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 لبنود وثيقة السياسة العامة لمحكومة  النجازات الهيئة المتعمقة بتنفيذهاالتقرير السنوي 

 2015في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد عن العام 
 

 متطمبات بنود استكماال لما التزمت بو ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات الماضية وال زالت لتنفيذ
، وتنفيذًا لما ورد في 2012 السياسة العامة لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد

أن تقوم الييئة بجمع المعمومات المتعمقة بتنفيذىا لمسياسة العامة "والتي تنص عمى  ،من الوثيقة( 32)الفقرة 
تقوم الييئة بتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن أن "والتي تنص عمى ( 33)، والفقرة "بانتظام وننرىا سنوياً 

" انجازاتيا المتعمقة بتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة المتعمقة بيا، وأن تقوم الوزارة برفعو إلى مجمس الوزراء
وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنودًا رئيسة تنيط بالييئة مسؤولية تنفيذىا بالتعاون مع الجيات 

في سبيل تنفيذ متطمبات  2015القة، فإن ىذا التقرير يبين أىم ما قامت بو الييئة في عام ذات الع
 :السياسة العامة ، وعمى النحو التالي

 

 قطاع االتصاالت
 

البند )      فيما يتعمق ببنود وثيقة السياسة العامة المتعمقة بتييئة الظروف الالزمة لتحقيق المنافسة الفعالة 
، وتقميل عوائق الدخول الى السوق وتوفير خدمات جديدة (2-3البند )آثار الييمنة  ، والحد من(3-1

 :بما يمي 2015وتبسيط اإلجراءات، قامت الييئة خالل عام 
  ميغاىيرتز في النطاق الترددي ( 10+10)موبايل ترخيص حزمة ترددات بعرض  جانأورمنح نركة

ن االتصاالت المتنقمة، حيث بانرت النركة لتنغيل خدمات الجيل الرابع مميغاىيرتز، ( 1800)
 .2015/ 26/5بتقديم خدمات الجيل الرابع بتاريخ 

  ميغاىيرتز في النطاق ( 10+10)منح نركة أمنية لميواتف المتنقمة ترخيص حزمة ترددات بعرض
لتنغيل خدمات الجيل الرابع من االتصاالت المتنقمة، حيث من ميغاىيرتز، ( 1800)الترددي 
 .2016أن تبانر النركة بتقديم خدمات الجيل الرابع خالل الربع األول من العام  المتوقع

  لغايات تقديم  يرتزىـيغام 3500منح نركة أمنية لميواتف المتنقمة طيف ترددي إضافي في النطاق
 .FBWA خدمات النفاذ الالسمكي الثابت بالحزم العريضة 

 وأجور الربط البيني لممكالمات الدولية اعتبارًا  األردن إلى الواردة الدولية المكالمات إنياء أجور تعديل
 .، عمى أن يتم تقييم أثر ىذه التعديل بعد ستة أنير من تاريخ العمل بو2015/من كانون أول
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  مسودة تعميمات تنظيم االتصاالت العامة في المجمعات "المعنونة بـ  االستناريةالوثيقة اعتماد
 .وطرحيا لالستنارة العامة "العقارية

 إصدار مسودة التعميمات المتعمقة باستخدام أجيزة الصد المؤقت لالتصاالت المتنقمة. 
 واتخاذ  ومتابعة مستوى المنافسة فييا عن كثب الرئيسية والفرعية االستمرار بمراقبة أسواق االتصاالت

 .ضرورية لتحقيق المنافسة الفعالةالوتنفيذ القرارات التنظيمية 
  باستخدام منيجية ةذج الكفؤاالنمتمديد العمل بأسعار الخدمات المحددة ضمن Hybrid TSLRIC+ 

 البيني الربط خدمات لبعضنيرية تأ جورأباحتساب  باإلضافة الى القيام ،لممنغمين الحاليين
 .إلقرارىاتمييدا  النطاق عريض النفاذخدمات و
 عمى جميع المستفيدين من خدمات الييئة، تم إنناء  لغايات تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت والجيد

