اإىل �شمان 
قدرتها على بناء قدراتها املوؤ�ش�شـية من خالل ا�شــــتقطاب املوظفني ذوي املهارات العالية والحتفاظ بهم وخالل مدة  اخلطة )2016-2013(.

5. حتفيز توفري  خدمات  النرتنت عري�س النطاق يف كل مكان يف اململكة.
تبني الإجراءات التنظيمية الالزمة ل�شمان اأن خدمات النرتنت عري�س النطاق ذات اجلودة العالية و الأ�شعار تناف�شية متاحة جلميع امل�شتفيدين 

يف اململكة وت�شمل تلك الإجراءات :
   • دعم التوظيف املتزايد للتكنولوجيا احلديثة وتعظيم ال�شتفادة من الرتددات التي �شتتوفر نتيجة التحول اإىل البث الرقمي، بهدف زيادة 

      وتو�شيع النفاذ اإىل الإنرتنت )خالل مدة اخلطه 2016-2013(.
   • اإلزام امل�شغلني بامل�شاركة يف البنية التحتية واملرافق، وت�شجيع امل�شاركة يف املرافق العائدة للخدمات العامة )مثل مزودي الكهرباء( 

      باأ�شعار و�رضوط معقولة، وذلك من اأجل تخفي�س الكلفة املرتتبة على توفري وتو�شيع خدمة الإنرتنت )خالل مدة اخلطه 2016-2013(.

ملخ�س خطة عمل  هيئة تنظيم 
قطاع الت�شالت خالل الأعوام من 

2016-2013
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• تنظيـم ترخيــ�س م�شــــغلي البـث التلفزيونـي الرقمــي خـالل مراحــل التحـول اإلـى البـث التلفزيونـي الرقمــي)عام 2013 - 
.)2014

• �شمان تقدمي خدمات النفاذ اإىل �شبكات البنية التحتية املادية، مثل خدمة تفكيك مكونات الدارات املحلية وكافة اأ�شكال تفكيك املكونات 
   والنفاذ امل�شرتك اإىل الدارات املحلية والدارات الفرعية يف كل موقع مالئم، مبا يف ذلك النفاذ اإىل املرافق واخلدمات ذات ال�شلة على اأ�ش�س 

   غري متييزية خالل مـدة اخلطه )2014-2013(.
• ال�شتمرار يف �شمان تقدمي عرو�س البيع باجلملة خلدمات النفاذ عري�س النطاق يف كل موقع مالئم، مبا يف ذلك املرافق واخلدمات ذات 

   ال�شلة ،على اأ�ش�س غري متييزية )خالل مدة اخلطة 2016-2013(.

6. اإدامة اأطر تنظيمية فعاله وحمدثه.
• اإتخاذ الإجراءات الالزمه لتكييف الأطر التنظيمية با�شتمرار من خالل مراجعة وحتديث وحت�شني تلك الأطـر احلفاظ على الرتكيز املنا�شب لها 

   على الق�شايا ذات الأولوية يف القطاع )اإجراء دوري خالل مدة اخلطــة )2013- 2016 وح�شب احلاجه(.
• تنظيـم ترخيــ�س م�شــــغلي البـث التلفزيونـي الرقمــي خـالل مراحــل التحـول اإلـى البـث التلفزيونـي الرقمــي )عام 2013 - 2014(.

• الإنتهاء من تنظيم/ حتديث الأطر التنظيمية املتعلقه بالت�رضيعات اجلديده/ املعدله خالل ثمانية �شهور من تاريخ ن�رضها يف اجلريده 
   الر�شمية )قانون املعامالت الإلكرتونيه، قانون الربيد..... الخ(.

• التنظيم ومبا يلزم للحو�شبه ال�شحابيه )2014-2013(.

