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1.  كلمة رئي�س جمل�س املفو�شني/ الرئي�س التنفيذي

لقد �شهد قطاع الت�شالت يف اردننا العزيز تطوراً ملحوظاً منذ بدايات حترير قطاع الت�شالت املتنقلة وقطاع 
الت�شالت الثابتة، حيث غدا قطاعاً هاماً وحمفزاً لالقت�شاد الوطني وا�شبح احد ركائز الرفاه الجتماعي.

فتطوير البنية التحتية، وتقدمي خدمات جديدة وحت�شني نوعية اخلدمات املقدمة، بال�شافة اىل رفع ن�شب 
لال�شتثمار،  الوطني، من حيث خلق فر�س جديدة  القت�شاد  انعك�س ب�شكل ملمو�س على  انت�شار اخلدمات 
وازدياد املناف�شة، وزيادة فر�س العمل، وحت�شني القدرة النتاجية لقطاعات العمل الخرى، حيث ا�شهم هذا 

القطاع مبا يعادل )12%( من الناجت املحلي الإجمايل خالل ال�شنوات املا�شية.

وقد �شاهمت الهيئة بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة، يف تهيئة هذا  القطاع لتوفري خدمات جديدة 
متطورة ادت اىل انخفا�س الأ�شعار، وتوفري عرو�س جديدة باأ�شعار مناف�شة، وتوفري فر�س عمل مبا�رضة وغري 

مبا�رضة وبالتايل امل�شاهمة يف دفع عجلة التنمية امل�شتدامة.

 ان اجنازات العام 2011 هي دليل على موا�شلة العطاء، حيث يعر�س هذا التقرير اهم حمطات الجناز التي حققتها الهيئة م�شتنرية بالتوجيهات 
امللكية ال�شامية للنهو�س بهذا القطاع وجعله من رواد قطاعات العمال الخرى.

وا�شتمراراً جلهودها خالل العوام ال�شابقة، فقد قامت الهيئة خالل العام 2011 باإ�شدار تعليمات جتديد رخ�س الت�شالت العامة، كما وا�شلت 
جهودها الرامية اىل احلفاظ على جودة اخلدمة املقدمة من خالل موا�شلة اإجراء امل�شوحات والدرا�شات لقيا�س م�شتوى جودة خدمات الت�شالت، 
كما ركزت الهيئة وب�شكل خا�س خالل العام 2011 على حماية حقوق امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. كما وقامت 
الهيئة با�شدار تعليمات خدمة الدليل لتنظم طريقة احل�شول على اأرقام هواتف امل�شرتكني وا�شدار تعليمات لجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوي 

الزعاج، بال�شافة اىل الرتكيز على توعية  امل�شتفيدين بحقوقهم من خالل احلمالت العالمية التي اطلقتها على مدار العام.

من جانب اآخر، جاء ح�شول  الهيئة على جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية - املركز الأول يف املرحلة الربونزية �شمن 
فئة املوؤ�ش�شات العامة امل�شاركة لأول مرة - يف منت�شف العام 2011 خال�شة عمل متوا�شل ودوؤوب من كادر موؤهل قادر على تقدمي الجناز تلو 

الجناز وبروح معطاءه تت�شم باملهنية والخال�س على الدوام.

ان ديناميكية وت�شارع قطاع الت�شالت ت�شع الهيئة امام جمموعة من التحديات التي ينبغي ان تواجهها و�شمن اعلى م�شتويات الداء العاملي، 
فتطور التقنيات وما يرتتب عليه من دخول خدمات رقمية جديدة يق�شي ان تقوم الهيئة مبواكبة الطر التنظيمية الالزمة التي تعزز التناف�شية 
وحتافظ على حقوق امل�شتفيدين. كما ان تعزيز مكانة الهيئة �شمن منظومة الهيئات الدولية املعنية بقطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات هو 

امر يف غاية الهمية، ولهذا حتر�س الهيئة على ادامة التوا�شل مع املنظمات الدولية ذات العالقة بهدف التعاون والتن�شيق.

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



الف�شل الثاين
نــبـذة عـن هيـئـة تــنظيـم قـطـاع التـ�شـــالت
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2.  نبذة عن هيئـة تنظيـم قطـاع الت�شـالت

الن�شــاأة

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

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

وتكنولوجيا املعلومات".

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

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

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

روؤية الهيئة ور�شالتها وقيمها املوؤ�ش�شية 

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

والجتماعية يف الأردن.

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

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

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

القيم املوؤ�ش�شية
• التميز

• ال�شفافية
• العمل اجلماعي

• العدالة
• الكفاءة

• الن�شجام
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جمل�س املفو�شني

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

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

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

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

اعتباراً من 15/ 6 /2011

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

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

اعتبارا من 25/ 9 /2011

عطوفة ال�شيد موفق اأبو عاقوله
ع�شو جمل�س املفو�شني
لغاية 7 / 8 /2011

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

اعتبارا من 25/ 9 /2011

اأع�شاء جمل�س مفو�شي الهيئة
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الف�شل الثالث
الـــملــــخـ�س الـــتنــفيـذي
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3.  امللخـ�س التنفيـذي

العمل  التزمت بتعزيز منهجيتها يف  الهيئة  الردن، فان  الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف  التي �شهدها قطاع  للتطورات املت�شارعة  نتيجة 
التنظيمي، لتحقيق الروؤية امللكية جلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني املعظم للنهو�س بكافة القطاعات احليوية التي تلعب دوراً رئي�شياً 

يف التنمية امل�شتدامة، خ�شو�شاً وان هذين القطاعني يعتربان من القطاعات التي توؤثر ب�شكل مبا�رض على قطاعات العمل الخرى.

لقد وا�شلت الهيئة خالل العام 2011 بذل املزيد من اجلهود لالرتقاء بهذين القطاعني، وقد قامت مبنح املزيد من الرخ�س لتقدمي خدمات 
الت�شالت العامة، كما قامت الهيئة مبنح رخ�شة ترددات ثانية  خلدمات اجليل الثالث بعد اأن كانت قد اأ�شدرت الرخ�شة الأوىل يف عام 2010، 

وذلك للم�شاهمة يف ازدياد ن�شبة ا�شتخدام خدمة الإنرتنت يف ال�شوق املحلية.

وبهدف املزيد من التنظيم ل�شوق الت�شالت يف الأردن، فقد اأ�شدرت الهيئة يف العام 2011 عدداً من القرارات التنظيمية ملعاجلة خمتلف 
الق�شايا املتعلقة بتعزيز املناف�شة وملعاجلة مظاهر الهيمنة. حيث قامت با�شدار القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة اأ�شواق الت�شالت الثابتة �شيقة 
 ،)TSLRIC+( النطاق، والقرار التنظيمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة با�شتخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة الأمد
.)TSLRIC+( بال�شافة اىل القرار التنظيمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة با�شتخدام منهجية الكلفة املتزايدة طويلة الأمد

كما قامت الهيئة ببذل املزيد من اجلهود للمحافظة على جودة اخلدمة املقدمة من خالل اإجراء م�شوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س م�شتوى جودة 
خدمات الت�شالت، بال�شافة اىل اإعداد درا�شات ملراجعة اخلدمات امل�شمولة يف تعليمات مراقبة اجلودة، واجراء م�شح ميداين لقيا�س وعي ور�شا 
امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت يف اململكة. هذا وقد �شاهمت الهيئة يف رفع اجلاهزية الإلكرتونية للمملكة  من خالل متابعة التزام ال�رضكات 

املرخ�شة بقرار جمل�س الوزراء حول تخفي�س �رضيبة النرتنت اإىل )8%( بال�شافة اىل غريها من الجراءات.

ومن جانب اآخر، وبهدف تنظيم امل�شائل املتعلقة باإدارة الطيف الرتددي، قامت الهيئة باإعداد الدرا�شات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من الطيف 
الراديوي لل�شنوات القادمة وا�شدار ال�شت�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يف النطاقات )800 – 900 – 1800 – 2100 م.هـ(، 

كما تبنت الهيئة ا�شتخدام اأنظمة حا�شوبية واأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي.

وفيما يتعلق بحماية م�شالح امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت املختلفة، فقد ا�شدرت الهيئة تعليمات خدمة الدليل التي تنظم طريقة احل�شول 
على اأرقام هواتف امل�شرتكني يف خدمات الت�شالت من خالل الت�شال مبراكز خدمات امل�شرتكني، كما قامت الهيئة باإ�شدار تعليمات الإجراءات 
والقواعد املتعلقة ب�شكاوى الإزعاج، بال�شافة اىل متابعة �شكاوى امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت والعمل على حلها، كما متكنت الهيئة خالل 
بالتعاون مع �رضكات الت�شالت اخللوية. وقد قامت الهيئة  العام 2011 من ال�شيطرة على مو�شوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقاً 
الأرقام اخللوية والثابتة بني امل�شغلني، كما قامت باطالق عدة  بطرح عطاء خا�س بتقدمي اخلدمات ال�شت�شارية جلدوى تطبيق خا�شية نقل 

حمالت اعالمية توعوية بهدف توعوية امل�شتفيديدن من خدمات الت�شالت بحقوقهم.

ويف جمال التطوير املوؤ�ش�شي، فقد ركزت الهيئة على تطبيق برامج ومنهجيات اإدارية تواكب وحتاكي اأف�شل املمار�شات العاملية التي من �شاأنها 
البناء املوؤ�ش�شي، بال�شافة اىل  التميز والرتقاء ب�شوية الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي، وتطبيق امل�شاريع والدرا�شات املتخ�ش�شة يف  تر�شيخ ثقافة 
العامة  الربونزية �شمن فئة املوؤ�ش�شات  الأول يف املرحلة  والفوز باملركز  وال�شفافية  الأداء احلكومي  لتميز  الثاين  م�شاركتها بجائزة امللك عبداهلل 

امل�شاركة لأول مرة - يف منت�شف العام.

وحيث اأن الهيئة ت�شطلع بدور فعال اإقليمياً ودولياً، فقد قامت خالل العام 2011 با�شت�شافة ور�شة العمـل التنظيمية حول "الرتخيـ�س وفتـح 
امل�شاركة يف  اىل  بال�شافة  العربية"،  املنطقة  الرتددي يف  الطيف  ا�شتعمال  العربية حول"كفاءة  العمل  وور�شة  لالأ�شـواق"  للدخـول  اخليـارات 

فعاليات ور�شة العمل "تطوير مناهج هند�شة الت�شالت - منظور �شناعي"، كما �شاركت الهيئة يف العديد من الفعاليات العاملية. 
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4.  اجنازات الهيئة يف العام 2011

4-1 الرتخيـــ�س

رخ�شة ترددات اجليل الثالث 
قامت الهيئة مبنح ال�رضكة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة )زين( رخ�شة ترددات لت�شغيل خدمات اجليل الثالث من الت�شالت املتنقلة على 
حزمة الرتددات Ghz      بعد انتهاء مهلة ال�شنة الفا�شلة اخلا�شة بالرتخي�س الأول لهذه الرتددات ل�رضكة البرتاء الأردنية لالت�شالت املتنقلة 
)اأوراجن موبايل(. وتعترب هذه اخلطوة ذات تاأثري اإيجابي كبري، حيث �شت�شاهم يف ازدياد ن�شبة ا�شتخدام خدمة الإنرتنت يف ال�شوق املحلية، 
كما �شتوؤدي اىل انخفا�س اأ�شعار النفاذ اإىل خدمة اجليل الثالث وتعزيز املناف�شة فيها، بالإ�شافة اإىل التو�شع يف التعرف على ثقافة الإنرتنت 

املقدمة من خالل الت�شالت املتنقلة، وفتح املجال اأمام ال�شتثمارات املعتمدة على تكنولوجيا الإنرتنت عري�شة النطاق.

رخ�س تقدمي خدمات الت�شالت العامة 
قامت الهيئة يف العام 2011 مبنح �رضكة بدور واأحمد رخ�شة فردية عامة، حيث بلغ عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي خدمات الت�شالت العامة 
يف اململكة حتى نهاية عام 2011 ما جمموعه )76( �رضكة مرخ�شة؛ منها )25( �رضكة حا�شلة على رخ�شة ات�شالت فردية و)51( �رضكة حا�شلة 

على رخ�شة ات�شالت فئوية.
كما توفر الهيئة قائمة متكاملة من ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي خدمات الت�شالت العامة وب�شكل حمدث من خالل موقعها اللكرتوين.

تعليمات معدلة لتعليمات جتديد رخ�س الت�شالت العامة
لغايات ت�شهيل عملية جتديد رخ�س الت�شالت العامة، وو�شوًل اإىل �رضكات ات�شالٍت عاملة وفاعلة يف ال�شوق/ القطاع؛ فقد اأ�شدرت الهيئة تعليمات 

معدلة لتعليمات جتديد رخ�س الت�شالت العامة، والتي تطبق على املرخ�س لهم احلا�شلني على رخ�س فردية اأو فئوية لالت�شالت العامة.

م�شغل ال�شبكة الفرتا�شية لالت�شالت املتنقلة
ا�شدرت الهيئة القرار التنظيمي املعدل حول م�شغل ال�شبكة الفرتا�شية لالت�شالت املتنقلة ومت التوقيع على اتفاقية الرتخي�س املعدلة ل�رضكة 
الربط العربي لالت�شالت »فريندي موبايل« لتقدمي خدمات م�شغل ال�شبكة الفرتا�شية لالت�شالت املتنقلة وفقا لقرار الهيئة التنظيمي الذي ت�شمن 

�شوابط تنظيمية وت�شغيلية لتقدمي تلك اخلدمة.

رخ�س تقدمي اخلدمات الربيدية
قامت الهيئة مبنح عدد من رخ�س م�شغل الربيد اخلا�س / فئة حملي لكل من �رضكة ال�رضق الأو�شط لتكنولوجيا الت�شالت و�رضكة املتكاملة لل�شحن 
والتوزيع، بال�شافة اىل �رضكة جاما للخدمات اللوج�شتية امل�شاندة، لي�شبح بذلك عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي خدمات الربيد يف اململكة حتى 
نهاية عام 2011 ما جمموعه )27( �رضكة مرخ�شة؛ منها )21( �رضكة تعمل كم�شغل بريد خا�س/ فئة حملي و)6( تعمل كم�شغل بريد خا�س/

فئة دويل. 
كما توفر الهيئة قائمة متكاملة وحمدثة لل�رضكات املرخ�شة لتقدمي اخلدمات الربيدية من خالل موقعها اللكرتوين.

