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  ئيس التنفيذي للهيئةكلمة الر
  

وبعد صدور قانون رسم مالمح مستقبل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردين،  2002شهدت الشهور األخرية من عام 
ية جديدة وبإطار عمل عصري وحديث من أجل العمل والتنظيم، وحتتل اهليئة موقعها يف البيئة التنافس بكينونةاالتصاالت املعدل برزت اهليئة 

  .تعمل من أجل حتقيق خططها االستراتيجية املستقبلية طموحجديدة وتفويض  ةلعامل اليوم كهيئة ذات رؤي
  

وأكدت إعادة بناء اهليئة على استقالليتها وعلى سلطاا املمتدة، ومسؤولياا اجلديدة، مما يبشر بدخول عصر جديد لقطاع االتصاالت 
حتقيق رؤية جاللة امللك  علنا أكثر قرباً منبأن يصبح احملرك الرئيس لنمو اقتصاد املستقبل وأن جي وتكنولوجيا املعلومات، وهو قطاع جدير

  .واملنافسة العادلةالقوانني والتنظيمات املالئمة من خالل لتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف املنطقة  مركزاًبأن نصبح 
  
املعلومات دوراً إجيابياً مهماً يف حياتنا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية،  ، ال بد أن تلعب االتصاالت وتكنولوجياتحقيق ذلكول

الثورة املعلوماتية أساليب وطرق استفادة األردنيني من وال بد أن تغري ليشعر مجيع األردنيني بتحسن ملموس على املستوى النوعي حليام، 
لتحقيق الرخاء يف البالد ضرورياً أمراً  القطاعركات ألعماهلا، وسيكون النجاح يف هذا العديد من اخلدمات والسلع ومن طرق إدارة الش

فهي تركز على محاية العاملون يف القطاع واملستثمرون احملتملون واحلكومة، : ذات نزعة خدماتية ومستهلكوها هم اهليئةمستقبالً، وملا كانت 
عالمة للجودة تصمم لتعزز  وكجزء من هذه االستراتيجية تتجه اهليئة لتقدمي .عادلةسعار املستهلك وضمان وجود خدمات عالية اجلودة بأ

  .التنافس الصحي بني العاملني يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتشجع تقدمي خدمات ذات جودة عالية للمستخدمني
  

املعرفية من أجل تطور أوسع لصناعة  الطاقاتوجتميع ارد البشرية الشفافية، العدالة، االستقاللية، بناء املو: وبتبنيها أعمدة للبناء مثل
املهمة الرئيسة للهيئة هي التأكيد ستكون جياد قطاع متني وصلب، وإل األرضية الالزمةاهليئة  ستؤسساالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

، وعوائد على لالستثمارواسعة ذين سيجدون سوقاً راحبة، فرصاً الثقة واملصداقية لدى املستثمرين الختلق  ومنفتحة منظمة عمل بيئةإجياد على 
  .التنافسية يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتو العادلة وقد فوضت اهليئة لتكون ضامناً مستقالً للممارسات .االستثمار

  
قانون االتصاالت  إصدارمع  1995بدأت التجربة عام  .أصبح األردن رائداً إقليمياً بإنشائه ذراعاً حكوميةً مستقلةً لتنظيم قطاع االتصاالت

عن املهام التنظيمية، وأوجد هيئة حكومية لتنظيم قطاع االتصاالت تتمتع باالستقالل ووضع السياسات الذي فصل بالكامل املهام التشغيلية 
نية وترسخت وأصبحت قصة جناح تتحدث عن املايل واإلداري تتوىل مسؤولية تنظيم ومراقبة قطاع االتصاالت، وقد منت التجربة األرد

رفع الذي عزز استقالهلا ووالذي أطلق مفهوم اهليئة اجلديد  2002نفسها ومنوذجاً إقليمياً حيتذى، بدليل صدور القانون املعدل لعام 
  .، مما يدل على بعد النظر ووضوح االستراتيجية األردنية حنو االنفتاح على العاملمكانتها

  
أركاناً أساسية يف تنظيم قطاع االتصاالت حققت اهليئة  2002وخالل عام . األردنية قصة جناح ومثاال حيتذى لآلخرين أصبحت التجربة

نولوجيا املعلومات مبا يشمل التحضريات إلصدار رخصة لتقدمي خدمة الراديو املتنقل، وضع تعليمات الربط البيين، املوافقة على إطالق كوت
، تطبيق خطة الترقيم الوطنية الشاملة اليت أرست مرحلة للنمو يف املستقبل ومزيد من التحرير، وكذلك )900(خدمة املشاركة بالعوائد 

األركان األساسية ستسهل من تلك . وضع األسس لتنظيم خدمات الربيد، وضع مقاييس وشروط جديدة لتسعري الترددات واستخداماا
  .الوقت الذي حتمي به اهتمامات املستهلكنيعملية منو السوق وتروج  للبيئة التنافسية يف 

   



العميق واليوم، يقود اهليئة جملس من املفوضني املتفرغني بالكامل من أصحاب اخلربات واالختصاصات املتنوعة والسرية املهنية املتميزة والفهم 
عارف واملهارات الالزمة لتقدمي املشورة للحكومة لتجميع امل نقطة ارتكازللسوق، وتطمح اهليئة لتصبح مركزاً للتميز واإلبداع، وترى نفسها 

  .األطر التنظيميةاملفاهيم ووالقطاع اخلاص، والنهوض بأعباء التنظيم ومعاونة احلكومة يف صياغة 
ب اهليئة تنفيذ جدول زمين طموح لألشهر القادمة يتضمن برناجماً لتطوير وتأهيل املوارد البشرية، إدخال برامج متخصصة لتدري اشرتب

ة اهليئة وتطبيق استراتيجي تطبيق وتنسيق إجراءات وأعمالاملوظفني وتدعيم موارد اهليئة القانونية واإلجرائية والتنظيمية، وسيتم التركيز على 
  .شكاوى املستهلكني وفض منازعات القطاعتركز على حل 

