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 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
 - 1026منجزات الهيئة خالل عام أبرز  -

 
امة لمحكومة في قطاعات نجازات تماشيًا مع متطمبات السياسة العحقيق مزيد من اإلتىيئة تنظيم قطاع االتصاالت واصمت 

في  ليذه القطاعاتوالتطورات والمستجدات التكنولوجية والسوقية  ٕٕٔٓلعام  وتكنولوجيا المعمومات والبريد االتصاالت
  : ٕٙٔٓتاليًا أبرز منجزات الييئة خالل عام و . المممكة

 
  لمتقدم بقطاع االتصاالت المالئمة الظروف تهيئة

 المنافسة وتحقيق جدد، لمنافسين السريع مدخوللغايات تييئة الظروف المالئمة في قطاع االتصاالت بما يتعمق بفتح المجال ل
 ، فقد قامت الييئة بما يمي:اإلجراءات وتبسيط السوق، إلى لمدخول العوائق وتقميل الييمنة، آثار من والحد الفاعمة،

 منح رخص ترددات
 ( ترخيص حزمة ترددات بواقع )( في النطاق الترددي ٘+٘منح شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة )اورانج موبايل

سابقًا في النطاق الترددي  ( عام وبنفس الشروط واألحكام لمحزم الترددية الممنوحة ليم٘ٔ، لمدة )(م.ىـــ ٕٓٓٔ)
 ( من االتصاالت المتنقمة فقط.3Gلتقديم خدمات الجيل الثالث ) (م.ىـــــٕٓٓٔ)

 ( لشركة البتراء  ٜٓٓتجديد رخصة الطيف الترددي في النطاق الترددي )الت المتنقمة )اورانج األردنية لالتصام.ىـــ
األردنية لالتصاالت بتعيد شركة البتراء  ةضافية، والمتمثم، مع االلتزام بالتغطية اإلضافيةإسنوات  (ٓٔ)لمدة  موبايل(

 موقع راديوي متنقل جديد من أجل تحسين التغطية الراديوية في المحافظات، ووفقاً  (ٓٓٔ) بنشر المتنقمة )اورانج موبايل(
 لممواقع التي تحددىا الييئة.

 
 تحفيز المنافسة

  ولغايات الوقوف عمى الواقع الفعمي لقطاع في مرحمة سابقة جرتو الييئة وع مراجعة أسواق االتصاالت الذي أالحقا لمشر
دراسة مراجعة أسواق فان الييئة بصدد اجراء االتصاالت بعد تنفيذ الخطط العالجية لنتائج المراجعة األولى لالسواق، 

الييئة وبالتعاون مع أداة الدعم  ياءت. ويأتي ذلك في ضوء انليذه األسواق تحميل واقعيالثاني لغايات اجراء االتصاالت 
عداد تقرير لتقييم وتحميل واقع السوق، والتي أفضت من إ المقدمة من االتحاد األوروبي TAIEX الفني وتبادل المعمومات 

التوصية بضرورة قيام الييئة بإعداد دراسة شاممة وجديدة لسوق االتصاالت من المقرر أن تبدأ مطمع العام مخرجاتو الى 
ٕٓٔٚ. 

  االستمرار بمراقبة أسواق االتصاالت الرئيسية والفرعية عن كثب ومتابعة مستوى المنافسة فييا واتخاذ وتنفيذ القرارات
 المتعمقة بتحفيز المنافسة التالية:التنظيمية الضرورية، والبدء بتنفيذ المشاريع 

، (+TSLRIC)مشروع تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخدام منيجية الكمفة المتزايدة طويمة األمد إطالق  -
 ٕٚٔٓوالذي يتوقع االنتياء منو مطمع العام القادم 
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( WACCثابتة والمتنقمة )تنفيذ مشروع المتوسط المرجح لكمفة رأس المال لممشغل الكفؤ لشركات االتصاالت ال -
 ورنج الثابت وأمنية(.أورنج موبايل، ألشركات االتصاالت المرخصة الرئيسة )زين، 

 
 تبسيط اإلجراءات

 الييئة، تم القيام بما يمي: الخدمات التي تقدمياجيد عمى جميع المستفيدين من لغايات تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت وال
  لمحصول عمى الموافقة النوعية الدخال أجيزة االتصاالت وأجيزة االتصاالت الطرفية اعداد مسودة تعميمات جديدة

لغايات اعتمادىا، بحيث تتضمن توحيد جميع التعميمات ذات العالقة، واعتماد نموذج موحد ومبسط يغطي كافة 
 المتطمبات والشروط  الدخال األجيزة المذكورة.

