
 المملكة األردنية الهاشمية

 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمرار انحُظيًي انخبص إخطبر طهت يالحظبت ػهى 

 (eSIMثبنشرائح اإلنكحروَية انًذيجة )

 

9/7/1029   تاريخ اإلصدار:   
( من تعليمات الهيئة 7بموجب نص المادة ) يوماً من تاريخ نشر اإلخطار 00لتقديم المالحظات: المدة المحددة 

 المتعلقة بالقواعد اإلجرائية الصدار التعليمات وتعديالتها.

 (eSIMالقرار التنظيمي الخاص بالشرائح اإللكترونية المدمجة )الموضوع: 
 

 : انمرار األسجبة انًوججة نظذور
 

بط قررتقك اختدم ررتق دقي رريقةررختقداررخلشداققحية ررتقيشة ررتقم ػرر  ققeSIMحؼخبررتقحية ررتقداررخلشداقد اررتدروقدة اختدم ررتقد  ش  ررتق

 يرشاق رغققه ةتقد  سرخي شصغ تةقحسخلشاق  ص دقتققدد خيقهيقػب رةقػنقبط قتقSIMفؼل تق  دةتققبشة ق نقبط قتق ش  ت

ق.قق ب شتة قد  ح  ل(ققه حف  لقد د  ه زق)د  اختكق ؼهقدةختقحتك به قفيققخش تقدةحص ةث

 

 خيؼ رلقدارخلشداقق طلر قبط قرتق مهقةقي جتقب  ؼشةشق نقد    زدثقد نقده ه قeSIMحخ  زقد اتدروقدة اختدم تقد  ش  تق

 ارغلقد لش رتقي ريقة ارنقحبرشةلقحغ  رتق دققخطقد  سخلشاق رغقشرتكتقدةحصر ةثقدةارطتدرق طلر قبط قرتقجشةرشةقػةرش

دػرشاقد يررشرةقػلربقحاررغ لقد لرطقكةقبؼررشقجشةررشةق SIM بررشة ق رنقدةاررطتدرقك ربقالرر قبط قرتحبرشةلقد  ارغلقػررنقبؼرشق

قجؼرلقدججهرزةق صرغتدةخرت قػلربقارب لقد   ر لقد  سر ػشةقفريقق eSIM.قد نق   رزدثد حص لقػلبقد بط قتقد  شةشة

 فيقدةجهزة.د   ج دةققSIMبط قتق س يتقي يقا ختقح ف تق

ق

دحؼيقد ه ئتق ه  تقد خية  ثقد  شةشةقد س ػشحه قفيقحط ةتقدمظ تقدةحص ةثقدححشةشقخش  ثقدةحص ةثقفيقد   لارتقكةق

ػلربقد  سرخي شق دقد  ارختكقفريقحلركقد لرش  ثقق نقهة  كق ح ذةتقجاخلشداقدةتقحية ر ثقجشةرشةقةقبرشق رنق تدػ حهر قيي  ر  ق

،ق رر دقفررلنقد ه ئررتققررشقداررؼجقهرر دقد يررتدرقدػلرربق  ررنقداررم تقخررش  ثقدةحصرر ةثقدد ب  مرر ثقدد سرر مثقد ل صررتقبهرر 

قخش  ثقدةحص ةثقدب  م ثقد  سخي شةنق.قد خةظ  يقباتداهقد خطلب حهق ألخ قبؼ نقدةػخب رقد حي  قػلبقد نقدام ت

ق
ق
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 المملكة االردنية الهاشمية

 

 

 

 

االجظبالت لطبع هيئة جُظيى  

 

 لرار جُظيًي 

   EMBEDDED SIM eSIM / eUICC  انشرائح االنكحروَية انًذيجة اسحخذاو ثخظوص

( جبريخ  7/9102-7 رلى ) يفوضي هيئة جُظيى لطبع االجظبالت مرار يجهس ن اسحُبدا طبدر

01/6/9102  

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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يمذية:قأوالا 
1