نظام ترخي�س م�شغلي الربيد اخلا�س رقم )110( ل�شنة 2004 
كمبادرة لت�شحيح البيئة التنظيمية لقطاع الربيد، �شاركت الهيئة وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف تعديل نظام ترخي�س م�شغلي الربيد 
ل رقم )2( ل�شنة 2011  والذي ت�شمن تعديالت على ال�رضوط اخلا�شة  اخلا�س رقم 110 ل�شنة 2004، حيث اأ�شدر جمل�س الوزراء النظام املعدِّ
بطالب الرتخي�س واملدة امل�شتغرقة مبنح الرخ�شة وت�شنيف الرخ�س بالإ�شافة اإىل التعديل على املخالفات،حيث �شتنعك�س التعديالت املطبقة 

اإيجاباً على اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين من جهة وعلى تنظيم عمل الهيئة والرتقاء بالقطاع من جهة اأخرى.

2.1
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تعليمات ترخي�س م�شغلي الربيد اخلا�س ل�شنة 2011
قامت الهيئة با�شدار تعليمات ترخي�س م�شغلي الربيد اخلا�س ل�شنة 2011 ال�شادرة مبقت�شى اأحكام الفقرة )اأ( من املادة )18( من نظام ترخي�س 
م�شغلي الربيد اخلا�س رقم )110( ل�شنة 2004 وتعديالته، حيث مت اإ�شافة تعديالت على اإجراءات تقدمي طلب الرتخي�س والوثائق املقدمة، 
بالإ�شافة اإىل تعديل اإجراءات حتويل فئة الرخ�شة، واإجراءات حتويل اأو التنازل عن الرخ�شة للغري، واإ�شافة مادة لتنظيم مو�شوع الربط البيني بني 

املرخ�شني.

4-2 حتفيز بيئة املناف�شة

ت�شعى الهيئة ومن خالل ا�شدارها للعديد من القرارات التنظيمية اىل خلق بيئة تناف�شية جتذب امل�شتثمرين، والتقليل ما امكن من مظاهر الهيمنة 
يف ال�شوق، ونذكر من هذه القرارت ما يلي:

القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة اأ�شواق الت�شالت الثابتة �شيقة النطاق 
ا�شدرت الهيئة يف �شهر ت�رضين الثاين من العام 2011، القرار التنظيمي املتعلق مبراجعة اأ�شواق الت�شالت الثابتة �شيقة النطاق )الت�شالت 
الهاتفية الثابتة(. ويهدف هذا القرار اإىل معاجلة مظاهر الهيمنة يف �شوق الت�شالت الثابتة �شيقة النطاق - والتي مت التو�شل اإىل وجودها بعد 
درا�شة معمقة لل�شوق - من خالل و�شع اأحكام عالجية للحد من هذه املظاهر مبا يتنا�شب مع واقع ال�شوق، حيث ت�شمن القرار تعريفاً لالأ�شواق 
املعنية )�شوق التجزئة للنفاذ اإىل خدمات الهاتف الثابت لال�شرتاكات املنزلية وغري املنزلية، �شوق التجزئة للمكاملات الهاتفية الثابتة داخل حدود 
الالحق  والدفع  امل�شبق  بالدفع  الدولية  للمكاملات  التجزئة  �شوق  املنزلية،  املنزلية وغري  لال�شرتاكات  الالحق  والدفع  امل�شبق  بالدفع  اململكة 
لال�شرتاكات املنزلية وغري املنزلية، �شوق اجلملة لإنهاء املكاملات ال�شوتية على ال�شبكات الثابتة املنفردة، �شوق اجلملة لن�شاء املكاملات من جميع 
للتنظيم،  التي حتتاج  املعنية  ال�شواق  اىل  بال�شافة  الثابتة(،  ال�شبكات  جميع  على  املكاملات  مترير  اجلملة خلدمة  �شوق  الثابتة،  ال�شبكات 

وحتديد امل�شغلني املهيمنني يف كافة ال�شواق اخلا�شعة للتنظيم والأحكام والتدابري العالجية يف ال�شوق املعني.

القرار التنظيمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة
اأ�شدرت الهيئة يف �شهر اذار من العام 2011 القرار التنظيمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات املتنقلة با�شتخدام منهجية الكلفة 
املتزايدة طويلة الأمد )+TSLRIC(، حيث ت�شمن القرار املوافقة على اأجور خدمات الربط البيني للهواتف املتنقلة با�شتخدام منهجية الكلفة 
الربط البيني التي تقدمها �رضكات الت�شالت  اأجور خدمات  املتزايدة طويلة الأمد )+TSLRIC(، وذلك بناًء على خمرجات مناذج احت�شاب 
املرخ�شة بعد الأخذ باملالحظات الواردة منها خالل مراحل بناء النموذج والذي ت�شمن اأجور خدمتي اإنهاء املكاملات واإن�شاء احلركة برتجمة الرتقيم 
)NTTO(. وقد مت اإتباع اآلية التدرج ال�شعري عند حتديد الأجور انطالقاً من الأجور احلالية اإىل اأجور النموذج الكفوؤ يف عام 2014، حيث 

اأ�شبحت الأجور نافذة اعتباراً من الول من ني�شان 2011 وعلى مدى ثالث �شنوات. 

القرار التنظيمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة 
ا�شدرت الهيئة يف �شهر ت�رضين الثاين من العام 2011 القرار التنظمي اخلا�س باأجور خدمات الربط البيني لل�شبكات الثابتة با�شتخدام منهجية 
واأجور  املتنقلة  ال�شبكات  على  الأخرى  البيني  الربط  اأجور خدمات  مت�شمناً  القرار  هذا  جاء  الأمد )+TSLRIC(، حيث  املتزايدة طويلة  الكلفة 
خدمات الربط البيني على ال�شبكات الثابتة بالإ�شافة اإىل اأجور خدمات الربط البيني التي يقدمها م�شغلو ال�شبكات املتنقلة والثابتة. هذا وقد مت 
اإتباع نف�س الآلية يف حتديد الأجور وهي التدرج ال�شعري  من الأجور احلالية اإىل اأجور النموذج الكفوؤ يف عام 2014، حيث اأ�شبحت الجور 

نافذة اعتباراً من منت�شف �شهر ت�رضين الثاين من العام 2011 وعلى مدى ثالث �شنوات. 



16الف�شل الرابع اجنازات الهيئة يف العام 2011

4-3 احلفاظ على جودة اخلدمة املقدمة 

ت�شعى الهيئة وعلى الدوام اىل الرتقاء مب�شتوى جودة اخلدمة املقدمة اىل امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت من قبل ال�رضكات املعنية، حيث 
قامت خالل العام 2011 بالعديد من الجراءات لتحقيق هذه الغاية نذكر منها:

اإجراء م�شوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س م�شتوى جودة خدمات الت�شالت  
وا�شلت الهيئة خالل العام 2011 اجراء امل�شح امليداين ال�شامل لكافة حمافظات اململكة، والذي بداأته نهاية العام 2010، يف ما يخ�س خدمات 
اخللوي على م�شتوى اململكة، حيث مت التو�شل اىل نتائج تعرب عن م�شتوى جودة خدمات الت�شالت التي تقدمها ال�رضكات اخللوية وذلك من 
خالل حتديد عدد من موؤ�رضات الداء الرئي�شية للخدمة وقيا�شها با�شتخدام انظمة الهيئة املتخ�ش�شة، وقد مت اإعداد تقارير مب�شطة ميكن لأي 
م�شتخدم قراءتها وفهمها، ومت ن�رض هذه التقارير ب�شكل دائم على موقع الهيئة اللكرتوين على الرابط املو�شح اأدناه بالإ�شافة اىل ن�رض ملخ�شات 

هذه التقارير من خالل و�شائل العالم املختلفة:
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2320&lang=arabic&lang=arabic

)Mobile Broadband( اإعداد درا�شات ملراجعة موؤ�رضات جودة خدمات الت�شالت املتنقلة عري�شة النطاق
النطاق عري�شة  املتنقلة  الت�شالت  بخدمات  اخلا�شة  اجلودة  �رضات  ملوؤ العامل  يف  املوجودة  للتطبيقات  درا�شة  باإجراء  الهيئة  قامت 
)Mobile Broadband(، ومت التو�شل ل�شيغة مقرتحه لهذه املوؤ�رضات من قبل الهيئة، وقد تال ذلك عقد �شل�شلة من الجتماعات مع ال�رضكات 
املرخ�شة التي تقدم هذه اخلدمات وذلك بهدف الت�شاور مع املرخ�شني واإ�رضاكهم يف �شياغة املوؤ�رضات الفنية لقيا�س جودة هذه اخلدمات وفقاً 
ملا جاء يف التعليمات ذات العالقة؛ حيث مت التن�شيق مع كافة ال�رضكات وتعديل ال�شيغة املقرتحة ومبا يتوافق مع نتائج وتو�شيات الجتماعات.

م�شح ميداين لقيا�س وعي ور�شا امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت يف اململكة
 قامت الهيئة وبالتعاون مع �رضكة ا�شت�شارية متخ�ش�شة يف تنفيذ م�شح ميداين لقيا�س وعي ور�شا امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت يف اململكة 
وحول مدى معرفتهم بالهيئة واخلدمات التي تقدمها من جانب، ومن جانب اآخر لتقييم م�شتوى جودة اخلدمات التي يتلقونها من ال�رضكات 
الأمر الذي  الرئي�شية خلدمات الت�شالت،  املرخ�شة. ويهدف امل�رضوع اىل توفري قاعدة بيانات لدى الهيئة ت�شمل معلومات عن موؤ�رضات الأداء 
�شي�شاعد الهيئة يف حتديد نقاط ال�شعف والقوة مل�شتوى خدمات الت�شالت يف ال�شوق الأردين والعمل على رفع �شويتها على م�شتوى اململكة، 

وقد مت ن�رض نتائج هذا امل�رضوع على موقع الهيئة اللكرتوين.

م�شودة تعليمات ن�رض خدمات الت�شالت الال�شلكية املتنقلة العامة والتغطية املتعلقة بها
قامت الهيئة باعداد م�شودة تعليمات ن�رض خدمات الت�شالت الال�شلكية املتنقلة العامة والتغطية املتعلقة بها، حيث �شت�شكل هذه التعليمات حال 
اقرارها حجر الزاوية يف اإلزام ال�رضكات املرخ�س لها بن�رض خدمات الت�شالت الال�شلكية يف خمتلف مناطق اململكة ومب�شتوى تغطية منا�شب خا�شة مع 
حتول تقدمي خدمات م�شغلي خدمات الت�شالت املتنقلة من خالل �شبكات اجليل الثالث. و�شيرتتب على تطبيق هذه التعليمات و�شول اخلدمة 
الال�شلكية ومب�شتوى لئق اإىل �رضيحة اأكرب من املواطنني واإىل مناطق جغرافية اأو�شع ومبا �شي�شاهم يف ج�رض الفجوة الرقمية باجتاه انت�شار اأو�شع 

خلدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف الأردن.

املوافقات النوعية 
الفردية  الالزمة لال�شتخدامات  الطرفية  اأجهزة الت�شالت  اإدخال وا�شتعمال  النوعية وتنظيم  اأناط قانون الت�شالت بالهيئة مهمة »منح املوافقات 
واخلا�شة اأو لال�شتعمال يف مناطق حمددة ومراقبة ذلك ال�شتخدام«، و ت�شمل اأجهزة الت�شالت الطرفية اأجهزة الهاتف باأنواعها ال�شلكية والال�شلكية 
واملفتاحية، اأجهزة الفاك�س، اأجهزة املقا�شم، الأجهزة اخللوية…الخ. وعليه، يقوم املعنيون يف الهيئة بفح�س اأجهزة الت�شالت الطرفية ومعاينتها 
ومطابقتها مع ال�شهادات والوثائق املرفقة مع الطلب املقدم اإىل الهيئة من اأجل احل�شول على املوافقة النوعية. كما تعمل الهيئة على مراجعة 
و حتديث املوا�شفات املعتمدة لديها من خالل متابعة املوا�شفات املعتمدة من قبل معاهد التقيي�س العاملية والتن�شيق مع م�شغلي �شبكات 

الت�شالت العاملة يف اململكة.
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وقد قامت الهيئة بدرا�شة الطلبات املقدمة من عدد من ال�رضكات ذات العالقة من اأجل احل�شول على املوافقات الفنية والنوعية لجهزة الت�شالت 
الطرفية بال�شافة اىل اأجهزة الت�شالت املختلفة والتي تدخل يف البنية التحتية ل�شبكات �رضكات الت�شالت املرخ�شة، حيث مت اجناز ما جمموعه 
)4147( معاملة، كما مت ا�شتالم واجناز ما جمموعه )940( طلب الكرتوين من خالل موقع الهيئة لتجديد كتب املوافقات النوعية املنتهية، 

ومت فح�س ما جمموعة )105( اجهزة من خمتلف اأنواع اأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية.