 والذي نتج عنو: الدولي عمياء الممكة مطار جمرك في ليا دائماً  مكتباً  بإنشاء الييئة قامت 
 .ٕٙٔٓ نياية ولغاية( ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٕٓ) افتتاحو تاريخ منذ جمركي بيان( ألف ٕ٘) مجموعو ما انجاز تم −
  .ٕٙٔٓ العام خالل جمركي بيان( ٖٗٛٛٔ) مجموعو ما انجاز تم  −

 ( استحداث قاعة خدمة المراجعينOne-Stop-shop في الييئة، وذلك ) لغاية التسييل عمى المراجعين فيما يتعمق
بالمعامالت الخاصة بإدخال أو استيراد أجيزة االتصاالت المتنوعة، حيث تم رفد القاعة بكادر متخصص )فني ومالي( 
يقوم باستالم الطمبات المختمفة من المراجعين ضمن آلية واضحة ومبسطة وضمن وقت ومكان محدد النجاز تمك 

 المعامالت.
  تفاعميةشاشات تركيب Interactive Kiosk  من االطالع عمى أنواع الخدمات المقدمة من الييئة،  متمقي الخدمةتمكن

 ة، إضافًة إلى إمكانّية طباعتيا.وكيفية الحصول عمى تمك الخدمات والمتطمبات الالزمة لكل خدم
 

 تعزيز النفاذ لإلنترنت
لكافة المستخدمين وزيادة انتشارىا، خصوصًا النفاذ  مناسبةلغايات تعزيز النفاذ لالنترنت وتوفير خدمات االنترنت بأسعار 

 عريض النطاق، في كافة مناطق المممكة وخصوصًا المناطق الريفية، عممت الييئة عمى ما يمي:لإلنترنت 
  التحتية وضمن أجور أقرتيا الييئة، بعد أن تم البدء بتنفيذ المشاريع إلزام المشغمين المييمنين بمشاركة اآلخرين ببنيتيم

المتعمقة بتحديث نماذج خدمات الربط البيني واحتساب كمفة رأس المال لكمفة رأس المال لممشغل الكفؤ لشركات 
لجممة لمخدمات ( لتقديم خدمات تفكيك الدارات المحمية وتقديم عروض النفاذ باWACCاالتصاالت الثابتة والمتنقمة )

 عريضة النطاق.
  :(م.ىـ ٖٕٓٓ)، (م.ىـ ٕٓٓٔ)، (م.ىـ ٓٓٛٔ)، (م.ىـ ٓٓٛ)إتاحة المزيد من الطيف الراديوي في النطاقات الترددية ،

لغايات تقديم خدمات االتصاالت العامة المتنقمة والثابتة مع المحافظة عمى االحتياجات األساسية  (م.ىـ ٕٓٓٙ)
 لمخدمات العامة.

 
 
 



3 
 

 تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي: 
 الييئة عمى:  قامتلغايات تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي 

  تحديث السياسات المتعمقة باستخدام وتخطيط الترددات بشكل مستمر آخذين بعين االعتبار التغيرات في ظروف السوق
 تقديميا من قبل أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص. والتطورات التكنولوجية والمدخالت التي يتم

 واتخاذ إجراءات مباشرة ومتناسبة إلزالة االستخدام  تداخل التردداتجراء المسوحات الميدانية واالستجابة إلى شكاوى إ
 .ألوضاع المخالفة من قبل المرخصيناغير القانوني لمطيف الترددي وتصويب 

