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  كلمة رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي) ١(
  

  
                                         

  
  
  
  

  ورـازي الجبــــــــــدس غـــــــــــور المھنــــــــالدكت 
  رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي

  
 ماً بوصفھين القطاع أھمية ھذين علومات من أھّم القطاعات وأكثرھا تأثيرًا على مستوى العالم، إذ تبرزاالتصاالت وتكنولوجيا الم ايعدّ قطاع

أنھما من قطاعات البنية التحتيّة التي تسھم في دعم باقي القطاعات ورفع مستوى أدائھا، وتعزيز كفاءتھا، وتحسين جودة مخرجاتھا، كما 
ة التي تقيس حجم التطّور واالزدھار الذي تعيشه الدول، ومستوى الخدمات التي يتلقاھا مواطنوھا، ومن من أھّم المؤشرات العالمي يمثالن إثنين

لسنوات األخيرة اھتمامًا ورعاية كبيرين، ال سيّما في ا األردنية الھاشمية، على إيالء ھذين القطاعين الحيويينھنا فقد دأبت حكومة المملكة 
  في الناتج المحلّي اإلجمالي لمختلف دول العالم، ال سيّما المتقّدمة منھا. افي حجم إسھامھ يادًا ملحوظاً ازد التي شھد فيھا ھذان القطاعان

 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، فإّن ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت تسعى جاھدة إلى االضطالع  يوانسجامًا مع ھذه األھميّة المتزايدة لقطاع

، ينالحيوي ينالقطاع تطوير ھذين االستمرار في تقھا على أتّم وجه، كما تبذل الھيئة جھودًا حثيثًة من أجلاقاة على عبالمسؤوليات والمھام المل
على المستوى الوطنّي،  ينالقطاع ھا أن تسّرع وتيرة التطّور في ھذينمتّخذة في سبيل ذلك عددًا من الخطوات اإلجرائية الجاّدة التي من شأن

وكان من   لكبرى الدول المتقدّمة على المستوى العالمي في ھذا المجال.  انھا، ومواكبانوعية وجودة الخدمات التي يقّدمفي ن ا رائدينليكون
)، باإلضافة إلى اإلجراءات ٢٠٢٠-٢٠١٧لألعوام ( للھيئة الھيئة في سبيل ذلك إقرار الخطّة االستراتيجية اتخذتھاأبرز الخطوات التي 

المقدّمة للمواطنين، وغيرھا من إجراءات وخطوات تسعى الھيئة من وتكنولوجيا المعلومات  االتصاالت دماتالھادفة إلى تحسين جودة خ
  ي المملكة.مستوى ھذين القطاعين فخاللھا إلى رفع 

 
، ل الشركات العاملةلى تطوير ھذا القطاع على النحو الذي يتيح االستفادة من الخدمات المقدمة من خالإأما في قطاع البريد، فان الھيئة تسعى 

، باإلضافة إلى الرقميةالبريد الخاص على الخرائط مشغلي تحديد نقاط النفاذ البريدي التابعة لشركة البريد األردني و شروعفبدأت بم
  مھام ذات العالقه.وغيرھا من ال تنفيذ كافة االلتزامات القانونية المترتبة على شركة البريد األردني ومشغلي البريد الخاصاالستمرار بمراقبة 

  
لدعم إّن تطلعاتنا في ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت كبيرة، إذ تسير الھيئة بخطى واثقة نحو تحقيق أھدافھا وتطلعاتھا المستقبلية، مدفوعًة با

وتكنولوجيا تصاالت اال يلقطاع حفظه هللا ورعاهالكبير واالھتمام المتزايد الذي يوليه صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين 
من أھّم القطاعات التي تعتمد عليھا المملكة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة وتعزيز فرص وطننا في التقّدم المعلومات بوصفھما 

 .واالزدھار وخفض مستوى البطالة، وتوفير فرص عمٍل مميزة للكفاءات الشابة
  
قدمًا نحو المستقبل المشرق، فإننا نستمّد من رؤى جاللة الملك المفّدى ما يحفّزنا على بذل ، إذ نمضي حن في ھيئة تنظيم قطاع االتصاالتون

 مزيد من الجھود في سبيل رفعة وطننا، مؤمنين بحتمية رفع كفاءة أدائنا وفق أفضل المعايير العالمية، وتمكين مواردنا البشرية من أدوات
   قيق رؤى قيادتنا وتطلعاتھا المستقبلية إن شاء هللا.التميّز، ورفع جودة الخدمات التي نقّدمھا، وتح

  
  
 
 
 
 



٦ 
 

 
 
  
 

  
  ھيئـةالنبذة عن ) ٢(

 
  النشــأة) ١-٢(

، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم ١٩٩٥لسنة  ١٣رقم  أنشئت ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب قانون االتصاالت
"تنظيم  ومھام عديدة من ضمنھالمسؤوليات التي تقع على عاتقھا، ، وذلك من خالل اقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

لضمان تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا  المقررةلسياسة العامة وفقًا ل خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة
تصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، اضافة االوبما يحقق األداء األمثل لقطاعي  بسوية عالية وأسعار معقولة للمستفيدين المعلومات

الخدمات عى تلك الى "وضع أسس تنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم 
رخص لھم النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة"، و"تحديد الحد األدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم الم

بتقديمھا لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لھم ودون الزامھم بحلول تقنية محددة" وغيرھا من المھام  التنظيمية 
  المتخصصة.  

 
وتساھم الھيئة في تمثيل المملكة االردنية الھاشمية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المحافل المتخصصة 

التأكد جميع مقدمي الخدمات البريدية و أداء مھام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة الھيئة كما تتولىات العالقة بمھام الھيئة، ذ
  .٢٠٠٧) لسنة ٣٤التزامھم بنصوص القانون تنفيذاً ألحكام قانون الخدمات البريدية رقم ( من
 

ھات التوثيق االلكتروني، وتنفيذ أعمال المراقبة والتدقيق على تلك الجھات تتولى الھيئة مھمة ترخيص واعتماد جإضافة لذلك، 
 . واالنظمة الصادرة بموجبه ٢٠١٥ ) لسنة١٥رقم ( قانون المعامالت االلكترونيةوذلك بموجب أحكام 

  
  :والقيم الجوھرية والرسالة الرؤية) ٢-٢(

 الرؤية:
ات وقطاع البريد، أكثر القطاعات دعمًا للنمو على الصعيد الوطني لتميز في جعل قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما

  واألفضل أداًء في التنظيم على الصعيد اإلقليمي
  

  الرسالة:
مصالح  حمايةز المنافسة فيھا، ويھيئة حكومية مستقلة لتنظيم أداء قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وتحف

تطبيق معايير جودة الخدمات وتقديمھا بأسعار مالئمة وبما يحقق النمو المستدام في أداء ھذه القطاعات ة مراقبالمستفيدين منھا، و
  .ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وباالعتماد على موارد بشرية متخصصة ومتميزة

 
  القيم الجوھرية:

 الشراكة المستدامة 
 اإلصغاء لمتلقي الخدمات 
 التركيز على النتائج 
 المستمر التحسين 
 تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة 
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  مجلس المفوضين) ٣-٢(

وتعديالته، يتولى إدارة الھيئة واإلشراف عليھا مجلس يسمى (مجلس  ١٩٩٥) لسنة ١٣قانون االتصاالت رقم ( أحكام بموجب
المستند إلى  سيب رئيس الوزراءخمسة أعضاء متفرغين يتم تعيينھم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تن المفوضين) يؤلف من

  : ضم مجلس مفوضي الھيئة كل من ٢٠١٧خالل العام وتوصية وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
  

  أعضاء مجلس مفوضي الھيئة
 

 
   ورــــازي الجبـــــور المھندس غــسعادة الدكت

  الرئيس التنفيذي –رئيس مجلس المفوضين 
  ٢٨/٦/٢٠١٥اعتبارًا من 

  
  

 
  ةـــــــــــــاري المشاقبــــــــدس االنصــــة المھنـــــــعطوف

 ٢٥/٩/٢٠١٥نائب رئيس مجلس المفوضين اعتبارًا من 
  ٢٥/٩/٢٠١١عضو مجلس المفوضين اعتبارًا من 

  
 

 
  عطوفة المھندس رياض أحمد البطاينه

  نـــــــــس المفوضيــــــو مجلــــــــــــــــعض
  ٢٧/١٠/٢٠١٣اعتبارًا من 

  ٢٧/١٠/٢٠١٧تم التجديد منذ تاريخ 

  
  عطوفة المھندس جمعه الطيب

  نــــس المفوضيـــو مجلـــــــــعض
  ١١/١١/٢٠١٣اعتبارًا من 

 ١١/١١/٢٠١٧تم التجديد منذ 
 
 
 
 



٨ 
 

 



٩ 
 

 
 
 

 الملخـص التنفيـذي) ٣(
  

ات التي حققتھا الھيئة في مجال تنظيم قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا وما تضمنه من تبيان للمنجز لتقريرھذا اإن المتصفح ل
المعلومات والبريد، يدرُك مدى االھتمام الذي توليه الھيئة لجعل تلك القطاعات محفزًا  رئيسيًا وفاعًال لكافة قطاعات العمل 

 ستدامة وعلى كافة األصعدة. األخرى، وذلك من خالل جعلھا بنيًة تحتيًة وركيزًة ھامًة نحو تعزيز التنمية الم
 

) والتي ستشكل خارطة ٢٠٢٠-٢٠١٧خطتھا االستراتيجية لألعوام ( ٢٠١٧تشير صفحات التقرير إلى أن الھيئة أقرت في عام 
طريق تستنير الھيئة بمضامينھا المتمثلة في األھداف االستراتيجية والتشغيلية التي ستسعى إلى تحقيقھا خالل تلك الفترة للوصول 

  لقطاعات المنضوية تحت مظلة التنظيم الى أعلى درجات الكفاءة والفاعلية.با
 

من  ذلكلتحقيق  ٢٠١٧تھيئة الظروف المالئمة للتقدم بقطاع االتصاالت، قامت الھيئة بتحقيق إنجازات متنوعة خالل عام  وبھدف
جراءات. إضافة إلى ذلك يتناول التقرير ما خالل ترخيص الطيف الترددي، وتحفيز المنافسة، وتوفير خدمات جديدة، وتبسيط لإل

تحقق من منجزات ھادفة إلى تھيئة الظروف المالئمة للتقدم بقطاع التجارة االلكترونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي 
دفة، وتدشين الراديوي، وضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية من خالل اإلعالن عن المشغل األفضل ضمن الفئات المستھ

مركز متخصص لمراقبة جودة خدمات االتصاالت ومحطات البث االذاعي، كما وتناول التقرير ما حققته الھيئة في مجال حماية 
مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد كتلقي ومتابعة شكاوى المستفيدين، والقيام بزيارات 

ت متخصصة، إضافة إلى تنفيذ واطالق حمالت توعوية ونشاطات إعالمية متنوعة تھدف إلى إبراز الدور تفتيشية ميدانية وجوال
الذي تلعبه الھيئة والبرامج والمبادرات التي تعنى بھا في القطاعات ذات العالقة، ناھيك عن الدور الذي تلعبه الھيئة لضمان 

  اعداً ومحركًا فاعًال لقطاعات العمل األخرى.الفعالية التنظيمية لقطاع البريد والذي يعد قطاعاً و
 

ھذا وتتطرق صفحات التقرير إلى اإلشارة إلى بعض مشاركات الھيئة الخارجية المتخصصة والتي نظمتھا مؤسسات ومنظمات 
ستفادة وااليسھم ذلك في رفد خبرات الھيئة  دولية متخصصة تعنى بقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، حيث

من تلك اللقاءات والنشاطات الدولية بما ينعكس على تطوير األداء والوقوف على آخر المستجدات الدولية فيما يتعلق بتلك 
قامت الھيئة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة بعقد العديد من الفعاليات وورش العمل تناولت العديد من  كماالقطاعات. 

