
 

 

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
 - 4102منجزات الهيئة خالل عام أبرز  -

 
تحقيق مزيد من اإلنجازات تماشيًا مع متطمبات السياسة العامة  ٕٗٔٓام ع واصمت ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت في

والتي  وسوق االتصاالت في المممكة الفنيةلمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد والمستجدات 
تتمثل بشكل رئيس باندماج خدمات االتصاالت والتطور الكبير الذي تشيده تكنولوجيا االنترنت عريض النطاق وتكنولوجيا 

وتاليًا أبرز  .شبكات الجيل الرابع مع ضرورة الحفاظ عمى أعمى مستويات المنافسة في أسواق االتصاالت وحماية المستيمك
 مالمح إنجازات الييئة ليذا العام:

 
 منح رخصة ترددات الجيل الرابع

رخصة ترددات إضافية لخدمات الجيل ترددات الجيل الرابع و  رخصة لخدمات االتصاالت المتنقمة ت الييئة شركة زينمنح
 ٕٓٓٔو  .ىـ.م ٓٓٛٔاقات الترددية )ضمن النط أردني مميون دينار ٕٜٔعامًا وبقيمة إجمالية مقدارىا  ٘ٔالثالث لمدة 

 .(م.ىـ.
 

 تجديد رخص ترددات 
لشركة أورانج  م.ىـ( ٜٓٓضمن النطاق )ة استخدام الترددات صورخ )رخصة االتصاالت العامة(، تجديد الرخصة الفردية

رين ألف دينار ين وخمسين مميونًا ومئة وخمسة وعشإثنوذلك مقابل عوائد تجديد بمغت  لمدة خمس سنوات إضافية موبايل
 .عمى أن تكون الرخصة حيادية التكنولوجيا )ٕٓٓٓ٘ٔ.ٕ٘)أردني 

 
 وتكنولوجيا المعمومات الجديد قانون االتصاالتفي صياغة مسودة  المشاركة

متضمنة الجزئية المتعمقة بالبث  ؛وتكنولوجيا المعمومات الجديدالمسودة النيائية لقانون االتصاالت  في إعداد شاركت الييئة
وقد تم  .شبكات االتصاالتخالل والتمفزيوني وما يتم تضمينو من محتوى يخضع لصالحية الييئة حال مروره من  اإلذاعي

 .استكمال اإلجراءات التشريعية الالزمةلغايات  والتشريعالرأي نيائية لمقانون إلى ديوان رفع المسودة ال
 

 ةاإللكترونيفي إعداد مسودة قانون معدل لقانون المعامالت  المساهمة
من األحكام  اً ، حيث تضمنت النسخة المعدلة عددةاإللكترونيالمعامالت معدل لقانون مسودة قانون  ساىمت الييئة في إعداد

وما يتصل بيا من خدمات وشيادات التوثيق  اإللكترونيالتي تتعامل مع التطورات الحديثة التي طرأت عمى مواضيع التوثيق 
صدار التعميمات الالزمة لتنفيذ  اإللكترونيبالقيام بأعمال ترخيص واعتماد جيات التوثيق  حيث تم تكميف الييئة ،لكترونيةإ وا 

ىذه الميام عالوة عمى إضافة تعريفات جديدة وتعديل ما ىو قديم منيا بما يتوافق مع المعايير الدولية الحديثة. وتمت 



 

 

عمى النسخة المعدلة لدى كل من ديوان الرأي والتشريع ورئاسة الوزراء وتم احالة مسودة القانون إلى مجمس النواب الموافقة 
 .لمسير في االجراءات التشريعية الصدار القانون

 
 اإللكترونيخدمات الدفع المساهمة في تنظيم 

واإلشراف عمى وقعت الييئة مع البنك المركزي األردني مذكرة تفاىم بيدف التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الرقابة 
عممًا بأن البنك المركزي ىو المشغِّل الرسمي  ؛ومشغمي شبكات االتصاالت المتنقمةمقدمي خدمة الدفع بواسطة الياتف النقال 

لتعميمات الناظمة لمدفع بواسطة الياتف النقال، بينما ستقوم الييئة بمتابعة قيام المشغمين بتقديم الذي ُيصدر المبدالة الوطنية و 
 بمستوى فني وتقني عاٍل وبشكل آمن وفعال وبأسعار معقولة. اإللكترونيبما يضمن تقديم خدمات الدفع خدماتيم 

