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  كلمة معالي الرئيس التنفيذي

  
كل عاٍم ميضي نضيء مشعة أخرى، مستمدين عزمنا . ةإن كل عاٍم ميضي يزيدنا فخراً ورضى باإلجنازات العظيمة اليت حققناها يف اهليئ

 .من رؤى صاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاين حفظه اهللا ورعاه، اليت هي مصدر إصرارنا على النهوض والتقدم
  

التصاالت، أما وقد فتحنا األبواب الستقبال عام جديد، فعلينا أال ننسى أمهية العام املاضي من حيث التطورات اليت شهدها قطاع ا
وهذا اإلجناز اهلام على مستوى فتح السوق وحتريره ما هو إال مثرة من . واليت متثلت بانطالق املشغل الثالث خلدمات اهلواتف املتنقلة

س مثار عملية التنظيم اليت تتبناها اهليئة يف سعيها لتطوير القطاع من خالل تطبيق التقنيات احلديثة بشكل أوسع، وذلك بتشجيع التناف
  .واحلفاظ، يف الوقت ذاته، على الشفافية، اليت هي األساس الذي تستند إليه اهليئة

  
وترمجة ملساعي اهليئة يف خدمة األهداف العريضة اليت رمسها األردن لقطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، فقد تكلل العام املاضي 

د حمطات البث اإلذاعي، وإعداد خطة البث التلفزيوين الرقمي لألردن، كما بالعديد من اإلجنازات اليت أفضت إىل زيادة هامة يف أعدا
  .كرست اهليئة جهوداً مضنية يف إعداد السجل الوطين للترقيم وما يترتب على ذلك من اجراءات لتطبيق خطة الترقيم الوطنية

  
املستهلك وتقدمي أفضل اخلدمات له، األمر الذي جتسد ، فهي تعمل دائماً على محاية  وشفافيةومن خالل عمل اهليئة باستقاللية وانفتاح

قابلية نقل األرقام اخللوية، وحتديد أجور الربط البيين بني مشغلي اخلدمات، : يف التسهيالت العديدة اليت وفرا اهليئة للمواطنني، ومنها
أمهية فإن اهليئة قد دأبت خالل العام املاضي على وملا لدورها التنظيمي من . باإلضافة إىل اإلخنفاض امللحوظ على أسعار بعض اخلدمات

القيام بعدد من اجلوالت التفتيشية للتأكد من تطبيق القوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة بالترددات، حفاظاً على املستوى املنشود من 
  .جودة اخلدمات املقدمة

  
ت اليت تواجهها، واحلفاظ على مكانتها الرائدة على املستويني اإلقليمي هذا وتدل ضتنا الكبرية على قدرة اهليئة على اجتياز التحديا

ومن هذا املنطلق، نشري إىل مسامهة اهليئة يف إنشاء شبكة اهليئات العربية لتنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، اليت . والعاملي
ت اهليئة وفعالياا استضافة االجتماع اخلامس للجنة كما وكان من ضمن نشاطا. 2004/2005 لعام تتشرف اململكة برئاستها

التوجيهية ملركز التميز العريب التابع لإلحتاد الدويل لالتصاالت، إضافة إىل العديد من املشاركات املشرفة، اليت تعكس النظرة املستقبلية 
  .األردنية اليت متهد الطريق لغٍد مزهر

  
ية اليت حتملها اهليئة على عاتقها، إذ ال تقر عينها حىت حتقق النمو املنشود لقطاع االتصاالت، ويف اخلتام، نود أو ننوه بعظيم املسؤول

  .تقديراً جلهود الدولة املبذولة وحفاظاً على مسعة اململكة املشرفة باعتبارها السباقة يف كل تطور

  
  
  
  
  



  

  تصاالت وتكنولوجيا المعلوماترؤية جاللة الملك لقطاع اإل
  

 
 القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية االقتصادية المستدامة، فقد استثمارنا بأن إدراكاً م"

، األردني في االقتصاد الرئيسةستثمار في القطاعات إلاعتمدنا خطة عمل تهدف إلى تشجيع هذا ا

 الخطة سن التشريعات الهادفة إلى تحرير هذه القطاعات من خالل الخصخصة  هذهوتتضمن

 ." العادلة وضمان المنافسةالئموالتنظيم الم
  

   املعظممن أقوال جاللة امللك عبد اهللا الثاين

  

  

  

  تصاالت ورسالة هيئة تنظيم قطاع اإلةرؤي

  

 :الرؤيا

 ت تنافسية متطورة و منظمة و متاحة للجميعبيئة اتصاإل

  

 :الرسالة

فة المستفيدين بأسعار عادلة ر خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات متقدمة ذات جودة عالية لكاضمان توفّ"

ومقبولة وفي متناول الجميع، من خالل العمل مع كافة الجهات ذات العالقة، باستقاللية وانفتاح وشفافية إليجاد 

تصاالت وتكنولوجيا بية متطلبات المملكة من خدمات اإلوبذلك تل. بيئة تنظيمية عادلة تشجع التنافسية واالستثمار

  ".بعيدالمعلومات على المدى ال

  

  

  



  تصاالتإلالتنظيم اإلداري لهيئة تنظيم قطاع ا
  

   مجلس المفوضين-
  

بقت الهيئة هيكلها التنظيمي والتشغيلي الجديد المنصوص عليه في         ، طّ 2002 تشرين الثاني    1في  

ون الهيكل الجديد من مجلس للمفوضين يتألف من        ، حيث تكّ  2002قانون االتصاالت المعدل لعام     

 ويخـضعون   يتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء،      و ،رغين يتولون إدارة الهيئة   خمسة مفوضين متف  

أي مصلحة في أي    لقيود صارمة فيما يتعلق بملكيتهم لحصٍص أو شراكات في السوق تعزلهم عن             

ترتبط الهيئة مباشرة مـع رئـيس       هذا و   . تصاالت أو تكنولوجيا المعلومات   من شركات قطاع اإل   

لكـن بتوافـق مـع      ،  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات  إل عن وزارة ا   الوزراء وتعمل بشكل مستقل   

  .سياساتها العامة
  

فقد جاءوا بما   . وتعتبر القدرات الفكرية المتراكمة التي جلبها أعضاء المجلس معهم كبيرة ومتنوعة          

 تشمل كافة النـواحي الفنيـة والقانونيـة والماليـة           ةيملكون من خلفيات وخبرات مختلفة وواسع     

الـرئيس  / يتألف مجلس المفوضين من رئـيس مجلـس المفوضـين         حيث  . ة والتنظيمية والتجاري

، والمفـوض الـسيد محمـد        ونائب الرئيس السيد مـأمون بلقـر       ،التنفيذي للهيئة السيدة منى نجم    

  . والمفوضة األستاذة مصون شقير، والمفوض السيد فادي قعوارالخصاونة،

  
  التعريف باملفوضني

   
   مىن جنماملهندسة

  تصاالتيس التنفيذي هليئة تنظيم قطاع اإلئالر
  

                                                    املهندس حممد خصاونةمأمون بلقراملهندس                        
                                                          مفوضنائب رئيس جملس املفوضني                 

  
  

                                                          األستاذة مصون شقريفادي قعوار                        
                                                                    مفوض مفوض                           

  
  



 

 
  

  

  

  

  



  الملخص التنفيذي

   

نظيم قطاع اإلتصاالت، وهي تضيف إلى تاريخها المزيد من اإلنجازات منذ تأسيس هيئة ت

.والنجاحات وتحقيق األهداف  

 

 وفي هذا اإلصدار التاسع من التقرير السنوي، نعرض ألهم انجازات الهيئة خالل العام المنصرم، 

ى بما في ذلك التراخيص الجديدة التي تم منحه الطالبيها، وبعض التغييرات التي طرأت عل

األسعار، والقضايا المتعلقة بموضوع الترددات، والخدمات البريدية، إضافة إلى اإلجراءات التي 

تتوالها الهيئة من أجل حماية المستهلك، وعرضاً لمعامالت الموافقات النوعية التي تم انجازها 

التصاالت ، وما قامت به الهيئة لوضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة ا2004خالل العام 

كما ويتضمن انجازات الهيئة  المبذولة في اعداد السجل الوطني للترقيم، حيث . السلكية والالسلكية

تم االنتهاء من كافة اإلجراءات الالزمة لتطبيق خطة الترقيم الوطنية بما في ذلك التحضير للبدء 

الهيئة من أجل تنظيم الربط بتطبيق برنامج قابلية نقل األرقام الخلوية، ونعرض أيضاً لما قامت به 

البيني وتحديث التعليمات الخاصة بخدمات التكاليف المضافة، أما على الصعيد الداخلي فنعرض 

.لإلجراءات التي  تتخذها الهيئة من أجل عملية التطوير المؤسسي  

 

كما وتتعرض هذه النسخة بالتفصيل إلى اإلجراءات المتخذة من أجل تحرير قطاع اإلتصاالت في 

.المملكة، بما في ذلك قطاعي االتصاالت المتنقلة والثابتة  
 

أما عن نشاطات الهيئة في العام الماضي، فاننا نتطرق إلى النشاطات التي قامت بها الهيئة على 

.المستوى المحلي باإلضافة نشاطاتها على المستويين اإلقليمي والدولي  
 

.امية، وحساباتها الخت2005ثم نستعرض خطط الهيئة لعام   
 

وفي الختام، نعرض لملحٍق يتضمن مؤشرات وأرقام تتعلق بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات في األردن، كما ويحتوي هذا التقرير على وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي 

.االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد  

  

 



  
  تصاالتهيئة تنظيم قطاع اإل

  

  : وتعديالته لتكون1995لسنة ) 13(تصاالت رقم الهيئة بموجب قانون اإلتم إنشاء 

تـصاالت وتكنولوجيـا    ات الحكومية المتعلقـة بقطاعـات اإل      ذراعاً تنفيذياً لتطبيق السياس    •

  .المعلومات والبريد
 :قتصادية في األردن من خاللركناً أساسياً في التنمية اإل •
تصاالت مات اإل لتوفير خدمما يضمنلمالئمة، تنمية األسواق وخلق البيئة التنافسية ا -

  ودة عالية وبأسعار عادلة ومقبولة،وتكنولوجيا المعلومات المتطورة بكفاءة وج

تطبيق إجراءات تنظيمية تتسم بالشفافية في أعمال التنظيم والترخيص لتحقيق مبدأ المساواة  -

 خدمة يترتب عليه منرين وتوفير األسعار المعقولة و ما والعدالة بين جميع المستثم

 للمواطن،
 تصاالت،إلع في خدمات استثمار بهدف التوسإلخلق بيئة مناسبة لتحفيز ا -
هم في الخصوصية وتوفير حماية مصالح المستفيدين والمواطنين بما في ذلك حماية حقّ -

 فرص أوسع لهم الختيار الخدمات واألسعار األنسب،
 .يف الترددي والسعات الرقميةاالستخدام األمثل للموارد النادرة مثل الط -
  

  2004إنجازات الهيئة في عام 

  

 الترخيص 
 

  : وهي2004 رخص في عام 3قامت الهيئة بإصدار 

 ، 13/7/2004المصرية األردنية لنقل البيانات بتاريخ رخصة تراسل معطيات للشركة  -
تفاقية إعلى  9/8/2004التوقيع بتاريخ  تم حيثرخصة لتقديم الخدمة الهاتفية المتنقلة،  -

حصلت تصاالت العامة المتنقلة في األردن، والتي إلل اإلضافي لخدمات اترخيص المشغّ

 وثيقة ، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة األردنية الوارد فيتصاالت المتنقلةشركة أمنية لإلعليها 

رها مجلس تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتي أقّالسياسة العامة لقطاعي اإل

تصاالت بكافة قطاعاته أمام إل، والذي يقضي بفتح سوق ا4/9/2003وزراء بتاريخ ال



  سعياً الجتذاب االستثمار باإلضافة إلى ما ينتج عن المنافسة من نهوٍض و ذلكالمنافسة

 .بمستوى الخدمات وتوفيرها للمواطن بأسعار معقولة وبمتناول الجميع
 ،7/12/2004تاريخ شركة الجيل الجديد بمعطيات لالرخصة تراسل  -
 

 التسعير 
بعض الخدمات قامت الهيئة في هذا العام بالموافقة على العديد من أسعار التجزئة الخاصة ب -

  : تصاالت األردنية، نذكر منهاالتي تقدمها شركة اإل

 أسعار التجزئة الخاصة بالخدمة الهاتفية الثابتة،  .أ 

 أسعار خدمة التصفح غير المباشر للبريد الصوتي، .ب 

 خدمة استعالمات الدليل والدليل الورقي،أسعار   .ج 

 خدمة التلكس،أسعار   .د 

 )Frame Relay(أسعار خدمة فريم ريليه   .ه 

 .أسعار المكالمات الدولية الصادرة للعراق  .و 
 

 الترددات 
بالعديد من اإلنجازات فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالترددات  2004قامت الهيئة خالل عام  -       

  :نذكر منها

 وهي شركة النوارس لإلعالن وإذاعة سوا "FM"ربع محطات بث إذاعي ترخيص أ .1

رخصة ترددات محطة راديوية ) 430(تجديد ذاعة فن والشركة الحديثة لإلعالم، ووإ

رخصة طائرة، رخصة سفينة، رخصة قارب، رخصة شبكة راديوية خاصة، (

  ،)DECTرخصة محطة أرضية، رخصة 

موقع ) 408(لموافقة على إنشاء ، وا"FM"لمحطات إذاعية  اًتردد) 13(تخصيص  .2

  ،  تصاالت المتنقلةلشركات اإل )MW(وصلة راديوية ) 286(إنشاء وراديوي 

خاصة بوكاالت األنباء العالمية  محطة أرضية محمولة )15(الموافقة على إدخال  .3

   مؤقتا، لبث األخبار إدخاالًوالصحفية 

  . شهادة موافقة نوعية لعدة شركات) 49(إصدار  .4

) low power(شهادة موافقة نوعية ألجهـزة ذات قـدرة منخفـضة    ) 81(دار إص .5

  . لعدة شركاتRLANوألجهزة 



  .االولية لترددات البث االذاعي االرضي الرقمي للمملكةخطة الإعداد  .6

  وضع تعلرفة واجراءات تنفيذ تعرفة ترددات البث االذاعي والتلفزيوني .7

لدى االتحاد الدولي لالتصاالت لعدد     دراسة المحطات االرضية والفضائية المسجلة       .8

من دول العالم وبيان وضعها بالنسبة للملكة واالعتراض على المحطات التـي تـؤثر              

 على االردن

  . مع الجانب المصري والجانب السعوديGSM ـتنسيق استخدام ترددات ال .9

ذاعي إ وأرضية ثابتة وبث     هواتف متنقلة (  تردد 1600بعدد  تسجيل ترددات أرضية     .10

  .تصاالتإلتحاد الدولي لإللدى ا) زيونيوتلف

القيام بعدد من الجوالت التفتيشية للتأكد من تطبيق القوانين واألنظمـة والتعليمـات              .11

 :حيث تم اجراء ما يليالمتعلقة بالترددات، 

 ذاعي،إ محطات بث 4التفتيش على  

 محطة خلوية متعلقة بشكاوى المواطنين على هذه المحطات         20الكشف على    

  ، وتوضيح وضعها للمشتكينعلى الصحة ثيرهاحول تأ

  ،تصاالت المتنقلةإللشركات ا خلوية تابعة  محطة408التفتيش على  

  ،تصاالت المتنقلةإللشركات ا وصلة راديوية تابعة 286التفتيش على  

 المـواطنين    منطقة جغرافية رداً على شكاوى     20 فحص التغطية الخلوية في    

ي مع المرخصين للتأكـد مـن قيـامهم         وهذا الخصوص، ومتابعة هذه الشكا    ب

  ،بالتغطية المطلوبة

  ، مخالفة اتصاالت35ضبط  

  ، جهة حكومية وخاصة35شطب أجهزة راديوية لـ  

إلنتـشار التابعـة لإلتحـاد الـدولي        متابعة أعمال لجنة الدراسة الثالثة المتعلقـة با        .12

ـ    الرؤية االردنيـة  تصاالت في جنيف والمشاركة فيها وتقديم       لإل رات وص ووضـع الت

تفاق مـع الـدول     إله الغاية برئاسة األردن حيث تم ا      الالزمة إلنشاء فريق عربي لهذ    

  .لك وأصبح األردن يرأس هدا الفريقذالعربية على 

لين والمحطات الخلويـة إلـى الـسجل        تحديث وإدخال المعلومات الخاصة بالمشغّ     .13

