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لقد متيز العام 2020 بكونه عاماً استثنائياً بأزمته الكونية التي طالت دول العالم بأكمله وعانت شعوبه ومجتمعاته 
من آثاره وتداعياته املختلفة، حيث نتج عن تلك التَداعيات ايجاد ظروف استثنائية وقاسية طالْت كافة نواحي 
احلياة االقتصادية واملالية واالجتماعية والتعليمية وحتى النفسية، وهو ما استدعى ضرورة إيجاد بدائل تُساعد 
على ضمان استمرار َعجلة احلياة، ويتجلّى هنا دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كأحد الركائز األساسية 
لضمان ِإدامة عمل كافة القطاعات التي تأثرت مبا فرضُه الواقع اجلديد من حظر وإغالق أو تعطيل لكثير من 

األنشطة االقتصادية واخلدماتية. 

لقد أدركت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت منذ بداية األزمة أهمية املسؤولية املُلقاة على عاتقها خصوصاً وأن تأثير 
هذه األزمة قد طال كافة فئات املجتمع من طالب ومعلمني إلى ُتار وأصحاب منشآت ومصانع وعاملني وصوالً إلى 
املرضى واألشخاص من ذوي اإلعاقة وكبار السن، حيث بادرْت الهيئة بتشكيل خلية أزمة مع مشغلي الهواتف اخللوية 
املتنقلة ملتابعة كافة التطورات من خالل وضع خطة طوارئ تَتماشى مع تداعيات األزمة، مع االخذ بعني االعتبار 
ضرورة إعادة النظر يف طريقة عمل جميع القطاعات لتتوائم مع ُمتطلبات املرحلة الصعبة من خالل تسخير وسائل 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لتسهيل أعمالها، لقد ساهمت هذه الوسائل والتقنيات على سبيل املثال يف ضمان 
استمرار العملية التعليمية عن بُعد، كما ساهمت املنصات اإللكترونية وترخيص شركات البريد يف تعزيز خدمات 
التوصيل، ناهيك عن ايجاد آلية مناسبة لتوصيل األدوية ملن يعانون من األمراض املزمنة وغيرها من التسهيالت. 

كما قامت الهيئة ببذل كافة اجلهود املُمكنة لضمان استمراية البنية التحتية وتعزيز قدرتها الستيعاب كافة التحديات 
والضغوطات من خالل التعاون مع القطاع اخلاص ومنحهم ترُددات مجانية لزيادة سعات شبكاتهم وتقوية البث 
ورفع سرعات االنترنت ومضاعفة السعة التخزينية ملواقعهم الراديوية حتى يتسنى للمواطنني استخدام وسائل 
االتصاالت على اختالف انواعها وبالشكل األمثل ودون انقطاع ومبا يلبي احتياجاتهم، باإلضافة إلى تأمني التغطية 
الالزمة لشبكات االتصاالت ملناطق احلجر الصحي وغيرها من االجراءات، وصوالً ألن يكون األردن منوذجا عاملياً 

يحتذى به يف مجال التعامل مع هذه األزمة. 

ولعل ما يغرس األمل يف نفوسنا حرصنا املتواصل واملستمد من القيادة الهاشمية ونحن ندخل املئوية الثانية من 
عمر الدولة االردنية بأن تبقى املعنويات عالية راسخة صلبة، ويبقى االجناز يعانق السماء، قادرين على جعل 
التحديات فرصاً للنجاح واالستمرارية، ومنبراً نستظل يف فنائه القادر على تعزيز مسيرة االردن النموذجية املعطاءة.

سنبقى على العهد والوعد جنوداً أوفياء لهذا احلمى العربي الهاشمي االصيل.

)1(  كلمة رئيس مجلس المفوضين
       الرئيس التنفيذي

الدكتور المهندس غازي الجبور

رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي
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أنشــئت هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت مبوجــب قانــون االتصــاالت رقــم 13 لســنة 1995، كمؤسســة 
حكوميــة مســتقلة معنيــة بتنظيــم قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، وذلك من خالل املســؤوليات 
التــي تقــع علــى عاتقهــا، ومهــام عديــدة مــن ضمنهــا »تنظيــم خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات 
ــا املعلومــات  يف اململكــة وفقــاً للسياســة العامــة املقــررة لضمــان تقــدمي خدمــات االتصــاالت وتكنولوجي
للمســتفيدين بســوية عاليــة وأســعار معقولــة ومبــا يحقــق األداء األمثــل لقطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا 
املعلومــات«، اضافــة الــى »وضــع أســس تنظيــم قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات مبــا يتفــق مــع 
السياســة العامــة املقــررة لتقــدمي تلــك اخلدمــات عــى النحــو الــذي تقتضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة 
يف اململكــة«، و«حتديــد احلــد األدنــى لدرجــة جــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخــص لهــم بتقدميهــا لتحقيــق 
حاجــات املســتفيدين بالتشــاور مــع املرخــص لهــم ودون الزامهــم بحلــول تقنيــة محــددة« وغيرهــا مــن املهــام  

التنظيميــة املتخصصــة.  

كمــا تتولــى الهيئــة مهــام تنظيــم قطــاع البريــد يف اململكــة ومراقبــة أداء جميــع مقدمــي اخلدمــات البريديــة 
ــة رقــم )34( لســنة  ــون اخلدمــات البريدي ــذاً ألحــكام قان ــون تنفي والتأكــد مــن التزامهــم بنصــوص القان
2007، وتســاهم الهيئــة يف متثيــل اململكــة يف احملافــل املتخصصــة ذات العالقــة مبهــام الهيئــة، إضافــة 
لذلــك، تتولــى الهيئــة مهمــة ترخيــص واعتمــاد جهــات التوثيــق االلكترونــي، وتنفيــذ أعمــال املراقبــة 
والتدقيــق علــى تلــك اجلهــات وذلــك مبوجــب أحــكام قانــون املعامــالت االلكترونيــة رقــم )15( لســنة 2015 

واالنظمــة الصــادرة مبوجبــه. 

)2(  نبذة عن الهيئـة 

)2-1(  النشــأة
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)2-2(  الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية:

الرؤية
التميــز يف جعــل قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد، أكثــر القطاعــات دعمــاً للنمــو علــى 

ــد اإلقليمــي. ــى الصعي ــم عل ــي واألفضــل أداًء يف التنظي ــد الوطن الصعي

الرسالة
هيئــة حكوميــة مســتقلة لتنظيــم أداء قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد، وحتفــز املنافســة 
ــر جــودة اخلدمــات وتقدميهــا بأســعار مالئمــة  ــق معايي ــح املســتفيدين منهــا، وتراقــب تطبي فيهــا، وحتمــي مصال
ومبــا يحقــق النمــو املســتدام يف أداء هــذه القطاعــات ضمــن إطــار عمــل مؤسســي مــع الشــركاء، وباالعتمــاد علــى 

مــوارد بشــرية متخصصــة ومتميــزة.

القيم الجوهرية
الشراكة املستدامة●	

تؤمــن الهيئــة بأهميــة إقامــة إطــار عمــل مؤسســي مــع كافــة شــركائها وتؤمــن بضــرورة اســتدامة هــذه الشــراكة   
التــي أكــدت عليهــا رســالة الهيئــة، فالتعــاون مــع الشــركاء يســهم يف متيــز الهيئــة إقليميــاً، ويف زيــادة معــدالت 

منــو القطــاع مقارنــًة مــع القطاعــات األخــرى وفــق مــا تضمنتــه رؤيــة الهيئــة.
اإلصغاء ملتلقي اخلدمات●	

تؤمــن الهيئــة بــأن تصميــم عملياتهــا ومخرجــات هــذه العمليــات تعتمــد علــى رصــد احتياجــات متلقــي اخلدمــة   
وقــد ظهــر ذلــك واضحــاً يف بنائهــا لتوجههــا االســتراتيجي.

التركيز على النتائج●	
ترّكز الهيئة على نتائجها املؤسسية إمياناً منها مببدأ األداء املوجه بالنتائج.   

التحسني املستمر●	
تعمــل الهيئــة علــى إعــادة تصميــم عملياتهــا وتبســيط إجراءاتهــا وحتســني خدماتهــا وتطويــر الكفايــات الفنيــة   

ــك بشــكل مســتمر. ــا وذل واملســاندة ملوظفيه
 تطبيق معايير احلاكمية الرشيدة●	

تؤمــن الهيئــة بضــرورة تعزيــز مبــادئ النزاهــة والشــفافية واملســاءلة املؤسســية وتعزيــز الثقــة واملصداقيــة يف   
ــل. ــة العم بيئ



4

أعضاء مجلس مفوضي الهيئة

عطوفة المهندس رياض أحمد البطاينه
2 0 1 9 /1 1 /1 8 نائب رئيس مجلس المفوضين اعتباراً من 

 2 0 1 3 /1 0 /2 7 عضو مجلس المفوضين اعتباراً من 

سعادة الدكتور المهندس غازي الجبور 
رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي

2 0 1 5 /6 /2 8 اعتباراً من 

عطوفة المهندس جمعه الطيب
2 0 1 3 /1 1 /1 1 عضو مجلس المفوضين اعتباراً من 

عطوفة المهندس بالل الحفناوي
2 0 1 9 /1 2 /1 2 عضو مجلس المفوضين اعتباراً من 

 )2-3( مجلس المفوضين والهيكل التنظيمي

مبوجــب أحــكام قانــون االتصــاالت رقــم )13( لســنة 1995 وتعديالتــه، يتولــى إدارة الهيئــة واإلشــراف عليهــا مجلــس يســمى 
)مجلــس املفوضــني( يؤلــف مــن خمســة أعضــاء متفرغــني يتــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب رئيــس 

الــوزراء املســتند إلــى توصيــة الوزيــر املختــص . ومــع نهايــة العــام  2020 ضــم مجلــس مفوضــي الهيئــة كل مــن: 
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المخطط التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت
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)3(  الملخـص التنفيـذي

لقد واصلت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت وبالرغم من جائحة كوفيد 19 وما شكلته من حتديات أمام دول العالم 
أجمع وانعكست تأثيراتها املتسارعه على كافة قطاعات العمل املختلفة، حتقيق االجنازات وتنفيذ املشاريع التي 
انعكست على سير قطاعات العمل االخرى كون قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد تعد من أهم ركائز 

البنية التحتية ومحركاً اساسياً هاماً نحو حتقيق التنمية املستدامه.
الهيئة  التي حتققت يف مجال سعي  الى االجنازات  للعام 2020  للهيئة  السنوي  التقرير  وقد تطرقت صفحات 
تقدمي اخلدمات  واملقارنات يف  التقييم  مراتب  اعلى  من خالل حتقيق  ودولياً  اقليماً  التميز سواء محلياً،  نحو 
وحتقيق مستويات اداء اتسمت بالتميز، كما قامت الهيئة باصدار قرارات وتعليمات تنظيمية راعت تقدمي خدمات 
االتصاالت والبريد بسوية عالية، اضافة الى تنفيذ مشاريع ساهمت يف تعزيز وتنظيم خدمات شبكات االتصاالت، 
تقدميها  ومتابعة  اخلدمات  وتقدمي  تسهيل  يف  يسهم  الذي  النحو  على  الترددي  الطيف  شؤون  وتنظيم  وادارة 
ومراقبة شؤون الطيف الترددي واجراء ما يلزم وضمن نطاق عمل الهيئة وفقاً للقوانني والتشريعات املعمول بها.
وملا كان الدور املنوط بالهيئة يتثمل بالعمل التنظيمي والرقابي، فقد عززت الهيئة تنسيقها وتواصلها مع كافة 
اجلهات ذات العالقة على املستوى الداخلي واخلارجي سواء مع الشركات العاملة يف القطاعات املنظمه لها، او 
اجلهات االمنية والتعليمية واجلهات املتخصصة بتفعيل االنظمة الفنية املتنوعة والتي تدفع بالهيئة نحو املزيد 
من تقدمي مستويات أداء تتسم بالفعالية وفق منظومة عمل قادرة على استيعاب املتغيرات املتسارعه يف قطاعات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد على حد سواء.
وتناول التقرير الدور الذي لعبته الهيئة يف مجال تنظيم اخلدمات البريدية يف العام 2020، حيث لعب هذا القطاع 
التوصيل  بأمور  تعنى  التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد 19 من خالل ترخيص شركات جديد  هاماً يف  دوراً 
وغيره من املتطلبات التي فرضتها اجلائحة، وال زالت الهيئة تواصل تنفيذ املهام يف هذا القطاع وفق التشريعات 
والقوانني الناظمة بتشاركية مع القطاع اخلاص على النحو الذي يسهم يف تخفيف وطأة وآثار اجلائحة السلبية 

