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التقرير السنوي المتعلق بتنفيذ الهيئة لبنود وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات اإلتصاالت 
 وتكنولوجيا المعلومات والبريد 

 2020 كانون األول

 

والبناء على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به هيئة تنظيم قطاع  للتأكيد يأتي التقرير هذا إن          
السياسة العامة للحكومة في  وثيقةاإلتصاالت والبريد، وتنفيذًا للمحاور الرئيسية التي تشتمل عليها بنود 

رة من متطلبات، وهو األمر الذي تؤكده الفق 2018قطاعات اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد لعام 
"على الهيئة اإلستمرار بمتابعة تنفيذ بنود السياسة العامة المطلوبة منها، ( من بنود الوثيقة، والتي تنص 18)

 سنوي  بتقريرونشر تقرير سنوي عن إنجازاتها في تنفيذ تلك البنود على موقعها اإللكتروني، وتزويد الوزارة 
 بالهيئة أناطت فقد الرئيسية، البنود من العديد تناولت قد العامة السياسة وثيقة أن وبما ."اإلنجازات هذه عن

 أواًل، للحكومة ليبين التقرير، هذا من البد كان لذا العالقة، ذات الجهات مع بالتعاون  تنفيذها مسؤولية
 وثيقة بنودمتطلبات  لتنفيذ اآلن، وحتى 2020 العام بداية منذ الهيئة به قامت ما أهم ثانيًا، المعنية وللجهات
 :التالي النحو على الرئيسية البنود وتلك العامة، السياسة
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 :الحوكمة: أوالا 

 :يلي بما الهيئة قامت فقد(، 21-14) البنود بالحوكمة، المتعلقة العامة السياسة ببنود يتعلق فيما

 المخدومة، غير المناطق في الخدمات وتوفير المناسب بالشكل النادرة الموارد وتنظيم بإدارة اإلستمرار .1
 :خالل من وذلك الخدمات، مكتملة وغير

 .الترددي الطيف موارد إلدارة محوسبمتكامل  نظام تفعيل .أ 
إجراء دراسات مستمرة إلتاحة حزم ترددية وفقًا للتوصيات والقرارات الدولية ذات العالقة مما يتيح  .ب 

 األمثل للطيف الترددي. االستخدام
 من والتحقق منها، المتحقق الشكاوي  بيانات قواعد وبحسب المفروضة األبراج تغطيةمواقع  ختيارا .ج 

 .المؤتمتة اإللكترونية الخرائط أنظمة خالل من بنائها
 يتيح مما العالقة ذات الدولية والقرارات للتوصيات وفقاً  ترددية حزم إلتاحة مستمرة دراسات إجراء .د 

 .الترددي للطيف األمثل اإلستخدام

االتحاد الدولي لالتصاالت المتعلقة بالطيف الترددي والعمل على متابعة التحديثات الصادرة عن  .ه 
 .عكسها على إجراءات الهيئة بهذا الخصوص بما يتالءم مع سياسة استخدام وتخطيط الترددات

 .لهم الممنوحة الرخص بتعليمات إلتزامهم ضمان على للعمل والمرخصين المشغلين عمل متابعة .و 
 .المملكة في الراديوية الترددات  طيف إستخدام مراقبة .ز 
 .الترددي الطيف مستخدمي على الميداني التفتيش .ح 
 وضمان للترددات، الفعلية اإلستخدامات لتحديد المستخدمة، الراديوية لألجهزة وفحص معاينة .ط 

 .لها األمثل اإلستخدام
 .ضارة راديوية تداخالت أية وجود عدم من التأكد .ي 
وإدراج التعديالت عليها بالتوازي مع تعليمات حجز  الوطنية الترقيم خطة مراجعةاالستمرار ب .ك 

 وتخصيص السعات الرقمية.
في الربع االول من  به العملتطوير نظام مؤتمت إلدارة سجل األرقام، حيث من المتوقع أن يتم . .ل 

 .2021العام 
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قتصاد وزارة اإللى إنجازاتها في تنفيذ البنود المطلوبة منها وفًقا لهذه السياسة إعن دورية  ريراتقديم تق .2
 الرقمي والريادة.