  الوطني للترددات

  ،ة على إدارة الطيف التردديتدريب اإلدارة العراقية والفلسطينية والسوداني .14



ي حاجات  بحيث يلبASMSوسب دارة الطيف الترددي المحإتعديل وتطوير نظام  .15

الهيئة، وحوسبة إجراءات الهيئة المتعلقة بالتخصيص والترخيص ومنح الموافقات 

حيث . النوعية، واستحداث طريقة لحوسبة إجراءات التفتيش على المحطات الراديوية

لكترونية التي تسمح للمرخصين بتقديم إل حالياً على تفعيل النافذة ا تعملالهيئةأن 

طلبات ترخيص الترددات وطلبات الموافقة النوعية عن طريق اإلنترنت، وسيكون 

 االمر الذي سيمكن   إيجابية في عملية استغالل الترددات بالشكل األمثللذلك انعكاساٍت

الترخيص إلكترونيا عبر تقديم طلبات صين الحاليين من الراغبين بالترخيص والمرخّ

  .اإلنترنت

  

 الخدمات البريدية 
 

ل البريد العام مقابل النفقات التـي       مشغّبل  للهيئة من قِ  دفعه  ب  دراسة وتحديد المبلغ المترتّ    .1

قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب أحكام القانون، وذلـك تنفيـذا           نتيجة ل الهيئة  تحملها  ت

  ، قانون الخدمات البريدية المؤقتمن) 10(ألحكام المادة 

لي  في إعداد نظام ترخيص مـشغّ      تتصاالت وتكنولوجيا المعلوما  إلالمشاركة مع وزارة ا    .2

     ونشر في الجريدة الرسمية تحـت اسـم        30/9/2004البريد الخاص والذي صدر بتاريخ      

نشر إعداد و  إضافة إلى    . "2004لسنة  ) 110(غلي البريد الخاص رقم     نظام ترخيص مش  " 

مـن  ) أ/18(تعليمات إجراءات ترخيص مشغلي البريد الخاص، وذلك تنفيذا ألحكام المادة           

ضـي الهيئـة،    قبل مجلس مفو  نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص حيث تم إقرارها من ِ         

 و ذلك من شانه أن ينعكس      .لكتروني للهيئة وفي الجريدة الرسمية     على الموقع اإل   تونشر

 إيجاد بيئـة   على السواء، إذ سيؤدي إلى       من الخدمات البريدية  ين  على االستثمار والمستفيد  

المحافظة على استثمارات القطاع الخـاص      ، و  البريد قطاع مة برخص ضمن  ة منظّ تنافسي

مما ،  الطلب على الخدمات البريدية   ، كما سيعمل على تلبية       جديدة أموالواستقطاب رؤوس   

 مـن خـالل زيـادة     لخدمات البريدية    في سوق ا   ستثمارإلترويج ا  دور هام في     هسيكون ل 

 .لقطاع الخاص في تطوير القطاع البريديالفاعلة لمشاركة ال وتنظيم

ل  المبرم مـا بـين المـشغّ   ل البريد العام لشروط عقد األداءمراقبة تنفيذ مشغّتقوم الهيئة ب   .3

التقارير الربعيـة عـن تطـور الخـدمات         احصاءات  وذلك من خالل متابعة     ،  والحكومة

 .البريدية



 
 حماية المستهلك 

تصاالت حماية مصالح المستفيدين ومراقبة األشـخاص والجهـات        تتولى الهيئة بموجب قانون اإل    

مـة  لتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصـفات الخـدمات المقد          إل للتأكد من ا   مص له المرخّ

شروط، وبهذا  وجودتها وأسعارها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه ال           

 من المـستفيدين    ىيتولى قسم خدمات الجمهور في الدائرة التنظيمية مسؤولية تلقي الشكاو         الصدد  

 36لقتها الهيئـة     الشكاوى التي ت   والعمل على حلها مع المرخصين المشتكى عليهم، وقد بلغ عدد         

  .شكوى مختلفة من حيث نوع الشكوى والشركة المشتكى عليها

  

 خالل النصف الثاني    ستشارية التي تنوي الهيئة إصدارها    إل ضمن الوثائق ا    من أنوتجدر اإلشارة   

ايا المتعلقة بشروط والتزامات    والتي ستتناول القض  تتعلق بحماية المستهلك،     وثيقة   2005من عام   

ت الشكاوى   وإجراءا ، استعالمات الدليل   و تصاالت والنفاذ لخدمات الطوارئ   إلشتراك بخدمات ا  اإل

ن الهيئـة مـن االضـطالع        وقواعد الممارسة والسلوك واآلليات التي تمكّ      علوماتوالنفاذ إلى الم  

 .تصاالتن اإلبدورها التنظيمي في حماية المستهلك بموجب قانو
 

 مراقبة الجودة والموافقات النوعية 
 وتنظيم منح الموافقات النوعية" تصاالت بالهيئة مهمة من قانون اإل)  ل6(أناطت المادة  -

ل أجهزة اإلتصاالت الطرفية الالزمة لإلستخدامات الفردية والخاصة أو إدخال واستعما

تصاالت الطرفية تشمل أجهزة اإلو" ستخداماإل ستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلكلإل

 الهاتف بأنواعها السلكية والالسلكية والمفتاحية، أجهزة الفاكس، أجهزة المقاسم، أجهزة

تصاالت من قانون اإل"  أ48"حكام المادة منطلق وتطبيقاً ألومن هذا ال. الخ…األجهزة الخلوية

النوعية الالزمة إلدخال وانسجاماً مع سياسة الهيئة بتسهيل إجراءات الحصول على الموافقة 

تصاالت الطرفية إلى المملكة وتخفيف العبء على المواطنين والمستثمرين، قامت أجهزة اإل

تصاالت مزودي أجهزة اإلتصاالت و خدمات اإل جنب مع مزوديالهيئة بالعمل جنباً إلى

وتحديث التعليمات الفنية المتعلقة بالحصول على الموافقات النوعية الطرفية بمراجعة 

تصاالت رها بشبكات أو خدمات اإل  وذلك لضمان عدم إضرا؛ألجهزة االتصاالت الطرفية

لتعليمات و النماذج  وقرر المجلس كذلك العمل بهذه ا،البيئةوالصحة والسالمة العامة و



الموافقة على نشرها في الجريدة الرسمية وعلى راً من تاريخ صدور قراره أعاله واعتبا

  .الموقع االلكتروني للهيئة

 معاملة،) 2563( بانجاز ما مجموعه 2004وقد قام قسم المواصفات والموافقات خالل عام  -

وأعداد كل منها في كل شهر حيث يوضح الجدول التالي أنواع األجهزة التي تم إدخالها 

 :على حده خالل العام الماضي
 

هاتف  خلوي 
موافقات مودمالسلكيفاآسمقسم سلكي

 أخرى

طلب 
معلومات 

رفض+   

مجموع 
 المعامالت

آانون 
 163 42 2 - - 1 19 45 54 الثاني

2شباط  57 18 19 6 2 - 1 44 147 
 126 30 2 - - 2 27 7 58 اذار
 336 74 - 1 3 15 24 38 181 نيسان
 324 86 8 3 1 4 20 41 161 ايار

 163 16 6 - - 6 - 9 126 حزيران
 154 38 3 3 1 2 9 27 71 تموز
 282 63 6 1 12 6 - 44 150 اب
 216 57 8 - - 15 14 25 97 ايلول
تشرين 
 271 36 2 - - 6 44 92 91 االول

تشرين 
 185 13 - 1 1 5 9 11 145 الثاني

آانون 
 211 29 17 3 3 6 20 55 78 اول

 2578 528 55 12 23 74 205 412 1269المجموع
  

 :وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة االتصاالت السلكية أو الالسلكية 

تصاالت السلكية  الفنية والمقاييس لربط أجهزة اإلوضع القواعد"  تتولى مهمة وحيث أن الهيئة

تصاالت العامة ووضع تصاالت الطرفية، مع شبكات اإل الالسلكية، بما في ذلك أجهزة اإلأو

إجراءات تنظيم إدخال تلك األجهزة إلى المملكة شريطة مراعاة األسس المنصوص عليها في 

 من ) ك6(ذلك حسب ما نصت عليه المادة و" فات والمقاييس الساري المفعولقانون المواص

صفات الفنية المتعلقة لربط أجهزة وتحديث المواقامت الهيئة بمراجعة . تصاالتقانون اإل



 المواصفات المعتمدة  من خالل متابعةذلك وتصاالت العامةإلتصاالت الطرفية مع شبكات اإلا

 .تصاالت العاملة في المملكةإلمن قبل معاهد التقييس العالمية والتنسيق مع مشغلي شبكات ا

  

 :أخرىإنجازات  
 

 : لكترونيإل الهيئة الترقيم ونشره على موقعلإعداد السجل الوطني  .1
السجل الوطني للترقيم هو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المجموعات الرقمية             

 كما تحتوي قاعـدة     ،واألرقام التي تم تخصيصها وأسماء الشركات التي تم التخصيص لها         

، وقـد تـم نـشر       )المتوفرة (البيانات على المجموعات الرقمية واألرقام غير المخصصة      

طـالع عليـه    إلئة االلكتروني ليـستطيع الجميـع ا      ل الوطني للترقيم على موقع الهي     السج

التـي يمكـن    تلـك   المخصصة و والمجموعات الرقمية    االرقام  ستفادة منه في معرفة     إلوا

التخـصيص،  جميع عمليات   وبالتالي إضفاء شفافية كاملة على      بسهولة ويسر،   تخصيصها  

ن المتصفح من التعرف على خطة الترقيم الوطنيـة         كما تم تجهيز موقع الهيئة بروابط تمكّ      

 .والسجل الوطني للترقيم

 :نتهاء من كافة اإلجراءات لتطبيق خطة الترقيم الوطنيةاإل .2

الالزمة لتقديم  يوزع رموز وسعات الترقيم ويحددخطة الترقيم الوطنية هي إطار تنظيمي 

ت األردني بحيث تعكـس     تصاالبصورة تدعم التنافسية في قطاع اإل     تصاالت و إلخدمات ا 

  أيـضاً  هذه الخطة طبيعة األرقام والخدمات والمكان المرتبط بها، كما توضح هذه الخطة           

ن تتبعهـا   إجراءات الهيئة في إدارتها لسعات األرقام الواردة واإلجراءات التـي يجـب أ            

جل تخـصيص أو حجـز سـعات        مها للهيئة من أ   يت المرخصة عند تقد   تصاالشركات اإل 

افة إلى المعلومات التي يجب أن تقدمها هـذه الـشركات السـتكمال طلباتهـا               األرقام إض 

كما نتهاء منها   تتركز مجاالت التطبيق التي تم اإل      و .جراءات األخرى المتعلقة بالترقيم   واإل

  :هو آٍت

إضافة الصفر إلى بداية أرقام خدمات البطاقات الهاتفية المدفوعة مسبقا وخدمات            •

  .االتصال المجاني

الصفر إلى بداية أرقام مزودي خدمات االنترنت، وإضافة خـانتين إلـى            إضافة   •

  .الرقم الحالي

 . خانات األرقام من ثالث خانات إلى أربعزيادة سعة األرقام المختصرة بانتقال •



االنتهاء من اإلجراءات التحضيرية لتوحيد األرقام الخلوية وتطبيق االتصال داخل           •

 متبوعا بـرقم المـشترك      افة األرقام الخلوية   كرمز لك  07الشبكة باستخدام الرمز    

 . خانات او باستخدام رقم المشترك فقط8المكون من 

  المحلي لالتصاالت الثابتـة    تصالن اإلجراءات التحضيرية لتطبيق اإل    نتهاء م اإل •

تصال باستخدام الرمز   الفرصة لمشترك الخط الثابت من اإل     الثابتة، حيث تم إتاحة     

  .ات المحلية في معظم مناطق المملكةالوطني من إجراء المكالم

 :التحضير للبدء بتطبيق برنامج قابلية نقل األرقام الخلوية .3
حتفـاظ  إلالمقصود بقابلية نقل األرقام الخلوية هو إتاحة الفرصة لمشترك الهاتف الخلوي ا           

حيث يهدف تطبيـق  . من مشغل خلوي إلى مشغل آخر) تحويل اشتراكه(برقمه عند تغيير  

م خدمات اتصاالت متنقلة إلى     نتقال من مقد  ج إلى منح المشترك القدرة على اإل      مهذا البرنا 

بعات، باإلضافة إلى منحه    ما سيترتب على ذلك من ت      بدون تكبد عناء تغيير األرقام و      آخر

أما مـن وجهـة     . ل خلوي آخر  ستفادة من العروض والخدمات التي يقدمها مشغّ      فرصة اإل 

تحفيز المنافسة في قطـاع خـدمات       نقل األرقام الخلوية إلى     النظر التنظيمية فتؤدي قابلية     

 إلى توفير خدمات اتصاالت متنوعة ذات جودة         بدوره تصاالت المتنقلة، والذي سيؤدي   اإل

 .عالية وأسعار تنافسية
 

 تنظيم الربط البيني .4
تصاالت وفاست لينك وموبايلكم،  على أجور الربط البيني لشركة اإلالموافقة •

 25/11/2002تعليمات الربط البيني التي أصدرتها الهيئة بتاريخ وذلك تنفيذاً ل

وذلك من أجل تعزيز المنافسة وتخفيض أسعار الربط ما بين المشغلين وتسهيل 

 .عملية دخول المشغلين الجدد

الموافقة على أجور الربط البيني لشركة الجيل الجديد التي بدأت أعمالها في شهر  •

لى أجور الربط البيني للمكالمات الواردة إلى شبكة  الموافقة عت، فقد تم6/2004

بحيث تكون ) المرخصة لتقديم خدمة الراديو المتنقل(لالتصاالتالجيل الجديد 

دقيقة وعلى أن تخضع للمراجعة في ضوء إقرار أجور الربط / فلس59أسعارها 

 .)االتصاالت األردنية، فاست لينك، موبايلكم(البيني للشركات المرخصة األخرى 

 بإصدار قرارها النهائي والبت في الشكوى التي 6/1/2004قامت الهيئة بتاريخ  •

ضد الشركة ) موبايلكم(تقدمت بها شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقلة 



والمتعلقة بالممارسات التسعيرية ) فاست لينك(األردنية لخدمات الهواتف المتنقلة 

ي الهيئة إلى قراره بعد إجراء  وقد توصل مجلس مفوض،لشركة فاست لينك

عتراض الذي  وقرر بنتيجتِه رد اإلب الموضوع؛دراسة تفصيلية لكافة جوان

تقدمت به شركة فاست لينك وأكد على أن شركة فاست لينك قد خالفت شروط 

اتفاقية ترخيصها التي تلزمها بأن ال تقدم على ممارسات تسعيرية مضادة 

أن يتم اعتماد مبدأ النسبة بين أسعار يضاً كما جاء في القرار أ. افسيةللتن

المكالمات الصادرة من شبكة فاست لينك إلى الشبكات األخرى وأسعار المكالمات 

، على أن تقوم شركة فاست لينك شبكتها كأساس لتنظيم تلك األسعارالمنفذة ضمن 

 بتقديم برامجها التسعيرية إلى الهيئة العتمادها حسب األصول، ولكل حاله على

 .حده
 

 : تحديث التعليمات الخاصة بخدمات التكاليف المضافة. 5
تحديث تعليمات خدمات المشاركة في العوائد لتشمل جميع خدمات التكاليف المضافة بمـا             

في ذلك خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة والتي انعكست عليها زيـادة عـدد               

 12 شركة أي بزيـادة      17لشركات إلى   الشركات المقدمة لهذه الخدمات حيث وصل عدد ا       

  .شركة
  

  التطوير المؤسسي وبناء القدرات.6

قامت الهيئة باتخاذ العديد من اإلجراءات التي من شأنها ترسيخ العمل المؤسسي وبناء 

  :القدرات، ومن ذلك

  .تعديل أوضاع موظفي الهيئة من خالل منحهم امتيازات أفضل •

في قيام الهيئة بمهامها وتحقيق أهدافها، فقد استقطاب الكفاءات المؤهلة للمساهمة  •

 2004 وظيفة جديدة على جدول تشكيالت وظائف الهيئة لعام 32حداث ستتم إ

 موظف في عام 177 إلى 2003 موظف في عام 145ليرتفع عدد الموظفين من 

  . 2004 موظفاً جديداً في الهيئة في عام 24، وتم تعيين 2004

  والتحضير لنيل شهادة اآليزو في عملية التوثيقيةالداخلعمل الإجراءات توثيق  •

  . اإلجراءاتتلكل

  .تطبيق افضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بالتدقيق الداخلي •



   في المملكةتحرير قطاع االتصاالت
  

 :قطاع االتصاالت المتنقلة -
 

ثنائية في الخدمة نفرادية اللمية حول إنهاء اإللتزامات األردن تجاه منظمة التجارة العاتنفيذاً إل

لقرار الحكومة األردنية الوارد في وثيقة السياسة  ، وترجمة2003ًالهاتفية المتنقلة في نهاية عام 

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ إلالعامة لقطاعي ا

و ذلك سعياً منافسة، تصاالت بكافة قطاعاته أمام ال، والذي يقضي بفتح سوق اإل4/9/2003

ستثمار ولما ينتج عن المنافسة من النهوض بمستوى الخدمات وتوفيرها للمواطن الجتذاب اإل

