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الفصل األول
كلمة رئيس مجلس املفوضني/ الرئيس التنفيذي
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1- كلمة رئيس مجلس املفوضني/ الرئيس التنفيذي

محمد عزات الطعاين 

رئيس مجلس املفوضني/ الرئيس التنفيذي

ان املتابع للتطور امللحوظ والتغريات املتسارعة يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا واملعلومات ومدى التاثري الذي تحدثه عىل باقي 

القطاعات، باالضافة اىل تاثريهم املبارش عىل الناتج املحيل االجاميل يف اململكة ودورهم يف دعم وتطوير االستثامر وبالتايل تعزيز 

التنمية املستدامة، سوف يدرك اهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة، واهمية االنجازات التي تحققت عىل مدار السنوات املاضية.

ما سندرجه من خالل صفحات هذا التقرير من انجازات تحققت، ما هو اال دليل عىل سعينا الدؤوب لتحقيق الغاية التي انشئت 

من اجلها الهيئة وهي النهوض بهذه القطاعات ومواكبة تطوراتها املتسارعة عىل املستوى العاملي، لنبقى دامئا كام عهدنا سيد 

البالد امنوذجا يحتذى\ به وعىل كافة املستويات.

واين اذ اترشف أن أضع بني ايديكم هذا االصدار الذي يبني انجازات الهيئة خالل العام 2014، ومبا يتامىش مع متطلبات السياسة 

العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد. واود ان اؤكد ان الهيئة ملتزمة التزاماً تاماً يف تنفيذ 

متطلبات 

بنود السياسة العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد، والتي من جملة ما ورد فيها من متطلبات، 

دور الهيئة يف تحقيق املنافسة الفعالة والحد من آثار الهيمنة يف سوق االتصاالت. وقد قامت الهيئة بتحسني وتبسيط إجراءات 

الرتخيص، باالضافة اىل استمرارها يف مراقبة أسواق االتصاالت، ما انعكس بطبيعة الحال ايجاباً عىل املستفيدين من خدمات 

االتصاالت، والتي تعترب حامية مصالحهم من متطلبات السياسة العامة ومن اكرب اولويات الهيئة، حيث واصلت جهودها يف هذا 

املجال من خالل االستمرار يف نرش تقارير مؤرشات الجودة والقيام بالجوالت التفتيشية والرقابية عىل الرشكات املرخصة والرشكات 

املستوردة ألجهزة االتصاالت، باالضافة اىل إطالق املزيد من الحمالت االعالمية التوعوية وغريها من الجهود. 

وتنفيذا ملتطلبات السياسة العامة فيام يتعلق بتعزيز النفاذ إىل االنرتنت وتعزيز كفاءة استخدام طيف الرتددات الراديوي ومتاشيا 

مع التغريات الرسيعة والتطورات التكنولوجية الحاصلة يف سوق االتصاالت، فقد بذلت الهيئة خالل العام 2014 جهوداً كبرية 

بهدف توفري نفاذ رسيع وموثوق إىل االنرتنت، كام قامت بتحديث السياسات املتعلقة باستخدام وتخطيط الرتددات، باالضافة 

اىل تطوير الترشيعات الالزمة للتجارة االلكرتونية باستخدام األجهزة املتنقلة، وحامية امللكية الفكرية واالستخدام اآلمن لإلنرتنت 

واملحافظة عىل أمن تكنولوجيا املعلومات وغريها من الجهود. 

واخرياً وليس اخراً وعىل رغم االنجاز املتحقق، فاننا لن نقف هنا وسنواصل مسرية االنجاز بعزم واخالص، وستبقى الهيئة 

عىل تواصل دائم مع كافة املستجدات، وسنبذل املزيد من الجهود لرفع مستوى الخدمات املقدمة للمستفيدين من خدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد بسويه عالية، وسنسعى عىل الدوام اىل ايجاد قطاعي اتصاالت وتكنولوجيا معلومات 

وقطاع بريد مؤثر وفعال عىل كافة املستويات واالصعدة.
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الفصل الثاين
نبذة عن الهيئـة 
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2-   نبذة عن الهيئـة 

أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالت رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم 

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

ووفقا لقانون االتصاالت تقع عىل الهيئة مسؤولية »تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقا للسياسة 

العامة املقررة لضامن تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، ومبا يحقق

األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات«.

كام تتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة أداء جميع مقدمي الخدمات 

الربيدية والتأكد من التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً ألحكام قانون الخدمات الربيدية رقم )34( لسنة 2007. 

يف العام 2002 تم تعزيز استقاللية الهيئة من خالل القانون املؤقت رقم )8( لسنة 2002 املعدل لقانون االتصاالت رقم )13( لسنة 

1995 من خالل إعادة هيكلة الهيئة وتوسيع مهامها.

ويف العام 2011، صدر القانون املعدل رقم )21( لسنة 2011، والذي تضمن جميع مواد القانون املؤقت مع إجراء بعض التعديالت 

عىل بعض مواده.

2-1 النشــأة
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2-2 الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية 

الرؤية
»نحو بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متميزة تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة يف األردن«.

الرسالة
تتمثل رسالة الهيئة بغية تحقيق رؤيتها للقطاعات التي تنظمها مبا ييل: 

• ضامن توفر خدمات اتصاالت إلكرتونية وبريدية متقدمة ذات جودة عالية و بأسعار مناسبة للجميع 

• إدامة بيئة تنظيمية متكيفة تنافسية متطورة

• العمل مع جميع املستفيدين والرشكاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية

• حامية مصالح مشرتيك خدمات االتصاالت والربيد واالستمرار بنرش التوعية

• الحفاظ عىل بناء مؤسيس مبقاييس عاملية.

القيم املؤسسية 
• ثقافة التميز

• املرونة والشفافية

• روح الفريق

• العدالة

• املبادرة واإلبداع



17

2-3 مجلس املفوضني

أعضاء مجلس مفويض الهيئة

مبوجب أحكام قانون االتصاالت رقم )13( لسنة 1995 وتعديالته، يتوىل إدارة الهيئة واإلرشاف عليها مجلس يسمى 

)مجلس املفوضني( يؤلف من خمسة أعضاء متفرغني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء عىل تنسيب رئيس 

الوزراء املستند إىل توصية وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. ومع نهاية العام 2014 كان مجلس املفوضني يضم كل من: 

عطوفة املهندس محمد عزات الطعاين

رئيس مجلس املفوضني – الرئيس التنفيذي

اعتباراً من 2011/6/15

عطوفة املهندس وسام الرماضني

عضو مجلس املفوضني

اعتبارا من 2011/9/25

عطوفة املهندس االنصاري املشاقبة

عضو مجلس املفوضني   

اعتبارا من 2011/9/25

عطوفة املهندس جمعه الطيب

عضو مجلس املفوضني

اعتباراً من 2013/10/27

عطوفة املهندس رياض أحمد البطاينه

عضو مجلس املفوضني

اعتباراً من 2013/10/27
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الفصل الثالث
امللخـص التنفيـذي
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3-  امللخـص التنفيـذي

يلعب قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات دوراً إيجابياً ومحفزاً يف حياتنا وعىل كافة االصعدة، سواء االقتصادية او االجتامعية 

او الثقافية...وغريها، وبالتايل فان تطوير وتحسني هذه القطاعات سينعكس بشكل ملموس عىل مستوى الحياة وسيقودنا اىل 

املزيد من الرخاء والتقدم يف مستوى الخدمات التي تقدم اىل كافة املواطنني وعىل كافة مستوياتهم.

لقد بذلت الهيئة خالل العام 2014 مزيدا من الجهود للمحافظة عىل املستوى الذي وصلت له هذه القطاعات ولتطويرها ومبا 

يتامىش مع التطورات العاملية املتسارعة، حيث قامت الهيئة يف مجال الرتخيص خالل العام 2014 باصدار رخصة ترددات الجيل 

الرابع وذلك لغاية توفري التقنيات الحديثة التي تحسن من نوعية الخدمات املقدمة، كام قامت بتجديد رخصة االتصاالت العامة 

)الرخصة الفردية( لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ملدة خمسة عرش سنة.

ويف مجال اصدار التعليامت التنظيمية، قامت الهيئة باصدار تعليامت إجراءات تقديم الطلب ومعايري اختيار املرخص لهم 

لالتصاالت العامة، و تعليامت تنظيم أسعار خدمات الجملة )LRIC(، باالضافة اىل تعليامت تنظيم أسعار خدمات التجزئة 

.)FAC(

وبخصوص تنظيم وادارة الطيف الرتددي فقد قامت الهيئة مبنح املزيد من رخص الرتددات واملوافقات الراديوية خالل العام 

2014، وشاركت يف املؤمترات االقليمية ذات العالقة لتحديث الخطة الرقمية الخاصة بالبث التلفزيوين الرقمي االريض، وشاركت يف 

اجتامع الفريق العريب الدائم للطيف الرتددي، كام قامت بإجراء القياسات الفنية الالزمة مبسح حزم البث اإلذاعي والتلفزيوين.

وفيام يتعلق بجودة الخدمات املقدمة، فقد واصلت الهيئة خالل العام 2014 نرش تقارير مؤرشات الجودة لرشكات االتصاالت 

العاملة يف السوق املحيل، كام قامت برتكيب وتشغيل نظام متكامل لفحص وقياس جودة خدمات االتصاالت املتنقلة العاملة 

بتقنيات )GSM, 3G, LTE(، باالضافة اىل تنفيذ مرشوع إجراء التدقيق الفني ملراقبة مستوى جودة االتصاالت الخلوية يف األردن 

باالستعانة بطرف ثالث متخصص، وتفعيل نظام فحص جودة خدمات االنرتنت عريض النطاق )ADSL(، وكذلك قامت الهيئة 

.)CEMIR( مبتابعة تنفيذ العمل مبرشوع تنظيم استخدام األجهزة الخلوية

كام واصلت الهيئة جهودها التي تهدف اىل حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت وتعزيز املعرفة لديهم، حيث تابعت 

خالل العام 2014 تلقي الشكاوى واملالحظات الواردة من املستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 

ومتابعتها مع الرشكات ذات العالقة للعمل عىل معالجتها، كام قامت بنقل نظام تلقي الشكاوى إىل مركز االتصال الوطني بعد 

انتهاء ساعات الدوام الرسمي واثناء العطل الرسمية، باالضافة اىل قيامها بالعديد من النشاطات التوعوية كنرشها دليل املستفيدين 

وعدد من الرسائل التوعوية العامة عىل موقعها االلكرتوين، باالضافة اىل إطالق حمالت توعوية متنوعة لقياس وعي ورىض 

املستفيدين من خدمات االتصاالت يف اململكة. 
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أما فيام يتعلق مبساهمة الهيئة وتعاونها يف اصدار الترشيعات الناظمة فقد شاركت الهيئة يف إعداد املسودة النهائية لقانون 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الجديد باالضافة اىل مساهمتها يف إعداد مسودة قانون معدل لقانون املعامالت اإللكرتونية، 

باالضافة اىل مشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مناقشة مسودة »نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين 

لسنة 2013.

وفيام يتعلق بتنظيم وإدارة الربيد فقد قامت الهيئة باعداد التقرير السنوي االحصايئ ملشغيل الربيد، باالضافة ملشاركتها يف لجان 

تنفيذ الخطة االسرتاتيجية لقطاع الربيد 2013-2015 مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، كام قامت املشاركة يف اعداد 

نظام اجراءات قبول ومراقبة البعائث الربيدية واملشاركة يف تعديل نظام الطوابع وتعديالته.

وعن ما تقوم به الهيئة يف مجال املسؤولية املجتمعية فقد قامت باملشاركة يف إعداد مسودة ارشادات االستخدام االمن لالنرتنت، 

باالضافة اىل تنظيم حملـة للتبـرع بالـدم بالتعـاون مع بنك الدم الوطني وغريها من الفعاليات.

ويف مجال تبادل املعارف والخربات عىل املستوى املحيل والدويل، فقد استضافت الهيئة )محلياً( عدد من الفعاليات، حيث 

استضافت االجتامع العام للمجموعـة االرومتوسطية ملنظمي االتصاالت )EMERG(، وفعاليات ورشة عمل حول تنظيم خدمات 

االنرتنت عريض النطاق وورشة العمل حول تقييم الجاهزية إلنشاء مراكز االستجابة لطوارئ املعلوماتية )CIRT(، باالضافة اىل 

التوقيع عىل عدد من مذكرات التفاهم.