على املستوى احمللي.
الى  التقرير  تطرق  فقد  واملعارف،  اخلبرات  وتبادل  بالتشاركية  مطلقاً  امياناً  تؤمن  زالت  وال  الهيئة  كانت  وملا 
مشاركات الهيئة وتبادل اخلبرات واملعارف مع اجلهات كافة، خارجياً من خالل املشاركات )عن بعد( يف املؤمترات 
واالجتماعات مع اجلهات املتخصصة ذات العالقة، اضافة الى استضافة الهيئة عدد من اجلهات املتخصصة 
وممثلي املؤسسات بغية االستفادة من اخلبرات ونقل املعارف مع تلك اجلهات وتنسيق وتبادل الرؤى املشتركة 

الهادفة الى شرح طبيعة االدوار املنوطه بكافة اجلهات.
وقد أفرد التقرير السنوي محوراً كاماًل عن دو الهيئة يف التعامل مع جائحة كوفيد 19، وما اجنزته من مهام 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة يف العام 2020 بدءاً من تشكيل خلية أزمة قامت بواجبها منذ بدء اجلائحة 
تقدمي اخلدمات يف  تسهيل  الى  املتسارعة وصوالً  املتغيرات  استجابة فرضتها  العام 2020، ضمن خطة  يف 
القطاعات الطبية والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية وتعزيز قدرات اجلهات مقدمة اخلدمات يف قطاعات 

والبريد.    االتصاالت 
ويتناول التقرير السنوي اهتمام الهيئة بكادرها الوظيفي وما قدمته من مساهمات راعت تلبية االحتياجات 
التدريبية حتقيقاً لهدف متثل يف تنمية الكفايات الوظيفية املرتبطة بالعمليات الرئيسية واملساندة، وتطوير 
العمل وما تقتضية من تغييرات تهدف الى تعزيز االداء املؤسسي على  الوظيفية وفق متطلبات  االوصاف 

النحو االمثل.
وختامــاً، تنــاول التقريــر الســنوي املؤشــرات واالحصائيــات املتعلقــة بخدمــات االتصــاالت والبريــد يف اململكــة مــن 
حيــث اعــداد املشــتركني ونســب االنتشــار وحجــم االســتثمار وعــدد العاملــني يف القطاعــات وغيــره مــن االحصائيات 

التــي تعكــس واقــع احلــال للعــام 2020 مقارنــة مــع عــدد مــن الســنوات الســابقة.     



)4( انجازات الهيئة في العام 2020

المحور األول: السعي نحو التميز:
على الرغم من معاناة العالم اجمع من تداعيات وتأثيرات جائحة كوفيد 19 يف العام 2020 ومن ضمنه االردن 
ممثاًل بكافة مؤسساته وقطاعاته، وعلى الرغم من دخول الهيئة يف دائرة تعزيز االمكانات الوطنية ملواجهة الوباء 
ضمن نطاق العمل يف قطاع االتصاالت والبريد على حد سواء، اال ان ذلك لم مينع االردن ممثاًل بالهيئة من حتقيق 

مكانة مرموقة يف قطاعات العمل املنطوية حتت مهامها ومسؤولياتها وحتقيق اجنازات يف هذا االطار منها:

االردن األول عربيًا ضمن منظمي قطاع االتصاالت في العالم: 	

أظهرت نتائج االستقصاء التنظيمي العاملي الصادر عن االحتاد الدولي لالتصاالت للعام 2019 والذي اعلن عنه يف 
شهر أيلول 2020 عن وصول الهيئه الى مستوى متقدم يشار له بالدول املصنفة ضمن اجليل الرابع ومبعدل %91 ، 
لتكون األولى عربياً جنباً الى جنب مع اململكة العربيه السعودية تليها كل من املغرب والبحرين وسلطنة عمان. وتأتي 
هذه املرتبة بعد ان حققت الهيئة العديد من املبادرات واملشاريع احليوية التنظيمية خالل الفترة املاضية، كما مّكنها 

من االنتقال من اجليل الثالث من التنظيم الى اجليل الرابع وذلك بعد حتقيقها لنقاط البيئة التنظيمية املثلى.

األردن الرابع عربيًا في تطور قطاع البريد: 	

اظهر تقرير تطور البريد الصادر عن احتاد البريد العاملي للعام 2020 تقدم االردن 19 مرتبة عن العام 2019، 
حيث احتل االردن الترتيب الــ 58 من ضمن 170 بلداً حول العالم، بعد أن كان يف الترتيب الــ 77 يف العام 2019 
، وذلك بزيادة مقدارها 9.89 نقطة ليحتل املركز الرابع عربياً يف هذا املجال وينتقل االردن لفئة الدول ) ذات 

األداء اجليد( والذي يعكس مستوى فوق املتوسط.
املوثوقية،  وهي  ركائز،  أربع  على  حتليله  يف  ويعتمد  العالم،  حول  البريدية  التنمية  وضع  التقرير  هذا  ويقيس 

واملرونة. املالءمة،  الوصول، 

مرتبة متقدمة للهيئة بتقييم ديوان المحاسبة: 	

اصدر ديوان احملاسبة يف العام 2020 تقييماً لدراسة وحدات الرقابة الداخلية بالقطاع العام والذي ُصنفت الهيئه مبوجبه 
ضمن الدوائر احلكومية الفاعله بحسب املعايير املعتمدة يف التقييم، اذ حصلت الهيئة على العالمة شبه الكامله بتقدير %98.
بالكفاءات  الرقابة  وحدة  ودعم  املخاطر  ادارة  الى  مستندة  للتدقيق  سنوية  خطة  اعداد  على  الهيئة  وحترص 
واخلبرات واملؤهالت الالزمة ألداء مهامها على اكمل وجه، وتراعي الهيئة توفير الرقابة الفنية واالدارية جنباً الى 
جنب مع الرقابة املاليه وذلك تنفيذاً ملتطلبات التعليمات التنظيمية للوحدات يف الدوائر والوحدات احلكومية لسنة 
2016، واحلرص على وجود دليل متكامل الجراءات التدقيق ليكون مرشداً للعاملني حيث روعي فيه متطلبات أدلة 
الرقابة املعتمدة لدى وزارة املاليه، ويشكل تهيئة علمية الجراءات العمل يف الوحدة متهيداً حلوسبتها مستقباًل، 
اضافة الى املساهمة الفاعله يف عمليات نقل املعرفة عند اجراءات النقل والتعيني واحلراك الوظيفي داخل الهيئة.
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المحور الثاني: اصدار قرارات وتعليمات تنظيمية:
واصلت الهيئة يف العام 2020 تنفيذ مهامها ومسؤولياتها تاه قطاع االتصاالت وجعله من القطاعات  املتميزة 
التي تعتمد عليها باقي قطاعات العمل املختلفة، حيث عملت الهيئة على اصدار العديد من التعليمات الناظمه 

والتي تهدف الى متكني اجلهات املشغلة يف القطاع من تقدمي اخلدمات على أكمل وجه.

القرارات التنظيمية المتعلقة بتحفيز المنافسة في قطاع االتصاالت: 	
متثل هذه القرارات التي صدرت يف النصف الثاني من العام 2020 نتائج دراسة واقع املنافسة يف قطاع االتصاالت 
وقد جاءت  املجال،  املتخصصة يف هذا  العاملية  دور اخلبرة  احدى  مع  بالتعاون  فيه  التنظيم  ومراجعة مستوى 
خالصة ملشروع مراجعة اسواق االتصاالت الذي اعلنت عنه الهيئة بدء تنفيذه مطلع العام 2018 والذي من خالله 
تقوم الهيئة مبراجعة مستوى املنافسة يف اسواق خدمات االتصاالت كافة ومستويات التنظيم يف هذه اخلدمات:

القرار التنظيمي اخلاص مبراجعة اسواق االتصاالت املتنقلة:. 	
التجزئة لالتصاالت  املتعلقة لهذا السوق االستمرار يف عدم اخضاع سوق  ابرز االحكام العالجية  تضمنت 
املتنقلة للتنظيم، والتراجع عن تنظيم سوق اجلمله للنفاذ وانشاء املكاملات املتنقلة باجلمله، واالبقاء على تنظيم 
سوق اجلمله خلدمة انهاء املكاملات، باالضافة الى وضع اسس لتنظيم سوق اجلمله النهاء الرسائل القصيرة.

القرار التنظيمي اخلاص مبراجعة اسواق االتصاالت الثابته:. 	
تضمنت ابرز االحكام العالجيه لهذا السوق إعفاء سوق اجلملة للنفاذ وانشاء املكاملات الثابتة من التنظيم، يف املقابل مت 
االبقاء على تنظيم  خدمات اجلملة لتمرير املكاملات وإنهائها وكذلك خدمات اجلملة خلدمات النفاذ عريض النطاق، 
والتركيز يف تنظيم هذه اخلدمات على تقنية االلياف الضوئية، والنفاذ الى البنية التحتية التي تسهل متديد شبكات 

االلياف الضوئية حيث اشتمل القرار على إلزام شركة االتصاالت االردنية بإتاحة النفاذ لهذه اخلدمات دون متييز.
أما فيما يتعلق بسوق التجزئة خلدمات االتصاالت الثابتة وسوق االنترنت عريض النطاق، فقد اقتصر التنظيم 

على مراقبة ومتابعة العروض احملزمة التي تقدمها شركة االتصاالت االردنية أو الشركات التابعة لها.
القرار التنظيمي اخلاص مبراجعة اسواق السعات املخصصة:. 	

اقتصر التنظيم لسوق التجزئة خلدمات السعات املخصصة من خالل التقنيات التقليدية فقط وعدم إخضاع 
اسواق السعات املخصصة للتنظيم من خالل التقنيات احلديثة، وتراجع الهيئة بعد دراسة الردود عن تنظيم 

خدمات اجلملة ألسواق السعات املخصصة من خالل التقنيات التقليدية.

االستشارة العامة حول تعديل خطة الترقيم الوطنية:  	
االتصاالت  التطور احلاصل يف مجال خدمات  العام 2020 يف ضوء  من  آب  التعديالت يف شهر  يأتي اصدار 
املتعلقة مبنظومة انترنت االشياء مبا فيها منط االتصال آلة بآله يف كافة املجاالت والقطاعات احلياتية )الصحية 

والزراعية والصناعية والنقل وغيرها( واملتزايدة بصورة مستمرة.
وتضمنت التعديالت الرئيسية املقترحة على خطة الترقيم الوطنية عدة محاور تناولت خدمات انترنت االشياء 
ومنط االتصال آله بآله ورمز الشبكة املتنقلة واستحداث سعة رقمية جديدة خلدمات الدليل لعمالء الشركات 

Dial up واملؤسسات، وتعديل تخصيص السعات الرقمية اخلاصة بخدمات الهواتف املتنقلة وحذف خدمة

االستشارة العامة حو تعديل تعليمات حجزوتخصيص السعات الرقمية: 	
تضمنت التعديالت الرئيسية على تعليمات حجز وتخصيص السعات الرقمية تعديل نسبة االستغالل للسعات 
الرقمية، واستحداث معادلة جديدة الحتساب نسبة االستغالل لالرقام املخصصة الغراض حتديد هوية املستفيد 

وللفوترة فقط، وتعديل التوضيح املتعلق باالرقام التي يف اخلدمة، وادراج تعريف متعلق بنظام ادارة االرقام.
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تعليمات انترنت االشياء: 	

مت اقرار التعليمات وذلك بعد السير باجراءات االستشارة العامة للقطاع والتي استغرقت عدة اشهر، حيث تعد 
الهيئة من اوائل الهيئات التنظيمية يف العالم التي تقر مثل هذه التعليمات والسباقة لها يف املنطقة .