 نية الحديثة والمتخصصة لمراقبة وتنظيم استخدام طيف الترددات الراديوية بالطريقة المثمى، وكما رفد الييئة باالنظمة الف
 ىو متبع ودارج لدى الدول المتقدمة، وبشكل يسيم في تشجيع المنافسة وادخال خدمات جديدة، ومنيا:

 .ٕٚٔٓبو في العام  نياء تصميمو وبدء العملإ، حيث من المتوقع م المتنقل لمراقبة الطيف التردديالنظا -
لغايات ضبط عمميا  (FM) النظام الخاص بمراقبة عمل محطات البث االذاعي التي تعمل وفق التشكيل الترددي -

داخل المممكة ولتفادي حدوث مشاكل التشويش الراديوي باالضافة الى المساىمة في إيجاد قنوات ترددية جديدة 
 .يمكن ترخيصيا

الترددي الذي يتيح الحصول عمى جميع خدمات الييئة المتعمقة بترخيص واستخدام  النظام المتكامل الدارة الطيف -
 الترددات والتي من ضمنيا إصدار الموافقات والرخص الكترونيًا. 

الحصول عمى وحدتين متنقمتين لمراقبة الطيف الترددي وأخرى ثابتة تم تركيبيا في مبنى الييئة، وربط كافة ىذه  -
يانات مركزي بيدف حل مشاكل التشويش الراديوية وحماية الترددات المرخصة لمشركات الوحدات بنظام إدارة ب

 العاممة وتوفير ترددات لطالبي الترخيص. 
  عدة عروض من شركات عالمية متخصصة في االتصاالت الفضائية لتسجيل مدارات ساتمية جديدة خاصة طمب

 الخدمات.بالمممكة الطالق قمر صناعي متخصص بتقديم مختمف انواع 
 

 االتصاالت قطاع في المقدمة الخدمات جودة بمستوى االرتقاء
 منيا متخصصة معايير عمى ترتكز بحيث جائزة المشغل األفضل لشبكات االتصاالت المتنقمة في المممكة اإلعالن عن : 

 الميدانية الفنية القياسات عمى تعتمد والتي الموضوعية القياسات -
 نلممستفيدي الشخصي الرضا قياس عمى تعتمد والتي الفردية القياسات -
 المستفيدين لشكاوى شركة كل معالجة مدى قياس -

  رفع المقدرة الفنية لمييئة من خالل رفدىا باالنظمة الفنية الحديثة والمتخصصة، وتوفير التدريب الالزم لمعاممين من
 .خالل كبرى الشركات العالمية، ومضاعفة أعداد العاممين في الجانب الفني

  دخال منظور جودة التجربة لممستفيدأتطبيق   Quality of) حدث الممارسات العالمية في تقييم جودة الخدمة، وا 
Experience)  ( وتقييم الشبكة من خالل استخدام مؤشرات الجودة الرئيسية(KQIs. 

  إجراء الفحوصات الفنية والزيارات الميدانية والتحقيقات المتعمقة بمستوى جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات
طالعيم عمى مواطن الضعف في شبكاتيم لمعمل عمى إجراء التحسينات والتطويرات الالزمة.   المرخصة، وا 
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 دين مصالح المستفية حماي

 يتعمق بالعروض التجارية  ما 
االستمرار في دراسة كافة العروض التجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات التي يتم اإلعالن عنيا من قبل 
شركات االتصاالت واالنترنت والتأكد من مطابقتيا لتعميمات وقرارات الييئة وعدم إخالليا بالمنافسة، حيث تم خالل العام 

 قدم من شركات االتصاالت واالنترنت في المممكة .عرض تجاري م (ٖٙ)دراسة ما مجموعو  ٕٙٔٓ
 والبريد المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت خدمات من المستفيدين شكاوى متابعة 

إجراء العمل عمى ، و والبريد المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت خدمات من المستفيدينتتابع الييئة الشكاوى التي ترد من 
حيث  قات الميدانية، ومتابعة النتائج مع الشركات المرخصة بيدف حل ىذه الشكاوى.يوالتحقالفحوصات الفنية والزيارات 

( ٜٔٓٔ( شكوى، تم معالجة ما مجموعة )ٕٙٓ٘ما مجموعة ) ٕٙٔٓبمغ عدد الشكاوى الواردة إلى الييئة خالل عام 
ض الشكاوى مثل شكاوى ، والعمل جاٍر عمى معالجة المتبقي منيا، حيث تتطمب معالجة بع(%ٙٚ)أي ما نسبتو 

التغطية وقتًا إضافية لتنفيذ جوالت كشف ميدانية لمتحقق من طبيعة التغطية عمى أرض الواقع ومن ثم استكمال اجراءات 
 المعالجة بالتنسيق مع الشركات المعنية. 