 

وعىل الصعيد الدويل، شاركت الهيئة خالل العام 2014، يف عدد من الفعاليات الدولية، حيث شاركت يف فعاليات املؤمتر السنوي 

للرابطة الدولية ملشغيل الهواتف املتنقلة GSMA، ويف فعاليات االجتامع السنوي الثاين عرش للشبكة العربية لهيئات تنظيم 

االتصاالت وتقنية املعلومات، باالضافة اىل الندوة العاملية الرابعة عرشة ملنظمي االتصاالت GSR 14 ، واجتامع املجموعة 

األوروبية ملنظمي االتصاالت  االلكرتونية ومجموعة دول أمريكا الالتينية ملنظمي االتصاالت، واجتامعات لجان الدراسة الخاصة 

 Union for the باالتحاد الدويل لالتصاالت، كام شاركت باالجتامع الوزاري » االتحاد من أجل املتوسط« لالقتصاد الرقمي

Mediterranean Ministerial Meeting on the Digital Economy، وملتقى االتحاد الدويل لالتصاالت الثاين عرش ملؤرشات 

 ITU Telecom ومنتدى ومعرض تيليكوم العاملي لالتحاد الدويل لالتصاالت ،WTIS-2014 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

.EMERG باالضافة اىل تراس الهيئة للمجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت ،World 2014

ويتضمن هذا التقرير عدد من املالحق ذات العالقة بشكل تفصييل، مثل مالمح الخطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة 2016-2013، 

ومؤرشات قطاع االتصاالت للعام 2014، اضافة اىل استعراض التقرير السنوي املتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة 

للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد عن العام 2014.
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الفصل الرابع
انجازات الهيئة يف العام 2014
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4- انجازات الهيئة يف العام 2014 

4 -1-1 اصدار رخصة ترددات الجيل الرابع

اصدرت الهيئة رخصة ترددات الجيل الرابع ورخصة ترددات إضافية لخدمات الجيل الثالث ملدة خمسة عرش عاماً وبقيمة 

إجاملية مقدارها 192 مليون دينار أردين ضمن النطاقات الرتددية )1800 م.هـ. و 2100 م.هـ.( للرشكة االردنية لخدمات الهواتف 

املتنقلة ) زين(.

4-1-2 اصدار رخص اتصاالت فئوية 

اصدرت الهيئة رخصة اتصاالت فئوية لرشكة أمواج لالتصاالت، حيث بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم خدمات االتصاالت العامة 

يف اململكة حتى نهاية عام 2014 ما مجموعه )73( رشكة مرخصة؛ منها )23( رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية و )50( 

رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية.

4-1-3 تجديد رخص اتصاالت عامة )رخصة فردية( 

تم تجديد رخصة االتصاالت العامة )الرخصة الفردية( لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة ملدة خمسة عرش عاماً اعتباراً 

من تاريخ 2014/5/8.

4-1-4  تجديد رخصة استخدام ترددات

تم تجديد رخصة استخدام الرتددات ضمن النطاق )900م.هــ( وملدة خمس سنوات لرشكة البرتاء االردنية لالتصاالت املتنقلة.

4-1-5 منح رخص بريد 

اصدرت الهيئة 4 رخص مشغل بريد خاص فئة محيل ليصبح بذلك عدد الرشكات املرخصة لتقديم خدمات الربيد يف اململكة حتى 

نهاية عام 2014 ما مجموعه )39( رشكة مرخصة؛ منها )33( رشكة تعمل كمشغل بريد خاص/فئة محيل و)6( تعمل كمشغل بريد 

خاص/فئة دويل.

)4-1( الرتخيص
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)4-2( اصدار تعليامت تنظيمية 

4-2-1 تعليامت إجراءات تقديم 

الطلب ومعايري اختيار املرخص 

لهم لالتصاالت العامة. 

4-2-2 تعليامت تنظيم أسعار 

)LRIC( خدمات الجملة

4-2-3  تعليامت تنظيم أسعار 

)FAC( خدمات التجزئة

املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاعي  الفاعل  التنظيم  لضامن 

باصدار  الهيئة  قامت  اإليجايب،  التنافس  وتحفيز  األمثل  األداء  ولتحقيق 

املعنيني  استشارة  االنتهاء من  بعد  بتاريخ 2014/3/10  التعليامت  هذه 

من  املزيد  التعليامت  تلك  تضمنت  وقد  القطاع.  يف  العالقة  وأصحاب 

تحميل  عدم  عىل  والعمل  الرتخيص،  إجراءات  وتبسيط  التحسينات 

الرتخيص. متطلبات  وحرص  إضافية  أعباء  أي  الرتخيص  طلبات  مقدمي 

أصدرت الهيئة خالل شهر كانون االول من العام 2014 تعليامت احتساب 

النطاق  عريضة  الثابتة  االتصاالت  أسواق  يف  الجملة  خدمات  تكاليف 

استكامال  وذلك  بها  الخاصة  التوضيحية  واملذكرة  املخصصة  والسعات 

الخدمات  هذه  أخضعت  والتي  األسواق  مراجعة  مخرجات  لتطبيق 

الهيئة بطرح  الهيمنة، حيث قامت  التقليل من مظاهر  للتنظيم بهدف 

لتطبيق  الالزمة  التفاصيل  جميع  خاللها  من  تبنت  استشارية  وثيقة 

التكاليف  منهجية  يعتمد عىل  التكاليف  أسلوب جديد الحتساب هذه 

لخدمات  وذلك   ،)top-down LRIC( الطويل  املدى  عىل  املتزايدة 

بالجملة. املخصصة  السعات  وخدمات  بالجملة  النطاق  عريضة  النفاذ 

أصدرت الهيئة خالل شهر كانون األول من العام 2014 تعليامت احتساب 

النطاق  ضيقة  الثابتة  االتصاالت  أسواق  يف  التجزئة  خدمات  تكاليف 

استكامال  وذلك  بها  الخاصة  التوضيحية  واملذكرة  املخصصة  والسعات 

الخدمات  هذه  أخضعت  والتي  األسواق  مراجعة  مخرجات  لتطبيق 

بطرح  الهيئة  قامت  الهيمنة حيث  مظاهر  من  التقليل  بهدف  للتنظيم 

وثيقة استشارية تبنت من خاللها جميع التفاصيل الالزمة لتطبيق أسلوب 

احتساب تكاليف هذه الخدمات يعتمد عىل منهجية التكاليف املوزعة 

بالكامل )top-down FAC( لخدمات التجزئة يف أسواق السعات املخصصة 

.)Price Cap( واالتصاالت الثابتة ضيقة النطاق واسلوب الغطاء السعري

اإليـــضـــاحـــــــاتاملحتوى
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)4-3( ادارة الطيف الرتددي 

    4-3-1  رخص ترددات

    اصدرت الهيئة خالل العام 2014 ما مجموعه )702( رخصة ترددات محطات راديوية و)1253( موافقة نوعية لالجهزة الراديوية.

    4-3-2  موافقات راديوية 

    قامت الهيئة مبنح ما مجموعه )2637( موافقة عىل انشاء موقع راديوي و)2373( موافقة عىل انشاء وصالت راديوية لرشكات  

    االتصاالت العامة.

    4-3-3  تحديث الخطة الرقمية الخاصة بالبث التلفزيوين الرقمي االريض

    شاركت الهيئة يف املؤمترات االقليمية ذات العالقة لتحديث الخطة الرقمية الخاصة بالبث التلفزيوين الرقمي االريض، ملعالجة التعديالت  

    الرضورية عىل الخطة الرقمية املعتمدة GE06 لدى االتحاد الدويل لالتصاالت لجميع الدول املعنية لتلبية االحتياجات من الطيف  

    الرتددي لجميع البلدان، والخدمات املعنية االخرى بطريقة متكافئة وتسهيل االنتقال اىل البث التلفزيوين الرقمي األريض يف النطاق  

    )470-694 م. هــ ( وتنسيق استعامل املكاسب الرقمية من الطيف الرتددي لتقديم الخدمات املتنقلة يف النطاق )694-862 م. هــ(، 

    وحامية اية استخدامات للمملكة يف هذا النطاق املذكور من استخدامات الدول املجاورة.

    4-3-4 املشاركة يف اجتامع الفريق العريب الدائم للطيف الرتددي

    شاركت الهيئة يف اجتامع الفريق العريب الدائم للطيف الرتددي لالتفاق ولتحضري الوثائق العربية املشرتكة حول التعديالت املطلوبة  

    عىل تقرير االجتامع التحضريي )CPM Report( الخاص باملؤمتر الراديوي العاملي )WRC15( الذي يتضمن بنود خاصة بشأن توزيع  

    املوارد الرتددية للخدمات االرضية والجوية والساتلية.

    4-3-5 إجراء القياسات الفنية الالزمة مبسح حزم البث اإلذاعي والتلفزيوين

    قامت الهيئة بإجراء القياسات الفنية الالزمة مبسح حزم البث اإلذاعي والتلفزيوين يف مختلف مناطق اململكة بهدف تخصيص الرتددات  

    الالزمة، وحل مشاكل التشويش القامئة، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهذه الخدمات، باإلضافة إىل رصد التشويش عىل النطاقات  

    املستخدمة.

)4-4( جودة خدمات االتصاالت

    4-4-1 نرش تقارير مؤرشات الجودة لرشكات االتصاالت

     بهدف الوقوف عىل مستوى جودة خدمات االتصاالت التي تقدمها رشكات االتصاالت، وتحديد واقع جودة الخدمات لكل مرخص له  

     عىل حده، وإتاحة املعلومات ملستخدمي خدمات االتصاالت عىل موقع الهيئة االلكرتوين لتعريفهم مبستوى الجودة التي يتلقونها 

    تأكيداً عىل حقهم مبعرفة هذا الجانب من الخدمة املقدمة، قامت الهيئة يف العام 2014  بنرش تقارير مؤرشات الجودة لفرتة النصف 

    الثاين من العام 2013 والنصف األول من العام 2014 لرشكات االتصاالت العاملة يف السوق املحيل، حيث تم إجراء تحليل للبيانات التي 

    تم استالمها من قبل املرخصني وإجراء تحري وتدقيق لصحة البيانات الواردة فيها وبناًء عىل النتائج تم إعداد تقارير ملخصة للنتائج 

    التي حققها املرخصون وبشكل يسهل قراءته وفهمه من اي مستخدم لخدمات االتصاالت، وقد تم نرش هذه النتائج لكافة املستخدمني

www.trc.gov.jo عىل موقع الهيئة االلكرتوين    
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)GSM, 3G, LTE( 4-4-2 تركيب وتشغيل نظام متكامل لفحص وقياس جودة خدمات االتصاالت املتنقلة العاملة بتقنيات

بهدف قياس مستويات جودة الخدمات الخلوية وبهدف التحقق من الشكاوى املسجلة لدى الهيئة بخصوص جودة الخدمة 

 GSM, 3G,( فقد قامت الهيئة برتكيب وتشغيل نظام متكامل لفحص وقياس جودة خدمات االتصاالت املتنقلة العاملة بتقنيات

LTE(، حيث يتم استخدام نظام الفحص الجديد إلجراء مسوحات ميدانية يف مناطق مختلفة من اململكة.

4-4-3 تنفيذ مرشوع إجراء التدقيق الفني ملراقبة مستوى جودة االتصاالت الخلوية يف األردن 

قامت الهيئة بتنفيذ مرشوع التدقيق الفني من ِقبل الرشكة املتخصصة »املرشق للتقنية واألعامل« حيث قامت بإجراء مسح 

ميداين شامل لجميع مناطق اململكة، ويف حال االنتهاء من دراسة البيانات والفحوصات والتقرير االستهاليل الذي تم تسليمه 

للهيئة من قبل الرشكة سيتم الوقوف عىل واقع خدمات االتصاالت املقدمة من خالل رشكات االتصاالت املتنقلة واجراء املقتىض 

مبا يتفق مع الترشيعات الناظمة.

)ADSL( 4-4-4 تشغيل نظام فحص جودة خدمات االنرتنت عريض النطاق

قامت الهيئة بتفعيل نظام فحص جودة خدمات االنرتنت عريض النطاق، وهو عبارة عن نظام يُعنى برتكيب مجسات يف نهاية 

خطوط املشرتكني ADSL وإجراء عملية فحص مؤرشات الجودة واستخراج نتائج هذه الفحوصات، كام تم التنسيق مع مركز 

تكنولوجيا املعلومات الوطني من أجل تركيب هذه املجسات لتجربة النظام داخل العاصمة عامن أوالً ومن ثم التوّجه إىل 

محافظات اململكة بعد التحقق من نتائج الفحوصات. وقد اختريت عدة مواقع إلجراء الفحوصات الالزمة يف محافظة العاصمة 

إلجراءات فحوصات مؤرشات الجودة لخدمة االنرتنت السليك عريض النطاق واستخراج البيانات من اجل دراستها وتحليلها حتى 

يستفاد منها يف التحقق من جودة الخدمة عند املشرتكني، ومن املتوقع أن يتم تفعيل النظام مع بداية العام 2015.