ل على اتفاقية ترخيص المشغّ 9/8/2004توقيع بتاريخ التم  فقد ،بأسعار معقولة وبمتناول الجميع

 شركة أمنية اتصاالت العامة المتنقلة في األردن، والتي فازت بهاإلضافي لخدمات اإل

  .، وجاء ذلك بعد عملية وجهود مضنية أفضت إلى ذلكتصاالت المتنقلةلإل

  

  :تصاالت الثابتةقطاع اإل -
 

تصاالت في نهاية عام التجارة العالمية لتحرير قطاع اإلتماشياً مع التزامات األردن تجاه منظمة 

جهود مضنية لتأسيس نظام  وتنفيذاً لوثيقة السياسة العامة للحكومة فقد حفل هذا العام ب2004

االت األردنية تصال بعد تحرير سوق اإلتصاالت وإنهاء احتكار شركة اإلترخيص وتنظيم فع

تصاالت الثابتة، فقد قامت الهيئة بإصدار العديد من التعليمات والوثائق المتعلقة لخدمات اإل

  : بذلك وفيما يلي نعرض ألهم ما أنجزته الهيئة في هذا اإلطار

  

وذلك ، 31/3/2004 بتاريخ الثابتة تصاالتلبرنامج اإلرشادي لتحرير قطاع اإلاإصدار  .1

تقرر الحكومة أن يتم  " التي تنص على من وثيقة السياسة العامة للحكومة45للفقرة تنفيذاً 

وبعد انتهاء فترة اإلنفرادية الممنوحة لشركة قبل تطبيقها  المزمع ةالتنظيمينشر التعليمات 

أصحاب العالقة والمهتمين  ، وذلك بأقرب وقت ممكن، لتوجيهنيةاألردتصاالت اإل

على أن يتم هذا النشر بأقرب وقت ممكن عملياً و قبل  .والمستثمرين المحتملين في القطاع

بإصدار ونشر تلك التعليمات التنظيمية إلطالع ، ولهذا قامت الهيئة "2004 آذار 31تاريخ 



 اتخاذها من قبل الهيئة فيما يتعلق بمشروع منويأصحاب العالقة والمهتمين بالخطوات ال

 .تصاالت الثابتةتحرير قطاع اإل
    
بتاريخ  ستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي في األردناإلإصدار وثيقة  .2

     التي تنص على من وثيقة السياسة العامة للحكومة39للفقرة وذلك تنفيذاً ، 7/6/2004

 ضافيةبتجهيز مقترح واضح وصريح للتراخيص اإل وم الهيئةتقأن تقرر الحكومة " 

ات المتقدمين و إجراءات المنوي طرحها في هذا القطاع متضمناً شروط الرخص ومتطلب

نظر  ستمزاج وجهاتاإلعالن عن هذا المقترح ونشره لإلستشارة وا وأن يتم التراخيص،

     عملياً وقبل تاريخ بأسرع وقت ممكن أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص

 إعداده بصيغته النهائية إلى حالأن يتم تقديم هذا المقترح  على. 2004 حزيران 30

إن الهدف هو بدء . مجلس الوزراء للبحث واتخاذ القرار خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه

تم فقد  وعليه ".2004اعتبارا من مطلع شهر أيلول عملية استدراج طلبات الترخيص 

ر تلك الوثيقة متضمنة كافة متطلبات السياسة العامة وتجميع آراء أصحاب العالقة إصدا

فيما يتعلق بمقترحات الهيئة الواردة في الوثيقة وأخذها بعين االعتبار عند صياغة برنامج 

 .الترخيص بشكله النهائي

عي ياسة العامة للحكومة في قطالسوثيقة ال اًبرنامج الترخيص اإلضافي تطبيق"إصدار  .3

بعد  و24/10/2004وذلك بتاريخ " قطاع البريد و تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاإل

وقد تضمن  .18/10/2004لوزراء الموقر بتاريخ مجلس اقبل أن تم إقراره من 

 إلى  خالصة اآلراء والمقترحات المقدمة من الهيئة وأصحاب العالقة استناداًالبرنامج

يها سابقاً، حيث عرض البرنامج أنواع الرخص ستشارة العامة المشار إلوثيقة اإل

نتقال للبرنامج الجديد ر التأهل ورسوم الترخيص وشروط اإلوشروط التقديم ومعايي

 .بالنسبة للمرخصين القائمين وغيرها من المسائل الهامة

تصاالت مج الترخيص ضمن القطاع الفرعي لإلالوثيقة التوضيحية حول برنا"إصدار  .4

وذلك بتاريخ " تنظيمحو إطار تنظيمي متكامل للترخيص والالثابتة والتطور ن

احات الهيئة الواردة في وثيقة حيث تضمنت هذه الوثيقة مقتطفات من اقتر، 2/12/2004

ستشارة العامة حول برنامج التراخيص المستقبلي والردود التي تلقتها الهيئة من اإل

نت الوثيقة برنامج الترخيص أصحاب العالقة والمهتمين حول تلك المقترحات، كما تضم

 ونماذج من الرخص الفردية 18/10/2004اإلضافي الذي أقره مجلس الوزراء في 



وتعتبر هذه الوثيقة المرجعية الرسمية . والفئوية وتعليمات التقديم للحصول على الرخص

إجراءات تقديم طلب الترخيص والمعلومات  من حيث للمتقدمين للحصول على الرخص

 .ه أو رفض الطلبمعايير الموافقة علىالمطلوبة و
  

  : ما يليأهداف برنامج الترخيصوتجدر اإلشارة هنا أن من أهم       

 حتكار وتحفيز االستثمار،إزالة االختالالت الناتجة عن اإل  . أ 
 ، تصاالتاإل قطاع مة برخص وتعليمات تنظيمية ضمنة منظّ تنافسيإيجاد بيئة . ب 
 ، جديدةأموالاص واستقطاب رؤوس المحافظة على استثمارات القطاع الخ  . ج 
 توسيع نطاق الخدمات وتوفرها ومستويات جودتها والخيارات بين مقدمي الخدمات،  .د 
تـصاالت  مكن للقطاعات األخرى ضمن مجـال اإل      توفير التسهيالت والسعات التي ي      .ه 

 . و مبدعةوتكنولوجيا المعلومات تطويرها بالقيمة المضافة وبطرق خالقة
 

تم  والتي ارة العامة حول الربط البيني وتجزئة مكونات الشبكة،ستشإصدار وثيقة اإل .5

 احتوت تلك الوثيقة على التعديالت التي تقترحها الهيئة ، وقد2/8/2004 بتاريخ ارهاصدإ

وقد تم . 25/11/2002ة من مجلس المفوضين في رعلى إرشادات الربط البيني المقر

واردة في الوثيقة وأخذها بعين  الهيئة التجميع آراء أصحاب العالقة فيما يتعلق بمقترحات

عتبار عند صياغة التعليمات النهائية للربط البيني وتجزئة مكونات الشبكة والتي تم اإل

 .5/1/2005إقرارها الحقاً من مجلس المفوضين في 

والتي تم ، ل واالختيار المسبق لهإصدار وثيقة االستشارة العامة حول اختيار المشغّ .6

 اقتراحات الهيئة فيما يتعلق بكيفية  تلك الوثيقة، وقد تضمنت8/9/2004خ إصدارها بتاري

تفعيل هذه الخدمات السيما في مجال المكالمات الدولية وما هي االلتزامات المترتبة على 

لين والمواطنين في هذا اإلطار، وقد تم تجميع آراء أصحاب العالقة فيما يتعلق المشغّ

عتبار عند صياغة التعليمات النهائية الوثيقة وأخذها بعين اإلواردة في بمقترحات الهيئة ال

بهذا الخصوص والتي سيصار إلى إقرارها من مجلس المفوضين خالل الفترة القريبة 

 .القادمة

قع تصاالت األردنية التي ي وانتهاء انفرادية شركة اإلتصاالت الثابتةإن تحرير سوق اإل .7

وجد أ ، نفرادية التي تتمتع بهاجزء من ترتيبات اإلمات الشمولية كالخدها توفير على عاتق

بشكل ستمرار في نشر وتوفير الخدمات في كافة أرجاء المملكة لضمان اإلالحاجة 



 قدر اإلمكان وخاصة في تلك المناطق التي قد تتعرض للحرمان من هذه متساوي

ا لتحرير ذها األردن حاليكجزء من اإلجراءات التي يتخ وفي هذا السياق، و.الخدمات

استمرار نشر ، وبهدف ضمان و2005 من بداية العام اًتصاالت بالكامل اعتبارقطاع اإل

 وبشكل يلبي تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في كافة أرجاء المملكةوتوفير خدمات اإل

فتح باب المنافسة في  خاص بعد وبشكٍلجتماعية الشاملة احتياجات التنمية اإلقتصادية واإل

امة للخدمات  السياسة الع2004 كانون أول 21الحكومة في  ت؛ أقرساسيةالخدمات األ

 لعملية التشاور والشفافية واستمراراًوتنفيذاً لتلك السياسة . تصاالتالشمولية في قطاع اإل

، جتماعية الشاملة متطلبات التنمية اإلقتصادية واإلالتي تتبناها الهيئة في هذا المجال لتلبية

ستشارة العامة المتعلقة بتطبيق وثيقة اإل 2004 كانون أول 27في هيئة الأصدرت 

 والتي تطلب فيها الهيئة مالحظات حول ،للمعنيين وللجمهورالتزامات الخدمات الشمولية 

قضايا تتعلق باختيار مزودي الخدمات الشمولية، وتحديد المعايير والمتطلبات التي سيتم 

ويل واحتساب تكلفة توفير الخدمات الشمولية، تقديم الخدمات الشمولية على أساسها، وتم

 ، وموضوع تمويل إنشاء هواتف األجرة الخاصة

  

لتزامات الخدمات  من تطوير التعليمات الخاصة بإ    ستشارة العامة    اإل  من خالل عملية    الهيئة تهدفو

 ستمرار في نشر وتوفير الخدمات في كافة أرجاء        في األردن وذلك لضمان اإل     الشمولية ومزوديها 

 جالمملكة وتضمين تلك االلتزامات في الرخص الجديـدة الممنوحـة للـشركات ووفقـا لبرنـام               

  .التراخيص الجديد الصادر عن الهيئة

  

لتزامات الخدمات الشمولية، حيث يتوقع إصدار      يا على إعداد التعليمات الخاصة بإ     وتعمل الهيئة حال  

بعد ذلك تطبيق تلك التعليمـات علـى        ، لتتولى الهيئة    2005تلك التعليمات في منتصف شهر أيار       

  .تصاالت في كافة أرجاء المملكةضمان شمولية الوصول إلى خدمات اإللين المرخصين لالمشغّ

 

  

  

  

  



  2004نشاطات الهيئة في عام 

  
 النشاطات المحلية 
تصاالت وكيل الشركة وشركة أنظمة المعلومات وشبكات اإلالتوقيع على اتفاقية بين الهيئة  -

بتاريخ ) Advanced Topographic Development and Images-ATDI(الفرنسية 

تصاالت بتزويد الهيئة ات اإل بحيث تقوم بموجبها شركة أنظمة المعلومات وشبك10/2/2004

وسب  بنظام إدارة الترددات المح)Automated Spectrum Management System  (

 .الفرنسية) ATDI( شركة الذي تنتجه

تصـاالت ومؤسسـة المواصفـات عاون بيـن هيئـة تنظيـم قطـاع اإلية تتوقيـع اتفاق -

  .تصاالت الطرفية المتداولة في السوق األردنيبهدف مراقبة وضبط نوعية أجهزة اإلوالمقاييـس 
 
  

 :النشاطات اإلقليمية والدولية 
د كان مطلوباً لقد كانت التحديات التي اجتازتها الهيئة خالل العام الماضي صعبة إلى حد بعيد فق

منها بناء طاقاتها بفاعلية وسرعة للشروع في تجربة غير مسبوقة في المنطقة لتحرير األسواق 

وقد تعامل فريق الهيئة مع هذا . ستثمارات المحلية والعربية واإلقليميةياً وفتح أبوابها لإلتحريراً كل

  : نجملها في اآلتي عديدةالتحدي بروح إيجابية وحقق إنجازات

افظة على دور الهيئة الريادي بين نظيراتها في المنطقة العربية، وذلك من خالل المساهمة المح 

 واستالم تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتنظيم قطاع اإلفي إنشاء شبكة الهيئات العربية لت

 خالل استضافة الهيئة ألعمال الشبكة فيمن الجزائر رئاسة الشبكة  المملكة األردنية الهاشمية

في منطقة البحر الميت وبرعاية ملكية سامية  21/3/2004 ماع الذي عقد بتاريخجتاإل

الهيئات والمؤسسات ممثلي باإلضافة إلى مجموعة من  دولة عربية 17حضور ممثلين عن بو

جتماع فرص اإللتقاء بمنظمي إلأتاح ا ، وقدوالمنظمات المعنية بتنظيم هذا القطاع في العالم

جيا المعلومات لتسليط الضوء على مستقبل هذا القطاع في المنطقة تصاالت وتكنولوقطاع اإل

تصاالت نظيم قطاع اإلكما استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بت، العربية

  وتكنولوجيا المعلومات وسبل تطوير هذا القطاع في الدول العربية من خالل بناء القدرات 

  



مراعاة القواعد األساسية م للخطة اإلستراتيجية مع إقرار اإلطار العاجتماع وقد تم خالل اإل

 يعمل ن رؤية الشبكة تتمثل في أن تكون الشبكة تجمعاًإلخطة اإلستراتيجية فلاستناداً للشبكة، و

على مستوى المنطقة العربية، يهدف إلى تنمية القطاع في الدول العربية من خالل اقتراح وتطبيق 

ى أسس واضحة في ظل بيئة جاذبة وشفافة مبنية علتنظيمات وسياسات وإجراءات عادلة 

ستثمار، وتشجيع تنفيذها ميدانيا على األخص في مجاالت تبادل وتنمية المعرفة والخبرات لإل

اإلقليمية وأساليب التنمية المؤسسية، للتوصل إلى خدمة جميع شرائح المجتمع وضمان التنمية 

يق مواقف األعضاء حيثما أمكن لتبني آراء موحدة كما أنها تسعى إلى تنس.  المستدامة في القطاع

  .ختصاصات والمهام المنوطة بهاقليمية والدولية وذلك في حدود اإلفي المحافل اإل

  

 عبارة عن تجمع لتبادل المعلومات والخبرات وللتنسيق في  هيالشبكةوحيث ان بمعنى آخر، و

لى التجانس التنظيمي بين قطاعات التوصل إالى هدف تاألمور التنظيمية بين الدول العربية، 

البلدان، مما سيسهل النهوض بهذه القطاعات  في هذه تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاإل

ستثمارات للقطاع سواء من العالم يساهم في اجتذاب اإلوذلك فان من شأنه ان ويرها، هذا وتط

  .العربي أو من الخارج
  
 
ة لمركز التميز العربي التابع لإلتحاد الدولي توجيهيجتماع الخامس للجنة الستضافة فعاليات اإلا 

 :ذي حضره ممثلون من عدة دول عربيةوال 15/1/2004-13تصاالت خالل الفترة من لإل

العربية واإلقليمية جتماع ضمن سلسلة من األنشطة والفعاليات اإلهذا أعمال وقد جاءت 

م خالل وت .تصاالت في األردنلتي تستضيفها هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت واالمتخصصة باإل

عدد من المداخالت تالها بمناقشة التقرير السنوي بدأت الموضوعات  من مناقشة عدٍد جتماعاإل

قرارات  مراجعة  كما تم أيضاً وتونس والبحرين والسودان وسوريا،من مصر واألردن

   .جتماع الرابع للجنةوتوصيات اإل

  

مناقشة باإلضافة إلى لي القطاع الخاص والشركاء، تقديم أوراق عمل من عدد من ممثكما تم 

وضع خطة العمل باشر المشاركون بو. فرص الشراكة من خالل مناقشات المائدة المستديرة

تبني الخطة واتخاذ القرارات  وقد تمالالزمة لتنفيذ وتطبيق الخطة،  وتحديد الموارد 2004للعام 

  . الالزمةوالتوصيات



  

 :19/1/2004-17 خالل الفترة ليمية حول إدارة الطيف التردديورشة العمل اإلقاستضافة  
من مركز التميز العربي التابع      في فندق األردن بتنظيم مشترك       عقدت هذه الورشة اإلقليمية   حيث  

  .تيليكوم. اس. تصاالت وبالتعاون مع شركة اللإلتحاد الدولي لإلتصاالت وهيئة تنظيم قطاع اإل
  

مـدراء  يمثلـون   وعدد من الجهـات المحليـة        دول عربية    10 من الورشة مشاركون    وقد حضر 

لين  المـشغّ  تـصاالت، اإلالتشغيل والفنيين في إدارة الطيف الترددي من اإلدارات، هيئات تنظـيم            

  .الترددي الطيفومزودي الخدمات، باإلضافة إلى الخبراء ذوي العالقة بأمور 
  

 في اجتماعها الثالـث     العربي التميز   لمركز يةالتوجيه لتوصيات اللجنة     الورشة تنفيذاً  عقدقد جاء   و

 استمراراً للنشاطات السابقة التي عقـدها       تعتبر كما ،2002في كانون األول     في دمشق    الذي عقد 

، وذلك من أجـل بنـاء الطاقـات         "التنظيمية المسائل "عملمركز التميز العربي وبالتحديد ورشة      

  .العربيةالبشرية المؤهلة في المنطقة 

قبـل  لورشة في توفير الفهم العميق لمبادئ إدارة الطيف الترددي من ِ          ل الرئيسية   ألهدافا تتمثلو

 الطيـف ، والتي تتطلب فريق عمل تقني عالي التدريب لـيالئم متطلبـات             اإلدارات أو   المنظمين

  .جديدةالترددي اليومية وطويلة المدى التي تنتج عن تطبيق أنظمة وتقنيات 

إدارة وضبط الطيـف    و تنظيمو  المتعددة الالزمة لتخطيط   المقومات  على الضوء الورشةوقد ألقت   

 التخطيط السياسة و   كذلك على   على مبادئ الطيف الترددي،    نيالمشارك من خالل تعريف  الترددي  

 هـذا و   . وسـبة المحالتقنيـات   استخدام   التحليل الهندسي و    إضافة إلى   للطيف الترددي،  العالميين

  .التي تمت خالل السنوات القليلة الماضيةالهائلة  التنظيميةنية ولتغييرات التقلالورشة تطرقت 

  

وقد حضر  :15/1/2004-11 إستضافة اجتماع الفريق العربي للطيف الترددي خالل الفترة من 

 فريق الطيف الترددي العربي، ومن الجدير بالذكر أن دولة عربية) 15(ممثلون عن جتماع اإل

عنى بتنسيق المواقف العربية تصاالت العرب وي وزراء اإل المكتب التنفيذي لمجلس عنينبثق

حيال الموضوعات الرئيسية للمؤتمرات الدولية المختصة بالطيف الترددي، والذي تنعقد 

هذا قد  قد أقرت عالوفود العربيةكانت  و.فة دورية قبل وبعد هذه المؤتمراتاجتماعاته بص

في عام تصاالت الراديوية العالمي الذي عقد خالل مشاركتها في مؤتمر اإلجتماع في عمان اإل

2003. 