الطلبات املتعلقة بال�شعات الرقمية
ان توزيع الرقام امل�شتخدمة يف تقدمي خدمات الت�شالت على اجلهات املرخ�شة تقع �شمن مهام هيئة تنظيم قطاع الت�شالت املحددة يف 
قانون الت�شالت. حيث تعك�س هذه الأرقام طبيعة اخلدمات و/ اأو املكان املرتبط بها، وقد قامت الهيئة بدرا�شة الطلبات املقدمة من ال�رضكات 
املرخ�شة للح�شول على �شعات رقمية وحتليل ومتابعة مدى حاجة هوؤلء املرخ�شني لهذه ال�شعات الرقمية اأو ال�شتغناء عن بع�س ال�شعات الرقمية 

حيث مت حجز وتخ�شي�س و�شحب عدة �شعات رقمية كما هو مبني اأدناه:

 اأ- مت حجز ثالثة ع�رض �شعة رقمية للخدمات اجلغرافية للمرخ�شني، اإ�شافة لذلك مت حجز �شعة رقمية واحدة خا�شة بخدمات التكاليف امل�شافة من 
     خالل ال�شوت والنرتنت، وثالثة ع�رض �شعة رقمية خا�شة بخدمات التكاليف امل�شافة من خالل الر�شائل الق�شرية، وحجز اأربعة اأرقام من اأرقام خدمات    

    التكاليف امل�شافة اخلا�شة بالدليل التجاري، وحجز رقم واحد خلدمات الت�شال املجاين.
 ب- مت تخ�شي�س اأحد ع�رض �شعة رقمية للخدمات اجلغرافية، وخم�س �شعات رقمية خلدمات الت�شالت املتنقلة للمرخ�شني، اإ�شافة لذلك مت 

      تخ�شي�س اأربعة ع�رض �شعة رقمية خا�شة بخدمات التكاليف امل�شافة من خالل ال�شوت والنرتنت، و�شتة وخم�شني �شعة رقمية خا�شة بخدمات 
     التكاليف امل�شافة من خالل الر�شائل الق�شرية، وتخ�شي�س ثالثة اأرقام من اأرقام خدمات التكاليف امل�شافة اخلا�شة بالدليل التجاري، وتخ�شي�س 

     اأربعة اأرقام خلدمات النفاذ والت�شال املجاين، و�شبعة رموز ت�شوير وطني ودويل.
 ج- مت �شحب �شعتان رقميتان من املرخ�شني للخدمات اجلغرافية، واأربع �شعات رقمية خلدمات الت�شالت املتنقلة، و�شعة رقمية واحدة من 

       اأرقام اخلدمات اخلا�شة، اإ�شافة لذلك مت �شحب �شت �شعات رقمية خا�شة بخدمات التكاليف امل�شافة من خالل ال�شوت والنرتنت، واأربعة ع�رض    
       �شعة رقمية خا�شة بخدمات التكاليف امل�شافة من خالل الر�شائل الق�شرية، و�شحب رقم واحد من اأرقام خدمات التكاليف امل�شافة اخلا�شة بالدليل 

       التجاري، و�شحب ثمانية اأرقام خلدمات النفاذ والت�شال املجاين.

امل�شاركة باأعمال جلنة الإعفاءات اجلمركية
قامت الهيئة من خالل جلنة الإعفاءات اجلمركية للبنية التحتية خلدمة اجليل الثالث بدرا�شة الطلبات املقدمة من ال�رضكات التي منحت ترخي�س 
لتقدمي اخلدمة من النواحي الفنية والتاأكد من مطابقة بنودها للجداول املتفق عليها م�شبقاً مع دائرة اجلمارك الأردنية، كما مت اإ�شدار التو�شية 

الفنية املنا�شبة وفقاً لواقع احلال، حيث مت اجناز )320( معاملة ر�شمية متعلقة باإعفاءات البنية التحتية لأجهزة اجليل الثالث.

امل�شاهمة يف رفع اجلاهزية الإلكرتونية للمملكة
لغاية رفع اجلاهزية اللكرتونية للمملكة وللم�شاعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�شبة احلالية لنت�شار احلوا�شيب ال�شخ�شية والإنرتنت، قامت الهيئة 

مبا يلي:
• متابعة التزام ال�رضكات املرخ�شة بقرار جمل�س الوزراء حول تخفي�س �رضيبة النرتنت اإىل )8%( يف �شوء اإطالق خدمات اجليل الثالث. 

• امل�شاهمة بالتعاون مع وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف الدرا�شة املعدة من قبل الحتاد الدويل لالت�شالت )املكتب الإقليمي 
   العربي( بخ�شو�س ربط �شبكات النرتنت العربية. 
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4-4 اإدارة الطيـف التـرددي

بهدف تنظيم امل�شائل املتعلقة باإدارة الطيف الرتددي، قامت الهيئة خالل العام 2011 باإعداد الدرا�شات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من هذا 
الطيف لل�شنوات القادمة، وا�شدار ال�شت�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يف النطاقات )800 – 900 – 1800 – 2100 م.هـ(. 
كما تبنت الهيئة ا�شتخدام اأنظمة حا�شوبية واأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي تاأخذ بعني العتبار التقنيات الراديوية احلديثة 
واملتطورة، والذي �شيوؤدي اىل ال�شتجابة ب�شكل �رضيع اإىل �شكاوى التداخل يف الرتددات وتبني طرق �شفافة و�رضيعة يف تخ�شي�س وتوزيع 

الطيف الرتددي.

لالجهزة  نوعية  موافقة   )441( و  راديوية  لرتددات حمطات  رخ�شة   )539( ما جمموعه  العام 2011  خالل  الهيئة  ا�شدرت  اآخر،  جانب  ومن 
ل�رضكات  راديوية  موافقة على و�شالت  راديوي و )5937(  ان�شاء موقع  موافقة على  ما جمموعه )4563(  الهيئة مبنح  قامت  الراديوية، كما 
الت�شالت العامة، كما قام فريق التفتي�س ومراقبة الرتددات يف الهيئة بالك�شف على اأكرث من )3200( موقع راديوي والتاأكد من كافة املوا�شفات 
الفنية ومطابقتها ل�رضوط الرتخي�س، وقام الفريق بالك�شف على اأكرث من )800( موقع راديوي كانت قد تقدمت به ال�رضكات مقدمة اخلدمة بهدف 

احل�شول على موافقة الهيئة الفنية لإن�شائها.



الف�شل اخلام�س
حــمــايــة م�شـــالــح الــمــ�شتــفيديــن وتــعــزيز

الــمعرفة لديهم
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5.  حماية م�شالح امل�شتفيدين وتعزيز املعرفة لديهم

احتياجاتهم  حتقيق  على  م�شاعدتهم  يف  الق�شوى  الولوية  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  خدمات  من  امل�شتفيدين  باإعطاء  الهيئة  تقوم 
واملحافظة على حقوقهم وذلك وفقا ملهامها يف قانون الت�شالت، حيث قامت الهيئة خالل العام 2011 مبا يلي: 

5-1 ا�شدار تعليمات خدمة الدليل

ا�شدرت الهيئة تعليمات خدمة الدليل التي تنظم طريقة احل�شول على اأرقام هواتف امل�شرتكني يف خدمات الت�شالت وبياناتهم من خالل الت�شال 
مبراكز خدمات امل�شرتكني. وتهدف هذه التعليمات اإىل تقدمي خدمة الدليل �شمن اأ�ش�ٍس وا�شحة تتفق مع الن�شو�س الواردة يف قانون الت�شالت 

ويف اتفاقيات الرتخي�س، الأمر الذي �شينعك�س اإيجابياً على املرخ�س لهم وعلى امل�شتفيدين.

5-2 اإ�شدار تعليمات الإجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوى الإزعاج

قامت الهيئة با�شدار تعليمات الإجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوي الإزعاج، وهي جمموعة من القواعد وال�شوابط التي حتدد طريقة التعامل مع 
�شكاوى الإزعاج يف و�شائل الت�شالت. وتهدف هذه التعليمات اإىل احلد من ات�شالت و�شكاوى الإزعاج وتداعياتها على املجتمع الأردين، الأمر 

الذي �شينعك�س اإيجاباً على امل�شتفيدين وعلى املرخ�س لهم وعلى املجتمع ككل.

5-3 متابعة �شكاوى امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت 

وا�شلت الهيئة جهودها يف حماية حقوق امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت وذلك من خالل تلقي ال�شكاوي على رقم الهيئة املجاين )117000( 
ومتابعتها مع ال�رضكات املعنية. ومت خالل العام 2011 ا�شتقبال ما يقارب )3261( �شكوى، ومت معاجلة ما جمموعه )2729( �شكوى منها اأي 
ما ن�شبته )83،7%(، ويالحظ زيادة يف العدد الإجمايل لل�شكاوى بن�شبة مقدارها )85%( مقارنة بالعدد الذي تلقته الهيئة يف العام 2010 

والبالغ )1763( �شكوى، وذلك نتيجة لتو�شع وانت�شار خدمات الت�شالت يف اململكة وزيادة وعي امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت.
كما قامت الهيئة بتوزيع مطويات متخ�ش�شة لإعالم امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت عن طريقة تقدمي ال�شكاوى اإىل الهيئة، وذلك للو�شول اإىل 

اأكرب �رضيحة ممكنة من امل�شتفيدين ون�رض التوعية بينهم حول طبيعة عمل الهيئة يف حماية حقوقهم كم�شتفيدين.

5-4 متابعة توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقا

متكنت الهيئة خالل العام 2011 من متابعة مو�شوع توثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقاً بالتعاون مع �رضكات الت�شالت اخللوية ب�شكل 
كامل، وقد بلغ اإجمايل اخلطوط املدفوعة م�شبقا املوثقة لل�رضكات ما يزيد عن 6 مليون خط موثق بعقود، مما انعك�س ايجابا على امل�شتفيدين 
وال�رضكات على حد �شواء، حيث انخف�شت �شكاوى الإزعاج للعام 2011 ما ن�شبته )5%( من جمموع ال�شكاوى مقارنة بالعام 2010 والبالغة 
)8%( من جمموع ال�شكاوى، كما �شاهم مو�شوع التوثيق يف متكني امل�شتفيدين من احل�شول على اخلدمات الإ�شافية والعرو�س التي تقدمها 
ال�رضكات اخللوية والتي ل تقدم اإل ل�شاحب اخلط، بال�شافة اىل �شهولة مترير بيانات املت�شل عند الت�شال مبركز خدمات الطوارئ )911( التابع 

ملديرية المن العام مما ميكن مركز خدمات الطوارئ من تقدمي امل�شاعدة ب�شكل اأف�شل. 

5-5 عقود ال�شرتاك وقواعد املمار�شات ل�رضكات الت�شالت 

ل�رضورة وجود عقود حتكم العالقة بني امل�شرتكني وال�رضكات، قامت الهيئة بدرا�شة واإعطاء املوافقات الالزمة لعقود ال�شرتاك وقواعد املمار�شات 
لبع�س �رضكات الت�شالت، بهدف توعية امل�شرتكني بطبيعة اخلدمات املقدمة اليهم من قبل ال�رضكات، وبيان حق امل�شرتك بتقدمي ال�شكوى، 

وكيفية تقدمي ال�شكوى يف حال عدم ح�شول امل�شرتك على اخلدمة املتفق عليها مع ال�رضكة املعنية.
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5-6 عطاء م�رضوع درا�شة تطبيق قابلية نقل الأرقام

قامت الهيئة بطرح عطاء خا�س بتقدمي اخلدمات ال�شت�شارية جلدوى تطبيق قابلية نقل الأرقام اخللوية والثابتة بني امل�شغلني من النواحي 
القت�شادية والتنظيمية والقانونية ودرا�شة مدى حاجة ال�شوق لتطبيق قابلية نقل الأرقام مع الأخذ بالعتبار ظروف ال�شوق احلالية والفوائد املرتتبة 

من التطبيق واأثرها على التناف�شية واحللول التقنية الالزمة والكلفة املالية املرتتبة يف حال التطبيق. 

5-7 اإطالق حمالت توعوية
اأطلقت الهيئة خالل العام 2011 حمالت توعوية متخ�ش�شة لزيادة وعي امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت واحلفاظ على حقوقهم وعلى النحو 

التايل:

• احلملة الإعالمية اخلا�شة بحماية م�شالح امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت
اطلقت الهيئة حملة توعوية لكافة امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت من خالل و�شائل العالم املختلفة، تهدف اىل توعية كافة امل�شتفيدين من 
خدمات الت�شالت بحقوقهم، واخلدمات املقدمة لهم، واخليارات املتاحة اأمامهم. وقد تت�شمنت احلملة ر�شائل تتعلق با�شتقبال ومعاجلة ال�شكاوى، 

اإطالق بوابة الهيئة للخدمات اللكرتونية، و�شبط اأجهزة اخللوي عند املناطق احلدودية. 

• احلملة العالمية املوجهة اىل كافة اجلهات امل�شتوردة لجهزة الت�شالت 
اإتاحة خدمة تقدمي طلبات احل�شول على  اعلنت من خاللها  الت�شالت  لأجهزة  امل�شتوردة  كافة اجلهات  اعالمية موجهة اىل  الهيئة حملة  اطلقت 

املوافقة النوعية لأجهزة الت�شالت الطرفية الكرتونياً من خالل موقع الهيئة اللكرتوين.

• حملة موجهة اىل امل�شتفيدين من خدمات النرتنت )ال�شلكي والال�شلكي(
الق�شرية )SMS( اىل كافة امل�شتفيدين من خدمات النرتنت  الن�شية  الر�شائل  الهيئة حملة توعية من خالل و�شائل العالم ومن خالل  اأطلقت 
)ال�شلكي والال�شلكي( يف اململكة ت�شمنت ر�شائل ار�شادية وتوعوية والعديد من الن�شائح املتعلقة بكيفية التعامل مع تلك اخلدمات، كالتحقق 
من كافة التفا�شيل الواردة يف العرو�س التجارية لل�رضكات ذات العالقة، وموا�شفات اخلدمة التي �شيتم ال�شرتاك بها )كال�رضعة احلقيقية وحجم 
التحميل ال�شهري(، و�رضورة التحقق امل�شبق عن مدى توفر التغطية للخدمة املراد ال�شرتاك بها، و�رضوط احل�شول على اخلدمة والآلية املتبعة 

والأرقام املخ�ش�شة لتفعيلها اإن وجدت، ا�شافة اىل الدور الذي تلعبه الهيئة فيما يتعلق بتلك اخلدمات، وغريه من املوا�شيع ذات الهتمام.