التواصل بني االشياء )االجهزة( املترابطة مع بعضها  انترنت االشياء مفهوم حديث، وهي تقنية تتيح  ان تقنية 
البعض مثل األدوات واملستشعرات واحلساسات وأدوات الذكاء االصطناعي املختلفة وغيرها، إن ما مييز إنترنت 
احلاجة  دون  من  األدوات  التحكم يف  يستطيع  الشخص  أن  أي  املكان،  من  التحرر  لإلنسان  تتيح  أنها  األشياء 
إلى التواجد يف مكان محّدد للتعامل مع جهاز معني، فعلى سبيل املثال يستطيع االنسان تشغيل محّرك سيارته 
والتحكم فيها من جهازه احلاسوبي، كما يستطيع التحكم يف واجبات الغسيل بجهاز الغسالة خاصته والتعّرف على 

محتويات الثالجة عن بُعد وهكذا.

التعليمات المعدلة لشروط واجراءات الحصول على الموافقة النوعية الجهزة االتصاالت: 	

يأتي تطبيق تلك التعليمات املعدلة على كل من يرغب يف احلصول على املوافقة النوعية او استيراد او ادخال 
أجهزة االتصاالت وتوابعها الى اململكة الستعمالها و/ او االحتفاظ و/ او املتاجرة بها و/ او ربطها مع شبكات 

العامة. او  االتصاالت اخلاصة 
وتكمن أهمية التعليمات يف التسهيل على متلقي اخلدمة، من خالل رفع صالحية مدة املوافقات النوعية من سنة إلى 
ثالث سنوات، ومت حتديد كيفية التعامل مع ادخال أجهزة االتصاالت لغايات البحث والتطوير لتعزيز دور اجلامعات 
والباحثني وشركات التطوير على إدخال أجهزة االتصاالت املعتمدة على التقنيات احلديثة ولتشجيع دور الرياديني 
والباحثني، كما مت اضافة مادة تخص ادخال اجهزة االتصاالت املجددة واملعاد تصنيعها لتشجيع االستثمار يف األجهزة 
الطرفية املجددة وفتح فرص عمل واستثمارات جديدة يف اململكة، وتضمنت التعليمات املواصفات الفنية املعتمدة 
للعدادات الذكية املستخدمة يف شركات املياه والكهرباء والغاز والترددات الراديوية اخلاصة بها، وكذلك اجهزة انترنت 

األشياء، واشتملت التعليمات املعدلة على قائمة باألجهزة املستثناة ويسمح بادخالها دون الرجوع للهيئة. 

نقاط الربط على االنترنت 	

أصدرت الهيئة القرار التنظيمي اخلاص بنقاط الربط على االنترنت مبوجب قرار مجلس املفوضني رقم )1-
2020/6( تاريخ 2020/4/23 ومت نشره على املوقع االلكتروني للهيئة. وتلقت الهيئة طلبات إعادة النظر بالقرار 
القرار  الهيئة  وأصدرت  القطاع،  من  الواردة  النظر  إعادة  طلبات  على  باملوافقة  الهيئة  قامت  وعليه  التنظيمي 

التنظيمي اخلاص بنقاط الربط على االنترنت ومت نشره على املوقع االلكتروني للهيئة.

الدراسة االستقصائية لمدى رضا المستفيدين عن خدمات شركات اإلتصاالت المتنقلة   	

اإلتصاالت  عن خدمات  شركات  العام  املستفيدين  رضا  ملدى  االستقصائية  الدراسة  إعداد  من  الهيئة  انتهت 
املتنقلة يف األردن لعام 2020 ورضا املستفيدين عن كل شركة على حده من خالل عينة عشوائية بلغت )3000( 
مستفيد وبعدد متساوي لكل شركة، وذلك عن طريق استخدام استبانة مبنية على منوذج )SERVQUAL(، ويعتبر 
هذا النموذج  من النماذج املستخدمة لقياس رضا املستفيدين من اخلدمة وهو منوذج استبيان مت تصميمه لقياس 
بأن مستويات  الدراسة  أظهرت  لهم فعال، حيث  املقدمة  املستفيدين عن اخلدمة واخلدمة  توقعات  الفرق بني 
الرضا العام يف األردن وجلميع املناطق تقع جميعها ضمن ممر الرضا، ولكنها أقل من نقطة املنتصف )8(، وهذا 
يبني أن خدمات اإلتصاالت املقدمة من قبل الشركات ليست ذات جوده رديئة ولكنها أيضا ليست ضمن ممر 

املتميزة. اجلودة 
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المحور الثالث: تعزيز اداء شبكات االتصاالت:
بهدف تعزيز نشر خدمات االتصاالت املتنوعة وحتسني جودتها واستمرارية عملها ضمن التشريعات الناظمة، فإن الهيئة 

حريصة على دعم وحتفيز قطاع االتصاالت وتطبيق مبدأ العدالة واملساواة بني املرخصني، حيث قامت الهيئة مبا يلي:

تجديد رخصة الترددات العامة لشركة زين: 	

قرر مجلس مفوضي الهيئة يف النصف الثاني من العام 2020  املوافقة على طلب التجديد لرخصة الترددات العامة للشركة 
االردنية خلدمات الهواتف املتنقلة )زين( يف نطاق الترددات )900 م.هـــ( ملدة )15( عام مببلغ )156.375.000( مليون 

دينار، وهو ذات املبلغ املقر سابقاً فيما يتعلق بتجديد رخصة شركة اوراجن موبايل يف ذات النطاق ولنفس سعة احلزمة.
وتضمن قرار املجلس املوافقة على تقسيط مبلغ عوائد التجديد والبالغه )156.375.000( مليون دينار والواجب 
من  سنوات  خمس  كل  بداية  يف  وذلك  فوائد  ودون  متساوية  دفعات  ثالث  على  للهيئة  دفعها  زين  شركة  على 
عمر الرخصة ، مع االخذ بعني االعتبار ان مدة الرخصة الكلية )15( خمسة عشر عاماً، اضافة الى االعفاء 
التدريجي من عوائد ترخيص الترددات السنوية املستحقة على شركة زين بعد تديد رخصتها والبالغة قيمتها 
)3.840.000( ثالثة ماليني وثمامنائة واربعون الفاً، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق تلك العوائد من تاريخ 

2021/1/1 للتجديد وذلك ملدة تراكمية تعادل )6( سنوات.
ويتمثل االثر املباشر لتجديد الرخصة يف السماح للشركة باستخدام أي تقنية ) حيادية التكنولوجيا( االمر الذي 

سينعكس ايجابا على تقدمي خدمات االتصاالت يف اململكة وحتسني نشر اخلدمات على النحو املطلوب. 

نظام قاعدة البيانات االلكتروني للمرخصين: 	

أطلقت الهيئة يف بداية الربع األول من العام 2020 نظام قاعدة البيانات االلكتروني والذي يهدف الى متكني 
الشركات املرخصة يف قطاع االتصاالت وقطاع البريد من الدخول الكترونيا على موقع الهيئة وتعبئة البيانات 

السنوية والربعية واملالية على االستبيان اخلاص بكل شركة عوضاً عن ارسالها يدوياً مبلفات خاصة.
ويأتي بناء النظام بعد ان قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة استشارية محلية لبناء النظام والذي يحتوي على ما يقارب )90( 
مؤشر اداء يتم احتسابهم اوتوماتيكياً من البيانات املدخلة على النظام، ويهدف النظام  - والذي اطلق مبرحلته التجريبية- 
الدخول  من  املرخصة  الشركات  ومتكني  االلكترونية  بالتقارير  االدارة  ورفد  املعلومات  على  باحلصول  الوقت  تقليل  الى 
الكترونيا على موقع الهيئة وتعبئة بياناتهم بشكل اكثر مالئمة ومرونة فضال عن امكانية حفظ البيانات الكترونيا لعدة سنوات  

مشروع فحص أمن شبكات االتصاالت الخلوية 	
أعلنت الهيئة خالل النصف االول من العام 2020 عن تنفيذ املشروع املتعلق بفحوصات أمن شبكات االتصاالت 
اخللوية باألردن من خالل اجراء مجموعة من االختبارات والفحوصات لتقييم أمن شبكة التشوير  وبيان مدى 

القدرة على اختراقها بالتعاون  مع احدى الشركات العاملية املتخصصة بأمن املعلومات وشبكات االتصاالت.
للهجمات واالختراقات من  للتصدي  أمن شبكات االتصاالت ومقدرتها  التأكد من مدى  املشروع بهدف  تنفيذ  وياتي 
خالل القيام بفحص عدة محاور ومرتكزات يف مجال امن الشبكات أهمها؛ التأكد من عدم مقدرة عمليات القرصنة 
واملوقع  النقال  الهاتف  ملشترك  الدولية  الهوية  مثل  املشتركني  وخصوصية  بأمن  تتعلق  معلومات  أي  استخراج  على 
اجلغرايف للمشترك واملقسم اخلادم، وامكانية التنصت على املكاملات الصوتية والرسائل القصيرة بطرق غير مشروعة، 
وبيان وجود أي مخاطر أو ثغرات من املمكن أن تؤثر على انقطاع اخلدمات املقدمة عبر شبكات االتصاالت، وكذلك 
الثغرات املتعلقة بشحن رصيد املشترك أو اقتطاع الرصيد منه أو حتويله بطرق غير مشروعة، وثغرات متعلقة بالتوفيق 

والتشفير، وثغرات متعلقة باملقدرة الفنية على ارسال رسائل اجلملة بطرق غير مشروعة. 
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وأمنية  حلماية شبكاتها  فنية  ومعايير  االتصاالت اخللوية ألسس  تطبيق شركات  النتائج بشكل عام  واظهرت 
وبشكل متوافق مع املمارسات العاملية الفضلى، حيث مت استعراض تلك النتائج مع الشركات املعنية، اضافة الى 
التوصيات واملقترحات الفنية املمكن اتخاذها من قبل كل شركة لتفادي أي ثغرات أمنية ممكن أن حتدث على 

شبكة التشوير  ولضمان حمايتها بأقصى درجات األمان واحلماية.  

المحور الرابع: حماية مصالح المستفيدين:

التعامل مع شكاوى المستفيدين  	
بلغ عدد الشكاوى التي مت التعامل معها خالل العام 2020 ما مجموعه )6126( شكوى، حيث عاجلت الهيئة ما 
نسبته )93 %(، ومن املالحظ وجود زيادة يف أعدادا الشكاوى يف العام 2020  عن العام 2019 والذي بلغ )4582( 
شكوى، والذي يعتبر أمر منطقي يف ضوء ظروف جائحة الكورونا والتحول يف العام 2020 للتعليم والعمل عن بعد 
والذي ترتب عليه ازدياد يف اعداد املستخدمني واالشتراكات واستخدام خدمات االتصاالت واالنترنت وخدمات 
البريد، األمر الذي تبلور عنه ازدياد يف اعداد الشكاوى ومن املالحظ ووفقاً لألرقام أعاله أن شكاوى االنترنت 

استحوذت على النسبة األكبر من الشكاوى وهي )62%( تقريباً.

أعداد الشكاوى للعام 2020

اخرى  )  بطاقات 
اتصاالت تتبع مركبات خدمات البريد خدمات الثابت خدمات الخلوي خدمات االنترنت

2 52 95 2212 3764
6126 املجموع

%93 نسبة املعاجلة %

مشروع حماية األطفال عبر اإلنترنت و تطبيقات الرقابة العائلية 	
شاركت الهيئة خالل العام 2020 وعبر متثيلها بفريق العمل التوجيهي باإلحتاد الدولي لالتصاالت بفريق حماية 
السياسات  لصانعي  اإلنترنت  على  األطفال  حلماية  التوجيهية  املبادئ  إطالق  بحضور  اإلنترنت  عبر  األطفال 
واجلهات الناظمة وأولياء االمور واملعلمني واألطفال، حيث تضمنت املبادئ مجموعة شاملة من التوصيات جلميع 
أصحاب املصلحة املعنيني حول كيفية املساهمة يف تطوير بيئة آمنة ومتكينية على اإلنترنت لألطفال والشباب، 
ويعمل املكتب اإلقلمي باإلحتاد الدولي لالتصاالت  لغايات تهيئة إطالق تلك املبادئ عاملياً وعلى مستوى كل دولة.

حجب وإعادة تشغيل تطبيقات، مواقع إخبارية، مواقع إلكترونية 	

مت حجب وإعادة تشغيل العديد من املواقع االلكترونية غير املرخصة بحسب ما ورد من أوامر إدارية وقضائية، 
حيث مت التعامل مع ما يزيد عن )31( موقع اخباري بالتعاون مع هيئة االعالم.