جتماع مجموعة من الموضوعات من أبرزها مراجعة نتائج المـؤتمر           جدول أعمال اإل   ناولوقد ت 

 تـم تقـديمها   وتقييمها على ضوء المقترحات العربية التـي      (WRC-03) 2003العالمي للراديو   

 وتوزيـع بنـود     (WRC-07) 2007ادم في    دراسة جدول أعمال المؤتمر العالمي الق       و للمؤتمر،

 بحث اقتراح مقدم من دولة اإلمارات العربية حول النظام الـداخلي             كذلك الجدول على المنسقين،  

 لمراجعـة خطـة البـث       (RRC)التحضير للمؤتمر اإلقليمي للراديو     بإلضافة إلى   لفريق العمل،   

  .اإلذاعي األرضي

  

لذي عقد في مدينة جنيف في الفترة الواقعة ما بين المشاركة في المؤتمر اإلقليمي الراديوي ا 

  وذلك لمناقشة اإلجراءات التنظيمية والتوزيع العادل بين الدول المختلفة 10-28/5/2005

  هذا المؤتمر عقد  ويأتي. بين الدول المختلفةينوات البث اإلذاعي والتلفزيوني الرقملق

د المؤتمرات المتعلقة بالبث التلفزيوني تصاالت بعق لسياسة اإلتحاد الدولي لإلاستمراراً

 في توزيع قنوات ما وفاعليتهما نجاحه واللذين أثبتا84 وجنيف 61مؤتمرستوكهولم واإلذاعي ك

  . بين الدول المختلفة  FMـالبث التلفزيوني التشابهي وقنوات ال

مخصصة للبث ناقش المؤتمر المبادئ واألسس التي سيتم  توزيع حزم الطيف الراديوي الهذا وقد 

جل تي تحكم استعمال تلك القنوات من أ و اإلجراءات التنظيمية ال على أساسها،اإلذاعي والتلفزيوني

تي تتضمن احتياجها من القنوات كذلك كيفية تقديم الدول لخططها والتقليل التداخل بين الدول و

الجدول الزمني مر وضع قنوات البث التشابهي العاملة، كما و تم خالل المؤتولحماية قنواتها من 

 .تحاد بدراستها حسب خطط الدول األخرىلتسليم الدول خططها األولية والتي سيقوم اإل

 والتي ورشـة عمـل لتطويـر قـدرات منظمـي القطـاع فـي العالـم العربـي عقـد 

جل قطاع اتصاالت وتكنولوجيا معلومات متقدم أى تطوير كوادر هيئات التنظيم من تهدف إل

لي خالل الفترة من تصاالت والوكالة األمريكية لإلنماء الدومع االتحاد الدولي لإلاون بالتع

 :البحر الميت/  في فندق الموفنبيك25/3/2004-/23
  

المتعلقة بقضايا التنظيم  اتالخبرتبادل التي استمرت ثالثة ايام  تم خالل انعقاد هذه الورشةو

تصاالت اإلشمولية خدمات  وارة الطيف التردديإد والربط البيني من ضمنها مسألة األساسية

 خالل تم تداولهاالتي  المواضيع توساهم. وبناء القدراتفض النزاعات وتكنولوجيا المعلومات و

 تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الهيئات العربية لتنظيم قطاع اإلفي دعم دورالورشة 

  .تطوردائم القطاع هذا التحديات 



  

تصاالت اإل الورشة تجسيداً ألهداف اجتماع شبكة الهيئات العربية لتنظيم قطاعهذه عقدت 

وتكنولوجيا المعلومات والذي تمحورت جلساته حوَل العمل على خلق شراكة حقيقية بين الدول 

خالل الورشة إيالء عناية تم و. انب المتعلقة بتنظيم هذا القطاعالعربية لتحقيق التنمية في كافة الجو

تصاالت وتكنولوجيا  لقضية التنظيم حيث يشهد قطاع اإلالطابع المتطور والمتجددخاصة ب

 في مسؤوليات المنظم انتقاالً من مرحلة اإلشراف المباشر والضبط اً كبيراًالمعلومات اليوم توسع

ووضع النظم والتشريعات إلى مرحلة التحفيز والتسهيل والدعم في سبيل خلق بيئة تنظيمية قادرة 

  . تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتيد من اإلستثمارات في قطاع اإلتقطاب المزعلى اس

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في  ممثلون عن إدارات تنظيم قطاع اإلوشارك في أعمال الورشة

  .وليةالدول العربية، وعدد من الشركات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والد
 
  

حضور وتصاالت في جنيف لإلتحاد الدولي لإلى التابعة متابعة أعمال لجنة الدراسة األول 

الذي عقد في مدينة بوسطن بالواليات المتحدة  1/8TG جتماع الثالث للمجموعة الدراسية اإل

راسة استخدام تكنولوجيا بدعنى تُ 1/8TGمجموعة الدراسية  ويجدر الذكر أن ال،األمريكية

 هذا االستخدام مع الخدمات الراديوية ومواءمة) Ultra Wide Band(فائق العرض النطاق 

، على نحو يضمن الحماية التامة من التداخل الضار تحاد الدوليوالمخصصة من قبل اإلالعاملة 

  .لجميع هذه الخدمات

 شركة ومنظمة 11 إدارة و26 من اًص شخ150جتماع ما يقارب شارك في هذا اإلهذا وقد 

ن المجموعات عممثلين جتماع  اإلكما شارك في ، في العالمتصاالتل يعملون بقطاع اإلومشغّ

بتقديم وثيقة عمل هامة كما قامت الهيئة . الدراسية األخرى المهتمة بالموضوع وذات العالقة

فائق ساب انتشار األمواج ذات النطاق  هندسية لحتعنى بتطبيق خوارزميالهذه المجموعة تُ

 اً تطبيقوتضم هذه الوثيقة أيضاًفي الوسط داخل المباني؛ ) Ultra Wide Band(العرض 

  . المقترحة و النتائج التي تم حسابهاةللخوارزمي

  

 :تصاالت البحرينية هيئة تنظيم اإلمعتوقيع مذكرة تفاهم  
رة تفاهم بين هيئة تصاالت التوقيع على مذك في هيئة تنظيم قطاع اإل30/9/2004تم بتاريخ 

، ووقع المذكرة عن الجانب نالبحري/تصاالت إلاألردن وهيئة تنظيم ا/ تنظيم قطاع اإلتصاالت



 الرئيس التنفيذي، وعن -رئيس مجلس مفوضي الهيئة/ منى نجماألردني عطوفة المهندسة 

  .تصاالت البحرينيةرئيس هيئة اإل/  اندرياس افوغيستيالجانب البحريني السيد

  

 في لومات المتخصصةتهدف هذه المذكرة إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والمعو

مات ونتائج األبحاث تبادل المعلوعلى ، ويشتمل ذلك الجانبينتصاالت ما بين مجال تنظيم قطاع اإل

تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ألي ، وستشارية ذات العالقة التي يجريها كل فريقوالدراسات اإل

تبادل أية معلومات أخرى إلى  باإلضافة .من الفريقين لدى الفريق اآلخر، حيثما يكون ذلك ممكنا

التنسيق ، وتساعد الفريقين على أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتساهم في تقليل تكلفة أعمالها

  . فيما بين الفريقين في المحافل الدولية وفي تمثيل الفريقين أمام الهيئات والمنظمات الدولية

  

شجيع  فيما يخص ت بين الفريقين والخبرات المعلومات والمعارفتبادلكما سيتم من خالل المذكرة 

متطلبات وإجراءات ، وإدارة الطيف الترددي، وتصاالتالمنافسة في مجال تقديم خدمات اإل

 حماية المستفيدين والترقيم والتسعير ولشموليةاالخدمة  باإلضافة إلى مجاالت فنية منها .الترخيص

ية الفعالة في  استخدام الوسائل التنظيمة وكيفياتفاقيات ضمان مستوى الجودة والبينيوالربط 

 .ستثمارتشجيع واستقطاب اإل
  

 
 :تصاالت التونسيةذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لإلمتوقيع  

على هامش اجتماع شبكة الهيئات العربية لتنظيم  22/3/2004جاء توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ 

هيئة تنظيم قطاع بين  ، البحر الميت/بيك في فندق موفنتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  اإلقطاع

 الجمهورية التونسية، ووقع المذكرة عطوفة /األردن، والهيئة الوطنية لإلتصاالت / االتتصاإل

 وعن الجانب التونسي السيد ،الرئيس التنفيذي -رئيس مجلس مفوضي الهيئة/ منى نجمالمهندسة 

  .تصاالترئيس الهيئة الوطنية لإل/ ل عايديكما
  

 المتخصصة في دف هذه المذكرة إلى تنمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والمعلوماتوته

ولغايات تنفيذ أهداف المذكرة فانه ال بد  . الطرفينمجال تنظيم قطاع اإلتصاالت في أسواق كال

من عقد اجتماعات بين الطرفين بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات المتعلقة بتحقيق التنظيم 

تصاالت للتوصل إلى سوق اتصاالت منافس، وفي كيفية استخدام الوسائل اع اإلال في قطالفع

  .التنظيمية الهادفة إلى استقطاب مستثمرين لهذه األسواق



  

عقد برامج تدريبية لعدد من الدول العربية مثل العراق والسودان والصومال واليمن وغيرها من  

 .الدول العربية

  

  لهيئات التنظيم العالميةجتماع السنوي الخامساإل -
شاركت الهيئة في فعاليات االجتماع السنوي الخامس لهيئات التنظيم العالمية والذي عقد خالل 

جتماع والي  في اإل هاماً، حيث ادارت المهندسة منى نجم محورا11/12/2004ً-7الفترة 

صين لمتخصتحدث عن موضوع التراخيص، حيث شارك في هذه الجلسة العديد من الخبراء وا

اشارت معاليها في المداخالت الى تصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وقد الدوليين في مجال اإل

تصاالت العالمي يشهد في الوقت الحالي سيما وأن قطاع اإلهمية طرح موضوع التراخيص أ

  .مزيد من الشركات والمهتمين فيه للدخوالً

  

  2005خطط الهيئة لعام 

تصاالت الثابتة في المملكة وذلك من لى تحرير قطاع اإل تهدف إالقيام بإجراءات عملية . 

 .خالل منح تراخيص جديدة في هذا القطاع

العمل على إصدار تعليمات آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية على الصحة  

بل تصال المستخدمة من ِقلتي تهدف إلى عدم إضرار أجهزة اإلوالسالمة العامة والبيئة وا

 .بالصحة والسالمة العامة والبيئةالمرخص لهم 

السعي إلى إصدار التعليمات المتعلقة بانتقال المرخصين الحاليين للرخص الفئوية إلى  

 .برنامج الترخيص الجديد

تصاالت الثابتة في العمل على إصدار الوثائق اإلستشارية المتعلقة بتحرير قطاع اإل 

  .المملكة

الل تشكيل مج قابلية نقل األرقام الخلوية من خإجراء التحضيرات المتعلقة بتطبيق برنا 

 .تصاالتمنتدى مختص من قطاع اإل

 الهيئات العربية لتنظيم قطاع المساهمة المتواصلة مع كافة الهيئات العربية من خالل شبكة 

 .تصاالت و تكنولوجيا المعلوماتاإل

لتنظيم ورش عمل تصاالت الجهات الدولية المعنية بقطاع اإلالتعاون والتنسيق مع مراكز  

 .وندوات متخصصة حول قضايا القطاع المختلفة



 هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
 هيئة ذات إستقالل مالي و إداري

  المملكة األردنية الهاشمية–عمان 
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  هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت

   و إداريماليهيئة ذات إستقالل 
  لكة األردنية الهاشمية المم–عمان 

  
 

 بيان أ
 

2004األول   آانون31الميزانية العمومية آما في   
 

 
2003 

)بعد التعديل(  
المطلوبات و الوفر المحتفظ  2004

 به
)المطلوبات المتداولة(  

 إيرادات مقبوضة مقدمًا 3.303.236 5.139.104
إيرادات رخص و ترددات غير  1.838.359 1.539.105

 متحققة
 ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى 1.897.661 156.919

 أمانات 813.034 1.192.644
مخصص شراء ممتلكات و إعداد  2.134.222 1.750.781

 دراسات
 

 مجموع المطلوبات المتدوالة 9.986.512 9.778.553
 

  بيان ج–الوفر المحتفظ به  31.614.173 21.513.614
 

وبات المتدوالة و مجموع المطل 41.600.685 31.292.167
 الوفر المحتفظ به

 
.جميع المبالغ الواردة أعاله بالدينار األردني *  

  
  
  
  
  



  
  هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
  هيئة ذات إستقالل مالي و إداري

   المملكة األردنية الهاشمية–عمان 
  

  
  بيان أ

  
  2004األول   آانون31الميزانية العمومية آما في 

  
 

2003  
 )بعد التعديل(

  الموجودات 2004
  )الموجودات المتداولة(

  نقد و نقد معادل 6.130.494 2.752.336
  إيرادات مستحقة 29.113.669 23.992.521

 ذمم مدينة 5.517.894 3.780.054
 أرصدة مدينة أخرى 26.591 13.577
 مستودعات 43.381 31.222

 مجموع الموجودات المتداولة 40.832.029 30.569.710
 
 

2003  
 )بعد التعديل(

  الموجودات 2004
الموجودات غير (

  )المتداولة
  ممتلكات و آالت و معدات 736.256 722.457

دفعات على مشاريع تحت  32.400 -
  التنفيذ

مجموع الموجودات غير  768.656 722.457
 المتداولة

  
 مجموع الموجودات 41.600685 31.292.167

  
  .    ار األردنيجميع المبالغ الواردة أعاله بالدين *
   
  
  



  
  هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت

   و إداريماليهيئة ذات إستقالل 
   المملكة األردنية الهاشمية–عمان 

  
  

  ببيان 
  

  2004األول    آانون31بيان الدخل للسنة المنتهية في 
  
 

2003  
 )بعد التعديل(

  اإليرادات 2004

  اإليرادات 53.192.379 49.187.346
  يرادات أخرىا 365.573 424.652

  
 يراداتمجموع اإل 53.557.952 49.611.998

 
  
  
  

2003  
 )بعد التعديل(

  النفقات 2004

  نفقات تشغيلية 1.932.200 1.700.653
  نفقات تحويلية 268.171 178.963

  نفقات استشارات فنية  1.530.935  1.001.968
 

 النفقاتمجموع  3.731.306 2.881.584
  

 صافي وفر السنة 49.826.646 46.730.414
  
  
  .جميع المبالغ الواردة أعاله بالدينار األردني *
  
  
  



  هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
   و إداريماليهيئة ذات إستقالل 

   المملكة األردنية الهاشمية–عمان 
  
  

  جبيان 
  

  2004األول   آانون31بيان التغيرات في الوفر المحتفظ به للسنة المنتهية في 
  
 

2003  
 )يلبعد التعد(

  الوفر 2004

   قبل التعديل-الوفر المحتفظ به في بداية السنة  21.513.614 5.448.158
  تعديالت سنوات سابقة - )664.574(

   بعد التعديل-الوفر المحتفظ به في بداية السنة   21.513.614  4.783.584
   بيان ب-وفر السنة  49.826.646  46.730.414

  مبالغ محولة لوزارة المالية  )38.500.000(  )28.655.000(
  رصيد الوفر قبل المخصصات  32.840.260  22.858.998

  المحول إلى مخصص شراء ممتلكات  )1.226.087(  )1.345.384(
   بيان أ–الوفر المحتفظ به في نهاية السنة   31.614.173  21.513.614

  
 عبارة عن 29.113.669د من ضمنه مبلغ ر المحتفظ به أعاله وفرًا نقديًا حيث يوجغال يعتبر آامل رصيد الو

 و تتعلق بحصة الهيئة من عوائد التشغيل للشرآات المرخصة و يتم قبضها خالل عام 2004إيرادات تخص عام 
2005. 