بمشاركة الجھات المحلية ذات العالقة من شركات اتصاالت معنية ومؤسسات حكومية وأھلية، إضافة إلى المواضيع المتخصصة و
  مشاركة فاعلة من المعنيين والمتخصصن من الھيئة وعلى كافة المستويات االدارية ذات العالقة.

إقرار ھيكل تنظيمي جديد وشراء مبنى جديد كما يتطرق التقرير الى ما حققته الھيئة من منجزات فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، ك
للھيئة واطالق وتنفيذ برامج تدريبية داخلية شاركت بھا كافة المستويات االدارية وبمواضيع متخصصة ذات عالقة بعمل 

  .المديريات
   

المتعلق بتنفيذ الھيئة ويتضمن التقرير عددًا من المالحق ذات العالقة، مثل مؤشرات قطاع االتصاالت، اضافة الى التقرير السنوي 
  .٢٠١٧لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوات والبريد عن العام 
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  ٢٠١٧انجازات الھيئة في العام ) ٤(

 
) والخارجي (االتصاالت العديد من اإلنجازات  حققْت ھيئة تنظيم قطاع إقليميًا ودوليًا)، وذلك من على الصعيدين الداخلي (محلياً

في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بفعالية مع ما يفرزه العصر الحالي من مستجدات متسارعة قدرتھا على التعامل خالل 
  : ٢٠١٧وتاليًا أبرز منجزات الھيئة خالل عام 

  
  :٢٠٢٠-٢٠١٧عوام ألإقرار الخطة االستراتيجية ل ١-٤

رؤية ورسالة وقيم حيث تضّمنت الخطة  )٢٠٢٠-٢٠١٧(الخطة االستراتيجية  ٢٠١٧ ف الثاني من العامخالل النصأقرت الھيئة 
  تمثّلت بما يلي: واألھداف االستراتيجية والتشغيلية، والتي الجوھرية الھيئة 
 التنظيمية المثلى في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. فعاليةتحقيق ال 
 افسة الفعالة، وإيجاد بيئة استثمارية محّفزة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريدضمان المن. 
 تعزيز فعالية الھيئة في حماية مصالح المستفيدين في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. 
  فيھا.تنمية القدرات المؤسسية للھيئة، والكفايات الوظيفية للعاملين 

  
  تھيئة الظروف المالئمة للتقدم بقطاع االتصاالت: ٢-٤

الدخول إلى السوق، وتوفير  الالزمة لتحقيق المنافسة الفعالة، والحد من آثار الھيمنة، وتقليل عوائقلغايات تھيئة الظروف المالئمة 
  ھا: خدمات جديدة وتبسيط اإلجراءات، قامت الھيئة بتحقيق إنجازات متنوعة، كان من أبرز

 :ترخيص الطيف الترددي 
 ) م.ھـ لكل شركة من شركات  2600) في النطاق الترددي 10+10أتاحت الھيئة ترخيص حزمة ترددية واحدة بعرض

وقد تم منح الّسادة شركة البتراء األردنية  عامًا. ١٥االتصاالت المتنقلة لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة لمدة 
م.ھـ لتقديم خدمات  ٢٦٠٠م.ھـ في النّطاق الترددي  )10+10زمة ترددية بعرض (قّلة ترخيص حلإلتصاالت المتن

  اتصاالت الجيل الرابع المتنقّلة.
 الموافقة على ترخيص وصالت راديوية ميكروية جديدة وتجديد وصالت راديوية ميكروية قائمة بما يزيد عن عشرة  تتم

  آالف طلب.  
 

 :تحفيز المنافسة 
 التنظيمي المتعلق بنتائج مشروع تحديث نماذج احتساب التكاليف القرار  ٢٠١٧ة في العام مجلس مفوضي الھيئ أصدر

ومخاطبة الشركات بالنتائج، ويھدف ھذا المشروع الى تحديد أسعار التحاسب بين شركات  TSLIRICطويلة األمد 
مان عدم المغااله في االسعار بين االتصاالت لخدمات الجملة او الربط البيني والتي بجب أن تكون مبنية على الكلفة لض

 الشركات. 
 القرار التنظيمي والمذكرة التوضيحية المتعلقان بمشروع إحتساب كل من  ٢٠١٧مجلس مفوضي الھيئة في العام  أصدر

للمشغل الكفؤ لشركات االتصاالت الثابتة والمتوسط المرجح لكلفة رأس  WACC المتوسط المرجح لكلفة رأس المال
ضمان معدل عائد عادل للشركات في الكفؤ لشركات الھواتف المتنقلة، ويكمن الھدف من ھذا المشروع  المال للمشغل

 نتيجة االستثمار في قطاع االتصاالت.
 .مراجعة سوق الجملة إلنھاء الرسائل القصيرة واستشارة القطاع بخصوصه تمھيداً إلصدار القرار التنظيمي الالزم 
 دمة تجزئة الدارة المحلية إقرار العرض المرجعي الخاص بخUnbundled Local Loop  والذي يُمّكِن جميع

في القطاع من تقديم خدمات اإلنترنت باستخدام البنية التحتية المملوكة لشركة االتصاالت  الشركات المرخصة والعاملين
 األردنية.

  
 :توفير خدمات جديدة 

 الورقة الخضراء في موضوع انترنت األشياء  إقرارInternet of Things (IoT)   آلة  –ونمط االتصال آلة 
Machine to Machine (M2M) وذلك تمھيدا العداد االطار التنظيمي المناسب لتشغيل ھذه الخدمات وادخال

 .ذلك األمر في حال تطلب األجھزة الخاصة بھا
 العامة.النسخة المعدلة من خطة الترقيم الوطنية وطرحھا لالستشارة  إعداد 
  أثر الضرائب المفروضة على شركات االتصاالت المتنقلة على كل من اإليرادات المتأتية حول دراسة  مناالنتھاء

 .، والتي تمت من خالل جھة محايدةألثر الكلي على االقتصاد األردنيللخزينة والمشغلين باإلضافة إلى ا
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 :تبسيط اإلجراءات 

المستفيدين من الخدمات التي تقدمھا الھيئة، مما ينعكس على  لغايات تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت والجھد على جميع
  بما يلي: ٢٠١٧القطاع كافة، قامت الھيئة خالل عام 

 
  لمشروع النافذة الواحدة  تنفيذاً  ، أتى ذلك مكتبًا دائمًا لھا في مركز جمرك العقبة ٩/١٠/٢٠١٧بتاريخ أنشأت الھيئة

خالل تواجد مندوبين لجميع  من ياب السلع في المراكز الجمركيةلغايات انسوالذي انطلق برؤية ملكية سامية، 
المؤسسات الحكومية المعنية في مكان واحد لتوفير جميع الخدمات للمراجعين والمستثمرين، بما يضمن سھولة الحركة 

 ٦٨٨مجموعه  ومن الجدير باإلشارة إلى أنه تم إنجاز ما التجارية وتقديم الخدمات بسرعة، وسھولة، وكفاءة وفعالية.
  .٢٠١٧ افتتاح المكتب وحتى نھاية العام بيانًا جمركياً منذ

  قامت الھيئة باعتماد برنامج مناوبات ليلية إلنجاز البيانات الجمركية من خالل نظام االسيكودا إلكترونيا وعن بعد، وذلك
جھزة االتصاالت المستوردة في إجراء غير مسبوق على مستوى الدوائر الحكومية بحيث يتم التخليص المسبق على أ

  على مدار الساعة.
  توقيع اتفاقية تعاون مع ھيئة تنظيم الطيران المدني بھدف التنسيق المشترك فيما بين ب ٢٦/٣/٢٠١٧قامت الھيئة بتاريخ

ولتحقيق أفضل  .الطرفين لمنح الرخص الخاصة بالمحطات الراديوية مما ينعكس على سرعة وتسھيل تنفيذ األعمال
التعاون سيتم العمل على تبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعملية لكال الھيئتين من خالل عقد ورشات العمل أو  مجاالت

الندوات المتخصصة لتذليل كافة المعّوقات والمشكالت التي قد تطرأ في مجال ترخيص محطات االتصاالت الخاصة 
  قة بھذا المجال.بالطائرات وتسجيلھا إضافة لتطوير إجراءات العمل المتعل

 أجرت الھيئة المراجعة الدورية لتعرفة ترخيص الترددات، والموافقات الخاصة باألجھزة الراديوية.  
 

  تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي: ٣-٤
  ما يلي:لغايات تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي في المملكة، ومواكبة التطورات التقنية العالمية قامت الھيئة ب

  الحصول على موافقات نوعيه الستخدامھا داخل المملكة  لغاياتإجراء الفحوصات الفنية لألجھزة الواردة الى الھيئة
سواء ألغراض تجارية أو شخصية وذلك للتأكد من مواصفاتھا الفنية ومدى مطابقتھا لشروط الترخيص باستخدام أجھزة 

الموافقة على إدخال أجھزة راديوية مختلفة بما  تحيث تم طيف الترددي.الفحص المتطورة والمتوفرة بمختبر إدارة ال
  شھادة موافقة نوعية لألجھزة الراديوية. ٣٠٠٠معاملة. وإصدار حوالي  ٤٠٠٠يزيد عن 

 تنظم الحالية لغايات  فاقيةمراجعة االتلالجيش العربي" -تشكيل فريق فني من قبل الھيئة وبالتعاون مع "القوات المسلحة
، فصل االستخدام المدني للترددات عن االستخدام العسكري امكانية دام الطيف الترددي في المملكة، بما يشملاستخ

تحديث توزيعات الترددات بما يتواءم مع التشريعات الدولية ذات العالقة، وبنفس الوقت تلبية االحتياجات بھدف 
 .المستقبلية من الطيف الترددي

 طيف الترددي من خالل عقد برامج بناء القدرات المتخصصة في الطيف الترددي تمكين العاملين في إدارة ال
واستخداماته وإدامته باإلضافة إلى عقد دورات في أنظمة المحاكاة الھندسية الخاصة بالطيف الترددي بالتعاون مع كبرى 

 الشركات العالمية.
 ندسي متخصص ومتطور سيتم تزويده  من قبل شركة المباشرة بتنفيذ المرحلة االولى من توريد وتركيب وتشغيل نظام ھ

 )LS TELCOM  االلمانية، إلدارة شؤون موارد الطيف الترددي النادرة التي تختص الھيئة بتنظيم استخدامھا داخل (
. ويتصف ھذا النظام بمجاراته الفضل الممارسات الدولية ٢٠١٥لسنة  ١٣المملكة بموجب قانون االتصاالت رقم 

ھذا المجال، وبمواكبته ألحدث المعايير والمواصفات والتوصيات الصادرة عن االتحاد الدولي لالتصاالت  المعتمدة في
)ITU .( 
  من  األردنشراء خدمات استشارية خاصة بتسجيل مدارات ساتلية جديدة لدى االتحاد الدولي لالتصاالت بھدف تمكين
واع خدمات االتصاالت الساتلية الثابتة والمتنقلة، اضافة الى نأ ىطالق منظومة اقمار ساتلية متطورة تعنى بتوفير شتإ

  .والتلفزيونيخدمات متعلقة بنقل وبث المحتوى الرقمي لمحطات البث االذاعي 
 
  :تكنولوجيا المعلوماتبقطاع تھيئة الظروف المالئمة للتقدم  ٤-٤
  :بيئة تشريعية وتنظيمية 

وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية قادرة على تنمية وتحفيز التجارة اإللكترونية، انطالقًا من أھمية قطاع تكنولوجيا المعلومات 
  قامت الھيئة بـ: 

  
  إعداد اإلطار التنظيمي الالزم لترخيص واعتماد جھات التوثيق اإللكتروني وتنظيم أعمالھا تمھيدًا إلقرارھااالنتھاء من. 
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 حيث تضمنت تفصيل أدوار كل ٢٠١٤المعمول بھا منذ عام البنك المركزي مع مسودة مذكرة التفاھم الموقعة  مراجعة ،
على مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة أو مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني كٌل طرف خالل عمليات الرقابة واإلشراف 

 حسب التشريعات التي تحكم عمله.
 