7. تف�شيالت حول الطيف الرتددي )كما يف اجلدول املرفق(.
     خطـــة العمل الطيـف الرتددي لل�شــــنوات 2013- 2016

مراجعة اأ�ش�س ومرجعيات ت�شعري ترخي�س الرتددات )احليازة والعوائد ال�شنوية 
لرتخي�س الرتددات( مع الخذ بعني العتبار تطور التكنولوجيا ومتطلبات �شوق 

الت�شالت ومقدمي خدمات الت�شالت

2013/10

2013/11

2014/1

2014/3

2013/8

2013/12

1

2

3

4

5

6

2014/10

2014/12

2016/12

2015/3

2013/1

2014/12

حترير الطيف الرتددي غري امل�شتخدم من البث الذاعي التلفزيوين الأر�شي الناجت عن 
التحول الرقمي ليتم ا�شتخدامه يف عملية الربح الرقمي  ) Digital Dividend( اأو ما 
ي�شمى )الك�شب الرقمي(  وحتديد ال�شتخدام الأمثل ملثل هذا الطيف الرتددي واأ�شلوب 
ترخ�شيه وو�شع ال�ش�س والجراءات الالزمة لذلك مبا يراعي اأحدث التطورات التكنولوجية 

ومتطلبات ال�شوق  ومقدمي خدمات الت�شالت.

الراديوية  لالأجهزة  النوعية  واإجراءات احل�شول على املوافقات  مراجعة وتطوير تعليمات 
تكنولوجيا  واأجهزة  اللوحية  واحلوا�شيب  الذكية  الهواتف  عن  القيود  تخفيف  بهدف 
النظام  وتفعيل  اأنواعها،  مبختلف  الطرفية  الراديوية  والجهزة  املتنقلة  املعلومات 
والعوائد،  الجور  ودفع  الراديوية  لالأجهزة  النوعية  املوافقات  لإ�شدار  الإلكرتوين 
الواحدة  النافذة  م�رضوع  ومتطلبات  اخلدمة  ومتلقي  ال�شوق  متطلبات  مع  بتوافق  مبا 

امل�شرتك مع دائرة اجلمارك الأردنية

تعديل وحتيني التفاقيات اخلا�شة بتن�شيق الرتددات مع دول اجلوار مبا يحافظ على 
م�شالح امل�شتخدمني يف الأردن و احلفاظ على عالقات دولية جيدة ؛

تعديل وحتيني اجلدول الوطني للرتددات ون�رضه مع الخذ بعني العتبار التوزيعات 
الدولية والتناغم مع التقنيات احلديثة واملتطورة ومبا يتوافق مع التزامات اململكة الدولية؛

تدوير  اعادة  ا�ش�س  وو�شع  العامة،  الرتددات  رخ�س  بتجديد  تتعلق  تعليمات  ا�شدار 
الرتددات للمرخ�شني لتحقيق الفائدة الق�شوى وال�شتغالل الأمثل للرتددات بكفاءة اأعلى.

قم
اإىلمنالهــــــدفالر
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55 الف�شل العا�رض: احل�شابات اخلتامية للهيئة للعام 2012

هيئة تنظيم قطاع الت�شالت
هيئة ذات ا�شتقالل مايل واإداري

عَمان - اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2012

2012
31 كانون الأول

2011
)بعد التعديل(

1 كانون الثاين
2011

)بعد التعديل(
دينار اأرديندينار اأرديندينار اأردين

  املوجودات

1 9 ، 3 8 4 ، 6 6 6

3 6 ، 6 7 3 ، 2 8 2

2 4 ، 2 6 2 ، 3 9 2

2 0 6 ، 3 3 3

2 7 ، 5 8 7

6 ، 6 2 4

80،560،884

1 2 6 ، 2 1 6

3 ، 2 4 2 ، 0 7 6

3،368،292

83،929،176

7 9 5 ، 4 2 1

7 3 ، 2 7 6

1 ، 2 1 0 ، 3 7 1

1 6 ، 8 1 0 ، 2 3 8

1 1 7 8

18،890،484

65،038،692

83،929،176

1 8 ، 0 8 2 ، 0 9 1

4 0 ، 6 2 7 ، 6 7 6

1 2 ، 8 0 8 ، 8 5 0

1 2 3 ، 9 8 0

4 6 ، 0 1 7

4 3 ، 7 0 5

71،732،319

 

 

8 9 1 ، 2 2 4

3 ، 0 3 6 ، 8 6 1

3،928،085

75،660،404

 

 

 