  
  .جميع المبالغ الواردة أعاله بالدينار األردني *
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت
   و إداريماليهيئة ذات إستقالل 

  المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
  

  
  دبيان 

  
  2004األول    آانون31بيان الدخل للسنة المنتهية في 

  
  

2003  
 )بعد التعديل(

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 2004

  صافي وفر السنة 49.826.646 46730.414
  
  

  تعديالت ل  
  استهالآات 126.287 129.952
  ممتلكات و إعداد دراساتمخصص شراء  )842.646( 87.680

  :التغير في الموجودات و المطلوبات التشغيلية
  إيرادات مستحقة )5.121.148( )23.992.521(

  ذمم مدينة )1.737.840( 488.842
  أرصدة مدينة أخرى  )13.014(  )10.136(

  مستودعات  )12.159(  65.256
  إيرادات مقبوضة مقدمًا  )1.835.868(  3.149.224
  إيرادات رخص و ترددات غير متحققة  299.254  1.539.105

  ذمم دائنة و أرصدة دائنة أخرى  1.740.742  47.778
  أمانات  )379.610(  )156.712(

  صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية  24.050.644  28.078.882
  
  

  التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية  
 و آالت و معداتشراء ممتلكات  )224.933( )325.981(

  حذوفات ممتلكلت و آالت و معدات 84.847 1.403
  دفعات على مشاريع تحت التنفيذ  )32.400(  -
  صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية  )172.486(  )324.578(

  
  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  
  ية و تعديالت سنوات سابقةمبالغ حولت لوزارة المال )38.500.000( )29.319.574(
  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية )38.500.000( )29.319.574(

  في النقد و النقد المعادل)النقص(صافي الزيادة   3.378.158  1.565.270
  النقد و النقد المعادل في بداية السنة  2.752.336  4.317.606
   بيان أ–ادل في نهاية السنة النقد و النقد المع  6.130.494  2.752.336

  . جميع المبالغ الواردة أعاله بالدينار األردني*



  مؤشرات وارقام/ تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردنقطاع اإل: 1ملحق
  

في جميع دول العالم، ويحظى قتصاد  لإلتصاالت الشريان الرئيسي والقلب النابضيعد قطاع اإل

قتصادية، وكذلك ية للتنافسية في جميع األنشطة اإلالعوامل الرئيسبأهمية إستراتيجية كونه أحد 

لكونه أحد مكونات البنية التحتية لقيام أي مشروع استثماري، كما انه يسهم بشكل كبير في زيادة 

ألي دولة، وتتزايد أهمية قطاع قتصاد العالمي والمحلي دل التجاري بين الدول وانتعاش اإلالتبا

قتصادية  في جميع القطاعات اإل تطور وازدهارمند يوم نظراً لما حققه تصاالت يوماً بعاإل

وما حققه من وسائل سهلت عملية تصاالت  والصحة التي تطورت بفضل قطاع اإلاألخرى كالتعليم

   .تصال والتعلم على المستوى المحلي والدولياإل

  

الحكومات أهمية فتح تصاالت على المستوى الدولي أدركت وفي ظل التطور السريع لقطاع اإل

المجال أمام القطاع الخاص لالستثمار فيه، فقامت العديد من دول العالم بإعادة هيكلة سوق 

لقطاع الخاص لالستثمار في القطاع  هذا القطاع وفتح المجال أمام اتصاالت لديها وذلك لتحريراإل

ملية توفيرها وتوفير قاعدة عريضة من المنتجات والخدمات التي كانت الحكومة تدير ع

 أو كامل من القطاع إلتاحة الفرصة جزئي، وبدأت الحكومات باالنسحاب إما بشكل لمواطنينل

ومنحهم عالية للقطاع الخاص لالستثمار وتوفير خدمات جديدة للمستفيدين بأسعار مناسبة وبجودة 

  . رين الجددستفادة من الخيارات المتعددة من الخدمات والعروض التي يوفرها المستثمفرصة اإل
  

ية التي رسمت مالمح ملة والرؤيا المستقبلاشالكان لجاللة الملك عبد اهللا الثاني النظرة الثاقبة ووقد 

بأن  إدراكاً منا" "ر ير عن ذلك بقوله الشهتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فقد عبتطور قطاع اإل

اعتمدنا خطة عمل  فقد ، المستدامة المحرك الحقيقي للتنمية االقتصاديةو القطاع الخاص هاستثمار

الخطة   هذه، وتتضمناألردنيقتصاد  اإل فيالرئيسةستثمار في القطاعات تهدف إلى تشجيع هذا اإل

وضمان والتنظيم المالئمالخصخصة  إلى تحرير هذه القطاعات من خالل الهادفة التشريعات سن 

 ." العادلةالمنافسة

  

مار في ستثمواكبة التطور العالمي في هذا اإلتجاه، وأن اإلية وقد أدركت الحكومة منذ البداية أهم

فتح المجال أمام القطاع الخاص تصاالت لن يتأتى إال من خالل البينة التحتية وخدمات اإل

   كما وأدركت أن إصالح الهيكل التنظيمي هو أكثر ،تصاالتلإلستثمار في توفير خدمات اإل



  

دمات جديدة لخدمة جذبهم لالستثمار في القطاع وابتكار خز المستثمرين ويحفتالطرق فاعلية في 

  .قتصاد الوطني بشكل عامالمستفيدين واإل

  

وقد خطت الحكومة خطوات هامة في هذا االتجاه، إذ قامت بوضع برنامج إلعادة هيكلة القطاع 

ن م الخدمات وعن واضع السياسات، فتم إصدار قانووالذي كان نتيجته فصل دور المنظم عن مقد

تصاالت لتكون هيئة مستقلة مالياً أنشئت بموجبه هيئة تنظيم قطاع اإلوالذي  1995اتصاالت لعام 

  الحقاً، كما تم في هذا الخصوصتنظيم القطاع وتنفيذ سياسة الحكومةمهام   كذلكوإدارياً ولتتولى

أنيط ، و1997مة في عام تصاالت السلكية والالسلكية إلى شركة مساهمة عاتحويل مؤسسة اإل

  .تصاالت مسؤولية اقتراح السياسات الخاصة بالقطاعبوزارة اإل

  

تصاالت األردنية وبيع  بخصخصة شركة اإل2000مطلع عام تجاه قامت الحكومة في وبنفس اإل

كوم والبنك العربي، في يليمن حصتها في الشركة لتجمع مستثمرين يقوده شركة فرانس ت% 40

وقت أخرى من حصة الحكومة، وفي % 8جتماعي بشراء الوقت الذي قامت مؤسسة الضمان اإل

 منها لعامة الشعب % 10.5م بيع من نفس العام طرحت الحكومة جزءاً من حصتها للبيع وتالحق 

  . %41.5بحيث أصبحت حصة الحكومة 

  

، وأصبح 1999في العام  عضواً في منظمة التجارة العالمية 135الحكومة إلى وانضمت كما 

ن  في المنظمة، وقد قدم األرد136 ليصبح بذلك العضو 2000العام وية في عضواً كامل العض

منظمة والتي نضمام إلى ال ضمن العروض التي قدمت لإلتصاالتالتزاماته فيما يتعلق بقطاع اإل

  . 2004تصاالت بنهاية عام تضمنت تحرير قطاع اإل

  

لحكومة قانوناً جديداً معدالً درت اوانسجاما مع التزامات األردن تجاه منظمة التجارة العالمية، أص

، والذي أكد على استقاللية الهيئة من خالل إعادة 2002تصاالت في كانون ثاني من عام لإل

تصاالت إلى غ ويرأسه معالي وزير البريد واإلتشكيل مجلس إدارتها من مجلس إدارة غير متفر

 بشكل كامل ينمتفرغوختصاص والخبرة من ذوي اإلمجلس مفوضين يتألف من خمسة أعضاء 



تصاالت  القانون تحويل وزارة البريد واإلتصاالت إلى وزارة اإللعمل الهيئة، كما تضمن

  . وتكنولوجيا المعلومات
  

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وثيقة السياسة العامة لقطاعي اإلوقامت الحكومة أيضاً بإصدار

 والتي أكدت من خاللها على عزم 2003وقطاع البريد التي أعلنت عنها الحكومة في عام 

إنهاء اإلنفرادية التي  بة تجاه منظمة التجارة العالمية المتعلقكافة التزامات األردنالحكومة لتنفيذ 

تصاالت الثابتة ، وفتح سوق اإل2004نهاية عام تصاالت األردنية بحلول تتمتع بها شركة اإل

  .بالكامل لمزيد من التنافس في تزويد الخدمات
  

د قطاع االتصاالت تطوراً ملحوظاً خالل السنوات القليلة الماضية، وفيما يلي نعرض أهم شه

تصاالت لنمو السنوي التراكمي في قطاع اإلبلغ متوسط االمؤشرات التي تعكس ذلك التطور، فقد 

  : على النحو التالي2004- 1999للفترة من 
  

 %2 عدد المشتركين للخدمة الهاتفية الثابتة 

 %54ي الهواتف المتنقلة عدد مشترك 

 %25عدد مشتركي اإلنترنت  

 %4حجم االستثمار  

، 2004شركة ومؤسسة في عام ) 34( إلى تصاالتاإل كما زاد عدد المرخصين لتقديم خدمات 

 دم حالياًتقمرخصة سبع خدمات رئيسية وهنالك ، 1999شركة ومؤسسة في عام ) 23(مقارنة مع 

  : تصاالت عدد الشركات المرخصة في قطاع اإلتالي يبينالجدول الو للمواطنين في األردن،

   2004اإلتصاالت كما هو في نهاية عام مرخصي خدمات 
 عدد المزودين نوع الخدمة الرقم

  PSTN(  1(الهاتف الثابت   .1

  GSM(  3(الهاتف المتنقل   .2

  iDEN(  1(الراديو المتنقل   .3

  Paging(  1(النداء اآللي   .4

  Data(  22(ت تراسل المعطيا  .5

  Pre-paid Cards(  4(البطاقات المدفوعة مسبقا   .6

  GMPCS(  2(اإلتصاالت الشخصية المتنقلة عبر األقمار الصناعية   .7

  34  المجموع



  

مليون دينار أردني في عام ) 88( األردني من تصاالتاإل في قطاع ستثماراإلزاد حجم هذا وقد 

بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي و. 2004في عام مليون دينار أردني ) 111 .4( إلى 1999

وقد وصل حجم اإليرادات ). 2004 – 1999(للفترة ما بين %) 4 (حوالي ستثماراإلفي حجم 

  .2004في عام  مليون دينار أردني) 668 ( حوالي األردنيتصاالتاإلاإلجمالية في قطاع 
 

 موظف في 4927من ( األردنية تصاالت انخفاض عدد العاملين في شركة اإلوعلى الرغم من

خالل الفترة من % 7.7وبمتوسط انخفاض سنوي بلغ ) 2004 في عام 3048 إلى 1999عام 

، إال أن عدد العاملين في الشركات المرخصة األخرى قد ازداد بأكثر من النصف 1999-2004

م  في عا2046، حيث أصبح عدد العاملين في تلك الشركات %15وبمتوسط نمو سنوي بلغ 

 فرصة عمل 3500ويضاف إلى ذلك أكثر من . 1999 موظف في عام 882 مقارنة مع 2004

أخرى نشأت عن التطور في القطاع وفي األنشطة والقطاعات األخرى المساندة، والتي ال تقل 

على شكل موزعين أهمية عن فرص العمالة التي استحدثت في القطاع بشكل مباشر، وذلك 

 في مجال خدمات الهواتف المتنقلة والراديو المتنقل  خصوصاًتصاالتووكالء لخدمات اإل

  . وخدمات اإلنترنت

  

  )الف مشترك (عدد المشتركين في خدمات االتصاالت المرخصة
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  نوع الخدمة

  638  623  674  660  620  565  تصاالت الثابتةخدمة اإل

  1624  1325  1200  866  389  118  ل تصاالت الخلوية والراديو المتنقخدمة اإل

  111  96  62  66  32  29  نترنتخدمة اإل

  2.1  2.3  4.6  4.4  12  23  خدمة النداء اآللي

  
 

  خدمات االتصاالت المرخصةنسب االنتشار ل
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  نوع الخدمة

  %11.92  %11.97  %13.3  %13.4  %13  %12  تصاالت الثابتةخدمة اإل

  %30.3  %25.5  %24.1  %17.5  %8.1  %2.5  االت الخلوية والراديو المتنقل تصخدمة اإل

  %2.07  %1.84  %1.23  %1.33  %0.66  %0.61  نترنتخدمة اإل

  %0.04  %0.044  %0.091  %0.089  %0.24  %0.5   اآلليخدمة النداء
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  )مليون دينار(تصاالت  حجم اإلستثمار في قطاع اإلتطور
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  نوع الخدمة

  10  11.4  38.2  90.1  55.7  58.4  تصاالت الثابتةخدمة اإل

  100.3  91.79  93.3  89.2  92.2  14.2  تصاالت الخلوية والراديو المتنقل خدمة اإل

  0.7  1.54  3.5  5.5  4.3  4.5  نترنتخدمة اإل

  0.4  1.1  2.6  -  -  -  خدمة البطاقات المدفوعة مسبقا

  -  -  0.004  0.1  0.02  2  خدمة النداء اآللي

  111.4  106  137.6  184.9  152.22  88  المجموع
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  تصاالتإل عدد العاملين في قطاع اتطور
  2004  2003  2002  2001  2000  1999  نوع الخدمة

  3048  3663  4548  4792  4907  4927  تصاالت الثابتةخدمة اإل

  1641  1267  1168  1044  879  285  تصاالت الخلوية والراديو المتنقل خدمة اإل

  353  270  408  457  370  310  نترنتخدمة اإل

  44  41  36  -  -  -  خدمة البطاقات المدفوعة مسبقا

  8  10  17  25  44  110  خدمة النداء اآللي

  5094  5251  6177  6318  6200  5632  المجموع
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  تصاالت اإليوثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع: 2ملحق

  البريدوقطاع  وتكنولوجيا المعلومات          

  

  

  

  المقدمة
  اإلطار القانوني للسياسة العامة

 لسنة 13تصاالت رقم علومات، بموجب الدستور وقانون اإلولوجيا المتصاالت وتكنة اإلإن وزار

 وتعديالته مسؤولة عن 2002 لسنة 5 وتعديالته وقانون الخدمات البريدية المؤقت رقم 1995

  . لبريد في المملكةتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واقطاعات اإل

  

ؤوليات محددة في إعداد السياسة تصاالت وتكنولوجيا المعلومات تتحمل كذلك مسإن وزارة اإل

 من قانون )3(ارها بموجب المادةالعامة لهذه القطاعات وعرضها على مجلس الوزراء إلقر

باإلضافة إلى مسؤولية إعداد السياسة العامة لقطاع البريد وعرضها على مجلس . تصاالتاإل

  .  من قانون الخدمات البريدية المؤقت)3(الوزراء إلقرارها بموجب المادة

  

إن إلعداد وإصدار السياسات العامة أثر هام في حصول أصحاب العالقة على المعلومات الالزمة 

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، عات الفرعية التي يضمها قطاعي اإلعن القطا

هذا باإلضافة إلى أن . ستثمار فيهاللراغبين بدخول هذه القطاعات واإلوكذلك تداعيات هامة 

الذي يجب عالن السياسات العامة له أبعاد قانونية محددة من حيث أنه يحدد ويوضح السياق العام إ

تصاالت أن تتبعه لتتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها بموجب على هيئة تنظيم قطاع اإل

   .القانون

  

: على ما يلييئة تصاالت والمتعلقة بمهام ومسؤوليات اله من قانون اإل)أ/6(وقد نصت المادة 