 
 ة خدمات االتصاالتمراقبة جودبرامج  االستمرار في

الييئة عمى حماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت المختمفة وتقديم الخدمات بجودة عالية قامت من باب حرص 
 : ما يميـالييئة ب

 شركات االتصاالت:لنشر تقارير مؤشرات الجودة  •
لشركات االتصاالت العاممة في السوق  ٕٗٔٓمنصف األول من العام ل الجودة مؤشراتقامت الييئة بنشر تقارير 

ومطابقتيا آللية االحتساب المعتمدة وفقًا لتعميمات تطبيق الى الييئة منيا التأكد من دقة المعمومات الواردة بعد المحمي، 
دمات اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة. غّطت تمك التقارير خدمات االتصاالت السمكية الثابتة، واالتصاالت المتنقمة، وخ

 اإلنترنت السمكي عريض النطاق، وخدمات النفاذ الالسمكي الثابت عريض النطاق. 
مراقبة مستوى جودة خدمات االتصاالت التي تقدميا الشركات، وتحديد واقع جودة لالجودة  مؤشراتتقارير  ييدف إصدار

تاحة المعمومات لمستخدمي خدمات االتصاالت عمى م وقع الييئة الخدمات لكل مرخص عمى حده، وا 
www.trc.gov.jo .لتعريفيم بمستوى الجودة التي يتمقونيا تأكيدًا عمى حقيم بمعرفة ىذا الجانب من الخدمة المقدمة 
الثالث  قامت الييئة بتطوير النظام الفني لدييا لتمكينيا من اجراء القياسات والمسوحات لخدمات الجيلومن جانب آخر، 

 واقع جودة الخدمات المقدمة.  التأكد من وما يمييا بيدف تمكين المستيمك من

تنفيذ مشروع إجراء التدقيق الفني لمراقبة مستوى جودة االتصاالت الخموية في المممكة باالستعانة بطرف ثالث  •
 مختص: 

" حيث قامت بإجراء مسح ميداني واألعمالالمشرق لمتقنية المتخصصة " شركةالتم تنفيذ مشروع التدقيق الفني من ِقبل 
وفي حال االنتياء من دراسة البيانات والفحوصات والتقرير االستياللي الذي تم تسميمو شامل لجميع مناطق المممكة، 

 سيتم نشر النتائج بطريقة مبسطة مناسبة ومفيومة لممستفيدين من خدمات االتصاالت. ةلمييئة من قبل الشرك

 (ADSL)تشغيل نظام فحص جودة خدمات االنترنت عريض النطاق  •
ت الييئة نظام فحص جودة خدمات االنترنت عريض النطاق، وىو عبارة عن نظام ُيعنى بتركيب مجسات في نياية مفعّ 

جراء عممية فحص مؤشرات الج ADSLخطوط المشتركين  كما تم التنسيق مع  ودة واستخراج نتائج ىذه الفحوصات،وا 
عمان أواًل ومن ثم  ز تكنولوجيا المعمومات الوطني من أجل تركيب ىذه المجسات لتجربة النظام داخل العاصمةمرك
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في  الفحوصات الالزمة عدة مواقع إلجراءاختيرت وقد بعد التحقق من نتائج الفحوصات. إلى محافظات المممكة  التوّجو
من محافظة العاصمة إلجراءات فحوصات مؤشرات الجودة لخدمة االنترنت السمكي عريض النطاق واستخراج البيانات 

ين. ومن المتوقع أن يتم تفعيل النظام اجل دراستيا وتحميميا حتى يستفاد منيا في التحقق من جودة الخدمة عند المشترك
  .ٕ٘ٔٓمع بداية العام 

 :الخموية نظام فحص جودة الشبكات •
قامت الييئة باقتناء نظام  ،لغايات ضمان توفر خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معمومات متقدمة ذات جودة عالية ومتوفرة

 لث والرابع.افحص جودة الشبكات الخموية، عممًا بأن النظام يدعم فحص شبكات الجيل الث

 :(CMEIR)نظام استخدام االجهزة الخموية  •
من خالل توريد المعدات الخاصة بالمشروع  CEMIRمتابعة تنفيذ العمل بمشروع تنظيم استخدام األجيزة الخموية 

 . يين لغايات تفعيل النظام وتشغيمووتجييز اإلعدادات الالزمة من الجية الُمحال عمييا والعمل مع المشغمين المحم
إلى تنظيم استخدام وتداول أجيزة الخموي والحد من انتشار األجيزة المقمدة أو المسروقة في السوق ىذا النظام ييدف و 

األمر الذي يحقق حماية المستفيدين من استخدام أجيزة خموية مقمدة أو مسروقة وبالتالي تمكينيم من استخدام المحمي، 
 أجيزة معتمدة.