 المستفيدين مصالح بحماية المتعمقة واالدلة الوثائق اصدار 
المستفيدين بيدف توعية المستفيدين بالحقوق الممنوحة ليم والواجبات المترتبة إعداد وثيقة ارشادات حماية مصالح  -

 عمييم فيما يتعمق باشتراكاتيم بخدمات االتصاالت واالنترنت.
وتوزيعو عمى المراكز  اإلعاقة البصريةمدمجة لفئة ذوي  صسماعي من خالل أقراالمستفيدين" بشكل دليل "إعداد  -

 اء المممكة. المتخصصة بالمكفوفين في انح
 والبريد االتصاالت خدمات من دينالمستفي لدى عام وعي وخمق زيادة: 

والبريد  من خدمات االتصاالتبحقوقيم المستفيدين عام لدى الوعي الوخمق بالييئة والمتعّمق بزيادة  نوطتنفيذًا لمدور الم
 قامت الييئة بـ : ،المتنوعة في المممكة

والتمفزيون لغايات بث إعالنات الحمالت التوعوية التي تطمقيا الييئة وذلك عبر شاشة التعاقد مع مؤسسة اإلذاعة  -
 التمفزيون األردني وأثير إذاعة عمان إف إم.

التعاون مع إدارة اإلعالم األمني/األمن العام لبث إعالنات الحمالت التوعوية، كما وتم تخصيص حمقة من  -
ن خالل اإلجابة عن استفسارات المستفيدين من خدمات االتصاالت "البرنامج المفتوح الصباحي" المباشر تم م

 وتكنولوجيا المعمومات والبريد وتمقي شكاواىم ومتابعتيا مباشرة. 
العمل عمى إنتاج إعالنات فيديو وراديو وا عالنات مطبوعة خاصة بحمالت الييئة التوعوية من خالل أسموب  -

 اإلنفوجرافيك بالتنسيق مع شركة متخصصة. 
، وذلك بالمتابعة مع شركة سامسونج مع بدء ظيور مشاكل فنية ٚمت الييئة بإغالق ممف جياز سامسونج نوتقا -

" وذلك باتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية الالزمة لحماية مصالح متمقي خدمة شراء ٚألجيزة "سامسونج نوت
 تعويض من قام بشرائو من مواطنين.الجياز، حيث تم إيقاف إدخالو إلى السوق األردني وسحب الموجود منو، و 
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، ومستفيدًة ستخدمة الوسائل اإلعالمية المختمفةعددًا من الحمالت التوعوية مُ  ٕٙٔٓأطمقت الييئة خالل العام  -
 ، كان أىم ىذه الحمالت:  خدمات بوابة الحكومة اإللكترونيةمن 
 حممة موجية إلى مشغمي محطات البث اإلذاعي لتركيب مرشحات راديوية .ٔ
 اليواتف الخموية عند المناطق الحدوديةاعدادات حممة حول ضرورة ضبط  .ٕ
 لعبة البوكيمون غومخاطر استخدام حممة تتضمن إعالنات تحذيرية من  .ٖ
 حممة حول آليات حجب الرسائل الدعائية الخاصة بالحمالت االنتخابية  .ٗ
 حممة حول استخدام اليواتف النقالة أثناء السفر )التجوال الدولي( .٘
 تحذرية من المكالمات والرسائل الدولية االحتيالية حممة .ٙ
 حممة موجية إلى مراكز بيع بطاقات االتصاالت واالنترنت وخطوط اليواتف الخموية  .ٚ
 حممة حول آليات إيقاف استقبال رسائل الفالش عمى اليواتف النقالة .ٛ
 صاالت المتنقمةحممة حول الفصل الضريبي الخاص ببطاقات االنترنت والمكالمات من شركات االت .ٜ