ضبط شبكات اتصاالت عامة مخالفة لقانون اإلتصاالت 	

مت ضبط جهات تدير شبكات تقدم خدمة  اتصاالت عامة ومت حترير محاضر بحقها، حيث متخض ذلك عن قيام 
إحدى هذه اجلهات باحلصول على التراخيص النظامية الالزمة من قبل الهيئة إلدارة وتشغيل هذا النوع من اخلدمات.  
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المحور الخامس : تنظيم شؤون الطيف الترددي 
عملت الهيئة خالل العام 2020 على العديد من املشاريع التي ساهمت يف تنظيم الطيف الترددي منها:

مجلس  	 قرار  راديوية مجانية مبوجب  ترددات  والثابتة  املتنقلة  العامة  االتصاالت  خدمات  مشّغلي  منح 
الوزراء لدعم عملية التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا وتقدمي كافة التسهيالت لهم مبا يضمن إستدامة 
العمل والسرعة يف اإلستجابة لطلبات الترخيص وتعديل الشبكة من خالل املنصة اإللكترونية نظام إدارة 

الطيف الترددي.

يواكب  	 األردن مبا  فاي يف  الواي  تقنية  ج.هـ إلستخدام   )6( الترددي  النطاق  استبيان إلتاحة  ونشر  إعداد 
التوجهات الدولية بهذا اخلصوص ومتهيداً للسير بإجراءات إعتماد اإلتاحة وتعديل التعليمات ذات العالقة 

الردود على اإلستبيان. لدراسة  وفقاً 

دراسة واقع حال الّنطاقات الترددية املخصصة عاملياً خلدمات تكنولوجيا اجليل اخلامس لالتصاالت املتنقلة  	
اخلامس  اجليل  تكنولوجيا  خدمات  لتقدمي  الالزم  الترددي  الطيف  توفير  إلتاحة  مستقبلية  خطة  ووضع 
والتنسيق مع اجلهات التي تستخدم النطاقات الترددية املنوي ترخيصها لهذه اخلدمات إلتاحة توفيرها. 

 تقييم واقع حال محطات البث اإلذاعي الصوتي العاملة وفق التشكيل الترددي )FM(، والعمل على وضع  	
حلول للحد من مشاكل التداخل الراديوي على احملّطات العاملة واملرّخصة لدى الهيئة التي تتسبب بها إذاعات 

عاملة خارج حدود اململكة.

العمل على دراسة تطوير نظام ادارة الطيف الترددي احملوسب من خالل املتابعات املستمرة للتغذية الراجعة  	
من املرخصني ومستخدمي النظام مبا يعكس واقع احلال وأفضل املمارسات وعلى سبيل املثال ال احلصر 
توفير خاصية استخراج معلومات الرخص واملوافقات للمرخصني من خالل املنصة االلكترونية بشكل مباشر 

دون الرجوع للهيئة.

إطالق تطبيق للهاتف املتنقل يف بيئة تشغيل )android,IOS(. للوصول للبوابة االلكترونية اخلاصة بنظام ادارة  	
الطيف الترددي احملوسب مما يسهل تتبع طلبات ترخيص الطيف الترددي.

العمل على أمتتة التنسيق بني نظام إدارة الطيف الترددي وأنظمة الهيئة املختلفة من كافة النواحي مبا يضمن  	
سرعة االستجابة وتقليص حجم املستندات الورقية املستخدمة.

 دراسة  العديد من طلبات اصدار/ تديد/تعديل/الغاء الرخص الراديوية اخلاصة والعامة ومنح املوافقات  	
الالزمة عليها وفقاً ملا هو مبنّي مبوجب اجلدول أدناه:

عدد الرخص الخدمة

3305 املواقع الراديوية ملقدمي خمات االتصاالت العامة

10456 )رخص جديدة + رخص معّدلة( 13439 
)رخص مجّددة( وصالت راديوية )خاصة وعامة(

633 )رخص جديدة + معّدلة( + 591 )رخص مجّددة( خدمات اتصاالت راديوية أخرى
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المحور السادس: التفتيش ومراقبة الطيف الترددي
واصلــت الهيئــة خــالل العــام 2020 تنفيــذ املهــام امليدانيــة املتعلقــة بتفتيــش ومراقبــة الطيــف التــرددي مــن خــالل 

فــرق فنيــة متخصصــة واتخــاذ االجــراءات الالزمــة وفــق مقتضيــات القوانــني والتعليمــات الناظمــة:

اواًل: الكشف والتقرير واتخاذ االجراءات الالزمة حول شكاوى التداخل السلبي/التشويش على الحزم 
الترددية   المرخصة والمخصصة: 

مت معاجلة )4( حاالت تداخل سلبي بناء على الشكاوى الواردة للهيئة.  	
ــن  	 ــى محطــات FM املرخصــة ومصــدره مرخصــني اخري ــة تداخــل سلبي/تشــويش عل مت معاجلــة )492( حال

ضمــن محافظــات أخــرى، أو مــن دول اجلــوار.  
مت معاجلــة )39( حالــة تداخــل سلبي/تشــويش أو إعاقــة االرســال واالســتقبال علــى حــزم التــرددات املرخصــة  	

للشــركات اخللويــة. 

ثانيًا: مراقبة ومسح وتفتيش استخدام الطيف الترددي:

مســح كامــل الطيــف التــرددي يف مختلــف مناطــق اململكــة حيــث مت إجــراء )84( جولــة مســح ميدانــي  	
التــرددي. للطيــف 

مســح التشــكيل التــرددي املخصــص للبــث االذاعــي FM ضمــن النطــاق )MHz – 108 MHz 88( جلميــع  	
محافظــات اململكــة واملناطــق احلدوديــة بشــكل دوري وعنــد احلاجــة وإجــراء القياســات الفنيــة الالزمــة لترددات 
محتمــل ترخيصهــا وبيــان مســتوى االشــارة املســتلمة علــى كل تــردد وإمكانيــة ترخيصــه، باالضافــة الــى مســح 
التــرددات املرخصــة للمحطــات االذاعيــة للتأكــد مــن مناطــق التغطيــة املرخصــة لهــا، حيــث مت إجــراء مــا يقــارب 

40 جولــة مســح ميدانيــة. 
الــدول املجــاورة يف املناطــق احلدوديــة بواقــع )6( جــوالت مســح  	 التغطيــة اخللويــة مــن  مســح تــاوز 

العــام.  ميدانــي خــالل 

ثالثًا: التفتيش على الجهات المرخصة والتي انتهت صالحية رخصها:

ــث قواعــد  	 ــام املاضــي، وحتدي ــا خــالل الع ــة رخصه ــي انتهــت صالحي ــات املرخصــة والت ــى اجله ــش عل التفتي
البيانــات اخلاصــة باجلهــات املرخصــة لــدى الهيئــة، والتحقــق مــن مــدى التــزام املرخصــني باحــكام الرخصــة 
املمنوحــة لهــم مــن خــالل الكشــف علــى األجهــزة املدرجــة يف الرخــص والتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا مــن 
الناحيــة الفنيــة علــى أرض الواقــع، وضبــط املخالــف منهــا، حيــث مت إجــراء 131 جولــة تفتيشــية وحتريــر 82 

محضــر ضبــط مخالفــات . 
التفتيــش علــى العديــد مــن اجلهــات التــي يشــتبه قيامهــا باملتاجــرة بأجهــزة راديويــة بطريقــة مخالفــة للقانــون  	

ــة، او االحتفــاظ بهــا وتشــغيلها ألجهــزة  ــل الهيئ ــى التراخيــص واملوافقــات الالزمــة مــن قب ودون احلصــول عل
راديويــة دون ترخيــص، وضبــط االجهــزة الراديويــة املخالفــة ومصادرتهــا مــن قبــل افــراد الضابطــة العدليــة يف 

فريــق التفتيــش حيــث مت إجــراء )7( جــوالت تفتيشــية. 
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خامسًا: شطب واتالف االجهزة الراديوية:

شــطب واتــالف االجهــزة الراديويــة املرخصــة نتيجــة النتهــاء بعــض الرخــص الراديويــة وعــدم رغبــة املرخــص  	
يف تديدهــا، أو يف حــال التعديــل علــى الرخــص الراديويــة بشــطب بعــض االجهــزة الــواردة فيهــا، حيــث مت 

شــطب واتــالف )302( جهــاز يتبــع الــى )28( جهــة مختلفــة.

سادسًا: التحقق من شكاوى الصحة والسالمة العامة المتعلقة بالمواقع الراديوية:

الكشــف علــى مجموعــة مــن املواقــع الراديويــة نتيجــة ورود شــكاوى الــى الهيئــة مــن قبــل املواطنــني بخصــوص  	
أثــر املواقــع الراديويــة التابعــة للشــركات املرخصــة علــى الصحــة والســالمة العامــة والتحقــق مــن املســافات 
اآلمنــة لتلــك املواقــع وكثافــة القــدرة الكهرومغناطيســية وفًقــا لتعليمــات حتديــد آثــار التعــرض للحقــول 
الكهرومغناطيســية علــى الصحــة والســالمة العامــة حيــث مت الكشــف علــى )55( موقــع، واتخــاذ االجــراءات 

الالزمــة نتيجــة للكشــف. 

سابعًا: الفحص المخبري لعينات االجهزة لغايات الموافقات النوعية واالدخال والترخيص:

إجــراء الفحوصــات الفنيــة لألجهــزة الــواردة الــى الهيئــة بغــرض طلــب احلصــول علــى موافقــات نوعيــه/  	
موافقــات ادخــال أو ترخيــص، وذلــك للتأكــد مــن مواصفاتهــا الفنيــة ومــدى مطابقتهــا للشــروط الفنيــة 
باســتخدام أجهــزة الفحــص املتطــورة واملتوفــرة لــدى مختبــر ادارة التفتيــش واملراقبــة حيــث مت فحــص )919 

عينــة( مــن خــالل )280( معاملــة، كمــا مت فحــص )274( جهــاز راديــوي لغايــات الترخيــص.

ثامنًا:  تعزيز القدرات الفنية

التوســع يف مراقبــة البــث االذاعــي العامــل وفــق التشــكيل التــرددي FM ليشــمل جميــع محافظــات اململكــة  	
ــة عــدد )18( . ممــا يســهم يف رفــع جــودة  ــة ثابت ــب نقــاط مراقب ــك مــن خــالل تركي ــة وذل واملناطــق احلدودي
اخلدمــة االذاعيــة املقدمــة للمواطــن ضمــن نطــاق النقــاط االضافيــة، ورصــد وتفــادي حــدوث اي مشــاكل تتعلــق 
بالتداخــل الســلبي والتشــويش الراديــوي واملســاهمة يف متكــني الهيئــة مــن إيجــاد قنــوات تردديــة جديــدة ميكــن 

ترخيصهــا حملطــات البــث االذاعــي الراغبــة بالعمــل يف اململكــة.
ــة  	 ــد االشــارات الراديوي ــى تولي ــادر عل ــة )Vector Signal Generator( ق ــد إشــارة راديوي ــاز مول تشــغيل جه

اخلاصــة بأنظمــة االتصــاالت الرقميــة واملتماثلــة ومحاكاتهــا حســب تصنيــف 3GPP و IEEE واالحتــاد 
. ITU الدولــي لالتصــاالت

تركيــب وتشــغيل محطــة املراقبــة ثابتــة للطيــف التــرددي وحتديــد اتــاه االشــارات الراديويــة، ضمــن املــدى  	
ــز.  ــى 18  جيجاهيرت ــز ال ــرددي 9 كيلوهيرت الت

بنــاء وتفعيــل قاعــدة بيانــات ملراقبــة الطيــف التــرددي واملســوحات امليدانيــة لرصــد االشــارات الراديويــة  	
وحتديــد االتــاه واحملــددات الفنيــة ســواء مــن خــالل االنظمــة الثابتــة أو املتنقلــة أو احملمولــة.



