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 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
  -2013منجزات ومشاركات الهيئة وفعالياتها خالل عام أبرز - 

 
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا  تنظيم ىدفت إلى تحقيق مزيٍد من اإلنجازات التيواصمت ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

 التنظيمية لألسس وفقاً  المتنوعة الخدمات تقديم في لممنافسة العاممة الشركات أمام المجال المعمومات والبريد، وفتح
 العامة العالقة وبما يمّبي متطمبات السياسة يات الجيات مع بالتعاون لمميام والمسؤوليات المناطة بالييئة وتنفيياً  الفاعمة

 :تمك اإلنجازاتأبرز تاليًا  .لمحكومة
 

 اتطرح عطاء تردد
 1800)، (ىـ. م800)قامت الييئة بطرح العطاء الخاص بمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي في النطاقات 

العطاءات العامة من خالل عممية طرح اتباع أسموب ؛  ويلك ب(ىـ. م2600)، (ىـ. م2300)، (ىـ. م2100)، (ىـ.م
 بالحصول الراغبين من أو الحاليين ليم المرخص من ، سواءضمن الشفافية في التعامل مع كل الميتمينتتنافسية مفتوحة 

 في الميكورة الترددات وستتيح حزم .المممكة في والثابتة المتنقمة اإلتصاالت خدمات تقديم لغايات جديدة رخصة عمى
 الممارسات أفضل مع يتماشى وبما السعات وأفضل المتطورة التقنيات بأحدث المتقدمة االتصاالت خدمات تقديم العطاء
 .الترددات ىيه رخص  حيازة عمى التنافس خالل من العالمية

 
قانون االتصاالت الُمعّدل مسودة 

، حيث ُوّظفت معايير ُمعدل مسودة قانون االتصاالت ال مناقشةفيمن خالل ممثمييا قامت الييئة بدور أساس ومتمّيز 
الممارسات الفضمى في قطاع االتصاالت وعكسيا عمى مسودة القانون، لتشمل التعديالت عددًا من المواضيع المستجدة 

كما تم عرض . والتي ُتعد تطبيقًا لبنود السياسة العامة لمحكومة فيما يتعمق بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
،  من خالل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتمسودة القانون عمى الشركاء في كل من القطاعين العام والخاص

حيث تمت مناقشة كافة التعميقات والمداخالت حول نصوص مسودة القانون وأخي العديد من المالحظات وعكسيا في 
.  قانون االتصاالت الُمعّدلنصوص مسودة 

 
نظام توثيق واعتماد جهات التوثيق اإللكتروني 

 ترخيص ميمة بالييئة ، اليي أناط"2013نظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني لسنة "أقّر مجمس الوزراء 
 لسنة( 85 )رقم االلكترونية المعامالت قانون من( 39 )المادة أحكام إلى استناداً  االلكتروني التوثيق جيات واعتماد
 بالميام القيام من الييئة لتمكين والالزمة المحددة والشروط واإلجراءات العامة األسس عمى النظام واشتمل. 2001
 .االلكتروني التوثيق جيات واعتماد بترخيص المتعمقة
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 بدءا من اعداد مسودة النظام ومتابعة كافة التعديالت عمى المسودة ووصوال هساىمت الييئة في جميع مراحل اصداروقد 

إلى مناقشة نصوص النظام في ديوان التشريع والرأي بحضور ممثمين عن الجيات الرسمية يات العالقة كوزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبنك المركزي األردني ومن ثم مناقشة مسودة النظام لدى المجنة الوزارية المصغّرة 

 بعد اجراء التعديالت المقترحة ورفعيا إلى مجمس الوزراء اليي أقرىا كما وردت اليو ومن ثم رفعيا إلى مقام عواقرار بنود
.  صاحب الجاللة لتوشيح النظام بتوقيعو تنفييا ألحكام قانون المعامالت االلكترونية األردني

