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 التقرير السنوي المتعمؽ بتنفيذ الييئة لبنود وثيقة السياسة العامة لمحكومة 
 2016في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد عف العاـ 

 
استكماال لما التزمت بو ىيئة تنظيـ قطاع االتصاالت خالؿ السنوات الماضية وال زالت لتنفيذ متطمبات بنود 

، وتنفيذًا لما ورد في الفقرة 2012 لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد السياسة العامة
أف تقـو الييئة بجمع المعمومات المتعمقة بتنفيذىا لمسياسة العامة بانتظاـ "والتي تنص عمى  ،مف الوثيقة( 32)

أف تقـو الييئة بتزويد الوزارة بتقرير سنوي عف انجازاتيا المتعمقة "والتي تنص عمى ( 33)، والفقرة "وننرىا سنوياً 
وحيث أف وثيقة السياسة " رة برفعو إلى مجمس الوزراءبتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة المتعمقة بيا، وأف تقـو الوزا

العامة قد تناولت بنودًا رئيسة تنيط بالييئة مسؤولية تنفيذىا بالتعاوف مع الجيات ذات العالقة، فإف ىذا التقرير 
: في سبيؿ تنفيذ متطمبات السياسة العامة ، وعمى النحو التالي 2016يبيف أىـ ما قامت بو الييئة في عاـ 

 
 :قطاع االتصاالت : الأو
 
، (1-3البند ) فيما يتعمؽ ببنود وثيقة السياسة العامة المتعمقة بتييئة الظروؼ الالزمة لتحقيؽ المنافسة الفعالة       

، وتقميؿ عوائؽ الدخوؿ الى السوؽ وتوفير خدمات جديدة وتبسيط اإلجراءات، (2-3البند )والحد مف آثار الييمنة 
: بما يمي 2016ـ قامت الييئة خالؿ عا

 

  في ( 5+5)ترخيص حزمة ترددات بواقع ( اورانج موبايؿ)البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة منح نركة
عاـ وبنفس النروط واألحكاـ لمحـز الترددية الممنوحة ليـ سابقًا ( 15)ىػػػ ، لمدة .ـ 2100النطاؽ الترددي 

 .مف االتصاالت المتنقمة فقط( 3G)خدمات الجيؿ الثالث ىػػػػػ لتقديـ .ـ( 2100)في النطاؽ الترددي 
 لنركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة ( ىػػػ.ـ 900) الترددي تجديد رخصة الطيؼ الترددي في النطاؽ

والمتمثؿ بتعيد نركة البتراء  بالتغطية االضافية،لمدة عنر سنوات اضافية، مع االلتزاـ ( اورانج موبايؿ)
 ف التغطيةموقع راديوي متنقؿ جديد مف أجؿ تحسي 100بننر  (اورانج موبايؿ)لالتصاالت المتنقمة األردنية 
 .ووفقا لممواقع التي تحددىا الييئة في المحافظات،الراديوية 

  كما قعي ألسواؽ االتصاالت، اوتحميؿ وإعداد النروط المرجعية الخاصة بدراسة مراجعة أسواؽ االتصاالت
اعداد المقدمة مف االتحاد األوروبي  TAIEX وتبادؿ المعمومات أنيت الييئة وبالتعاوف مع أداة الدعـ الفني و

دراسة  عدادإالييئة ب الى التوصية بضرورة قياـىا تحميؿ واقع السوؽ، والتي أفضت مخرجاتتقرير لتقييـ و
 .2017مف المقرر أف تبدأ مطمع العاـ ناممة وجديدة لسوؽ االتصاالت 
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  االستمرار بمراقبة أسواؽ االتصاالت الرئيسية والفرعية عف كثب ومتابعة مستوى المنافسة فييا واتخاذ وتنفيذ
 :، والبدء بتنفيذ المناريع المتعمقة بتحفيز المنافسة التاليةضروريةالقرارات التنظيمية اؿ

    منروع تحديث نماذج خدمات الربط البيني باستخداـ منيجية الكمفة المتزايدة طويمة األمد إطالؽ
(TSLRIC+) 2017، والذي يتوقع االنتياء منو مطمع العاـ القادـ 

    المتوسط المرجح لكمفة رأس الماؿ لممنغؿ الكفؤ لنركات االتصاالت الثابتة  منروع تنفيذ
زيف، اورنج موبايؿ، اورنج الثابت ) ت المرخصة الرئيسة لنركات االتصاال( WACC)والمتنقمة 