المحور السابع: اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم متخصصة:
انطالقاً من حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع كافة اجلهات بهدف حتقيق ما تصبو اليه من تعزيز تقدمي 
اخلدمات على النحو االمثل، وتسهيل اجراءات احلصول على تلك اخلدمات بكل يسر وسهولة، قامت الهيئة خالل 

العام 2020 بتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من اجلهات:
مذكرة تفاهم مع مديرية االمن العام : 	

حتت رعاية سمو األمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذاً 
ملبادرات فريق العمل املتخصص لتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات - والذي مت تشكيله من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت )مبادرة معكم أقوى(-، مت يف شهر آب من 
زين  املتنقلة  الهواتف  العام وشركات  الهيئة ومديرية األمن  تفاهم بني كل من  التوقيع على مذكرة  العام 2020 

وأوراجن وأمنــية وشركة جلوبيتال لغايات إتاحة رقم الطوارئ 114 لألشخاص الصم.
مصالح  حماية  يخص  فيما  االتصاالت  قانون  يف  الواردة  الهيئة  مسؤوليات  من  انطالقاً  املذكرة  توقيع  ويأتي 
املستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والسياسة العامة للخدمات الشمولية يف قطاع االتصاالت 
فيما يخص توفير اخلدمات الشمولية وشمولية النفاذ يف قطاع االتصاالت، ومن ضمن هذه اجلهود توفير رقم 
اململكة، وسيتم اطالق  املتاحة يف  الشبكات اخللوية  كافة  الصم من استخدامه وعلى  مجاني ميّكن األشخاص 
املزيد من املبادرات واملشاريع مستقباًل لدعم ومتكني األشخاص ذوي اإلعاقة انطالقا من مسؤوليات الهيئة بهذا 

اخلصوص حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 

 اتفاقية تعاون مع شركة )IB-LENHARDT( األلمانيه: 	
 )IB- LENHARDT AG( تعاون مع شركة  اتفاقية  بالتوقيع على  العام 2020   أيلول من  الهيئة يف شهر  قامت 
األملانية والتي تتيح تزويد الهيئة بنظام إلصدار املوافقات النوعية الكترونياً لعدد كبير من اخلدمات مثل ادخال 
واالدخال  االتصاالت،  لشبكات  التحتية  البنية  يف  تدخل  التي  األجهزة  وإدخال  واحدة،  ملرة  االتصاالت  أجهزة 
املؤقت ألجهزة االتصاالت، واإلدخال لالستخدامات الشخصية، وإدخاالت األجهزة الواردة للمؤسسات احلكومية 
واملنظمات الدولية ومؤسسات املجتمع املدني واجلمعيات اخليرية واملوافقات النوعية للشركات املصنعة االجنبية.
وسيكون النظام متاح باللغة العربية واللغة االجنليزية وسيمكن موظفي الهيئة يف مكاتب الهيئة اخلارجية يف كل 
من مطار امللكة علياء الدولي / التخليص وجمرك عمان وجمرك العقبة من الدخول للنظام واستخدام قواعد 
البيانات اخلاصة بأجهزة االتصاالت، إضافة الحتواء النظام على آخر األخبار التنظيمية والقرارات الصادرة عن 
جهات التنظيم بخصوص تنظيم إدخال أجهزة االتصاالت واملوافقات النوعية اخلاصة بها يف مختلف دول العالم 

مما سيعزز من خبرة موظفي الهيئة.
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اتفاقية استئجار بنية تحتية مع هيئة االتصاالت الخاصة: 	

مت يف شهر آب من العام 2020 التوقيع على اتفاقية استئجار بنية حتتية مع هيئة االتصاالت 
اخلاصة، ويأتي توقيع االتفاقية لغايات االستفادة من بعض املواقع التي متتلكها هيئة االتصاالت 
اخلاصة من خالل استئجارها الستخدام حيز لوضع أجهزة داخل املواقع و/أو استخدام البنية 
التحتية املوجودة يف املواقع و/أو استخدام املساحات اخلارجية للمواقع وذلك لتركيب أجهزة 

مراقبة البث اإلذاعي الثابتة.  
وتقليل  اإلذاعي  البث  مراقبة  من  االتصاالت  تنظيم  هيئة  متكني  الى  االتفاقية  تهدف  كما 

لإلذاعات  املخصص  الترددي  الطيف  يف  والتشويش  التداخالت 

مذكرة تفاهم مع الجامعة االلمانية األردنية: 	

جاء توقيع املذكرة يف شهر كانون الثاني من العام 2020 بهدف تنمية التعاون والتشارك يف بناء 
القدرات وتبادل اخلبرات واملعلومات والدراسات يف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 
مجاالت  يف  والدراسات  واملعلومات  اخلبرات  تبادل  يف  آثار  من  لها  ملا  املذكرة  أهمية  وتأتي 
شبكات  تكنولوجيا  احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  املختلفة  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
االتصاالت املتنقلة من مختلف األجيال، تطبيقات إنترنت األشياء، احلوسبة السحابية، األمن 
السيبراني، ذكاء اآللة والذكاء األصطناعي، تأثير اإلشعاعات الكهرومغناطيسية على اإلنسان، 

. الترددي مراقبة استخدامه  الطيف  إدارة 
ويترتب على الطرفني عقد ورشات عمل ومؤمترات يف مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
التي من املمكن قيام أي من  واقتراح قائمة سنوية باملواضيع احلديثة يف مجاالت االتصاالت 
الطرفني التعاون فيها،  وتشجيع إقامة زيارة سنوية ثنائية متبادلة ملوظفي كل من الهيئة واجلامعة 

ملعرفة مهام كل منهما واإلمكانيات املتوفرة لديهما. 



17

اتفاقية تعاون مع مؤسسة االذاعة والتلفزيون: 	

وقعت الهيئة يف شهر كانون الثاني من العام 2020 اتفاقية تعاون مع مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون تهدف 
إلى االستفادة من اخلدمات التي تقدمها املؤسسة يف مجاالت بث املواد واألعمال والبرامج التلفزيونية 
واإلذاعية املتخصصة وملدة عام، حيث ستقوم الهيئة من خالل هذه االتفاقية بإطالق العديد من إعالنات 
قنوات  عبر  والبريد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاعات  املتعلقة  بالقضايا  املتخصصة  التوعية 
التلفزيون األردني األرضية والفضائية وعبر أثير اإلذاعة األردنية، إضافة إلى االستفادة من اخلدمات 

التي يقدمها التلفزيون األردني عبر سلسلة البرامج والتقارير املتخصصة.

المحور الثامن: تنظيم قطاع البريد 
قامت الهيئة خالل العام 2020 بتنفيذ املهام والواجبات املوكولة اليها فيما يتعلق بتنظيم قطاع البريد يف اململكة، 

حيث نفذت الهيئة العديد من االنشطة واملهام ابرزها: 
أصدرت الهيئة )61( رخصة مشغل بريد خاص منها )60( رخصة فئة محلي ورخصة واحدة فئة دولي، كما وقامت 
بتصديق أكثر من )1000( رخصة للمركبات العاملة يف القطاع، ودرست الهيئة عدة اتفاقيات ربط بيني فيما بني 
مشغلي البريد اخلاص احمللي والدولي، وعمدت إلى حتليل مؤشرات قطاع البريد للعامني 2019، 2020 على 

التوالي وبالتزامن مع متابعة النظام احملوسب اخلاص مبؤشرات أداء مرخصي البريد. 
وخالل جائحة كورونا استمرت الهيئة يف مراقبة التزام مشغلي البريد اخلاص املرخصني بنصوص التشريعات 
النافذة املفعول، وكذلك عملت على إيجاد آلية منظمة ملنح أكثر من 10 آالف تصريح تول للمركبات لتعمل على 
خدمة التوصيل املنزلي. باإلضافة إلى إشرافها على عملية تعقيم كافة املركبات العاملة يف القطاع البريدي وعبر 
3 مواقع مختلفة، كما وأجرت إحصائية يومية لعدد الطرود الغذائية واألدوية التي مت إيصالها إلى املواطنني حيث 

بلغ مجموعها أكثر من 2 مليون طرد. 
عالوة على ذلك ضبطت الهيئة )21( شركة تعمل على تقدمي اخلدمات البريدية دون احلصول على رخصة من 
الهيئة، وقامت بحمالت توعية تخص األسواق اإللكترونية وتعاملها مع جهات مرخصة لنقل البعائث البريدية . 
وعملت على دميومة العمل ملراقبة تنفيذ مشغل البريد العام )شركة البريد االردني( لشروط عقد األداء، وإجراء 

دراسة لدمج نقاط النفاذ البريدية لذات املشغل.
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المحور التاسع:  مشاركات خارجية متخصصة:
نظراً لتداعيات جائحة كوفيد 19 وما فرضته من صعوبة التواصل املباشر مع اجلهات املنظمة للفعاليات العاملية 
املتخصصة، فقد اعتمدت كافة اجلهات املتخصصة الدولية عقد االجتماعات والفعاليات عن بعد، حيث شاركت 

الهيئة يف عدد من النشاطات والفعاليات املتخصصة:

المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة: 	
شاركت الهيئة ممثلة بالرئيس التنفيذي يف شهر متوز من العام 2020 يف فعاليات املؤمتر السنوي للرابطة الدولية 
ملشغلي الهواتف املتنقلة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي انطلقت فعالياته عن بُعد  مبشاركة افتراضية 
واسعة من ممثلي كبرى الشركات وصانعي السياسات واملنظمني واالكادمييني واخلبراء يف منطقة الشرق األوسط 
العام مناقشة موضوع محوري وأساسي يتمثل بتحفيز استخدام  وشمال أفريقيا، حيث اعتمدت الرابطة لهذا 

التكنولوجيا املتحولة يف االستجابة لتداعيات جائحة وباء كورونا املستجد.
وقدمت الهيئة عرضاً توضيحيا )عن بعد( ضمن فعاليات اجللسة املخصصة لدور الشركات ومنظمي االتصاالت 
يف استخدام التكنولوجيا املتحولة يف مواجهة األعباء املترتبة عن اجلائحة، حيث مت استعراض التجربة األردنية 
العمل  وابرزها  الوباء  الناجمة عن  اآلثار  ملواجهة  الهيئة  بها  قامت  التي  االجراءات  التي تضمنت مجموعة من 
على ادامة العمل لشبكات االتصاالت يف اململكة وفعالياتها خالل فترة احلظر وما بعد ذلك من خالل سلسلة 
من االجراءات التنظيمية االستباقية املبتكرة وبالتعاون مع كافة أطراف العالقة من مشغلي خدمات االتصاالت 

املتنقلة واالنترنت واجلهات احلكومية واألهلية ذات العالقة. 

االجتماع العام ألعضاء المجموعة االورومتوسطية لمنظمي االتصاالت: 	
شاركت الهيئة يف فعاليات االجتماع العام للمجموعـة االرومتوسطية ملنظمي االتصاالت الذي عقد ألول مرة منذ 
تأسيس املجموعة يف العام 2008 عن بعد ومبشاركة واسعة  من رؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية األعضاء يف 

املجموعة باإلضافة إلى ممثلني عن املفوضية األوروبية. 
ومت خالل االجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها انتقال رئاسة املجموعة من هيئة تنظيم االتصاالت يف البوسنة 
والهرسك الى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية رسميا للعام 2020 ، اضافة الى مناقشة ما 
التوصيات  وإقرار   ،2019 عام  عقدت خالل  التي  العمل  وحلقات  والفعاليات  االجتماعات  نتائج  بعرض  يتعلق 
والتقرير السنوي املعياري للمجموعة لعام 2019، وتغطية برامج عمل املجموعة وأنشطتها لعام 2020، وتطوير 
وبحث السبل واألدوات املتعلقة بإدامة كفاءة واستمرارية املجموعة، وتوسيع نشاطات املجموعة من خالل انتهاج 

سياسة اتصال تعزز أوجه وسبل التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية يف مجال االختصاص.