  االستخدام اآلمن لإلنترنت: 
ة اإلعالم المرئي والمسموع بازالة المحتوى المخالف ومنھا المواقع بالتعاون مع ھيئ ٢٠١٧قامت الھيئة خالل العام 

اإلخبارية غير المرخصة؛ سواًء بحجبھا أو رفع الحجب عنھا حال ترخيصھا، وذلك بموجب أحكام قانون المطبوعات 
  وتعديالته. ١٩٩٨لسنة  ٨قم روالنشر 

  
  حماية البيئة والحد من آثار اإلشعاعات: ٥-٤

يئة والحد من آثار اإلشعاعات المنبعثة عن الحقول الكھرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة قامت لغايات حماية الب
  الھيئة بما يلي:

  
  االستمرار بالكشف على العديد من المواقع الراديوية نتيجة ورود شكاوى الى الھيئة من قبل المواطنين بخصوص أثر

رخصة على الصحة والسالمة العامة  والتحقق من المسافات اآلمنة لتلك تلك المواقع الراديوية التابعة للشركات الم
المواقع وكثافة القدرة الكھرومغناطيسية وفًقا لتعليمات تحديد آثار التعرض للحقول الكھرومغناطيسية على الصحة 

 والسالمة العامة.
 يدتين الستخدامھما في المراقبة المتنقلة التعاقد مع مركز الملك عبدهللا الثاني للتصميم والتطوير لتعديل سيارتين جد

 للطيف الترددي ورفدھا بأحدث االجھزة المستخدمة في المراقبة.
  
  ضمان تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية: ٦-٤

لغايات تحفيز مشغلي خدمات االتصاالت وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، باإلضافة إلى اإللتزام بزيادة التغطية، 
  بما يلي: لھيئة اقامت 

  
  ٢٠١٦االعالن عن المشغل االفضل للعام:  

، وقامت ٢٠١٦للعام  نقلة في المملكةعن جائزة الُمشّغِل األفضل لشبكات االتصاالت المت) ٢٢/٥/٢٠١٧بتاريخ (أعلنت 
 ئات:على مستحقيھا من مشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة، والتي تم تقسيمھا إلى أربع فجوائز تقديرية بتقديم 

  ،الفئة األولى: نسبة معالجة الشكاوى الفنية المحولة من الھيئة إلى شركات االتصاالت ورضا المستفيدين الكلية
 وفازت بھا شركة أمنية.

  محافظات الشمال (إربد، المفرق، عجلون، جرش) وفازت بھا شركة في الفئة الثانية: مستوى جودة الخدمة المقدمة
 زين.

 جودة الخدمة المقدمة في محافظات الجنوب (الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) وفازت بھا شركة  الفئة الثالثة: مستوى
 أورانج.

  الفئة الرابعة: مستوى جودة الخدمة المقدمة في محافظات الوسط (عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا) وفازت بھا شركة
 زين.

 بث االذاعيالمركز المتخصص لمراقبة جودة خدمات االتصاالت ومحطات ال:  
جودة خدمات االتصاالت الخلوية ومحطات البث اإلذاعي مركزًا لمراقبة  ١٥/١/٢٠١٧بتاريخ  افتتحت الھيئة

جراء كافة القياسات والفحوصات الفنية المتعلقة بجودة خدمات ف إبھد FMلعاملة وفق التشكيل الترددي ا
مركز المراقبة أيضا ويشمل ، )2G,3G,4Gتخدمة (االتصاالت الخلوية والتغطية لجميع انواع التكنولوجيا المس

م.ھـــ الى  ٨٧.٥) من FMبمراقبة عمل محطات البث االذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي ( اً خاص اً متطور اً نظام
محطات البث االذاعي بالشروط  م.ھــ لغايات ضبط عملھا داخل المملكة والتأكد من مدى التزام مشغلي ١٠٨
ير الفنية الواردة برخص الترددات الممنوحة لھا، باالضافة الى رصد وتفادي حدوث اي مشاكل سس والمعايواأل

ين الھيئة من إيجاد قنوات ترددية جديدة يمكن كمالتشويش الراديوي والمساھمة في تتتعلق بالتداخل السلبي و
  ترخيصھا لمحطات البث االذاعي الراغبة بالعمل داخل المملكة.
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  :صالح المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتحماية م ٧-٤

تساعدھم  التي ، واالستمرار في نشر التوعيةالمعلوماتلغايات حماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
  في اتخاذ قرارات واعية بما يتعلق بمشترياتھم من خدمات االتصاالت، قامت الھيئة بما يلي:

  ومتابعة وحل شكاوى المستفيدين:تلقي 
، وذلك من خالل القنوات التي خصصتھا لتلقي ومتابعة شكاوى ٢٠١٧) شكوى خالل عام ٣٠١٧تلقّت الھيئة (

%، حيث تتطلب معالجة بعض الشكاوى وقتًا إضافيًا ٩١) شكوى وبنسبة ٢٧٤٨المستفيدين، تم معالجة ما مجموعه (
عة التغطية على أرض جوالت كشف ميدانية للتحقق من طبيالتي تتطلب تنفيذ ية الجغرافوخاصة معالجة شكاوى التغطية 

  الواقع ومن ثم استكمال إجراءات المعالجة بالتنسيق مع الشركة المعنية.
  
 لدى مقدمي خدمات االتصاالت ضبط مراكز بيع مخالفة لقانون االتصاالت وزيارة مراكز خدمات المشتركين: 

والت تفتيشية دورية على نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة حمايًة لمصالح المستفيدين استمرت الھيئة في تنفيذ ج
  : ٢٠١٧ عاماصلة على الترخيص، حيث تم خالل من الخدمات، وحماية للشركات الح

  مركزًا لخدمات المشتركين التابعة لشركات االتصاالت في جميع أنحاء المملكة  ٥٣إجراء جوالت ميدانية إلى
ن لدى مراجعة مراكز خدمات وف الوقوف على أھم المشاكل التي من الممكن أن يتعرض لھا المستفيدبھد

 .المشتركين
  مركزًا من مراكز بيع اتصاالت دولية غير حاصلة على موافقة الھيئة ٣٣ضبط. 
  شبكات اتصاالت عامة مخالفة وغير حاصلة على ترخيص من الھيئة ٧ضبط. 
  مخالفة. خلوية مدفوعة مسبقاً  ألف شريحة اتصاالت ٤٦ضبط 
  بطاقة شحن اتصاالت دولية مخالفة ٨٤٣٣ضبط. 

 
 :دراسة عروض الشركات وعقود االشتراك 
التي تقدمھا شركات االتصاالت واإلنترنت، حيث قامت الھيئة الخدمات عروض قوم الھيئة وبشكل مستمر بدراسة ت

  .٢٠١٧عرضاً خالل عام  ٢٩و الشروط، حيث تم دراسة بمخاطبة الشركات لتعديل العروض غير مكتملة التفاصيل أ
  
  وكتيّبات ومطبوعات: منشوراتإصدار وتوزيع 

   :لحصرمواضيع مختلفة على سبيل المثال ال ا ، تناولتومنشورُكتيّب  ١٧أصدرت الھيئة ما مجموعه 
 كتيّب قانون المعامالت اإللكترونية 
 وني كتيّب نظام ترخيص واعتماد جھات التوثيق اإللكتر 
 ما يھم المستفيدين عند االشتراك بخدمات االتصاالت العامة وتكنولوجيا المعلومات" منشور" 
 آلية التعامل مع شكاوى المستفيدين من خدمات االتصاالت" منشور" 
  الھيئة:مبنى بث حلقات إذاعية مباشرة من 

لح المواطنين، وزيادة الوعي لديھم، قامت انطالقًا من تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات الحكومية لضمان حماية مصا
الھيئة بالتواصل المباشر مع مستمعي اإلذاعات المحلية الرسمية استمعت فيھا إلى مالحظات المستفيدين وتلقت بعض 

  الشكاوى التي قامت بمتابعتھا وحلھا وذلك من خالل بث حلقات إذاعية مباشرة من مبنى، على النحو التالي: 
  ٢٠١٧منتصف شھر شباط  من برنامج البث المباشر عبر أثير اإلذاعة األردنيةمباشرة بث حلقة 
  ٢٠١٧منتصف شھر تموز  من البرنامج الصباحي المفتوح إلذاعة أمن إف إممباشرة بث حلقة  

 :إطالق حمالت توعوية 
لتلفزيون وصفحة خالل مؤسسة االذاعة وا العديد من حمالت التوعية المتخصصة من ٢٠١٧خالل العام أطلقت الھيئة 

وكان ، تناولت مواضيع مختلفة لزيادة وعي المستفيدين من خدمات االتصاالتالھيئة على منصات التواصل االجتماعي 
  من أھم ھذه الحمالت: 

 حملة الرسائل والمكالمات الدولية االحتيالية  
 حملة ادخال او استيراد اجھزة االتصاالت من خارج المملكة  
 م المجاني للھيئةحملة االعالن عن الرق  
 حملة العقود والعروض التجارية  
  حجب الرسائل الدعائيةحملة  
 حملة ضبط الھواتف عند المناطق الحدودية  
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 ة رخص استخدام التردداتحمل  
  تصويب أوضاع نقاط بيع خطوط الھواتف الخلويةحملة  
 موجھة لمحالت بيع الھواتف الخلوية حول بطاقات االتصال الدولي حملة  
 ة للمستفيدين من خدمات الھواتف المدفوعة مسبقاً حملة موجھ  
 موجھة لمحالت بيع الھواتف الخلوية للتوثيق المباشر حملة  
  رخص استخدام التردداتحملة 

 
من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا على التواصل المباشر مع المستفيدين  ومن الجدير باإلشارة أن الھيئة حرصت

الرد على الخاصة بھا، وقامت ب ت الھيئة على منصات التواصل االجتماعيمن خالل صفحاالمعلومات والبريد 
بث إعالناتھا التوعوية، وأخبارھا الصحفية، وآخر اإلحصائيات والتقارير التي تصدر كما قامت ب ھم،استفساراتھم ومالحظات

 لمعالجتھا. المعنية في الھيئة  دوائرشكاوى وتحويلھا إلى الالستمرت بتلقي باإلضافة أنھا اعنھا، 
  
  
  ضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد: ٨-٤
  

 ومشغلي البريد الخاص على الخرائط  يدي التابعة لشركة البريد األردنيبدأت الھيئة بمشروع تحديد نقاط النفاذ البر
اإلضافة إلى بة، معان، الطفيلة، الكرك) بقحيث تم االنتھاء من المرحلة األولى في محافظات الجنوب (الع الرقمية،

 محافظة مادبا.
 .اعتمدت الھيئة مؤشرات أداء لمشغلي البريد الخاص لقياس مستوى جودة الخدمات البريدية 
 بالحق الحصري الممنوح  ماستمرت الھيئة في مراقبة مشغلي البريد الخاص المرخصين من قبلھا للتأكد من مدى التزامھ

 البريدية. اتم قانون الخدملشركة البريد األردني بموجب أحكا
  لمقدمي خدمات بريدية دون حصولھم على  مخالفة ٣٤في الھيئة على تحرير ما مجموعة  الضابطة العدليةعمل فريق

 للقضاء.ترخيص من الھيئة، وتم تحويلھم 
  ع الھام، زيادة الفعالية التنظيمية لھذا القطالازدياد عدد الشركات المرخصة العاملة في القطاع البريدي في المملكة نتيجة

الكشف والضبط المستمرة والتي تقوم بھا الھيئة على كافة الشركات التي تعمل على تقديم الخدمات  جوالتباإلضافة إلى 
الى  ٢٠١٦) شركة حتى نھاية عام ٧٤حيث ارتفع عدد الشركات من ( البريدية دون الحصول على التراخيص الالزمة ،