 (.وأمنية
 

  القياـ بما يميلغايات تبسيط اإلجراءات وتوفير الوقت والجيد عمى جميع المستفيديف مف خدمات الييئة، تـ: 
 وأجيزة مسودة تعميمات جديدة لمحصوؿ عمى الموافقة النوعية الدخاؿ أجيزة االتصاالت  اعداد

اعتماد و توحيد جميع التعميمات ذات العالقة، تتضمفبحيث  ،لغايات اعتمادىا الطرفيةاالتصاالت 
 .الدخاؿ األجيزة المذكورة يغطي كافة المتطمبات والنروط  ومبسط نموذج موحد

  استحداث قاعة خدمة المراجعيف(One- Stop- Shop  ) في الييئة، وذلؾ لغاية التسييؿ عمى
امالت الخاصة بإدخاؿ أو استيراد أجيزة االتصاالت المتنوعة، حيث تـ المراجعيف فيما يتعمؽ بالمع

يقـو باستالـ الطمبات المختمفة مف المراجعيف ضمف آلية ( فني ومالي)رفد القاعة بكادر متخصص 
 .واضحة ومبسطة وضمف وقت ومكاف محدد النجاز تمؾ المعامالت

  تفاعميةتركيب نانات Interactive Kiosk  مف االطالع عمى أنواع  الخدمةمتمقي تمكف
ة، الخدمات المقدمة مف الييئة، وكيفية الحصوؿ عمى تمؾ الخدمات والمتطمبات الالزمة لكؿ خدـ

 .إضافًة إلى إمكانّية طباعتيا
 

 لغايات إدخاؿ خدمات جديدة الى اسواؽ االتصاالت ، قامت الييئة بما يمي: 
  وتخصيص السعات الرقمية واقتراح تعديالت عمييا، مراجعة خطة الترقيـ الوطنية وتعميمات حجز

 .2017وذلؾ تمييدا لطرحيا لالستنارة العامة بداية العاـ 
  التباحث مع مزودي خدمات االتصاالت لغايات مراجعة بعض الجوانب االدارية ذات العالقة بخدمة

 .ييفنقؿ األرقاـ تمييدا المكانية اطالقيا بعد التوافؽ التاـ مع المنغميف المعف
  إعداد الورقة الخضراء في موضوع انترنت األنياءInternet of Things (IoT)   ونمط االتصاؿ

وذلؾ تمييدا لطرحيا لالستنارة العامة بداية العاـ  ،Machine to Machine (M2M) آلة  –آلة 
2017. 

 

  تسمح بيا ظروؼ السوؽ تقـو الييئة بمراجعة دورية لتعميماتيا وقراراتيا التنظيمية، وفي الحاالت التي، 
 :، ومنيا(36المادة )لغايات تعديؿ مثؿ ىذه التعميمات والقرارات التنظيمية بما يتناسب مع تمؾ الظروؼ 

  مراجعة اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة ليتمانى مع التطورات الحاصمة في قطاع االتصاالت
لخدمات ( KPIs)األداء الرئيسية  األردني مف حيث دخوؿ تقنيات وخدمات جديدة، وتحديد مؤنرات

لغايات السير باجراءات طرحو لالستنارة العامة خالؿ النصؼ األوؿ لمعاـ االتصاالت المتنقمة 
2017. 
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 مع واضحة تتواكب بآلية لمخروج  لغايات التحديث والتعديؿ تعميمات فض المنازعات الحالية مراجعة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مع ضمانات الحاجة لمسرعة في الفصؿ في النزاعات في قطاعي 
 .تنريعية وقانونية حديثة تخدـ الغاية مف ىذه التعميمات

 ضمف تطوير قواعد تبحيث تلغايات التحديث تعميمات حماية المنافسة في قطاع االتصاالت  مراجعة
داـ  قواعد التنظيـ السابؽ بما يتواكب مع أفضؿ الممارسات الدولية، باالضافة الى تطوير استخ

 .التنظيـ الالحؽ
 لخدمة المستفيديف استخداـ سجالت ببيانات االحتفاظ تنظيـ" بعنواف جديدة تعميمات اعداد 

 حوليا المالحظات واستالـلالستنارة العامة  عرضيا تـو (Data Retention) العامة االتصاالت
. األصوؿ حسب مجمس مفوضي الييئةقبؿ  مفإلى إصدارىا في صيغتيا النيائية  وسيصار