)CMEIR( 4-4-5 تنظيم استخدام االجهزة الخلوية

قامت الهيئة خالل العام 2014 مبتابعة تنفيذ العمل مبرشوع تنظيم استخدام األجهزة الخلوية CEMIR من خالل توريد 

املعدات الخاصة باملرشوع وتجهيز اإلعدادات الالزمة من الجهة املُحال عليها والعمل مع املشغلني املحليني لغايات تفعيل النظام 

وتشغيله. 

ويهدف هذا النظام إىل تنظيم استخدام وتداول أجهزة الخلوي والحد من انتشار األجهزة املقلدة أو املرسوقة يف السوق املحيل، 

األمر الذي يحقق حامية املستفيدين من استخدام أجهزة خلوية مقلدة أو مرسوقة وبالتايل متكينهم من استخدام أجهزة 

معتمدة.

4-4-6 حجز وتخصيص السعات الرقمية

قامت الهيئة بدراسة طلبات رشكات االتصاالت املرخصة بشأن حجز وتخصيص السعات الرقمية ملختلف فئاتها ومتابعة مدى 

تطبيق الرشكات للتعليامت ذات العالقة، وتوفري أرقام لبعض الجهات الحكومية من خطة الرتقيم الوطنية لتقديم خدماتها ومنها 

تخصيص رمز الطوارئ )114( والخاص بتقديم خدمات الطوارئ لذوي االحتياجات الخاصة وكذلك تخصيص رقم لصندوق امللك 

عبدالله الثاين للتنمية، كام قامت الهيئة بتلبية احتياجات الرشكات التي تقدم خدمات التكاليف املضافة من االرقام باستخدام 

شبكات االتصاالت املرخصة.

4-4-7 املوافقات النوعية 

تم انجاز ما مجموعه )5500( معاملة تتعلق بطلبات ادخال أجهزة االتصاالت وأجهزة االتصاالت الطرفية، اضافة اىل فحص ما 

مجموعه )72( جهاز من مختلف أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية.
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)4-5( حامية مصالح املستفيدين وتعزيز املعرفة لديهم

4-5-1 شكاوى املستفيدين من خدمات االتصاالت 

    • اعداد الشكاوى

    انطالقاً من حرص الهيئة عىل حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت والتأكد من التزام الرشكات املرخصة برشوط   

    الرخص املمنوحة لها، مبا يف ذلك مواصفات الخدمات املقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ االجراءات الالزمة لهذه الغاية، فقد  

    واصلت الهيئة تلقي ومعالجة شكاوى املستفيدين من خدمات االتصاالت الواردة اليها بالتنسيق مع الرشكات املعنية، حيث 

    تلقت الهيئة )2525( شكوى خالل العام 2014 من املستفيدين من خدمات االتصاالت، تم حل )1514( شكوى منها وبنسبة   

    60%، حيث توزعت الشكاوى عىل النحو التايل:

    • خدمات االتصاالت للهاتف الخلوي )1241( شكوى

    • الخط الثابت )234( شكوى.

    • خدمة االنرتنت )1032( شكوى

    • الخدمات الربيدية )14( شكوى

    • بطاقات االتصاالت )4( شكاوى

    مع االشارة اىل ان نسبة حل الشكاوى ترتفع بعد انتهاء املهل املمنوحة للرشكات لحلها، خصوصاً وان شكاوى التغطية الخلوية   

    وجودة الخدمة تحتاج اىل وقت اكرث للحل وتكون ضمن خطط الرشكات لتوسعة شبكتها.

    • نقل نظام تلقي الشكاوى إىل مركز االتصال الوطني.

    ان استالم الشكاوى التي ترد اىل الهيئة مل يعد ينحرص من خالل ساعات الدوام الرسمي للهيئة من الساعة )8:30 – 3:30(،  

    حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ليتم تحويل الشكاوى التي ترد للهيئة إىل مركز 

    االتصال الوطني وحتى الثامنة مساًء من األحد إىل الخميس وأيام الجمعة والسبت من الثانية عرشة ظهراً إىل الساعة الخامسة 

    مساًء.

    وقد تم تدريب العاملني يف املركز عىل كيفية استقبال الشكاوى والتعامل معها، بحيث يتم إرسالها إىل موظفي الهيئة ويقوم  

    موظفو الهيئة عىل إرسالها إىل ضباط ارتباط رشكات االتصاالت من أجل التحقق منها والعمل عىل معالجتها وذلك ضمن مهل 

    زمنية تم االتفاق عليها بني الطرفني.

    4-5-2 نشاطات توعوية 

    تنفيذاً للدور املُناط بالهيئة واملتعلّق بزيادة وعي املستفيدين من خدمات االتصاالت املتنوعة وحامية مصالحهم، قامت الهيئة 

    عىل تنفيذ النشاطات التوعوية التالية خالل العام 2014 :

    • نرش دليل املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد

    قامت الهيئة بنرش دليل املستفيدين عىل موقع الهيئة االلكرتوين بحيث اشتمل الدليل عىل جميع أنواع خدمات االتصاالت   

    والرشكات املقدمة لهذه الخدمات وبعض النصائح للمستفيدين من هذه الخدمات.
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    • نرش رسائل توعوية عامة 

    قامت الهيئة بنرش رسائل توعوية عامة لجميع املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد من خالل موقع الهيئة اإللكرتوين  

    تتعلق بعدة مواضيع منها: »آلية تقديم الشكاوى املتعلقة برشكات االتصاالت والربيد، االشرتاك بخدمات االتصاالت العامة، 

    ضبط الهواتف الخلوية عند املناطق الحدودية، خدمة التجوال الدويل، عروض خدمات االنرتنت قبل االشرتاك بالخدمة، حامية 

    االطفال عند استخدام االنرتنت«.

    • اصدار وطباعة نرشات توعوية

    قامت الهيئة باصدار وطباعة النرشتني التاليتني، ليصار اىل توزيعهام عىل كافة انحاء اململكة يف الربع االول من العام 2015:

    − نرشة بعنوان )ما يهم املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد(:

    وتحتوي النرشة عىل مواضيع مختلفة تتضمن آلية التعامل مع شكاوى املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد، وجودة  

    خدمات االتصاالت الخلوية وخدمات االنرتنت عريض النطاق، وموضوع خدمات التكاليف املضافة، باالضافة اىل تضمني نصائح 

    عامة موجهة للمستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد حول اشرتاكات خدمات االتصاالت، التعامل مع خدمات الرسائل 

    النصية القصرية والدعائية، الحامية من وسائل االحتيال املتنوعة والرسقة من خالل وسائل االتصال، واستخدام الهاتف الخلوي 

    اثناء السفر ضمن خدمة التجوال الدويل، باالضافة اىل بيان ما يلزم حول ادخال و/أو رشاء و/أو استرياد اجهزة اتصاالت من خارج 

    اململكة، وكذلك تضمني موضوع للتعامل مع رشكات الربيد املرخصة من قبل الهيئة.

    − نرشة بعنوان )آلية التعامل مع الشكاوى(:

    تبني هذه النرشة تفاصيل آلية تقديم الشكاوى عىل اختالفها من قبل املستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

    والربيد، وآليات املعالجة املتبعة من قبل الهيئة للتعامل مع الشكاوى املقدمة بشكل عام، وتوضيح آليات املعالجة املتبعة 

    بخصوص شكاوى تغطية الهاتف الخلوي وجودة خدمات املكاملات وشكاوى أبراج االتصاالت واملواقع الراديوية. باالضافة اىل  

    ذلك، وضحت الهيئة بعض الحيثيات املتعلقة بتعريف الرسائل النصية القصرية أو رسائل الجملة وماهية الرسائل النصية 

    االحتيالية، كام وبينت آلية إلغاء استالم الرسائل الدعائية غري املرغوبة من خالل الهاتف الخلوي، اضافة اىل بعض النصائح 

    للتعامل مع مكاملات االزعاج. 

    • إطالق حمالت توعوية متنوعة وعىل النحو التايل: 

    بهدف توعية املستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد بحقوقهم، قامت الهيئة باطالق عدداً من   

    الحمالت التوعوية املختلفة مستخدمة كافة الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة منها، وكذلك استفادت الهيئة من  

    خدمات بوابة الحكومة اإللكرتونية وذلك عرب الربيد اإللكرتوين أو عن طريق إرسال رسائل نصية قصرية عرب أجهزة الهواتف 

    الخلوية، حيث تم اطالق هذه الحمالت بالشكل التايل:

    − إطالق حملة موّجهة للمستفيدين من الخدمات الربيدية يف اململكة، حول رضورة التعامل مع رشكات الربيد املرخصة من ِقبَل 

    الهيئة، وذلك حرصاً عىل مصالحهم وممتلكاتهم. كام أعلمت الهيئة من خالل حملتها عن إتاحة عناوين وأسامء الرشكات 

    املرخصة يف اململكة عىل موقعها الرسمي www.trc.gov.jo، ويُشار إىل أن الهيئة أعلنت عن حملتها من خالل الصحف اليومية 

    وبريد الحكومة اإللكرتوين.
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)4-6( الترشيعات الناظمه 

    4-6-1 املشاركة يف صياغة مسودة قانون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الجديد

    شاركت الهيئة يف إعداد املسودة النهائية لقانون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الجديد؛ متضمنة الجزئية املتعلقة بالبث  

    اإلذاعي والتلفزيوين وما يتم تضمينه من محتوى يخضع لصالحية الهيئة حال مروره من خالل شبكات االتصاالت. وقد تم رفع 

    املسودة النهائية للقانون إىل ديوان الرأي والترشيع لغايات استكامل اإلجراءات الترشيعية الالزمة.

    4-6-2 املساهمة يف إعداد مسودة قانون معدل لقانون املعامالت اإللكرتونية

    ساهمت الهيئة يف إعداد مسودة قانون معدل لقانون املعامالت اإللكرتونية، حيث تضمنت النسخة املعدلة عدداً من األحكام  

    التي تتعامل مع التطورات الحديثة التي طرأت عىل مواضيع التوثيق اإللكرتوين وشهادات التوثيق وما يتصل بها من خدمات  

    إلكرتونية، سيتم تكليف الهيئة بالقيام بأعامل ترخيص واعتامد جهات التوثيق اإللكرتوين وإصدار التعليامت الالزمة لتنفيذ 

   هذه املهام عالوة عىل إضافة تعريفات جديدة وتعديل ما هو قديم منها مبا يتوافق مع املعايري الدولية الحديثة. ومتت 

   املوافقة عىل النسخة املعدلة لدى كل من ديوان الرأي والترشيع ورئاسة الوزراء وتم احالة مسودة القانون إىل مجلس النواب 

   للسري يف االجراءات الترشيعية الصدار القانون.

    4-6-3 مناقشة مسودة نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين

    قامت الهيئة مبشاركة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف مناقشة مسودة »نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق  

    االلكرتوين لسنة 2013« يف ديوان الترشيع؛ والتي تم اقرارها من مجلس الوزراء ونرشها يف الجريدة الرسمية بتاريخ  

    )2014/1/16(، واشتمل النظام عىل األسس واإلجراءات والرشوط العامة الواجب توافرها لدى املتقدمني للحصول عىل ترخيص 

    أو إعتامد لتقديم خدمات التوثيق االلكرتوين ومتابعة أعاملهم من قبل الهيئة.

    − إعادة إطالق حملة توعوية حول الرقم املجاين لتلقي ومتابعة الشكاوى يف الهيئة من خالل إرسال رسائل نصية قصرية 

    عرب األجهزة الخلوية للمواطنني، تعلمهم فيها عن الرقم املجاين الذي خصصته لتلقي ومتابعة شكاوى املستفيدين من خدمات 

    االتصاالت والربيد )117000( وباالتصال من أي هاتف خلوي أو أريض. 

    − إطالق حملة توعوية حول عروض خدمات االتصاالت املختلفة يف اململكة تنصح فيها املشرتكني بخدمات االتصاالت برضورة 

    االطالع عىل كافة أحكام ورشوط عقود االشرتاك والعروض املقدمة للخدمة من قبل الرشكة ورشوط االستفادة منها، خاصة 

    إذا كان االشرتاك مرتبطاً مبزايا وأسعار خاصة وذلك قبل توقيع عقد االشرتاك وتجديده، وبُثَّْت الحملة التوعوية من خالل  

    شاشة التلفزيون االردين واثري اإلذاعة األردنية.