 حممة حول ضرورة االطالع عمى العقود والعروض التجارية قبل االشتراك بخدمات االتصاالت  .ٓٔ
 حممة موجية لمقدمي الخدمات البريدية في المممكة .ٔٔ
 حممة حول آليات إيقاف الرسائل الدعائية .ٕٔ
 حممة حول الحماية من سرقة اليواتف الخموية .ٖٔ
 حممة حول جودة خدمات االتصاالت .ٗٔ

 
 تفتيشية رقابية جوالت يذتنف: 

 لمصالح حمايةً  المممكة محافظات مختمف في البيع نقاط عمى دورية تفتيشية جوالت تنفيذ في االستمرار -
 الييئة قبل من خدماتيا لتقديم الالزمة التراخيص عمى الحاصمة والجيات لمشركات وحماية جية، من المستفيدين

 حاصل غير دولية اتصاالت بيع مركز( ٕٗ) مجموعو ما ضبط ٕٙٔٓ العام خالل تم حيث أخرى، جية من
 تحويميم تم ترخيص، عمى حاصمة وغير مخالفة عامة اتصاالت شبكة( ٕٔ) ضبط تم كما الييئة، موافقة عمى

 .لمقضاء
القيام بزيارات تفتيشية عمى مراكز خدمات الجميور التابعة لمشركات بيدف التحقق من كفاءة وفاعمية ىذه المراكز  -

 في خدمة الجميور والتزاميم بتعميمات الييئة.
 إنشاء خالل من قانونية غير بطرق المممكة إلى الواردة الدولية المكالمات بإنياء تقوم  ( موقعٗٔكشف وتحديد ) -

 .(SIM Boxes) عمييا يطمق أجيزة بواسطة خالليا من المكالمات لتمرير مرخصة غير شبكات
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 تحكيمية: القضايا التعامل مع ال
  :القضية التحكيمية مع شركة أورانج 

 المممكة حكومة عمى أورانج شركة قبل من المقامة التحكيمية بالقضية تتعمق نيائية تسوية اتفاقية عقد إلى الييئة توصمت
 بسبب لمشركة.( ىـ.مٜٓٓ) النطاق في ترددات رخصة بتجديد والمتعمقة االتصاالت قطاع تنظيم وىيئة الياشمية االردنية
 مميون( ٖ٘ٚ.ٙ٘ٔ) قيمتيا بمغت التي الرخصة تجديد إجراءات في لمشفافية وغياب تعسف بوجود اورانج شركة ادعاء
 اتفاقية إلى الوصول في الييئة جيود أثمرت وقد مرضيو حمول إلى والوصول التفاوض أىمية الييئة أدركت وقد دينار،
 السماح مع لمشركةم.ه(  ٜٓٓ) الترددي الطيف رخصة تجديد :عنيا نتج ٕٙٔٓ العام في التحكيمية القضية ليذه تسوية

 مبمغ دفع، ستقوم الشركة بٜٕٔٓ/أيار من تبدأ إضافية سنوات( ٓٔ) لمدة المجددة الرخصة في كما تقنية أي باستخدام
 ،لمرخصة تجديد كعوائد دينار ألف (ٕٓ٘)و ماليين (ٗٓٔ) منيا - متساويين قسطين عمى تدفع - دينار مميون (ٙ٘ٔ)

 الرخصة تكن لم ما المجددة الرخصة بأحكام الشركة والتزام المحددة المدد في كاممة المبالغ بدفع الشركة قيام شريطة
 .االتفاقية ألحكام وفقاً  إلغاؤىا تم قد المجددة

 
  التحكيمية مع شركة القضيةDRS : 

وذلك لتسوية النزاع القائم  ٕٙٔٓفي الربع األول من عام  DRS ICAS LLCتوصمت الييئة إلى تسوية نيائية مع شركة 
 لفحص متنقل نظام بشراء والمتعمقة ٕٕٔٓفي العام قضية تحكيم دولية ضد الييئة رفع بين الشركة والييئة الذي نشأ عنو 