7 1 1 ، 0 2 5

1 0 2 ، 6 1 2

1 ، 7 3 7 ، 1 9 9

1 3 ، 1 2 1 ، 0 6 3

-

15،671،899

59،988،505

75،660،404

1 5 ، 8 7 0 ، 3 1 3

4 4 ، 3 7 8 ، 8 9 7

1 0 ، 5 9 3 ، 7 2 8

1 3 0 ، 1 6 0

4 6 ، 8 7 8

8 9 ، 5 8 2

71،109،558

1 ، 2 1 6 ، 4 3 2

2 ، 9 5 2 ، 9 5 8

4،169،390

75،278،948

9 6 9 ، 5 3 2

3 6 ، 2 8 5

3 ، 8 5 3 ، 1 9 5

1 0 ، 3 8 7 ، 2 1 4

-

15،246،226

60،032،722

75،278،948

املتداولة املوجودات 

ونقد معادل نقد 

م�شتحقة اإيرادات 

ذمم مدينة 

اخرى اأر�شدة مدينة 

م�شتودعات

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة
املتداولة املوجودات  جمموع 

املتداولة املوجودات غري 

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة

ومعدات ممتلكات 
جمموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات جمموع 

به املحتفظ  والوفر  املطلوبات 

املتداولة املطلوبات 

مقدما مقبو�شة  اإيرادات 

اإيرادات رخ�س وترددات غري متحققة

ذمم دائنة 

اأمانات 

دائنة اأر�شدة 
املتداولة املطلوبات  جمموع 

به  املحتفظ  الوفر 

 جمموع املطلوبات والوفر املحتفظ  به

 احل�شابات اخلتامية للهيئة
للعام 2012
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2012
31 كانون الأول

2011
)بعد التعديل(

دينار اأرديندينار اأردين

  املوجودات

 1 2 5 ، 9 0 0 ، 8 0 2

 1 ، 4 2 1 ، 3 6 1

 3 3 6 ، 6 7 0

 127،658،833

)3 ، 8 9 9 ، 0 4 2 (

)4 7 7 ، 9 3 5 (

)3 3 6 ، 6 7 0 (

 -

)4،713،647(

122،945،186

 6 5 ، 5 2 6 ، 4 2 1

 1 ، 0 7 4 ، 7 5 2

 1 2 1 ، 6 1 9

 66،722،792

)3 ، 5 2 7 ، 3 2 6 (

)6 6 2 ، 9 3 4 (

)1 2 1 ، 6 1 9 (

)1 0 5 ، 6 3 0 (

)4،417،509(

 62،305،283

اليرادات 

ت�شغيلية  اإيرادات 

اأخرى  اإيرادات 

اإيرادات منحة الإحتاد الوروبي 

اليرادات  جمموع 

النفقات 

ت�شغيلية   نفقات 

حتويلية  نفقات 

الوروبي  الإحتاد  منحة  م�شاريف 

ودرا�شات  فنية  ا�شت�شارات  نفقات 

النفقات  جمموع 

ال�شنة   وفر 

هيئة تنظيم قطاع الت�شالت
هيئة ذات ا�شتقالل مايل واإداري

عَمان - اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012

هيئة تنظيم قطاع الت�شالت
هيئة ذات ا�شتقالل مايل واإداري

عَمان - اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة الدخل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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* ل يعترب كامل ر�شيد الوفر املحتفظ به وفراً نقدياً، حيث ميثل هذا املبلغ اإيرادات تخ�س عام 2012 وتتعلق بح�شة الهيئة من 
عوائد الت�شغيل لل�رضكات املرخ�شة حيث �شيتم قب�شها خالل عام 2013.

الوفر املحتفظ به

دينار اأردين
 6 6 ، 4 1 3 ، 4 6 5

)6 ، 3 8 0 ، 7 4 3 (

 60،032،722

 6 2 ، 3 0 5 ، 2 8 3

)6 2 ، 3 4 9 ، 5 0 0 (

 59،988،505

 1 2 2 ، 9 4 5 ، 1 8 6

)1 1 7 ، 8 9 4 ، 9 9 9 (

 65،038،692

ر�شيد 1 كانون الثاين 2011 - قبل التعديل 
اإي�شاح )15( �شابقة-  �شنوات  تعديل 

ر�شيد 1 كانون الثاين 2011 - بعد التعديل 

الوفر
املالية لوزارة  مبالغ حمولة 

ر�شيد 31 كانون الأول 2011

الوفر
املالية لوزارة  مبالغ حمولة 

ر�شيد 31 كانون الأول 2012

هيئة تنظيم قطاع الت�شالت
هيئة ذات ا�شتقالل مايل واإداري

عَمان - اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التغريات يف الوفر املحتفظ به لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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2012
31 كانون الأول