 
 توثيق الخطوط الخموية المدفوعة مسبباً 

 الصادرة وزارة الداخمية بإجراء تعديالت عمى تعميمات ترخيص وتنظيم نقاط بيع اليواتف الخمويةقامت الييئة بالتعاون مع 
 إلكترونيًا عن طريق خطوط معتمدة المدفوعة مسبقاً الخموية  عمى إجراءات توثيق الخطوط فييا، شّددت عن وزارة الداخمية

 ويلك فور توقيع عقد ،من قبل شركات اليواتف الخموية توزَّزع عمى نقاط البيع التي تقوم بتوثيق الخطوط المدفوعة مسبقاً 
غير تمك المتعمقة ب إجراءات توثيق الخطوط، ال سيما تعميمات الُمعّدلة ال وقد فّصمت. لممشتركقبل تسميم الخط واالشتراك

 .مسبقاً  المدفوعة حصوليم عمى الخطوط الخمويةاألردنيين والوثائق التي يجب إرفاقيا لدى 
 

 ة خدمات االتصاالتمراقبة جود
من باب حرص الييئة عمى حماية مصالح المستفيدين من خدمات االتصاالت المختمفة وتقديم الخدمات بجودة عالية 

 : ـما يميقامت الييئة ب
 :نشر تبارير مؤشرات الجودة الواردة من شركات االتصاالت •

 2013 والنصف األول من العام 2012 الجودة، لفترة النصف الثاني من العام مؤشراتقامت الييئة بنشر تقارير 
ومطابقتيا آللية الى الييئة منيا التأكد من دقة المعمومات الواردة بعد لشركات االتصاالت العاممة في السوق المحمي، 

غّطت تمك التقارير خدمات االتصاالت . االحتساب المعتمدة وفقًا لتعميمات تطبيق اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة
السمكية الثابتة، واالتصاالت المتنقمة، وخدمات اإلنترنت السمكي عريض النطاق، وخدمات النفاي الالسمكي الثابت 

.  عريض النطاق
مراقبة مستوى جودة خدمات االتصاالت التي تقدميا الشركات، وتحديد واقع ل الجودة مؤشرات تقارير ييدف إصدار

تاحة المعمومات لمستخدمي خدمات االتصاالت عمى موقع الييئة  جودة الخدمات لكل مرخص عمى حده، وا 
www.trc.gov.joلتعريفيم بمستوى الجودة التي يتمقونيا تأكيدًا عمى حقيم بمعرفة ىيا الجانب من الخدمة المقدمة  .

 
ومن جانب آخر، قامت الييئة بتطوير النظام الفني لدييا لتمكينيا من اجراء القياسات والمسوحات لخدمات الجيل 

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

 

http://www.trc.gov.jo/
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 :  عمان الكبرىةإجراء قياسات ميدانية لبياس جودة خدمات االتصاالت الخموية في مناطق أمان •
 بإجراء قياسات ميدانية لبعض مؤشرات األداء الرئيسة لخدمة االتصاالت 2013قامت الييئة في منتصف العام 

التي تقدميا شركات االتصاالت زين وأورانج خموي وأمنية وكما يممسيا  (GSM)العاممة بنظام  (الخموية)المتنقمة 
وتبّين لمييئة أن نتائج . المستفيد النيائي؛ حيث أجريت تمك القياسات الميدانية في مختمف مناطق أمانة عمان الكبرى

القياسات والتحميل الفني أشارت إلى تدني بعض مؤشرات الجودة لشركات االتصاالت الثالث، حيث قامت الييئة 
مستمرة تقوم بمتابعات عممًا بأن الييئة . بمخاطبة تمك الشركات من أجل العمل عمى تحسين جودة خدماتيا المقدمة

 .بالتنسيق مع الشركات المعنية بغية تنفيي جميع اإلجراءات الكفيمة بتحسين جودة الخدمات المقدمة
 

 شكاوى االتصاالت
حيث توزعت الشكاوى المقدمة من قبل مستفيدي .  شكوى2155 ما مجموعو 2013تمّقت الييئة حتى نياية العام 