ق

بط قتقك اختدم تقي يقةختقداخلشداققحية تقيشة تقم ػ  ققeSIMانشرائح االنكحروَية انًذيجة حؼخبتقحية تقداخلشداق

ه ةررتقصررغ تةقحسررخلشاق  صرر دقتققدد خرريقهرريقػبرر رةقػررنقبط قررتقSIMفؼل ررتق  دةررتققبررشة ق ررنقبط قررتق دق ش  ررت

ق.ق ب شتةد  ح  ل(ققه حف  لقد د  ه زق)قد  اختكق ؼهقدةختقحتك به قفيققخذية االجظبالت يشاق غققانًسحفيذ

 

 خيؼ رلقق طل قبط قرتقق مهقةقي جتقه ه  ب  ؼشةشق نقد    زدثقد نققeSIMحخ  زقد اتدروقدة اختدم تقد  ش  تق

 اررغلقحبررشةلقحغ  ررتق دققداررخلشداقخررطقد  سررخلشاق ررغقشررتكتقدةحصرر ةثقدةاررطتدرق طلرر قبط قررتقجشةررشةقػةررشق

دػرشاقد يرشرةقػلربققجشةرشة SIM بشة ق نقدةاطتدرقك بقال قبط قتد لش تقي يقة انقحبشةلقد  اغلقػنقبؼشق

دةخت قػلبقاب لقد    لقد  سر ػشةقق eSIM.قد نق   زدثحاغ لقد لطقكةقبؼشقد حص لقػلبقد بط قتقد  شةشة

قد   ج دةقفيقدةجهزة.قSIMبط قتق س يتقي يقا ختقح ف تققجؼلقدججهزةق صغتفيق

فريققخدذيبت االجظدبالتدحؼيقد ه ئتق ه  تقد خية  ثقد  شةشةقد س ػشحه قفيقحطر ةتقدمظ رتقدةحصر ةثقدححشةرشق

 دقد  ارختكقانًسدحفيذ  ةتقحية  ثقجشةشةقةقبشق نق تدػ حه قيي   قػلب اخلشداقد   لاتقكةق نقهة  كق ح ذةتقة

،ق ر دقفرلنقد ه ئرتققرشقدد ب  م ثقدد سر مثقد ل صرتقبهر خذيبت االجظبالت فيقحلكقد لش  ثقدػلبق  نقدام تق

خدذيبت  رنقدارم تقق داؼجقهر دقد يرتدرقد خةظ  ريقبارتداهقد خطلب حرهق ألخر قبؼر نقدةػخبر رقد حير  قػلربق

ق.قانًسحفيذيٍ دب  م ثاالجظبالت 

ق

ا  ققَطبق انحطجيكق:ثبَيب

 ررنققانًسددحفيذيٍد،قب  جرر قػيرر دقدةشررختدكقانخذيددة/ يدددود  انًددرخض ن ددىػلرربقج  ررغقةطبررهقهرر دقد يررتدرق

قفيقد   لاتقدةردم تقد ه ش  ت.قخذيبت االجظبالت

 

ا:  ارخلشداق)قد ه ئرت(قد  خؼلرهقبد خ   رتقد يرتدرقد خةظ  ريق ه ئرتقحةظر تقدةحصر ةثقدد  خطلبر ثقد اتداققح  لقثبنثب

ي رزقةرشخلقهر دقد يرتدرقدجردن،قدفيقق ( EMBEDDED SIM eSIM /eUICC )د اتدروقدة اختدم تقد  ش  ت

ق. نقح رةخقدػخ  دهق نققبلق  لسق ي ايقد ه ئتقد قرد خةي  قدػخب 

ا:   انحؼبريفراثؼب

د  ؼر ميقد  لصصرتقفريقهر دقد يرتدرقي   ر قدردثقد  طب ػتقب  لطقد ؼرتة قةا نق لال  ثقدد ؼب ردثقد خ   تق