مكتب دائم لييئة تنظيم قطاع االتصاالت في جمرك المطار لغايات التسييل عمى المواطنين 
 .والمستثمرين في انجاز معامالتيم

 

 (3-2-3البند )االمتثال لمتنظيم  فيما يتعمق بإدامة ثقافة
 

 وذلك ضمن ضد مرخص ليم آخرين من المرخص ليم االستمرار في دراسة كافة النكاوي المقدمة ،
مرجعيات التنظيم السابق والالحق واستنادا لتعميمات حماية المنافسة وقانون االتصاالت وتعميمات 

ضد  ومن ضمنيا النكاوى المقدمة من بعض منغمي خدمات االتصاالت المتنقمةفض المنازعات، 
 .حول عروض البيع المختمفة منغمين آخرين

 

ا يتعمق بحماية مصالح المستيمكين من خدمات االتصاالت المختمفة وتقديم الخدمات بجودة عالية، فيم
 :، قامت الييئة بما يمي(38المادة )

 

 العاممة في السوق المحمي لمنصف األول من العام  ننر تقارير مؤنرات الجودة لنركات االتصاالت
، بعد التأكد من دقة المعمومات الواردة الى الييئة منيا ومطابقتيا آللية االحتساب المعتمدة  2015

.  وفقًا لتعميمات تطبيق اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة
 جراء  التي ترد من مستخدمي االتصاالت المتعمقة متابعة نكاوى جودة الخدمات بجودة الخدمة، وا 

الميدانية، ومتابعة النتائج مع النركات المرخصة بيدف حل  توالتحقيقاالفحوصات الفنية والزيارات 
 . ىذه النكاوى

 عنيا من  اإلعالنيتم  التيالتجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  العروض كافة دراسة
الييئة وعدم إخالليا  وقرارات والتأكد من مطابقتيا لتعميمات قبل نركات االتصاالت واالنترنت

 .بالمنافسة



-3- 

 

 زيادة وعي المستفيدين من خدمات االتصاالت ل االستمرار في إطالق حمالت توعوية متنوعة
المتنوعة والبريد بما يتعمق بحقوقيم في الحصول عمى خدمات اتصاالت وبريد ذات جودة عالية 

 .الوسائل اإلعالمية المختمفةوأسعار مناسبة، مستخدمة 
 عمى نقاط البيع في مختمف محافظات المممكة ميدانية بنكل دوري  تنفيذ جوالت رقابية تفتينية

وحماية لمنركات  ،حمايًة لمصالح المستفيدين وحقوقيم من خدمات االتصاالت والبريد من جية
بالتعاون مع و ،وفقُا لمقوانين والتنريعات النافذة و ،من جية أخرى والجيات الحاصمة عمى التراخيص

 .الجيات ذات العالقة
  بمغ عدد النكاوى الواردة الى الييئة ما ، حيث تمقي ومعالجة نكاوى االتصاالت والبريداالستمرار في

، تم معالجة ما 2015نياية العام ولغاية  1/1/2015نكوى خالل الفترة من ( 4099)مجموعو 
 .نكاوى منيا (1644)مجموعو 

  االجتماعي استخدام وسائل التواصل االجتماعي من خالل صفحة الييئة عمى موقع التواصل
Facebook رسائل حول استخدام تكنولوجيا  ننرلتعزيز التواصل التفاعمي مع متمقي الخدمة و

 .الراجعةالمعمومات وتمقي التغذية 
  2015العامة في المممكة مع نياية العام تقديم خدمات االتصاالت بمغ عدد النركات المرخص ليا 

 :نركة( 72)ما مجموعو 
 .نركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فردية( 23) –
 .نركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فئوية( 49) –