 .شركة ١٣ مقدرة بـة ، أي بزياد٢٠١٧) شركة حتى نھاية عام ٨٧(
  مشغل:٨٧ما مجموعه ( ٢٠١٧بلغ عدد مشغلي البريد المرخصين في قطاع الخدمات البريدية مع نھاية العام ( 

 )مشغلين حاصلين على رخصة مشغل بريد/ فئة دولي. ٧ (  
 ( شركة البريد األردني) مشغل بريد عام  
 )مشغل بريد/ فئة محلي٧٩ ( 
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  ٢٠١٧ للعام الفعاليات المحليةو الخارجية المشاركات) ٥(
 

 الخارجيةالفعاليات  ١-٥
 االجتماع الوزاري للرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 

 برشلونة١/٣/٢٠١٧ -٢٧/٢ 
  

 شاركت الھيئة ضمن وفد المملكة المشارك في فعاليات االجتماع الوزاري للرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 
GSMA Ministerial Programme 2017  الذي ضم منظمي االتصاالت وصانعي السياسات وممثلي القطاع

دولة ومنظمة دولية، وبمشاركة غير مسبوقة لقيادات عالمية في قطاعات جديدة ممثلة بقطاعات  ١٦٧الخاص ألكثر من 
بھدف فتح قنوات الحوار مشارك، وذلك  ١٧٠٠التمويل والرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المشاركين في البرنامج 

لقيادات" لصياغة سياسات وأطر تنظيمية من شأنھا تشجيع وزيادة دور وتأثير صناعة اوالتواصل على مستوى رفيع "
االتصاالت المتنقلة في أحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق األھداف اإلنمائية التي تبنتھا األمم المتحدة لأللفية 

  الجديدة.
جدول عمل البرنامج الوزاري للرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة العديد من الجلسات الحوارية والنقاشية تناول 

 وبما يعرف بالعنصر القادم  GSMA17 التي تناولت شعار المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 
Next Element ة االتصاالت المتنقلة في تحقيق التنمية االقتصادية والذي يقصد به التركيز على دور صناع

واالجتماعية من خالل زيادة الربط بين األشخاص واألشياء واألماكن، حيث تركزت مواضيع الجلسات الحوارية حول 
الجيل الخامس من خدمات االتصاالت المتنقلة والتحضير لھا، انترنت األشياء، الحلول المتعلقة بأمن المعلومات 

  صوصية، المدن الذكية، الحلول والتطبيقات المالية والصحية المبنية على انترنت األشياء.والخ
  

  االجتماع العام للمجموعة االورومتوسطية لمنظمي االتصاالتEMERG  
 روما ٢١/٣/٢٠١٧- ٢٠

 
عقد في الذي  EMERG  شاركت الھيئة في فعاليات االجتماع العام للمجموعة األورومتوسطية لمنظمي االتصاالت

دولة عضو ممثلة  ١٥بمشاركة رفيعة المستوى " الرؤساء التنفيذيين" لـ  ٢١/٣/٢٠١٧-٢٠العاصمة اإليطالية روما 
 ٢٠١٦السنوي للعام المعياري ومسودة التقرير  ٢٠١٧بالمجموعه، حيث تم إقرار خطة عمل المجموعة للعام 

في مواضيع التجوال الدولي  ٢٠١٦ي عقدت في عام والتوصيات التنظيمية التي ترتبت عن مخرجات ورش العمل الت
  وحيادية التكنولوجيا وتنظيم االتصاالت الصوتية وإنترنت األشياء.

 
  أبوظبي وتقنية المعلومات،  الھيئات العربية لتنظيم االتصاالتاالجتماع الرسمي الخامس عشر لشبكة

٢٠/٩/٢٠١٨- ١٨ 
 

الت وتقنية المعلومات الذي عقد تصالشبكة الھيئات العربية لتنظيم االشاركت الھيئة في فعاليات االجتماع الخامس عشر 
، حيث قدمت الھيئة إيجازا وعرضًا تقديميًا ألبرز  ٢٠/٩/٢٠١٧-١٨في دولة االمارات العربية المتحدة في الفترة من 

كة العربية القائمة النشاطات واإلنجازات التي تمت خالل فترة رئاستھا للشبكة متضمنا سير العمل في مشاريع الشب
والجھود المبذولة في نطاق بناء القدرات المؤسسية للدول األعضاء باإلضافة إلى تحسين أدوات عمل الھيئة والعمل على 
تعديل القواعد األساسية لعمل الشبكة، كما وتم اإلعالن رسميًا عن انتقال رئاسة الشبكة من المملكة األردنية الھاشمية إلى 

  العربية المتحدة.دولة اإلمارات 
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  مؤتمر تنمية االتصاالتWTDC17  
 بيونس أيرس ٢٠/١٠/٢٠١٧-٩
 

-٩الذي عقد في األرجنتين في الفترة من  WTDC17شاركت الھيئة في فعاليات مؤتمر تنمية االتصاالت العالمي 
أبرز مخرجات المؤتمر  ، وكان منوذلك بدعوة من االتحاد الدولي لالتصاالت/ قطاع تنمية االتصاالت ٢٠/١٠/٢٠١٧

مناقشة وإقرار خطة عمل االتحاد الدولي لالتصاالت في مجال تنمية االتصاالت على مستوى العالم وضمن األقاليم 
 .لألعوام األربعة القادمةوالتقسيمات الجغرافية لمختلف دول االتحاد وما ينبثق عنھا من أنشطة وفعاليات 

  
 الفعاليات المحلية ٢-٥

 يل النفاذ لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المناطق الريفية والنائية.ورشة عمل حول تسھ 
٧/٣/٢٠١٧ 

والمكتب اإلقليمي العربي  GSMAعقدت الھئة ورشة العمل بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 
حول أفضل الممارسات الدولية المتبعة  لالتحاد الدولي لالتصاالت. حيث تضمن جدول أعمال الورشة عروضًا توضيحية

االتحاد الدولي لالتصاالت ومشاريعه  جارب الدول العربية ودور ومبادراتعالميًا، إضافة إلى استعراض عدد من ت
  المستقبلية للمنطقة العربية في ھذا المجال.

 
 ورشة عمل حول حماية األطفال من استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

١٠/٥/٢٠١٧  
، وبمشاركة واسعة من ممثلين GSMAنظمت الھيئة ورشة العمل بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 

عن اإلدارات العربية األعضاء في شبكة الھيئات العربية لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات، وممثلي الشركات المحلية 
  ذات العالقة. 

ھوم حماية األطفال من استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من عدة جوانب، بما في حيث تناولت الورشة مف
ذلك االختالفات الثقافية المتعلقة باستخدام األطفال لألجھزة المحمولة وحمايتھم عند استخدامھم لإلنترنت، ومدى الحاجة 

  الفعلية للتنظيم في ھذا المجال.
 
  ورشة عملTechnology Day 

٢٣/٥/٢٠١٧  
ھدفت الورشة إلى زيادة الوعي   عالمية حيثا  Rohde & Schwartzاشركةنظمت الھيئة ورشة العمل بالتعاون مع 

  حول طرق قياس الفحوصات للشبكات الخلوية وتعزيز قدراتھا.
  
 ورشة عمل آلية التعامل مع البعائث البريدية التي تحتوي على مواد ممنوعة أو مخدرة 

٢٦/٧/٢٠١٧  
ة ورشة العمل بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبحضور كافة الشركات العاملة في قطاع نظمت الھيئ

  البريد. 
تم من خالل الورشة مناقشة العديد من المواضيع من أبرزھا: أنواع المخدرات، وأشكالھا، وأضرارھا، وقانون 

 إخفاء وتھريب المواد الممنوعة أو المخدرة. المخدرات والمساءلة القانونية باإلضافة إلى مناقشة وسائل
 
 الضوئية  عبر األمواجتجربة فنية متخصصة حول تقنيةاالتصاالت الالسلكيةLi-Fi 

٣١/٧/٢٠١٧ 
بمجال نقال البيانات عبر ) Next Li-Fi(نظمت الھيئة التجربة الفنية بالتعاون مع الشركة العالمية االسترالية المتخصصة

  الضوء. 
تجربة إلى إطالع كادر الھيئة الفني والتقني والجھات التي دُعت إلى التجربة على حجم التطور التقني إجراء ال ھدف

نقل البيانات والنفاذ إلى شبكة في المواقع المأھولة في  هالمتوافر لوسائل اإلضاءةالذي يقوم على االستغالل األمثل 
  اإلنترنت.
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 يدينورشة عمل حول جودة الخدمات وحماية المستف 
٢٦/٩/٢٠١٧  

بمشاركة ممثلين من  (EMERG)نظمت الھيئة ورشة العمل بالتعاون مع المجموعة األورومتوسطية لمنظمي االتصاالت 
  عدة دول عربية ودولية.

مناقشة مواضيع عدة  تكافة األمور المتعلقة بحماية المستفيدين وجودة الخدمات، حيث تمتم من خالل الورشة مناقشة 
أدوات قياس جودة الخدمة، أفضل الممارسات فيما ماية المستھلك، جودة الخدمة وياسات الخاصة بحمن أبرزھا الس

يخص التعامل مع المستخدمين من ذوي االعاقة واالشخاص كبار السن، تمكين المستخدمين وزيادة الوعي لديھم في 
   استخدام خدمات االتصاالت، والتعامل مع شكاوى المستخدمين.

  
 .ورشة عمل حول المناھج الحديثة في التنظيم والسياسات ودورھا في بناء المجتمعات الرقمية المتقدمة 

٤/١٠/٢٠١٧  
وبمشاركة ممثلين عن عدد من  GSMAنظمت الھيئة الورشة بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 

تسليط الضوء على دور كل من واضعي السياسات ومنظمي الجھات المحلية ذات العالقة، وھدف انعقاد الورشة إلى 
  تھم.االتصاالت في تحفيز مقدمي خدمات االتصاالت المتنقلة لتطوير وتوسعة نطاق خدما

  
 .ورشة عمل حول تعزيز نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

٢٣/١٠/٢٠١٧  
من منظات المجتمع المحلي، والجھات المختصة ذات العالقة، باإلضافة إلى  عقدت الھيئة الورشة بمشاركة واسعة

وشركات االتصاالت المتنقلة، وأتى انعقاد الورشة دعمًا من  GSMAمشاركة الرابطة الدولية لمشغلي الھواتف المتنقلة 
تصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدولي لالتصاالت الخاصة بالنفاذ إلى االحاد الھيئة للمبادرة العربية اإلقليمية لالت

  لألشخاص ذوي اإلعاقة.
  