    4-5-3 قياس وعي ورىض املستفيدين من خدمات االتصاالت يف اململكة

    قامت الهيئة خالل عام 2014 بتوقيع اتفاقية مع دائرة االحصاءات العامة الجراء مسح ميداين تقوم من خالله دائرة   

    اإلحصاءات بقياس وعي ورىض املستفيدين من الخدمات املقدمة يف قطاع االتصاالت يف اململكة حيث من املتوقع أن يتم 

    التوصل لنتائج هذا املسح بحلول النصف األول من العام 2015.
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)4-7( تنظيم وإدارة الربيد

4-7-1 اعداد التقرير السنوي االحصايئ ملشغيل الربيد 

قامت الهيئة باعداد التقرير السنوي االحصايئ ملشغيل الربيد، حيث تم تجميع البيانات االحصائية السنوية املتعلقة بتقديم 

الخدمات الربيدية من قبل مشغيل الربيد الخاص املرخصني ومن قبل رشكة الربيد االردين )مشغل الربيد العام( وتحليل البيانات 

االحصائية ودراسة وضع السوق، وايجاد الحصص السوقية للمشغلني، وتم نرش التقرير عىل موقع الهيئة االلكرتوين

 www.trc.gov.jo 

4-7-2 املشاركة يف لجان تنفيذ الخطة االسرتاتييجية لقطاع الربيد 2015-2013 

قامت الهيئة باملشاركة يف لجنة وضع خطة العمل املناسبة لغايات متابعة تنفيذ البنود الواردة يف الخطة االسرتاتيجية لقطاع 

الربيد لالعوام 2013-2015، كام شاركت الهيئة يف اللجان الفرعية لتنفيذ خطة العمل لغايات تنفيذ الخطة االسرتاتيجية وهذه 

اللجان هي:

  أ. لجنة تعريف مؤرشات األداء لقياس مستوى جودة الخدمة الربيدية 

  ب. لجنة مراجعة الترشيعات التي تحكم قطاع الربيد

  ج. لجنة تنفيذ املادة 183 من السياسة العامة للحكومة يف قطاع الربيد 

  د. اللجنة الفنية ملراجعة نظام الطوابع

4-7-3 املشاركة يف تعديل نظام اجراءات قبول ومراقبة البعائث الربيدية 

تم تشكيل لجنة مبشاركة كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت ورشكة الربيد األردين 

لتعديل نظام إجراءات قبول ومراقبة البعائث الربيدية وفحصها ومصادرة املخالف منها. وقد تم العمل عىل إجراء مراجعة شاملة 

ألحكام النظام فيام يتعلق بكافة اإلجراءات املتعلقة بفحص البعائث الربيدية ملشغل الربيد العام حيث تضمنت التعديالت 

إدخال تعريف لكل من )املادة املمنوعة واملرسل( والعمل عىل إلغاء املادة )13( من النظام السابق والتي كانت تتطلب قيام 

مجلس مفويض الهيئة بإصدار تعليامت لتنفيذ أحكام هذا النظام، وذلك لعدم وجود حاجة لهذه التعليامت، وقد تم رفعه 

لديوان الترشيع والرأي.

4-7-4 املشاركة يف تعديل نظام الطوابع وتعديالته 

تم تشكيل لجنة مبشاركة كل من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ورشكة الربيد االردين وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

لتعديل نظام الطوابع الربيدية رقم 161 لسنة 2003، وقد تم العمل عىل إجراء مراجعة شاملة لنظام الطوابع الربيدية حيث 

تضمنت التعديالت االحكام التنظيمية لعملية بيع الطوابع الربيدية داخل وخارج اململكة باالضافة اىل ادخال بعض التعريفات 

والتعديالت الفنية الالزمة عند اصدار وبيع الطوابع الربيدية مبا فيها الطوابع االلكرتونية.
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)4-8( املسؤولية املجتمعية 

4-8-1 إعداد مسودة ارشادات االستخدام االمن لالنرتنت 

شاركت الهيئة يف اللجنة الفنية املتخصصة لوضع وتفعيل إرشادات االستخدام اآلمن لالنرتنت، علامً ان هذه اإلرشادات موجهة 

إىل الرشكاء يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املعنيني بتقديم خدمات النفاذ لإلنرتنت وتطبيقات االنرتنت املختلفة 

ليصار اىل تنفيذها من قبلهم؛ وذلك بهدف توفري البيئة اآلمنة للمستفيدين من خدمات اإلنرتنت، وقد جاءت هذه املبادرة تنفيذاً 

للسياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 2012، وتحديداً للبند 140 منها والذي ينص عىل: » ستقوم الحكومة، 

من خالل الهيئة، بالعمل مع مزودي خدمات اإلنرتنت لتوفري املشورة للمستخدمني حول االستخدام اآلمن لإلنرتنت وحامية 

األطفال، وكذلك بالعمل عىل منع وحجب املواقع اإلباحية بالوسائل املمكنة و من خالل متكني املستفيدين من الحد من النفاذ 

اىل أي محتوى غري مرغوب به، واتخاذ اي من االجراءات الترشيعية والتنظيمية لتحقيق ذلك«.

4-8-2 حملـة للتبـرع بالـدم بالتعـاون مع بنك الدم الوطني

نظمت الهيئة يف مقرها وبالتعاون مع بنك الدم الوطني حملة للتربع بالدم شارك فيها موظفي الهيئة بكافة مستوياتهم اإلدارية 

باإلضافة إىل بعض املراجعني لدى الهيئة. وجاء تنفيذ الحملة انسجاماً مع توجهات الهيئة نحو تحقيق التكامل والتواصل مع 

مؤسسات املجتمع املدين سيام تلك العاملة يف الحقل الطبي والتي تقدم العون واملساعدة لكافة فئات املجتمع األردين. 

4-8-3 ترشيد استهالك الطاقة

قامت الهيئة باتخاذ العديد من اجراءات ترشيد استهالك الطاقة، حيث قامت عىل سبيل املثال باستبدال عدد من وحدات االنارة 

بوحدات توفري طاقة نوع )led(، حيث كانت كمية الطاقة الكهربائية املستهلكة خالل عام 2013 )466061( كيلو واط وخالل 

عام 2014 )419869( كيلو واط وبانخفاض مقداره )46194( كيلو واط، حيث بلغت نسبة الوفر )9(% التي تحققت يف استهالك 

الطاقة الكهربائية يف الهيئة خالل عام 2014 عام كانت عليه خالل عام 2013.

4-8-4 برنامج التوعية

تم عقد 27 محارضة توعوية ملوظفي الهيئة شملت 14 موضوعاً مختلفاً، حيث استعانت الهيئة بجهتني خارجيتني لتقديم 

محارضتني حول »أثر األرسة عىل املخدرات« و»قانون الضامن االجتامعي وترشيعاته«. بينام قّدم عدد من موظفي الهيئة باقي 

املحارضات، منها »تعليامت الدوام الرسمي«، »التدقيق وأنواعه وأهميته«، »احتساب رأس املال العامل لرشكات االتصاالت«، 

»حامية مصالح املستفيدين، وغريها من املحارضات التي تهم موظفي الهيئة.
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5-  الفعاليات املحلية واملشاركات الخارجية 2014 

 • ورشات عمل محلية

EMERG ترأس الهيئة للمجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت 

ترأست الهيئة خالل العام 2014 رئاسة املجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت وحرصت خالل تلك الفرتة عىل االلتزام 

بالهدف العام للمجموعة املتمثل بإيجاد بيئة اتصاالت منسجمة ومتقاربة لدول حوض املتوسط تساهم يف إحداث التنمية 

املستدامة وتساهم يف بناء املجتمعات الرقمية. وقد انبثق عن تراس الهيئة للمجموعة عدة فعاليات نذكر منها:

2014/2/12 )EMERG( االجتامع العام ألعضاء املجموعة االرومتوسطية ملنظمي االتصاالت -

   استضافت الهيئة االجتامع العام للمجموعـة االرومتوسطية ملنظمي االتصاالت )EMERG(، مبشاركة رؤساء وممثيل الهيئات  

   التنظيمية األعضاء يف املجموعة باإلضافة إىل ممثلني عن املفوضية األوروبية. وقد تم خالل االجتامع مناقشة عدة مواضيع

   خصوصا ما يتعلق بعرض نتائج االجتامعات والفعاليات وحلقات العمل التي عقدت خالل عام 2013، وإقرار التوصيات 

   والتقرير السنوي املعياري للمجموعة لعام  2013، وتغطية برامج عمل املجموعة وأنشطتها لعام 2014، وتطوير وإدامة كفاءة 

   واستمرارية املجموعة، وتوسيع نشاطات املجموعة من خالل انتهاج سياسة اتصال تعزز أوجه وسبل التعاون مع املنظامت  

   الدولية واإلقليمية يف مجال االختصاص.

- ورشة عمل حول تنظيم خدمات االنرتنت عريض النطاق  17- 2014/6/18

   استضافت الهيئة فعاليات ورشة عمل حول موضوع تنظيم خدمات االنرتنت عريض النطاق وذلك بتمويل من املفوضية  

   األوروبية، وقد شارك يف فعاليات الورشة ممثلون عن الدول العربية واألوروبية األعضاء يف املجموعة والتي جاء عقدها استناداً  

   إىل نتائج االجتامع العمومي للمجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت الذي عقد يف عامن يف شباط 2014. وناقش 

   املتحدثون وهم خرباء مختصون من الهيئات التنظيمية املشاركة يف الورشة املواضيع املتعلقة بخدمات املستفيدين من خدمات 

   االنرتنت عريض النطاق من حيث جودة الخدمة، وأهم التطورات بخصوص حيادية التكنولوجيا. 

2014/8/28-24 )CIRT( ورشة العمل حول تقييم الجاهزية إلنشاء مراكز االستجابة لطوارئ املعلوماتية

استضافت الهيئة ورشة العمل حول تقييم الجاهزية إلنشاء مراكز االستجابة لطوارئ املعلوماتية )CIRT(، وذلك بتنظيم من   

االتحاد الدويل لالتصاالت/ املكتب اإلقليمي العريب بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

وعقدت هذه الورشة اإلقليمية استكامالً للجهد الذي يبذله املكتب اإلقليمي العريب لالتحاد الدويل لالتصاالت من اجل تعزيز  

هذه املبادرة يف املنطقة العربية، وهدفت إىل مساعدة املشاركني من دولة فلسطني واالردن يف تقييم الجاهزية إلنشاء مراكز  

االستجابة لطوارئ املعلوماتية CIRT من أجل التعامل بفعالية مع مخاطر وهجامت الجرمية اإللكرتونية، وبناء القدرات يف 

تنفيذ املراكز الخاصة بها باعتبارها أداة أساسية يف مكافحة الجرائم اإللكرتونية عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي عن 

طريق التعاون بني املراكز املختلفة، حيث تعترب الحاجة ملحة إىل التفاعل والتعاون والتنسيق بني مختلف املراكز بعد إنشائها 

بحيث تتصدى وتؤمن االستجابة الفعالة ملشاكل الجرمية اإللكرتونية املنسقة.
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   • املشاركات الخارجية 

GSMA 2014 مؤمتر الرابطة الدولية ملشغيل الهواتف املتنقلة    

     برشلونة/ اسبانيا  2/26-24 /2014

    شاركت الهيئة يف فعاليات املؤمتر السنوي للرابطة الدولية ملشغيل الهواتف املتنقلة GSMA واالجتامع الوزاري الخاص 

    بالرابطة.

WTDC 14 مؤمتر تنمية االتصاالت    

    ديب/ اإلمارات العربية املتحدة 3/30 – 2014/4/10

    شاركت الهيئة يف فعاليات مؤمتر تنمية االتصاالت الخاص باالتحاد الدويل لالتصاالت، والذي يعد من أهم الفعاليات الدورية  

    ويعقد كل أربع سنوات، حيث تشكل مخرجاته اإلطار العام للمواضيع والربامج واملشاريع التي يتمخض عنها أدلة اسرتشادية 

    وتوجهات عملية لتنمية قطاع االتصاالت وخطط العمل املتعلقة بها للسنوات األربعة القادمة.

    هذا وقد تم انتخاب املهندس وسام رماضني، عضو مجلس مفويض  الهيئة، كنائب رئيس للجنة الدراسات االوىل عن املجموعة  

    العربية، وانتخاب املهندس األنصاري املشاقبة، عضو مجلس مفويض الهيئة، كنائب رئيس يف لجنة TDAG عن املجموعة 

    العربية.

 SAMENA Council اجتامع مجلس االتصاالت لدول رشق آسيا وشامل أفريقيا والرشق األوسط    

    الكويت 2014/3/17-16

   SAMENA Council شاركت الهيئة يف فعاليات اجتامع مجلس االتصاالت لدول رشق آسيا وشامل أفريقيا والرشق األوسط    

    حيث تناول االجتامع مناقشة موضوع »أعمدة ومرتكزات قطاع االتصاالت األربعة التي من شأنها تحفيز النمو االقتصادي 

    وتحديث التنمية املستدامة«.