  كما من مجموع سكان المممكة% 165بمغت نسبة انتنار اليواتف المتنقمة  2015مع نياية العام ،
مميون انتراك، في حين بمغت نسبة انتنار الياتف الثابت  13,9بمغ عدد االنتراكات ما مجموعو 

 .ألف انتراك 396,7 وما مجموعو % 4,2
 

 (:3-3) دفيما يتعمق بتعزيز النفاذ لالنترنت البن
 

  وزيادة المستخدمين لكافة عمييا مقتدر بأسعار االنترنت خدمات وتوفيرلغايات تعزيز النفاذ لالنترنت 
، الريفية المناطق وخصوصاً  المممكة مناطق كافة في النطاق، عريض النفاذ خصوصاً  انتنارىا،

 :ما يمي عممت الييئة عمى
  إتاحة ترخيص حزم ترددات إضافية لتقديم خدمات النفاذ الالسمكي الثابت بالحزم العريضة –

FBWA الالسمكي النفاذ خدمات لتقديم ترددات رخص عمى سابقا الحاصمة النركات إعالمو 
 ليا المرخص الترددي النطاق في إضافية ترددية حزم ترخيص إتاحة بإمكانية العريضة بالحزم
 واألحكام والتعيدات النروط وبنفس العالقة ذات الترددات رخص من المتبقية ولممدة

 .فييا الواردة االلتزاماتو
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تنفيذا لمقرارات واألحكام التنظيمية إلزام المنغمين المييمنين بمناركة  اآلخرين  ببنيتيم التحتية  –
لتقديم خدمات تفكيك الدارات المحمية وتقديم عروض  التي تمخضت عنيا نتائج دراسة األسواق
 .النفاذ بالجممة لمخدمات عريضة النطاق

المحمية التي تقدم الخدمة بتقنياتيا  االنترنت خدمات أسواق في المنافسة تنجيعاالستمرار في  –
 تقديم ضمان نأنيا من التي والسوقية التنظيمية اإلجراءات من مجموعة خالل منالمختمفة 
 .المتاحة الخيارات من العديد وضمن عمييا مقتدر وبأسعار موثوقة خدمات

  من مجموع سكان المممكة، كما % 78بمغت نسبة انتنار استخدام االنترنت  2015مع نياية العام
 .من سكان المممكة% 25أو ما نسبتو  مميون انتراك2بمغ عدد االنتراكات ما مجموعو 

 

 (:4-3البند )الراديوي تعزيز كفاءة استخدام طيف الترددات فيما يتعمق ب
 

  التغيرات  آخذين بعين االعتبارتحديث السياسات المتعمقة باستخدام وتخطيط الترددات بنكل مستمر
في ظروف السوق والتطورات التكنولوجية والمدخالت التي يتم تقديميا من قبل أصحاب العالقة من 

 .القطاعين العام والخاص
  العامة المتنقمة والثابتة، مع المحافظة إتاحة المزيد من النطاقات الترددية لغايات خدمات االتصاالت

عمى االحتياجات األساسية لمخدمات العامة، واألخذ بعين االعتبار استخدام الطيف كما ىو متبع 
 .تبني سياسات تنجع المنافسة ودخول خدمات وتقنيات جديدة و ،ودارج في مختمف الدول المتقدمة

 الموافقات النوعية لألجيزة الراديوية والعمل عمى  المراجعة الدائمة لمتعميمات الخاصة بإيجاز ومنح
صدار موافقات المواقع والمحطات الراديوية  .أتمتة تمقي وا 

  قراره من خالل اإلجراءات المتبعة أصوليًا بعد جاري العمل عمى تحيين الجدول الوطني لمترددات وا 
 .عمى مخرجاتوالقة ذات الع WRC15عكس أبرز نتائج المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية 

 

 المعمومات قطاع تكنولوجيا
 

قطاع تكنولوجيا المعمومات وضرورة إيجاد بيئة تنريعية وتنظيمية من نانيا تنمية  بأىميةفيما يتعمق 
 (:1-4)وتحفيز ىذا القطاع، وتحديدا ما ورد في البند 