 

 
  المؤسسيالتطوير ) ٦(

  
 .إقرار ھيكل تنظيمي جديد للجھاز التنفيذي للھيئة  

الھيئة الھيكل التنظيمي للجھاز التنفيذي لھا، وذلك نتيجة للتطور المتسارع في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا  عدّلت
أكثر مواءمة مع ازدياد مھام وصالحيات الھيئة بموجب قانون المعامالت اإللكترونية،  المعلومات، وقطاع البريد ليصبح

وقانون الخدمات البريدية، ونظامي ترخيص مشغلي البريد الخاص، وترخيص واعتماد جھات التوثيق اإللكتروني، 
بمراقبة جودة خدمات االتصاالت  باإلضافة إلى إزدياد عدد األنظمة الراديوية لمراقبة الطيف الترددي واألنظمة الخاصة

العامة لدى الھيئة وازدياد عدد المرخص لھم في قطاع البريد، باإلضافة إلى الحاجة إلى تركيز مھام وواجبات المديريات 
على نحو أمثل غير متداخل وتوحيدھا باألخص في مجال حماية مصالح المستفيدين ومنح الموافقات النوعية وإجازة 

  . المختلفةمما يستدعي دعم مبدأ التخصصية الفنية في أداء مھام الھيئة من خالل وحداتھا التنظيمية  أجھزة االتصاالت
 

 .شراء مبنى جديد للھيئة  
قامت الھيئة بشراء مبنى جديد لھا؛ وذلك تلبية الحتياجات مراجعيھا وبما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العمل فيھا، حيث 

جغرافّيٍ مالئٍم، سھل الوصول إليه من قبل مراجعي الھيئة، مع توفر مواقف اصطفاف  أتى الموقع الجديد ضمن موقعٍ 
للسيارات لكافة مراجعي وموظفي الھيئة، كما واشتمل الموقع على مساحات مناسبة ألجھزة الفحص والمراقبة الموجودة 

  متطلبات التنظيم اإلداري الجديد. ويستوعبلدى الھيئة، 
  

 داخليةالبرامج التدريبية ال  
حرصا من الھيئة على رفع سوية وقدرات ومھارات ومعارف كادرھا بكافة مستوياته الوظيفية، نّفذت الھيئة خالل عام 

حيث ُعقدت معظم البرامج وخبراء دوليين،  راكز تدريب محلية وعالمية ومدربينعددًا من البرامج التدريبية مع م ٢٠١٧
ي في إشراك أكبر عدد ممكن من موظفي الھيئة، وتعظيم حافزية المشاركة لديھم في التدريبية داخل مبنى الھيئة، مما ساھم ف

  التدريب، ومن أبرز البرامج التدريبية التي شارك بھا موظفو الھيئة:
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 3G & LTE .2 بناء القدرات القيادية .١

 Regulatory Seminar .4 التخطيط االستراتيجي .٣
 Best Practices in Telecom Cost Modeling .6  التعامل مع وسائل اإلعالم .٥

& LRIC 
 Analysis, Detection & Control of Telecom .8  مھارات االتصال الكتابي .٧

Fraud: Voice Bypass (SIM Box) 
 Telecom Regulation for Today-Adapting .10 خدمة العمالء .٩

to Change 
 Revenue Assurance & Fraud Management .12 إدارة المعرفة .١١

(RA & FM) نجليزيةاللغة اإل .١٣  
تصميم استراتيجية إدارة  .١٤

  المعرفة 
  
 برنامج الموظف المثالي 

سعيًا إلى خلق كادر وظيفي متمرس وقادر على تأدية المھام الموكولة إليه بكفاءة  أولت الھيئة مواردھا البشرية ُجّل اھتمامھا
لموظف المثالي، وقامت بتعديل إجراءته، حيث واقتدار وتميّز. ولغايات ترسيخ ھذه المفاھيم استمرت الھيئة بتطبيق برنامج ا

يطبق ھذا اإلجراء على كافة موظفي الھيئة الختيار أفضل موظف من كل فئة من الفئات الثالث: فئة الموظف 
إلى  يأتي ذلك بعد األخذ بعين االعتبارالقيادي/األشرافي، وفئة الموظف التنفيذي، وفئة الموظف الفني/خدمات مساندة. و

  الشروط التي يقوم عليھا التصنيف واالختيار النھائي. مجموعة من
 برنامج التوعية 

) محاضرة توعوية ٢٤تم عقد (فيما بينھم؛  بھدف تعزيز التواصل المستمر بين كافة موظفي الھيئة، ونقل وتبادل المعارف
اخل الھيئة وعدد من ، شارك في تقديمھا مختصون من دوالمعرفية تضمنت العديد من المواضيع التخصصية والوظيفية

  وكان من أبرز المحاضرات التي تمت بالتنسيق والتعاون مع الجھات الخارجية:الجھات الخارجية، 
  
 التعاون مع مديرية الدفاع المدني.التنسيق ومحاضرة وتطبيق عملي حول عمليات اإلخالء والطوارئ، ب 
  اية من قرصنة المواقع اإللكترونية وسرقة البيانات التي يتم من خاللھا الوق األساليبأمن المعلومات ومحاضرة حول

 والمعلومات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة دقة التفكير لالستشارات التقنية والتدريب.
  محاضرة معايير النزاھة الوطنية في القطاع العام حول محور النزاھة ومحور الوقاية من الفساد، وذلك بالتنسيق والتعاون

 ھة ومكافحة الفساد.مع ھيئة النزا
  

 نشاطات المسؤولية المجتمعية) ٧(
انطالقًا من حرص الھيئة على المساھمة في متطلبات المسؤولية المجتمعية، قامت بعدة أنشطة ومبادرات، وساھمت في 

 قامت به اموفيما يلي جتمع المحلي. العديد من الحمالت الوطنية التوعوية بالتعاون مع المؤسسات المعنية وذلك دعماً للم
  الھيئة تحقيقاً لھذه الغاية: 

 عقد ورش عمل متخصصة 
 .عقدت الھيئة ورشة عمل متخصصة حول حماية األطفال من استخدامات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 .عقدت الھيئة ورشة عمل حول تعزيز نفاذ ذوي االحتياجات الخاصة إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 لھيئة بتدريب عدد من الطالب وخريجي الجامعات األردنية لمن تتوافق طبيعة دراستھم مع طبيعة عمل الھيئة.قامت ا 
  فريق عمل متخصص برئاستھا، بحيث يتولى ھذا الفريق مھمة التواصل مع جميع الجھات ذات العالقة بھدف الھيئة شكلت

الذي يضمن تسريع وتسھيل نفاذھم إلى وسائل وخدمات تنفيذ مبادرات ومشاريع موجھة إلى ذوي اإلعاقة على النحو 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تعزيز عيشھم المستقل، وتوفير بيئة مناسبة خالية من العوائق عند استخدامھم 

د فرص عمل الفريق إلى توفير الخدمات التأھيلية والتدريبية لذوي اإلعاقة من أجل إيجا لللتكنولوجيا، كما ويھدف عم
  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. يمناسبة لھم في قطاع
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 االھداف التشغيلية للھيئة )٨(
  
 

 تحقيق الفعالية التنظيمية في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. .١
  مات وقطاع البريد.االتصاالت وتكنولوجيا المعلو يتطوير األطر التنظيمية وفقاً لمتطلبات ومستجدات قطاع ١-١
 تطوير العمليات الرئيسية وفقاً لنوع ومستوى التدخالت التنظيمية المقرة. ٢-١
  

 
ضمان المنافسة الفعالة وايجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  .٢

 وقطاع البريد.
  الحد من الھيمنة وعوائق دخول السوق. ١-٢
  المشغلين بالتشريعات واألطر الناظمة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. رفع مستوى التزام ٢-٢
  تشجيع المشغلين على إدخال خدمات ابتكارية حديثة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد. ٣-٢
 تطوير فعالية وكفاءة الھيئة في إدارة الموارد النادرة. ٤-٢
  

  
فعالية الھيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع  تعزيز .٣

 البريد.
زيادة الوعي لدى المستفيدين بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وخدمات البريد وخدمات التوثيق  ١-٣

  اإللكتروني.
  ت قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.رفع مستوى تدابير حماية مصالح المستفيدين من خدما ٢-٣
تطوير فعالية وكفاءة الھيئة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  وقطاع  ٣-٣

  البريد والرقابة على أعمال جھات التوثيق اإللكتروني.
الت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتنوعھا وقدرتھا العامة على ضمان مدى كفاية ومالئمة أمن أنظمة االتصا ٤-٣

 التكيف الستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العالقة.
  

  
 تنمية القدرات المؤسسية للھيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيھا. .٤

 تفعيل أثر العمليات المساندة في تحسين نتائج العمليات الرئيسية. ١-٤
  طوير  الممارسات الوظيفية الداعمة للعمليات الرئيسية والمساندة.ت ٢-٤
 تمكين الھيئة باالمكانيات الفنية من أنظمة وبرامج تقنية. ٣-٤
    تنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة. ٤-٤
٥-٤ .   جعل الھيئة مركزًا فنيًا وتنظيميًا إقليميًا متميزاً
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 ٢٠١٧الحسابات الختامية للھيئة للعام  )٩(

  
  
  
 

  ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  ھيئة ذات استقالل مالي وإداري

  المملكة األردنية الھاشمية -عمان
  القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

  للسنة المنتھية في
  ٢٠١٧ كانون األول ۳۱

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



٢١ 
 

  
  قائمة (أ)

  ٢٠١٧كانون األول  ٣١مة المركز المالي كما فيقائ
  

   ٢٠١٦   ٢٠١٧  
 دينــار  دينــار   

        الموجودات

        الموجودات المتداولة
  ١٢.٧٤٤.٧١١   ٩.٤١٨.٠٩٢   نقد ونقد معادل

  ٢٣.١٤٠.٣١١   ١٨.٧١٠.٢٢٣    إيرادات مستحقة القبض
  ١.٠٤٣.٤٤٨   ١.٤٤٩.٨٠٥   ذمم مدينة

إيرادات رخص وترددات غير ذمم مدينة عن 
  ١٥٣.٤٩٧   ١٤٧.٥٥٨     متحققة 

  ٤٢٩.٤٨٢   ٧٣١.٨٠٥   أرصدة مدينة أخرى
  ٢٦.٨٦٦   ٢٠.١٧٩   مستودعات

لوازم  – إحالة غير موردة عطاءات وقرارات
  ١٤٩.٦٧٦   ١١.٧١٨   مستھلكة

  ٣٧.٦٨٧.٩٩١   ٣٠.٤٨٩.٣٨٠   مجموع الموجودات المتداولة

      ةالموجودات غير المتداول
 – إحالة غير موردة عطاءات وقرارات
  ٥.٤٠٢.١٩٠   ٨.٤٩٩.٨٩٤   ممتلكات ومعدات
  ٣.٦٢٧.٢٦٦   ٣.٤١١.٩٨٥   ممتلكات ومعدات

 ٩.٠٢٩.٤٥٦  ١١.٩١١.٨٧٩    مجموع الموجودات غير المتداولة

 ٤٦.٧١٧.٤٤٧  ٤٢.٤٠١.٢٥٩   مجموع الموجودات

         المطلوبات والوفر المحتفظ به
      بات المتداولةالمطلو

  ٢.٧٧٥.٢٢٣   ٦.٠٧٣.٢٣٩    إيرادات مقبوضة مقدًما
  ١٥٣.٤٩٧   ١٤٧.٥٥٨   إيرادات رخص وترددات غير متحققة

  ٤.٤٨٠.٣٧٢   ٦.٠٤٦.٤٢٢   ذمم دائنة
  ٢٣.٣٩٣.٨١٦   ٢٢.٩٤١.٠٧٣   أمانات

  ٢٩٦.٣٥٠   ٤٣٨.٦٨٨    أرصدة دائنة أخرى
  ٣١.٠٩٩.٢٥٨   ٣٥.٦٤٦.٩٨٠    مجموع المطلوبات

 ١٥.٦١٨.١٨٩  ٦.٧٥٤.٢٧٩   الوفر المحتفظ به

  ٤٦.٧١٧.٤٤٧   ٤٢.٤٠١.٢٥٩   مجموع المطلوبات والوفر المحتفظ به
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  قائمة (ب)

  ٢٠١٧كانون األول  ٣١قائمة الدخل الشامل للسنة المنتھية في 
  
    ٢٠١٦   ٢٠١٧  
 دينــار  دينــار    

        اإليرادات
  ٧٨.٩٣٢.٧١٥   ٨٩.٠١٥.٧٩٥   إيرادات تشغيلية
  ١٣٤.٠٤٥   ٥٦١.٥٦٩   إيرادات أخرى

  ٧٩.٠٦٦.٧٦٠   ٨٩.٥٧٧.٣٦٤   مجموع اإليرادات 

         النفقات
  )٤.٤٣٦.٢١٨(   )٤.٥٦٢.٥٦٧(   نفقات تشغيلية
  )٤١٢.٦٤١(   )٤١٨.٤٨٩(   نفقات تحويلية

  )٦٠٨.٥٠١(   )٧٧٥.٢٧٨(   نفقات استشارات فنية ودراسات
 )٤.١٢٦.٠٧٩(  )١.٩٨٤.٤١٦(    كوك في تحصيلھامصروف مخصص ذمم مش

  )١.٢٨٨.٠١٤(   -      DRS ICASنفقات التسوية النھائية لشركة 
 )١٠.٨٧١.٤٥٣(  )٧.٧٤٠.٧٥٠(    مجموع النفقات