مة المقررة لضمان تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقاً للسياسة العاتنظيم خدمات اإل"

ما تصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبتقديم خدمات اإل

  ". تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتيحقق األداء األمثل لقطاعي اإل



  

ليه تهدف هذه الوثيقة إلى تزويد أصحاب العالقة بالمعلومات الالزمة لهم، وكذلك إلى وبناء ع

  . الوفاء بالواجبات القانونية المترتبة على الوزارة في آن واحد

  

تصاالت والخدمات البريدية المؤقت وتوظيف موارد  الوثيقة باالقتران مع قوانين اإلتقرأ هذه

إن هذه القوانين، تتضمن تعريفاً باألدوار . ت الحكومية المؤقتتكنولوجيا المعلومات في المؤسسا

تصاالت التي تتمتع بشخصية اعتبارية ذات  من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع اإلالخاصة بكل

  . استقالل مالي وإداري
 

  الخلفية العامة

 تصاالت اإل بإصالحات متتالية لتطوير وإعادة هيكلة قطاعي1995قامت المملكة ومنذ عام 

والبريد وقد تم تحقيق تقدم من خالل إيجاد درجات من المنافسة في أسواق محددة، باإلضافة إلى 

  . تصاالتن خالل إنشاء هيئة تنظيم قطاع اإلفصل وتفعيل دور التنظيم م

  

تصاالت والبريد، تعود ات التطوير واإلصالح في قطاعي اإلإن دواعي القيام بالمزيد من إجراء

اقية منظمة التجارة تفاقيات التجارية والتزامات اتفع التشريعات النافذة واإللتجاوب مأحياناً ل

 الحتياجات السوق في حين تأتي دواعي اإلصالح تلبيةً. لتزامات الدولية األخرىالعالمية واإل

  .  األحيان األخرىجتماعية فيبات االقتصاد الوطني والتنمية اإلومتطل

  

يا إال أن قطاع تكنولوج. ع تقليدياً للتنظيم كونها خدمات عامةتصاالت والبريد تخضإن قطاعات اإل

  . تصاالت، غير خاضع تقليدياً للتنظيمالمعلومات، باستثناء عناصر اإل

  

إن قطاع تكنولوجيا المعلومات له إمكانيات مستقبلية كبيرة سواء من حيث إمكانية تطور القطاع، 

قتصادية وأعمال الجهات فة القطاعات اإل كفاءة كاأو من حيث مساهمته المباشرة في رفع

ولقد أحرز هذا القطاع تقدماً، إال أنه لم يحقق . الحكومية باإلضافة لتطوير وتأهيل الموارد البشرية

  . حتى اآلن ما تطمح إليه حكومة و شعب المملكة 

  



تطور وتمكين للتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بحد ذاتها عوامل دفع تعتبر مختلف قطاعات اإل

وحيث أن الوزارة هي المسؤولة عن تحقيق األهداف الوطنية فيما . جتماعيةقتصادي والتنمية اإلاإل

اسة العامة يتعلق بهذا القطاع، فإن لها صالحيات وقدرات وعالقات مختلفة تتضمن إعداد السي

عات وفقاً تصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتتولى الهيئة تنظيم هذه القطاللحكومة في قطاعات اإل

كما وتتضمن هذه القدرات، إطالق المبادرات الحكومية مباشرة من قبل الوزارة أو . لتلك السياسة

بالتعاون مع جهات حكومية أو تجارية أخرى، باإلضافة ألعمال أخرى تقوم الوزارة بتنفيذها 

ات التي في القطاعوعليه فإن الوزارة تمتلك صالحيات رقابية وتنفيذية واسعة . بشكل مباشر

  . تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتيضمها قطاع اإل

  

ستثمارات اضحة ومستقرة تتيح للمبادرات واإلفي هذا السياق تسعى الوزارة إلى إيجاد سياسة و

  .والدور التنظيمي الالزم للقطاع أن تتقدم بثقة

  

يق أهداف وغايات ستسعى الوزارة باجتهاد لتنفيذ مسؤولياتها في مراقبة تقدم القطاع باتجاه تحق

السياسة العامة، وإجراء التعديالت الالزمة في مسارات العمل في حال اعتبار تلك المسارات 

  . عاجزة عن تحقيق األهداف المرجوة

  السياسات الفردية ضمن األهداف العامة 

  

الت تصااع اإلتتضمن هذه الوثيقة السياسة الفردية الخاصة بكل من القطاعات الفرعية التابعة لقط

  . وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقع ضمن مسؤوليات الوزارة

  

ورغم اختصاص كل من هذه السياسات بالقطاع الفرعي المعني وصياغتها بشكل منعزل عن 

السياسات األخرى، إال أنها في مجملها تمثل سعياً مشتركاً نحو غاية واحدة تهدف إلى رفع 

 بدورها ستسهم في تحفيز التطور االقتصادي وتحقيق الجاهزية اإللكترونية في األردن، والتي

  . التنمية االجتماعية للمملكة

 

  



  تصاالتالسياسة العامة لقطاع اإل

  تصاالت المتنقلةقطاع اإل

  

لقد التزمت الحكومة باتفاقات تقضي بأن تستمر الحصرية المزدوجة في توفير خدمات الهواتف 

األول  اهيرتز، حتى الحادي والثالثين من كانون ميغ900 ضمن نطاق ترددات GSMالمتنقلة ال 

2003 .   

تقديم الخدمات في هذا  القائمة حالياً في تقرر الحكومة وجوب انتهاء الحصرية المزدوجة  •

تقديم الخدمات وذلك في األول  من المنافسة فيأمام المزيد  وذلك بأن يتم فتح هذا القطاع ؛القطاع

   .بعد ذلك التاريخ و في أقرب فرصة ممكنة أ2004من كانون الثاني من عام 

لطرح تراخيص إضافية  تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بتجهيز وإعالن ونشر برنامج واضح  •

أن يتم إعداد و تجهيز هذا  يجب.  المذكورة أعالهةداضمن هذا القطاع الفرعي وبهدف تحقيق الم

واستمزاج وجهات نظر أصحاب العالقة من  البرنامج بصيغته النهائية، بما في ذلك نشره للتشاور

وكذلك يجب أن يشمل البرنامج . كحد أقصى 2003 تشرين أول 31القطاعين العام والخاص، قبل 

ويجب أن يراعي . خيصالمتقدمين، وإجراءات التر على إعالن ونشر شروط الرخص، ومتطلبات

بين المزودين المختلفين وسعة خيارات المستهلك  ت- بما فيه من شروط الرخص-هذا البرنامج

وعلى أن يتم . الجديدة والتكنولوجيا الحديثة من ناحية أخرى للخدمات من ناحية وتقديم الخدمات

إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء للبحث واتخاذ القرار المناسب  تقديم هذا البرنامج فور

   .من تاريخ تقديمه خالل أسبوعين

االعتبار النجاح  ات الترخيص المرتبطة بها يجب أن تأخذ بعينإن شروط الرخص وإجراء  •

ية في استخدام الكفاءة االقتصاد النسبي الذي تحقق حتى اآلن في هذا القطاع الفرعي، وأن تراعي

الخاصة ليتم تنظيم واستقطاب وتمكين الدخول إلى   والتدابير التنظيمية األخرىالموجودات القائمة

العملية األخرى على االقتصاد الوطني، بما في ذلك تحفيز  اة التأثيراتكما و يجب مراع. السوق

بشكل خاص فإن على هذه الشروط واإلجراءات أن تسهل زيادة القيمة  و. قطاع األعمال األردني

   .بتكار من قبل المرخصين وغيرهماإل المضافة الناتجة عن



إضافة للمشغلين  مشغل ثالثعلى برنامج الترخيص أن يؤدي إلى ترخيص ما ال يقل عن   •

وجود ما ال يقل عن ثالثة مالكين  بحيث يؤدي هذا البرنامج إلىاليين لشبكات الهواتف المتنقلة، الح

هذا باإلضافة للمشغلين في (ألطراف مختلفة  لبنى تحتية وبحيث يكون هؤالء المشغلين مملوكين

 ولتحقيق ذلك يجب أن يتضمن ).راديوية أخرى  اتصاالتةسوق خدمة الراديو المتنقل أو أي

تسمح للمرخصين الجدد استخدام البنية التحتية  برنامج التراخيص ترتيبات عملية وشفافة،

بشروط مبنية على أساس الكلفة و محددة من قبل الهيئة  والمنشآت وخدمات المرخصين الحاليين،

بالمرخصين الجدد أو بعد وجود البنية التحتية والمنشآت الخاصة  سواء كان ذلك االستخدام قبل

   .تواجدها

على القطاع المنافسة  توافقاً مع أهداف السياسة األشمل للدولة، تقرر الحكومة أن تقتصر  •

ة التجارة من خالل اتفاقيات منظم لتزامات الدولية التي التزم بها األردنوبناء على اإل. الخاص

ت غير كومة أن ال تفرض أية قيود أو معيقاالح تفاقيات التجارية، تقررالعالمية وغيرها من اإل

 المتعلقة بجنسية المالكين أو انتقال رؤوس السوق سواء ستثمار فيمبررة أمام الراغبين في اإل

   .األموال وما إلى ذلك

 وإدخال ،ستيعابيةلتعزيز القدرة اإل الالزمة) النادرة(تقرر الحكومة إتاحة الموارد المحدودة   •

لين الحاليين وبما يتناسب مع برنامج والمشغّ قبل القادمين الجدددة منِ وتطوير خدمات جدي

بما فيها ) النادرة(كما يجب أن تتاح هذه الموارد المحدودة  .الترخيص المستقبلي المشار إليه أعاله

المناسبة الستخدامات الهواتف المتنقلة في الطيف الراديوي، بأسعار تتناسب مع  كل الحزم الترددية

 ستحقاقات المترتبة على عضويةام الطيف بالنظر لندرته، وحسب اإلاالقتصادية الستخد اءةالكف

   .منظمة التجارة العالمية

القطاع العمل على تحقيق بيئة  تقرر الحكومة أن يتم من خالل إعادة الهيكلة المطلوبة داخل  •

مساوية لها الدول المناظرة أو المتاحة في ال  ومتفوقة على تلك،اتصاالت متنقلة متقدمة تكنولوجياً

   .على أقل تقدير

تصاالت المتنقلة يوفرها قطاع اإل تقرر الحكومة أن يتم العمل على تفعيل مساهمة الخدمات التي  •

جتماعية والتنموية لألردن، بما في والمتطلبات اإل والتكنولوجيا المستخدمة فيه في تلبية االحتياجات



المعلومات واإلنترنت والتطور العام نحو مجتمع منفتح ومثقف  ذلك سهولة النفاذ إلى مصادر

   .ومتصل بالعالم

واإلجراءات التنظيمية أو  تقرر الحكومة ضرورة توافق إجراءات إدخال المنافسة الجديدة،  •

الثابتة، مع متطلبات التطور األمثل  الهيكلية للقطاعات األخرى، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات

   .الوصول إلى ذلك  الهواتف المتنقلة، وأن تساعد علىواألوسع لقطاع

   :السياسة ألهداف المحددة والغايات المرجوة من هذها

الخدمات لقطاع األعمال  إن أحد أهداف السياسة، أن ينتج عن المنافسة تخفيض في كلفة تقديم  •

ل شريحة أوسع من المتنقلة في متناو تصاالتلمستوى الحالي، بهدف جعل خدمة اإلولألفراد عن ا

   .السكان مما هي عليه اآلن

من السكان % 50مباشر  تصاالت المتنقلة لتشمل بشكل أحد أهداف السياسة نشر خدمات اإلإن  •

الصوتية األساسية بالقيمة   وأن يتم خفض أسعار الخدمات. على األقل خالل العشر سنوات القادمة

   .األسعار الحالية قل منعلى األ% 25 خالل تلك الفترة بنسبة الحقيقية

خلق فرص عمل مباشرة وغير   إن أحد أهداف السياسة تعزيز قدرة قطاع الهواتف المتنقلة على •

 وأن يستفيد هذا القطاع بالفعل. وأكبر حجماً مباشرة في قطاع أكثر تنافسية وأكثر تقدماً تكنولوجياً،

   .ةستثمارات األجنبيواإل من فوائد استثمارات القطاع الخاص

  

   تصاالت الثابتةطاع اإلق

دية لألجزاء الرئيسية من قطاع نفرارام الترتيبات المتعلقة بشروط اإلإن التزام الحكومة باحت

  . 2004تصاالت الثابتة ينتهي في الحادي والثالثين من شهر كانون األول لسنة اإل

  

تم في فترة زمنية أطول وعلى الرغم من أن إجراءات الترخيص الجديدة في هذا القطاع يمكن أن ت

تصاالت المتنقلة، فإن من المهم أن تعلن الحكومة متاحة للترخيص الجديد في قطاع اإلمن تلك ال

تصاالت الثابتة، لكي يتمكن أصحاب العالقة والمستثمرين آلن سياستها العامة تجاه قطاع اإلمن ا

  : المحتملين من التخطيط المسبق، وكما يلي



دنية في جوانب أساسية من األر تصاالتادية التي تتمتع بها شركة اإلالنفرتؤكد الحكومة أن ا •

  .2004األول   والثالثين من كانون تصاالت سيتم إنهاؤها فعالً بحلول الحاديقطاع اإل

من التنافس في تزويد الخدمات  تصاالت الثابتة بالكامل لمزيدتقرر الحكومة أن يتم فتح سوق اإل •

نفرادية في األول من كانون ثاني اإل  ممكن عملياً بعد انقضاء فترة أو في أقرب وقت /عند

2005.  

اإلضافية المنوي  تقرر الحكومة أن تقوم الهيئة بتجهيز مقترح واضح وصريح للتراخيص •

وأن . وإجراءات التراخيص طرحها في هذا القطاع متضمناً شروط الرخص ومتطلبات المتقدمين

نظر أصحاب العالقة من  ستمزاج وجهاتاستشارة ولإلونشره يتم اإلعالن عن هذا المقترح 

وعلى أن يتم . 2004حزيران  30القطاعين العام والخاص بأسرع وقت ممكن عملياً وقبل تاريخ 

الوزراء للبحث واتخاذ القرار المناسب  تقديم هذا المقترح فور إعداده بصيغته النهائية إلى مجلس

بدء عملية استدراج طلبات الترخيص اعتباراً من  ن الهدف هوإ. خالل أسبوعين من تاريخ تقديمه

  .2004مطلع شهر أيلول 

عتبارات األمنية والمحددات واإل تقرر الحكومة، ضمن الحدود التي تضمن عوامل السالمة العامة •

ولكن . الخدمات الثابتة المنوي ترخيصها التقنية، أن ال يتم وضع أية قيود على حدود أو نوع

استخدام أي نوع من التكنولوجيا المجدية في تقديم  ة لذلك فإن الحكومة تقرر أن ال يستثنىباإلضاف

قرار تتخذه الهيئة بتخفيض مقدار التنظيم عندما ال تكون هناك  كما ستدعم الحكومة أي. الخدمات

أو التنظيم لخدمة معينة يراد تقديمها وحسب ما ورد في الفقرة  مبررات موضوعية للترخيص

   .تصاالتقانون اإل من) 6( من المادة )س(

. على القطاع الخاص تصاالت األردنية مقتصرةحكومة أن تكون المنافسة لشركة اإلتقرر ال •

ة التجارة العالمية اتفاقيات منظم لتزامات الدولية التي التزم بها األردن من خاللوبناء على اإل

ت غير مبررة أمام ال تفرض أية قيود أو معيقا تفاقيات التجارية، تقرر الحكومة أنوغيرها من اإل

المتعلقة بجنسية المالكين أو انتقال رؤوس األموال وما  ستثمار في السوق سواءالراغبين في اإل

   .إلى ذلك

وبشكل بناء  تصاالت األردنية بشفافيةضرورة أن تستجيب شركة اإلعلى الحكومة تؤكد  •

   .العتبارات وحقيقة المنافسة القادمة



فاعلة ضمن الفترة المتبقية  تصاالت األردنية لمعايير تنظيميةومة أن تخضع شركة اإلتقرر الحك •

ويجب أن يكون . اتفاقاتها مع الحكومة من وضعها االنفرادي، وعليها أن تحترم جميع جوانب

التنظيمية إزالة التشوهات القائمة من ممارسات  الهدف األساسي لهذه اإلجراءات والمعايير

بعض الخدمات إن وجدت، وخلق بيئة يمكن إدخال  يرية غير مالئمة أو ربحية مفرطة منتسع

تصاالت األردنية، خالل فة إلى ذلك أن يتم إلزام شركة اإلباإلضا .التنافس إليها في الوقت المالئم

 نفرادية الممنوحة لها، بتوفير خدمات معينة تقع ضمن حدود انفرا ديتها بأسعاراإل سريان فترة

   .شروط عادلة عندما يوجد طلب حقيقي وبحجم معقول على تلك الخدماتو

تصاالت األردنية معرضة للرقابة اإل نفرادية أن تبقى شركة الحكومة أنه عند انتهاء فترة اإلتقرر •