 لممواصفات الشركة لمخالفة نتيجة الشركة مع المبرم العقد بفسخ الييئة لقيام وذلك ،المممكة في الترددي الطيف ومراقبة
 . التسميم بمدد االلتزام عدم الى باإلضافة المطموب، والبرمجيات الفنية

 إلى، ٕ٘ٔٓمميون دوالر أمريكي حتى نياية عام  (٘.ٙ) وبدفع ما مجموع ممزمة كانت الييئة فإن التحكيم قرار وبموجب
 مميون( ٕ) يقارب بما الشركة تعويض عمى االتفاق عنيا نتج وقد ٕٙٔٓ عام من األول الربع في شركة مع نيائية تسوية
 .دوالر مميون( ٚ.ٗ) حوالي بقيمة العامة الخزينة عمى وفراً  حقق مما الترددي الطيف مراقبة نظام وشراء دوالر

 
 قطاع البريدتنظيم 

 : ما يمي لضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد عممت الييئة عمى
 االستشارية القطاعية لمخدمات البريدية والتي تترأسيا الييئة وتضم كل من شركة البريد  تم عقد أولى اجتماعات المجنة

األردني وعدد من شركات البريد المرخصة، وذلك تعزيزًا لمشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون وتبادل األفكار 
 بين كافة األطرف من أجل تحفير المنافسة في قطاع البريد.

 أعمال المجنة المشكمة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وشركة البريد األردني لتعديل التشريعات  المشاركة في
 التي تنظم عمل شركة البريد االردني.

  االستمرار في مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد األداء، باإلضافة الى مراقبة التزام مشغمي البريد الخاص
 .المرخصين
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 بمعايير الصحة والسالمة العامة في نقل البعائث البريدية، والقيام بجوالت تفتيشية دورية شركات البريد  أكد من التزامالت
 وتكثيف الضبوطات عمى الجيات المخالفة وتحويميا لمقضاء.

  الالزمة لحل ىذه استقبال شكاوى المنتفعين من خدمات شركة البريد االردني ومشغمي البريد الخاص والقيام باالجراءات
 الشكاوى.

 
 : 1026مع نهاية عام  نسب االنتشار

   عدد االشتراكات حوالي  يبمغ أن يتوقع كمامن مجموع سكان المممكة،  (%ٔٚٔ)بمغت نسبة انتشار اليواتف المتنقمة
 اشتراك. ألف (ٖٔٙ)وما مجموعو  (%ٙ.ٖ)نسبة انتشار الياتف الثابت  تبمغ أن يتوقعمميون اشتراك، في حين  (ٚٔ)

  لالشتراكات الثابتة  من مجموع سكان المممكة (%ٜٓ) حوالي نسبة انتشار االنترنتأن تبمغ  ٕٙٔٓيتوقع مع نياية العام
 والمتنقمة.

 
 1026مع نهاية عام  في المممكةة الشركات المرخصأعداد 

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

  ( مشغل، منيم ٚٚما مجموعو ) ٕٙٔٓبمغ عدد مشغمي البريد المرخصين في قطاع الخدمات البريدية مع نياية العام
( مشغل بريد/ فئة محمي، وذلك إضافة إلى شركة ٜٙ/ فئة دولي و )( مشغمين حاصمين عمى رخصة مشغل بريدٛ)

 البريد األردني بصفتيا مشغل البريد العام.  
 

 واستضافة الفعاليات التعاون الدولي
 :1026األردن يتسمم رئاسة الشبكة العربية لهيئات االتصاالت وتقنية المعمومات لمعام 

من الجميورية اإلسالمية  ٕٙٔٓتسّمم األردن رئاسة الشبكة العربية لييئات تنظيم االتصاالت وتقنية المعمومات لمعام 
وبمشاركة واسعة من ىيئات تنظيم  ٕٙٔٓ/الذي استضافتو الييئة خالل نيسانالرابع عشر الموريتانية خالل االجتماع 