2011
)بعد التعديل(

دينار اأرديندينار اأردين

  املوجودات

 1 2 2 ، 9 4 5 ، 1 8 6

 5 1 9 ، 9 9 8

 3 ، 9 5 4 ، 3 9 4

)1 1 ، 4 5 3 ، 5 4 2 (

)8 2 ، 3 5 3 (

 1 8 ، 4 3 0

 8 4 ، 3 9 6

)2 9 ، 3 3 6 (

)5 2 6 ، 8 2 8 (

 3 ، 6 8 9 ، 1 7 5

 1 ، 1 7 8

 119،120،698

 8 0 2 ، 0 8 9

)7 2 5 ، 2 1 3 (

 76،876

)1 1 7 ، 8 9 4 ، 9 9 9 (

)117،894،999(

 1،302،575

 1 8 ، 0 8 2 ، 0 9 1

 19،384،666

  6 2 ، 3 0 5 ، 2 8 3

  4 3 8 ، 4 9 4

  3 ، 7 5 1 ، 2 2 1

)2 ، 2 1 5 ، 1 2 2 (

 6 ، 1 8 0

 8 6 1

 )2 5 8 ، 5 0 7 (

 6 6 ، 3 2 7

)2 ، 1 1 5 ، 9 9 6 (

  2 ، 7 3 3 ، 8 4 9

-

 64،712،590

 3 7 1 ، 0 8 5

)5 2 2 ، 3 9 7 (

)151،312(

)6 2 ، 3 4 9 ، 5 0 0 (

)62،349،500(

 2،211،778

 1 5 ، 8 7 0 ، 3 1 3

18،082،091

الت�شغيلية الأن�شطة  من  النقدية  التدفقات 

الوفر
تعديالت لـ :

ا�شتهالكات

: الت�شغيلية  واملطلوبات  املوجودات  التغري يف 

م�شتحقة اإيرادات 
ذمم مدينة 

اأخرى اأر�شدة مدينة 
م�شتودعات

مقدما مقبو�شة  اإيرادات 
اإيرادات رخ�س وترددات غري متحققة

ذمم دائنة 
اأمانات

اأخرى اأر�شدة دائنة 

الت�شغيلية الأن�شطة  من  النقد  �شايف 

الإ�شتثمارية الأن�شطة  من  النقدية  التدفقات 

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة
واآلت ومعدات �رضاء ممتلكات 

الإ�شتثمارية الأن�شطة  من  النقد  �شايف 

التمويلية الأن�شطة  من  النقدية  التدفقات 
املالية  لوزارة  مبالغ حمّولة 

التمويلية الأن�شطة  من  النقد  �شايف 

والنقد املعادل النقد  التغري يف  �شايف 

ال�شنة املعادل يف بداية  والنقد  النقد 
ال�شنة  نهاية  املعادل يف  والنقد  النقد 

هيئة تنظيم قطاع الت�شالت
هيئة ذات ا�شتقالل مايل واإداري

عَمان - اململكة الأردنية الها�شمية
قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2012
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جدول  رقم )1(

املوؤ�رضات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت خالل الفرتة )2012-2006(

700

600

500

400

300

200

100

0

%12

%10

%8

%6

%4

%2

%0
2006                 2007                 2008                 2009                  2010                  2011               2012

اأعداد م�شرتكي الهاتف الثابت ون�شبة النت�شار

ن�شبة النت�شار
بني ال�شكان )%(

اأعداد امل�شرتكني
)الف(

8.0
6.8 6.3

8.48.9
10

11

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 

614

11

559

10

519

8.9

501

8.4

485

8

424

6.8

401

6.3

العــــــام  2006           2007        2008            2009           2010           2011            2012