 

 (:4-2-3البند )فيما يتعمؽ بمراجعة السياسة العامة لمخدمات النمولية 
 

 االتصاالت  وزارة مع المنتركة  في التقرير النيائي لمجنة وتوصياتيا حرصت الييئة عمى تضميف مرئياتيا
وثيقة  تنفيذ فعيؿالمكمفة بمراجعة السياسة العامة لمخدمات النمولية، والمتمثمة بضرورة ت وتكنولوجيا المعمومات

حقيؽ التوازف المننود بيف حرية المنغميف ت بيدؼ ،أكفأ بنكؿ 2004السياسة العامة لمخدمات النمولية لمعاـ 
ة في كافة أنحاء المممكة في عرض الخدمات التنافسية وفؽ اختيارىـ والحاجة لضماف توفر الخدمات األساسي

، باالضافة الى التوصية بزيادة نفاذ ذوي االحتياجات الخاصة الى وبأسعار مقتدر عمييا لجميع المواطنيف
 .خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 

، (38ة الماد)فيما يتعمؽ بحماية مصالح المستيمكيف مف خدمات االتصاالت المختمفة وتقديـ الخدمات بجودة عالية، 
: قامت الييئة بما يمي

 

  مف جانبيـ، جودة الخدمات المقدمة  وتحسيف مستوىلغايات تحفيز منغمي خدمات االتصاالت المتنقمة
 :بالعمؿ عمى المحاور التالية التغطية، قامت الييئة االلتزاـ بزيادةباالضافة الى 

  المممكةاطالؽ جائزة المنغؿ األفضؿ لنبكات االتصاالت المتنقمة في. 
  رفع المقدرة الفنية لمييئة مف خالؿ رفدىا باالنظمة الفنية الحديثة والمتخصصة، وتوفير التدريب

 .العامميف في الجانب الفني الالـز لمعامميف مف خالؿ كبرى النركات العالمية، ومضاعفة أعداد
  دخاؿ منظور جودة  التجربة لممستفيدتطبيؽ احدث الممارسات العالمية في تقييـ جودة الخدمة، وا 

(Quality of Experience)  يةػػػػػػػػػػودة الرئيسػػػرات الجػػػػػػػػخداـ مؤشػالؿ استػػكة مف خػػػػييـ النبػوتؽ  
( (KQIsمستوى جودة الخدماتب المتعمقة والتحقيقات إجراء الفحوصات الفنية والزيارات الميدانيةو 

طالعالمقدمة مف قبؿ النركات المرخصة مواطف الضعؼ في نبكاتيـ لمعمؿ عمى عمى  ىـ، وا 
 . إجراء التحسينات والتطويرات الالزمة

 

 واالستمرار في ننر توجييات تساعد المستيمكيف  لغايات حماية مصالح المستيمكيف مف خدمات االتصاالت
 :في اتخاذ قرارات واعية بما يتعمؽ بمنترياتيـ مف خدمات االتصاالت، قامت الييئة بما يمي
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  دراسة كافة العروض التجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات التي يتـ االستمرار في
اإلعالف عنيا مف قبؿ نركات االتصاالت واالنترنت والتأكد مف مطابقتيا لتعميمات وقرارات الييئة 

ـ عرض تجاري مقد 36دراسة ما مجموعو  2016وعدـ إخالليا بالمنافسة، حيث تـ خالؿ العاـ 
 .مف نركات االتصاالت واالنترنت في المممكة 

  العمؿ عمى إعداد إطار تنظيمي بخصوص وضوح نماذج عقود االنتراؾ، باإلضافة إلى  إعداد
 .وثيقة توعوية تتضمف أىـ النروط واألحكاـ المدرجة في عقود االنتراؾ

 عمى نقاط البيع في مختمؼ محافظات المممكة حمايًة  دوريةتنفيذ جوالت تفتينية  االستمرار في
لمصالح المستفيديف مف جية، وحماية لمنركات والجيات الحاصمة عمى التراخيص مف جية أخرى، 

مركز بيع اتصاالت دولية غير حاصؿ عمى ( 42)ضبط ما مجموعو  2016حيث تـ خالؿ العاـ 
ة مخالفة وغير حاصمة عمى ترخيص، تـ نبكة اتصاالت عاـ( 21)موافقة الييئة، كما تـ ضبط 