• حملة توثيق بيانات م�شتخدمي اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقاً
اطلقت الهيئة حملة جديدة، ا�شتكمال للحمالت التي مت اإطالقها على مدار ال�شنوات املا�شية مبا يتعلق بتوثيق اخلطوط اخللوية املدفوعة م�شبقا 
غري املوثقة، حيث ت�شمنت هذه احلملة اآلية التوثيق املتبعة لكل من م�شتخدمي اخلطوط الأردنيني وغري الأردنيني وحثت من خاللها امل�شرتكني 

على توثيق خطوطهم وذلك جتنبا لإجراءات الف�شل اجلزئي ومن ثم الف�شل الكلي لتلك اخلطوط. 
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5-8 اإ�شدار مواد اإعالمية 

بهدف ال�شعي اإىل اإيجاد قاعدة م�شرتكة من املعرفة ال�شاملة، وكو�شيلة اأ�شا�شية وفعالة يف ن�رض وتوعية كافة اجلهات اخلارجية حول دور هيئة 
تنظيم قطاع الت�شالت ومهامها واأهدافها وتركيزها على متلقي اخلدمة، فقد قامت الهيئة باإ�شدار املواد الإعالمية التالية:

 
• كتيب تعليمات واإر�شادات احل�شول على املوافقة النوعية لأجهزة الت�شالت الراديوية

• برو�شور اآلية ا�شتقبال �شكاوى امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت لدى الهيئة
• برو�شور الن�رضة التعريفية بخطة الرتقيم الوطنية

• برو�شور املتطلبات الأولية للح�شول على اأرقام اأو رموز �شمن خطة الرتقيم الوطنية
• برو�شور عن الهيئة
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6.  ا�شت�شافة فعاليات حملية وم�شاركات خارجية 2011 

6-1 الفعاليات وامل�شاركات املحلية

• ور�شـة العمـل التنظيمية حول "الرتخيـ�س وفتـح اخليـارات للدخـول لالأ�شـواق"
ا�شت�شافت الهيئة خالل الفرتة من 16-2011/3/17 فعاليات الور�شة التنظيمية املتخ�ش�شة حول مو�شوع "الرتخي�س وفتح اخليارات للدخول 
لالأ�شواق" التي نظمتها املجموعة الأورومتو�شطية لتنظيم الت�شالت EMERG مب�شاركة وا�شعة من ممثلي الدول الأع�شاء يف املجموعة، اإ�شافة 
وتناول  الأ�شواق.  لدخول  والإمكانات  اخليارات  بفتح  الكفيلة  والو�شائل  الرتخي�س  مو�شوع  مناق�شة  مت  حيث  ومتخ�ش�شني،  خرباء  م�شاركة  اإىل 
املتحدثون يف الور�شة مو�شوع تنوع املناهج والطرق املتبعة يف اإ�شدار الرتاخي�س الالزمة مل�شغلي خدمات الت�شالت واجلهات املعنية باإ�شدارها 
واختالفها بني دول الحتاد الأوروبي والدول الأخرى من خارج الحتاد، اإ�شافة اإىل مناق�شة فر�س اإحداث التناغم والتوافق امل�شتقبلي فيما بني 

تلك الدول، وبيان الختالف والتقارب يف املناهج املتبعة والتي ميكن لهيئات التنظيم املعنية عر�شها ومناق�شتها على ال�شعيد الوطني.

• ور�شة العمل العربية حول"كفاءة ا�شتعمال الطيف الرتددي يف املنطقة العربية"
ا�شت�شافت الهيئة خالل الفرتة من 5-2011/12/7 فعاليات ور�شة العمل الإقليمية التي نظمتها بالتعاون مع الحتاد الدويل لالت�شالت/ املكتب 
الإقليمي العربي حول كفاءة ا�شتعمال الطيف الرتددي يف املنطقة العربية، حيث حا�رض فيها عدد من اخلرباء واملخت�شني الدوليني يف جمال 

الطيف الرتددي.
وناق�شت الور�شة على مدار ثالثة اأيام املوا�شيع املتعلقة باأربعة حماور رئي�شية تتمثل يف اأ�ش�س اإدارة الطيف الرتددي، واأدوات واإجراءات الطيف 

الرتددي، والتحول للبث الرقمي و�شيا�شات وتنظيمات واقت�شاديات اإدارة الطيف الرتددي.
و�شارك يف الور�شة ممثلون عن الإدارات التنظيمية و�رضكات الت�شالت يف ال�شعودية، والإمارات، و�شلطنة عمان، والبحرين، وفل�شطني، وال�شودان، 
والعراق، اجلزائر، وليبيا، وموريتانيا، وجيبوتي، وجزر القمر والأردن، بالإ�شافة اإىل ممثلني عن �رضكات الت�شالت املحلية وعدد من اجلهات ذات 

العالقة.

• م�شاركة الهيئة يف فعاليات ور�شة العمل "تطوير مناهج هند�شة الت�شالت - منظور �شناعي"
�شاركت الهيئة يف �شهر ت�رضين الول من العام 2011 يف فعاليات ور�شة العمل " تطوير مناهج هند�شة الت�شالت - منظور �شناعي " والتي 
نظمتها جامعة الريموك. حيث قدم الرئي�س التنفيذي للهيئة عر�شا تو�شيحيا حول اإدارة املهارات الهند�شية الناجحة يف مهنة الت�شالت، وهدفت 
الور�شة اإىل حتديد حاجات �شناعة الت�شالت يف الأردن واملنطقة من حيث التخ�ش�شات واملناهج الدرا�شية واملخرجات يف جمال هند�شة الت�شالت 

ب�شكل عام.
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6-2 امل�شاركات اخلارجية
EMERG الجتماع التح�شريي العام ملجموعة الهيئات التنظيمية الأورو متو�شطية •

�شاركت الهيئة خالل الفرتة من 27-2011/1/28 يف الجتماع التح�شريي العام ملجموعة الهيئات التنظيمية الأورو متو�شطية EMERG   والذي 
عقد يف مدينة روما اليطالية. ومن اأبرز ما متخ�س عنه الجتماع اقرار خطة العمل اخلا�شة باملجموعة ون�شاطاتها امل�شتقبلية بال�شافة اىل تويل هيئة 

تنظيم الت�شالت اليطالية رئا�شة املجموعة للعام 2011.

GSMA موؤمترالرابطة الدولية مل�شغلي الهواتف املتنقلة •
اخلا�س  الوزاري  والجتماع   GSMA املتنقلة  الهواتف  الدولية مل�شغلي  موؤمترالرابطة  الفرتة من 14-2011/2/17 يف  الهيئة خالل  �شاركت 

بالرابطة والذي عقد يف مدينة بر�شلونة.

• الجتماع ال�شنوي الثامن لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من 6-7 /7 /2011 يف فعاليات الجتماع ال�شنوي الثامن لل�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات 
الذي عقد يف بريوت. وقد تراأ�س الرئي�س التنفيذي للهيئة املهند�س حممد الطعاين وفد الهيئة امل�شارك، كما �شارك يف ور�شة العمل التنظيمية 

التي عقدت على هام�س الجتماع.

GILF  و املنتدى العاملي الرابع لقادة �شناعة تكنولوجيا املعلومات  GSR  11 الندوة العاملية احلادية ع�رضة ملنظمي الت�شالت •
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من 20-9/23 /2011 يف فعاليات الندوة العاملية احلادية ع�رضة ملنظمي الت�شالت GSR 11 واملنتدى العاملي 
بالروابط  اخلا�س  بالجتماع  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  �شارك  كما  كولومبيا،  الذي عقد يف   GILF املعلومات  تكنولوجيا  �شناعة  لقادة  الرابع 

التنظيمية العاملية الذي عقد بتاريخ 9/19 /2011 كمتحدث نيابة عن رئا�شة ال�شبكة العربية لهيئات تنظيم الت�شالت وتقنية املعلومات.

ITU Telecom World 2011 منتدى ومعر�س تيليكوم العاملي لالحتاد الدويل لالت�شالت •
لالت�شالت الدويل  لالحتاد  العاملي  تيليكوم  ومعر�س  منتدى  فعاليات  يف   2011/  10 /  27-24 من  الفرتة  خالل  الهيئة  �شاركت 

 ITU Telecom World 2011 والذي عقد يف جنيف.

• الور�شة املتخ�ش�شة يف اعداد ال�شيا�شة العامة لقطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات العراقي 
�شاركت الهيئة خالل الفرتة من 10-2011/10/12 يف فعاليات ور�شة العمل املقامة من قبل البنك الدويل التي عقدت يف بريوت. 

• الزيارة امليدانية اخلا�شة بربنامج التواأمة
�شاركت الهيئة خالل الفرتة 11-2011/12/16 يف الزيارة امليدانية اخلا�شة بربنامج التواأمة لعدد من املوؤ�ش�شات املعنية بربنامج التوامة من 

دول التاآلف الأوروبي والتي تهدف اىل تبادل اخلربات والطالع على املمار�شات املتبعة يف دول الحتاد الوروبي.
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7.  البناء املوؤ�ش�شي

ان�شجاماً مع �شيا�شة الهيئة يف جمال �شعيها الدوؤوب نحو التح�شني امل�شتمر والرتقاء بالأداء املوؤ�ش�شي، فقد حر�شت الهيئة على تطبيق برامج 
ومنهجيات اإدارية تواكب وحتاكي اأف�شل املمار�شات العاملية التي من �شاأنها تر�شيخ ثقافة التميز والرتقاء ب�شوية الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي، ونذكر 

من �شمن هذه الربامج:
 

7-1 برنامج اليوم التوعوي

�شعياً من الهيئة لإيجاد قاعدة م�شرتكة من املعرفة ال�شاملة، وت�شجيعاً لتبادل املعارف بني موظفي الهيئة، مت خالل العام 2011 عقد )39( 
من  العديد  ت�شمن  الهيئة  موظفي  لكافة  خارجي  توعوي  يوم  عقد  اىل  بال�شافة  متخ�ش�شاً،  مو�شوعاً   )21( تناولت  داخلية،  توعوية  حما�رضة 

املحا�رضات للتوعية بجائزة امللك عبداهلل الثاين للتميز وال�شفافية وبيان معايري التقييم اخلا�شة بها.

7-2 برنامج الدائرة املتميزة

ا�شتكماًل ل�شيا�شة جتذير ثقافة التميز يف الأداء لدى املوظفني يف دوائر الهيئة من خالل توفري بيئة ت�شاعد على خلق هذه الثقافة ت�شتمر الهيئة 
وللعام ال�شاد�س على التوايل يف تطبيق برنامج الدائرة املتميزة، وقد مت الإعالن عن فوز وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي بلقب الدائرة املتميزة 

للعام 2010.
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7-3 برنامج املوظف املثايل

حتر�س الهيئة خالل العام على تكرمي املوظف املثايل واملتميز، حيث تهدف من خالل هذا الربنامج اإىل تعزيز مفهوم الإبداع والتطوير يف الأداء 
واىل خلق بيئة تناف�شية ايجابية بني املوظفني، ويت�شمن الربنامج الفئات التالية:
الفئة الأوىل: فئة اأف�شل موظف قيادي / اإ�رضايف وقد فاز بها املهند�س �شالح فيا�س

الفئة الثانية: فئة اأف�شل موظف تنفيذي وقد فاز بها ال�شيد حممد البطاينة والآن�شة جوانا جري�س.
الفئة الثالثة: فئة اأف�شل موظف فني / خدمات م�شاندة وقد فاز بها ال�شيد اأحمد الطحاينة.

7-4 امل�شاريع والدرا�شات املتخ�ش�شة يف البناء املوؤ�ش�شي

• درا�شة ن�شبة الر�شا الوظيفي
مت حتديد م�شتوى الر�شا الوظيفي للعاملني يف الهيئة من خالل درا�شة مت اإعدادها ويتم من خاللها حتليل الأبعاد الرئي�شية واملهمة يف تكوين 
الر�شا لدى املوظفني، بالإ�شافة اإىل اقرتاح احللول والتوجيهات التي ت�شاعد يف حت�شني الر�شا وتقوية الولء وال�شعور بال�شتقرار والأمن الوظيفي 

والذي يوؤدي بدوره اإىل تعزيز قدرة الهيئة على حتقيق اأهدافها ومواجهة اأية حتديات تعرت�شها.

• درا�شة معدل الدوران الوظيفي
مت قيا�س معدل الدوران الوظيفي لعام 2011 والذي بلغ ما ن�شبته )10.6%(، حيث يعك�س معدل الدوران الوظيفي ن�شبة العاملني الذين 

يرتكون العمل �شواء اأكان لأ�شباب من املمكن جتنبها اأو لأ�شباب حتمية من غري املمكن جتنبها.
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7-5 التدريــب

ميثل التدريب مبختلف اأنواعه، اأحد اأبرز اآليات ال�شتثمار يف راأ�س املال الب�رضي، وانطالقا من حر�س الهيئة على تبني الأ�ش�س والأ�شاليب احلديثة 
التدريبية  والربامج  اخلطط  على حتديد  �شنوياً  الهيئة  اعتمدت  فقد  املوؤ�ش�شي،  الأداء  تطوير  عملية  املوظفني يف  وم�شاركة  الإداري  للتطوير 

وحتليلها من اأجل �شمان م�شتوى متقدم من الأداء الفردي واملوؤ�ش�شي. 

7-6 م�رضوع التواأمة الأردين الأوروبي

يهدف هذا امل�رضوع اىل امل�شاهمة يف تنمية وتطوير قطاع الت�شالت الأردين من حيث البيئة التناف�شية ل�شوق الت�شالت، بال�شافة اىل تطوير 
نوعية خدمات الت�شالت وزيادة انت�شارها باأ�شعار معقولة. اما الغاية من امل�رضوع فتتمثل يف دعم هيئة تنظيم قطاع الت�شالت ومتكينها من 
الحتاد  دول  املتبعة يف  واملمار�شات  الدولية  املمار�شات  اأف�شل  لتكون مب�شتوى  الت�شغيلية  وقدراتها  لعملها  التنظيمي  الطار  تطوير وحت�شني 
الأوروبي. وياأتي تنفيذ هذا الربنامج  �شمن منحة مقدمة من قبل تاآلف اأوروبي مكون من دول فرن�شا، ا�شبانيا، ايطاليا وبقيمة مالية مقدرة مببلغ 

)1.4( مليون يورو على مدار 24 �شهر من 2011 – 2013. 

هذا وتتمثل مكونات الربنامج والنتائج املتوقعة منه ما يلي: 
• اإيجاد بيئة �شاملة ومتطورة من النواحي الفنية والتنظيمية والت�شغيلية للتحول اىل �شبكات اجليل التايل يف اململكة.

• تطبيق الأحكام العالجية املفرو�شة بناًء على درا�شة �شوق الت�شالت، ومراجعة التعليمات ال�شادرة عن الهيئة واملتعلقة بتلك الأحكام العالجية.
• النتقال اإىل البث الإذاعي والتلفزيوين الرقميني وكيفية ا�شتغالل خمرجات التحول الرقمي.