امللحق رقم 1
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جدول رقم )2(

املوؤ�رضات املتعلقة بخدمة الهاتف اخللوي خالل الفرتة )2012-2006(

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 

4343

78

4772

83

5314

91

6014

101

6620

 108

7483

120

8984

140

العــــــام  2006           2007        2008            2009           2010           2011            2012

اأعداد م�شرتكي الهاتف الثابت ون�شبة النت�شار

%160

%140

%120

%100

%80

%60

%40

%20

%0

10000

8000

6000

4000

2000

0
2006                 2007                 2008                 2009                  2010                  2011               2012

ن�شبة النت�شار
بني ال�شكان )%(

اأعداد امل�شتخدمني
)الف(

140

101
108

120

91
83

78
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جدول رقم )3(

املوؤ�رضات املتعلقة مب�شتخدمي خدمة النرتنت خالل الفرتة )2012-2006(

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 

770

13.7

1163

20

1500

26

1742

29

2324

38

3137

51

4260

67

العــــــام  2006           2007        2008            2009           2010           2011            2012

اأعداد م�شتخدمي النرتنت ون�شبة النت�شار

2006                 2007                 2008                 2009                  2010                  2011               2012

ن�شبة النت�شار
بني ال�شكان )%(

اأعداد امل�شتخدمني
)الف(

67

29

38

51

26

20
13.7

%80

%70

%60

%50

%40

%30

%20

%10

%0

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
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جدول رقم )4(

تطور حجم ال�شتثمار يف قطاع الت�شالت )2006-2012( باملليون دينار

* ت�شمل: �رضكات البطاقات املدفوعة م�شبقا ) ات�شال هاتفي(، �رضكات تتبع املركبات، �رضكات مرخ�شة مل تبداأ بتقدمي اخلدمة بعد.

الهاتف الثابت

الهاتف اخللوي 

النرتنت

خدمات ات�شالت اأخرى*

املجموع

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

14

101

26

1

142

18

122

4

0

144

نوع اخلدمة  2006         2007            2008           2009           2010          2011          2012

2006                               2007                 2008                            2009                     2010                         2011                          2012

حجم ال�شتثمار ال�شنوي يف قطاع الت�شالت  مبليون دينار

 

الهاتف الثابتالهاتف اخللويالإنرتنتخدمات ات�شالت اأخرىاملجموع

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

219.8

142 144

175.5

115.0116.3

155.4
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* ت�شمل �رضكات البطاقات املدفوعة م�شبقا )ات�شال هاتفي(، �رضكات تتبع املركبات، �رضكات مرخ�شة مل تبداأ بتقدمي اخلدمة بعد.

الهاتف الثابت

الهاتف اخللوي 

النرتنت

خدمات ات�شالت اأخرى*

املجموع

2432

2251

415

294

5392

2303

2283

498

135

5219

2212

2079

644

345

5280

2060

2296

1080

320

5756

1958

1886

830

65

4739

1964

1796

779

61

4600

1900

2143

533

20

4596

نوع اخلدمة  2006         2007            2008           2009           2010          2011          2012

4739
4600 4596

5756
528052195392

اأعداد العاملني يف قطاع الت�شالت
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0     
2006                            2007                       2008                        2009                         2010                       2011                       2012   

الهاتف الثابتالهاتف اخللويالإنرتنتخدمات ات�شالت اأخرىاملجموع

جدول رقم )5(

تطور عدد العاملني يف قطاع الت�شالت )2012-2006(
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امللحق رقم 2

تنفيذ ال�شيا�شة املتعلقة بقطاعات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
املتعلقة  املعلومات  بجمع  الهيئة  تقوم  اأن  على  تن�س  والتي  للحكومة 2007  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  من  الفقرة )31(  ورد يف  ملا  تنفيذاً 
تنفيذها  م�شوؤولية  بالهيئة  تنيط  رئي�شة  بنوداً  تناولت  قد  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  اأن  وحيث  �شنوياً،  ون�رضها  بانتظام  العامة  لل�شيا�شة  بتنفيذها 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، من حيث تعزيز دور الهيئة و�شمان فعاليتها، ودورها يف خلق املناف�شة الفعالة من خالل احلد من اآثار الهيمنة 
وتقليل العوائق اأمام الدخول اإىل ال�شوق واإيجاد اإمكانيات جديدة لذلك، ودعم ثقافة المتثال للتنظيم، وكيفية التعامل مع طيف الرتددات 
الراديوية وتنفيذ اجلزء املتعلق بجاهزية اململكة اللكرتونية وخلق بيئة موثوقة لالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، وغريها من البنود الأخرى، 
وا�شتمراراً لقيام الهيئة بتحقيق واجناز معظم متطلبات وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 2007 والتي ميكن الطالع عليها من خالل الرجوع اىل 
التقارير ال�شنوية املتعلقة بتنفيذها ملهامها الواردة يف وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة منذ العام 2007؛ فاإن هذا التقرير يبني ما قامت به الهيئة 