 
 : 4102القرارات التنظيمية والتعميمات الصادرة عن الهيئة مع نهاية عام 

إصدار تعميمات احتساب تكاليف خدمات الجممة في أسواق االتصاالت الثابتة عريضة النطاق والسعات المخصصة  .ٔ
 لتطبيق مخرجات مراجعة األسواق. وذلك استكماال

النطاق والسعات المخصصة  واق االتصاالت الثابتة ضيقةإصدار تعميمات احتساب تكاليف خدمات التجزئة في أس .ٕ
 .وذلك استكماال لتطبيق مخرجات مراجعة األسواق

 .إصدار تعميمات "إجراءات تقديم الطمب ومعايير اختيار المرخص ليم لالتصاالت العامة" .ٖ
واعتماد  ونشرىا لالستشارة العامة وفقا لنظام ترخيص اإللكترونيإعداد مسودة تعميمات توثيق واعتماد جيات التوثيق  .ٗ

 إعداد في المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة الييئة شاركت والذي ،ٕٗٔٓلسنة  ٔٔرقم  اإللكترونيجيات التوثيق 
  .والرأي التشريع لديوان ورفعو النظام ىذا مشروع

شمل مجموعة من التعديالت من ضمنيا إدخال مؤشرات لقياس إعداد مسودة لتعديل اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة لي .٘
 جودة الخدمات المقدمة من خالل شبكات االتصاالت الخموية العاممة عمى الجيل الثالث.

 ة عن وزارة الداخمية.ر إجراء تعديالت عمى تعميمات ترخيص وتنظيم نقاط بيع اليواتف الخموية الصاد .ٙ
 

 والبريد شكاوى االتصاالتتمقي ومعالجة 
شكوى. حيث توزعت الشكاوى المقدمة من قبل مستفيدي خدمات  ٕٕ٘٘ما مجموعو  ٕٗٔٓتمّقت الييئة حتى نياية العام 

و شكوى  شكوى لخدمات اإلنترنت، ٘٘ٓٔشكوى لمياتف الثابت، و ٕ٘ٔشكوى لمياتف الخموي، و ٕٔٗٔاالتصاالت عمى 
شكوى من مجموع ما تمقتو  ٖٛٗٔ. تم معالجة شكوى لمخدمات البريدية ٖٔو لبطاقات االتصاالت المدفوعة مسبقًا،واحدة 



 

 

% والعمل جار عمى متابعة ما تبقى منيا وذلك لحاجة العديد من الشكاوى لوقت طويل ٓٙالييئة من شكاوى أي ما نسبتو 
 خموية. شكاوى ضعف التغطية الخموية وشكاوى جودة المكالمات ال وخاصةنسبيًا لمعالجتيا من قبل الشركات؛ 

 
 تنفيذ جوالت رقابية تفتيشية

الشركات وذلك لمتأكد جوالت تفتيشية عمى  أجَرت الييئة، الييئةعن الصادرة تعميمات ملضمان عمل الشركات المرخصة وفقا ل
جراء المخالفات إن لزم األمر. باإلضافة  من عدم ارتكابيا ألية مخالفات اتصاالت، أو تقديميا ألية خدمات غير مرخصة، وا 

 إلى استمرار الجوالت التفتيشية عمى الشركات المرخصة والمستوردة ألجيزة االتصاالت في مختمف محافظات المممكة. 
 