الييئة وبالتعاون مع الييئات العربيو نحو تحقيق األىداف سعْت بكة. حيث االتصاالت وتقنية المعمومات العربية أعضاء الش
والغايات المرجوه من خالل تعزيز وتدعيم االنسجام والتقارب في الممارسات والمواقف التنظيمية، وتبني المبادرات التي من 

تبادل المعمومات والمعارف والخبرات  واعتمادشأنيا تنمية قطاع االتصاالت وتقنية المعمومات في المنطقة العربية، 
المتخصصة ىي الوسيمة المثمى لتحقيق التقارب واالنسجام في األطر التنظيمية من خالل تشجيع عقد ورش العمل والبرامج 

 الدراسات النقاشية لمدول األعضاء؛التدريبية وحمقات 
لتحقيق هذه الغايات،  العمل واالستضافاتبعقد العديد من الفعاليات وورش  1026حيث قامت الهيئة وخالل عام 

 كان أبرزها:  
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 بالتعاون مع الرابطة الدولية لمشغمي اليواتف المتنقمة و الييئة  استضافةGSMA  ورش عمل متخصصة وبمشاركة ثالث
خبراء دوليين معتمدين لدى الرابطة الدولية لمشغمي اليواتف المتنقمة وممثمي الدول األعضاء في الشبكة العربية لييئات 

 تنظيم االتصاالت وتقنية المعمومات والجيات المحمية المعنية، وكان محور الورشات حول: 
 واتف المتنقمة وسياسة المنافسة في العصر الرقمي.إدارة الطيف الترددي المتقدمة لمشغمي الي -
 .المنافسة، االتجاىات الحديثة في التنظيم، والطيف الترددي -
 .أثر التعرض لمحقول الكيرومغناطيسية عمى الصحة والسالمة العامة -

 كة عقد ورشة عمل متخصصة حول "إنترنت األشياء" عمى ىامش فعاليات ضمن االجتماع السنوي الرابع عشر لشب
الييئات العربيو لتنظيم االتصاالت وتقنية المعمومات بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت/ المكتب االقميمي وبرعاية 

 .من الشركة االردنية لخدمات اليواتف المتنقمة )زين(
 تنظيم ورشة عمل تدريبية حول مؤشرات أداء مشغمي البريد الخاص لقياس مستوى جودة الخدمات البريدية. 
 مدول العربية بالتعاون مع المكتبتنظم ورشة عمل إقميمية حول خدمات االتصاالت الراديوية األرضية والفضائية ل 

 .ITUالعربي لالتحاد الدولي لالتصاالت اإلقميمي 
  ة.كابالت االتصاالت النحاسية وااللياف الضوئية وتطبيقاتيا بالتعاون مع شركة الكابالت السعوديتنظم ورشة عمل حول 

 
 توقيع اتفاقيات تفاهم

 وتكنولوجيا االتصاالت قطاع تنظيم مجال في المتخصصة والمعمومات والمعارف الخبرات وتبادل التعاون تنمية لغايات
 انعقاد ىامش عمى االتفاقية توقيع وأتى عمان، بسمطنة االتصاالت تنظيم ىيئة مع تفاىم مذكرة الييئة وقعت المعمومات؛
 .العام ىذا الييئة استضافتو الذي المعمومات وتقنية االتصاالت تنظيم لييئات العربية لمشبكة عشر الرابع السنوي االجتماع
 

 المجتمعيةالمسؤولية 
وساىمت في  ،بعدة أنشطة ومبادراتقامت  ،المجتمعية المساىمة في متطمبات المسؤولية انطالقًا من حرص الييئة عمى
التوعوية بالتعاون مع المؤسسات المعنية وذلك دعمًا لممجتمع المحمي والتنمية المستدامة في العديد من الحمالت الوطنية 

  . وفيما يمي بعض النشاطات التي نظمتيا الييئة تحقيقًا ليذه الغاية:البمد
  ّو لفئة ذوي أطمقت الييئة دليل المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد المسجل سماعيًا والموج

اإلعاقة البصرية، وقامت من خالل فريق عمل بالتواصل وزيارة كافة المراكز والجمعيات التي ُتعنى بشؤون ذوي اإلعاقة 
 نسخة من الدليل وفي معظم محافظات المممكة. ٓٓٓٔالبصرية وتوزيع ما يقارب 

  ْدم شارك فييا موظفو الييئة بكافة مستوياتيم في مقّرىا وبالتعاون مع بنك الدم الوطني حممة لمتبرع بال الييئة نظمت
 اإلدارية باالضافة إلى بعض المراجعين لدييا.