 شكوى لخدمات اإلنترنت، 966 شكوى لمياتف الثابت، و122 شكوى لمياتف الخموي، و1060خدمات االتصاالت عمى 
 والعمل %70أي ما نسبتو من شكاوى  شكوى من مجموع ما تمقتو الييئة 1500تم معالجة .  شكاوى لقطاع البريد7و

ويلك لحاجة العديد من الشكاوى لوقت طويل نسبيًا لمعالجتيا من قبل الشركات؛ أمثال جار عمى متابعة ما تبقى منيا 
 . شكاوى ضعف التغطية الخموية وشكاوى جودة المكالمات الخموية

 
 تنفيذ جوالت رقابية تفتيشية

 بتنفيي حمالت تفتيش لمتأكد من مدى إلتزام مستوردي وبائعي أجيزة 2013قام فريق مختص من الييئة خالل العام  •
االتصاالت بالمواصفات التي عمى أساسيا ُتمنح الموافقات النوعية، وكيلك تحديد الجيات التي تعمل عمى استيراد 

حيث تم ضبط كمية من أجيزة اليواتف . وبيع أجيزة اتصاالت مخالفة لممواصفات الفنية وغير موافق عمى إدخاليا
 .الخموية المخالفة أثناء حمالت التفتيش

شارك فريق من الييئة في ضبط جيات تقوم بإنياء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة عمى شبكات االتصاالت  •
في األردن، حيث تمكنت الييئة بالتنسيق مع الجيات يات العالقة من ضبط خمس شبكات اتصاالت تعمل بشكل 

 .غير شرعي وغير قانوني في ىيا المجال
 

  متنوعةحمالت توعويةإطالق 
 بحقوقيم في  وبما يتعمقتنفييًا لمدور الُمناط بالييئة والمتعّمق بزيادة وعي المستفيدين من خدمات االتصاالت المتنوعة

الحصول عمى خدمات اتصاالت يات جودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة، أطمقت الييئة عددًا من الحمالت التوعوية 
المختمفة مستخدمة كافة الوسائل اإلعالمية المرئي والمسموع والمكتوب منيا، وكيلك استفادت الييئة من خدمات بوابة 
 . الحكومة اإللكترونية ويلك عبر البريد اإللكتروني أو عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة عبر أجيزة اليواتف الخموية
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ل ئكانت أولى ىيه الحمالت حممة توعوية حول الرقم المجاني لتمقي ومتابعة الشكاوى في الييئة من خالل إرسال رسا •
نصية قصيرة عبر األجيزة الخموية لممواطنين، تعمميم فييا عن الرقم المجاني اليي خصصتو الييئة لتمقي ومتابعة 

  . وباالتصال من أي ىاتف خموي أو أرضي(117000)شكاوى المستفيدين من خدمات االتصاالت 
كما قامت الييئة بإطالق حممة توعوية أخرى عبر إرسال رسائل نصية قصيرة تنصح فييا مستخدمي أجيزة اليواتف  •

 . الخموية باستخدام سماعة األين الخاصة باليواتف الخموية
ولغايات تعزيز الوعي العام حول السالمة عمى الطريق وتحقيقًا ألىداف الشعار اليي أطمقو االتحاد الدولي  •

، أطمقت الييئة رسائل "تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحسين السالمة عمى الطريق"لالتصاالت لييا العام 
موجية لكافة موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية -  من خالل بوابة الحكومة اإللكترونية –إلكترونية 

وي تحت مظمة الحكومة اإللكترونية، تنصحيم فييا باستخدام أساليب االتصاالت بمسؤولية وحير ضوتمك التي تن
 .أثناء القيادة ويلك حرصًا عمى سالمتيم وسالمة اآلخرين أثناء القيادة األمر اليي يوّفر بيئة مرورية آمنة

حول عروض خدمات  وحفاظًا عمى مصالح المشتركين بكافة خدمات االتصاالت، أطمقت الييئة حممة توعوية •
االتصاالت المختمفة في المممكة تنصح فييا المشتركين بخدمات االتصاالت بضرورة االطالع عمى كافة أحكام 