اليت تعىن باألردن  العليال اهليئة على أساس املصلحة على وجه اخلصوص أن تعموتكنولوجيا املعلومات  تومن املهم لنجاح سوق االتصاال
 األردنية أو أي طرف من احلكومة على أا ال متثل ذاا، احلكومة، العاملني يف القطاع واملستثمرين، وال بد للهيئة من إبراز املواطن.. ككل

دمات قطاع اتصاالت قوي وصحي خلجلميع يف سوق ا، ولكن على أا متثل املستهلك األردين وتم مبصاحل أي جانب من القطاع فقط
  .والربيد وتكنولوجيا معلومات

  
  

  املخلصة
  

  مىن جنم
  رئيس جملس املفوضني /التنفيذيالرئيس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  
  جملس املفوضني

، 2002املنصوص عليه يف قانون االتصاالت املعدل لعام التنظيمي والتشغيلي اجلديد هيكلها ، طبقت اهليئة 2002تشرين الثاين،  1يف 
يتم تعيينهم من قبل جملس واهليئة،  ةتولون إدارجملس للمفوضني يتشكل من مخسة مفوضني متفرغني ي منتكون اهليكل اجلديد حيث 

حة يف أي من شركات قطاع الوزراء، وخيضعون لقيود صارمة فيما يتعلق مبلكيتهم حلصصٍ أو شراكات يف السوق، تعزهلم عن أي مصل
االتصاالت أو تكنولوجيا املعلومات، وترتبط اهليئة مباشرة مع رئيس الوزراء وتعمل بشكل مستقل عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

  .املعلومات، ولكن بتوافق مع سياساا العامة
  

خلفيات وخربات خمتلفة وواسعة قد جاؤو مبا ميلكون من نوعة، فوتعترب القدرات الفكرية املتراكمة اليت جلبها أعضاء الس معهم كبرية ومت
الرئيس التنفيذي للهيئة /ويتكون جملس املفوضني من رئيس جملس املفوضني .تشمل النواحي الفنية والقانونية واملالية والتجارية والتنظيمية

  .ونة، واملفوض السيد فادي قعوارالسيدة مىن جنم، ونائب الرئيس السيد مأمون بلقر، واملفوض السيد حممد اخلصا
  
  

  السري الذاتية للمفوضني
  
  السيدة مىن جنم 

  الرئيس التنفيذي هليئة تنظيم قطاع االتصاالت
  

عاماً، وهي حالياً الرئيس التنفيذي  24كثر من أل متتلك السيدة مىن جنم خربة كبرية يف جمال قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات متتد
  .2002تشرين الثاين  1يس جملس املفوضني، وقد عينت من قبل جملس الوزراء يف للهيئة ورئ

  
للتكنولوجيا مديرة شغلت السيدة مىن جنم قبل توليها الرئاسة التنفيذية للهيئة عدة مناصب رفيعة، منها مديرة الستراتيجيات اجليل اجلديد و

كمستشارة تقنية للعديد من  واسعةخربة واسعة سبت تكالواليات املتحدة، واملتطورة يف عدد من كربيات شركات االتصاالت العاملية يف ا
وشاركت يف مشاريع لالحتاد الدويل  ، )شركة االتصاالت حالياً( هيئات األمم املتحدة ويف مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية األردنية

يجيات وتنسيق نقل التكنولوجيا وتوفري خدمات استشارية عملها مع األمم املتحدة على تطوير االستراتانصب  .(ITU)لالتصاالت 
  .يف العديد من املشاريع التكنولوجية طويلة األمد عالية املستوى الناشئةلألسواق 

  
ومن قبل كانت السيدة جنم قد أسست وأدارت شركة استشارية ألنظمة املعلومات متخصصة يف تطوير أنظمة تكنولوجية لتحليل البيانات 

 من بينهاالتصاالت ل رائدة ويف أحباث السوق والدراسات التنافسية، وقد كان عملها األول كمهندسة تصميم مع شركات الكبريذات الكم 
  .(Litton Resources)و  (Texas Instruments)شركة 

  
ادة البكالوريوس يف اهلندسة حتمل السيدة جنم شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف يف إدارة األعمال التنفيذية من جامعة شيكاغو، وشه

  .القاهرة ةاإللكترونية من جامع



  :مجعية احلاسوب األردنية وعضو يف اهليئات املتخصصة التالية يف مؤسسعضو والسيدة جنم هي 
  

o لس االستشاري لتكنولوجيا االتصاالت واملعلوماتا  
o اللجنة امللكية يف قمة املرأة العربية 
o ترونياتمؤسسة مهندسي الكهرباء واإللك 
o احتاد صناعة االتصاالت 
o جمموعة تطوير CDMA 
o مشروع شراكة اجليل الثالث 
o نادي خرجيي جامعة شيكاغو 
o نقابة املهندسني األردنيني 

  
  مأمون بلقر

  نائب رئيس جملس املفوضني
  

، ومتتد خربة السيد بلقر ، ويشغل اآلن منصب نائب رئيس جملس املفوضني2000عني مديراً عاماً هليئة تنظيم قطاع االتصاالت يف عام 
كمهندس لالتصاالت  1976سنة يف قطاع االتصاالت، حيث انضم إىل مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية عام  25ألكثر من 

حيث قاد الفريق الذي أسندت إليه مهمة إعادة هيكلة مؤسسة االتصاالت وحتويلها  1994احململة، وتنقل بني عدة مواقع تنفيذية حىت عام 
 1999عني مديراً عاماً لشركة االتصاالت األردنية املستحدثة، وبعد خصخصة الشركة يف اية عام  1997إىل شركة جتارية، ويف عام 

  .، شركة اهلواتف املتنقلة الثانية واملنبثقة عن شركة االتصاالت األردنية"موبايلكوم"عني السيد بلقر رئيساً لس إدارة 
  