 .تحويميـ لمقضاء
  بيدؼ التحقؽ مف كفاءة  تفتينية عمى مراكز خدمات الجميور التابعة لمنركات بزياراتالقياـ

. وفاعمية ىذه المراكز في خدمة الجميور والتزاميـ بتعميمات الييئة
 فيديف بالحقوؽ الممنوحة ليـ إعداد وثيقة ارنادات حماية مصالح المستفيديف بيدؼ توعية المست

 .والواجبات المترتبة عمييـ فيما يتعمؽ بانتراكاتيـ بخدمات االتصاالت واالنترنت
  إعداد دليؿ سماعي مف خالؿ أقراض مدمجة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة وتوزيعو عمى المراكز

.  المتخصصة بالمكفوفيف في انحاء المممكة
 ة لتخصيص عروض اتصاالت وانترنت لفئة ذوي االحتياجات المتنقؿ االتصاالت اتمخاطبة نرؾ

 .الخاصة مثؿ المكفوفيف والصـ
  حممة توعوية متنوعة لزيادة وعي المستفيديف مف خدمات االتصاالت 15إطالؽ ما مجموعو

، باالضافة  "المرئية والمسموعة وااللكترونية"  المتنوعة والبريد مف خالؿ وسائؿ االعالـ المختمفة
ستمرار في التعامؿ مع النكاوى واالستفسارات مف خالؿ وسائط االتصاؿ االجتماعي الى اال
 . المختمفة

  االستمرار في تمقي ومعالجة نكاوى االتصاالت والبريد، حيث بمغ عدد النكاوى الواردة الى الييئة ما
ما مجموعو ، تـ معالجة 2016نياية العاـ ولغاية  1/1/2016نكوى خالؿ الفترة مف ( 2506)مجموعو 

 .منيا نكوى( 1901)
  ما  2016تقديـ خدمات االتصاالت العامة في المممكة مع نياية العاـ بمغ عدد النركات المرخص ليا

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

  مف مجموع سكاف المممكة، كما % 171نسبة انتنار اليواتؼ المتنقمة  أف تبمغ 2016مع نياية العاـ يتوقع
نسبة انتنار الياتؼ الثابت  يتوقع أف تبمغ انتراؾ، في حيف مميوف 17 حواليبمغ عدد االنتراكات يتوقع أف ي

 .ألؼ انتراؾ  361وما مجموعو  % 3,6
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(: 3-3) دفيما يتعمؽ بتعزيز النفاذ لالنترنت البف
 

 النفاذ لالنترنت وتوفير خدمات االنترنت بأسعار مقتدر عمييا لكافة المستخدميف وزيادة  لغايات تعزيز
انتنارىا، خصوصًا النفاذ عريض النطاؽ، في كافة مناطؽ المممكة وخصوصًا المناطؽ الريفية، عممت الييئة 

: عمى ما يمي
 بعد أف تـ وضمف أجور أقرتيا الييئة اآلخريف  ببنيتيـ التحتية  لزاـ المنغميف المييمنيف بمناركةإ ،

لكمفة البدء بتنفيذ المناريع المتعمقة بتحديث نماذج خدمات الربط البيني واحتساب كمفة رأس الماؿ 
لتقديـ خدمات تفكيؾ  ( WACC)رأس الماؿ لممنغؿ الكفؤ لنركات االتصاالت الثابتة والمتنقمة 

 .لمخدمات عريضة النطاؽالدارات المحمية وتقديـ عروض النفاذ بالجممة 
  ىػ، .ـ 2100ىػ، .ـ 1800ىػ، .ـ 800: في النطاقات الترددية الطيؼ الراديويإتاحة المزيد مف

مع المحافظة  لغايات تقديـ خدمات االتصاالت العامة المتنقمة والثابتةىػ .ـ 2600ىػ، .ـ 2300
 .عمى االحتياجات األساسية لمخدمات العامة

 نافسة في أسواؽ خدمات االنترنت المحمية التي تقدـ الخدمة بتقنياتيا االستمرار في تنجيع الـ
ضماف تقديـ خدمات  نأنياالمختمفة مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات التنظيمية والسوقية التي مف 

 .موثوقة وبأسعار مقتدر عمييا وضمف العديد مف الخيارات المتاحة
 

  مف مجموع سكاف المممكة% 90حوالي نسبة انتنار االنترنت  أف تبمغ 2016مع نياية العاـ يتوقع 
 .لالنتراكات الثابتة والمتنقمة

 