من ن�شاطات يف �شبيل تنفيذ متطلبات ال�شيا�شة العامة خالل العام 2012، وعلى النحو التايل:

لغاية تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املناف�شة الفعالة واحلد من اآثار الهيمنة، وحتديدا ما ورد يف الفقرة )44( من وثيقة ال�شيا�شة العامة  
للحكومة 2007، مت القيام مبا يلي:

• بعد النتهاء من عملية املراجعة ال�شاملة لأ�شواق الت�شالت باململكة )درا�شة ال�شوق( ولغايات تطبيق القرارات التي �شدرت عنها بفاعلية و�شمان  
   التزام املرخ�شني امل�شنفني كمهيمنني يف هذه الأ�شواق، قامت الهيئة خالل عام 2012 باإجراء ال�شت�شارة العامة على العرو�س املرجعية ل�رضكة  
   الت�شالت الأردنية يف �شوق الت�شالت العري�شة النطاق و�شوق الت�شالت �شيقة النطاق، والعر�س املرجعي اخلا�س بخدمة اإنهاء املكاملات على 
   �شبكة ال�رضكة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة يف �شوق الت�شالت املتنقلة وح�شب القرار التنظيمي ال�شادر عن جمل�س مفو�شي الهيئة وذلك 

  كخطوة �شابقة لقرارها، بال�شافة اىل القيام بالتحليل الالزم لدرا�شة �شلوك بع�س ال�رضكات يف ال�شوق والتحري حول وقوع ممار�شات خملة 
   باملناف�شة من قبل بع�س ال�رضكات، حيث قامت الهيئة باتخاذ قرارات باإيقاف بع�س املمار�شات املخلة باملناف�شة، بالإ�شافة اإىل درا�شة بع�س حالت 

   التغري يف ملكية ال�رضكات املرخ�شة ومدى تاأثريها على املناف�شة يف ال�شوق.

ومن اأجل ت�شهيل الدخول ال�رضيع ملناف�شني جدد اإىل قطاعي الت�شالت و تكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات جديدة واإيجاد اإمكانيات 
جديدة لدخول ال�شوق، وحتديدا ما ورد يف الفقرة رقم )44( من وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 2007، مت القيام مبا يلي:

• منح �رضكة اأمنية للهواتف املتنقلة رخ�شة ترددات لتقدمي خدمات اجليل الثالث من الت�شالت املتنقلة، حيث با�رضت ال�رضكة باإطالق خدماتها 
   ب�شكل جتاري بتاريخ 2012/6/1.

• ل�شمان التنظيم الفاعل لقطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، ولتحقيق الأداء الأمثل وحتفيز التناف�س الإيجابي ومتكني الهيئة من القيام 
   مبهامها على اأكمل وجه، قامت الهيئة با�شدار التعليمات املعدلة لتعليمات جتديد رخ�س الت�شالت العامة.

•  اإقرار تعليمات خدمات التكاليف امل�شافة لتتوافق مع خطة الرتقيم الوطنية املعدلة حيث اأن ذلك ي�شهل على ال�رضكات املرخ�شة وغري املرخ�شة 
   احل�شول على �شعات رقمية خلدماتها من خالل زيادة فعالية ا�شتخدام الرقام ذات العالقة باخلدمة.