قبل الشركة وشروط االستفادة منيا، خاصة إيا كان االشتراك من وشروط عقود االشتراك والعروض المقدمة لمخدمة 
 .مرتبطًا بمزايا وأسعار خاصة ويلك قبل توقيع عقد االشتراك وتجديده

 
  األردنيقطاع 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 ميكرات التفاىم بينيا وكل من

الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت في المممكة المغربية ويلك عمى ىامش االجتماع التنسيقي العربي لمدول العربية  •
بولندا في الفترة من / المشاركة في فعاليات الندوة العالمية الثالثة عشرة لمنظمي االتصاالت والتي عقدت في وارسو 

 . 2013  تموز2-7
، وسمطة تنظيم (CNMC)، وىيئة تنظيم االتصاالت االسبانية (ANFR)الوكالة الوطنية الفرنسية لمترددات  •

األوروبي  -لى ىامش حفل ومؤتمر الختام لمشروع التوأمة األردنيع يلك، و(AGCOM)االتصاالت االيطالية 
 .2013 أيمول 19واليي انعقد في 

 
فعاليات استضافتها وشاركت بها الهيئة 

 االوروبي في قطاع االتصاالت-  االردنيالفعاليات المتعمبة ببرنامج التوأمة •
 المؤسسي الدعم  بيدف تقديم2012 األوروبي اليي تم اطالقو في العام  –األردني التوأمة استكماال ألعمال برنامج

 االتصاالت، لسوق التنافسية البيئة حيث من األردني االتصاالت قطاع وتطوير تنمية في لمييئة، والمساىمة
 رغبات تمبي معقولة أسعار ضمن االنتشار معدالت وزيادة االتصاالت خدمات نوعية تطوير إلى باإلضافة
 : 2013الخدمات، فقد عقدت الييئة الفعاليات التالية خالل العام  تمك من المستفيدين
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 "Digital Dividendاألرضي  التمفزيوني لمبث الرقمي التحول "حول عمل ورشة .1
أو الربحية الرقمية /التحول الرقمي لمبث التمفزيوني األرضي وما يسمى بالحصة"عقدت الييئة ورشة عمل حول 

Digital Dividend " وتم خالل الورشة مناقشة الوثيقة االستشارية الصادرة . 9/5/2013-8خالل الفترة من
عن الييئة مع الجيات المرخصة الستعراض االستخدام األمثل لمترددات الناتجة عن التحول من البث 
التمفزيوني األرضي التماثمي إلى البث التمفزيوني األرضي الرقمي أو ما يسمى بالحصة الرقمية، كما تم 

استعراض الممارسات األوروبية فيما يتعمق بطرق طرح وبيع ومنح رخص الترددات وكيلك التوصيات الالزمة 
 . لتوزيع الفائض من الترددات بعد عممية التحول في نطاقات محددة

 
 ندوة اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت .2

 أعمال الندوة المتخصصة حول اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت 29/8/2013 بتاريخ  الييئةعقدت
. بالتعاون مع ىيئة تنظيم االتصاالت اإليطالية وشركاء برنامج التوأمة األوروبي لتقديم الدعم المؤسسي لمييئة

حول اندماج وسائل اإلعالم واالتصاالت والتي " الورقة الخضراء"تم خالل الندوة عرض المسودة األولى من 
اعدىا فريق متخصص من الخبراء األردنيين واألوروبيين اليين قاموا بدراسة وتحميل التحول في قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات األردني، اضافة الى اقتراح منيج تنظيمي جديد لمواكبة التطورات 

.  المتسارعة في ىيا المجال الحيوي
 

 األوروبي -حفل ومؤتمر الختام لمشروع التوأمة األردني .3
 حفل ختام برنامج التوأمة األردني األوروبي لتقديم الدعم المؤسسي لمييئة؛ 19/9/2013 بتاريخ نظمت الييئة