ار نقهر دقد يرتدرققكل ر ثق دقػبر ردثقك رتق ؼتفرت ه ق دمر ه،ق ر ق رتقحرشلقد يتةةرتقػلربقك رتقذ رك،قدحار نقج ق

 :ب  جبهدفيقدجمظ تقدد خؼل   ثقد ص درةق ي م ند د  ؼ ميقد  لصصتق ه قفيق
 

قق.ه ئتقحةظ تققط عقدةحص ةث:ققان يئة

ق  لسق ي ايقد ه ئت.:ققانًجهس

                                                           
1
قحؼخبتقه هقد  يش تقب   بتق  كتةقح ا ح تقق  
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قدحؼشةمحه.ق1991(ق سةتق13ق م نقدةحص ةثقرقتق):ققانمبَوٌ

في  EMBEDDED SIM eSIM / eUICC استخدام بخصوصقرار تنظيمي  :قانمرار

 .األردن

قق:قانرخظة ق ن قد   ة ح ققان يئةدإلذن قب ن ق ةه   ق   قد   قغ قدةحي ق ت ق د قد ؼيش قان يئة د

 دقحيشةتقخش  ثققشجكة اجظبالت ػبيةدد الصق لس  حق هقبلما ءقدحاغ لقدكددرةق

قد ي م نقددجمظ تق قدذ كقدفهق يا ا قحتدددثقرددة ةت، قداخلشدا ق د دحص ةثقػ  ت

قد ص درةقب  جبه.

.انمبَوٌيا اقجق  قد الصقد   قيصلقػلبقرخصتقدفي:ق انًرخض نه  

:قميلق دقبيق دقداخيب لق دقكرا لقد ت  زق دقدةش ردثق دقدجص دثق دقد ص رق دق االجظبالت

د ب  م ث،ق ه  قك مجقاب ؼخه ،قب داطتقد  ا رلقد سلا تق دقد تددة ةتق دقد ض ر تق دق

قبأ قدا لتقدخت ق نقدةمظ تقدة اختدم ت.

:قد لش تقد خيقحخار ن،قكل ر  ق دقجزر ر  ،ق رنقدرار لقد  ؼل  ر ثقددارخيب  ه قدح تةتهر ق خذية االجظبالت

 .بالتاالجظػلبقشبا ثقدحص ةثقب اخلشداق  ق نقػ ل  ثق

ػ  تق دق يئتق ؼ ةتق ةهتق ي بلق جتقدفي  قنهًسحفيذيٍ د  يش تقخذية االجظبالت :ق اإلجظبالت انؼبية خذية

ق.انمبَوٌجيا اق

 ةظ  تقدحص ةثق دق    ػتق ةظ   ثق خيشةتقخش تقدةحص ةثقد ؼ  تق:ق شجكة اجظبالت ػبية

.انمبَوٌجيا اققدفي  ققنهًسحفيذيٍ  

دةحص ل.ب اخلشداقػ ل  ثق خذية االجظبالت انؼبية نقةةخيغققد الصقد   ق:ق انًسحفيذ   

قق.قانؼبية االجظبالت خذية ػلبق لحص لقنه انًرخضق غقػيشد ققدد   قةبتا 

 يشغم خذية 

 االجظبالت

قق. خاغ لقشباتقدحص ةثقػ  تقانًرخض نهد الصقق:

قب ن د ؼمقتقححات  خت   ميه د ةت دةشختدك دم  ذج ددجيا ا د اتداق: ػمذ االشحران

قوانًسحفيذ و/أو يدود انخذية. قانًرخض نه

قد  خؼليتق: االجظبالت      سجالت قد ب  م ث  خحشةشققد مز تاالجظبالت نخذيبت  انًسحفيذيٍقب اخلشداقك فت

ق.انًسحفيذهوية 

إَحرَث األشيبء 

(Internet of 

Things/IoT) 

)د   دةتقب نقدةش  ءقبة تقححخ تقػ    تق   خ غقد  ؼل   ث،قحخ وقخش  ثق خط رةق: 

قدحاة   ج  ققدػخ  دد ققددةفختدا ت( قدةحص ةث ق بُةب قد  خب دل قد خاغ ل ػلب

قد  ؼل   ث.