  عداد وضع في بالتعاون مع الجيات المعنية الييئة ناركت المتعمق  التنريعكافة مسودات وا 
 :، ومنياواإلرنادات االلكترونية في كل من مستوى القوانين واألنظمة والتعميمات بالمعامالت

  .2015لسنة  15رقم  ةااللكتروني المعامالتقانون  –
 .الستخدام اآلمن لالنترنتاإلرنادات المتعمقة با –
 تعديل نظام التوثيق االلكتروني –
 .(PKI)العام ح التنفير اتلمف األساسيةالبنية  –



-5- 

 

  .(CPS)مارسات مدونة الم –
 .الختم الزمني –
 :(CP)سياسة النيادات  –

  أعمال –أعمال (B2B). 
  حكومة  –حكومة(G2G). 
  مواطنين / أعمال  –حكومة(G2BC). 
  سياسة النيادات لجيات التوثيق االلكتروني(CP CA). 

 

 وتحديدا ما ورد في البند الحكومية،المؤسسات تعظيم استخدام تكنولوجيا المعمومات من قبل فيما يتعمق ب
(4-5-3:) 

 

 عطاء الدوائر الصالحية لمتحقق من الوثائق التي تعنى  داخل الييئة تحديث نظام الصادر والوارد وا 
 إيجاد وجاري العمل عمىبدوائرىم لتحسين ومتابعة أعماليم مع المواطنين ومؤسسات األعمال ، 

توزيع البريد أيضًا وتحويمو بنكل إلكتروني لمتخمص من البيئة الورقية ب يعنى مراسالت متكامل نظام
 .و لمحد من تزوير الوثائق اإللكترونّية ما أمكن

 

 (:12-4)فيما يتعمق بحماية البيئة، وتحديدا ما ورد في البند 
 

 استمرار الييئة بدراسة المواقع الراديوية والقيام بالجوالت التفتينية والكنف عمى تمك المواقع لغايات : 
 الييئة لدى المعتمدة الفنية لمتعميمات وفقاً  ستعمل اإنناؤه المراد الراديوية المحطات بأن التأكد –

. والصحة لمسالمة العالمية المعايير أفضل تراعي والتي العالقة، ذات الدولية التعميمات مع والمتوافقة
 تقع القيم ىذه أن من والتأكد الراديوية المحطات من الصادرة الكيرومغناطيسية القدرة كثافة قيم قياس –

 الصحة عمى الكيرومغناطيسية لمحقول التعرض آثار تحديد تعميمات وفق بيا المسموح القيم ضمن
. الييئة لدى المعتمدة العامة والسالمة

 

  
 
 

 البريد قطاع
 

، عممت الييئة ما (2-5)و ( 1-5)، وتحديدا ما ورد في البنود لضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد
 :يمي
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 قياس مستوى جودة خدمة توزيع البعائث الى تيدف التي  إصدار مؤنرات أداء منغمي البريد الخاص
المنغمين العاممين في المممكة البريدية الخاصة من قبل منغمي البريد الخاص، لتسري عمى كافة 

 .عند تقديميم لمخدمات البريدية
  باإلضافة الى مراقبة التزام منغمي مراقبة تنفيذ منغل البريد العام لنروط عقد األداء، االستمرار في

 .من خالل جوالت تفتينية دورية الخاص المرخصين البريد
  ة بيدف دراسة ومراقبة تطور السوق إعداد وننر البيانات والمؤنرات اإلحصائياالستمرار في

 . البريدي

 بمغ عدد منغمي البريد المرخصين في قطاع الخدمات  تزايد أعداد نركات البريد المرخصة، حيث
 :منغل( 56)ما مجموعو  2015مع نياية العام  البريدية

  .فئة دولي/ منغمين حاصمين عمى رخصة منغل بريد( 7) –
 .فئة محمي/ منغل بريد( 49) –

 
 
 

 انتهــــى،
 
 