 
(: 4-3البند ) فيما يتعمؽ بتعزيز كفاءة استخداـ طيؼ الترددات الراديوي 

 

  تحديث السياسات المتعمقة باستخداـ وتخطيط الترددات بنكؿ مستمر آخذيف بعيف االعتبار التغيرات في
السوؽ والتطورات التكنولوجية والمدخالت التي يتـ تقديميا مف قبؿ أصحاب العالقة مف القطاعيف ظروؼ 

 .العاـ والخاص
 االستجابة إلى نكاوى التداخؿ واتخاذ إجراءات مبانرة ومتناسبة االستمرار في اجراء المسوحات الميدانية و

 . اع المخالفة مف قبؿ المرخصيف وتصويب أألوض الترددي إلزالة االستخداـ غير القانوني لمطيؼ
  بنأف التنسيؽ بخصوص عدـ تجاوز البث واالجتماع معيـ مخاطبة الييئات التنظيمية في الدوؿ المجاورة

الخاص بيذه الدوؿ لممناطؽ الحدودية األردنية، باالضافة الى التنسيؽ والتباحث حوؿ استخدامات الطيؼ 
 .الترددي

 ديثة والمتخصصة لمراقبة وتنظيـ استخداـ طيؼ الترددات الراديوية بالطريقة رفد الييئة باالنظمة الفنية الح
وكما ىو متبع ودارج لدى الدوؿ المتقدمة، وبنكؿ يسيـ في تنجيع المنافسة وادخاؿ خدمات جديدة،  ،المثمى
 :ومنيا
  العاـ  فيالنظاـ المتنقؿ لمراقبة الطيؼ الترددي ، حيث مف المتوقع انياء تصميمو وبدء العمؿ بو

2017 .
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 النظاـ الخاص بمراقبة عمؿ محطات البث االذاعي التي تعمؿ وفؽ التنكيؿ الترددي ( FM) 
بط عمميا داخؿ المممكة ولتفادي حدوث مناكؿ التنويش الراديوي باالضافة الى ضلغايات 

 .المساىمة في إيجاد قنوات ترددية جديدة يمكف ترخيصيا
 يتيح الحصوؿ عمى جميع خدمات الييئة المتعمقة  الذي التردديمتكامؿ الدارة الطيؼ اؿنظاـ اؿ

 . بترخيص واستخداـ الترددات والتي مف ضمنيا إصدار الموافقات والرخص الكترونياً 
  ،الحصوؿ عمى وحدتيف متنقمتيف لمراقبة الطيؼ الترددي وأخرى ثابتة تـ تركيبيا في مبنى الييئة

انات مركزي بيدؼ حؿ مناكؿ التنويش الراديوية وحماية وربط كافة ىذه الوحدات بنظاـ إدارة بي
.  الترددات المرخصة لمنركات العاممة وتوفير ترددات لطالبي الترخيص

  استدرجت الييئة عدة عروض مف نركات عالمية متخصصة في االتصاالت الفضائية لتسجيؿ
تمؼ انواع مدارات ساتمية جديدة خاصة بالمممكة الطالؽ قمر صناعي متخصص بتقديـ مخ

 .الخدمات 
 توفير التدريب زيادة تمكيف العامميف في ادارة الطيؼ الترددي مف خالؿ برامج بناء القدرات المتخصصة و

عمى نقؿ واكتساب المعارؼ الحديثة مف خالؿ عقد الدورات والمناركة في ورش العمؿ المتخصصة  والعمؿ
وبمناركة  لية التي تعمؿ ضمف نطاؽ االختصاصبالتعاوف مع كبريات النركات المتخصصة والمنظمات الدو

  .المعنييف مف الدوؿ العربية
 

: قطاع تكنولوجيا المعمومات: ثانيا

قطاع تكنولوجيا المعمومات وضرورة إيجاد بيئة تنريعية وتنظيمية مف نانيا تنمية وتحفيز  بأىميةفيما يتعمؽ 
 :فقد قامت الييئة بما يمي (9-4)، وتحديدا ما ورد في البند التجارة االلكترونية 

  ت اعدحيث   ،واعتماد جيات التوثيؽ االلكتروني وتنظيـ أعماليا لترخيص الالـزإعداد االطار التنظيمي
كؿ مف النظاـ المعدؿ لنظاـ ترخيص واعتماد جيات التوثيؽ الالزمة والمذكورة في تعميمات اؿمسودات الييئة 