  .بريطانيا جامعة هدرسفيلد يف ة البكالوريوس يف اهلندسة منوحيمل السيد بلقر شهاد
  

  املهندس حممد عيسى خصاونة
  مفوض يف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

  
عاماً يف جمال االتصاالت باإلضافة إىل خرباته الطويلة وعمله للمسامهة يف تطوير قطاع االتصاالت  30متتد خربة املهندس خصاونة ألكثر من 

  .السعودية، اليمن، عمان وفلسطني: فقد عمل يف عدة بلدان عربية أخرى من ضمنهايف األردن، 
وساهم املهندس خصاونة يف تطوير سياسات حترير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وإعادة هيكلة سوق االتصاالت، وصياغة 

  .القطاع وإعداد مواصفات شبكات االتصاالترخص االتصاالت، باإلضافة إىل ذلك فقد شارك يف دراسة جدوى االستثمار يف 
  .ويذكر أن املهندس حممد اخلصاونة عمل مؤخراً مستشاراً يف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  .مصريف  وحيمل السيد اخلصاونة شهادة البكالوريوس يف هندسة االتصاالت من جامعة عني مشس
  
  
  
  



   ,فادي قعوار
  التصاالتمفوض يف هيئة تنظيم قطاع ا

  
عاماً كمحلل مايل عمل يف جمال تصميم وإعداد األنظمة املالية وتدقيق احلسابات وتصفية  12متتد خربة السيد فادي قعوار ألكثر من 

سنوات يف إحدى شركات أنظمة املعلومات يف الواليات  3الشركات وجماالت أخرى ذات عالقة يف القطاع اخلاص، حيث عمل ملدة 
  .املالية تأعوام كمدير تنفيذي لفرع األردن إلحدى كربيات شركات احملاسبة والتدقيق واالستشارا 10ا يزيد عن ملديه املتحدة و

  
د شارك السيد قعوار كعضو يف العديد من اللجان املتخصصة إلعادة تنظيم مهنيت احملاسبة والتدقيق يف األردن وجلان فنية أخرى، وعقد العدي

  .واضيع التدقيق واحملاسبة واملواضيع املالية األخرىمن الندوات واللقاءات حول م
ضريبة من حيمل السيد قعوار شهادة البكالوريوس يف احملاسبة من اجلامعة األردنية، وشهادة املاجستري يف احملاسبة املهنية وشهادة ماجستري يف ال

  :هنية التاليةجامعة هارتفورد يف الواليات املتحدة األمريكية، وهو عضو فعال يف اهليئات امل
  

o جملس احملاسبة يف والية كولورادو.  
o مع األمريكي للمحاسبني القانونينيا. 
o مجعية خرباء الغش 
o مع العريب للملكية الفكريةا 
o اجلمعية العربية إلدارة املعرفة 
o مجعية خرباء التراخيص 
o مجعية مدققي احلسابات األردنية 

  :االستاذة مصون شقري
  طاع االتصاالتمفوض يف هيئة تنظيم ق

  
 عملت األستاذة مصون شقري كمحامية ومستشارة قانونية ملدة ستة عشرة سنة يف مكتبها اخلاص ترافعت خالهلا أمام احملاكم األردنية مبختلف
ة درجاا، كذلك فقد قدمت استشارات ودراسات قانونية يف حقول متعددة من القانون مع تركيز رئيسي وأساسي على القضايا املتعلق

كذلك فقد عملت وبصورة متخصصة يف جمال التحكيم التجاري الدويل .  بالقانون التجاري وقانون الشركات وقوانني احلزمة االقتصادية
أعدت األستاذة شقري دراسات متعددة .  وشاركت يف العديد من املؤمترات والندوات اإلقليمية والدولية واملتعلقة بالتحكيم التجاري الدويل

 . القانون املدين والتحكيم والتأمني ومنظمة التجارة العامليةيف نطاق 
شاركت األستاذة شقري يف العديد من احملاضرات يف مناطق خمتلفة من اململكة وكذلك يف الندوات التلفزيونية واملتعلقة بشؤون 

لجان امتحانات احملامني املتدربني وجلان تقدير قانونية واجتماعية وسياسية، كذلك مارست العديد من األنشطة النقابية من خالل عضويتها ل
  . أتعاب احملاماة 

حتمل األستاذة شقري شهادة البكالوريوس يف القانون من اجلامعة األردنية وتنهي حالياً متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف 
  : التحكيم الدويل، وهي عضو فعال يف اهليئات املهنية التالية

  . مني الربيطاينعضو يف جممع احملك -1
  . عضو يف االحتاد العريب للتحكيم الدويل -2
 . عضو يف مجعية احملكمني العرب واألفارقة -3



  
  



  



  مواجهة حتديات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات األردين
  

  قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتلرؤية جاللة امللك 
  
اعتمدنا خطة عمل دف إىل تشجيع هذا فقد  ،احملرك احلقيقي للتنمية االقتصادية املستدامة والقطاع اخلاص هاستثمار  بأن إدراكاً منا"

إىل حترير هذه القطاعات من خالل  اهلادفةالتشريعات  اخلطة سن هذه ، وتتضمناألرديناالقتصاد  يفالرئيسة االستثمار يف القطاعات 
 "العادلة ضمان املنافسةاملالئم ولتنظيم اخلصخصة وا

  
  املعظم من أقوال جاللة امللك عبد اهللا الثاين

  
  إطار العمل اجلديد للتنظيم

طار التنظيمي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األردن حنو الوفاء مبتطلبات قطاع حتول اإلخالل السنوات القليلة املاضية، 
  . وزيادة االعتماد على القطاع اخلاص القطاع وحتريراجلديدة  اراتاالستثمرحلة من االتصاالت يف التحضري مل