 مهيمنة أو ذات قوة ستبقى لفترة زمنية بعد ذلك  على أساس أنها في األغلب.التنظيمية المالئمة

   .وانب السوقكبيرة في بعض ج

نفرادية قبل وبعد انتهاء فترة اإل تقرر الحكومة أن يتم نشر التعليمات التنظيمية المزمع تطبيقها •

 لتوجيه أصحاب العالقة والمهتمين وقت ممكن تصاالت األردنية، وذلك بأقربالممنوحة لشركة اإل

ممكن عملياً و قبل تاريخ يتم هذا النشر بأقرب وقت  والمستثمرين المحتملين في القطاع وعلى أن

   .2004 آذار 31

   :السياسة ألهداف المحددة والغايات المرجوة من هذها

الثابتة، وذلك من خالل  تصاالتحتكار في قطاع اإل تكاليف الكفاءة المنخفضة لإلإزالة •

 .تأثير التنافس المفتوح بعد ذلك اإلجراءات التنظيمية الضرورية على المدى القصير، ومن خالل

الخدمات وتشوهات قائمة نتيجة الدعم  حتكار قد تشمل ربحية مفرطة من بعضفة اإلإن كلحيث 

وضع لذا فمن الضروري التوصل إلى . الخدمات البيني بين بعض الخدمات أو بين عناصر بعض

ستثمارات حة إلى السوق، وبالتالي تشجيع اإلالصحي قتصاديةمعين يتيح إرسال المؤشرات اإل

   .ناسبة في البنى التحتيةالبديلة الم

الحالية وتوسيع الخيارات بين  تعزيز تنوع الخدمات وتوافرها وجودتها بالنسبة إلى مستوياتها •

تصاالت يضاهي مستوى خدمات اإل حيث أنه من الضروري أن. الجهات المقدمة لهذه الخدمات

هام في جذب هذا تأثير ول. المناظرة الثابتة في المملكة مستويات الخدمات المتاحة في الدول



قيق أهداف الحكومة في القوى العاملة وفي تح قتصاد وتطوره وفي زيادة كفاءةستثمار و نمو اإلاإل

   .جتماعيةالتنمية اإل

هذه . والنمو في هذا القطاع وهناك أهداف محددة ضمن اإلطار العام الساعي لتحقيق التقدم •

خدمات اتصاالت دولية منافسة  إدخال: عليهااألهداف تتضمن األمور اآلتية دون أن تقتصر 

التكنولوجيا الحديثة خاصة في مجال نقل  وبديلة، وتوفير سعات ومخارج دولية بديلة، واستغالل

والتكنولوجيا التي تتيح تقديم الخدمات المتعددة  المعلومات، باإلضافة إلى استخدام األنظمة

   .المتنوعة

تصاالت الثابتة التجهيزات والخدمات اإليوفر قطاع إن أحد األهداف وبصورة عامة هو أن 

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات بكافة فروعة البناء عليها العناصر األساسية لتمكين قطاع اإلو

هذه العناصر األساسية يجب أن تكون ضمن إمكانيات . وزيادة قيمتها المضافة بطرق مبتكرة

 يتم التطور واإلبداع وزيادة الملكية الفكرية المستخدمين ومربحة لمقدميها في آن معاً بحيث

  . للمجتمع
  

    نترنتسوق مزودي خدمات اإل
  

قتصادية والفوائد التعليمية اإل تقرر الحكومة أن يتم استغالل الكفاءة المثبتة والتطبيقات •

أمثل في قطاع األعمال والمجتمع ككل في  جتماعية المتأتية من استخدام اإلنترنت على نحوواإل

   .األردن

هذه المتطلبات من خالل  أحد أهداف السياسة هو أن تتمكن مؤسسات القطاع الخاص من تلبية •

يمكن أن تنتج عن االحتكار  توفير الخدمات والمنتجات ضمن سوق مفتوح متحرر من القيود التي

   .السائد في أسواق معينة في القطاع

وإزالة أية عقبات هيكلية تعيق   أولوية كبيرة،تقرر الحكومة إعطاء األهداف الخاصة بهذا السوق •

   .تنفيذ هذه السياسة

من شأنها أن تعزز  وبهذا السياق، ستدعم الحكومة أية تغييرات في سوق خدمات اإلنترنت •

   .إنشاء مقسم لإلنترنت استقالليته وفاعليته وكفاءته على الصعيدين المحلي واإلقليمي، مثل



باتجاه تنمية المشاركة الرقمية  من المبادرات تهدف إلى تحقيق سياستهاتقوم الحكومة بتنفيذ عدد  •

تصاالت بشكل خاص، وعلى خدمات اإل وتطوير التعليم وتحفيز الطلب على خدمات اإلنترنت

الجزء الثالث من هذه الوثيقة والمتعلق  وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام وكما هو مفصل في

   .بقطاع تكنولوجيا المعلومات

صاالت تالمقترحة في أسواق اإل تقرر الحكومة أن تأخذ األنشطة التنظيمية والتغيرات الهيكلية •

حتكار القائم في تلك التأثيرات السلبية لإل عتبار الحاجة الماسة إلزالةالثابتة والمتنقلة بعين اإل

   .األسواق على سوق اإلنترنت

خدمات اإلنترنت، النفاذ ل تخفيض كلفة: بعض المسائل الجديرة باالهتمام في هذا السياق هي •

خدمات اإلنترنت، وخلق الظروف  تصاالت على نحو يالئم احتياجات مزوديوتوفير خدمات اإل

واألجهزة الطرفية التي من المتوقع أن تشجع  المالئمة إلدخال التكنولوجيا واإلبداع في الخدمات

   .لتعليم وفي المنازلاألعمال وا انتشار وتعمق استخدام اإلنترنت في مؤسسات

بإمكانية الوصول من خالل شبكة  تدرك الحكومة المخاوف المشروعة لدى المواطنين والمتعلقة •

وتفيد الخبرات المكتسبة . أخالقياً بالنسبة للمستخدم اإلنترنت إلى مواد غير قانونية أو غير مقبولة

ن قبل الحكومة، هو أمر غير على الوصول إلى تلك المواد م في مناطق أخرى أن فرض الرقابة

أولياء األمور والمدارس ) بفتح الميم(الحكومة تقرر أن يمكّن  إال أن. عملي وغير مرغوب به

مواقع المسؤولية عن تقديم الخدمات أو مواقع اإلشراف الذين هم أفضل من  والمكتبات ومن هم في

الء من اتخاذ الخطوات حساسيات من يخدمون ونقاط ضعفهم، أن يمكّن هؤ يستطيع إدراك

وتنوي الحكومة أن توفر توجيهات بخصوص اآلليات . الحماية المطلوبة المنطقية لتأمين

يمكن لمن هم في موقع المسؤولية تطبيقها، وبما يتناسب مع الظروف  واإلجراءات التي

   .التصنيفات المحددة للمستخدمين الخصوصية، وحسب

  الخدمات الشمولية

  

جتماعية والمشاركة الشاملة، فإن قتصادي والتنمية اإلالمتعلقة بالتطور اإلها العامة توافقاً مع سياست

جتماعية األقل حظاً أو غير القادرة ها هذه أن تتوفر لدى الشرائح اإلأحد أهداف الحكومة في سياست

 وسيلة تصاالت من خالل شروط السوقو اقتصادية على التمتع بخدمات اإلألسباب اجتماعية أ



  . ضمن ظروفهم الخاصة" مقتدر عليه"تصاالت العامة بشكل دمات اإلاذ إلى خللنف

  

تقديم الخدمات "أو " شمولية النفاذ"إن توفير الخدمات في الظروف أعاله، يطلق عليه صفة 

لين المرخصين بتوفير هذه الخدمات فيطلق على هذا االلتزام ، وعند إلزام أي من المشغّ"الشمولية

   . (Universal Service Obligation - USO" (الخدمات الشموليةالتزامات "صفة 

  

ة الحكومة، تقع على عاتق إن التزامات الخدمات الشمولية في الوقت الحاضر، والنابعة من سياس

تصاالت األردنية كجزء من ترتيبات اإلنفرادية التي تتمتع بها الشركة حتى نهاية سنة شركة اإل

  %. 70ة عدد الهواتف الثابتة إلى عدد الوحدات السكنية قد تجاوز ، ومن المالحظ أن نسب2004

  

تصاالت ستقوم كل من قانون اإل) ب/3( بموجب المادة تنفيذاً للسياسة المقررة من قبل الحكومة

تصاالت، بدراسة تفاصيل ا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيمن وزارة اإل

 الخدمات الشمولية لتضمينها في الرخص، وأساليب تمويل تكاليف هذه السياسة المتعلقة بالتزامات

هذه المراجعة ستشمل . تصاالتإل قبل انتهاء مدة إنفرادية شركة التزامات، وذلك بهدف إعالنهااإل

  . أيضاً العالقة والصلة الوثيقة بين توفر خدمة الهواتف العمومية و تطبيق شمولية النفاذ

  

العالقة من دراسة هذه المسائل ضمن سياقها المناسب، تعلن الحكومة ولكن ولتَمكين أصحاب 

  : فيما يلي بعض معايير السياسة المتعلقة بذلك

الشمولية للمرخصين  تقرر الحكومة أن تتم دراسة مدى الحاجة ومالئمة التزامات الخدمات •

 والتي سبق والثابتة، تصاالت المتنقلةسياسات المتعلقة بكل من قطاعي اإلضمن سياق ال

تصنيف هذه السياسات واألهداف  وبصفة عامة يمكن. استعراضها في الجزء الثاني من هذه الوثيقة

تصاالت وذلك من خالل خدمات اإل المرتبطة بها على أنها تسعى نحو توسع ملحوظ في تقديم

ص ازن في األسعار، وتزيد من فرالتو زيل عدمنافسة الطبيعية في السوق، التي تآليات الم

وبالتالي يتوقع أن تقلل هذه السياسات من الحاجة  .ستثمار وتعزز من القدرة الشرائية للمستهلكاإل

   .إلى فرض التزامات الخدمات الشمولية



لين الشمولية على المشغّ تقرر الحكومة أن تتم دراسة إمكانية تطبيق التزامات الخدمات •

خدمات الهواتف المتنقلة اآلن  م استخدامحيث أن حج. المرخصين على أسس محايدة تكنولوجياً

خدمات الهواتف المتنقلة تنافس الخدمة  تفوق من حيث الكم استخدام الخدمات الثابتة، كما أن

   .العمومية في نواحي معينة الهاتفية المنزلية الثابتة وخدمة الهواتف

تياجات الخاصة جداً، حاإل تقرر الحكومة أن يقتصر توفير الخدمات الشمولية على المناطق ذات •

م والهدف من هذا المعيار هو أن تتس .بحيث تتضمن توفير الحد األدنى من الخدمات وبجودة معينة

التامة، وأال تتسبب في تشويه آليات السوق  لتزامات بالشفافيةآلية التمويل المرتبطة بهذه اإل

   .سوقإلى جوانب معينة من ال المفتوح أو تضع عقبات أمام دخول المنافسة

المطلوب لذلك في القسم الثالث من  والتمويل" المشاركة الرقمية"سيتم بحث سياسة الحكومة تجاه  •

   .هذه الوثيقة

    تصاالت التحتيةحماية بنية اإل

  

تصال في المجتمع ه الخدمات المعتمدة على شبكات اإلإدراكاً للدور الحيوي واألساسي الذي تلعب

يتم اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لحماية استمرارية وسالمة البنى قتصاد، تقرر الحكومة أن واإل

وعليه فإن الحكومة ستدعم أية إجراءات تبدأها الهيئة . التحتية الضرورية لتزويد هذه الخدمات

  . بإلزام المرخصين وغيرهم التخاذ تدابير الوقاية أو إجراءات التعافي المطلوبة

  

   تصاالتملكية الحكومة في قطاع اإل

  

 تسمح به أوضاع تصاالت األردنية، حسبماة عن ملكيتها الجزئية في شركة اإلستتخلى الحكوم

وستطبق الحكومة هذه السياسة بأسلوب وبمدى زمني يتفق مع . قتصاديةالسوق والظروف اإل

  . تصاالت األردنيةمع مسؤولياتها كمساهم في شركة اإلالتشريعات العامة ويتوافق 

  

  

  



  

   مثل لمميزات األردن في المنطقةاالستغالل األ

  

ذي حققه األردن في تحرير قطاع لمشهود الا  أن يتم بفعالية استغالل التقدمىلإتتطلع الحكومة 

  . تصاالت بالمقارنة مع الدول األخرى على المستوى اإلقليمياإل

  

  : بعض العوامل التي ساهمت بالوصول إلى هذا التقدم هي

   "هيئة تنظيم قطاع االتصاالت"ة هي تأسيس هيئة تنظيمية مستقل •

   قتصادية الشاملةاإلصالحات الهيكلية اإل •

   تفاقيات التجارة الحرةالميزات التفضيلية إل •

   .مهاراتبتكار و تطوير التعليم والمثابرة الحكومة على دعم اإل •

  

 صعيد ر خدمات اتصاالت ليس علىستثمار للقطاع لتوفيإن أحد أهداف السياسة هو جذب اإل

أو تحويل األردن " العابرة للمملكة"ستهالك المحلي فحسب بل أيضاً على صعيد نقل الخدمات اإل

لذلك تسعى الحكومة من خالل سياستها أن ) . HUB(إلى مركز خدمات إقليمي للمنطقة ككل 

ا في يستغل األردن تقدمه ِليطِور المهارات والقدرات لدى قطاع األعمال فيه، والتي يمكن تسخيره

تصاالت يخضع وحيث أن مجال توفير خدمات اإل. نيمجاالت أوسع بكثير من السوق األرد

كما تسعى . لمقاييس عالمية عامة، فإن هذا التوجه األوسع يصبح مجدياً لقطاع األعمال األردني

الحكومة أيضاً إلى انتهاز الفرص التي يمكن لألردن فيها أن يقدم فائدة معينة من خالل القوى 

  . لبشرية الماهرة المتوفرة لديه، مثل تعريب األنظمة وتوفير المحتوى التحريري باللغة العربيةا

  

وستلعب الحكومة من خالل وزارة . إن الحكومة تدرك الحاجة الملحة للتحرك في هذا المجال

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع المعنيين، الدور المطلوب منها في الترويج اإل

كما ستشجع الحكومة العناصر الريادية . والتشجيع وتفعيل الفرص على مستوى األردن والمنطقة

  .  اقتراحات عن كيفية المضي قدماً بهذا الشأن والمشغلين العاملين على التقدم في القطاع الخاص

  



   المعلومات السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا

  

تكنولوجيا المعلومات بما  ات العملية التي تكفل تطوير قطاعتقرر الحكومة أن تُتّخَذ كافة اإلجراء •

 ،ستثمارات المحلية والدوليةاإل وبما يؤدي إلى جذب. يمكنه من المنافسة على المستوى الدولي

   .ذلك من ربحية  وتحقيق عوائد تصديرية، وما يرافق،وخلق فرص عمل متميزة

التعليمي   الوسائل المستخدمة في التطويرتقرر الحكومة أن تساهم تكنولوجيا المعلومات في •

   .واالجتماعي للموارد البشرية

المعلومات  تقرر الحكومة أن تقوم المؤسسات الحكومية باستغالل الفرص التي توفرها تكنولوجيا •

   .لرفع كفاءة أدائها وتيسير إجراءاتها مع المواطنين والشركات

باستغالل تكنولوجيا  لعملية لضمان قيام قطاع األعمالتقرر الحكومة أن تُتخَذ كافة اإلجراءات ا •

   .وزيادة قدرتها التنافسية المعلومات بشكل يكفل رفع كفاءة القطاعات الصناعية والخدمية

  

إن التقدم الذي تم تحقيقه في السنوات األخيرة أوجد بيئة قانونية واقتصادية تُتيح لرؤوس األموال 

  .  تنمية قطاع تكنولوجيا المعلوماتولمؤسسات القطاع الخاص دفع عجلة

  

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتحمل مسؤولياتها بموجب ستستمر الحكومة من خالل وزارة اإل

تيجيات في كل ما يتعلق القانون بالقيام بدور التثقيف والترويج والتسهيل وبدور واضع االسترا

  . تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتبقطاعي اإل

  

نفتاح عن طريق توظيف يه لتحقيق المزيد من الكفاءة واإلمة إلى ممارسة ما تدعو إلتسعى الحكو

  . تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الترابط والمعايير المشتركة

  

  

  

  



  

إن مبادئ السياسة الحكومية سوف تبقى ثابتة خالل السنوات القادمة وسوف تشمل النشاطات 

  : واألهداف التالية

أية معوقات تحد من نجاح   بالعمل مع هيئات تجارية وطنية ودولية بهدف إزالةستقوم الحكومة •

الحكومة تدرك النواقص التي بينتها دراسة  وفي هذا السياق، فإن. القطاع في تلبية سياستها العامة