 وضمن لكترونياإل موقعها على سنوياً  ونشرها نتظامإب العامة للسياسة بتنفيذها المتعلقةالمعلومات  جمع .3
 .لها السنوي  التقرير

 ،تراءااإلج هذه ووضوح شفافية لضمانو ،لتعليماتها بإصدارها المتعلقة الهيئة اتاءإجر يمـتنظ دفـبه .4
 القواعدصدرت الهيئة تعليمات فقد أ ،التعليمات دادإع في ةكللمشار  لهم المرخص أمام لالمجا وإلتاحة

مراجعتها على  الهيئة عملتكما  2007في العام  تعديلهاتم و وتعديلها،التعليمات  إلصدار اإلجرائية
 عند إصدار كافة القرارات التنظيمية التعليمات هذه أحكام تطبق، حيث 2010تعديلها في العام  و 

 .الهيئة قبل يتم إعدادها وإعتمادها من التيوالتعليمات 
اطار سعي الهيئة الدائم لمراجعة وتعديل تعليماتها حيثما اقتضى األمر ذلك باإلضافة الى اصدار  ضمن .5

 على ما يلي:  2020التعليمات والقرارات التنظيمية الضرورية للقطاع، عملت الهيئة خالل العام 

حكومة السياسات واألدوات التشريعية بالدوائر الحكومية وسياسة دراسة تقييم  االلتزام بتنفيذ مدونة .أ 
 األثر بالتعاون مع إدارة تطوير األداء المؤسسي والسياسات برئاسة الوزراء.

تعليمات اصدار تعليمات الحصول على الموافقة النوعية وادخال اجهزة االتصاالت واصدار مسودة  .ب 
ن خالل تطبيق ما ورد في تعليمات القواعد االجرائية من طرح مسودة نقاط الربط المحلية م لتنظيم

 التعليمات لالستشارة عامة وتلقي الردود وعكسها على التعليمات واصدار مذكرة ايضاحية ...الخ.

ومعايير اختيار المرخص لهم لالتصاالت العامة  اجراء تعديل على تعليمات إجراءات تقديم الطلب .ج 
 ها وفقا لتعليمات القواد االجرائية.ويجري العمل على نشر 

بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والتكاملية مع كافة الشركاء في القطاع، فقد قامت الهيئة مؤّخرًا بنشر  .د 
 .ج.هـ الستخدام تقنية الواي فاي (6إخطار إلتاحة النطاق الترددي )

نشر الوثائق االستشارية المتعلقة بنتائج مراجعة أسواق االتصاالت على الموقع االلكتروني للهيئة  .ه 
ضمن مدة زمنية كافية لتلقي المالحظات عليها من قبل الجهات المعنية وذلك قبل إصدار القرارات 

 التنظيمية المتعلقة بمراجعة األسواق. 
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ات والجهات الحكومية الوصول اإللكتروني الفوري إلى والشركوالمرخص لهم للمواطنين  الهيئة تتيح .6
 المعلومات التجارية غير السرية المتعلقة بطلبات منح التراخيص المختلفة والموافقات النوعية لمعدات

 تصاالت.اال وأجهزة
 من حيث الحاجة واألثر على التطبيق، التنظيمية قراراتالو  تعليماتال بالنظر في دوري  بشكل الهيئة تقوم .7

 ضوء فيالتعليمات والقرارات الحالية والحاجة إلى إصدار تعليمات جديدة  مراجعةالهيئة ب ستقومحيث 
 التنظيمية. لقراراتللتعليمات وا التعديل أو/و بالسحب سواءً  سواقاأل دراسة نتائج

 

 :اإلتصاالت قطاع: ثانياا 

 قامت فقد(، 2,1)البند  والموضحة الفّعالة المنافسة بتعزيزيتعلق ببنود وثيقة السياسة العامة المتعلقة  فيما
 :يلي بما الهيئة