• حتديث الإطار التنظيمي املعمول به ليواكب ما هو موجود يف دول الحتاد الأوروبي وب�شكل ميكنه من التعامل مع ق�شايا الندماج.
• رفع كفاءة العاملني لدى هيئة تنظيم قطاع الت�شالت يف جمال التوثيق والت�شديق اللكرتوين.

7-7 جائزة امللك عبد اهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية

ح�شلت الهيئة على جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية - املركز الأول يف املرحلة الربونزية �شمن فئة املوؤ�ش�شات العامة 
امل�شاركة لأول مرة - يف منت�شف العام 2011، كما مت الإعالن عن فوز ال�شيد اأحمد الطحاينة بجائزة املوظف احلكومي املتميز.

وياأتي ح�شول الهيئة على هذه املراتب املتقدمة على امل�شتوى الوطني دللة وا�شحة على احلر�س املتوا�شل وال�شعي الدوؤوب نحو جتذير ثقافة 
التميز من خالل الأداء الأمثل، حيث �شعت الهيئة ومن خالل كادرها الوظيفي املوؤهل نحو تطبيق اأف�شل املمار�شات املهنية يف اجناز الأعمال وفق 

اأحدث الطرق واملنهجيات .
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7-8 فوز املوقع اللكرتوين للهيئة بجائزة درع احلكومة اللكرتونية العربية

اأعلنت املنظمة العربية للتنمية الدارية التابعة جلامعة الدول العربية واأكادميية جوائز النرتنت يف املنطقة العربية عن فوز املوقع اللكرتوين 
الت�شالت  تقنية   / واحلكومية  الر�شمية  الهيئات  مواقع  فئة  عن  اللكرتونية  احلكومة  درع  جائزة  م�شابقة  يف   www.trc.gov.jo للهيئة 

واملعلومات، كما ونال درع جائزة البداع الت�شميمي على م�شتوى اململكة.

7-9 اإ�شتئجار مبنى جديد للهيئة

يف �شوء �شعى الهيئة يف تطوير اداءها وتلبية متطلباتها الآنية وامل�شتقبلية من حيث ال�شعة والبنية التحتية وتوفري املكان املالئم ملرافقها الهامة 
مثل اخلوادم واملختربات الفنية وقاعات اإ�شتقبال املراجعني ونظام تلقي ال�شكاوي اليل وامل�شتودعات وغريها، فقد �شعت جاهدة خالل ال�شنوات 
الخرية لتوفري بيئة عمل مالئمة ت�شاعد يف تقدمي اخلدمات للمرخ�شني ومتلقي اخلدمة بكل ي�رض و�شهولة وبتقنية عالية ت�شاعد يف حتقيق روؤيتها 
واأهدافها، ولتحقيق ذلك فقد قامت الهيئة با�شتئجار مبنى جديد يف منطقة ال�شمي�شاين والذي يتم جتهيزه بالبنية التحتية الالزمة من �شبكة 

النرتنت والهاتف واخلوادم وغريها، هذا ومن املتوقع انتقال مقر الهيئة اىل منطقة �شمي�شاين خالل الربع الول من العام 2012.



الف�شل الثامن
احل�شابـات الـخــتامـية للــــهيـئة للـــعام 2011
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هيئة تنظيم قطاع الإت�شالت
هيئة ذات اإ�شتقالل مايل واإداري

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
 

قائمة املركز املايل كما يف 31 كانون الأول 2011
قائمة )اأ(

20112010
دينار اأرديندينار اأردين

  املوجودات
املوجودات املتداولة

نقد ونقد معادل

اإيرادات م�شتحقة 

ذمم مدينة

م�شتودعات

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة – ق�شرية الأجل

اأر�شدة مدينة اأخرى

جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة – طويلة الأجل

ممتلكات ومعدات

م�شاريع قيد التنفيذ

جمموع املوجودات غري املتداولة

جمموع املوجودات

املطلوبات والوفر املحتفظ به
املطلوبات املتداولة
اإيرادات مقبو�شة مقدًما

اإيرادات رخ�س وترددات غري متحققة

ذمم دائنة

اأمانات

جمموع املطلوبات

الوفر املحتفظ به
الوفر املحتفظ به

جمموع املطلوبات والوفر املحتفظ به

1 8 . 0 8 2 . 0 9 1

4 0 . 6 2 7 . 6 7 6

1 3 . 0 7 9 . 8 1 4

4 6 . 0 1 7

4 3 . 7 0 5

1 2 3 . 9 8 0

7 2 . 0 0 3 . 2 8 3

8 9 1 . 2 2 4

3 . 0 3 6 . 8 6 1

2 5 9 . 4 6 7

4 . 1 8 7 . 5 5 2

7 6 . 1 9 0 . 8 3 5

7 1 1 . 0 2 5

1 0 2 . 6 1 2

1 . 8 9 9 . 7 3 4

6 . 5 9 2 . 2 9 8

9 . 3 0 5 . 6 9 9

6 6 . 8 8 5 . 1 6 6

7 6 . 1 9 0 . 8 3 5

1 5 . 8 7 0 . 3 1 3

4 4 . 3 7 8 . 8 9 7

1 0 . 3 7 8 . 3 4 8

4 6 . 8 7 8

8 9 . 5 8 2

1 3 0 . 1 6 0

7 0 . 8 9 4 . 1 7 8

1 . 2 1 6 . 4 3 2

2 . 9 5 2 . 9 5 8

2 5 9 . 4 6 7

4 . 4 2 8 . 8 5 7

7 5 . 3 2 3 . 0 3 5

9 6 9 . 5 3 2

3 6 . 2 8 5

4 . 0 1 5 . 7 3 0

3 . 8 8 8 . 0 2 3

8 . 9 0 9 . 5 7 0

6 6 . 4 1 3 . 4 6 5

7 5 . 3 2 3 . 0 3 5
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هيئة تنظيم قطاع الإت�شالت
هيئة ذات اإ�شتقالل مايل واإداري

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
 

قائمة الدخل ال�شامل لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011

الإيرادات
اإيرادات ت�شغيلية

اإيرادات منحة خارجية

اإيرادات فوائد بنكية

اإيرادات اأخرى

جمموع الإيرادات 

النفقات
نفقات ت�شغيلية

نفقات حتويلية

اإ�شتهالك 

نفقات اإ�شت�شارات فنية ودرا�شات

نفقات منحة خارجية

خ�شائر اإ�شتبعاد ممتلكات ومعدات

جمموع النفقات

وفر ال�شنة

رديات اإيرادات �شنوات �شابقة

الدخل ال�شامل لل�شنة

6 8 . 7 6 8 . 0 0 8

1 2 1 . 6 1 9

1 . 0 2 7 . 4 3 6

8 9 0 . 8 9 1

7 0 . 8 0 7 . 9 5 4

)3 . 0 8 8 . 8 3 2 (

)   6 6 2 . 9 3 4 (

)   4 3 8 . 4 9 4 (

)   1 0 5 . 6 3 0 (

)  1 2 1 . 6 1 9 (

-

)4 . 4 1 7 . 5 0 9 (

6 6 . 3 9 0 . 4 4 5

)3 . 5 6 9 . 2 4 4 (

6 2 . 8 2 1 . 2 0 1

1 1 7 . 3 8 3 . 6 1 2

-

8 7 9 . 0 5 2

6 3 2 . 3 8 0

1 1 8 . 8 9 5 . 0 4 4

)   3 . 2 0 4 . 2 5 9 (

)      6 4 3 . 8 6 6 (

)      3 6 3 . 4 7 2 (

)   1 . 5 5 5 . 0 8 7 (

-

)            9 0 7 (

)    5 . 7 6 7 . 5 9 1 (

1 1 3 . 1 2 7 . 4 5 3

)    1 . 3 5 6 . 3 2 6 (

1 1 1 . 7 7 1 . 1 2 7

20112010
دينار اأرديندينار اأردين

قائمة )ب(
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هيئة تنظيم قطاع الإت�شالت
هيئة ذات اإ�شتقالل مايل واإداري

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
 

قائمة التغريات يف الوفر املحتفظ به لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011

الوفر املحتفظ به يف بداية ال�شنة

الدخل ال�شامل لل�شنة

مبالغ حمولة لوزارة املالية

الوفر املحتفظ به يف نهاية ال�شنة

6 6 . 4 1 3 . 4 6 5

6 2 . 8 2 1 . 2 0 1

)6 2 . 3 4 9 . 5 0 0 (

6 6 . 8 8 5 . 1 6 6

6 2 . 6 6 3 . 5 0 0

1 1 1 . 7 7 1 . 1 2 7

)1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2 (

6 6 . 4 1 3 . 4 6 5

ل يعترب كامل ر�شيد الوفر املحتفظ به اأعاله وفراً نقدياً، حيث ميثل هذا املبلغ اإيرادات تخ�س عام 2011 وتتعلق بح�شة الهيئة من عوائد 
الت�شغيل لل�رضكات املرخ�شة وت�شتحق القب�س خالل عام 2012، بالإ�شافة اإىل اأمانات وذمم �رضكات.

قائمة )ج(

20112010
دينار اأرديندينار اأردين
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هيئة تنظيم قطاع الإت�شالت
هيئة ذات اإ�شتقالل مايل واإداري

عمان – اململكة الأردنية الها�شمية
 

قائمة التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف 31 كانون الأول 2011

الأن�شطة الت�شغيلية
وفر ال�شنة

تعديالت:

اإ�شتهالك 

خ�شائر اإ�شتبعاد ممتلكات ومعدات

التغريات يف راأ�س املال العامل

اإيرادات م�شتحقة

ذمم مدينة

اأر�شدة مدينة اأخرى

م�شتودعات
اإيرادات مقبو�شة مقدماً

اإيرادات رخ�س وترددات غري متحققة

ذمم دائنة

اأمانات
�شايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة الإ�شتثمارية

عطاءات وقرارات اإحالة غري موردة

�رضاء ممتلكات ومعدات
�شايف التدفق النقدي )امل�شتخدم يف( من

 الأن�شطة ال�شتثمارية
الأن�شطة التمويلية

مبالغ حمولة لوزارة املالية
�شايف التدفق النقدي امل�شتخدم يف الأن�شطة التمويلية

التغري يف النقد والنقد املعادل خالل ال�شنة

النقد والنقد املعادل كما يف بداية ال�شنة

النقد والنقد املعادل كما يف نهاية ال�شنة

6 2 . 8 2 1 . 2 0 1

4 3 8 . 4 9 4

-

3 . 7 5 1 . 2 2 1

)  2 . 7 0 1 . 4 6 6 (

6 . 1 8 0

8 6 1

)     2 5 8 . 5 0 7 (

6 6 . 3 2 7

)  2 . 1 1 5 . 9 9 6 (

2 . 7 0 4 . 2 7 5

6 4 . 7 1 2 . 5 9 0

3 7 1 . 0 8 5

)     5 2 2 . 3 9 7 (

)     1 5 1 . 3 1 2 (

)6 2 . 3 4 9 . 5 0 0 (

)6 2 . 3 4 9 . 5 0 0 (

2 . 2 1 1 . 7 7 8

1 5 . 8 7 0 . 3 1 3

1 8 . 0 8 2 . 0 9 1

1 1 1 . 7 7 1 . 1 2 7

3 6 3 . 4 7 2

9 0 7

)   8 0 5 . 9 8 4 (

)1 . 7 4 0 . 5 6 2 (

5 4 . 0 4 7

)3 . 0 2 9 (

2 6 ، 0 4 1

)     8 1 5 . 7 9 6 (

)  2 . 8 5 9 . 5 5 1 (

2 . 4 2 6 . 6 3 9

1 0 8 . 4 1 7 . 3 1 1

4 . 5 1 1 . 1 2 0

)    2 4 5 . 5 4 5 (

4 . 2 6 5 . 5 7 5

)1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2 (

)1 0 8 . 0 2 1 . 1 6 2 (

4 . 6 6 1 . 7 2 4

1 1 . 2 0 8 . 5 8 9

1 5 . 8 7 0 . 3 1 3

20112010
دينار اأرديندينار اأردين

قائمة )د(



املـــــلحـــقـــــات



ملحق رقم )1(
التقرير ال�شنوي الرابع حول متابعة تنفيذ الهيئة 
ملهامها الواردة يف وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  قطاعي  يف 

وقطاع الربيد 2007
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العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  يف  الواردة  ملهامها  الهيئة  تنفيذ  متابعة  حول  الرابع  ال�شنوي  التقرير 
للحكومة يف قطاعي الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2007

املتعلقة  املعلومات  بجمع  الهيئة  تقوم  اأن  على  تن�س  والتي  للحكومة 2007  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  من  الفقرة )31(  ورد يف  ملا  تنفيذاً 
تنفيذها  م�شوؤولية  بالهيئة  تنيط  رئي�شة  بنوداً  تناولت  قد  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  اأن  وحيث  �شنوياً،  ون�رضها  بانتظام  العامة  لل�شيا�شة  بتنفيذها 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة، من حيث تعزيز دور الهيئة و�شمان فعاليتها، ودورها يف خلق املناف�شة الفعالة من خالل احلد من اآثار الهيمنة 
وتقليل العوائق اأمام الدخول اإىل ال�شوق واإيجاد اإمكانيات جديدة لذلك، ودعم ثقافة المتثال للتنظيم، وكيفية التعامل مع طيف الرتددات 
الراديوية وتنفيذ اجلزء املتعلق بجاهزية اململكة اللكرتونية وخلق بيئة موثوقة لالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، وغريها من البنود الأخرى. 
وا�شتمرارا لقيام الهيئة باعداد التقارير املتعلقة بتنفيذها ملهامها الواردة يف وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة ون�رضها �شنويا منذ العام 2007، 

فاإن هذا التقرير يبني ما قامت به الهيئة من ن�شاطات يف �شبيل تنفيذ متطلبات ال�شيا�شة العامة خالل العام 2011، وعلى النحو التايل:

• لغاية تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املناف�شة الفعالة واحلد من اآثار الهيمنة، مت القيام مبا يلي:

- النتهاء من عملية املراجعة ال�شاملة لأ�شواق الت�شالت باململكة )درا�شة ال�شوق( والتي هدفت اىل تعريف كافة الأ�شواق الفرعية وحتديد 
   ال�رضكات املهيمنة يف كل �شوق وحتديد الإجراءات العالجية والأحكام التنظيمية الالزمة، ونتيجة لذلك فقد قامت الهيئة باإ�شدار القرارات  

   التنظيمية اخلا�شة مبراجعة اأ�شواق ال�شعات املخ�ش�شة واأ�شواق الت�شالت املتنقلة واأ�شواق الت�شالت الثابتة عري�شة النطاق واأ�شواق الت�شالت 
    الثابتة �شيقة النطاق بالإ�شافة اإىل املذكرات التو�شيحية اخلا�شة بها والتي جتيب على مالحظات امل�شغلني واعرتا�شاتهم. ولغايات تطبيق هذه 

   القرارات بفاعلية و�شمان التزام املرخ�شني امل�شنفني كمهيمنني بها، قامت الهيئة خالل عام 2011 با�شداراجلداول الزمنية املتعلقة باآلية 
   تطبيق اللتزامات والتدابري التنظيمية العالجية املنا�شبة الواردة يف القرارات ال�شابقة ولكل �شوق على حدا، من اأجل معاجلة امل�شاكل املتعلقة 
    بهيمنة ال�رضكات على م�شتوى اأ�شواق اجلملة والتجزئة واإزالة عوائق دخول ال�شوق امام جميع املرخ�شني، الأمر الذي �شيكون له الأثر يف تفعيل 

    املناف�شة الفعالة باأ�شواق الت�شالت ورفع كفاءتها وحتفيز املناف�شة فيها ومبا يتوافق مع اأحكام قانون الت�شالت.