المحور العاشر : تبادل خبرات ومعارف متخصصة:
حرصت الهيئة خالل العام 2020 على تعزيز التواصل والتنسيق الهادف الى تبادل اخلبرات واملعارف املتنوعة 
ونقل اخلبرات لكافة اجلهات ذات العالقة، تسيداً لدورها يف التشاركية مع كافة اجلهات، حيث استقبلت الهيئة 

عدداً من املعنيني يف الشأن العام:

زيارة وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني: 	
قام وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطيني الدكتور اسحق سدر يف شهر شباط من العام 2020 بزيارة 
الهيئة، التقى خالل الزيارة برئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور املهندس غازي اجلبور، وبحث الطرفان أوجه 
التعاون بينهما يف مجال تبادل اخلبرات واملعارف فيما يتعلق بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد. 
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الّدور املنوط بالهيئة كمركز للتدريب من خالل االتفاقية التي مت توقيعها مع  واستعرض اجلبور خالل الزيارة 
العاملني يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ليس يف األردن  الدولي لالتصاالت لغايات تدريب  االحتاد 
فقط بل ويف املنطقة العربية كافة، وأعرب اجلبور استعداد الهيئة الستقبال عدد من موظفي وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية يف الهيئة لغايات إطالعهم على التجربة األردنية يف تنظيم االتصاالت، وعملية 

التدقيق على شبكات االتصاالت من خالل شركات االتصاالت مقدمة اخلدمة.
التعاون بني وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية وهيئة  الزيارة يف إطار بحث أوجه  وتأتي هذه 

املعارف واخلبرات.  وتبادل  بينهما،  املشتركة  القضايا  بهدف بحث  االتصاالت  تنظيم قطاع 

اجتماع تشاوري مع هيئة الطيران المدني 	
عقدت الهيئة يف شهر شباط من العام 2020 اجتماعاً تشاورياً بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران 
يف  املستخدمة  الترددية  واملوجات  االلكتروني  التوثيق  مثل  املشتركة  القضايا  أهم  بحث  بهدف  وذلك  املدني  

املواضيع.  من  وغيرها  الطيران 
ومت خالل االجتماع التأكيد على أهمية التعاون بني الطرفني خصوصاً يف ظل التطور التكنولوجي الكبير والذي 
يؤدي إلى التداخل بني عمل الهيئات، وضرورة أن يكون هنالك توافق يف التعليمات وأن يتم العمل بشكل مشترك 
لغايات  وذلك  وقانونيني  فنيني  تضم  الطرفني  كال  من  دائمة  تشكيل جلنة  واقتراح  املتاحة،  للتشريعات  ووفقاً 
التنسيق والتعاون حول املواضيع املتعلقة بشهادات التوثيق االلكتروني يف مجال الطيران املدني، وموضوع حماية 

البيانات واألمن السيبراني وتشفير البيانات والترددات وغيرها من املواضيع ذات االهتمام املشترك.

استضافة االمين العام للجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأه: 	

استضافت الهيئة يف شهر متوز من العام 2020 األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة الدكتورة سلمى 
النمس وذلك لغايات اطالعها على جهود الهيئة يف مجال دعم ومتكني املرأة واالستفادة من تربتها يف تعزيز 

هذا اجلانب من قبل الهيئة.
واستمعت الدكتور النمس الى شرح عن أهمية دور املرأة وحرص الهيئة على بذل كافة اجلهود لتعزيز هذا اجلانب، 
حيث اشارت االحصائيات إلى أن نسبة توظيف املرأة يف الهيئة قد بلغت40%، كما زادت نسبة توليها للوظائف 
االشرافية 46 % يف عام 2020 باملقارنة مع العام 2019، حيث زاد عدد الوظائف االشرافية التي تولتها املرأة من 8 
موظفات يف العام 2015 إلى 19 موظفة يف العام 2020، وتنوعت هذه الوظائف اإلشرافية بني مختلف تخصصات 

الهيئة الفنية التخصيصة منها واإلدارية.
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برنامــج تدريبــي حــول الجريمــة االلكترونيــة  واختــراق شبكــات االتصـــاالت 	
نظمت الهيئة يف شهر آب من العام 2020  البرنامج التدريبي حول جوانب اجلرمية االلكترونية واالحتيال واختراق 
شبكات االتصاالت والتشريعات ذات العالقة بضبط املخالفات مبشاركة كافة الكوادر العاملة يف الهيئة واملخولني 

بصالحيات الضابطة العدلية.
وتناول البرنامج الذي استمر ملدة اسبوعني محاور متخصصة كمبادئ اجلرميه االلكترونية من حيث نشأتها ومفهومها 
التحقيق يف اجلرمية  قيادة  الى محور  اضافة  للجرمية،  واملعني  املادي  واالسناد  لها  التشريعي  واالطار  وخصائصها 
االلكترونية: مرحلة جمع االستدالالت واالدلة واليات البحث عن االدلة، ومرحلة التحقيق االبتدائي يف قيادة التحقيق 
يف اجلرمية االلكترونية، وجرائم االحتيال االلكتروني واختراق شبكات االتصاالت من خالل تناول اركان جرائم االحتيال 

واركان جرائم اختراق الشبكات والركن املعني يف اجلرمية والسياسة العقابية للجرمية واحملاكمة واصدار القرار.

 ندوة مشتركة مع الجامعه االلمانية  	
أنظمة  من  املستقبلّية  األجيال  مجال  يف  املتخصصة  الندوة   2020 العام  من  الثاني  النصف  يف  الهيئة  نظمت 
االتصاالت الالسلكية والتطبيقات العملية ألجهزة االستشعار الالسلكية وبالتعاون مع اجلامعة األملانية األردنية 

بحضور عدد من املعنيني يف الهيئة.
ويأتي عقد هذه الندوة تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة واجلامعة االملانيه، ومت تبادل احلوار بني 
الريادية مع قطاعات الصناعة  التعليمية والبحثية  التشاركية بني املؤسسات  ملبدأ  املعنيني من الطرفني تعزيزاً 
وسوق العمل وخاصة ما تتضمنه مجاالت التكنولوجيا احلديثة من تطبيقات تعتمد على االتصاالت الراديوية. 

ورشة عمل مع شركة اريكسون 	
نظمت الهيئة خالل شهر كانون الثاني من العام 2020  بالتعاون مع شركة اريكسون فعاليات ورشة العمل حول “تنظيم 

اجليل اخلامس من االتصاالت املتنقلة” بحضور خبراء من شركة اريكسون، وعدد من موظفي الهيئة املعنيني.
وتناولت الورشة مواضيع متخصصة منها: تكنولوجيا اجليل اخلامس، دور اجليل اخلامس يف املساهمة يف تطوير 
االقتصاد الرقمي، استعراض أفضل املمارسات العاملية املتبعة يف مجال استخدام الطيف الترددي الالزم لتقدمي 

خدمات اجليل اخلامس، باإلضافة إلى استعراض أفضل املمارسات التنظيمة العاملية املتبعة بهذا املجال. 
مع  واندماجها  الضخمه  البيانات  لنقل  عالية  بسرعات  تتميز  اخلامس  اجليل  تقنية  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
قطاعات  لربط  الالزمة  التحتية  البنية  توفر  إلى  باإلضافة  حديثة،  تقنيات  على  القائمة  املتقدمة  التكنولوجيا 
إنتاجية وخدمية مثل الصحة والتعليم والصناعة، مما يؤهلها ألن تكون منصة تدعم التحول إلى االقتصاد الرقمي 

املستقبلية. وتطبيقاتها  الرابعة،  الصناعية  الثورة  ومفاهيم 

ورشة عمل متخصصة حول » استراتيجيات االنترنت عريض النطاق« 	
عقدت الهيئة يف شهر كانون األول من العام 2020 فعاليات ورشة العمل املتخصصة عن بعد حول » استراتيجيات 
االنترنت عريض النطاق« بالتعاون مع املجموعة األورومتوسطية ملنظمي االتصاالت مبشاركة ممثلني من اعضاء 

املجموعه من كال جانبي حوض املتوسط باالضافة الى ممثل االحتاد األوروبي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة بهدف توفير اطار عام للمشاركني من الدول االعضاء يف املجموعة  لتبادل وجهات النظر 
االنترنت عريض  لتطوير سياسات واستراتيجيات  والفنية واالقتصادية  التنظيمية  بالقضايا  يتعلق  واخلبرات فيما 
النطاق مبا يخدم مصالح املستفيدين ويعالج مواضيع التغطية وجودة اخلدمات، باالضافة الى تشجيع االستثمار 
وحتفيز املنافسة يف هذه االسواق استنادا الى أفضل املمارسات الدولية واملمارسات املتبعة يف دول االحتاد األوروبي.



21

Covid 19  5( دور الهيئة في التعامل مع مع جائحة(
اواًل: مرحلة التخطيط وتحديد االحتياجات

تشكيل خلية أزمة � 1

مجلس  وأعضاء  رئيس  من  مكونة  األزمات  إلدارة  خلية  استباقي  وكإجراء   2020 آذار  منتصف  الهيئة  شكلت 
الهدف من  الهيئة اخلبراء، بشكل عام كان  الرئيسني ومهندسي  الفنيني لدى املشغلني  الهيئة واملدراء  مفوضي 
هذه اخللية مراقبة أداء املشغلني أثناء اإلغالق واإلرشاد وتسهيل األعمال لدى املشغلني للحفاظ على استمرارية 

اخلدمة خالل فترة اجلائحة حيث مت عقد سلسلة من ستة اجتماعات خالل فترة احلجر واإلغالق.
وضع واعتماد خطة طوارئ� 2

مناقشة ووضع خطة طوارئ توافقية ملواجهة ضغوطات شبكات االتصاالت املتوقعة ومراقبة أداء الشبكات خالل 
فترة احلجر واإلغالق حيث تناولت اخلطة وضع أولويات مرور لتدفق البيانات األساسية تبعاً ألولويات الدولة 

والتي منها منصات التعلم عن بعد.

ثانيًا: مرحلة التنفيذ واالستجابة الفورية للمستجدات 
منح ترددات مجانية مؤقتة� 1

قامت الهيئة مبنح ترددات مجانية مؤقتة حتى نهاية عام 2020 لشركات االتصاالت اخللوية املرخصة لتحسني 
سرعات االنترنت وتغطية الكثافات السكانية بشكل أفضل. حيث كانت الهيئة السباقة وعلى املستوى العاملي يف 
تنفيذ هذا اإلجراء استجابًة لتنامي الطلب على استخدام البيانات املتوقع يف ظل الظروف املستجدة، واستجابة 
لرؤى سيد البالد يف تكاتف اجلهود لكافة مؤسسات الدولة لتجاوز تبعات هذه األزمة. حيث مّكن هذا اإلجراء 

شبكات االتصاالت املرخصة من مقاومة ضغوطات االستخدام وتقدمي خدمات اتصاالت ذات جودة عالية. 
إدارة إخراج تصاريح العاملين بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات� 2

قامت الهيئة بإدارة إخراج تصاريح العاملني بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل فترة احلجر لضمان 
دميومة العمل وصيانة الشبكات لدى املرخصني واستمرارية تقدمي خدمات االتصاالت. 

تخصيص أرقام لخدمات الطوارئ� 3

قامت الهيئة بتخصيص أرقام خلدمات الطوارئ واالستفسار من خالل تخصيص رموز قصيرة ملديرية الدفاع 
املدني 193، ووزارة الصحة 111، ووزارة التربية والتعليم 117171.

ثالثًا: مرحلة التكيف والسيطرة  
مراقبة أداء الشركات � 1

قامت الهيئة مبراقبة أداء الشركات املرخصة خلدمات االنترنت واالتصاالت الثابتة واخللوية من خالل تفعيل أنظمة 
حشد املصادر املؤمتتة، والتي بدورها مّكنت الهيئة من معاجلة نسبة عاليه من الشكاوي الفنية عن بُعد خالل فترة 
اإلغالق، وعزز من انسيابية اإلجراءات املتخذة لفحص الشكاوي، ويذكر أن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت هي أول 
جهة تنظيمية على مستوى العالم تطبق مبدأ حشد املصادر يف مراقبة أداء الشركات والتحقق من الشكاوي عن بُعد.