إعداد الشروط المرجعية لتنفيذ مشروع قابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بالتعاون مع مشغلي شبكات  .1
 بعد نهائي بشكل العتمادها العمل وجاري خبراء دوليين  وبمشاركةأورانج وأمنية  زين، الهواتف المتنقلة

 .بها المتعلقة االمنية الموافقات اخذ
 .العامة لالستشارة عرضها وسيتم رقام الثابتةاألقابلية نقل خاصة بالهيئة بإعداد مسودة تعليمات  قامت .2
 اخذت والتي  ، االتصاالت أسواق مراجعة مشروع  بنتائج المتعلقة االستشارية الوثائق بنشر الهيئة قامت .3

 خدمات مقدمي عدد في والزيادة السابقة السنوات خالل التكنولوجية التطورات جميع االعتبار بعين
 االلياف شبكات على باالعتماد النطاق عريض الثابت االنترنت خدمات وباألخص االتصاالت،

 لهم المرخص قبل من المقدمة التقليدية الخدمات على( OTTs)  خدمات أثر الى باإلضافة الضوئية،
 بها مرت التي للظروف ونظرا. للتنظيم االسواق واخضاع عالجية احكام أية فرض عند االعتبار بعين

 ونشر المشروع هذا من االنتهاء وتم المشروع اتمام في تاخير حصل فقد كورونا جائحة خالل المملكة
 :يلي ما القرارات هذه تضمنت حيث ،2020/ 30/9 بتاريخ النهائية التنظيمية القرارات

 والتجزئة الجملة مستوى  على للتنظيم الخاضعة االسواق  
 للتنظيم خاضع سوق  كل في مؤثرة سوقية حصة لهم الذين المشغلين  
 تم والتي مهيمن، مشغل وجود من محتملة مشاكل أي مع المسبق للتعامل المقترحة العالجية االحكام  

 هذه خضعت حيث لها حاجة ال تنظيمية اعباء اي خلق وعدم السوق  ظروف يراعي بما فرضها



5 
 

 في متوقعة بمشكلة العالجية االحكام عناصر من عنصر كل ربط خالل من االثر لتقييم االحكام
  . المنافسة في ضرر وقوع كلفة من اقل العالجية االحكام تبني كلفة وان المنافسة

 :نوعين على وهي المنافسة بضمانات المتعلقة التنظيمية التعليمات مراجعة إلجراء تنفيذاً  .4
 بالتشاور الهيئة قامتفقد  المتعلقة بالتنظيم المسبق وتتمثل بمخرجات مراجعة األسواق، التعليمات .أ 

 .الخصوص بهذا والتموين والتجارة الصناعة وزارة في المنافسة مديرية مع الخصوص بهذا
 الهيئة قامتفقد ( اإلتصاالت قطاع في المنافسة حماية)تعليمات  الالحق بالتنظيم المتعلقة التعليمات .ب 

 المنافسة مديرية مع  بالتعاون و  االلكتروني موقعها على التعليمات هذه لمراجعةالجدول الزمني  بنشر
 .العالقة ذات والجهات

 األسواق تحديد خاللها وتم 2019، 2018 األعوام فيالهيئة بإجراء مراجعة شاملة لألسواق  قامت .5
 وثيقة في بيانها تم المراجعات توقيت لتحديد الهيئة تتخذها التي المعايير أن علماً  الجغرافي، ونطاقها
 وبينت الهيمنة وتحديد االسواق تعريف كيفية بينت والتي، 2009 عام الهئية عن الصادرة البيضاء الورقة
 مقتضيات حسب او سنوات 3 كل تكون  الدولية الممارسات وحسب االسواق مراجعة ان الورقة ذات

 اوقات لتحديد معايير وضع سيتم االتصاالت قطاع في المنافسة حماية تعليمات مراجعة وعند السوق،
 .االسواق مراجعة

 