AREGNET 2014 االجتامع السنوي الثاين عرش للشبكة العربية لهيئات تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات    

    مسقط/ سلطنة عامن  4/28 – 2014/5/1  

عرش  الثاين  السنوي  االجتامع  فعاليات  الهيئة  شاركت 

وتقنية  االتصاالت  تنظيم  لهيئات  العربية  للشبكة 

عن  رسميا  اإلعالن  االجتامع  خالل  تم  حيث  املعلومات، 

 ،2014 العام  خالل  الشبكة  رئاسة  عامن  سلطنة  تويل 

عن  املنبثقة  الشبكة  مشاريع  كافة  مراجعة  اىل  باإلضافة 

 ،2014 للعام  عمل  خطة  مسودة  وأعداد  عملها  خطة 

الجديدة. باملشاريع  الخاص  العمل  فرق  وتقسيم  وإقرارها 
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 GSR 14 الندوة العاملية الرابعة عرشة ملنظمي االتصاالت

املنامة/ مملكة البحرين  2014/6/5-3

شاركت الهيئة يف فعاليات الندوة العاملية الرابعة عرشة ملنظمي االتصاالت، كام شاركت الهيئة، بصفتها ترتأس املجموعة 

األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت EMERG، يف اجتامع الروابط التنظيمية الذي سبق الندوة وقامت بتقديم عرض توضيحي 

بعنوان »سد الفجوة الرقمية يف دول حوض املتوسط« والتي استعرض من خاللها نشاطات املجموعة والتعريف بها ودورها 

يف إحداث التقارب واالنسجام يف األطر التنظيمية بني دول جنوب املتوسط ونظرياتها يف دول االتحاد األورويب سعيا لبناء 

بيئة اتصاالت مستقرة ومتطورة تساهم يف النمو االقتصادي وإحداث التنمية املستدامة، كام شاركت الهيئة يف أعامل الوثيقة 

االسرتشادية ألفضل املامرسات العاملية يف موضوع حامية حقوق املستهلك يف املجتمع الرقمي والتي شكلت مغزى أو شعار 

الندوة بشكل عام.

اجتامع املجموعة األوروبية ملنظمي االتصاالت االلكرتونية ومجموعة دول أمريكا الالتينية ملنظمي االتصاالت

BEREC & REGULATEL Summi

بيونس أيريس/ األرجنتني 2014/7/22-21

شاركت الهيئة، بصفتها ترتأس املجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت، يف فعاليات اجتامع الرابطة األوروبية ملنظمي 

االتصاالت االلكرتونية ومجموعة دول أمريكا الالتينية ملنظمي االتصاالت BEREC & REGULATEL Summit، والذي ناقش 

موضوع »التحديات التنظيمية لالنرتنت« مبشاركة واسعة من منظمي االتصاالت من الجانبني.

اجتامعات لجان الدراسة الخاصة باالتحاد الدويل لالتصاالت

شاركت الهيئة يف أعامل لجان الدراسات الخاصة باالتحاد الدويل لالتصاالت، وعىل النحو التايل:

- االجتامع األول والثاين ITU-D Study Group الذي عقد يف جنيف خالل الفرتة من 2014/9/26-15.

- االجتامع التاسع عرش للمجموعة TDAG الذي عقد يف الفرتة من 9/29 – 2014/10/1.
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UFM االجتامع الوزاري » االتحاد من أجل املتوسط« لالقتصاد الرقمي

بروكسل/ بلجيكا 2014/9/30

شاركت الهيئة، بصفتها ترتأس املجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت، يف أعامل االجتامع الوزاري لالتحاد من أجل املتوسط 

لالقتصاد الرقمي حيث هدف االجتامع اىل تعزيز روابط التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء لجني مثار االقتصاد الرقمي من أجل 

املواطنني واملستهلكني والرشكات يف املنطقة األورومتوسطية.

متخض عن االجتامع الوزاري نتائج ذات أهمية بالغة تم تلخيصها مبا يعرف بإعالن االتحاد من اجل املتوسط Declaration والذي 

ركز عىل تعزيز اطر التعاون والتنسيق بني األجهزة التنظيمية يف منطقة حوض املتوسط إليجاد بيئة أسواق اتصاالت متطورة 

 EMERG ومتجانسة، باإلضافة اىل ترحيبه باستمرار دعم املفوضية األوروبية املايل للمجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت

للفرتة من 2019-2015.

 Plenipotentiary 14 مؤمتر املندوبني واملفوضني

بوسان/ جمهورية كوريا 10/20 -2014/11/7

شاركت الهيئة ضمن الوفد االردين يف فعاليات مؤمتر املندوبني املفوضني PP14 والذي يعترب الحدث الرئييس الذي تقرر خالله 

الدول األعضاء يف االتحاد الدور املستقبيل للمنظمة، ويتحدد بذلك قدرة املنظمة عىل التأثري عىل تنمية تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتوجهاتها عىل الصعيد العاملي، كام أن املؤمتر يعد مبثابة الهيئة العليا لالتحاد املسؤولة عن وضع السياسات، ويُعقد 

كل 4 سنوات، ويضطلع مبهمة إعداد الخطط اإلسرتاتيجية واملالية لفرتة أربعة سنوات قادمة وينتخب فريق اإلدارة العليا للمنظمة 

والدول األعضاء يف املجلس وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

  WTIS-2014 ملتقى االتحاد الدويل لالتصاالت الثاين عرش ملؤرشات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تبلييس/ جمهورية جورجيا 2014/11/26-24

شاركت الهيئة ضمن الوفد األردين املشارك يف أعامل امللتقى العاملي الثاين عرش ملؤرشات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

حيث مثل امللتقى فرصة لتبادل الخربات واملعارف يف مجال قياس مؤرشات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبشاركة 

واسعة من صانعي السياسات واملنظمني والخرباء من مختلف دول العامل وبرعاية االتحاد الدويل لالتصاالت.

ITU Telecom World 2014 منتدى ومعرض تيليكوم العاملي لالتحاد الدويل لالتصاالت

الدوحة/ قطر  2014/12/10-7  

شاركت الهيئة يف فعاليات منتدى تيليكوم اتحاد االتصاالت العاملي ITU World Telecom 14 والذي حمل شعار )الرتكيز عىل 

املستقبل يف بناء املجتمع املعلومايت( مبشاركة واسعة من صانعي السياسات واملنظمني والرشكات واملزودين . 
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الفصل السادس
مذكرات تفاهم
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6- مذكرات تفاهم

    مذكرة التفاهم بني الهيئة والبنك املركزي

    وقعت الهيئة مع البنك املركزي األردين مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتنسيق بني الطرفني يف مجال الرقابة واإلرشاف عىل  

ل        مقدمي خدمة الدفع بواسطة الهاتف النقال ومشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة؛ علامً بأن البنك املركزي هو املشغِّ

    الرسمي للبدالة الوطنية والذي يُصدر التعليامت الناظمة للدفع بواسطة الهاتف النقال، بينام ستقوم الهيئة مبتابعة قيام 

    املشغلني بتقديم خدماتهم مبا يضمن تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين مبستوى فني وتقني عاٍل وبشكل آمن وفعال 

    وبأسعار معقولة.

    مذكرة تفاهم بني الهيئة وهيئة تنظيم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت – تركيا

    لغايات توثيق عرى التعاون والتنسيق بني األجهزة والهيئات التنظيمية األعضاء يف املجموعة األورومتوسطية ملنظمي   

    االتصاالت EMERG، ونظرا للعالقات التاريخية والصداقة املتميزة بني اململكة األردنية الهاشمية والجمهورية الرتكية، تم 

    عىل هامش االجتامع العام للمجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالتEMERG  والذي عقد يف عامن بتاريخ   

    2014/2/12 التوقيع عىل مذكرة التفاهم للتعاون الثنايئ بني الهيئة وهيئة تنظيم املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الرتكية،  

    ومن الجدير بالذكر أن املذكرة تتضمن العديد من الجوانب التي من شأنها ايجاد عالقة تعاونية وتشاركية يف موضوع تبادل 

    الخربات واملعارف.

     توقيع مذكرة التفاهم بني الهيئة ووزارة االتصاالت واملعلوماتية الليبية

    استجابة اىل طلب وزارة االتصاالت واملعلوماتية يف دولة ليبيا الشقيقة، والتي متثل الجهة الرسمية املعنية بتنظيم  

    االتصاالت، وبهدف تنمية اوارصالتعاون وتبادل املعارف واملعلومات املتخصصة، تم التوقيع عىل مذكرة التفاهم للتعاون 

    الثنايئ بني الهيئة ووزارة االتصاالت واملعلوماتية الليبية بتاريخ 2014/2/23.

    تشتمل هذه املذكرة عىل العديد من الجوانب املتعلقة بتبادل املعلومات واألبحاث والدراسات والزيارات.
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الفصل السابع
البناء املؤسيس
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7-  البناء املؤسيس 

انطالقا من الوعي بأهمية ترسيخ الفكر املؤسيس فيها، استمرت الهيئة بتفعيل العمل املؤسيس يف مختلف جوانب العمل 

املتضمنه مختلف الربامج واملشاريع اإلدراية، والذي تهدف الهيئة من خالله إىل ترسيخ ثقافة التميز واإلرتقاء بسوية األداء 

الفردي واملؤسيس.

الرىض الوظيفي 

قامت الهيئة باجراء دراسة متخصصة لقياس مستوى الرىض الوظيفي ملوظفيها وتحديد العوامل الرئيسية واملؤثرة يف تكوين 

الرىض لدى املوظفني وقياسها وصوالً اىل تنفيذ عدد من الحلول والتوجيهات التي تساعد يف تحسني الرىض وتقوية الوالء 

والشعور باالستقرار واالمان الوظيفي والذي يؤدي بدوره اىل تعزيز قدرة الهيئة عىل تحقيق أهدافها ومواجهة اية تحديات 

تعرتضها.

برنامج توجيه املوظفني الجدد

يهدف هذا الربنامج اىل تعريف املوظفني الجدد مبختلف دوائر واقسام الهيئة وطبيعة عملها والدور الذي تضطلع فيه 

وموظفيها، باالضافة اىل إتاحة املجال للموظفني الجدد للتعارف، والذي من شأنه خلق بيئة عمل مريحة ومتعاونة.

دراسة معدل الدوران الوظيفي

تقوم الهيئة بصورة سنوية بتنفيذ دراسة متخصصة تقوم من خاللها بتحديد معدل الدوران الوظيفي يف الهيئة، حيث يعكس 

معدل الدوران الوظيفي نسبة العاملني الذين يرتكون العمل سواء أكان السباب من املمكن تجنبها أو السباب حتمية من غري 

املمكن تجنبها، حيث تساعد هذه الدراسة عىل تحديد أسباب ترك املوظفني للعمل وتساعد ايضا يف تحديد ووضع اليات 

واجراءات لتقليل معدل الدوران الوظيفي ودراسة اثر ارتفاع معدل الدوران الوظيفي عىل الهيئة.
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الفصل الثامن
الحسابات الختامية للهيئة للعام 2014
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املوجودات

املوجودات املتداولة

نقد ونقد معادل

إيرادات مستحقة

ذمم مدينة 

أرصدة مدينة اخرى

مستودعات

عطاءات وقرارات إحالة غري موردة

مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

عطاءات وقرارات إحالة غري موردة

ممتلكات ومعدات

مجموع املوجودات غري املتداولة

مجموع املوجودات

املطلوبات والوفر املحتفظ به

املطلوبات املتداولة

إيرادات مقبوضة مقدما

إيرادات رخص وترددات غري متحققة

ذمم دائنة 

أمانات 

أرصدة دائنة

مجموع املطلوبات املتداولة

الوفر املحتفظ به 

مجموع املطلوبات والوفر املحتفظ به

2014

دينـار أردنـي

 25,742,940

 29,690,776

 180,906

 335,115

 24,139

 9,485

 55,983,361

 1,175,780

 2,784,031

 3,959,811

 59,943,172

 1,447,234

 69,682

 2,345,649

 22,484,928

 4,404

 26,351,897

 33,591,275

 59,943,172

2013

دينـار أردنـي

 25,002,467

 31,881,083

 45,966,766

 206,068

 22,275

 5,310

 103,083,969

 1,551,352

 2,826,916

 4,378,268

 107,462,237

 974,194

 53,245

 3,091,620

 20,745,199

 674 

 24,864,932

 82,597,305

 107,462,237

قامئة املركز املايل كام يف 31 كانون األول 2014 

8- الحسابات الختامية للهيئة للعام 2014
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ال يعترب كامل رصيد الوفر املحتفظ به وفراً نقدياً، حيث ميثل هذا املبلغ إيرادات تخص عام 2014 وتتعلق بحصة الهيئة من عوائد 

التشغيل للرشكات املرخصة حيث سيتم قبضها خالل عام 2015 وإيرادات مثبتة يف سجالت الهيئة ومتنازع عليها يف املحاكم.