شارك في المؤتمر ممثمون عن القطاعين العام ، حيث ويلك برعاية وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
 الخضراء، التي النسخة النيائية من الورقةخالل المؤتمر عرض وتم . والخاص والبعثات الدبموماسية المعنية

  ".ندوة اندماج وسائل االعالم واالتصاالت"تم اصدار مسودتيا االولى ضمن فعاليات 
 

 الندوة االستطالعية األولى لمتوقيع اإللكتروني في المعامالت التجارية اإللكترونية لدول جنوب المتوسط •
الندوة االستطالعية األولى لمتوقيع اإللكتروني في المعامالت التجارية اإللكترونية لدول جنوب "استضافت الييئة 

 35، ويلك بالتعاون مع المفوضية األوروبية وبمشاركة أكثر من 12/11/2013-11خالل الفترة من " المتوسط
حيث ىدفت الندوة إلى توثيق عرى التعاون فيما بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات فيما بينيا . دولة عربية وأجنبية

من خالل بيان الممارسات الفضمى من منظور القطاعين العام والخاص بما يتعمق بعمميات التبادل التجاري عبر 
َأسَند  وتأتي اىمية استضافة الييئة لييه الندوة كونيا الجية التي .المعامالت اإللكترونية باستخدام التوقيع اإللكتروني

 ميمة ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني وتنظيم 2001 لسنة 85الييا قانون المعامالت االلكترونية رقم 
 .  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريداتخدماتيا في المممكة الى جانب مياميا المتعمقة بتنظيم قطاع
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  EMERGنباط االتصال ألعضاء المجموعة األورومتوسطية لمنظمي االتصاالتلجتماع التحضيري اال •
استضافت الييئة االجتماع التحضيري لنقاط االتصال ألعضاء المجموعة االورومتوسطية لمنظمي االتصاالت خالل 

، حيث جرى خاللو مناقشة نتائج التقرير المعياري السنوي لمجوانب التنظيمية لمدول 10/12/2013-9الفترة من 
 2014، كما تم تحديد أولويات المواضيع التنظيمية وخطـط وبرامج عمل المجموعـة لمعام 2013األعضاء خالل العام 

، حيث 12/2/2014-11باالضافة الى التحضيـر لالجتمــاع العام لممجموعـة واليي سيعقــد في عمــان خـالل الفترة من 
(. EMERG) اعمال المجموعة األورومتوسطية لمنظمي االتصاالت 2014ستترأس الييئة في عام 

 
 2013البرارات التنظيمية والتعميمات الصادرة عن الهيئة مع نهاية عام 

 م خدمات النفاي بالجممة لمحزم العريضةيقرار التنظيمي المتعمق بالعرض المرجعي الخاص بتقدال .1
 وحد الخاص بإنياء المكالمات عمى شبكات اليواتف المتنقمةمقرار التنظيمي المتعمق بالعرض المرجعي الال .2
 تعميمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرىاب الخاص بالجيات التي تقدم الخدمات البريدية .3
 .أسس ومعايير استخدام الترددات الراديوية لالستخدامات المؤقتة والعوائد واألجور المترتبة عمييا .4

 
 2013والبريد في المممكة مع نهاية عام العامة وخدمات لتبديم خدمات االتصاالت لها الشركات المرخص 

( 24)منيا . شركة (74)لتقديم خدمات االتصاالت العامة في المممكة ما مجموعو ليا بمغ عدد الشركات المرخص  •
 .شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فئوية (50)شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فردية، و

شركة تعمل كمشغل بريد  (29)لتقديم خدمات البريد في المممكة ما مجموعو ليا بمغ عدد الشركات المرخص  •
 .فئة دولي/شركات تعمل كمشغل بريد خاص (6)فئة محمي، و/خاص

 
ل إلى خزينة الدولة  الَوفر المالي المحوَّ

ثني عشرة ألف  (61412000 )2013تحويمو إلى خزينة الدولة عام قامت الييئة ببمغ ما  واحد وستين مميون وأربعمئة وا 
. دينار أردني

 
 ،انتهى