(، 2,2)البند  ضمن والموضحة الترددي الطيف توفير بخطة المتعلقة العامة السياسة وثيقة ببنود يتعلق فيما
 :يلي بما الهيئة قامت فقد

د النطاقات المخّصصة يتحدالراديوي، لنطاقات الطيف الترددي ب الوطنية الخاصة خطةالنشر  بهدف
في تخطيط األعمال التجارية والتشغيلية في  للمساعدة ،تصاالتستخدامات المدنية والمتاحة لمرخصي اإللإل

 الوقت المناسب، قامت الهيئة بما يلي:

تكنولوجيا  شبكات تشغيل على التجارب جراءإ لغاياتمخصصة  ترددية حزم توفر عن الشركات عالمإ  .1
 لإلتصاالت المتنقلة. الخامس الجيل

مع مديرية سالح  بالتشاركستخدامات الطيف الترددي الراديوي إالعمل على وضع خطة جديدة لتحديد  .2
 نطاقات في جديدة ترددية حزم وتوفير الترددية حزملل وزيعت إعادة خالل من وذلك ،الالسلكي الملكي
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 تلك وباألخص والثابتة المتنقلة الراديوية االتصاالت خدمات لتقديم ،للترخيص قابلة مختلفة ترددية
 .الخامس الجيل بشبكات الخاصة

 النطاق إلخالء المرّخصين مع بالتنسيق الترددية الحزم بعض في الالزمة الفّنية اإلجراءات اتخاذ .3
  .المتنقلة االتصاالت لشبكات لالتصاالت الدولي االتحاد قبل من تحديده تم الذي هـ.ج( 26) الترددي

كشف وتحديد ومعالجة حاالت التشويش، لضمان عدم التأثير على اإلستخدام والتقيد بالنطاقات  .4
 المخصصة.

إجراء عمليات المسح الميداني للطيف الترددي للتأكد من إمكانية منح الرخص الترددية )قبل الترخيص(  .5
 بناًء على خلو وصفاء ذلك الجزء من الطيف.

/ مديرية سالح الالسلكي المسلحة المسلحة القوات مع الالزمة التنسيق عمليات انتهاءستقوم الهيئة بعد  .6
 .الملكي واالنتهاء مما ورد أعاله بوضع الخطة ونشرها على الموقع االلكتروني للهيئة

 

 ضمن والموضحة جديدة خدمات وتقديم الشبكة تطوير بدعم المتعلقة العامة السياسة وثيقة ببنود يتعلق فيما
 :يلي بما الهيئة قامت فقد(، 2,3)البند 

تم اإلنتهاء من مرحلة اإلستشارة العامة المتعلقة بتعليمات المشاركة في البنى التحتية لشبكات اإلتصاالت  .1
وسيتم العمل على إعداد صيغة معدلة جديدة من مسودة التعليمات بالتعاون مع الشركة ، والتجوال الوطني

  . 2021ات مشروع مراجعة االسواق المعتمدة وذلك في العام االستشارية المنفذة لقرار 
 خدمات من الخامس والجيل ،(IOT) األشياء إلنترنت التجاري  لإلستخدام الالزم الترددي الطيف توفير .2

 على النحو التالي:  المنتقلة اإلتصاالت
االشياء بموجب صدرت الهيئة مسودة تعليمات ومتطلبات خاصة إلنشاء وتشغيل منظومة انترنت أ .أ 

، وذلك 27/11/2019بموجب استشارة عامة بتاريخ  ،27/5/2020قرار مجلس المفوضين بتاريخ  
(، IoTبهدف معالجة بعض الجوانب التنظيمية الهامة المتعلقة باالستخدام التجاري إلنترنت األشياء )

ومنها توفير الطيف الترددي الالزم لذلك، وبعد ذلك  قامت الهيئة بإعادة النظر بالتعليمات بناء على 
وقامت   31/8/2020طلب الشركات في القطاع  وذلك بموجب  قرار مجلس المفوضين بتاريخ 

دة يوما وتم عرض مالحظات الشركات الوار  30لمدة  2020/11/17بإصدار استشارة جديدة بتاريخ 
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حيث ستقوم الهيئة بعد  11/1/2021يوما على موقع الهيئة تنتهي بتاريخ  15على االستشارة لمدة 
 ذلك بإصدار التعليمات بصورتها النهائية.