قامئة التغريات يف الوفر املحتفظ به للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2014

اإليرادات

صايف إيرادات تشغيلية 

إيرادات أخرى

مجموع االيرادات

النفقات

نفقات تشغيلية 

نفقات تحويلية

نفقات استشارات فنية ودراسات

ديون مشكوك يف تحصيلها

مجموع النفقات

وفر السنة 

2014

دينـار أردنـي

 294,344,826

 1,255,928

 295,600,754

)3,695,889(

)252,170(

)407,259(

)49,619,724(

)53,975,042(

 241,625,712

2013

دينـار أردنـي

 81,221,358

 1,992,961

 83,214,319

)3,704,566(

)227,795(

)311,341(

 -

)4,243,702(

 78,970,617

قامئة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2014

رصيد 1 كانون الثاين 2013

الوفر

مبالغ محولة لوزارة املالية

رصيد 31 كانون األول 2013

الوفر

مبالغ محولة لوزارة املالية

رصيد 31 كانون األول 2014

الوفر املحتفظ به

 65,038,692

 78,970,617

)61,412,004(

 82,597,305

 241,625,712

)290,631,742(

 33,591,275
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الوفر

تعديالت لـ :

إستهالكات

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية :

إيرادات مستحقة

ذمم مدينة 

أرصدة مدينة أخرى

مستودعات

إيرادات مقبوضة مقدما

إيرادات رخص وترددات غري متحققة

ذمم دائنة 

أمانات

أرصدة دائنة 

صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثامرية

عطاءات وقرارات إحالة غري موردة

رشاء ممتلكات ومعدات

صايف النقد من األنشطة اإلستثامرية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

مبالغ محّولة لوزارة املالية 

صايف النقد من األنشطة التمويلية

صايف التغري يف النقد والنقد املعادل

النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة 

2014

دينـار أردنـي

 241,625,712

 438,283

 159

 2,190,307

 45,785,860

)129,047(

 )1,864(

 473,040

 16,437

)745,971(

 1,739,729

 3,730

 291,396,375

 371,397

)395,557(

 )24,160(

)290,631,742(

)290,631,742(

 740,473

 25,002,467

 25,742,940

2013

دينـار أردنـي

 78,970,617

 497,205

 -

 4,792,199

)21,704,374(

 265

 5,312

 178,773

)20,031(

 1,881,249

 3,934,961

 )504(

 68,535,672

 )1,423,822(

)82,045(

 )1,505,867(

)61,412,004(

)61,412,004(

 5,617,801

 19,384,666

 25,002,467

قامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2014
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امللحقات
- مالمح الخطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة 2016-2013

- قطاع االتصاالت يف اململكة/ مؤرشات وأرقام

- التقرير السنوي املتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة   
  العامة للحكومة يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  

  والربيد عن العام 2014
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ملحق رقم )1(
مالمح الخطة االسرتاتيجية للهيئة للفرتة 2016-2013

الرؤية والرسالة والقيم املؤسسية

الرؤية:

نحو بيئة اتصاالت وخدمات بريدية متميزة تدعم بفاعلية التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة يف األردن.

الرسالة:

تتمثل رسالة الهيئة بغية تحقيق رؤيتها للقطاعات التي تنظمها مبا ييل: 

• ضامن توفر خدمات اتصاالت إلكرتونية وبريدية متقدمة ذات جودة عالية و بأسعار مناسبة للجميع 

• إدامة بيئة تنظيمية متكيفة تنافسية متطورة

• العمل مع جميع املستفيدين والرشكاء بانفتاح وشفافية ومهنية عالية

• حامية مصالح مشرتيك خدمات االتصاالت والربيد واالستمرار بنرش التوعية

• الحفاظ عىل بناء مؤسيس مبقاييس عاملية

القيم املؤسسية:

• ثقافة التميز

• املرونة والشفافية

• روح الفريق

• العدالة

• املبادرة و اإلبداع
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الغايات واالهداف واملهام الرئيسية 
تتضمن الخطة اإلسرتاتيجية للهيئة يف طياتها خطة عمل تفصيلية لألعوام الثالثة القادمة. بحيث يتفرع من تلك الخطة التفصيلية 

العديد من املهام واملسؤوليات التي سيتم تنفيذها خالل الفرتة التي تغطيها الخطة اإلسرتاتيجية:

الغاية رقم 1:  إدامة التنظيم الفعال لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
الهدف: تعزيز الظروف املالمئة للمنافسة الفعالة واملستدامة يف قطاع االتصاالت

املهام:

    • تطبيق تجزئة مكونات الدارة املحلية.

    • إعداد وتحديث احتساب أجور الربط البيني ضمن منهجية الكلف املتزايدة طويلة األمد بني املشغلني يف قطاع االتصاالت.

    • تبسيط إجراءات الحصول عىل الرخص التي ال تستخدم املوارد النادرة.

    • مراجعة أسس وقواعد املنافسة يف قطاع االتصاالت لضامن استمرار املنافسة.

الهدف: االنتهاء من تنفيذ مخرجات مرشوع دراسة مراجعة أسواق االتصاالت واإلعداد للدراسة القادمة

املهام:

• استكامل تطبيق العالجات التنظيمية املنبثقة عن مراجعة األسواق وتقييم أثرها.

• اإلعداد ملرشوع دراسة جديدة لألسواق. 

• تطبيق تعليامت فصل الحسابات عىل املشغلني املهيمنني يف أسواق االتصاالت.

• إقرار وتطبيق منهجية احتساب أجور تجزئة السيل الرقمي وتجزئة الدارات املحلية.

الهدف: تحديث األطر التنظيمية ملواكبة مستجدات قطاع االتصاالت

املهام:

• استكامل مراجعة / تعديل األطر التنظيمية املرتبطة بنتائج دراسة السوق )تعليامت الربط البيني، تعليامت حامية املنافسة(.

• إعداد اإلطار التنظيمي للتوثيق اإللكرتوين.

• مراجعة تعليامت فض املنازعات بني املرخص لهم.
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الهدف: مراجعة األطر التنظيمية املتعلقة بالطيف الرتددي يف ظل التغريات يف ظروف السوق والتطورات التكنولوجية العاملية.

املهام:

 Digital( تحديد االستخدام األمثل وأسلوب ترخيص الطيف الرتددي الناتج عن التحول للبث اإلذاعي/ التلفزيوين الرقمي •

.)Dividend

• مراجعة إجراءات ومتطلبات الحصول عىل املوافقات النوعية ألجهزة االتصاالت الراديوية.

• مراجعة االتفاقيات الخاصة بتنسيق الرتددات مع دول الجوار وحيثام دعت الحاجة لذلك.

• مراجعة الجدول الوطني للرتددات ليواكب التقنيات الحديثة ومبا يتوافق مع التزامات اململكة.

الهدف: تسهيل نرش خدمات االتصاالت الحديثة. 

املهام:

• مراجعة خطة الرتقيم الوطنية.

.)Machine to Machine( إصدار تعليامت استخدام معدات االتصال بنمط جهاز لجهاز •

• تقييم تطبيق قابلية نقل األرقام.

الهدف: التنظيم الفعال للخدمات الربيدية.

املهام:

• مراجعة اإلجراءات املرتبطة برتخيص الخدمات الربيدية. 

• استمرار مراقبة وتحليل سوق الربيد األردين.

• اعتامد مؤرشات أداء رئيسية ملقدمي خدمات الربيد.

• مراجعة األطر التنظيمية املرتبطة بالخدمات الربيدية.

الهدف: تبسيط اإلجراءات الفنية.

املهام:

• تعديل تعليامت الحصول عىل املوافقات النوعية. 

•  أمتتة إجراءات إصدار املوافقات النوعية.

• أمتتة إجراءات الرتقيم.

• تفعيل برنامج النافذة الواحدة.
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الغاية رقم 2: تعزيز توفر خدمات اتصاالت عريضة النطاق بأسعار معقولة
الهدف: االستمرار يف تفعيل األطر التنظيمية املتعلقة بتقديم خدمات االتصاالت عريضة النطاق.

املهام:

    • تطبيق أشكال مختلفة من تجزئة السيل الرقمي.

    • تحفيز نرش خدمات االتصاالت املتنقلة عريضة النطاق.

    • تحديث رشوط النفاذ لخدمات االنرتنت عريض النطاق.

الغاية رقم 3:  متكني املستهلك لخدمات االتصاالت والخدمات الربيدية وحامية مصالحه

الهدف: تعزيز دور وفعالية الهيئة يف حامية مصالح املستهلكني وزيادة الوعي لديهم بخدمات االتصاالت والربيد 

بالتنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني.

املهام:

    • إعداد وتنفيذ حمالت التوعية العامة وبرامج التثقيف بني الفئات املستهدفة.

    • إصدار ونرش األدلة االسرتشادية للمستهلكني واملتعلقة بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

    • تشكيل جهة استشارية للمستهلكني لتمثيل مصالحهم ولتقديم مدخالت للهيئة بهذا الخصوص.

    • االستمرار بإجراء املسوحات السنوية لقياس مدى رىض املستهلكني عن مستوى خدمات االتصاالت التي يقدمها   

       املرخصون ومستوى وعيهم لدور الهيئة.

    • فحص جودة خدمات االتصاالت املتنقلة بشكل دوري ومن خالل طرف ثالث ونرشها. 

    • مراجعة اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة إلضافة خدمات الجيل الثالث وحذف الخدمات التي مل يعد حاجة  

      لتغطيتها بهذا اإلطار.

    • جمع وتحليل ونرش اإلحصاءات واملعلومات املتعلقة بجودة الخدمة.

    • دراسة تعليامت خدمات التكاليف املضافة وأثرها التنظيمي وإجراء التعديالت الالزمة.

الهدف: مراجعة األطر التنظيمية والفنية ذات العالقة بالسالمة العامة وتحديثها.

املهام:

    • مراجعة املواصفات املعتمدة ألجهزة االتصاالت ومدى تأثريها عىل الصحة العامة.

    • مراجعة تعليامت إقامة وإنشاء املواقع الراديوية ومبا يرتبط بالسالمة العامة. 
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الغاية رقم 4: تعزيز مكانة الهيئة كجهة ناظمة عىل مستوى عاملي 

الهدف: الحفاظ عىل املستوى املتميز للهيئة وتعزيز مكانتها لتبقى أمنوذجاّ يحتذى به

املهام:

    • تحديث وتطوير املوقع اإللكرتوين للهيئة. 

    • توسيع مظلة الخدمات اإللكرتونيّة التي ُتقدم للعمالء. 

    • متابعة تطوير برامج وتطبيقات األنظمة الخاصة بإدارة شؤون املوظفني. 

    • تبني مبادئ إدارة الجودة الشاملة. 

    • االستمرار بتسهيل إجراءات العمل املتعلقة مبتلقي الخدمة الخارجي. 

    • مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت. 

    • مراجعة مصفوفة تفويض الصالحيات وفقاً لنظام الخدمة املدنية. 

    • مراجعة تعليامت تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الرتخيص السنوية. 

    • تطوير وتحديث الربامج املالية العاملة لدى الدائرة املالية وتهيئتها لغايات نظام الدفع اإللكرتوين.

    • وضع األسس والقواعد الالزمة لضبط وتدقيق إيرادات الهيئة من عوائد ترخيص سنوية وحصة مشاركة بالعائدات.

الهدف: رفع فعالية وكفاءة املوارد البرشية يف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

املهام:

    • استقطاب الكفاءات العالية واملدربة للعمل لدى الهيئة.

    • تطوير برامج املحافظة عىل املوظفني ذوي الكفاءة.

    • تأهيل وتطوير الكوادر البرشية من خالل تعزيز املهارات واملعارف لدى موظفي الهيئة.

    • مراجعة وتقييم األثر التدريبي للخطة التدريبية السنوية.

الهدف: تعزيز وتطوير دور االتصال بالتنسيق مع كافة الرشكاء املعنيني.

املهام:

    • إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية االتصال الخارجي لألعوام 2013 - 2016.

    • إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية االتصال الداخيل لالعوام 2016-2013.

الهدف: تعزيز إدارة املعرفة يف الهيئة.

املهام:

    • إعداد وتنفيذ إسرتاتيجية إدارة املعرفة لألعوام 2013 - 2016.