تقارير دورية حول أداء الشبكات والسعات الدولية � 2
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قامت الهيئة بتوجيه الشركات بإرسال تقارير فنية كل 12 ساعة حول واقع أداء الشبكات والسعات الدولية املتوفرة 
اخللوية  الشبكات  على  اليومية  البيانات  حركة  زادت  حيث  الكلي.  التنزيل  ومعدالت  إستخدامها  ونسب  لديها 
اخلاصة باجليل الرابع، مما يدل على جاهزية البنية التحتية يف اململكة ملنظومة االتصاالت والقدرة على احملافظة 

على دميومتها وحتت أي ضغوطات أو ظروف غير متوقعة.
توفير تغطية االتصاالت واالنترنت لمناطق الحجر الصحي � 3

قامت الهيئة بتوجيه الشركات بتوفير تغطية اتصاالت وانترنت ملناطق احلجر الصحي املؤسسي، حيث عملت 
الشركات وبسرعة قياسية عبر متركز مركبات اتصاالت متخصصة وإضافة هوائيات ألبراج قريبة لتغطية مناطق 

احلجر وبسعات عالية.
إدارة منح تصاريح العمل للشركات العاملة بقطاع التوصيل� 4

قامت الهيئة بالعمل على إدارة آلية منح تصاريح احلركة للشركات العاملة بقطاع التوصيل املنزلي وقطاع االتصاالت.
االستمرار في ترخيص شركات خدمات بريدية لتوصيل المشتريات � 5

قامت الهيئة بالعمل على االستمرار باستقبال ودراسة طلبات ترخيص شركات بريد جديدة ومنح الرخص الالزمة 
والتي متكن طالبي الترخيص من تقدمي اخلدمات ذات العالقة.

متابعة كافة االجراءات التي تضمن سالمة الموظفين والمراجعين� 6

قامت الهيئة بتركيب كاميرا حرارية لفحص املوظفني والزوار والتعاون مع عدد من الرياديني النتاج بوابة تعقيم 
الكترونية واجراء فحوصات الكورونا للموظفني عدة مرات، اضافة الى االلتزام بأوامر الدفاع فيما يخص دوام 
املوظفني ونسبة حضورهم وتخصيص ربط من خالل خاصية الـ VPN لبعض املوظفني للقيام بأعمالهم عن بُعد 
بكل كفاءة واقتدار من خالل توفير كل مايلزم من امكانيات للقيام بهذا الدور، وتوفير مواد التعقيم والكمامات 

للموظفني واملراجعني وتثبيت اشارات التباعد وتثبيتها على األرضيات.

رابعًا: التحول الرقمي والعمل عن بعد:
متابعة رخص الترددات والوصالت امليكروية وطلبات مواقع الترددات.. 1

متابعة شكاوي املستفيدين من خدمات االتصاالت التي وردت الى مركز االتصال من خالل كافة منصات . 2
الهيئة، ورغم التحدي الكبير يف ظل محدودية عدد املوظفني وزيادة الطلب على خدمات االتصاالت خالل فترة 
اإلغالق إال أن الهيئة استطاعت وبإحترافية تامة التعامل مع هذا الوضع غير املسبوق واجابة االستفسارات 

واالسئلة الواردة إلى الهيئة بكثافة من املواطنني مبهنية عالية.

متابعة املعامالت بنظام املراسالت مت من خالل نظام املراسالت املؤمتت املعمول به يف الهيئة والذي يشكل . 3
واجهة التواصل اخلارجية مع متلقي اخلدمة، والداخلية مع موظفي الهيئة، وكان له أثر واضح يف إدامة هذا 

االتصال الفعال. 

التعامل بحرفيه مع املوافقات النوعية واالدخاالت من خالل نظام املوافقات النوعية االلكتروني . 4

تكليف موظفني للعمل على مدار الساعة منذ الساعة االولى لألزمة يف مناوبات يومية سواء خالل أوقات . 5
الدوام الرسمي يف مكاتب الهيئة اخلارجية أو من خالل الربط االلكتروني والدوام عن بعد إلجناز معامالت 

متلقي اخلدمة وضمان استمرار عمل الشبكات بنفس الكفاءة.
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خامسًا: استمرارية عمل قطاع البريد ودعم خدمات التوصيل اللوجستية 
السير بإجراءات منح عدد من الشركات اجلديدة للعمل كمشغل بريد خاص.. 1
اإلشراف ومتابعة عملية تعقيم املركبات والسائقني - العاملني على توصيل املواد التموينية واألدوية ما بني . 2

مراكز التوزيع واملواطنني - وذلك خالل ثالثة محطات مختلفة.
إدامة إصدار إحصائية يومية بعدد الطرود وقياس حجم العمل الكلي جلميع الشركات ومشغلي البريد والتوصيل.. 3
تخصيص مجموعة من املركبات إليصال األدوية والوصفات الطبية من املراكز الصحية واملستشفيات التابعة . 4

لوزارة الصحة للمواطنني الذي لديهم أمراض مزمنة وذلك خالل فترة احلظر.
السالمة . 5 الدفاع وإجراءات  أوامر  تنفيذ  العاملة واحلرص على  الشركات  الفوري مع جميع  التواصل  إدامة 

الصحية. والوقاية 
املساهمة يف دعم فرق التقصي الوبائي وذلك من خالل تخصيص عدد من املركبات التابعة للشركات املرخصة . 6

من قبل الهيئة  لنقل فرق التقصي يف اململكة من أجل أخذ العينات الالزمة. 
اجناح منصة مونه التي انشأتها احلكومة لتوصيل السلع الضرورية للمواطنني يف مواقع سكناهم.. 7

سادسا: التجاوب االعالمي والتعامل مع وسائل االعالم:
برز دور الهيئة بشكل فعال أثناء فترة اجلائحة من خالل صفحاتها على منصات التواصل االجتماعي وباعتبارها 
حلقة الوصل املباشرة مع املواطنني يف ضوء عدم قدرة املواطنني إجراء أي تواصل بشكل مباشر مع الهيئة، حيث 
قامت الهيئة بنشر كل ما يهم املواطنني خالل هذه الفترة الصعبة، مما يعكس أثر االعالم الرقمي وأهميته يف مثل 

هذه احلاالت، ويتلخص الدور اإلعالمي خالل فترة جائحة كورونا مبا يلي:
املواقع . 1 عبر  بلحظة  حلظة  الشامل  احلظر  فترة  خالل  الهيئة  عن  الصادرة  الصحفية  التقارير  كافة  نشر 

. اإللكترونية  اإلخبارية 
تسهيل اجراءات الصحافيني واإلعالميني وعمل اللقاءات التلفزيونية. . 2
تعزيز دور الهيئة عبر صفحاتها على منصات التواصل االجتماعي من خالل نشر املواد التوعوية الالزمة. . 3
الرد على استفسارات ومالحظات وسائل االعالم املختلفة فيما يتعلق بدور الهيئة بقطاع االتصاالت والبريد.. 4
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)6(  تعزيز االداء المؤسسي 

أواًل: االحتياجات التدريبية
تنفيــذاً ملــا ورد يف اســتراتيجية الهيئــة واملتضمــن الهــدف التشــغيلي »تنميــة الكفايــات الوظيفيــة املرتبطــة بالعمليــات 
الرئيســية واملســاندة« مت حتديــد االحتياجــات الوظيفيــة لكافــة موظفــي الهيئــة بالتنســيق مــع املديريــات واالقســام 
ووضــع التصــورات اخلاصــة بتنفيــذ البرامــج التدريبيــة الالزمــة لســد تلــك االحتياجــات حيــث جــاءت نتائــج عمليات 

التدريــب للعــام 2020 كمــا يلــي مقارنــة باالعــوام الســابقة:

تنفيذ الخطط التدريبية
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نتائج التدريب على الكفايات الفنية املرتبطة بالعمليات الرئيسية للهيئة

عدد املشاركات االجمالية للموظفني
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نتائج التدريب على الكفايات الفنية املرتبطة بالعمليات الرئيسية واملساندة

توزيع البرامج التدريبية فنية متخصصة ترتبط بالعمليات الرئيسية

املواصفات واملوافقات
مديرية ادارة الطيف الترددي

التفتيش ومراقبة الترددات
الشؤون القانونية

الشؤون االقتصادية
تنظيم خدمات وشبكات االتصاالت

شؤون املستفيدين واملرخصني
وحدة الرقابة الداخلية

الشؤون املالية
ادارة املوارد
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نسبة املرشحني للمشاركات كاملة حسب املديريات

2%3%

12%

15%

5%

5%

8% 8%

4%

6%

14%

5%

13%

0% 0%

املواصفات واملوافقات
مديرية ادارة الطيف الترددي

التفتيش ومراقبة الترددات
الشؤون القانونية

الشؤون االقتصادية
تنظيم خدمات وشبكات االتصاالت

شؤون املستفيدين واملرخصني
وحدة الرقابة الداخلية

الشؤون املالية
ادارة املوارد

التخطيط والتطوير املؤسسي
االتصال واالعالم

الشؤون الدولية
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توزيع البرامج التدريبية إدارية ترتبط بالعمليات املساندة
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املواصفات واملوافقات
مديرية ادارة الطيف الترددي

التفتيش ومراقبة الترددات
الشؤون القانونية

الشؤون االقتصادية
تنظيم خدمات وشبكات االتصاالت

شؤون املستفيدين واملرخصني
وحدة الرقابة الداخلية

الشؤون املالية
ادارة املوارد

التخطيط والتطوير املؤسسي
االتصال واالعالم

الشؤون الدولية
وحدة تنظيم البريد

ثانيًا: تطوير االوصاف الوظيفية 
العمل  مأسسة  لضمان  التالية  واالقسام  باملديريات  اخلاصة  الوظيفية  االوصاف  مراجعة  على  الهيئة  عملت 
وحتقيق التخصصية فيه ورفع االنتاجية لدى املديريات ومبا ينسجم مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف يف 

اخلدمة املدنية ، حيث مت اعتماد واقرار 49 وصف وظيفي بناء على ذلك وهي كما يلي:
باالستناد الى قرار مجلس املفوضني رقم 27-2020/1 تاريخ 2020/1/30 واملتضمن اجراء التعديالت على . 1

وزير  وموافقة  املعدلة،  والوحدات  للمديريات  الرئيسية  املهام  واقرار  القرار  املرفقة طي  التنظيمي  الهيكل 
الدولة لتطوير االداء املؤسسي على ذلك مت ما يلي:

 تعديــل االوصــاف الوظيفيــة لــكل مــن وظائــف مديــر مديريــة ادارة املــوارد وقســم تنميــة املــوارد البشــرية،  	
حيــث مت نقــل املهــام املرتبطــة بــادارة املعرفــة وبنــاء ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي للهيئــة ومهــام دراســة مهــام 

املديريــات لتصبــح مــن مهــام مديريــة التخطيــط والتطويــر املؤسســي
نقــل قســم الربــط البينــي والنفــاذ مــن مديريــة تنظيــم خدمــات وشــبكات االتصــاالت بكافــة مهامــه املعتمــدة  	

ــل كافــة  ــى املهــام وتعدي ــل عل ــة شــؤون املســتفيدين واملرخصــني دون التعدي ليصبــح حتــت اشــراف مديري
االوصــاف الوظيفيــة التابعــة ملــدراء املديريتــني والقســم املعنــي.

تعديــل الوصــف الوظيفــي ملديــر وحــدة شــؤون مجلــس املفوضــني، حيــث مت نقــل قســم إدارة تقنيــة املعلومات  	
والتحــول الرقمــي مــن الوحــدة الــى مديريــة التخطيــط والتطويــر املؤسســي لتصبــح مــن املهــام االشــرافية 

ملديــر التخطيــط والتطويــر املؤسســي.
تعديل االوصاف الوظيفية لكافة الوظائف يف مديرية التخطيط والتطوير املؤسسي لالسباب التالية: 	

نقل املهام املرتبطة بادارة املعرفة ووبناء ومراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة ومهام دراسة مهام املديريات . 1
لتصبح من مهام مديرية التخطيط والتطوير املؤسسي/ قسم التطوير املؤسسي.

تعديل بعض املهام يف كل من قسم التخطيط وقسم ادارة اجلودة الشاملة وقسم ادارة املشاريع وقسم . 2
التطوير املؤسسي لتتوافق مع مهام املديرية املعتمدة .
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اختصاصي/ . 3 )مهندس/  وظيفة  من  كل  لتشمل  لالقسام  التابعة  الوظيفي  الوصف  بطاقات  تعديل 
ضابط( نظرا خلصوصية واختالف عالوات كل منهم وحتديد املستوى للوظيفة باملستوى الثالث حالياً 

كونه املستوى الذي يتم التعيني عليه.
نقل قسم ادارة أنظمة املعلومات والتحول الرقمي ليصبح ضمن النطاق االشرايف للمديرية واجراء . 4

تعديالت جذرية على القسم واستحداث ثالث شعب يف القسم لغايات ضمان تخصصية العمل ومواكبة 
التطور التكنولوجي وهي شعبة ادارة املعرفة وشعبة التحول الرقمي وشعبة الدعم الفني.