  وذلك بالتعاون مشروع واستخدامات شيادة التوثيق اإللكترونيورشة عمل توعوية لموظفييا في مقرىا نّظمت الييئة ،
 .وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
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 وذلك ٕٗٔٓلسنة  ٖٗتوعوية لموظفييا حول قانون ضريبة الدخل والمبيعات رقم  نظمت الييئة في مقرىا ورشة عمل ،
 بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  في تدريب طالب جامعات وميندسين حديثي التخرج لرفع كفاءاتيم ودمجيم بالسوق المحمي.الييئة ساىمت 
 

 موقع إلكتروني جديد لمهيئة
إلكتروني جديد ليا انطالقًا من سعييا المتواصل في زيادة الوعي العام المتعمق بأىمية قطاعات قامت الييئة بإطالق موقع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد في المممكة، ليكون موقعيا بحّمتو الجديدة نافذة شاممة تمّكن متصفحيو من 
 .مستفيدين ومستثمرين ومرخص ليم من االطالع عمى كل ما ىو جديد

 
 التواصل االجتماعي 

 الفرص لتوفير التفاعمية االجتماعي التواصل خدمات من االستفادة عمى الحكومية الجيات الحكومة تشجيع مع تماشياً 
، قامت الييئة بفتح باب التعاون مع ممثمي شركَتي فيسبوك األردنية لمحكومة الراجعة والتغذية المدخالت لتقديم لممواطنين

وتويتر واالجتماع معيم لالستفادة من خبراتيم في ىذا المجال، حيث أن الييئة قامت بإطالق منصتيا التفاعمية عمى 
ل والتفاعل الفيسبوك بنياية العام الماضي، ومنصة أخرى عمى تويتر ىذا العام؛ ومنذىا تحرص الييئة عمى تعزيز التواص

المباشر مع المواطنين والشركاء المعنيين بقطاعي االتصاالت والبريد ببث رسائل توعوية حول مختمف الخدمات والقضايا 
المتعمقة بقطاعي االتصاالت والبريد في المممكة، واإلجابة عمى مالحظات واستفسارات متابعي منصات الييئة التفاعمية تحت 

 .(TRCJO@)المسمى 
 

 المؤسسيالبناء 
ودورات الييئة عدة برامج  تىا بكافة مستوياتو الوظيفية، عقدكادر انطالقًا من حرص الييئة عمى رفع سوية وقدرات وميارات 

 الموضوعات التالية:كان أبرزىا تدريبية متخصصة 
  إدارة المعرفةKnowledge Management. 
 يارات االتصال مCommunication Skills. 
  الكتابة الفنيةTechnical Writing. 
  إدارة المشاريعProject Management. 
  الربط البينيInterconnection and Next Generation Networks & Access. 
  أساسيات شبكات االتصاالت الالسمكيةFundamentals of Wireless Communication Networks. 
  4"شبكات الجيل الرابع لغير الفنيينG Long Term Evolution (LTE) for Non-Technical  " 
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ل إلى خزينة الدولة  الَوفر المالي المحوَّ
أربعة ( ٓٓٓٓٛٓٗٛ) ما مجموعو ٕٙٔٓقامت الييئة بتحويمو إلى خزينة الدولة عام إجمالي الفائض )الوفر( الذي  بمغ

واحد وخمسين مميون ( ٓٓٓٚٔٚٔ٘حوالي )وكان  ٕٙٔٓالوفر المقدر لعام  في حين أن، وثمانين مميونًا وثمانين ألف دينار
 .عن المتوقع (%2ٕٙٙ)قدرىا  ةدينار أي بنسبة زياددينار وسبعمئة وسبعة عشرة ألف 

 
 ،انتهى