ًَط اجظبل آنة يغ آنة 

((Machine 2 

Machine/M2M 

دد   قةقةخطل ققاَحرَث االشيبءدةحص لقب نقجه زةنق دقدك تقا نق ةظ  تق :

قب  ضتدرةقحشخلقبات .ق

EMBEDDED SIM 

(eSIM) / 

 subscriber identity module or) انًسدددحفيذهررريقديرررشةقحؼتةرررفقق:ق

subscriber identification module /SIM) فريقد  هر زققد اختدم رتق ش  رتق
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embedded 

Universal Circuit 

Card (eUICC) 

قانًسحفيذةقة انقكزد خه قحلزنقج  غقد  ؼل   ثقد ضتدرةتق خحشةشقه ةتق د  ح  ل

)قق eUICC دارت ي  م ر ق eSIM ةُطلرهقػلرب قددد  صر دقتقػل هرقد  ه زقد  ح ر لفيق

ق.(بط قتقد شدرتةقد ا  لتقد  ش  ت

انجًؼية انذونية 

نشجكبت ان بجف 

  GSMA انًحًول

(قهرريقج ؼ ررتقحؼبررتقػررنقGSMAد   ؼ ررتقد شد  ررتق ارربا ثقد هرر حفقد  ح رر لق):  

 ص  وقشتك ثقدةحص ةثقد  خةيلتقفيقج  غق مح ءقد ؼ  تقحةخاتقد   ؼ رتقفريق ك رتق

 اغليقشبا ثقد ه حفقد ةي لقفيقد ؼ  تقق022دد ت،قدقحا لق  قةيتبقػنقق222 نق

شتكتقفيق لخصتقفيقحاة   ج  ثقد ه دحفقد  ح   ت.قك  قحاتفقد   ؼ تقق212دق

 لخي  ثقددرةتق  لق لخيبقػ  تقد ه حفقد ةي لقدق  ب ةلقآار  قػلبقحةظ تق ؤح تدثقد

ق.ككسب 

ق

ISO 27001 جرزءق رنق    ػرتق ؼر ة تقيج رنقد  ؼل  ر ثق،قدهرق  دصريتقق  ار تقيهر:ق ISO 

،ق رررغقبؼررر قق2213،قدد خررريقحرررتقمارررتقدإلصرررشدرقدجخ رررتق ةهررر قفررريقػررر اقق27000

 ررنققبررلقد  ةظ ررتقد شد  ررتق لخ ي ررشقق حررتقماررتهدد خحررشة  ثقد طي يررتق ةرر قذ رركقد حرر ن.ق

 ISO ححشدقد   دصيتقد ي  ا ت.قد (IEC) حية تقد شد  تددد ل ةتقد اهت (ISO) د ي  اي

مظ اقكددرةقةهشفقك بقجؼلق  رنقد  ؼل  ر ثقححرجقار طتةقدإلددرةقدةؼطريقق27001

ةررختقدػخ رر دقد  ةظ رر ثقد خرريقحيرريقب   خطلبرر ثق ررنققبررلقجهررتقبح رريقق خطلبرر ثق حررشدة

ق.د خشق هقبة  حػ ل تقؼخ شةقبؼشقكح  اقدػخ  دق 

ق 

GSMA-SAS 

(Security 

Accreditation 

Scheme) 

قه  ق)ق: قدج  ن قدػخ  د قSASمظ ا ق ـ قد خ بغ )GSMAقدةحص ةثقق ق اغلي ة ّان

دققUICC،ق نقحي  تق   نق  رد ق،قبغ قد ةظتقػنق  دردهتق دقخبتدحهتد  خةيلت

eUICCد  فت قخش  ثقكددرةقدشختدكققeUICCشةهت.ق  

ق

ا: د ي بلتق لبت  تقػنقبُؼشقدد خيققeSIMانشرائح انًذيجة االنكحروَية ك فتقدةجهزةقد خيقحخ فتقف ه قققخبيسب