- ا�شدار القرارات التنظيمية اخلا�شة بتحديد اأجور خدمات الربط البيني با�شتخدام منوذج التكاليف املتزايدة على املدى الطويل للم�شغل الثابت 
   وم�شغلي الهواتــف املتـنقلة” )+Total Service long-run incremental cost plus TSLRIC(” ولغاية العام 2014 

   وذلك لغايات �شمان تقدمي امل�شغلني خدمات اجلملة باأ�شعار التكلفة وب�شكل يعك�س كفاءة امل�شغلني ومقدمي اخلدمات. 

• ومن اأجل ت�شهيل الدخول ال�رضيع ملناف�شني جدد اإىل قطاعي الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وتوفري خدمات جديدة 
واإيجاد اإمكانيات جديدة لدخول ال�شوق، مت القيام مبا يلي:

- منح ال�رضكة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة رخ�شة لتقدمي خدمات اجليل الثالث من الت�شالت املتنقلة، حيث با�رضت ال�رضكة باإطالق 
   خدماتها ب�شكل جتاري بتاريخ 7/ 3 /2011.

- ا�شدار القرار التنظيمي حول م�شغل ال�شبكة الفرتا�شية لالت�شالت املتنقلة والتوقيع على اتفاقية الرتخي�س املعدلة ل�رضكة الربط العربي 
   لالت�شالت "فريندي موبايل" لتقدمي خدمات م�شغل ال�شبكة الفرتا�شية لالت�شالت املتنقلة وفقا لقرار الهيئة التنظيمي الذي ت�شمن �شوابط 

   تنظيمية وت�شغيلية لتقدمي تلك اخلدمة.

- مراجعة واإقرار تعليمات حجز وتخ�شي�س ال�شعات الرقمية لتتوافق مع خطة الرتقيم الوطنية املعدلة مبا ي�شهل على ال�رضكات املرخ�شة احل�شول 
    على �شعات رقمية خلدماتها واإدامة ال�شجل الوطني للرتقيم. 
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• ل�شمان حماية حقوق امل�شتفيدين من خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، عملت الهيئة على ما يلي:

- ا�شدار تعليمات الجراءات والقواعد املتعلقة ب�شكاوى الزعاج.

- ا�شدار تعليمات خدمة الدليل.

- اطالق ا�شت�شارة عامة بخ�شو�س تعديل تعليمات خدمات التكاليف امل�شافة.

- ن�رض تقارير موؤ�رضات اجلودة التي مت اإعدادها من املعلومات الواردة يف التقارير املقدمة من ال�رضكات املرخ�شة والتي قامت الهيئة بدرا�شتها 
    وتدقيقها بعد ا�شتالمها من ال�رضكات، ومنها: خدمة الهاتف الثابت وخدمات النفاذ لالنرتنت عري�س النطاق، خدمات الهاتف اخللوي العامل 

.)WiMAX( وخدمات النرتنت الال�شلكي ،)ADSL( خدمات النرتنت ال�شلكي عري�س النطاق ،GSM بنظام    

- اطالق احلمالت التوعوية ال�شاملة من خالل ال�شحف اليومية واملوجهة للم�شتفيدين من خدمات الت�شالت.

- اإطالق حملة توعية جلميع املواطنني عن طريق الر�شائل الن�شية الق�شرية بخ�شو�س دور الهيئة يف متابعة ال�شكاوى والرقم املجاين للهيئة 
   )117000( ل�شتقبال ال�شكاوى.

- اجراء امل�شح امليداين الأول حول قيا�س وعي ور�شا امل�شتفيدين ون�رض نتائجه على موقع الهيئة اللكرتوين.

- متابعة التزام ال�رضكات بتطبيق اأحكام تعليمات تنظيم اإر�شال ر�شائل اجلملة، واإ�شدارالقرارات الالزمة بهذا اخل�شو�س ل�شمان التطبيق وحماية حق 
   امل�شتفيدين يف عدم ا�شتالم اأي ر�شائل دعائية غري مرغوبة.

- اجراء حملة للقيا�شات امليدانية لل�شبكات اخللوية العاملة يف اململكة؛ بهدف تقييم م�شتويات اجلودة املقدمة للم�شتخدم النهائي، وقد مت 
   ن�رض نتائجها للعموم ب�شورة مب�شطة بحيث يتعرف امل�شتخدم على م�شتوى اجلودة الذي تقدمه خمتلف ال�رضكات، وب�شكل يدعم حتفيز 

   املناف�شة بني ال�رضكات املرخ�شة ودفعها لتقدمي خدماتها بجودة اأعلى.

- اإتاحة حيز ترقيم )xxx 117( لغايات تقدمي خدمات التكاليف امل�شافة مثل الدليل التجاري ومراكز الت�شال.

- اطالق بوابة الهيئة للخدمات الإلكرتونية                                               بحيث يتمكن امل�شتخدم من خاللها ال�شتفادة اإلكرتونياً وبطريقة 
   �شهلة و�رضيعة وفّعالة من بع�س اخلدمات التي تقدمها الهيئة، ومن اأهمها خدمات تقدمي طلبات اإدخال اجهزة الت�شالت الكرتونياً، وخدمات 

   فح�س �رضعة النرتنت ال�شلكي )ADSL( والتي ت�شكل اأداة يتمكن من خاللها امل�شتخدم من معرفة م�شتوى جودة اخلدمة التي يتلقاها.

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

• ولتعزيز كفاءة ا�شتخدام طيف الرتددات الراديوي، فقد مت القيام مبا يلي:

- العمل ب�شكل م�شتمر ودائم على حتقيق التناغم مع التوزيعات والتخ�شي�شات الدولية للرتددات وتقليل الختالفات بني تخ�شي�س وتوزيع 
   الرتددات حمليا وعامليا من اأجل حتفيز النفاذ للطيف باأو�شع قدر ممكن، مع الأخذ بعني العتبار ا�شتخدام الطيف كما هو متبع ودارج يف 

   خمتلف البلدان املتقدمة.

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

”TRC E-services Portal

”
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- ال�شتمرار وب�شكل دائم يف تعديل وتطوير الإجراءات املتعلقة بالرتددات واملوافقات اخلا�شة بالأجهزة الراديوية وترخي�شها مبا يتناغم مع 
   التطورات الدولية بهذا املجال حيث يعمل على اإتاحة عدد من الرتددات املتعارف عليها دولياً بـ "معفى من الرتخي�س اأو امل�شاع" حيث 

   �شيوؤدي اىل تخفيف املتطلبات والإجراءات ما اأمكن كما �شيعمل على تخفيف اأعباء احل�شول على املوافقات النوعية لأجهزة الراديو. 

- ن�رض اخلطة اخلا�شة بالرتددات يف حزمة UHF مما اأعطى العموم معرفة بالطيف املخ�ش�س وغري املخ�ش�س بطريقة �شفافة.

- ن�رض مناذج لرتخي�س وتخ�شي�س الرتددات يف خمتلف اخلدمات online من خالل نظام اإدارة الرتددات املحو�شب حيث �شي�شمح ذلك 
   بتخ�شي�س الرتددات بطريقة �شفافة مع الأخذ بعني العتبار متطلبات الأمن وال�رضية.

- اإجراء املراجعة الدورية لتعرفة ترخي�س الرتددات بال�شافة اىل مراجعة وتعديل مناذج واإجراءات تراخي�س الطيف الرتددي ملواكبة التطورات 
   التكنولوجية احلديثة يف جمال الت�شالت الراديوي.

- تبني ا�شتخدام اأنظمة حا�شوبية واأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي تاأخذ بعني العتبار التقنيات الراديوية احلديثة واملتطورة، 
   والذي �شيوؤدي اىل ال�شتجابة ب�شكل �رضيع اإىل �شكاوى التداخل يف الرتددات وتبني طرق �شفافة و�رضيعة يف تخ�شي�س وتوزيع الطيف.

- اإعداد الدرا�شات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من الطيف الراديوي لل�شنوات القادمة وا�شدار ال�شت�شارة العامة حول متطلبات الطيف الرتددي يف 
   النطاقات )800 – 900 – 1800 – 2100 م.هـ(.

• لغاية رفع اجلاهزية اللكرتونية للمملكة وللم�شاعدة يف حتقيق هدف زيادة الن�شبة احلالية لنت�شار الإنرتنت، مت القيام 
   مبا يلي:

- احلر�س على ت�شهيل الإجراءات اأمام ال�رضكات املرخ�شة لدى الهيئة للح�شول على �شعات دولية اإ�شافية لالنرتنت ت�شاهم يف زيادة املناف�شة يف 
   ال�شوق املحلي.

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

    انت�شار النرتنت.

- البدء بتطبيق القرار التنظيمي اخلا�س بنتائج مراجعة اأ�شواق الت�شالت الثابتة عري�شة النطاق والذي من �شاأنه متكني ال�رضكات املرخ�شة من
    ال�شتفادة من البنية التحتية اخلا�شة ب�رضكة الت�شالت الأردنية، مما ينعك�س اإيجابا على تخفي�س اأ�شعار خدمات النرتنت عري�س النطاق وزيادة 

   ن�شب انت�شارها.

- �شاهمت التعليمات املعتمدة يف الهيئة لأنظمة و�شبكات احلا�شوب املحلية والتي ت�شمح با�شتخدام احلزم الرتددية 4 2 /1 5 ج.هـ لال�شتخدام 
   داخل املباين وعلى اأ�شا�س معفى من الرتخي�س واملجمعات التجارية بزيادة انت�شار نقاط النفاذ خلدمة النرتنت يف الأماكن العامة واملجمعات 

   التجارية واملوؤ�ش�شات التعليمية.

- بناء على الإح�شائيات املتوفرة لدى الهيئة لنهاية العام 2011 فقد جتاوز عدد م�شتخدمي خدمة النرتنت )3.136.585( م�شرتك 
   وبن�شبة انت�شار بلغت )5 50%(، اأما عدد امل�شرتكني فقد بلغ حوايل )616.983( م�شرتك وبن�شبة انت�شار بلغت )%10(. 

• ال�شتمرار يف عملية جمع الإح�شائيات املتعلقة مبوؤ�رضات قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات الكفيلة مبراقبة التطور 
   بجاهزية اململكة اللكرتونية وتقدميها لوزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.

.

.

.
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• ل�شمان توفري بيئة موثوقة لالت�شالت وتكنولوجيا املعلومات، مت القيام مبا يلي:

- تعديل م�شودة بنود نظام ترخي�س واعتماد وتنظيم اأعمال جهات التوثيق اللكرتوين.

• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي خدمات الت�شالت العامة يف اململكة  حتى نهاية 2011 ما يلي:

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

- )51( �رضكة ات�شالت حا�شلة على رخ�شة ات�شالت فئوية.

• ل�شمان الفعالية التنظيمية لقطاع الربيد قامت الهيئة مبا يلي:

- اعتماد تعليمات ترخي�س م�شغلي الربيد اخلا�س ل�شنة2011 ب�شيغتها النهائية لتحل حمل تعليمات اجراءات ترخي�س م�شغلي الربيد اخلا�س 
   وب�شكل يتوافق مع متطلبات ال�شوق.

 
- ال�شتمرار يف مراقبة تنفيذ م�شغل الربيد العام ل�رضوط عقد الأداء، بالإ�شافة اىل مراقبة التزام م�شغلي الربيد اخلا�س املرخ�شني. 

- امل�شاركة مع وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات يف اإعداد "تعليمات اخلدمات الربيدية ال�شمولية املوؤقتة" والتي مت اإرفاقها بعقد الأداء 
    حيث ت�شمنت حتديد �رضوط تقدمي اخلدمة الربيدية ال�شمولية ونقاط النفاذ والتغطية اجلغرافية لها مبا ي�شمن تقدمي اخلدمة ال�شمولية مب�شتوى 

   جودة معقول وباأ�شعار مقتدر عليها.

- ال�شتمرار يف اإعداد ون�رض البيانات واملوؤ�رضات الإح�شائية بهدف درا�شة ومراقبة تطور ال�شوق الربيدي. 

- البدء باملراحل الأولية لتطبيق اآلية ت�شعري اخلدمات الربيدية احل�رضية.

• بلغ عدد ال�رضكات املرخ�شة لتقدمي اخلدمات الربيدية يف اململكة حتى نهاية علم 2011 كما يلي:

- )21( م�شغل بريد خا�س / فئة دويل.

- )6( م�شغل بريد خا�س / فئة حملي.