  
واليت  تأسست  -مؤسسة االتصاالت السلكية والالسلكية  فنظمت فقد ،ذاتياًشؤونه يقوم بتنظيم مشغل االتصاالت كان ، 1995قبل عام 
، صدر قانون 1995ويف سبتمرب  .يد واالتصاالتخدمات االتصاالت يف األردن حتت إشراف وزارة الرب مجيع وأدارت -  1971  يف عام 

احلكومة تسمى شركة االتصاالت األردنية  متلكهاجديد لالتصاالت دعا إىل حتويل مؤسسة املواصالت السلكية والالسلكية إىل شركة 
  . القطاع يفة يسياسات احلكومالتوىل مهمة تطبيق يتنظيمي جهاز ك هيئة تنظيم قطاع االتصاالتمبوجب القانون أيضاً  تأسسو
  
 تكوينيف حمدثة تغيريات جوهرية  2002اعتباراً من آذار مت تطبيقها  2002على قانون االتصاالت يف عام  هامةأجريت تعديالت قد و

 .تطلب القانون املعدل وجود جملس مفوضني يضم مخسة أعضاء متفرغني لقيادة الس الذي يتم تعيينه من قبل جملس الوزراءلقد  .اهليئة
علماً بأن جملس إدارة اهليئة كان يتكون من وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كرئيس للمجلس، ومدير عام اهليئة كنائب للرئيس، 

  :باإلضافة إىل أربعة أعضاء من كال القطاعني العام واخلاص وهم
o اجلامعة األردنية/ عميد كلية احلقوق 
o املدير العام لشركة الكهرباء األردنية 
o ثالن عن القوات املسلحة األردنيةمم  

  
عامة للقطاع حل  املستهلك األردين واملصاحل الامص حتمي ةحمايد كجهةالتأكيد على استقاللية اهليئة هو  2002قانون  نص عليهأهم ما إن 

رتاهة يف فض الرتاعات مهمة حيوية لتأكيد التجرد وال وهي: خلدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتككل، وذلك يف سوق قوي وفعال 
  .يف السوقاملنافسة وتأمني القواعد العامة اليت تكفل 

  
 واملصداقية للمضياالستجابة الفاعلة ملتطلبات القطاع ومنحه الثقة ونزاهة، قد مكنها من  باستقالليةلعب دور احلكم قدرة اهليئة على إن 

ملعايري العاملية ليصبح األردن مهيئاً للمنافسة يف القرن احلادي مع اردين سوق االتصاالت األضمان انسجام قدماً، وتعتزم قيادة اهليئة 
  .والعشرين

  
  



  
  تنظيم قطاع االتصاالت ورسالة هيئةرؤية 

  
إجناز وتطوير بيئة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تتصف بالتنافسية والتطور والتنظيم واالنفتاح على اجلميع، وذلك بغرض جذب :الرؤية

  .من االستثمار لألردن وحتسني مقاييس خدمات االتصاالت املقدمة للمواطنني األردنيني أكرب قدر
  
عالية لكافة املستفيدين بأسعار عادلة ومقبولة ويف متناول بسوية ضمان توفر خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات متقدمة  :رسالةال

. تشجع التنافسية واالستثمار عادلة بيئة تنظيميةإلجياد اللية وانفتاح وشفافية اجلميع، من خالل العمل مع كافة اجلهات ذات العالقة، باستق
 تلبية متطلبات اململكة من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على املدى البعيدوبالتايل، 

  
  
  

  أهداف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
 ومتاحة للجميع عادلةوأسعار عالية ودة اتصاالت وتكنولوجيا معلومات جب خدمات تقدميضمان  •
  ومحاية مصاحلهم كافة املستفيدينمتطلبات االهتمام بتلبية  •
  ضمان تلبية احتاجات املواطنني واملستفيدين اآلخرين من خدمات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات •
ومؤسسات  املؤسسات غري احلكوميةحتقيق األهداف املشتركة من خالل العمل بفعالية مع كافة اجلهات ذات الصلة، ومع كافة  •

  القطاع اخلاص
 املستقبليةاحلالية و استقطاب املوارد البشرية والتقنية الالزمة ملواجهة التحديات •
  تأمني إطار تنظيمي شامل للقطاع •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  2002إجنازات ومهام 

  
  (NNP)خطة الترقيم الوطنية 

  
مت استكمال خطة ترقيم  2002املعلومات إىل زيادة الطلب على أرقام االتصاالت، ويف عام أدى منو وحترير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

من قبل هيئة تنظيم رمسياً وطنية شاملة، وذلك بالتعاون مع مستشارين دوليني وخرباء من قطاع االتصاالت األردين، ومتت املوافقة عليها 
يف قطاع  ةعنيهات املمبساعدة مستشارين دوليني واجلاخلاصة ذه اخلطة  لتعليماتوسيصار إىل تطبيق ا 2003قطاع االتصاالت يف آذار عام 

وستمكن وثيقة التعليمات املرافقة للخطة اهليئة من إدارة الثروة الرقمية احملدودة بكفاءة واحملافظة عليها، وستلعب خطة  .االتصاالت األردين
وكذلك ستعمل على  ،ع وجود خدمات جديدةيز التنافس وتشجيتعزستعمل على الت، والترقيم الوطنية دوراً حيوياً يف تنظيم قطاع االتصا

باإلضافة جمموعة من خطط العمل و عقد ورشات عمل تتعلق بالتطبيق  2003وسيتضمن تطبيق خطة الترقيم الوطنية يف عام  .فتح السوق
 عطالنية ختفيض الكلفة على املستهلك وعلى القطاع وتقليل األوسرياعي تطبيق خطة الترقيم الوط. ملا مت إجنازه عملية مراجعة الحقةإىل 
  .2003ومن املتوقع أن تستكمل اخلطة مع اية  ،االستخدام اخلاطئ لألرقام القدميةناجم عن ال
  