 متنوعة حمالت توعويةطالق إاالستمرار في 
بحقوقيم في  وبما يتعمق تنفيذًا لمدور الُمناط بالييئة والمتعّمق بزيادة وعي المستفيدين من خدمات االتصاالت المتنوعة

، أطمقت الييئة عددًا من الحمالت التوعوية مستخدمة مناسبةذات جودة عالية وبأسعار  الحصول عمى خدمات اتصاالت
باإلضافة إلى االستفادة من خدمات بوابة الحكومة اإللكترونية وذلك من خالل إرسال الرسائل ، ختمفةالم الوسائل اإلعالمية

 النصية القصيرة عبر أجيزة اليواتف الخموية، وعن طريق إرسال رسائل توعوية عبر البريد اإللكتروني:
ممكة، حول ضرورة التعامل مع شركات كانت أولى ىذه الحمالت، حممة موّجو لممستفيدين من الخدمات البريدية في الم •

البريد المرخصة من ِقَبل الييئة، وذلك حرصًا عمى مصالحيم وممتمكاتيم. كما أعممت الييئة من خالل حممتيا عن 
، وُيشار إلى أن الييئة www.trc.gov.joي إتاحة عناوين وأسماء الشركات المرخصة في المممكة عمى موقعيا الرسم

 .اإللكترونيأعمنت عن حممتيا من خالل الصحف اليومية وبريد الحكومة 
حممة توعوية حول الرقم المجاني لتمقي ومتابعة الشكاوى في الييئة من خالل إرسال  كما قامت الييئة بإعادة إطالق •

لرقم المجاني الذي خصصتو لتمقي ومتابعة ل نصية قصيرة عبر األجيزة الخموية لممواطنين، تعمميم فييا عن ائرسا
  وباالتصال من أي ىاتف خموي أو أرضي. (ٓٓٓٚٔٔشكاوى المستفيدين من خدمات االتصاالت )

حول عروض خدمات  كافة خدمات االتصاالت، أطمقت الييئة حممة توعويةستفيدين من وحفاظًا عمى مصالح الم •
االتصاالت المختمفة في المممكة تنصح فييا المشتركين بخدمات االتصاالت بضرورة االطالع عمى كافة أحكام وشروط 

قبل الشركة وشروط االستفادة منيا، خاصة إذا كان االشتراك مرتبطًا بمزايا من عقود االشتراك والعروض المقدمة لمخدمة 
 ، وُبثَّْت الحممة التوعوية من خالل التمفزيون واإلذاعة األردنية.قد االشتراك وتجديدهوأسعار خاصة وذلك قبل توقيع ع

 اإللكتروني موقعيا خاللوالبريد من  االتصاالت خدمات من المستفيدين لجميع عامة توعوية رسائلمواد و  الييئة نشرت •
 االتصاالت بخدمات الشتراك، اوالبريد االتصاالت بشركات المتعمقة الشكاوى تقديم آليةتتعمق بعدة مواضيع منيا: "

 االشتراك قبل االنترنت خدمات عروض، الدولي التجوال خدمة، الحدودية المناطق عند الخموية اليواتف ضبط، العامة
 ."االنترنت استخدام عند أطفالك حماية، بالخدمة
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 األردني قطاع االتصاالتتنظيم تعاون الهيئة مع جهات تنظيم اتصاالت دولية لدعم وتنمية 
التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والمعمومات المتخصصة في مجال تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  لغايات تنمية

 المعمومات؛ وقعت الييئة عددًا من مذكرات التفاىم بينيا وكل من: 
ىيئة تنظيم المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت التركية، وذلك عمى ىامش االجتماع العام ألعضاء المجموعة  −

 .(EMERG)االرومتوسطية لمنظمي االتصاالت 
 .وزارة االتصاالت والمعموماتية الميبية −
 (BEREC REGULATEL)عمى ىامش قمة  وذلك (BEREC) مجموعة التنظيم األوروبية −
 

 استضافتها وشاركت بها الهيئةفعاليات 
 تنظيم ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع البريدي 

ورشة عمل تدريبية حول مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب في القطاع البريدي  ٕٗٔٓفي بداية العامأقامت الييئة 
وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب/البنك المركزي األردني وبمشاركة مشغمي قطاع البريد 

 وشركة البريد األردني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات. 
 عضاء المجموعة األرومتوسطية لمنظمي االتصاالت العام ألجتماع اال(EMERG)  