• اإ�شدار الت�رضيح املتعلق برغبة الهيئة بال�شري باجراءات ترخي�س الطيف الرتددي يف النطاقات: 1800 م.هـ، 2100 م.هـ، 2300 م.هـ، 
   2600 م.هـ. لغايات تقدمي خدمات ات�شالت متنقلة من )اجليل الثاين و/ اأو اجليل الثالث و/اأواجليل الرابع( وخدمات الت�شالت الال�شلكية 

   الثابتة باحلزم العري�شة، باإتباع اأ�شلوب طرح العطاءات العامة من خالل عملية تناف�شية مفتوحة.

ل�شمان حماية حقوق امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، وحتديدا ما ورد يف الفقرة رقم )38( من وثيقة ال�شيا�شة 
العامة للحكومة 2007 عملت الهيئة على ما يلي:

•  ال�شتمرار يف ن�رض تقارير موؤ�رضات اجلودة التي مت اإعدادها من املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من ال�رضكات املرخ�شة والتي قامت الهيئة 
   بدرا�شتها وتدقيقها بعد ا�شتالمها من ال�رضكات.

  www.trcspeedtest.gov.jo ن�رض تقرير فحو�شات النرتنت التي جتري من قبل امل�شتخدمني عرب موقع الهيئة اللكرتوين املخ�ش�س لهذه الغاية •
• اطالق احلمالت التوعوية ال�شاملة من خالل ال�شحف اليومية والر�شائل الن�شية الق�شرية واملوجهة للم�شتفيدين من خدمات الت�شالت ومنها: احلملة  
   املتعلقة ببيان دور الهيئة يف متابعة ال�شكاوى والرقم املجاين للهيئة )117000( ل�شتقبال ال�شكاوى، حملة التوعية حول عرو�س خدمات 

   الت�شالت اخللوية والنرتنت بال�شافة اىل حملة توعية بخ�شو�س املكاملات الحتيالية الدولية.
• البدء باجراء امل�شح امليداين رقم )2( حول قيا�س وعي ور�شا امل�شتفيدين يف قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة.
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• اجراء حملة للقيا�شات امليدانية لل�شبكات اخللوية العاملة يف اململكة؛ بهدف تقييم م�شتويات اجلودة املقدمة للم�شتخدم النهائي، وقد مت 
   ن�رض نتائجها للعموم ب�شورة مب�شطة بحيث يتعرف امل�شتخدم على م�شتوى اجلودة الذي تقدمه خمتلف ال�رضكات، وب�شكل يدعم حتفيز 

   املناف�شة بني ال�رضكات املرخ�شة ودفعها لتقدمي خدماتها بجودة اأعلى.
• اإتاحة حيز ترقيم جديد)xxx 117( لغايات تقدمي خدمات التكاليف امل�شافة مثل الدليل التجاري ومراكز الت�شال.

• اتاحة رقم جديد خا�س بات�شالت الطوارئ يف جميع انحاء اململكة )911(

ولتعزيز كفاءة ا�شتخدام طيف الرتددات الراديوي، وحتديدا ما ورد يف الفقرة رقم )68( من وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 2007، 
فقد مت القيام مبا يلي:

• العمل ب�شكل م�شتمر ودائم على حتقيق التناغم مع التوزيعات والتخ�شي�شات الدولية للرتددات و تقليل الختالفات بني تخ�شي�س 
   وتوزيع الرتددات حمليا وعامليا من اأجل حتفيز النفاذ للطيف باأو�شع قدر ممكن.

• اإجراء مراجعة وتعديل لنماذج واإجراءات تراخي�س الطيف الرتددي واإجراءات وموا�شفات املوافقات التي ت�شدر للمحطات الراديوية ل�شمان 
   ال�شتخدام الأمثل للطيف الرتددي ومواكبة التطورات التكنولوجية يف جمال الت�شالت الراديوية. 