42امللحقـــــــات

ملحق رقم )2(
قطــاع الت�شــالت فــي الـــمملكــة / مـــوؤ�رضات واأرقــــام
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قطاع الت�شالت يف اململكة /  موؤ�رضات واأرقام

جدول رقم )1(
املوؤ�رضات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت

خالل الفرتة )2011-2005(

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 
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جدول رقم )2(
املوؤ�رضات املتعلقة بخدمة الهاتف اخللوي

خالل الفرتة )2011-2005(

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

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 
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جدول رقم )3(
املوؤ�رضات املتعلقة مب�شتخدمي خدمة النرتنت خالل الفرتة )2011-2005(

اأعداد م�شتخدمي النرتنت ون�شبة النت�شار

عدد امل�شرتكني )بالألف(

ن�شبة النت�شار )%( 

720
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%13.7
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%20
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جدول رقم )4(
تطور حجم ال�شتثمار يف قطاع الت�شالت )2005-2011( باملليون دينار

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

الهاتف الثابتاخللويالإنرتنتخدمات ات�شالت اأخرىاملجموع

حجم ال�شتثمار ال�شنوي يف قطاع الت�شالت )مليون دينار(
250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.0

219.8

142.0
175.5

115.0
116.3

155.4
155.3

الهاتف الثابت

الهاتف اخللوي 

النرتنت
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جدول رقم )5(
تطور عدد العاملني يف قطاع الت�شالت )2011-2005(

4739
4600

5756
5280521953925325

الهاتف الثابت

الهاتف اخللوي 

النرتنت

خدمات ات�شالت اأخرى*

املجموع
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50

5325

2432

2251

415

294

5392

2303

2283

498

135

5219

2212

2079

644

345

5280
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320
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65
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61
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*ت�شمل: �رضكات البطاقات املدفوعة م�شبقا ) ات�شال هاتفي(، �رضكات تتبع املركبات، �رضكات مرخ�شة مل تبداأ بتقدمي اخلدمة بعد.

الهاتف الثابتاخللويالإنرتنتخدمات ات�شالت اأخرىاملجموع

اأعداد العاملني يف قطاع الت�شالت
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ملحق رقم )3(
الــغــايــات والأهـــداف الإ�شـــرتاتيــجية لالأعــــوام

2012-2010
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الغايات والأهداف الإ�شرتاتيجية للهيئة لالأعوام 2012-2010

تت�شمن اخلطة الإ�شرتاتيجية للهيئة يف طياتها خطة عمل تف�شيلية لالأعوام الثالثة القادمة، بحيث يتفرع من تلك اخلطة التف�شيلية العديد من 
املهام وامل�شوؤوليات التي �شيتم تنفيذها خالل الفرتة التي تغطيها تلك اخلطة الإ�شرتاتيجية:

الغاية رقم 1: �شمان التنظيم الفعال واملناف�شة العادلة يف قطاعات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

الهدف ال�شرتاتيجي )1(
تهيئة واإيجاد الظروف املالئمة للمناف�شة الفعالة وامل�شتدامة يف قطاع الت�شالت

املهام الرئي�شية:
• تطبيق جتزئة مكونات الدارة املحلية

• ا�شتخال�س اأ�شعار مبنية على منهجية الكلف املتزايدة طويلة الأمد )LRIC( للدارات املحلية املجزئة.
• اإدارة �شجل الأرقام الوطني.

• حتديث خطة الرتقيم الوطنية وتعليمات حجز وتخ�شي�س ال�شعات الرقمية.
• مراجعة تعليمات املوا�شفات واملوافقات النوعية لأجهزة الت�شالت.

• تنفيذ م�رضوع النافذة الواحدة الذي تديره اجلمارك الأردنية وت�شارك فيه الهيئة.
• تطوير وظائف نظام فح�س اأجهزة الت�شالت الطرفية 

• تنفيذ م�رضوع النافذة الواحدة الذي تديره اجلمارك الردنية وت�شارك فيه الهيئة.

الهدف ال�شرتاتيجي )2(
ا�شتكمال م�رضوع درا�شة مراجعة اأ�شواق الت�شالت وتنفيذ خمرجاته.

املهام الرئي�شية:
• تطبيق الأحكام العالجية والتنظيمية على امل�شغل املهيمن.

الهدف ال�شرتاتيجي )3(
مراجعة التعليمات والأحكام التنظيمية احلالية القائمة ل�شمان وجود تعليمات تنظيمية منا�شبة لقطاع الت�شالت

املهام الرئي�شية:
• مراجعة / تعديل التعليمات التنظيمية ذات العالقة على �شوء نتائج درا�شة ال�شوق.

• تطوير وحتديث تعليمات ف�س املنازعات بني املرخ�س لهم )وي�شمل ذلك: مراجعة تعليمات ف�س املنازعات بني املرخ�شني املعمول بها حاليا، 
   ال�شت�شارة حولها، ن�رض تعليمات جديدة(.

الهدف ال�شرتاتيجي )4(
تطبيق نظام متطور لإدارة طيف الرتددات الراديوية

املهام الرئي�شية:
• و�شع خطة لإعادة تدوير الطيف الرتددي.

• ا�شتكمال عملية مراجعة اأ�ش�س ت�شعري ترخي�س الرتددات.
• تنفيذ خطط املراقبة والتفتي�س اخلا�شة بالطيف الرتددي.

• تطوير مهارات اإدارة تداخالت الطيف الرتددي.
• مراجعة عملية اإ�شدار املوافقات النوعية، ومعايري ال�شالمة املتعلقة بالتعر�س حلقول املوجات الكهرومغناطي�شية وعملية تقدمي طلبات احل�شول 

   على موافقات املواقع الرديوية.
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الهدف ال�شرتاتيجي )5(
تطوير الإطار الت�رضيعي والتنظيمي لقطاع الربيد

املهام الرئي�شية:
• مراجعة / تعديل تعليمات ترخي�س م�شغل الربيد اخلا�س.

• تطبيق الربنامج التنظيمي اخلا�س باأ�شعار اخلدمات احل�رضية التي تقدمها �رضكة الربيد الأردين.

الهدف ال�شرتاتيجي )6(
اإعداد ال�شيا�شة الوطنية لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي بالتعاون مع وزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات

املهام الرئي�شية:
• تاأ�شي�س اللجنة املتخ�ش�شة يف مو�شوع اإعداد ال�شيا�شة من اجلهات املعنية.

• اإ�شدار ال�شيا�شة الوطنية واجلدول الزمني لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي واإعادة ا�شتخدام الطيف الرتددي املحلى.
• احل�شول على موافقة احلكومة على ال�شيا�شة واجلدول الزمني الذي مت و�شعه لالنتقال للبث الإذاعي والتلفزيوين الرقمي.

• امل�شاركة يف م�رضوع التواأمة الردين الوروبي.

الغاية رقم 2:  �شمان توفر خدمات النرتنت ذات النطاق العري�س يف الوقت املنا�شب وباأ�شعار منا�شبة.

الهدف ال�شرتاتيجي )1(
تهيئة وحت�شني البيئة التنظيمية املتعلقة بتقدمي خدمات النرتنت.

املهام الرئي�شية:
• تطبيق اأ�شكال خمتلفة من جتزئة ال�شيل الرقمي.

• متكني وحتفيز ا�شتخدام خدمات الت�شالت املتنقلة عري�شة النطاق من قبل م�شغلي خدمات الت�شالت الال�شلكية املتنقلة.

الهدف ال�شرتاتيجي )2(
حتفيز �رضوط النفاذ والقدرة ال�رضائية خلدمات النرتنت عري�س النطاق

املهام الرئي�شية:
• اإعداد موؤ�رضات الأداء ملراقبة مقدمي خدمات الت�شالت الال�شلكية الثابتة باحلزم العري�شة FBWA لتتوائم مع احلاجة املتزايدة والقدرة 

   ال�رضائية للم�شتخدمني وحتفيز ال�رضكات على تقدمي خدمات وا�شعار اف�شل وانت�شار او�شع للح�شول على العفاءات ال�رضيبية.

الغاية رقم 3: �شمان توفر املعلومات الالزمة لدى امل�شتهلكني لتمكينهم من اتخاذ قرارات ا�شتهالكية �شليمة، 
و�شهولة الو�شول اإىل جمموعة وا�شعة من املنتجات باأ�شعار تناف�شية وخدمات عالية اجلودة.

الهدف ال�شرتاتيجي )1(
زيادة دور وفعالية الهيئة يف حماية م�شالح امل�شتهلكني وزيادة الوعي لديهم بخدمات الت�شالت والربيد.
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املهام الرئي�شية:
• اإ�شدار التعليمات التنظيمية املتعلقة بحماية امل�شتهلكني.

• اإعداد وتنفيذ حمالت التوعية العامة بني الفئات امل�شتهدفة لتعزيز معرفة امل�شتهلكني بحقوقهم واخلدمات املقدمة لهم، وخيارات ال�رضاء 
   املتاحة اأمامهم.

• اإ�شدار ون�رض الأدلة ال�شرت�شادية للم�شتهلكني بخ�شو�س �رضاء خدمات الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
• حتديث الإطار التنظيمي ملراقبة جودة اخلدمات لي�شمل خدمات جديدة مثل خدمات اجليل الثالث.

• جمع ون�رض الإح�شاءات واملعلومات املتعلقة بجودة اخلدمة ب�شورة وا�شحة ومفهومة وبحيث تت�شمن اإجراء م�شوحات وك�شوفات ميدانية لقيا�س 
   م�شتوى جودة خدمات الت�شالت با�شتخدام اأنظمة الهيئة املتخ�ش�شة.

• القيام مب�شح �شنوي للم�شتهلكني وذلك لتمكني الهيئة من مراقبة فعالية الإطار التنظيمي جلودة اخلدمات والقيام بالتعديالت الالزمة عندما 
   ي�شتدعي الأمر ذلك. 

• اإعداد ون�رض املقارنات اخلا�شة باأ�شعار اخلدمات والعرو�س املقدمة من م�شغلي خدمات الت�شالت.

الغاية رقم 4: تعزيز مكانه الهيئة كجهة ناظمة على م�شتوى عاملي من الكفاءة والفاعلية

الهدف ال�شرتاتيجي )1(
احلفاظ على امل�شتوى املتميز للهيئة وتعزيز مكانتها لت�شبح اأمنوذجاّ يحتذى به

يف جمال الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات
املهام الرئي�شية:

• جتهيز واعتماد املوا�شفات الفنية اخلا�شة بعطاء الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات.
• اإ�شدار وثيقة العطاء واختيار املزود.

• تطبيق برنامج الأنظمة املتكاملة لتكنولوجيا املعلومات اجلديد.
• تطوير الإطار العام لإدارة املعرفة.

يف جمال جائزة جاللة امللك عبداهلل الثاين
املهام الرئي�شية:

• ا�شتكمال التجهيزات والإعدادات الالزمة للم�شاركة يف جائزة جاللة امللك عبدا هلل الثاين للتميز للدورة ال�شاد�شة للجائزة 2013-2012.
• تقدمي طلب امل�شاركة والوثائق املدعمة لذلك للدورة ال�شاد�شة للجائزة 2013-2012.

يف جمال اإدارة اجلودة
املهام الرئي�شية:

• مراجعة وتطوير عمليات واإجراءات العمل الداخلية.
• حت�شني وت�شهيل اإجراءات العمل املتعلقة مبتلقي اخلدمة اخلارجي.

الهدف ال�شرتاتيجي )2(
حت�شني فعالية وكفاءة املوارد الب�رضية يف هيئة تنظيم قطاع الت�شالت

يف جمال املوارد الب�رضية
املهام الرئي�شية:

• ا�شتقطاب الكفاءات العالية واملدربة للعمل لدى الهيئة.
• تطبيق نظام تقييم املوظفني ال�شادر مبقت�شى نظام اخلدمة املدنية رقم )30( ل�شنة 2007.

• تطوير برنامج الإحالل الوظيفي التعاقبي يف �شوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.
• تطوير برامج املحافظة على املوظفني ذوي الكفاءة يف �شوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.

• مراجعة وحت�شني نظام املكافاآت يف �شوء �شمول الهيئة مبظلة اخلدمة املدنية.
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يف جمال التدريب
املهام الرئي�شية:

• تعزيز الكفاءة املهنية واملعرفة لدى موظفي الهيئة.
• تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي جديد للعاملني لدى الهيئة.

• مراجعة وتقييم الأثر التدريبي للخطة التدريبية.

الهدف ال�شرتاتيجي )3(
حت�شني وتعزيز الت�شالت الداخلية واخلارجية

املهام الرئي�شية:
• مراجعة ومتابعة تنفيذ اإ�شرتاتيجية الت�شال الداخلي.
• مراجعة ومتابعة تنفيذ اإ�شرتاتيجية الت�شال اخلارجي.

• ال�شتمرار يف ا�شدار ون�رض املواد الإعالمية التوعوية املتخ�ش�شة مبوا�شيع ذات اهمية.



ملحق رقم )4(
تعــــديـــالت قــــانــــون التــــ�شـــالت

)الــقانــون املــعدل رقــم )21( ل�شــنة 2011(
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تعديالت قانون الت�شالت )القانون املعدل رقم )21( ل�شنة 2011(

التعديل الأول: املادة )4/ اأ( .

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002 : 
تن�شاأ يف اململكة هيئة ت�شمى " هيئة تنظيم قطاع الت�شالت " ترتبط برئي�س الوزراء تتمتع بال�شخ�شية العتبارية وبال�شتقالل املايل والإداري ولها 
بهذه ال�شفة اأن تتملك الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها واأن تت�رضف بها واأن تتعاقد مع الغري واأن تقوم بجميع الت�رضفات 

القانونية مبا يف ذلك حق التقا�شي واأن تنيب عنها يف الإجراءات الق�شائية املحامي العام املدين اأو اأي حمام اآخر.

الن�س املعدل اجلديد: 
" ترتبط بالوزير تتمتع بال�شخ�شية العتبارية وبال�شتقالل املايل والإداري ولها  " هيئة تنظيم قطاع الت�شالت  تن�شاأ يف اململكة هيئة ت�شمى 
بهذه ال�شفة اأن تتملك الأموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق اأهدافها واأن تت�رضف بها واأن تتعاقد مع الغري واأن تقوم بجميع الت�رضفات 

القانونية مبا يف ذلك حق التقا�شي واأن تنيب عنها يف الإجراءات الق�شائية املحامي العام املدين اأو اأي حمام اآخر. 