( 15) رقـالمعامالت االلكتروني  وقانوف( 22/5/2016)قبؿ مجمس الوزراء بتاريخ  مف والمقرااللكتروني 
:    وىي ،(2015) لسنة

 مسودة تعميمات منح الرخصة أو االعتماد لجيات التوثيؽ االلكتروني .
  باالضافة الى الممحؽ الخاص )مسودة تعميمات التدقيؽ عمى أعماؿ جيات التوثيؽ االلكتروني

(. والنروط الفنية الواجب توافرىا لدى جيات التوثيؽ االلكترونيبالمتطمبات 
 مسودة تعميمات مراقبة أعماؿ جيات التوثيؽ االلكتروني .
 مسودة تعميمات إلغاء أو إيقاؼ العمؿ بالرخصة أو االعتماد الممنوح لجيات التوثيؽ االلكتروني. 

 طار التنظيمي المذكور أعالهكوثائؽ مكممة لال ،كما قامت الييئة بإعداد النماذج التالية: 
 لبات الحصوؿ عمى رخصة أو اعتمادنماذج ط. 
 اعتمادة ونموذج ذج رخصونـ. 
 ذج قائمة التدقيؽ المرجعيةونـ. 
 مدونة ممارسات استرنادية.  
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-5-4 ) وتحديدا ما ورد في البند الحكومية،المؤسسات تعظيـ استخداـ تكنولوجيا المعمومات مف قبؿ فيما يتعمؽ ب
: قامت الييئة بما يمي ،(3
 

  تمييدا الطالقيا  ،خضاعيا لمتنظيـواأنيت الييئة دراستيا المتعمقة بكافة جوانب تكنولوجيا الحوسبة السحابية
 .لالستنارة العامة

 

(: 10-4)فيما يتعمؽ باالستخداـ اآلمف لالنترنت، وتحديدا ما ورد في البند 
 

  مزودي خدمات االنترنت لمتحقؽ مف مدى كفاية وتوافر الممكنات تدرس الييئة حاليًا االجراءات المتبعة لدى
الالزمة والمالئمة لحماية االطفاؿ مف قبؿ اولياء امورىـ عبر توفير مقدمي خدمات االنترنت المرخصيف في 

 .المممكة لمبيئة المالئمة لتمكيف أولياء األمور مف تطبيؽ الرقابة العائمية عمى استخداـ ابنائيـ لالنترنت
 تعمؿ الييئة بعد االنتياء مف دراسة واقع الحاؿ لدى المرخصيف ذوي العالقة الى النظر في امكانية توحيد س

الخيارات المتاحة في سوؽ االتصاالت لتمكيف وتفعيؿ الرقابة العائمية عمى االنترنت لدى المجتمع االردني 
 .واضفاء صفة االستخداـ اآلمف عمييا قدر االمكاف

 
ومنع االستخداـ غير النرعي لنبكات  المحافظة عمى أمف تكنولوجيا المعموماتو تمادية النبكاتباع فيما يتعمؽ
(: 11-4)، وتحديدا ما ورد في البند "سرقة النبكات"االتصاالت

 

 استمرار عمؿ الييئة بالكنؼ وتحديد موقع األجيزة والنبكات(SIM Boxes ) التي تستخدـ في إنياء
عمى نبكات االتصاالت الخموية المرخصة وذلؾ حماية ( Fraud)ر منروعة المكالمات الدولية بطرؽ غي

ألمف االتصاالت وعدـ السماح بتمرير مكالمات بطرؽ غير منروعة مف والى جيات غير معمومة وغير 
 .موثقة ومعروفة، وايداع الجيات المخالفة لمقضاء

  االتصاالت في المممكة وتنوعيا وقدرتيا العامة تنكيؿ فريؽ عمؿ لمراجعة مدى كفاية ومالئمة أمف أنظمة تـ
عداد مقترح لمسودة  عمى التكيؼ وبنكؿ خاص لضماف استمرارية الخدمة في البنية التحتية الحيوية، وا 

 .تعميمات خاصة بادارة مخاطر البنية التحتية لالتصاالت
 ؤدي الى انقطاع في مخاطبة النركات المرخصة في القطاع لمتعرؼ عمى األعطاؿ التي تتعرض ليا وت

الخدمة بيدؼ التعرؼ عمى االجراءات التي اتبعتيا تمؾ النركات في ابالغ منتركييا حوؿ العطؿ الذي 
 .تعرضت لو، والتحقؽ مف اتخاذىا لخطوات فعمية تعمؿ عمى منع التعرض لمثؿ ىذا الضرر مرة أخرى