  تعليمات الربط البيين
التطبيق دخلت اآلن مرحلة  -2003من عام  مع بداية الربع الثالثاليت اصدرا اهليئة ومن املقرر أن ادخاهلا حيز التنفيذ - تعليمات الربط 
منصوص كما هو  (RIO)" العرض املرجعي للربط"يت اعتربت كشركات مصنفة اإلعالن عن الشركات ال منحيث طلب  النهائية اآلن،

ألسعار  اًإطار وتنشئ ،وتضع التعليمات منهجية لتحديد األسعار .الشفافية بني املشغلني مل على تعزيزيف التعليمات، األمر الذي سيععليه 
درجة كبرية من  وإجيادعادلة بني املشغلني  خلق بيئة تنافسيةن اهليئة مسؤولة عن إوكجزء من مهمتها ف .ةأساس الكلفالربط املبنية على 
ئل الربط البيين، لسلوك غري التنافسي يف مسانع امصاحل املستهلكني، لذلك تسعى التعليمات مل، باإلضافة إىل احملافظة على التعاون بينهم

 التجارية مارساتامل"مع حاالت الرتاع املتعلقة بالربط البيين، وهذا سيشجع ديد آلية واضحة للتعامل وتأسيس دليل تنظيمي للربط البيين، وحت
  .للمستخدمني من خالل الكفاءة التقنية واالقتصاديةعالية ودة جبمن قبل املرخصني ويعزز توفري اخلدمة " املثلى

  
  خدمة الراديو املتنقل اجلديدة ترخيص

 200، مما سيتيح توفر حوايل الرقمي مليون دوالر يف نظام الراديو املتنقل 60قيمه باستثمار ستقطاب إ 2003شهد األول من نيسان 
وقعت وقد  .السوق بني مجيع املشغلني يف ةوالعادل ةالفعالنافسة رفع مستوى املباإلضافة إىل أنه سيعمل على فرصة عمل أمام األردنيني، 

املرخصة سابقاً لتشغيل خدمات ) شركة مرسال(اتفاقية ترخيص مع  ةالالسلكيخدمات االتصاالت بعد التفاوض مع عدد من مشغلي  ،اهليئة
يع الشروط إعداد االتفاقية ومجذلك  مبا يف -استعداداً إلطالق اخلدمة . ،  إلطالق أول نظام للراديو الرقمي املتنقل(paging)النداء اآليل 
معايري األداء واألهداف  اليت جيب على املشغلني االلتزام  ا من أجل توفري خدمة ذات  2002أعدت اهليئة خالل عام فقد  -والقوانني

  .سوية عالية للمستهلكني
  
  
  
  
  



  )900أرقام ( املشاركة بالعوائدخدمات 
فعالة لزيادة والء الوسائل ال اإلضافية من يةدمات اهلاتفاخل، أصبحت ياةيشهد وترية عالية من التطور والنمو يف شىت جماالت احليف عامل 

واستجابة ملا ملسته من اهتمام لدى الشركات إىل تزويد  2002املستهلك وحتقيق رضاه، وكسب ثقة املستهلكني بكافة فئام، وخالل عام 
من احلصول على جمموعة  ملستهلكنيا متكن إضافية توفر خدمات ، واليتاملشاركة بالعوائداخلدمة، أجرت اهليئة دراسة معمقة على خدمات 

  .مميزة من اخلدمات
مبينة أن هذا النوع من اخلدمات ال حيتاج إىل جتاه هذه اخلدمة وقد زودت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اهليئة بسياستها الرمسية 

وتعكف اهليئة . للخدمةاالستعمال الصحيح كومية األخرى ذات العالقة مبا يضمن ترخيص، وإمنا ينبغي تنظيمه من قبل اهليئة واملؤسسات احل
  .مع تطبيق خطة الترقيم الوطنيةوبالتزامن حالياً على صياغة التعليمات من أجل تنظيم اخلدمة 

  
  

  يةالربيداخلدمات تنظيم 
وقد . دف إصالح وإعادة هيكلة خدمات الربيد األردين 2002صدر قانون الربيد اجلديد يف فقد حترير قطاع الربيد، كخطوة أولية حنو 

، وأسس شركة الربيد األردين )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات حالياً(فصل القانون أعمال الربيد عن وزارة الربيد واالتصاالت 
ويكمن ، 2002لعام خرية على قانون االتصاالت التعديالت األتتوافق مع ومنح اهليئة سلطات تنظيمية معينة  كوحدة مالية وإدارية مستقلة،

مت حتديدها يف عقد األداء املربم بني وزارة يت جلودة والكفاءة والتسعري والفيما يتعلق با لشركةلداء مؤشرات األمراقبة  دور اهليئة حالياً يف
الذي سيتم إصداره من قبل جملس اص اخلربيد لا يمشغل وعمالً بنظام ترخيص .االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وشركة الربيد األردين

 آلية النظامضع هذا وسي .ستتوىل مهمة إصدار الرخصفإن اهليئة ، الربيد، وكما هو مشروط يف قانون الوزراء استناداً إىل قانون الربيد
  .جمموعة من اخلدمات الربيديةلتقدمي  لترخيص شركات القطاع اخلاص

  
  
  

  إدارة الطيف الترددي
اليت تعمل وفق االتصاالت الراديوية مع االجتاهات احلديثة لتقنيات الالسلكي، قامت اهليئة بوضع واعتماد املواصفات والشروط ألجهزة متشياً 
، وأنظمة )WiFi(و  ،(WLAN)شبكات احمللية الالسلكية ال، واليت تستخدم يف (Spread Spectrum) الطيف التردديتقنية 

قطاع يساعد يف عمل جيجاهريتز، مما  5جيجاهريتز و  2.4اليت تعمل ضمن النطاقات الترددية  (Bluetooth)تراسل املعطيات، وأنظمة 
  .االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وفقاً ألحدث املقاييس واملعايري العاملية