بناء على قرار مجلس املفوضني رقم 13-2020/2 تاريخ 2020/2/27، ومضمونه املوافقة على تعديل الهيكل . 2
السوق  واحصاءات  والدراسات  البيانات  اسم قسم  وتعديل  املتضمنة  املبدئية  الناحية  من  للهيئة  التنظيمي 
ليصبح قسم ابحاث السوق، وموافقة وزير الدولة لتطوير االداء املؤسسي على التسمية، كما مت نقل بعض 
مهام مديرية التخطيط والتطوير املؤسسي الى القسم وتعديل االوصاف الوظيفية اخلاصة به بناء على ذلك.

الفئة . 3 الثالثة، وكاتب/ ضمن  الفئة  الوظيفي لوظيفة مأمور استعالمات/ ضمن  الوصف  استحداث كل من 
لباقي  الوظيفية  االوصاف  وتعديل  املنازعات  وتسوية  املستفيدين  لها يف قسم شؤون  للحاجة  نظراً  الثانية 

املستحدثة. الوظائف اجلديدة  مهام  ينسجم مع  للقسم مبا  والتابعة  القسم  وظائف 
 تعديل الوصف الوظيفي اخلاص مبأمور احلركة ضمن قسم اخلدمات املساندة والتجهيزات يف مديرية ادارة . 4

املوارد، حيث مت تعديل متطلبات اشغال الوظيفة بالتشاور مع مندوب ديوان اخلدمة املدنية.

ثالثًا: مشروع الكفايات الوظيفية
تنفيذاً ملشروع حتديد الكفايات الوظيفية لكافة الوظائف والعمليات الرئيسية يف الهيئة فقد مت العمل من 
خالل الفريق املعني بذلك بعقد محاضرات تدريبية عدد 5 لكافة رؤساء االقسام املعنيني لتوضيح املشروع 
املديريات  بطاقات وصف وظيفي يف  لها  املعتمد  الوظائف  لكافة  الكفايات  وقد مت حتديد  العمل،  وتسهيل 
الرئيسية يف الهيئة، كما ومت حتديد الكفايات الوظيفية لكافة الوظائف املعتمد لها بطاقات وصف وظيفي يف 

الداعمة.  املديريات 

رابعًا: المتدربين
مت تنفيذ مشاريع تدريب ملا مجموعه  )28( متدرب من خريجي اجلامعات االردنية كمتطلب للتخرج خالل العام 
2020 ضمن مديريات الهيئة املتخصصة لغايات حتقيق أهداف اخلدمة املجتمعية، وذلك بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة.
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)7(  الخارطة االستراتيجية للهيئة واالهداف االستراتيجية  

 الهـــدف الوطنــــي:    خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات احمللية.

 الهدف القطاعي: اقتصاد رقمي ممكن لالفراد واملؤسسات ومعزز ملنظومة ريادة األعمال.

األهداف املرحلية:
تعزيز املنافسة الفعالة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.. 1
توفير بيئة جاذبة الستضافة اخلدمات واالستثمار األجنبي.. 2
تعزيز البنية التحتية الالزمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. . 3

األهداف االستراتيجية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت:
تعزيز البيئة االستثمارية احملفزة لقطاع االتصاالت.. 1

1-1 تعزيز املنافسة الفعالة واحلد من الهيمنة وعوائق دخول السوق. 
1-2 تعزيز فعالية وكفاءة الهيئة يف إدارة املوارد النادرة  
1-3 تشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة يف القطاع.

1-4 تشجيع املشاركة بالبنى التحتية احليوية لشبكات االتصاالت اآلمنة واملوثوقة.

تطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا املعلومات.. 2
2-1 تطوير البيئة التنظيمية الستيعاب املبادرات اإلبداعية.

2-2 تطوير فعالية الهيئة يف تنظيم واعتماد جهات التوثيق االلكتروني  

تنظيم فعال لقطاع البريد آخذاً باالعتبار متطلبات التحول الرقمي ومنو التجارة اإللكترونية. 3
3-1 تطوير البيئة التنظيمية ملواكبة النمو السريع يف التجارة االلكترونية والتقدم التقني.

3-2 تعزيز دور الهيئة يف الرقابة على مقدمي اخلدمات البريدية.

تعزيز فعالية الهيئة يف حماية مصالح املستفيدين من قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد.. 4
4-1 االستمرار يف زيادة الوعي لدى املستفيدين بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وخدمات البريد.
4-2 رفع مستوى تدابير حماية مصالح املستفيدين من خدمات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد.
4-3 تطوير فعالية وكفاءة الهيئة يف الرقابة التنظيمية الوقائية املناسبة للتأكد من جودة اخلدمات املقدمة يف 

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  وقطاع البريد والتدقيق الفني عليها.
4-4 ضمان مدى كفاية ومالئمة أمن أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وتنوعها وقدرتها 

العامة على التكيف الستمرارية اخلدمة يف البنية التحتية ذات العالقة.

تعزيز القدرات املؤسسية للهيئة.. 5
5-1 متكني الهيئة  بالقدرات الفنية والتقنية الالزمة.

5-2 تنمية الكفايات الوظيفية للموظفني. 
5-3 جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزاً.

5-4 ترسيخ ثقافة التميز واالبتكار واإلبداع يف بيئة العمل املؤسسي.
5-5 تعزيز دور الهيئة يف خدمة املجتمع
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)8( ملحق :  قطاع االتصاالت وقطاع البريد في المملكة/ مؤشرات وأرقام 

قطاع االتصاالت وقطاع البريد في المملكة/ مؤشرات وأرقام

جدول رقم )1(

املؤشرات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت )ISDN & PSTN( خالل الفترة )5	٠	 - ٠	٠	(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

311 317 319 328 359 371 )ISDN & PSTN( )أعداد املشتركني )الف

2،8 3 3،1 3،2 3،6 3،9 نسبة االنتشار بني السكان )%(

جدول رقم )2(

املؤشرات املتعلقة بخدمة الهاتف الثابت )ISDN & PSTN & VOIP( خالل الفترة )5	٠	 - ٠	٠	(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

370 332 328 328 358 371 أعداد املشتركني )الف(*
)ISDN & PSTN & VOIP(

3.43 3.15 3.19 3.27 3.66 3.89 نسبة االنتشار بني السكان )%(

*...مت البدء باتباع هذه الطريقة باالحتساب اعتبارا من ٠	٠	

جدول رقم )3(

املؤشرات املتعلقة بخدمة الهاتف املتنقل الفعال خالل الفترة )5	٠	 - ٠	٠	(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

6.987 7.778 8.731 9.703 *9.818 13.798 أعداد املشتركني )الف(*

65 73 85 97 100 145 نسبة االنتشار بني السكان )%(

*مت اجراء مراجعة احتسابها لهذا العام وفقًا لقاعدة بيانات املشغلني الفعلية
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جدول رقم )4(

املؤشرات املتعلقة مبستخدمي خدمة االنترنت خالل الفترة )5	٠	 - ٠	٠	(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

11.17 9.38 7.87 6.6 5.53 4.63 أعداداملستخدمني)مليون(*

**103.5 **89 **76.5 **65.7 **56.4 48.4 نسبة االنتشار بني السكان )%(

* املصدر دائرة االحصاءات العامة.
* تقديرًا من خالل حساب معدل النمو لالعوام السابقة حلني توفر معلومات فعلية.

جدول رقم )5(

املؤشرات املتعلقة مبشتركي خدمة االنترنت عريض النطاق خالل الفترة )5	٠	 - ٠	٠	(*

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

615 457 391 348 243 318 أعــداد مشــتركي االنترنــت الثابــت عريــض 
النطــاق )ألف(

6.987 7.778 8.731 9.703 9.818 7.572 املتنقــل  االنترنــت  مشــتركي  أعــداد 
)ألــف( النطــاق  عريــض 

7.603 8.236 9.123 10.051 10.061 7.891 املجموع )الف(
70.37 78.12 88.67 100.11 102.69 82.56 نسبة االنتشار بني السكان )%(

جدول رقم )6(

حجم االستثمار يف قطاع االتصاالت )5	٠	 - ٠	٠	 ( )باملليون(

2020 2019 2018 2017 2016 2015 العام

38 32 36 26 23 21 الهاتف الثابت
83 141 93 111 77 264 الهاتف اخللوي
6 4 6 12 5- 6 مزودي خدمات البيانات واخلدمات الصوتية 
18 0.6 0.8 0.5 0.66 0.6 خدمات اتصاالت أخرى
145 178 136 150 95 290 املجموع
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جدول رقم )7(

حجم االيراد السنوي يف قطاع االتصاالت )مليون/ دينار(

2020 2019 2018 2017 2016 2015

169 166 161 179 195 194 الهاتف الثابت
659 664 673 642 620 610 الهاتف اخللوي
73 71 77 83 76 86 مزودي خدمات البيانات واخلدمات الصوتية 
88 98 97 89 79 93 خدمات اتصاالت أخرى
989 999 1.008 993 970 983 املجموع

جدول رقم )8(

عدد العاملني يف قطاع االتصاالت )5	٠	 - ٠	٠	(

2020 2019 2018 2017 2016 2015

1442 1431 1439 1484 1547 1552 الهاتف الثابت
2289 2246 2115 2074 2046 2125 الهاتف اخللوي
470 457 247 260 362 440 االنترنت 
95 90 244 196 270 42 خدمات اتصاالت أخرى

4296 4224 4045 4014 4225 4159 املجموع

مؤشرات قطاع البريد

مجموع حجم البعائث البريدية املتداولة )مليون(

2020 2019 2018 2017 2016 2015

17.2 11.11 10.5 9.4 14 13.9 البعائث احمللية
2.1 3.7 6.8 6.7 1.9 2.1 البعائث اخلارجية
19.4 14.8 17.3 16.1 15.9 16 املجموع
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أعداد مشغلي اخلدمات البريدية

2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 1 1 1 1 1 مشغلي البريد العام
150 126 104 86 73 51 مشغلي البريد اخلاص
141 118 97 79 65 44 محلي 
9 8 7 7 8 7 دولي

151 127 105 87 74 52 املجموع

أعداد العاملني يف قطاع البريد

2020 2019 2018 2017 2016 2015

1084 1063 1090 1071 1059 1032 مشغلي البريد العام
1032 956 1057 2283 4262 6103 مشغلي البريد اخلاص
2116 2019 2147 3354 5321 7135 املجموع

عدد البيانات اجلمركية واملوافقات النوعية التي اصدرتها الهيئة من خالل مكاتبها اخلارجية للعام ٠	٠	

املجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 تاريخ بدء العمل املركز اجلمركي

88121 14632 18500 16170 17821 17398 3600 2015/10/20 جمرك مطار امللكة علياء 
الدولي الشحن

136 15 32 21 58 10 ---- 2016/10/10 جمرك بريد العاصمة 
)عن بعد(

10423 3505 4227 2007 684 ---- ---- 2017/9/10 جمرك العقبة

1199 385 619 195 ---- ---- ---- 2018/10/24 جمرك املنطقة احلرة 
مطار الشحن/ املشتى

985 163 822 ---- ---- ---- ---- من 2019/3/5
الى 2020/2/19 بيانات الترانزيت*

1010 510 500 ---- ---- ---- ---- 2019/4/24 جمرك عمان

8 8 ---- ---- ---- ---- ---- 2020/10/2 مركز جمرك العمري
)عن بعد(

101884 19218 24700 18393 18563 17408 3600 من 2015/10/20
الى 2020/12/21 املجموع



هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

منطقة بيادر وادي السير/ حي دير غبار/
امتداد شارع الشهيد محمد الزغول – بناية رقم (١٣)

رقم الهاتف (المقسم):  ٥٥٠١١٢٠  ٦  ٩٦٢+
أرقام الفاكسات: ٥٦٩٠٨٣٠  ٦  ٩٦٢ + / ٥٦٩٠٨٢٩  ٦  ٩٦٢ +

صندوق بريد رقم: ٨٥٠٩٦٧ الرمز البريدي ١١١٨٥
www.trc.gov.jo :الموقع االلكتروني

   trc@trc.gov.jo:البريد االلكتروني

صفحة الهيئة على منصات التواصل االجتماعي
@trcjo :(فيسبوك، تويتر، يوتيوب)

الرقم المجاني لتلقي ومتابعة الشكاوى: ١١٧٠٠٠