التعديل الثاين : املادة )6/ د(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002:
حماية م�شالح امل�شتفيدين ومراقبة الأ�شخا�س واجلهات املرخ�س لها للتاأكد من اللتزام ب�رضوط الرخ�شة مبا يف ذلك موا�شفات اخلدمات املقدمة 

وجودتها واأ�شعارها واتخاذ الإجراءات الالزمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه ال�رضوط.

الن�س املعدل اجلديد:
حماية م�شالح امل�شتفيدين ومراقبة الأ�شخا�س واجلهات املرخ�س لها للتاأكد من اللتزام ب�رضوط الرخ�شة مبا يف ذلك موا�شفات اخلدمات املقدمة 

وجودتها واأ�شعارها واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحق من يخالف هذه ال�رضوط

التعديل الثالث : املادة )6/ ي( .

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
تنظيم الدخول اإىل �شبكات الت�شالت و�رضوط الربط بينها وفق تعليمات ت�شدرها الهيئة لهذه الغاية واملوافقة على اتفاقيات الربط امل�شار اإليها يف 
الفقرة )هـ( من املادة )29( من هذا القانون والتاأكد من عدم خمالفة التفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة �رضوط اأي ترخي�س منح من 

الهيئة اأو اأي اتفاقية معقودة مع احلكومة قبل نفاذ اأحكام هذا القانون.

 الن�س املعدل اجلديد: 
تنظيم الدخول اإىل �شبكات الت�شالت و�رضوط الربط بينها وفق تعليمات ت�شدرها الهيئة لهذه الغاية واملوافقة على اتفاقيات الربط امل�شار اإليها يف 

الفقرة )هـ( من املادة )29( من هذا القانون والتاأكد من عدم خمالفة التفاقيات لتلك التعليمات.
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التعديل الرابع : املادة )8/ هـ( .

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
يتم حتديد مهام و�شالحيات كل مفو�س فيما يتعلق بالإ�رضاف على مديريات اجلهاز التنفيذي يف الهيئة مبقت�شى تعليمات ي�شعها املجل�س لهذه 

الغاية مت�شمنة �شالحية الإ�رضاف على الهيئة يف حال غياب الرئي�س ونائبه.

الن�س املعدل اجلديد: 
يتم حتديد مهام و�شالحيات كل مفو�س فيما يتعلق بالإ�رضاف على مديريات اجلهاز التنفيذي يف الهيئة مبقت�شى تعليمات ي�شعها املجل�س لهذه الغاية.

التعديل اخلام�س: املادة )10/ اأ(

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
ل تنتهي ع�شوية ع�شو املجل�س املعني اإل لالأ�شباب التالية:

1( الإ�شتقالة.
2( انتهاء مدة الع�شوية.

3( اإذا تغيب عن ح�شور ثالث جل�شات متتالية اأو �شت جل�شات غري متتالية خالل ال�شنة دون عذر يقبله املجل�س.
4( اإذا توافرت احلالة امل�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا القانون.

5( اإذا فقد اأحد �رضوط الع�شوية.
6( اإذا ارتكب جناية اأو جنحة خملة بال�رضف والأخالق.

7( اإذا مل يعد قادراً على اأداء الواجبات املوكلة اإليه كع�شو يف املجل�س لأ�شباب عقلية اأو ج�شمية. 

الن�س املعدل اجلديد: 
تنتهي ع�شوية ع�شو املجل�س املعني لأحد الأ�شباب التالية:

1( الإ�شتقالة.
2( انتهاء مدة الع�شوية.

3( اإذا تغيب عن ح�شور ثالث جل�شات متتالية اأو �شت جل�شات غري متتالية خالل ال�شنة دون عذر يقبله املجل�س. اإذا ثبتت احلالة امل�شار اإليها يف 
     الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا القانون.

4( اإذا فقد اأحد �رضوط الع�شوية.
5( اإذا اأدين جناية اأو جنحة خملة بال�رضف والأخالق.

6( اإذا مل يعد قادراً على اأداء الواجبات املوكلة اإليه كع�شو يف املجل�س لأ�شباب عقلية اأو ج�شمي.

التعديل ال�شاد�س : املادة )12/ اأ /3(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002:  
ميار�س املجل�س جميع ال�شالحيات الالزمة لقيام الهيئة مبهامها وفقاً لأحكام هذا القانون مبا يف ذلك:

.... )1

.... )2
3( منح الرخ�س املتعلقة مبا يلي:

- اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة وتقدمي خدمات الت�شالت للم�شتفيدين، اأو
- اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة، اأو

- تقدمي خدمات الت�شالت للم�شتفيدين.
ول ي�شمل ذلك منح تراخي�س مبا�رضة العمل ومزاولة املهنة ومراقبة الأداء واإقرار وتنظيم املحتوى لأي ن�شاط اإعالمي عرب و�شائل خدمة البث الإذاعي. 
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الن�س املعدل اجلديد:  
ميار�س املجل�س جميع ال�شالحيات الالزمة لقيام الهيئة مبهامها وفقاً لأحكام هذا القانون مبا يف ذلك:

.... )1

.... )2
3( منح الرخ�س املتعلقة مبا يلي:

     اأ-   اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة وتقدمي خدمات الت�شالت للم�شتفيدين.
     ب- اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة.

     ج- تقدمي خدمات الت�شالت للم�شتفيدين، ول ي�شمل ذلك منح تراخي�س مبا�رضة العمل ومزاولة املهنة ومراقبة الأداء واإقرار وتنظيم املحتوى  
           لأي ن�شاط اإعالمي عرب و�شائل خدمة البث الإذاعي. 

التعديل ال�شابع : املادة )14(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
 اأ- يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل �شهر ويكون اجتماعه قانونياً بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون  

    من بينهم الرئي�س اأو نائبه، ويتخذ املجل�س قراراته باأكرثية اأ�شوات احلا�رضين على الأقل وعلى الع�شو املخالف تثبيت خمالفته يف حم�رض   
    الجتماع والتوقيع عليها.

 ب- على الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع بناًء على طلب خطي من اثنني من اأع�شائه على الأقل خالل مدة ل تتجاوز �شبعة اأيام من تاريخ 
      ت�شلمه الطلب.

 ج- للمجل�س اأن يقرر دعوة اأي �شخ�س من ذوي اخلربة والخت�شا�س لال�شتئنا�س براأيه مقابل مكافاأة يقررها لهذه الغاية.
 د- للمجل�س ت�شكيل جلنة فنية وا�شت�شارية اأو اأكرث لتقدمي امل�شورة له اأو للهيئة. وللمجل�س اإقرار �رضف مكافاآت لأع�شاء هذه اللجان من غري موظفي 

      الهيئة.
 ه- يختار الرئي�س من موظفي الهيئة اأمني �رض للمجل�س يتوىل تنظيم جدول اأعماله وت�شجيل حما�رض جل�شاته وحفظ القيود واملعامالت اخلا�شة به 

     والقيام باأي مهام يكلفه املجل�س بها.

الن�س املعدل اجلديد:
 اأ- يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س اأو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل �شهر ويكون اجتماعه قانونياً بح�شور اأغلبية الأع�شاء على اأن يكون 

    من بينهم الرئي�س اأو نائبه، ويتخذ املجل�س قراراته باأغلبية اأع�شاء املجل�س على الأقل وعلى الع�شو املخالف تثبيت خمالفته يف حم�رض 
    الجتماع والتوقيع عليها.

 ب- يجوز لثنني من اأع�شاء املجل�س اأن يطلبا خطياً من رئي�س املجل�س دعوة املجل�س لالنعقاد لبحث اأمور حمددة، ويجب دعوة املجل�س يف 
      هذه احلالة اإىل الجتماع خالل مدة ل تتجاوز �شبعة اأيام من تاريخ ت�شلمه الطلب.

 ج- للمجل�س ت�شكيل جلنة فنية وا�شت�شارية اأو اأكرث لتقدمي امل�شورة له اأو للهيئة. وللمجل�س اإقرار �رضف مكافاآت لأع�شاء هذه اللجان من غري موظفي الهيئة.
 د- يختار الرئي�س من موظفي الهيئة اأمني �رض للمجل�س يتوىل تنظيم جدول اأعماله وت�شجيل حما�رض جل�شاته وحفظ القيود واملعامالت اخلا�شة به 

      والقيام باأي مهام يكلفه املجل�س بها.
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التعديل الثامن : املادة )25(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002:
 اأ- للمجل�س اأن يقرر ترخي�س اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة اأو تقدمي خدمة الت�شالت العامة جلميع اأنحاء اململكة اأو جلزء منها. 

    وعلى املجل�س يف هذه احلالة اأن يعلن وبالطريقة التي يراها منا�شبة عن قرار الرتخي�س والتعليمات املتعلقة باإجراءات ومعايري اختيار املرخ�س 
     له، وذلك وفقاً لطبيعة اخلدمة.

 ب- عند تطبيق اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة يعلن املجل�س عن قراره بالأ�شلوب الذي يراه منا�شباً مبا يف ذلك ما يلي: 
     1- الإعالن عن الرغبة يف ترخي�س اخلدمة مبوجب عطاءات عامة وفق الأ�ش�س وال�رضوط التي يقررها املجل�س.

     2- فتح باب تقدمي الطلبات لرتخي�س خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه ال�رضوط التي يقررها املجل�س.
     3- عر�س تقدمي خدمات على الأ�شخا�س املرخ�س لهم لتقدمي خدمات جديدة داخل اململكة.

الن�س املعدل اجلديد:
 اأ- ملجل�س الوزراء بناًء على تن�شيب الوزير امل�شتند اإىل تو�شية املجل�س اأن يقرر ترخي�س اإن�شاء وت�شغيل واإدارة �شبكات ات�شالت عامة اأو تقدمي 

    خدمة الت�شالت العامة جلميع اأنحاء اململكة اأو جلزء منها. وعلى املجل�س يف هذه احلالة اأن يعلن وبالطريقة التي يراها منا�شبة عن الرغبة يف 
    الرتخي�س والتعليمات املتعلقة باإجراءات ومعايري اختيار املرخ�س له، وذلك وفقاً لطبيعة اخلدمة.

 ب- عند تطبيق اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة يعلن املجل�س عن رغبته يف الرتخي�س بالأ�شلوب الذي يراه منا�شباً مبا يف ذلك ما يلي: 
     1- الإعالن عن الرغبة يف ترخي�س اخلدمة مبوجب عطاءات عامة وفق الأ�ش�س وال�رضوط التي يقررها املجل�س.

     2- فتح باب تقدمي الطلبات لرتخي�س خدمة جديدة لكل من تتوافر فيه ال�رضوط التي يقررها املجل�س.
     3- عر�س تقدمي خدمات على الأ�شخا�س املرخ�س لهم لتقدمي خدمات جديدة داخل اململكة.

التعديل التا�شع : املادة )45(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
ل يحق لل�شخ�س الذي األغيت رخ�شته اأن يتقدم للح�شول على رخ�شة قبل مرور �شنتني على رخ�شته.

الن�س املعدل اجلديد: 
ل يحق لل�شخ�س الذي األغيت رخ�شته اأن يتقدم للح�شول على رخ�شة قبل مرور �شنتني على رخ�شته على الأقل.

التعديل العا�رض : املادة )48(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
ت�شع الهيئة قواعد فنية وموا�شفات قيا�شية لأجهزة الت�شالت واأجهزة الت�شالت الطرفية ل�شمان عدم اإ�رضارها ب�شبكات اأو خدمات الت�شالت وال�شحة 
التن�شيق مع اجلهات الأخرى التي ت�شع املوا�شفات يف اململكة مبا يف ذلك  القواعد  الهيئة عند و�شع هذه  العامة والبيئة. وعلى  وال�شالمة 
موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س، على اأن تقوم بن�رضها يف اجلريدة الر�شمية واأي طريقة اإعالن اأخرى لتكون متوافرة ملن يرغب يف الإطالع عليها.

الن�س املعدل اجلديد: 
ت�شع الهيئة قواعد فنية وموا�شفات قيا�شية لأجهزة الت�شالت واأجهزة الت�شالت الطرفية ل�شمان عدم اإ�رضارها ب�شبكات اأو خدمات الت�شالت وال�شحة 
التن�شيق مع اجلهات الأخرى التي ت�شع املوا�شفات يف اململكة مبا يف ذلك  القواعد  الهيئة عند و�شع هذه  العامة والبيئة. وعلى  وال�شالمة 
موؤ�ش�شة املوا�شفات واملقايي�س، على اأن تقوم بن�رضها يف اجلريدة الر�شمية و�شحيفتني يوميتني حمليتني واأي طريقة اإعالن اأخرى لتكون متوافرة 

ملن يرغب يف الإطالع عليها.
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التعديل احلادي ع�رض : املادة )82(.

الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 
كل من اأدخل اإىل اململكة اأو تاجر اأو احتفظ باأجهزة ات�شالت خمالفة للقواعد الفنية اأو حتمل بيانات اأو معلومات غري �شحيحة خالفاً لأحكام املواد 
)48( و )49( و )50( و )51( من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة اأو بغرامة ل تقل عن )100( دينار 

ول تزيد على )2000( دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

الن�س املعدل اجلديد: 
كل من ا�شتورد اأو تاجر باأجهزة ات�شالت خمالفة للقواعد الفنية اأو حتمل بيانات اأو معلومات غري �شحيحة خالفاً لأحكام املواد )48( و )49( و 
)50( و )51( من هذا القانون يعاقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شهر ول تزيد على �شنة اأو بغرامة ل تقل عن )100( دينار ول تزيد على 

)2000( دينار اأو بكلتا هاتني العقوبتني.

التعديل الثاين ع�رض : املادة )91/ اأ(.
الن�س املعدل مبوجب القانون املوؤقت رقم )8( ل�شنة 2002: 

ي�شدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون مبا يف ذلك الأنظمة املتعلقة باأعمال الهيئة ون�شاطاتها والنظام املايل ونظام اللوازم 
ونظام املوظفني و�شندوق الإدخار اخلا�س بهم.

الن�س املعدل اجلديد: 
ي�شدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون مبا يف ذلك الأنظمة املتعلقة باأعمال الهيئة ون�شاطاتها والنظام املايل ونظام اللوازم 

ونظام املوظفني و�شندوق الدخار والإ�شكان اخلا�س بهم.
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