  ٦٨.١٩٥.٣٠٧   ٨١.٨٣٦.٦١٤     وفر السنة
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  قائمة (ج)
  ٢٠١٧ول كانون األ ٣١قائمة التغيرات في الوفر المحتفظ به للسنة المنتھية في 

  

   
الوفر المحتفظ 

  به
 دينــار   

٢٠١٦ -     
٣١.٥٠٢.٨٨٢   ٢٠١٦كانون الثاني  ١الرصيد كما في 

٦٨.١٩٥.٣٠٧   وفر السنة

   مبالغ محولة لوزارة المالية
)٨٤.٠٨٠.٠٠٠
(  

١٥.٦١٨.١٨٩   ٢٠١٦كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
     

٢٠١٧ -     
١٥.٦١٨.١٨٩   ٢٠١٧كانون الثاني  ١الرصيد كما في 

٨١.٨٣٦.٦١٤   وفر السنة

   مبالغ محولة لوزارة المالية
)٩٠.٧٠٠.٥٢٤
(  

  ٦.٧٥٤.٢٧٩  ٢٠١٧كانون األول  ٣١الرصيد كما في 
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  قائمة (د)
   ٢٠١٧كانون األول  ٣١قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  دينــار   دينــار    

     األنشطة التشغيلية
٦٨.١٩٥.٣٠٧ ٨١.٨٣٦.٦١٤   وفر السنة

         تعديالت لــ:
  ٤٥٤.٨٤٦   ٥٣٠.٧٦٠   استھالكات 

  ٥٦٩   ٧٧٩   صافي نتائج استبعاد ممتلكات ومعدات
  )١٥.٧٩٨(   )٣٢.٥٧٩(    إيرادات رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
  ٤.١٢٦.٠٧٩   ١.٩٨٤.٤١٦    مصروف مخصص ذمم مشكوك في تحصيلھا

         لتغيرات في رأس المال العامل:ا
  ١.٩٩٠.٢٧١   ٤.٤٣٠.٠٨٨   إيرادات مستحقة القبض

  )٤.٩٩٥.٣٦٤(   )٢.٣٥٨.١٩٤(   ذمم مدينة
  ١٦٤.٦٦٨   )٣٠٢.٣٢٣(   أرصدة مدينة أخرى

ذمم مدينة عن إيرادات رخص وترددات غير 
  )١١٠.١٢٧(   ٥.٩٣٩    متحققة

  ٢.٤٣٧   ٦.٦٨٧   مستودعات
  ٧٨٨.٣٣٢   ٣.٢٩٨.٠١٦   بوضة مقدماً إيرادات مق

  ١١٠.١٢٧   )٥.٩٣٩(   إيرادات رخص وترددات غير متحققة
  ٩٠٠.٦٣١   ١.٥٦٦.٠٥٠   ذمم دائنة
  ٢.٧٥٦.٦٤٥   )٤٥٢.٧٤٣(   أمانات

  )٧.٢١٤(   ١٤٢.٣٣٨    أرصدة دائنة أخرى
  ٧٤.٣٦١.٤٠٩   ٩٠.٦٤٩.٩٠٩   صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

      طة االستثماريةاألنش
  )٣.١٣٦.٨٩٣(   )٢.٩٥٩.٧٤٦(   عطاءات وقرارات إحالة غير موردة

  )١.٦٨١.٧٢٦(   )٣١٧.١٧٤(   شراء ممتلكات ومعدات
  -   ٩١٦     المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات

صافي التدفق النقدي المستخدم في 
  )٤.٨١٨.٦١٩(   )٣.٢٧٦.٠٠٤(    األنشطة االستثمارية

         التمويلية األنشطة
  )٨٤.٠٨٠.٠٠٠(   )٩٠.٧٠٠.٥٢٤(    مبالغ محولة لوزارة المالية

صافي التدفق النقدي المستخدم في 
  )٨٤.٠٨٠.٠٠٠(   )٩٠.٧٠٠.٥٢٤(    األنشطة التمويلية

  )١٤.٥٣٧.٢١٠(   )٣.٣٢٦.٦١٩(    التغير في النقد والنقد المعادل خالل السنة
  ٢٧.٢٨١.٩٢١   ١٢.٧٤٤.٧١١    ة السنةالنقد والنقد المعادل كما في بداي

  ١٢.٧٤٤.٧١١   ٩.٤١٨.٠٩٢    كما في نھاية السنة النقد والنقد المعادل



 

 ٢٥

  
  

  الملحقات) ٩(
  

  )١ملحق رقم (
  في المملكة/ مؤشرات وأرقام البريدوقطاع  قطاع االتصاالت

  
  )١جدول رقم (
  )١٧٢٠- ٢٠١٣خالل الفترة ( المؤشرات المتعلقة بخدمة الھاتف الثابت

  
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ العام

 ٣٢٨ ٣٥٦ ٣٦٩ ٣٧٦ ٣٧٩ أعداد المشتركين (الف)
 ٣,٢ ٣,٦ ٤,٠ ٥,٠ ٥,٢ نسبة االنتشار بين السكان (%)

  
  
  

 )٢جدول رقم (
  )٢٠١٧- ٢٠١٣المؤشرات المتعلقة بخدمة الھاتف المتنقل الفعال خالل الفترة (

  
 ٢٠١٧ ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ العام

*٩,٨١٨ ١٣,٧٩٨ ١١,١٢٠ ١٠,٣١٤ الشتراكات (الف)أعداد ا  ٩,٧٠٣ 
 ٩٧ ١٠٠ ١٤٥ ١٤٧ ١٤٢ نسبة االنتشار بين السكان (%)

  
  تم اجراء مراجعة احتسابھا لھذا العام وفقًا لقاعدة بيانات المشغلين الفعلية*

  
  

  )٣جدول رقم (
  )٢٠١٧- ٢٠١٣المؤشرات المتعلقة بمستخدمي خدمة االنترنت خالل الفترة (

  
 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ العام

 ٦,٦ ٥,٥٣ ٤,٦٣ ٥,٧ ٥,٣ *أعداد المستخدمين (مليون)
**٥٦,٤ ٤٨,٤ ٤٦,٢ ٤١,٤ نسبة االنتشار بين السكان (%)  ٦٥,٧**  

  
 * المصدر دائرة االحصاءات العامة.

  لألعوام السابقة لحين توفر معلومات فعلية.* تقديرًا من خالل حساب معدل النمو 
  
  
  
 
 



 

 ٢٦

  
  

  )٤جدول رقم (
  *)٧٢٠١- ٢٠١٣المؤشرات المتعلقة بمشتركي خدمة االنترنت خالل الفترة (

  

 ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ العام
**٢,٢٢٩ ٣,٠٦٤ ١,٧٨٠ ١,٥٠٣ أعداد المشتركين (الف)  ٢,٤٩٢ 

 ٢٤,٨١ ٢٣,٣٤ ٣٢,٠٥ ٢٤,٠ ٢١,٠ نسبة االنتشار بين السكان (%)
  

  كي خدمة االنترنت من خالل الھاتف المتنقل.ال يشمل ھذا الرقم أعداد مشتر* 
 ** معدل وفق تحديث البيانات

  
  

 )٥جدول رقم (
  ) ( بالمليون) ٢٠١٧-٢٠١٣   التغير في حجم االستثمار في قطاع االتصاالت (

 
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ٢٦ ٢٣ ٢٠ ١٩ ١٤ الھاتف الثابت
 ١١١ ٧٧ ٢٦٤ ٢٥٨ ١٢٩ الھاتف الخلوي

ت البيانات والخدمات مزودي خدما
 الصوتية 

٥- ٦ ٨ ١٢  ١٢ 

 ٠,٥ ٠,٦٦ ٠,٦ ٠,٥ ٠,٥ خدمات اتصاالت أخرى
 ١٥٠ ٩٥ ٢٩٠ ٢٨٥,٥ ١٥٥,٥ المجموع

  
  
  

  )٦جدول رقم (
 )  ٢٠١٧- ٢٠١٣عدد العاملين في قطاع االتصاالت (  

  
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 

 ١٤٨٤ ١٥٤٧ ١٥٥٢ ١٦٤٤ ١٧٤١ الھاتف الثابت
لخلويالھاتف ا  ٢٠٧٤ ٢٠٤٦ ٢١٢٥ ٢١٣٣ ٢١٥١ 

 ٢٦٠ ٣٦٢ ٤٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠ االنترنت 
 ١٩٦ ٢٧٠ ٤٢ ٢٧ ٢٠ خدمات اتصاالت أخرى

 ٤٠١٤ ٤٢٢٥ ٤١٥٩ ٤٣٠٤ ٤٢١٢ المجموع
  

  
  

  



 

 ٢٧

 
  مؤشرات قطاع البريد

  
  

  مجموع حجم البعائث البريدية المتداولة (مليون)
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ٢٥,٢٥ ١٤ ١٣,٩ ١٠,٥ ١٢,٢ ١٦,٢ البعائث المحلية
 ٤,٦ ١,٩ ٢,١ ٢,٤ ٢,٣ ٢,٦ البعائث الخارجية

 ٢٩,٨ ١٥,٩ ١٦ ١٢,٩ ١٤,٥ ١٨,٨ المجموع
 
 

  أعداد مشغلي الخدمات البريدية
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ١ ١ ١ ١ ١ ١  مشغلي البريد العام
 ٨٦ ٧٣ ٥١ ٣٩ ٣٧ ٣١  مشغلي البريد الخاص

 ٧٩ ٦٥ ٤٤ ٣٣ ٣١ ٢٥ محلي 
 ٧ ٨ ٧ ٦ ٦ ٦ دولي

 ٨٧ ٧٤ ٥٢ ٤٠ ٣٨ ٣٢ المجموع
 
  

  أعداد العاملين في قطاع البريد
  ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

 ١٠٩٠ ١٠٦٣ ١٠٨٤ ١٢١٧ ١٣٥٥ ١٤١٧ مشغلي البريد العام
 ١٠٥٧ ٩٥٦ ١٠٣٢ ١٠٤٠ ١٢٥٧ ١٢٢١ مشغلي البريد الخاص 

  ٢٦٣٨ المجموع
         

٢٦١٢  
        

٢٢٥٧  
        

٢١١٦  
        

٢٠١٩  
 

٢١٤٧ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٢٨

  
  )٢ملحق رقم (

  
 التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الھيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة 

  ٢٠١٧في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد عن العام 
  

ة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات الماضية وال زالت لتنفيذ متطلبات بنود السياسة العامة استكماال لما التزمت به ھيئ
) من الوثيقة، والتي تنص ٣٢، وتنفيذًا لما ورد في الفقرة (٢٠١٢للحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد 

) والتي تنص على ٣٣ا للسياسة العامة بانتظام ونشرھا سنويًا"، والفقرة (على "أن تقوم الھيئة بجمع المعلومات المتعلقة بتنفيذھ
"أن تقوم الھيئة بتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن انجازاتھا المتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة المتعلقة بھا، وأن تقوم 

ولت بنودًا رئيسة تنيط بالھيئة مسؤولية تنفيذھا بالتعاون الوزارة برفعه إلى مجلس الوزراء" وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تنا
في سبيل تنفيذ متطلبات السياسة العامة ،  ٢٠١٧مع الجھات ذات العالقة، فإن ھذا التقرير يبين أھم ما قامت به الھيئة في عام 

  وعلى النحو التالي:
  

 أوال:  قطاع االتصاالت:

مة المتعلقـــــــة بتھيئة الظروف الالزمة لتحقيــــــــق المـــــــــــــنافسة الفعــــــــــــــــالة ( البنــد فيما يتعلق ببنود وثيقة السياسة العا      
)، وتقليل عوائق الدخول الى الســوق وتــوفير خــدمات جديــدة وتبســيط اإلجــراءات، قامــت ٢-٣)، والحد من آثار الھيمنة (البند ١-٣

  بما يلي: ٢٠١٧الھيئة خالل عام 
  

 رار بمراقبة أسواق االتصاالت الرئيسية والفرعية عن كثب ومتابعة مستوى المنافسة فيھا واتخاذ وتنفيذ القرارات االستم
 التنظيمية الضرورية، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحفيز المنافسة التالية:

 
  االنتھاء من تنفيذ مشروع تحديث نماذج احتساب التكاليف طويلة األمدhybrid TSLRIC+ يشمل تحديث نماذج   ابم

  احتساب أجور خدمات الربط البيني التي تقدمھا شركات االتصاالت المرخصة الثابتة والمتنقلة.