 ذات للتعليمات وفقا االشياء انترنت خدمات بتقديم المتعلقة الترخيص طلبات بدراسة الهيئة تقوم .ب 
 .للترخيص الهيئة لدى حاليا منظورة الرخص من عدد يوجد حيث العالقة

وقف منح رخصة إستخدام الترددات للوصالت الراديوية ضمن النطاق حول لهيئةً  متابعة انفاذ قرار ا .ج 
 لتخصيص ،(WRC-19)( ج.هـ تماشيًا مع مخرجات المؤتمر العالمي لإلتصاالت 27,5 – 24,5)

 اإلتصاالت خدمات مقدمة عالمإ  وتم العالمية، المتنقلة اإلتصاالت لخدمات الترددي النطاق هذا
 .31/12/2023 قبل الترددي النطاق هذا إخالء بضرورة

قامت الهيئة بالعمل على وضع خطة مبدئية لتوفير نطاقات ترددية لتشغيل شبكات تكنولوجيا الجيل  .د 
 .(WRC-19) الخامس لالتصاالت المتنقلة وفقًا لمخرجات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية

 حزم لتوفير العربي الجيش/ الملكي الالسلكي سالح إدارة مديرية مع التنسيق على العمل استمرار .ه 
  . الخامس الجيل شبكات لتشغيل مالئمة  ترددية

 خدمات لتقديم مخصصة كانت التي الترددية النطاقات على التكنولوجيا حيادية ميزة بإدخال الهيئة قامت .3
 الحزم كافة على الميزة هذه بإدخال الهيئة  تقوم حيث لهم، للمرخص تجديدها عند الثاني الجيل تكنولوجيا
 عند وذلك العموم على العامة المتنقلة اإلتصاالت خدمات لتقديم المرخصة أو/و المخصصة الترددية
 . تجديدها

 االقتصادية قيمته مع يتوافق الذي بالشكل الترددي الطيف موارد لحيازة اسعار حالياً  الهيئة تعتمد .4
 الجيل خدمات ادخال مع بالتزامن  الدراسات بعض بإجراء الهيئة وستقوم ،االردنية السوق   في التاريخية
  بعض مع مقارنة الترددات حزم لبعض حاليا المعتمدة االسعار في بالنظر تتعلق للمملكة الخامس

 السوق  في الفعلية االقتصادية قيمته مع الترددي الطيف عوائد مالئمة لضمان العالمية الممارسات
 .القطاع هذا في واالستثمار النمو ويشجع يدعم وبما األردنية

الهيئة على دراسة امكانية تطبيق مبدأ التشاركية بالطيف داخل المملكة بين المرخصين من  عملت .5
ة الناحية العملية والقانونية، وتوصلت الى وجود تحديات قانونية وفنية تتعلق بإمكانيات التطبيق العملي

 لهذا الموضوع  والحاجة العملية له في ضوء عدم وجود رغبة له من غالبية الشركات.
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 والموضحة الخدمات إلستضافة كموقع األردن جاذيبة بزيادة المتعلقة العامة السياسة وثيقة ببنود يتعلق فيما
 :يلي بما الهيئة قامت فقد(، 2,6)البند ضمن 

بترخيص عدد  حيث قامت الهيئة مؤخراً  ،نقل دولية بسعات كبيرةتشجع الهيئة على توفير منافذ وخطوط  .1
 .الغاية لهذهمن الشركات 