• تعديل وتطوير الإجراءات املتعلقة بالرتددات واملوافقات اخلا�شة بالأجهزة الراديوية وترخي�شها مبا يتناغم مع التطورات الدولية بهذا 
   املجال حيث يعمل على اإتاحة عدد من الرتددات املتعارف عليها دولياً بـ"معفى من الرتخي�س اأو امل�شاع" حيث �شيوؤدي اىل تخفيف 

   املتطلبات والإجراءات ما اأمكن كما �شيعمل على تخفيف اأعباء احل�شول على املوافقات النوعية لأجهزة الراديو. 
• اإجراء املراجعة الدورية لتعرفة ترخي�س الرتددات بال�شافة اىل مراجعة وتعديل مناذج واإجراءات تراخي�س الطيف الرتددي ملواكبة 

   التطورات التكنولوجية احلديثة يف جمال الت�شالت الراديوي .
• ا�شتخدام اأنظمة حا�شوبية واأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي تاأخذ بعني العتبار التقنيات الراديوية احلديثة واملتطورة، 

   والذي �شيوؤدي اىل ال�شتجابة ب�شكل �رضيع اإىل �شكاوى التداخل يف الرتددات وا�شتخدام طرق �شفافة و�رضيعة يف تخ�شي�س وتوزيع الطيف.

لغاية رفع اجلاهزية اللكرتونية للمملكة وللم�شاعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�شبة احلالية لنت�شار الإنرتنت، وحتديدا ما ورد يف الفقرة 
رقم )91( من وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 2007، مت القيام مبا يلي:

• ال�شتمرار يف تعزيز املناف�شة يف �شوق النرتنت من خالل اإيجاد جمموعة من الظروف ال�شوقية التي تعتقد الهيئة اأنها �شت�شهم يف رفع 
   م�شتوى املناف�شة وتنوع التقنيات وخف�س الأ�شعار جلعلها يف متناول �رضيحة اأو�شع من املواطنني ويف مناطق خمتلفة، الأمر الذي �شيوؤدي 

   اىل ازدياد انت�شار النرتنت.
• متابعة التزام ال�رضكات املرخ�شة يف القطاع يف تطبيق قرار رئا�شة الوزراء املتعلق بتخفي�س وتوحيد �رضيبة املبيعات العامة املفرو�شة على   

   خدمات الإنرتنت لت�شبح )8%( بغ�س النظر عن التكنولوجيا امل�شتخدمة اأو اجلهة امل�شتفيدة.
• بناء على الإح�شائيات املتوفرة لدى الهيئة لغاية الربع الثالث من العام 2012 فقد جتاوز عدد م�شتخدمي خدمة النرتنت اأربعة ماليني 

   م�شتخدم، وبن�شبة انت�شار بلغت 63%، اأما عدد امل�شرتكني فقد بلغ حوايل 875 األف م�شرتك وبن�شبة انت�شار بلغت %14.
• ال�شتمرار يف عملية جمع الإح�شائيات املتعلقة مبوؤ�رضات قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات الكفيلة مبراقبة التطور بجاهزية اململكة 

   اللكرتونية وتقدميها لوزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.

ل�شمان توفري بيئة موثوقة لالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، وحتديدا ما ورد يف الفقرة رقم )108( من وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 
2007، مت القيام مبا يلي:

• تعديل م�شودة بنود نظام ترخي�س واعتماد وتنظيم اأعمال جهات التوثيق اللكرتوين.
• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي خدمات الت�شالت العامة يف اململكة لنهاية العام 2012 ما يلي:

     )25( �رضكة ات�شالت حا�شلة على رخ�شة ات�شالت فردية. 
     )50( �رضكة ات�شالت حا�شلة على رخ�شة ات�شالت فئوية. 

ل�شمان الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد، وحتديدا ما ورد يف الفقرة رقم )163( من وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 2007، قامت الهيئة 
مبا يلي:

• اإ�شدار تعليمات مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الرهاب اخلا�شة باجلهات التي تقدم اخلدمات الربيدية ل�شنة 2012.
• ال�شتمرار يف مراقبة تنفيذ م�شغل الربيد العام ل�رضوط عقد الأداء، بالإ�شافة اىل مراقبة التزام م�شغلي الربيد اخلا�س املرخ�شني. 

•  ال�شتمرار يف اإعداد ون�رض البيانات واملوؤ�رضات الإح�شائية بهدف درا�شة ومراقبة تطور ال�شوق الربيدي. 
• البدء باملراحل الأولية لتطبيق اآلية ت�شعري اخلدمات الربيدية احل�رضية .

• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة حتى نهاية علم 2012 كما يلي:
   )6( م�شغل بريد خا�س/ فئة دويل.

   )22( م�شغل بريد خا�س/ فئة حملي. 
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