    • مراجعة وتطوير إسرتاتيجية إدارة املعلومات.
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العام

أعداد املشرتكني )الف(

نسبة االنتشار بني السكان )%(

ملحق رقم )2(
قطاع االتصاالت يف اململكة/ مؤرشات وأرقام

جدول رقم )1(

املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت خالل الفرتة )2014-2009(

5.05.2

6.3
6.8

8.0
8.4

أعداد مشرتيك الهاتف الثابت ونسبة اإلنتشار

2014  2013  2012  2011  2010  2009

375,5  379  401  424  485  501 

5,0  5,2  6,3  6,8  8,0  8,4  
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جدول رقم )2(

املؤرشات املتعلقة بخدمة الهاتف الخلوي خالل الفرتة )2014-2009(

العام

أعداد االشرتاكات )الف(

نسبة االنتشار بني السكان )%(

147

أعداد اشرتاكات الهاتف الخلوي ونسبة اإلنتشار

11,095

108

120
108

101

140 142

2014  2013  2012  2011  2010  2009 

 10,314    8,984  7,483  6,620  6,014

147  142    140   120          101 
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جدول رقم )3(

املؤرشات املتعلقة مبستخدمي خدمة االنرتنت خالل الفرتة )2014-2009(

العام

أعداد املستخدمني )الف(

نسبة االنتشار بني السكان )%(

2014  2013  2012  2011  2010  2009 

5,650  5,320  4,260  3,137  2,324  1,742

75  73   67  51  38  29  

75

أعداد مستخدمي اإلنرتنت ونسبة اإلنتشار

29

38

51

67

73
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الهاتف الثابت

الهاتف الخلوي

االنرتنت 

خدمات اتصاالت أخرى

املجموع

جدول رقم )4(

تطور حجم االستثامر يف قطاع االتصاالت )2009-2014( باملليون دينار

جدول رقم )5(

تطور عدد العاملني يف قطاع االتصاالت )2014-2009(

الهاتف الثابت

الهاتف الخلوي

االنرتنت 

خدمات اتصاالت أخرى

املجموع

2009

24

120

31

0,5

175,5

2009

2060

2296

1080

320

5756

2010

15

124

80

0,8

219,8

2010

1958

2464

830

65

5317

2011

14

101

26

1

142

2011

1964

1796

779

61

4600

2012

18

122

4

0

144

2012

1900

2143

533

20

4596

2013

8

127

3

0

138

2013

1741

2151

300

20

4212

2014

17,1

131,5

11,4

0

160

2014

1644

2133

500

27

4304

حجم االستثامر السنوي يف قطاع االتصاالت )دينار أردين(

أعداد العاملني يف قطاع االتصاالت
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ملحق رقم )3(
التقرير السنوي املتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد عن العام 2014

استكامال ملا التزمت به هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات املاضية وال زالت لتنفيذ متطلبات بنود السياسة العامة للحكومة يف 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد، وتنفيذاً ملا ورد يف الفقرة )32( من الوثيقة والتي تنص عىل »أن تقوم الهيئة بجمع 

املعلومات املتعلقة بتنفيذها للسياسة العامة بانتظام ونرشها سنوياً«، والفقرة )33( والتي تنص عىل »أن تقوم الهيئة بتزويد الوزارة 

بتقرير سنوي عن انجازاتها املتعلقة بتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة املتعلقة بها، وأن تقوم الوزارة برفعه إىل مجلس الوزراء« وحيث 

أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنوداً رئيسة تنيط بالهيئة مسؤولية تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العالقة، فإن هذا التقرير يبني 

أهم ما قامت به الهيئة يف عام 2014 يف سبيل تنفيذ متطلبات السياسة العامة، وعىل النحو التايل:

• قطاع االتصاالت
فيام يتعلق ببنود وثيقة السياسة العامة املتعلقة بتهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املنافسة الفعالة ) البند 3-1(، والحد من آثار الهيمنة 

)البند 3-2( ، قامت الهيئة خالل عام 2014 مبا ييل:

• إصدار التعليامت املعدلة إلجراءات ومعايري اختيار املرخص لهم، وقد تضمنت تلك التعليامت املزيد من التحسينات وتبسيط إجراءات 

  الرتخيص، والعمل عىل عدم تحميل مقدمي طلبات الرتخيص أي أعباء إضافية وحرص متطلبات الرتخيص.

• االستمرار يف مراقبة أسواق االتصاالت عن كثب واتخاذ وتنفيذ القرارات التنظيمية الرضورية لتحقيق املنافسة الفعالة خاصة يف أسواق  

  االتصاالت الثابتة وعريضة النطاق، لتقديم خدمات تفكيك مكونات الدارات املحلية وتطبيق التنظيم الالحق وحسب مقتىض الحال، 

  ويشمل ذلك متابعة أمور اإلعالنات والعروض وااللتزام بعدم املغاالة يف األسعار.

 • إلزام املرخص لهم املهيمنني مبشاركة املرخص لهم اآلخرين ببنيتهم التحتية وضمن أسعار أقرتها الهيئة وحسب منهجية التكاليف طويلة 

  األمد LRIC  والتي حددت األسعار لغاية نهاية عام 2014.

• إصدار القرارات املتعلقة مبخرجات مرشوع مراجعة أسواق االتصاالت، ومنها:

LRICو FAC تعليامت احتساب التكاليف وفق منهجية −  

 Wholesale Broadband Access, Mobile Termination العروض املرجعية الخاصة بخدمات −  
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• منح الرشكة األردنية للهواتف املتنقلة )زين- األردن( ترخيص حزم الرتددات يف النطاق 1800م.هـ والنطاق 2100 م.هـ لتقديم خدمات 

االتصاالت الالسلكية املتنقلة العامة )الجيل الرابع( وتحسني خدمات الجيل الثالث، باإلضافة إىل منحها لهذه الغاية التسهيالت املتعلقة 

بإعفاءات األجهزة واملعدات التي ستستخدمها الرشكة يف إنشاء البنية التحتية وإعفائها من الرسوم الجمركية والرضيبية ملدة أربعة سنوات 

من تاريخ الرتخيص، وكذلك إعفاء الرشكة من تسديد العوائد السنوية للرتددات املرخصة ملدة خمسة سنوات وبنسب محددة لكل سنة، 

مع بقاء املجال متاحا أمام الرشكات املرخصة األخرى للحصول عىل ترخيص تلك الرتددات يف حال رغبتها بذلك.

• تجديد رخصة استخدام الرتددات ضمن النطاق 900م.هـ لرشكة البرتاء األردنية لالتصاالت املتنقلة )اورانج موبايل( ملدة خمس سنوات  

  إضافية.

• منح رخصة اتصاالت فئوية لرشكة أمواج لالتصاالت.

فيام يتعلق بإدامة ثقافة االمتثال للتنظيم )البند 3-2-3(:

• االستمرار يف دراسة كافة الشكاوي املقدمة من املرخص لهم، وذلك ضمن مرجعيات التنظيم السابق والالحق واستنادا لتعليامت حامية 

  املنافسة وقانون االتصاالت وتعليامت فض املنازعات، باإلضافة إىل قيام الهيئة مبتابعة بعض الشكاوي بالتعاون مع مديرية املنافسة /لدى 

  وزارة الصناعة والتجارة.

فيام يتعلق بحامية مصالح املستهلكني من خدمات االتصاالت املختلفة وتقديم الخدمات بجودة عالية، )البند 2- املادة 38(، قامت الهيئة 

مبا ييل:

• نرش تقارير مؤرشات الجودة للنصف الثاين من العام 2013 والنصف األول من العام 2014 الواردة من رشكات االتصاالت بعد التأكد 

  من مطابقتها لتعليامت تطبيق اإلطار التنظيمي ملراقبة الجودة وبشكل يغطي خدمات االتصاالت السلكية الثابتة، واالتصاالت املتنقلة، 

  االنرتنت السليك عريض النطاق، خدمات النفاذ الالسليك الثابت عريض النطاق.

• تشغيل نظام فحص جودة خدمات االنرتنت عريض النطاق ADSL لتمكني املستفيدين من التأكد من جودة الخدمة املقدمة لهم 

  ومقارنتها مع ما تم التعاقد عليه 

• إطالق الحمالت التوعوية املتعلقة بزيادة وعي املستفيدين من خدمات االتصاالت والربيد ومبا يتعلق بحقوقهم يف الحصول عىل خدمات 

  ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة.

• القيام بالجوالت التفتيشية والرقابية عىل الرشكات املرخصة والرشكات املستوردة ألجهزة االتصاالت يف مختلف مناطق اململكة.

• زيادة قنوات التواصل مع متلقي الخدمة من خالل التعاقد مع مركز االتصال الوطني الستالم الشكاوي الخاصة باملستفيدين حول جودة 

  الخدمات املقدمة من قبل املرخصني.
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تعزيز النفاذ إىل االنرتنت ) البند3-3(:

بهدف توفري نفاذ رسيع وموثوق إىل االنرتنت لكافة املستخدمني وبأسعار مناسبة ومعقولة قامت الهيئة مبا ييل:

• اعتامد مبدأ ضامن توفر خدمات االنرتنت عريض النطاق بأسعار مناسبة كغاية ضمن إسرتاتيجية الهيئة 2016-2013

• االستمرار يف تشجيع االستثامر يف مجال االنرتنت وبالتايل زيادة املنافسة عىل صعيد الرسعات والسعات واالنتشار من خالل  

  توفري الرتددات الالزمة لتقديم خدمات متطورة وحديثة 

• إعفاء بعض رشكات اإلنرتنت الثابت عريض النطاق من دفع عوائد الرتددات السنوية وذلك باإلستناد إىل مؤرشات األداء 

  املعتمدة من قبل الهيئة لهذه الغاية وذلك بهدف زيادة نسب إنتشار اإلنرتنت يف املحافظات.

• العمل مع املرخص لهم لتطبيق القرارات التنظيمية املتعلقة بأسواق االتصاالت عريضة النطاق لتقديم خدمات تفكيك الدارات 

  املحلية وتقديم عروض النفاذ بالجملة للخدمات عريضة النطاق، ومتخض عنها:

  − املوافقة عىل تقديم عروض الجملة لخدمة السيل الرقمي بأسعار مخفضة للمناطق ذات نسب االنتشار املنخفضة.

  − العمل مع رشكة االتصاالت األردنية عىل تخفيض أسعار الجملة لخدمات السيل الرقمي والسعات الدولية املقدمة ملزودي 

    خدمات االنرتنت.

• بلغ عدد الرشكات املرخص لها لتقديم خدمات االتصاالت العامة يف اململكة حتى تاريخ 2014/12 كام ييل:

  − )23( رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فردية

  − )50( رشكة حاصلة عىل رخصة اتصاالت فئوية

تعزيز كفاءة استخدام طيف الرتددات الراديوي )البند 4-3(:

بهدف متابعة تحديث سياسات الهيئة املتعلقة باستخدام وتخطيط الرتددات بشكل مستمر وذلك يف ظل التغريات يف ظروف 

السوق والتطورات التكنولوجية واملدخالت التي يتم تقدميها من قبل أصحاب العالقة من القطاعني العام والخاص قامت الهيئة 

بالتايل:

• العمل بشكل مستمر ودائم عىل تحقيق التناغم مع التوزيعات والتخصيصات الدولية للرتددات و تقليل االختالفات بني 

  تخصيص وتوزيع الرتددات محليا وعامليا من أجل تحفيز النفاذ للطيف بأوسع قدر ممكن، مع األخذ بعني االعتبار استخدام 

  الطيف كام هو متبع يف مختلف البلدان املتقدمة.

• االستمرار يف إجراء املراجعة الدورية لتعرفة ترخيص الرتددات واملوافقات الخاصة باألجهزة الراديوية وترخيصها مبا يتناغم مع 

  التطورات الدولية بهذا املجال مام يؤدي إىل تخفيف املتطلبات واإلجراءات ما أمكن وتخفيف أعباء الحصول عىل املوافقات 

  النوعية ألجهزة الراديو. 

• استكامل مراجعة الجدول الوطني لتوزيع الرتددات للعام 2013 وتحديثه ليواكب التقنيات الحديثة ومبا يتوافق مع التزامات 

  اململكة الدولية يف مجال الطيف الرتددي.

• إتاحة املزيد من النطاقات الرتددية لغايات خدمات االتصاالت العامة املتنقلة والثابتة بهدف تشجيع املنافسة ودخول خدمات  

  وتقنيات جديدة واحتساب عوائد الحيازة لتلك النطاقات لغايات االتصاالت املتنقلة والثابتة.

• نرش مناذج لرتخيص وتخصيص الرتددات يف مختلف الخدمات online من خالل نظام إدارة الرتددات املحوسب حيث سيسمح 

  ذلك  بتخصيص الرتددات بطريقة شفافة مع األخذ بعني االعتبار متطلبات األمن والرسية.
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• تبني استخدام أنظمة حاسوبية وأجهزة حديثة لتحليل وتخطيط الطيف الرتددي تأخذ بعني االعتبار التقنيات الراديوية الحديثة 

  واملتطورة، والذي سيؤدي إىل االستجابة بشكل رسيع إىل شكاوى التداخل يف الرتددات وتبني طرق شفافة ورسيعة يف تخصيص 

  وتوزيع الطيف.