االجتماع العام  ٕٗٔٓوبوصفيا رئيس أعمال المجموعة األرومتوسطية لمنظمي االتصاالت لعام استضافت الييئة 
لممجموعة، حيث حضر االجتماع رؤساء وممثمي الييئات التنظيمية األعضاء في المجموعة باإلضافة إلى ممثمين عن 
المفوضية األوروبية. ُعرض من خالل االجتماع نتائج االجتماعات والفعاليات وحمقات العمل التي عقدت خالل عام 

قرار التوصيات والتقرير السنوي المعياري لممجموعة لعام ٖٕٔٓ برامج عمل المجموعة وأنشطتيا  اعتماد، و ٖٕٔٓ، وا 
دامة كفاءة واستمرارية المجموعة، وتوسيعٕٗٔٓلعام  نشاطات المجموعة من خالل انتياج سياسة اتصال تعزز  ، وا 

 أوجو وسبل التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية في مجال االختصاص.
 في تنظيم خدمات االنترنت عريض النطاقورشة العمل المتخصصة  تنظيم 

ورشة العمل المتخصصة استضافت الييئة ، ٕٗٔٓضمن برنامج المجموعة األورومتوسطية لمنظمي االتصاالت لمعام 
 بالخدمات المقدمةتم من خالليا مناقشة المواضيع المتعمقة  ، حيثاالنترنت عريض النطاق في تنظيم خدمات

ممستفيدين من خدمات االنترنت عريض النطاق من حيث السرعة المقدمة والمتعاقد عمييا، والجوانب المتعمقة بجودة ل
بخصوص حيادية التكنولوجيا، باإلضافة إلى مناقشة استكشافية لموضوع الخدمة، كما تم استعراض أىم التطورات 

وأية آثار مترتبة حول عممية تنظيم    Over The Top services (OTT) خدمات سطح المكتب أو ما يعرف ب
 المجموعة. بمشاركة واسعة من الخبراء في دولىذه الخدمات. تميزت الورشة 

 
 
 
 



 

 

 المجتمعيةفي متطمبات المسؤولية  ساهمةالم
بعدة أنشطة ومبادرات والتي تسيم  قامت الييئة ،المجتمعية المساىمة في متطمبات المسؤولية انطالقًا من حرص الييئة عمى

في تحقيق أىداف المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحمي والتنمية المستدامة. وفيما يمي بعض النشاطات التي نظمتيا 
  ئة تحقيقًا ليذه الغاية:اليي
  نظمْت في مقّرىا وبالتعاون مع بنك الدم الوطني حممة لمتبرع بالدم شارك فييا موظفو الييئة بكافة مستوياتيم اإلدارية

 باالضافة إلى بعض المراجعين لدييا.
  حول دور األسرة في مكافحة ة األمن العام/إدارة مكافحة المخدرات برنامجًا توعوية تثقيفيًا يعقدْت بالتعاون مع مدير

 المخدرات، أتى ذلك من خالل مشاركة الييئة في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
 .أقاْمت بالتعاون مع مؤسسة الضمان االجتماعي برنامجًا توعويًا لموظفييا حول قانون الضمان االجتماعي وتشريعاتو 
 جيم بالسوق المحمي.ديثي التخرج لرفع كفاءاتيم ودمحيندسين في تدريب طالب الجامعات والم ساىمت 
 

 والبريد في المممكةالعامة وخدمات لتقديم خدمات االتصاالت لها الشركات المرخص متابعة شؤون 
  ( ٖٚما مجموعو ) ٕٗٔٓمع نياية العام  لتقديم خدمات االتصاالت العامة في المممكةليا بمغ عدد الشركات المرخص

 ( شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فئوية.ٓ٘شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فردية، و)( ٖٕمنيا ) ،شركة
  ( شركة تعمل ٖٖما مجموعو ) ٕٗٔٓمع نياية العام لتقديم خدمات البريد في المممكة ليا بمغ عدد الشركات المرخص

 ( شركات تعمل كمشغل بريد خاص/فئة دولي.ٙكمشغل بريد خاص/فئة محمي، و)
 

ل إلى خزينة الدولةالَوفر   المالي المحوَّ
( ٗ.ٖٕ٘وبزيادة عن المقدر )، دينار أردنيمميون  (ٙ.ٜٕٓ) ٕٗٔٓتحويمو إلى خزينة الدولة عام قامت الييئة ببمغ ما 

 مميون دينار.
 

 ،انتهى