  االنتھاء من تنفيذ مشروع احتساب المتوسط المرجح لكلفة رأس المال للمشغل الكفؤ لشركات االتصاالت الثابتة  والمتنقلة
)WACC.( 

 ل القصيرة واستشارة القطاع بخصوصه تمھيدًا الصدار القرار التنظيمي الالزم. مراجعة سوق الجملة النھاء الرسائ 
   بدء السير باجراءات طرح عطاء مراجعة جديدة ألسواق االتصاالت المتنقلة، الختيار شركة استشارية ذات خبرة ، ومن

 .٢٠١٨المتوقع البدء بالمشروع في العام 
  

 تصاالت ، قامت الھيئة بما يلي:لغايات إدخال خدمات جديدة الى اسواق اال 
 
 ) م.ه لكل شركة من  ٢٦٠٠) في النطاق الترددي ١٠+١٠وافقت الھيئة على إتاحة ترخيص حزمة ترددية واحدة بعرض

 عام.١٥شركات االتصاالت المتنقلة لتقديم خدمات االتصاالت المتنقلة لمدة 
  :م.ه لتمكين مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة ٣٥٠٠ ،٢٣٠٠، ٢١٠٠، ١٨٠٠، ٨٠٠إتاحة المزيد من النطاقات الترددية

 والثابتة من تقديم خدمات جديدة بجودة عالية وتغطية واسعة.
   .اعداد النسخة المعدلة من خطة الترقيم الوطنية وطرحھا لالستشارة العامة تمھيدا القرارھا 
  طرح الورقة الخضراء في موضوع انترنت األشياءInternet of Things (IoT)   آلة  –ونمط االتصال آلة 

Machine to Machine (M2M) لالستشارة العامة وجمع الردود حولھا وتحليلھا و إجراء التعديالت المناسبة على
الوثيقة وفقًا للتحليل الذي تم على الردود، وذلك تمھيدا العداد االطار التنظيمي المناسب لتشغيل ھذه الخدمات وادخال 

 األجھزة الخاصة بھا.
  

  العمل على دراسة أثر الضرائب المفروضة على شركات االتصاالت المتنقلة على كل من االيرادات المتأتية للخزينة
والمشغلين باالضافة الى األثر الكلي على االقتصاد األردني، ومن المتوقع االنتھاء من الدراسة والخروج بتوصيات للجھات 

 .٢٠١٨المعنية في القطاع مع بداية العام 



 

 ٢٩

  العمل على دراسة امكانية تمديد مدة سريان رخص الترددات العامة الممنوحة لمشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة  الى أكثر
عام، آخذين في االعتبار أفضل الممارسات الدولية واالثر المترتب على جميع االطراف المعنية، ومن المتوقع االنتھاء  ١٥من 

 .٢٠١٨ل الربع األول من العام من الدراسة والخروج بالتوصيات خال
 :لغايات تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت والجھد على جميع المستفيدين من خدمات الھيئة، تم القيام بما يلي 

  إنشاء مكتب دائم لھيئة تنظيم قطاع االتصاالت في مركز جمرك العقبة لغايات التسھيل على المواطنين والمستثمرين في
 انجاز معامالتھم.

 مت الھيئة اتفاقية تعاون مع ھيئة تنظيم الطيران المدني لغايات زيادة التنسيق وتبسيط آلية منح رخص الترددات ابر
 الخاصة بالمحطات الراديوية للطائرات .

  إجراء المراجعة الدورية لتعرفة ترخيص الترددات والموافقات الخاصة باألجھزة الراديوية  وحصر متطلبات الترخيص
 دنيا. في حدودھا ال

  
  تقوم الھيئة بمراجعة دورية لتعليماتھا وقراراتھا التنظيمية، وفي الحاالت التي تسمح بھا ظروف السوق، لغايات تعديل مثل ھذه

 )، ومنھا:٣٦التعليمات والقرارات التنظيمية بما يتناسب مع تلك الظروف (المادة 
 
 ع االتصاالت بحيث تتضمن تطوير قواعد التنظيم السابق بما االنتھاء من مراجعة وتحديث تعليمات حماية المنافسة في قطا

يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، باالضافة الى تطوير استخدام  قواعد التنظيم الالحق تمھيدا لطرحھا لالستشارة 
 العامة .

 مجموعة من الخدمات  العمل على تحديث وتعديل تعليمات الربط البيني لتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة الضافة
  الجديدة الى سوق خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تمھيدا لطرحھا لالستشارة العامة.

)، قامت ٣٨فيما يتعلق بحماية مصالح المستھلكين من خدمات االتصاالت المختلفة وتقديم الخدمات بجودة عاليـــــــــــة، (المادة 
  الھيئة بما يلي:

  
 غلي خدمات االتصاالت المتنقلة وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة من جانبھم، باالضافة الى االلتزام لغايات تحفيز مش

 بزيادة التغطية، قامت الھيئة بالعمل على المحاور التالية:
 
 يھا من اعالن نتائج جائزة المشغل األفضل لشبكات االتصاالت المتنقلة في المملكة وتقديم الجوائز التقديرية على مستحق

 مشغلي خدمات االتصاالت المتنقلة، والتي تم تقسيمھا على اربع فئات، ھي:
 

الفئة األولى: نسبة معالجة الشكاوى الفنية المحولة من الھيئة الى شركات االتصاالت ورضا المستفيدين الكلية،   -
 وفازت بھا شركة أمنية.

وفازت بھا شركة  (إربد، المفرق، عجلون، جرش)لشمال الفئة الثانية: مستوى جودة الخدمة المقدمة في محافظات ا  -
 زين

(الكرك، الطفيلة، معان، العقبة) وفازت بھا شركة الفئة الثالثة: مستوى جودة الخدمة المقدمة في محافظات الجنوب   -
 أورانج

وفازت بھا شركة (عمان، الزرقاء، البلقاء، مادبا) مستوى جودة الخدمة المقدمة في محافظات الوسط الفئة الرابعة:   -
 زين.

  انشاء مركز متخصص لمراقبة جودة خدمات االتصاالت الخلوية ومحطات البث االذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي
)FM:بھدف ، ( 
 

 2G 3Gإجراء القياسات المتعلقة بجودة خدمات االتصاالت الخلوية والتغطية لجميع انواع التكنولوجيا المستخدمة ( -
4Gل فوري الى الخوادم الموجودة في الھيئة ليتم تحليلھا وعرضھا من خالل شاشات المراقبة ) وارسالھا بشك

 الموجودة في المركز.
م.ه لتفادي  ١٠٨ -م.ه  ٨٧،٥) من (FMالعمل على مراقبة عمل محطات البث االذاعي العاملة وفق التشكيل الترددي  -

 حدوث مشاكل تتعلق بالتداخل السلبي والتشويش.
 



 

 ٣٠

 اية مصالح المستھلكين من خدمات االتصاالت واالستمرار في نشر توجيھات تساعد المستھلكين في اتخاذ قرارات لغايات حم
 واعية بما يتعلق بمشترياتھم من خدمات االتصاالت، قامت الھيئة بما يلي:

 
 إلعالن عنھا من قبل االستمرار في دراسة كافة العروض التجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي يتم ا

شركات االتصاالت واالنترنت، والتأكد من مطابقتھا لتعليمات وقرارات الھيئة وعدم إخاللھا بالمنافسة، حيث تم خالل 
 ) عرض تجاري مقدم من شركات االتصاالت واالنترنت في المملكة .٣٢دراسة ما مجموعه ( ٢٠١٧العام 

 ى نقاط البيع في مختلف محافظات المملكة حمايًة لمصالح المستفيدين من االستمرار في تنفيذ جوالت تفتيشية دورية عل
ضبط ما  ٢٠١٧جھة، وحماية للشركات والجھات الحاصلة على التراخيص من جھة أخرى، حيث تم خالل العام 

) شبكات اتصاالت عامة ٧) مركز بيع اتصاالت دولية غير حاصل على موافقة الھيئة، كما تم ضبط (٣٣مجموعه (
  خالفة وغير حاصلة على ترخيص، تم تحويلھم للقضاء.م

 ) حملة توعية متنوعة لزيادة وعي المستفيدين من خدمات االتصاالت والبريد من خالل وسائل ١٨إطالق ما مجموعه (
لية، االعالم المختلفة " المرئية والمسموعة وااللكترونية" ، تناولت مواضيع منھا: الرسائل والمكالمات الدولية االحتيا

ادخال او استيراد اجھزة االتصاالت من خارج المملكة، الرقم المجاني للھيئة، العقود والعروض التجارية، حجب 
 الرسائل الدعائية، وتوثيق خطوط الھواتف المتنقلة.

   ) امن اف ام.) بالتنسيق مع االذاعة االردنية واذاعة ٢العمل على تنفيذ بث برامج اذاعية مباشرة من مبنى الھيئة وعددھا 
 ) اعالن توعوي من خالل منصات التواصل االجتماعي المختلفة للھيئة، تناولت مواضيع منھا: ٢٣اطالق ما مجموعه (

التعامل مع المكالمات الھاتفية الدولية، تجديد عقود االشتراك، استخدام الھاتف الخلوي أثناء القيادة، الرقم المجاني للھيئة، 
 ثيق خطوط الھواتف المتنقلة، إلغاء تفعيل خدمة تجوال البيانات عند السفر خارج المملكة. حجب الرسائل الدعائية، تو

  التفاعل والتواصل بشكل مستمر مع متابعي صفحات الھيئة على منصات التواصل االجتماعي والرد على مالحظاتھم
 واجابة استفساراتھم، باالضافة الى تلقي ومتابعة الشكاوى المقدمة.

 كتيب ومنشور توعوي .١٧جموعه (اصدار ما م (  

 ) ٣٠٠٦االستمرار في تلقي ومعالجة شكاوى االتصاالت والبريد، حيث بلغ عدد الشكاوى الواردة الى الھيئة ما مجموعه (
 ) شكوى منھا.٢٧٣٠، تم معالجة ما مجموعه (٣٠/١٢/٢٠١٧حتى  ١/١/٢٠١٧شكوى خالل الفترة من 

 
 شركة:٧١ما مجموعه ( ٢٠١٧دمات االتصاالت العامة في المملكة مع نھاية العام بلغ عدد الشركات المرخص لھا تقديم خ ( 

  ) شركة حاصلة على رخصة اتصاالت فردية.٢٢( 
  ) شركة حاصلة على رخصة اتصاالت فئوية.٤٩(
  

  ):٣-٣فيما يتعلق بتعزيز النفاذ لالنترنت البند (
 سعار مقتدر عليھا لكافة المستخدمين وزيادة انتشارھا، خصوصًا لغايات تعزيز النفاذ لالنترنت وتوفير خدمات االنترنت بأ

 النفاذ عريض النطاق، في كافة مناطق المملكة وخصوصاً المناطق الريفية، عملت الھيئة على ما يلي:
  

 ) اقرار العرض المرجعي الخاص بخدمة تجزئة الدارة المحليةUnbundled Local Loop والذي يّمكن جميع ،(
خصة والعاملة في القطاع من تقديم خدمات االنترنت باستخدام البنية التحتية المملوكة لشركة الشركات المر

 االتصاالت األردنية.
  اصدار القرار المتعلق بوضع مؤشرات ومعايير أداء جديدة إلعفاء الشركات المقدمة لخدمات النفاذ الالسلكي بالحزم

والسنوات التي تليھا تطبيقًا لقرار مجلس  ٢٠١٧السنوية للعام  لغايات إعفائھا من عوائد الترددات FBWAالعريضة 
  بما يضمن تخفيض األسعار وزيادة إنتشار تلك الخدمات في كافة محافظات المملكة. ٢٦٩٤الوزراء رقم 

  متابعة الھيئة المستمرة للشركات المرخص لھا المھيمنة لتطبيق األحكام العالجية التنظيمية المسبقة التي تضمن
 .نافسة الفعالة والحد من مظاھر الھيمنة  في سوق االنترنتالم

  الموافقة على العروض التجارية المقدمة من الشركات المزودة لالنترنت التي تتميز باسعار معتدلة مخصصة
 للمحافظات ذات نسب انتشار متدنية.