  
اتف الرقمية الالسلكية اهليئة جمموعة من املقاييس واملواصفات ألجهزة اهلوحتسني سوق خدمات االتصاالت، فقد وضعت ومن أجل 

املستوردة واليت تعمل ضمن جمال ترددات واسع، فاحتة السوق أمام دخول التقنيات الرقمية املتقدمة واليت ستحل تدرجيياً حمل األنظمة 
  ).اتفيةوخاصة املقاسم اهل(الرقمية ألنظمة االتصاالت داخل املباين   DECTالتماثلية، وأيضاً اعتمدت مواصفات وشروط تكنولوجيا  

  
التعرفة السابقة، وقد أظهرت  هيكل عاين منهايلترددات عاجلت الثغرات اليت كان لتعرفة جديدة  أيضاً ، وضعت اهليئة2002 عام خالل

التعرفة اجلديدة قدراً أكرب من املساواة بني املشغلني الذين يستخدمون الطيف الترددي، وأسست نظاماً أكثر شفافية مشجعة استخدام 
  .يات اجلديدة من خالل توفري جمال واسع من الترددات، وحتقيق عوائد أعلى خلزينة الدولةالتقن

  



 ادولة على مستوى العامل نشرت مواصفا 52يف جمال مقاييس االتصاالت، كان األردن واحداً من  املرموقةاألردن  ملكانةوكانعكاس 
 British Standards”ضمن مرجع املعهد الربيطاين املعتمدة لألجهزة الراديوية  EMCللتوافق الكهرومغناطيسي 

Institute/Technical Information Group“.  
  
  

  يف نشاطات القطاع املشاركة
         

  

:2002ويبني اجلدول التايل مشاركات اهليئة اخلارجية يف العام   
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  اخلطط االستراتيجية املستقبلية
  

  جية واألهدافالغايات االستراتي
 

من  هااختطت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لنفسها منهجاً طموحاً إلجناز أهدافها وحتقيق غاياا، وحتلت باملرونة الالزمة لتحقيق ما أوكل إلي
ظيف والتأهيل، وهي للتوفقد اختذت هيكالً تنظيمياً وخمططاً استراتيجياً جديدين، وأطلقت برناجماً ، أهدافهاومن أجل حتقيق .  مهام وأهداف

شفافية اختاذ القرارات وإشراك األطراف  وضمان ،تدعيم موارد اهليئة القانونية واإلجرائية والتنظيميةبصدد تطبيق برنامج تدرييب ملوظفيها و
  . املعينة يف صنعها وتطوير وتنفيذ استراتيجية راسخة  وحمكمة للعناية باملستهلك

  
  :تحقيق خططها االستراتيجيةلاهليئة الكيفية اليت ستقوم ا  التالية اإلجراءاتتوضح األهداف و

  
  :اهلدف األول

  "  ومتاحة للجميع عادلةعالية وأسعار اتصاالت وتكنولوجيا معلومات بسوية  خدمات تقدميوتسهيل ضمان "
 

  اخلطوات
  

عالية وأسعار معقولة ويف متناول  توافر اخلدمات للمستخدمني  بسوية لضمان تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات •
 .اجلميع

 .الشركات املرخصة لتليب حاجات املستخدمني/جودة اخلدمات املقدمة من قبل املرخصنيستوى حتديد احلد األدىن مل •
 .واالستثمار يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ةالعادل نافسةز امليفحت •
 .مشاريع وأعمال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات احلالية واملستقبليةتعزيز الفرص من أجل املشاركة املباشرة يف  •

  
  

  :اهلدف الثاين
 "ومحاية مصاحلهم االهتمام بتلبية احتياجات ومتطلبات كافة املستفيدين"
  

  اإلجراءات
 .شكاوى املستخدمني واملعنيني يف القطاع بفعالية وكفاءة معاجلة •
 .سارات واقتراحات اجلمهوراحلرص على فتح أبواب اهليئة أمام استف •
 .التأكيد على مراقبة شروط الرخص بالنسبة للمعايري واجلودة واألسعار •
 .مع مواد القانون اليت تضمن حقوق املستخدمنياإلنسجام التأكيد على  •

  
  
  
  
  



  :اهلدف الثالث
 "جيا املعلوماتضمان مقابلة كافة احتياجات االردنيني واملستفيدين االخرين من خدمات االتصاالت وتكنولو"
  

  اخلطوات
 .بناء درجة عالية من الثقة يف الشبكات احمللية •
 .دفع تطوير البىن التحتية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مجيع مناطق اململكة •
 .متكني مجيع مواطين األردن واملستفيدين اآلخرين من االستفادة من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات •
 . ل إدخال خدمات وتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اجلديدةتسهي •
 .ات املتطورة للمملكةاجاحلقواعد التنظيم وإصدار القوانني واألنظمة املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتلبية  وضع •

  
  

  :اهلدف الرابع
  "ذات العالقة لتحقيق األهداف املشتركة ة والقطاع اخلاصالدولية، احلكومية، غري احلكوميالعمل بفعالية مع كافة اجلهات "
  

  اخلطوات
 .مالئمة لتقدمي خدمات االتصاالتوضع خطط  •
 .تقدمي املساعدة واالستشارات التنظيمية عند احلاجة •
 .مساعدة املؤسسات األخرى يف إجناز مبادراا املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات •
 .لكة يف االجتماعات واملؤمترات والوفود و ورشات العمل ذات العالقةاملسامهة يف متثيل املم •

  
  
  

  :اهلدف اخلامس
  "املرونة الكافية ملواكبة التغريات التكنولوجية ضمان"

  
  اخلطوات
 .ضمان الوصول إىل املساعدة االستشارية إلجناز أهداف اهليئة وغاياا •
 .ضمان استمرارية بناء املوارد البشرية •
 .املعدات واألدوات احلديثة  واملتقدمة لتحسني أداء اهليئةضمان توافر  •
 .تطبيق قواعد السلوك املؤسسي على موظفي اهليئة •
 . تعزيز ومباشرة أحباث االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التقنية واالقتصادية والتسويقية املتقدمة •