• استمرار العمل يف إعداد الدراسات الالزمة ملعرفة حاجة القطاع من الطيف الراديوي للسنوات القادمة آخذين بعني االعتبار 

  ما يتمخض من نتائج التحول للبث التلفزيوين الرقمي، حيث تم إتاحة املزيد من النطاقات الرتددية لتقديم خدمات االتصاالت 

  العامة، ومنها:  800 م.هـ، 1800 م.هـ، 2100 م.هـ، 2300 م.هـ، 2600 م.هـ .

االندماج )البند3 -2-5(:

قوانني االتصاالت واإلعالم املريئ واملسموع:

• شاركت الهيئة يف وضع مسودة قانون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الجديد مع باقي الرشكاء عىل املستويني الرسمي  

  والقطاعي  وجاري العمل عىل توحيد املصطلحات واألحكام الناظمة للبث املريئ واملسموع باإلضافة إىل إعادة النظر بآليات 

  ووسائل فرض العقوبات عىل املخالفني من املرخص لهم مبا يضمن حسن تنفيذ رشوط وأحكام الرخصة وقرارات الهيئة وقد تم 

  رفع املسودة النهائية للقانون إىل ديوان الترشيع والرأي لغايات السري باإلجراءات الترشيعية الالزمة.

• يف ظل تقاسم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وهيئة اإلعالم املريئ واملسموع الصالحية املتعلقة برتخيص خدمات البث وإعادة 

  البث، قامت الهيئة وضمن مرشوع التوأمة مع االتحاد األورويب برسم وتخطيط ووضع سيناريوهات ترخيص املحطات 

  التلفزيونية الرقمية أسوة بأفضل املامرسات األوروبية.

• قامت الهيئة بدراسة مخرجات برنامج التوأمة األردنية األوروبية باعتبارها وثائق اسرتشادية لغايات إيجاد الصيغة األمثل 

  لالندماج فيام يتعلق بالكيفية واملنهج وما بني توحيد القوانني ذات العالقة أو توحيد املهام أو تنظيم الخدمات بأحكام تنظيمية 

  متفق عليها.

مراجعة القضايا التنظيمية املتعلقة باالندماج )البند 3-4-3(:

• قامت الهيئة يف عام 2014 بالتواصل مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بشأن قضايا االندماج، من أجل تشكيل فرق 

عمل من الجهات املعنية إلعداد اإلطار التنظيمي والقانوين الذي يتيح التحول إىل الشبكات املندمجة.

• قطاع تكنولوجيا املعلومات
تسهيل التجارة اإللكرتونية )البند 4-1 والبند 9-4(:

بهدف املساهمة يف تطوير الترشيعات الالزمة للتجارة االلكرتونية والتجارة باستخدام األجهزة املتنقلة، قامت الهيئة مبا ييل:

• وقعت الهيئة مع البنك املركزي األردين مذكرة تفاهم بهدف التعاون والتنسيق بني الطرفني يف مجال الرقابة واإلرشاف عىل 

  مقدمي خدمة  الدفع بواسطة الهاتف النقال ومشغيل شبكات االتصاالت املتنقلة، بينام ستقوم الهيئة مبتابعة قيام املشغلني 

  بتقديم خدماتهم مبا يضمن تقديم خدمات الدفع اإللكرتوين مبستوى فني وتقني عاٍل وبشكل آمن وفعال وبأسعار معقولة.

• تم إقرار »نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين لسنة 2013« ، الذي أناط بالهيئة مهمة ترخيص واعتامد جهات 

  التوثيق االلكرتوين استناداً إىل أحكام املادة )39( من قانون املعامالت االلكرتونية رقم )85( لسنة 2001. واشتمل النظام عىل 

  األسس العامة واإلجراءات والرشوط املحددة والالزمة لتمكني الهيئة من القيام باملهام املتعلقة برتخيص واعتامد جهات التوثيق 

  االلكرتوين.
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• قامت الهيئة ولغايات االستشارة العامة بنرش التعليامت املتعلقة برتخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين ومن ثم تشكيل 

  لجنة للنظر يف ردود املهتمني يف هذا القطاع وتوظيف مشاركاتهم وتعليقاتهم يف التعليامت وصياغتها مبا يتناسب وأفضل 

  املامرسات الدولية يف هذا املوضوع.

حامية امللكية الفكرية واالستخدام اآلمن لإلنرتنت واملحافظة عىل أمن تكنولوجيا املعلومات )البند 10-4(

• تم إدراج مواد يف قانون االتصاالت تتعلق باالستخدام اآلمن لالنرتنت من خالل عدم النفاذ للمواقع املتضمنة محتوى مخالف 

  للقوانني. 

• تم اإلنهاء من وضع مسودة متعلقة بإرشادات االستخدام اآلمن لالنرتنت من خالل مشاركة الهيئة يف أعامل اللجنة املشكلة يف 

  وزارة  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلعداد إرشادات االستخدام اآلمن لإلنرتنت بهدف التشجيع عىل االستخدام اآلمن لإلنرتنت 

  للمستخدمني والطرق املقرتح إتباعها لتوفري ممكنات البيئة اآلمنة ملستخدمي االنرتنت عىل مختلف رشائحهم وطبيعة استخدامهم 

  واهتامماتهم؛ ويعرف  االستخدام اآلمن لإلنرتنت عىل أنه مجموعة من اإلرشادات واملامرسات املوىص بإتباعها بهدف تحقيق 

  االستخدام اآلمن لإلنرتنت؛ حيث من واملتوقع االنتهاء منها واعتامدها بشكل كامل يف نهاية الربع األول من العام 2015.

حامية البيئة ) البند 12-4(

استمرار الهيئة بدراسة املواقع الراديوية والقيام بالجوالت التفتيشية والكشف عىل تلك املواقع لغايات: 

• التأكد بأن املحطات الراديوية املنشأة واملراد إنشاؤها تعمل/ستعمل وفقاً للتعليامت الفنية املعتمدة لدى الهيئة واملتوافقة مع  

  التعليامت الدولية ذات العالقة، والتي تراعي أفضل املعايري العاملية للسالمة والصحة.

• قياس قيم كثافة القدرة الكهرومغناطيسية الصادرة من املحطات الراديوية والتأكد من أن هذه القيم تقع ضمن القيم املسموح 

  بها وفق تعليامت تحديد آثار التعرض للحقول الكهرومغناطيسية عىل الصحة والسالمة العامة املعتمدة لدى هيئة تنظيم قطاع 

  االتصاالت.

• قطاع الربيد 
تلبيًة ملتطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة يف البند 5-1 و5-2( والتي أكدت عىل رضورة استمرار تطوير وتنمية قطاع الربيد 

والبدء يف تحرير السوق الربيدي بالكامل لتحقيق الفعالية التنظيمية عملت الهيئة عىل ما ييل:

• االستمرار يف املراقبة والتحليل للنمو والتطور يف السوق اعتامدا عىل مؤرشات أداء رئيسية )إيرادات القطاع، نسبة الحصة 

  السوقية، عدد املشغلني العاملني يف قطاع الربيد، عدد العاملني يف قطاع الربيد، أعداد البعائث الربيدية املتداولة الخارجية، أعداد 

  البعائث الربيدية املتداولة املحلية، البعائث الربيدية املتداولة، نسبة التوظيف لدى املشغل/املشغلني إىل إجاميل العاملة يف 

  قطاع الربيد، نسبة البعائث الربيدية املتداولة لدى املشغل/املشغلني إىل إجاميل البعائث الربيدية املتداولة، نسبة البعائث 

  الربيدية املحلية املتداولة لدى املشغل/ املشغلني إىل إجاميل البعائث الربيدية املتداولة محليا، نسبة البعائث الربيدية املتداولة 

  دوليا إىل إجاميل البعائث الربيدية املتداولة دوليا، حصة الفرد من البعائث الربيدية املتداولة(، والتعاون مع الوزارة يف وضع 

  اسرتاتيجيات مبنية عىل معلومات محدثة وشاملة حول أداء قطاع الربيد لألعوام )2013 – 2016( تهدف لتحقيق التطور يف 

  القطاع الربيدي، كام تقوم الهيئة بـتجميع البيانات اإلحصائية والبيانات املالية املتعلقة مبشغيل الربيد العاملني يف السوق بشكل 
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  سنوي وتقوم بدراسة وتحليل هذه البيانات ونرش املؤرشات املتعلقة بها عىل موقع الهيئة االلكرتوين لعكس واقع حال السوق 

  وبيان التطور يف سوق الخدمات الربيدية. 

• االستمرار يف مراقبة تنفيذ مشغل الربيد العام لرشوط عقد األداء، حيث تضمنت بنود عقد األداء مواد تتعلق بدعم تنمية 

  التجارة االلكرتونية وتحسني واستحداث خدمات جديدة ومتطورة تدعم قطاع الربيد وتساعد عىل تطوره وتلبي متطلبات 

  السوق من خالل استخدام تقنيات االتصاالت املتقدمة وأي تقنيات أخرى.

• االستمرار يف القيام بالجوالت التفتيشية واملراقبة عىل الرشكات التي تقدم خدمات بريدية بدون ترخيص وتحويلها للمحكمة 

  للبت فيها، مام أفىض إىل أن تقوم عدد من الرشكات التي تم ضبطها مبراجعة الهيئة للحصول عىل الرتاخيص الالزمة لتصويب 

  أوضاعها.

• البدء بتطبيق القرار التنظيمي حول أسعار الخدمات الربيدية الحرصية لرشكة الربيد األردين ووفقاً لإلطار التنظيمي الذي تم 

  إقراره مبوجب قرار املجلس »تطبق معادلة السقف السعري عىل الخدمات الربيدية الحرصية« والتي هي شاملة ملدة 3 سنوات 

.2014 - 2012  

• بلغ عدد الرشكات املرخصة لتقديم الخدمات الربيدية يف اململكة حتى نهاية العام 2014 كام ييل:

 − ) 6 ( مشغل بريد خاص / فئة دويل.

 − )33( مشغل بريد خاص / فئة محيل.
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أعداد املستخدمني )مليون(

نسبة االنتشار بني السكان

)Dial-up( االتصال الهاتفي

الخط الرقمي الالمتامثل 
)ADSL(

)Wi-Max( واي ماكس

الدارات املؤجرة 
)Leased Line(

الكيبل التلفزيوين 
)TV-Cable(

الهاتف املتنقل عريض النطاق 
)Mobile Broadband(

املجموع

نسبة االنتشار بني السكان

دفع الحق

دفع مسبق

املجموع

نسبة االنتشار بني السكان

الربع األول 

775,133

9,677,726

10,452,859

%143

الربع الثاين

791,366

9,900,231

10,691,597

%146

الربع الثالث

832,664

10,170,727

11,003,391

%147

الربع الرابع

870,952

10,221,452

11,092,404

%147

منزيل

تجاري

املجموع

نسبة االنتشار بني السكان

الربع األول 

243,803

135,332

379,135

%5.2

الربع الثاين

243,220

133,988

377,208

%5.1

الربع الثالث

242,501

134,768

377,269

%5.1

الربع الرابع

242,976

132,507

375,483

%5.0

الربع الرابع

361

213,398

128,626

1,620

6,200

1,430,184

1,780,389

%24

• إحصاءات سوق االتصاالت لعام 2014
تقوم الهيئة وبشكل مستمر بجمع العديد من البيانات اإلحصائية املتعلقة بخدمات االتصاالت )الهاتف الثابت، الهاتف املتنقل، 

االنرتنت( من الرشكات مبارشة وبشكل ربعي وسنوي ونرشها عىل موقع الهيئة االلكرتوين لتعزيز مبدأ الشفافية ومراقبة تطور 

قطاع االتصاالت بشكل مستمر، حيث تشتمل البيانات عىل أهم املؤرشات االقتصادية يف القطاع مثل أعداد املشرتكني ونسب 

االنتشار، وكام هو مبني يف الجدول التايل:

حيث يالحظ من الجدول السابق االزدياد املستمر يف عدد مشرتيك الخدمات املتنقلة ومشرتيك خدمات االنرتنت وكذلك ازدياد 

عدد مستخدمي االنرتنت يف اململكة.

أعداد اشرتاكات 

الهاتف املتنقل الفعال

مستخدمي االنرتنت 

 

مشرتيك االنرتنت

الربع األول
 5.3

%73

الربع األول 

384

205,102

122,774

1,614

5,700

1,127,952

1,463,526

%21

الربع الثاين 

364

207,713

125,909

1,629

6,069

1,209,603

1,551,287

%21

الربع الثالث 

362

211,732

125,481

1,525

6,000

1,300,908

1,646,008

%22

الربع الثاين

5.4

%73

الربع الثالث

5.6

%74

الربع الرابع

5,7

%75

أعداد مشرتيك 

الهاتف الثابت