 العامة االستشارة الهيئة أصدرت حيث ؛(IXPs) تجارية انترنت تبادل نقاط إنشاء على الهيئة تشجع .2
 هيئة مفوضي مجلس قرار بموجب خدماتها وتقديم( IXP) االنترنت تبادل نقاط وتشغيل بإنشاء المتعلقة
 الواردة المالحظات دراسة على العمل حاليا يجري و (. 2020/10/28) تاريخ االتصاالت قطاع تنظيم
 .العامة لالستشارة نشرها بعد التعليمات مسودة على

 

  فقد قامت الهيئة بما يلي: ،تمكين التشغيل الفعال للسوق ب المتعلقة العامة السياسة ببنود يتعلق فيما

تعريفية بقطاع االتصاالت للجهاز القضائي، لتسليط الضوء على بعض المحاور األساسية عقد ورشة عمل 
في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل تقديم شرح موجز عن ابرز المواضيع المتعلقة بقطاع 

 االتصاالت، والتوثيق اإللكتروني.

  
 :البريد قطاع: ثالثاا 

 بها المتعلقة والخدمات البريدية الخدمات لسوق  تحليل بإجراء المتعلقة العامة السياسة وثيقة ببنود يتعلق فيما
 :يلي بما الهيئة قامت فقد(، 4,1)البند  والموضحة

 النظام تنفيذ" بشأن الصادر التنظيمي للقرار وفقاً  الحصرية للخدمات األسعار سقف بتنظيم مستمرة الهيئة
  تستكمل لم االردني البريد شركة أن اال االردني، البريد لشركة الحصرية الخدمات بأسعار الخاص التنظيمي

 بدل احتساب اعادة من الهيئة تتمكن حتى نهائي، بشكل بالشركة الخاص التكاليف محاسبة نظام انشاء
 .الهيئة عن الصادر التنظيمي للقرار وفقا الحصرية الخدمات
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 :للحكومة الرقمي التحول: رابعاا 

 :يلي بما الهيئة قامت فقد الرقمي، بالتحول المتعلقة العامة السياسة وثيقة ببنود يتعلق فيما

 ضـع بهدف الرقمي والتحول المعلومات أنظمة إدارة قسم إلى المعلومات أنظمة إدارة قسم مسمى تعديل تم .1
 متضـمنة تقنيـة أنظمـة إلـى المعنيـة المـديريات مع وترجمتها اليدوية العمل اجراءات تحويل لتسهيل الخطط
  .المجال هذا في الخدمات من العديد اطالق تم حيث إلكترونّية، خدمات

 :يلي بما الهيئة قامت فقد الحكومية البيانات بإدارة يتعلق فيما .2

 .الهيئة في وإتالفها وإستخدامها حفظها وآلية والوثائق والمعلومات البيانات لتصنيف سياسة وضع .أ 
 .الهيئة ووحدات مديريات لكل والوثائق والمعلومات البيانات تصنيف مصفوفة إعداد .ب 
  .المفتوحة للبيانات الحكومية المنصة على بها الخاصة المفتوحة الحكومية البيانات كافة نشر .ج 

 :في وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لدى الموجودة السحابية الحوسبة خدمات من داخلياً  ستفادةاإل .3
 .الصيانة بعقود المتعلقة التنبيهات إلصدار نظام تجربة .أ 
 .إلكترونياً  مسبقة موافقات على الحاصلة لألجهزة النوعية الموافقة على الحصول خدمات تقديم .ب 
 .مسبقة نوعية موافقات على الحاصلة األجهزة من التحقق خدمات تقديم( ج .ج 
 اإللكترونّيـة الخـدمات بعـض تقـديم فـي السـحابية الحوسـبة خـدمات إسـتخدام إمكانيـة بحـث اآلن يـتم( د .د 

 .   الالزم التقييم إجراء بعد
 تصـاالتومعلوماتها في مديرية تنظيم خـدمات وشـبكات اإل تصاالتقسم معني بأمن شبكات اإل ستحداثإ .4

فيمـا يتعلـق بـالمرخص لهـم ومـزودي  ،السـيبراني األمـن بموضـوع المعنّيـة الجهـات سـنادإفي الهيئـة لغايـات 
  خدمات اإلنترنت.

 