 

 
عف الحقوؿ الكيرومغناطيسية عمى الصحة والسالمة االنعاعات المنبعثة  آثاروالحد مف  فيما يتعمؽ بحماية البيئة

(: 12-4)، وتحديدا ما ورد في البند العامة
 

  المراجعة الدورية لتعميمات تحديد آثار التعرض لمحقوؿ الكيرومغناطيسية عمى الصحة والسالمة العامة
منظمة الصحة العالمية المعتمدة لدى الييئة والتحقؽ مف مدى مطابقتيا لمتطورات والتحديثات الصادرة عف 
. والجيات المعنية في االتحاد الدولي لالتصاالت، والتأكيد عمى التزاـ المرخصيف بيا
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  استخداـ أنظمة وأجيزة حديثة ومتطورة لقياس قيـ كثافة القدرة الكيرومغناطيسية الصادرة مف المحطات
بيا وفؽ تعميمات تحديد آثار التعرض الراديوية  لغايات التأكد مف أف ىذه القيـ تقع ضمف القيـ المسموح 

 .لمحقوؿ الكيرومغناطيسية عمى الصحة والسالمة العامة 
  التوعية بآثار التعرض لالنعاعات الصادرة عف الحقوؿ الكيرومغناطيسية عمى الصحة والسالمة العامة مف

المرخصة ومنظمات خالؿ عقد ورنة عمؿ اقميمية بالتعاوف مع جيات دولية متخصصة وبمناركة النركات 
. المجتمع المدني المعنية وممثميف مف ادارات الطيؼ الترددي في بعض الدوؿ العربية

 

قطاع البريد : ثالثا
 

 :، عممت الييئة ما يمي(2-5) و ( 1-5)، وتحديدا ما ورد في البنود لضماف الفعالية التنظيمية لقطاع البريد
 

  القرار المتعمؽ بمؤنرات أداء منغمي البريد الخاص التي تيدؼ الى بانرت الييئة بالخطوات األولية لتطبيؽ
 .قياس مستوى جودة خدمة توزيع البعائث البريدية الخاصة مف قبؿ منغمي البريد الخاص

  التجارة االلكترونية  اتودراسة امكانية ادخاؿ خدـعمؿ عمى تطوير خدماتيـ البريدية تنجيع المرخصيف لؿ
 .بعض تمؾ الخدمات دأت بعض النركات بتطبيؽمف ضمف خدماتيا، حيث ب

 لتعديؿ  مف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ونركة البريد األردني المناركة في أعماؿ المجنة المنكمة
 .التنريعات التي تنظـ عمؿ نركة البريد االردني

 مراقبة التزاـ منغمي البريد الى  االستمرار في مراقبة تنفيذ منغؿ البريد العاـ لنروط عقد األداء، باإلضافة
والتأكد مف التزاميـ بمعايير الصحة والسالمة العامة في نقؿ البعائث البريدية، والقياـ الخاص المرخصيف 

 .وتكثيؼ الضبوطات عمى الجيات المخالفة وتحويميا لمقضاء جوالت تفتينية دوريةب
 ومنغمي البريد الخاص والقياـ باالجراءات الالزمة  استقباؿ نكاوى المنتفعيف مف خدمات نركة البريد االردني

 .لحؿ ىذه النكاوى
 االستمرار في إعداد وننر البيانات والمؤنرات اإلحصائية بيدؼ دراسة ومراقبة تطور السوؽ البريدي . 
 ئة ازدياد عدد النركات المرخصة لتقديـ الخدمات البريدية في المممكة نتيجة لممراقبة المستمرة مف جانب اليي

مما يميد الطريؽ لمتجارة االلكترونية، حيث %  150عمى أداء منغمي الخدمات البريدية، أي بنسبة تزيد عف 
 .2016نركة حتى نياية عاـ  77الى  2014نركة حتى نياية عاـ  26ارتفع عدد النركات مف 

 ( 77)ا مجموعو ـ 2016مع نياية العاـ  بمغ عدد منغمي البريد المرخصيف في قطاع الخدمات البريدية
 :منغؿ

 . فئة دولي/ منغميف حاصميف عمى رخصة منغؿ بريد( 8) 
 .فئة محمي/ منغؿ بريد( 69) 

 
 انتهــــى،