 ق والحرص على تضمين المشاركة ضمن أعمال اللجنة المشكلة لدراسة إصدار تشريع ينظم موضوع حق الطري
مسودة القانون بمواد من شأنھا تنظيم وتمكين إستخدام البنى التحتية بغض النظر عن الطرف المالك لھا سواء جھة 

 حكومية أو خاصة، بما يسھم بزيادة نسبة انتشار االنترنت.



 

 ٣١

 نياتھا المختلفة من خالل االستمرار في تشجيع المنافسة في أسواق خدمات االنترنت المحلية التي تقدم الخدمة بتق
مجموعة من اإلجراءات التنظيمية والسوقية التي من شأنھا ضمان تقديم خدمات موثوقة وبأسعار مقتدر عليھا وضمن 

  العديد من الخيارات المتاحة.

  
  ):٤-٣فيما يتعلق بتعزيز كفاءة استخدام طيف الترددات الراديوي ( البند 

 لوطني لتوزيع الترددات وفقًا للوائح الراديو ومخرجات المؤتمر العالمي لإلتصاالت إعداد المسودة المحدثة من الجدول ا
 تمھيدا القرارھا حسب االصول. WRC-15الراديوية 

  االستمرار في تحديث السياسات المتعلقة باستخدام وتخطيط الترددات بشكل مستمر آخذين بعين االعتبار التغيرات في
 جية والمدخالت التي يتم تقديمھا من قبل أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص.ظروف السوق والتطورات التكنولو

  االستمرار في متابعة تحديث البيانات الخاصة بالوصالت والمواقع الراديوية العاملة لدى الشركات المقدمة لخدمات
 اإلتصاالت العامة وإضافتھا على قواعد البيانات الخاصة بالھيئة.

 اجراء المسوحات الميدانية لخدمات النفاذ الالسلكي الثابت بالحزم العريضة ( االستمرار فيFBWA واالستجابة إلى ،(
شكاوى التداخل واتخاذ إجراءات مباشرة ومناسبة إلزالة االستخدام غير القانوني للطيف الترددي وتصويب أألوضاع 

 المخالفة من قبل المرخصين .
 في المملكة،    لوضع اتفاقية لتنظيم استخدام الطيف الترددي الجيش العربي" –ات المسلحة تشكيل فريق فني بالتعاون مع "القو

 بما يشمل فصل االستخدام المدني للترددات عن االستخدام العسكري.
  ھو رفد الھيئة باالنظمة الفنية الحديثة والمتخصصة لمراقبة وتنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية بالطريقة المثلى، وكما

 متبع ودارج لدى الدول المتقدمة، وبشكل يسھم في تشجيع المنافسة وادخال خدمات جديدة، منھا:
  

 :النظام الھندسي المتخصص في ادارة شؤون موارد الطيف الترددي النادرة، حيث سيعمل النظام على 
طيف الترددي بشكل توفير منصة رقمية لتقديم جميع الخدمات والطلبات المتعلقة بترخيص استخدام موارد ال -

 ) .Online Applicationالكتروني وعبر االنترنت (
إجراء التحاليل والمحاكاه الھندسية للتغطية الراديوية الخاصة بمختلف أنواع محطات االتصاالت وعلى كامل  -

 المساحة الجغرافية الخاصة بالمملكة.
 ).E-payment( إتاحة المجال مستقبالً للھيئة للربط مع بوابة الدفع االلكتروني -

 
  ) شراء خدمات استشارية خاصة بتسجيل مدارات ساتلية جديدة لدى االتحاد الدولي لالتصاالتITU بھدف تمكين المملكة (

مستقبالً من إطالق منظومة أقمار ساتلية متطورة تعنى بتوفير شتى أنواع خدمات االتصاالت الساتلية الثابتة والمتنقلة إضافة 
  متعلقة بنقل وبث المحتوى الرقمي لمحطات البث االذاعي الصوتي والتلفزيوني المرئي.الى تلك الخدمات ال

  زيادة تمكين العاملين في ادارة الطيف الترددي من خالل برامج بناء القدرات المتخصصة في الطيف الترددي واستخداماته
 الترددي، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.وإدامته باالضافة الى دورات في أنظمة المحاكاة الھندسية الخاصة بالطيف 

  
  ثانيا: قطاع تكنولوجيا المعلومات:

فيما يتعلق بأھمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وضرورة إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية من شانھا تنمية وتحفيز التجارة االلكترونية ، 
  فقد قامت الھيئة بما يلي:) ٩-٤وتحديدا ما ورد في البند (

 .أنھت الھيئة إعداد االطار التنظيمي الالزم لترخيص واعتماد جھات التوثيق االلكتروني وتنظيم أعمالھا تمھيدا القراره 
  ؛ بحيث تتضمن تفاصيل أدوار كل ٢٠١٤مراجعة مسودة مذكرة التفاھم المعدلة لمذكرة التفاھم الموقعة مع البنك المركزي

مرخصيه سواء (مشغلي شبكات االتصاالت المتنقلة، أو مقدمي خدمات الدفع طرف خالل عمليات الرقابة واالشراف على 
 االلكتروني) كل حسب التشريعات التي تحكم عمله. 
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  ):١٠-٤فيما يتعلق باالستخدام اآلمن لالنترنت، وتحديدا ما ورد في البند (
 ى  المخالف (المواقع اإلخبارية غير المرخصة)  عملت الھيئة وبالتعاون مع ھيئة اإلعالم المرئي والمسموع على ازالة المحتو

) لسنة ٨سواء بحجبھا/أو رفع الحجب مباشرة عنھا حال ترخيصھا، وذلك بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (
 وتعديالته.  ١٩٩٨

 

ي لشبكات االتصاالت"سرقة فيما يتعلق باعتمادية الشبكات والمحافظة على أمن تكنولوجيا المعلومات ومنع االستخدام غير الشرع
  ):١١-٤الشبكات"، وتحديدا ما ورد في البند (

  
 )استمرار عمل الھيئة بالكشف وتحديد موقع األجھزة والشبكاتSIM Boxes التي تستخدم في إنھاء المكالمات الدولية بطرق (

ت وعدم السماح بتمرير ) على شبكات االتصاالت الخلوية المرخصة وذلك حماية ألمن االتصاالFraudغير مشروعة (
 مكالمات بطرق غير مشروعة من والى جھات غير معلومة وغير موثقة ومعروفة، وايداع الجھات المخالفة للقضاء.

  اعداد مسودة التعليمات المقترحة بخصوص إدامة خدمات شبكات االتصاالت العامة في حاالت الطوارئ، وإعداد استبيان
ة أمن أنظمة االتصاالت في المملكة وتنوعھا وقدرتھا العامة، وذلك لضمان استمرارية يھدف الى دراسة مدى كفاية ومالئم

 الخدمة في البنية التحتية الحيوية.
  

فيما يتعلق بحماية البيئة والحد من آثار االشعاعات المنبعثة عن الحقول الكھرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة، وتحديدا 
  ):١٢-٤ما ورد في البند (

  
  ،شراء أنظمة وأجھزة حديثة ومركبات متخصصة لقياس قيم كثافة القدرة الكھرومغناطيسية الصادرة من المحطات الراديوية

واستخدامھا لغايات التأكد من أن ھذه القيم تقع ضمن القيم المسموح بھا وفق تعليمات تحديد آثار التعرض للحقول 
 الكھرومغناطيسية على الصحة والسالمة العامة .

 .المشاركة مع الجھات المعنية في إتالف أجھزة االتصاالت الراديوية بعد انتھاء ترخيص استخداماتھا 
  .االستمرار في القيام بالجوالت الميدانية الدورية على المواقع الراديوية ومعالجة الشكاوى الواردة من المواطنين  
  

 
 

  ثالثا: قطاع البريد

 )، عملت الھيئة ما يلي:٢-٥) و ( ١-٥، وتحديدا ما ورد في البنود (بريدلضمان الفعالية التنظيمية لقطاع ال
 
  البدء بمشروع تحديد نقاط النفاذ البريدي التابعة لشركة البريد األردني ومشغلي البريد الخاص على الخرائط اللوحية

)Tabletيلة، الكرك) باإلضافة إلى محافظة ) حيث تم االنتھاء من المرحلة األولى في محافظات الجنوب (العقبة، معان، الطف
 مادبا وجاري العمل على استكمال المشروع في باقي محافظات المملكة.

 . اعتماد مؤشرات أداء لمشغلي البريد الخاص لقياس مستوى جودة الخدمات البريدية  
 .المشاركة في تعديل عقد األداء لشركة البريد األردني 
 يد العام لشروط عقد األداء من خالل دراسة مھل التوجيه باإلضافة الى مراقبة التزام االستمرار في مراقبة تنفيذ مشغل البر

مشغلي البريد الخاص المرخصين والتأكد من التزامھم بمعايير الصحة والسالمة العامة في نقل البعائث البريدية، والقيام 
 للقضاء.بجوالت تفتيشية دورية وتكثيف الضبوطات على الجھات المخالفة وتحويلھا 

 .تعمل الھيئة على دراسة تعديل أسعار الخدمات الحصرية 
    تشجيع المرخصين للعمل على تطوير خدماتھم البريدية ودراسة امكانية ادخال خدمات التجارة االلكترونية من ضمن

 خدماتھا، حيث بدأت بعض الشركات بتطبيق بعض تلك الخدمات.
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  شركة البريد االردني ومشغلي البريد الخاص والقيام باالجراءات الالزمة لحل ھذه استقبال شكاوى المنتفعين من خدمات

 الشكاوى.
  .االستمرار في إعداد ونشر البيانات والمؤشرات اإلحصائية بھدف دراسة ومراقبة تطور السوق البريدي 
 مستمرة من جانب الھيئة على أداء ازدياد عدد الشركات المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المملكة نتيجة للمراقبة ال

) شركة حتى نھاية عام ٧٢مشغلي الخدمات البريدية، مما يمھد الطريق للتجارة االلكترونية، حيث ارتفع عدد الشركات من (
 .٢٠١٧) شركة حتى نھاية عام ٩٦الى ( ٢٠١٦

 

  مشغل:٩٦ما مجموعه ( ٢٠١٧بلغ عدد مشغلي البريد المرخصين في قطاع الخدمات البريدية مع نھاية العام ( 
 ) مشغلين حاصلين على رخصة مشغل بريد/ فئة دولي. ٧(
 ) مشغل بريد/ فئة محلي.٨٩(  
 

  

  
  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٣٤

  
  

  ھيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  

  )١٣بناية رقم ( –ل منطقة بيادر وادي السير/ حي دير غبار/ امتداد شارع الشھيد محمد الزغو         
  

  +٩٦٢  ٦  ٥٥٠١١٢٠رقم الھاتف (المقسم):  
  + ٩٦٢  ٦  ٥٦٩٠٨٢٩+ /  ٩٦٢  ٦  ٥٦٩٠٨٣٠أرقام الفاكسات: 

  ١١١٨٥الرمز البريدي  ٨٥٠٩٦٧صندوق بريد رقم: 
  www.trc.gov.joالموقع االلكتروني: 
  trc@trc.gov.joالبريد االلكتروني:

  
  trcjo(فيسبوك، تويتر، يوتيوب): @جتماعي صفحة الھيئة على منصات التواصل اال

  ١١٧٠٠٠ الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى:
  