  
  
  
  



  اهلدف السادس
  "املستقبليةاحلالية و اجهة التحدياتاستقطاب املوارد البشرية والتقنية الالزمة ملو"
  

  اخلطوات
 .قانون االتصاالت والقوانني األخرى ذات الصلةلوفقاً املساعدة يف إعداد التشريعات املناسبة للخدمات ذات العالقة  •
 .تأسيس أطر التنظيم الضرورية للخدمات ذات العالقة •
.اصتوفري الرقابة العامة لألطر التنظيمية للقطاعني العام واخل •



  2003مراجعة خطة عام 
  

، وتكرس اهليئة هذا املفهوم الطموح والواعد حمرر ومنظمقطاع اتصاالت وتكنولوجيا معلومات ختتط اهليئة حبلتها اجلديدة طريقها حنو 
وجتميع الطاقات املعرفية الشفافية، العدالة، االستقاللية، وتأهيل املوارد البشرية، : بدعمها له من خالل التأكيد على أعمدا اخلاصة للبناء

  . واليت ستعمل على تطوير القطاع بشكل أوسع ليتوافق مع املقاييس العاملية
  

  :دف اهليئة إىل حتقيق نشاطاا التقنية واالقتصادية واملالية والتسويقية خالل العام، كما يليولذلك 
  
  
  
  

  الفنيةالنشاطات 
  

  )Quality of Service Benchmarks( ودة اخلدمةجلالقياس املقارن 
مقاييس جودة اخلدمة تعمل اهليئة على تأسيس وتطبيق يف سعيها لتمثيل املستهلك األردين واملصاحل األوسع جلميع املعنيني يف القطاع، س

(QoS)الشركة ذات يف اختيار  ماملقارنة بني أداء مشغلي الشبكات ويساعدهللمستهلكني وذلك سيتيح . ، الرقابة، التدقيق، ونظام التقارير
ستوى اخلدمة مبتحسني جودة اخلدمة، وسريفع من وعي املستهلك لبني املشغلني كما سيعمل ذلك على تعزيز املنافسة  .األداء املهين األفضل

  .ستوى أفضل من اخلدمةمللحصول على املتوقع أن يقدمه املشغلون، مما يشجع وجود مستهلك واعٍ حلقوقه وطامح 
  
  

  تأنظمة قواعد البيانا
لبناء وحتديث  2003 عام للسماح جلميع املعنيني يف القطاع باإلطالع على املعلومات اليت حيتاجوا بسهولة وسرعة، دف اهليئة خالل

وكجزء من هذا التوجه، تسعى اهليئة أيضاً إلجراء محلة لتشجيع  .واملوافقات النوعية (QoS)أنظمة قواعد بيانات للترقيم وجودة اخلدمات 
توجه اململكة حنو احلكومة اإللكترونية، وسيتضمن ذلك توفري مناذج الطلبات تناغماً مع ر على استخدام خدمات اهليئة اآللية اجلمهو

لهيئة، مما سيوفر عليهم الوقت لمن حاجة املراجعني  توستقلل هذه اإلمكانيا. واملعامالت على اإلنترنت من أجل املوافقات النوعية والترقيم
سيتم الربط مع  2003 عام تتجه اهليئة لتبسيط وتسهيل اإلجراءات أمام مجيع املعنيني مبا فيهم املشغلني واملستثمرين، وخالل كما. واملال

  .قاعدة بيانات دائرة اجلمارك للسماح ملوظفي اجلمارك بالدخول إىل قاعدة بيانات اهليئة، مما يوفر وقت ومال املستثمر
  
  

 فقات النوعيةتطوير املقاييس وإجراءات املوا
لذلك، دف اهليئة إىل  .اهليئة إلنشاء وإجياد التنافس الصحي بني املعنيني يف القطاع ولتقدمي خدمات ذات سوية عالية للمستخدمني تسعى

ت للفحص مزودة بتأسيس خمترباأيضاً وستقوم اهليئة . حتديث إجراءات موافقاا النوعية ومعايري القطاع لتنسجم وتتوافق مع املعايري العاملية
 .عزيز منو وديناميكية القطاعكذلك تلتطوير واوتبحث اهليئة باستمرار عن طرق . بكل ما يلزم من معدات للتأكد من تطبيق هذه املعايري

  .ق احملليوللمحافظة على مقاييس باملستوى العاملي، ستسري اهليئة جنباً إىل جنب مع املعايري واملقاييس العاملية من أجل تطبيقها يف السو
  



  
  

  تطبيق خطة الترقيم
تطبيق مبادرة هامة كانت قد بدأت العام املاضي، إذ ستطبق اهليئة تعليمات خطة الترقيم الوطين، بالتعاون مع  2003سيشهد عام 

، وسيعقدون مستشارين دوليني واملعنيني يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف األردن، وسيضع األطراف ذوي العالقة خطة عمل
وستلعب خطة الترقيم الوطين دوراً حيوياً يف تنظيم قطاع االتصاالت، وستعزز التنافسية  .مراجعتهاويتم ورشات عمل تطبيقية على الترقيم، 

 إجنازات ومهام العام: ملزيد من التفاصيل، لطفاً انظر القسم(إجياد خدمات جديدة، كما ستعمل على فتح وحترير السوق، على وتشجع 
2002.(  

  
  
  
  

  تعليمات الربط البيين
، وستلتزم الشركات املرخصة 2003، ومن املنتظر تفعيلها خالل عام 2002تعترب تعليمات الربط البيين إجنازاً آخر مت حتقيقه خالل عام 

أساساً شفافاً  (RIO)ويشكل العرض املرجعي للربط  .كما هو مطلوب يف التعليمات (RIO)املصنفة بتقدمي العرض املرجعي للربط 
مع طرف آخر من خالل اتفاقية ربط معيارية، وتسعى التعليمات لتجنب السلوك غري التنافسي يف مسائل الربط، وتأسيس لتعاقد الشركات 

عام ال مإجنازات ومهاملزيد من املعلومات، أنظر قسم(، اليت تتعلق بالربط البيين حاالت الرتاعلتعامل مع ل أسسدليل تنظيمي للربط، وتوثيق 
2002(.  