 والواردة ضمن مبادرة ريتش 2002من أكتوبر لسنة  بتاريخ األول(الجاهزية اإللكترونية لألردن 

تصاالت إن وزارة اإل. األعمال اإللكترونيالمعلومات، ومناخ  لمتعلقة بتوفر النفاذ، وحمايةوا) 3.0

تصاالت  على جميع القطاعات المرتبطة باإلتقوم بممارسة سلطاتها وتكنولوجيا المعلومات

   .في حدود مسؤولياتها الواردة في القانون وذلك لمعالجة األمور سابقة الذكر وتكنولوجيا المعومات

وتسعى لجعل مؤسسات ورأس  ستواصل الحكومة القيام بدورها المهم في ترويج مصالح القطاع •

   .مال القطاع الخاص القوة الدافعة للقطاع

ولهذا . تكنولوجيا المعلومات في قطاع" السوق المفتوح"أن يتم العمل من قبل الحكومة بمبادئ  •

في حاالت استثنائية يمكن تبريرها  لسوق إالتطالب الحكومة بعدم تطبيق أية أساليب للتحكم با

 49وترى الحكومة أن قانون المنافسة رقم  .بموضوعية وتقع ضمن نطاق السلطة التنظيمية للهيئة

   .الكافية من الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن القطاع  يوفر في الوقت الحالي الحماية2002لسنة 

المشاريع المشابهة والتي هي  وكافة" تصال للمعرفةاإل"كومة بالمضي قدماً في مبادرة ستقوم الح •

ستساهم في اإلصالح التربوي والتعلم  إن هذه المبادرة. أدوات رئيسيه في تطبيق سياسة الحكومة

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات في موارد اإل مدى الحياة باإلضافة لمساهمتها في نشر وتطوير

إن وزارة . المعلومات بشكل عامتكنولوجيا  ز قطاعالمناطق األقل حظاً، مما يؤدي لتحفي

يمية وتدريبية بتشجيع وضع برامج تعل"القانون  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات ملزمة ضمناإل

المعلومات، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام  تصاالت وتكنولوجيامتقدمة في مجال اإل

لذا سوف تقوم الوزارة بدور محوري عن طريق . "اإللكترونية اإلنترنت، والتجارة والمعامالت

   .يشمل تأسيس شبكة وطنية خاصة للمعلومات تربط المؤسسات التعليمية تفعيل هذه المبادرة والذي



بتطوير ودعم وتنفيذ برنامج  تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتستقوم الحكومة من خالل وزارة اإل •

تحقيق الفعالية وتحسين الخدمات العامة  سات الحكوميةالحكومة اإللكترونية الذي يتطلب من المؤس

ستقوم الوزارة بتحديد والتأكد من فاعلية توفير  ولهذا. من خالل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

كما وستقوم بالعمل على التوظيف األمثل للموارد . المعلومات وإدارة وصيانة موارد تكنولوجيا

ولوجيا المعلومات يرتبط مت الحكومة بإنشاء مركز وطني لتكنضوء ذلك قا وفي. البشرية والمادية

أما بالنسبة للمشتريات الحكومية الخاصة بموارد . وتكنولوجيا المعلومات تصاالتبوزير اإل

   .المعلومات، فإن الوزارة سوف تقوم بإصدار المواصفات والمعايير التقنية المناسبة تكنولوجيا

وبالتعاون مع القطاع  تصاالت وتكنولوجيا المعلومات اإلستستمر الحكومة من خالل وزارة •

والتجارة اإللكترونية والعمل  الخاص باتخاذ الخطوات التي تشجع تبنّى تكنولوجيا المعلومات

. ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية المشترك، والتطوير واألبحاث واألمور األخرى المشابهة

للقطاع الخاص في تنفيذ مبادرات الوزارة أو  اح الفرصةباإلضافة لذلك ستراعي الوزارة أن تت

   .عتبارات األمنيةيتعارض مع المصلحة الوطنية أو اإلوال  إتمامها طالما كان ذلك مالئماً وعملياً

اإلجراءات الالزمة إليجاد هيكل  فيما يتعلق بالتجارة اإللكترونية، فإن الحكومة تقوم باتخاذ •

عنها من ضرورة حماية المستهلك والحد من  ونية في األردن، وما ينتجقانوني للتعامالت اإللكتر

المعلومات الوطني إدارة وتسجيل النطاقات الخاصة  ويتولى مركز تكنولوجيا. جرائم اإلنترنت

   jo.باإلنترنت في المجال المعروف بـ

الحكومة في المواطنين فإن على  تدرك الحكومة أنه ولغايات تحقيق المشاركة الرقمية لجميع •

على . إنجازها من قبل القطاع الخاص بعض األحيان أن تأخذ على عاتقها النشاطات غير المجدي

الضرورية لهذه المشاريع عن طريق القطاع  أن يراعى في مثل هذه األحوال شراء اللوازم

   .الخاص

ية ومرافق قد إنشاء بنية تحت تدرك الحكومة أيضا أن تطبيق سياساتها في بعض الحاالت يستدعي •

حال قيام الحكومة بممارسة  وفي. يكون لها فرص اقتصادية تتعدى استخدامات الحكومة

أو تحقيق المردود المالي الستثماراتها  صالحياتها ببيع البنية التحتية أو تحرير السعات المتوفرة

رار بأية ذلك بشفافية وبدون تمييز لعدم اإلض بأي طريقة أخرى، فإن عليها العمل على تحقيق

   .تصاالت وتكنولوجيا المعلوماتاإل أسواق أو قطاعات عاملة ضمن قطاع



    البريد السياسة العامة لقطاع

  

   اإلصالحات استمرارية

قتصادية واإل جتماعيةطاع البريدي لمواكبة التطورات اإلتقرر الحكومة استمرار إصالحات الق •

خدمات بريدية ذات  ن حصول المواطنين علىستجابة لمتطلبات السوق مع ضمالإلوالتكنولوجية و

   .جودة عالية وبأجور مقتدر عليها

القطاع  مشاركة واستثماراتأمام زيادة فتح القطاع البريدي ستمرار في تقرر الحكومة اإل •

   .الخاص

  

  :  الرئيسة للسياسة العامة لقطاع البريد هياألهداف

   .تلبية الطلب على الخدمات البريدية •

لتلبية احتياجات  نوعية الخدمات البريدية التقليدية وتشجيع إدخال خدمات جديدة ومتطورةتحسين  •

   .المستخدمين

   .تقليل اعتماد القطاع على الدعم الحكومي •

   .المحافظة على استثمارات القطاع الخاص واستقطاب رؤوس أموال جديدة •

   .تشجيع المنافسة •

تخدم   كأحد عناصر البنية التحتية الفعالة التياً محورياًتطوير القطاع البريدي ليؤدي دور •

  . الوطنيقتصاد اإل

  

  الخدمة البريدية الشمولية

  

جمع وتوزيع البعائث : تقرر الحكومة توفير خدمات بريدية شمولية ، بحيث تعرف كما يلي

 يصار نأوعليه يجب .  مقتدر عليهالبريدية كل يوم عمل من و إ لى كل عنوان في األردن وبأجر

البريد العام أ و برخص ل لمشغّ" عقد األداء " إلى تحديد تفاصيل الخدمة البريدية الشمولية في 



  . صدرها الهيئة ت مستقبلية 

  

ل البريد العام ، بتقديم خدمات ، باعتبارها مشغّيستمر إلزام شركة البريد األردنيتقرر الحكومة أن 

دمة البريدية الشمولية، قد ال تتمكن شركة البريد ضمن حدود الخ ؛ و حيث أنه و بريدية شمولية

ن لذلك تقرر الحكومة أ. تلك الخدمةاألردني في الوضع الراهن من تغطية كامل كلفة توفير 

ل البريد العام ولفترة يستمر الحد األدنى من الخدمات البريدية وضمن األطر العالمية حصرياً لمشغّ

  . محددة

  

مستقبل فتح سوق الخدمات البريدية، بما في ذلك الخدمات  العلى الرغم مما ورد، سيتم في

  . ، بشكل كامل للمنافسةالحصرية

  

تصاالت ا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيستقوم مستقبالً كل من وزارة اإل

ت، بدراسة تفاصيل السياسة المتعلقة بالتزامات الخدمات الشمولية وأساليب تمويل هذه االلتزاما

  : وذلك قبل إنهاء الحقوق الحصرية لشركة البريد األردني ، ووفقاً للمعايير المبينة أدناه

حتياجات الخاصة جداً، اإل تقرر الحكومة أن يقتصر توفير الخدمات الشمولية على المناطق ذات •

م  تتسوالهدف من هذا المعيار هو أن .بحيث تتضمن توفير الحد األدنى من الخدمات وبجودة معينة

التامة وأن ال تتسبب في تشويه آليات السوق  لتزامات بالشفافيةآلية التمويل المرتبطة بهذه اإل

   .إلى جوانب معينة من السوق المفتوح أو تضع عقبات أمام دخول المنافسة

   العاممشغل البريد 

ى الدعم عتماد عل، عن اإل، وبالسرعة الممكنةاألردنيتقرر الحكومة أن تتوقف شركة البريد 

ولتحقيق ذلك تحدد فترة انتقالية ال تقل . الحكومي وأن تكون قادرة على المنافسة العادلة في السوق

تستكمل خاللها إعادة هيكلة شركة البريد ( من تاريخ إقرار هذه الوثيقة ) عن ثالث سنوات 

  " . عقد األداء " ردني بما يتفق مع أحكام األ

  

ستتمتع الشركة باستقاللية تجارية تراعي من األردني ة البريد لترسيخ عملية إعادة هيكلة شرك

أو /متناع عن الدعم البيني بين الخدمات الحصرية و  المنافسة العادلة والتي تشمل اإلخاللها أسس



  . غير الحصرية

  

  تنظيم القطاع البريدي 

ية وتوفير إن الهدف العام من وضع السياسة هو تشجيع تطوير سوق الخدمات البريدي ة وحما

الخدمة البريدية الشمولية وترويج االستثمار فيه من خالل زيادة المشاركة الفاعلة ل لقطاع الخاص 

  . في تطوير القطاع البريدي

  

تقرر الحكومة إيجاد نظام تراخيص مشترك لتنظيم مشغلي البريد العام والخاص بحيث يتوافق مع 

  . السياسة العامة وأهدافها 

  

تصاالت صالحياتها في منح الرخص لكل من يقدم  تمارس هيئة تنظيم قطاع اإلومة أنتقرر الحك

  . خدمات بريدية حالياً أول من يرغب بتقديمها مستقبالً

نتقالية وذلك لبريد العام عند نهاية الفترة اإلتقرر الحكومة أيضاً أ ن يشمل الترخيص مشغل ا

  . ة منظمة برخص ضمن قطاع البريدإليجاد بيئة تنافسي

   تطوير وإنماء القطاع

حتياجات اسة األشمل للدولة وترويج التجارة الوطنية والدولية ومواكبة اإللتحقيق أهداف السي

جتماعية، تقرر الحكومة خلق مناخ مناسب لتطوير الخدمات البريدية الحالية وتشجيع إدخال اإل

  . خدمات جديدة مطلوبة

  

  : هداف وغايات السياسة بشكل خاص ما يليتتضمن أ

البنية التحتية  زيادة نسبة خدمة اإليصال للبعائث إلى المكان الفعلي للمرسل إليه من خالل تطوير •

   .للقطاع البريدي ليتضمن تعريف عنوان بريدي لكل نقطة إيصال في األردن

اإللكترونية في  تطوير الخدمات البريدية والبنية التحتية لتساند الحكومة اإللكترونية والتجارة •

المعلومات البريدية مع  المحسوسة، وتكامل أنظمة/ألردن ولتشمل تكامل الخدمات اإللكترونيةا

   .أنظمة التجارة اإللكترونية والحكومة اإللكترونية



   .تطوير وتوسيع الخدمات البريدية الدولية التي تخدم اإلقليم •

  ملكية الحكومة في قطاع البريد

البريد األردني، حسبما تسمح به أوضاع السوق ستتخلى الحكومة عن ملكيتها في شركة 

وضمن آليات عمل وأساليب تنفيذ ومدد زمنية تتفق مع القانون والتزامات . والظروف االقتصادية

  . ردنيلحكومة كمساهم في شركة البريد األا

  

  لة والتزامات منظمة التجارة العالميةالتفصيالت القانونية المكّم: 1ملحق 

  

  2002 لسنة 49نافسة رقم  قانون الم   أ.1

قتصادية، دخال وسائل وقائية إلى البنية اإليمثل قانون المنافسة خطوة رئيسية لألمام تتمثل في إ

بحيث تحظر كافة المزاوالت والتحالفات والتعاقدات التي تضر وتتعارض وتحد وتمنع التنافس 

صاالت وتكنولوجيا تسواق ضمن قطاع اإلإن بعض األ. سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمني

المعلومات ال تشكل بيئات متحررة ومنفتحة بالكامل بينما تحتل أسواقاً أخرى مستويات مقبولة من 

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات عات محكومة بشكل رئيسي بقانون اإلإن كافة هذه القطا. المنافسة

إن . ة لجو تنافس كاملوقانون الخدمات البريدية والتي تنظم النشاطات واألسواق غير الخاضع

تصاالت أن تأخذ فمن الضروري لهيئة تنظيم قطاع اإلقانون المنافسة له تطبيق شمولي وبالتالي 

تنظيمية التي ينص عليها قانون عتبار األثر المطلوب لهذا القانون في ضوء نشاطاتها البعين اإل

فة لمراعاة السياسات تصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقانون الخدمات البريدية باإلضااإل

  . المطروحة في هذه الوثيقة

   العالمية  التزامات األردن اتجاه منظمة التجارة   ب.1

  

 وافقت المملكة على قبول 2000 بموجب انضمامها لعضوية منظمة التجارة العالمية في نيسان

  . لتزامات المتعلقة بهذه العضويةاإل

  

إن . بة عليها بموجب عضوية منظمة التجارة العالميةلتزامات المترتإلتؤكد الحكومة الوفاء با

أن الحكومة تقرر اإليفاء كما . لتزاماتلوثيقة متوافقة تماماً مع هذه اإلالسياسة المطروحة في هذه ا



لتزامات عند تطبيق هذه السياسة، سواء كان ذلك من قبل الجهات الحكومية أو أية جهة بتلك اإل

  . أخرى

  

الت، قامت الحكومة األردنية بالموافقة على عدة مبادئ أساسية وذلك تصا يخص قطاع اإلفيما

  : بحسب وثيقة مرجعية تنص بشكل عام على ما يلي

أو  التخلص من ومنع الممارسات المخلة بالتنافس والمتعلقة بالسيطرة على مرافق حيوية •

واستخدام   البينياستغالل نفوذ مهيمن بالسوق مع اإلشارة تحديداً لعدد من التصرفات كالدعم

   .معلومات خاصة بالمنافسين اآلخرين وإنكار التعاون التقني والتجاري

خاضعة ألي  العمل على تسهيل الربط البيني بين الشبكات المتنافسة وعند نقاط ربط معقولة غير •

 وبشكل معقول ومجزأ تمييز وأن يوفر هذا الربط البيني بأسعار مبنية على الكلفة تعرض بشفافية

باإلضافة لذلك فان . الشبكة مستخدمة منالوذلك لضمان عدم استيفاء أية رسوم عن العناصر غير 

بين الشبكات يجب أن تكون متاحة  اإلجراءات الالزمة من أجل التوصل التفاقيات الربط البيني

   .للعامة

ذا  بهيتم اتخاذهبخصوص الخدمات الشمولية، فمن الضروري مراعاة أن يكون أي إجراء  •

   .مبرراً وبحيث يؤدي إلى التسبب بأقل إخالل ممكن في السوق الخصوص

   .للعامة التأكيد على أن تكون المعايير الموضوعة لغايات الحصول على رخص تشغيلية متوفرة •

 يجب أن تكون هيئة التنظيم مستقلة عن أي مقدم لخدمات اتصاالت أساسية وغير مسؤولة •

المشاركين في  ت المنظمين وإجراءاتهم غير متحيزة بالنسبة لجميعويجب أن تكون قرارا. تجاهه

   .السوق

 تخصيص أية مصادر نادرة والزمة من أجل القطاع بصورة تتصف بالموضوعية والشفافية •

   .وعدم التمييز وفي الوقت المناسب

لى لبارز عفي سياسة اللوازم والمشتريات الحكومية العامة والتي تشير هذه الوثيقة إلى أثرها ا

تصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فإن األردن ملتزم بشروط منظمة القطاعات المختلفة في إطار اإل

التجارة العالمية والتي تنص على أن شروط المشتريات يجب أن تكون مفتوحة للجميع وغير 



 مطالبة إن الحكومة. متحيزة، ما عدا ما يجري االتفاق على تعديله من خالل المفاوضات القائمة

  .بتسهيل المشتريات عن طريق إصدار معايير تقنية وتأسيس مراكز معلوماتية

  
  

،ىـــانته



  

  