  
  

  النشاطات االقتصادية واملالية
  

  ، انسياب وأمتتة عمليات اهليئةواملراجعةالتوظيف 
تطمح اهليئة لتصبح مركزاً لتجميع القدرات واملعارف، وترى نفسها كقوة حافزة لإلبداع، ولتحقيق هذه الطموحات، جيب أن متتلك اهليئة 

ليت تساهم يف جعل اهليئة أكثر فاعلية، لذلك تسعى املفوضية لزيادة عدد املوظفني لتأكيد مبدأ توزيع املوارد الكافية، واإلجراءات والعمليات ا
تبىن هيكلية جديدة لتحسني وتطوير التخصصية يف العمل، وتتجه إضافة إىل أن اهليئة ست. إىل زيادة الفاعلية والكفاءة ؤديالعمل، والذي سي

قسم العائدات بربنامج حلساب  وتزويدحوسبة مجيع اإلجراءات احملاسبية  وذلك من خاللواألنظمة املالية، اهليئة أيضاً ألمتتة أنظمة احملاسبة 
  . ، وبرامج أخرىالرخص جتديدالعائدات، املخالفات وغرامات جتاوز تاريخ 

  
  

  دراسات السوق
تتضمن تقييم سوق االتصاالت وتقييم  - كجزء من بناء قاعدة املعرفة  - 2003ستجري اهليئة سلسلة من دراسات السوق خالل عام 

ت التعرفة بناًء على الكلفة احلقيقية وعدد املشتركني، وستؤسس اهليئة قاعدة بيانات حمدثة ستحتوي على البيانات املالية لشركات االتصاال
  .لسلسة الزمنيةاعلى أساس  املرخصة

  



  
  املشاركة بالعوائدخدمات  
  
 إضافيةوإصدارها من قبل اهليئة، وتوفر هذه اخلدمات خدمات  املشاركة بالعوائدلى خدمات ، ستتم املوافقة ع2003خالل عام   

للمستهلكني، متكنهم من االستفادة من هذه اخلدمات املميزة، بينما ستكون العائدات الناجتة موزعة بني مزودي اخلدمات واملشغلني، 
ليمات، وستنظم أيضاً العالقة بني املشغلني ومزودي اخلدمة، ومها اجلهتان اللتان وستحدد اهليئة أرقاماً ملزودي اخلدمات وتراقب تطبيق التع

  ).اهليئةإجنازات : ملزيد من التفاصيل، انظر القسم(ستتقامسان العائدات الناجتة عن هذه اخلدمات، 
  
  
  
  

  تنظيم خدمات الربيد
اً عميقاً للمدى اليت تستغرقه عملية إزالة العوائق واحلواجز من سوق لقد منحت اخلربات املكتسبة يف جمال حترير قطاع االتصاالت للهيئة فهم

اتفاقيات ترخيص  – 2003خالل  –يتجه حنو االنفتاح، وكجزء من سلطاا التنظيمية اجلديدة بشأن تنظيم اخلدمات الربيدية، ستعد اهليئة 
وستصدر  .مع التركيز على حقوق املستهلك (QoS)دمة بناًء على نظام ترخيص مشغلي الربيد اخلاص لتتضمن مؤشرات أداء جلودة اخل

سيكون للهيئة دوراً رقابياً مزدوجاً  ،، باإلضافة إىل ذلك2003، والذي سيصدر يف عام النظاماهليئة رخصاً لشركات القطاع اخلاص حسب 
رفع تقارير  اهليئة وستتوىل .ليمات عقد األداء، وعلى شركة الربيد األردين وفقاً لتعبشروط الرخص مللتحقق من االلتزااجلدد  رخصنيعلى امل

مات إىل احلكومة فيما يتعلق بالتوافق مع التعليمات والتوصيات املقدمة، باإلضافة لذلك تعتزم اهليئة إجراء دراسة لتقييم بنية الكلف للخد
ديد الكلف جنباً إىل جنب مع أسعار املستهلكني، ، لتحاألسعار حسب ما نص عليه قانون الربيدالربيدية قبل قيام شركة الربيد بإعادة تقييم 

  ).اهليئة إجنازات : ملزيد من التفاصيل، انظر القسم(
  
  

 إدارة الطيف الترددي 
دورها يف تطوير املقاييس  – 2003خالل  –تسعى اهليئة إىل تطوير بيئة اتصاالت وتكنولوجيا معلومات منظمة وعادلة، وستتابع املفوضية 

وستصادق اهليئة على خطة الترددات اجلديدة واجلدول الوطين لتوزيع الترددات . الالسلكي، واليت بدأت العام املاضي والشروط لتقنيات
متطلبات التوافق  وكذلك، (EMC)وتصدر مواصفات السالمة والصحة الراديوية ومعايري التوافق الكهرومغناطيسي األردنية 

، باإلضافة إىل ذلك ستعقد املفوضية ورشات عمل وتطور (Hand Book)ضمن املرجع  ألجهزة الراديويةلالكهرومغناطيسي املعتمدة 
، ستقدم اهليئة أوراق عمل يف املؤمتر العاملي 2003ويف حزيران  .برامج تدريب مع اجلامعات األردنية حول إدارة الطيف الترددي

  ).اهليئة إجنازات : ومات، انظر القسمملزيد من املعل(والذي سيعقد يف جنيف،  (wrc-03) –لالتصاالت الراديوية
  
  
  
  
  
  
  



  
  