قد قد  ح   ت قدد ه دحف ق مرحشدء قد ي بلت قدججهزة قذ ك قفي ق)ب   قدجردن قفي قداخلشد ه  قد ل صتقا خت دةمظ ت

ق:قة  قدنقدك ته (قM2Mدقق IoTددمظ تقق  س  ردثب

ققفيقد   لاتقدةردم تقد ه ش  ت.قانًرخظيٍد  حل  نققشجكبت االجظبالت اغليقحا نقق بلتق لبت  تق نققبلقق- 

فيطققانًرخظيٍد  حل  نققشجكبت االجظبالتدةجهزةق نق اغليقخؼتةفقػلبقه هقد  لي ثققةختقحح  لق-ب

قق.ة    ق92دةردم تقخملق شةقدقص ه ققثشجكبت االجظبالتدخمفقذ كقةخ ج قدنقحييشقه هقدةجهزةقدحص  ه ق
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ق eSIM د ل صتقب ةصتقج  غقدجمظ تقدديشدثقد خلزةنقب  قفيقذ كقد  ؼشدثقدد بتد جقدجخت قحا نقق-جـ

قق.د ي بلتق لبت  تقػنقبُؼش SIM د  خؼليتقب  بة تقد خحخ تق خاة   ج   GSMA  ؼ ة ت ؼخ شةقدفي ق 

د   لاتق ددخلقيشددقeSIMقثبنشرائح االنكحروَية انًذيجةد صلتقححيظقك فتقد ب  م ثقدد س مثقذدثقق-دق

ق.د ه ش  تقفيطقدجردم ت

 

ا  قسبدسب ق: قةُةصقػلبقخمفقذ كق ن ق ت قػبتقان يئةقبلق   قػلبقد لش  ثقد  يش ت قفلنقد خاتةؼ ثقد س رةت ،

ق ةض  ق SIM بط ق ث قحةطبه قحية  ثقد   دةت قخمل ق ن قد  يش ت قد لش  ث انشرائح االنكحروَية انًذيجة قػلب

eSIM ق.د ي بلتق لبت  تقػنقبُؼشق

ا  ،قانًرخظديٍقاالجظدبالتشدجكبت  لخبرشةلقبر نق ارغليققانًسدحفيذيٍػ درهق   اققتة  ق ةقةا نقهة كق ة:قسبثؼب

 لررش  ثققد  تخصرر نقد  ررزددةنبرر نق ل سررخي شةنقيتةررتقدةخخ رر رقدد خبررشةلققحرر ف تدذ رركق خسرره لقد  ة فسررتقد

ق.ددنقد ح جتقك بقحغ  تق جهزحهتدةحص ةثقدد  اغل نق ابا حه ق

 

ا   OTA-over)ققق ""ػبرتقدجي رتقدح ف تقدةشرختدكققف   قب ةهتد خبشةلقد يؼ لققٌوانًرخظة  ق نقةسهلق:قثبيُب

the air) ق.نهًسحفيذيٍق

 

ا  قحطب ررهق بررش ق"ػررشاققيررلدقانًددرخضفرريقدخخ رر رققنهًسددحفيذد حتةررتققك  ررلقٌوانًرخظددة رر ق نقةرر فتق:ققجبسددؼب

 .”eSIM Unlock “"ققانشريحة انًذيجة

ق

 انًوافمة ػهى انظُف:قػبشراا 
 

ق:/ق دقداخلشد ه قفيقدجردند خيقا ختقب ؼه قدقد eSIM د خيقححخ  قدحسخلشاقجهزةدجة  ق نقحا نقق- 

 .قGSMA OTAق غق  دصي ثقق بلتق لخاغ لقد ب ةيقدب  قةخ دفه -1

 .ISO 27001دق GSMA SASددج  نقرةت   ؼد  خطلب ثقد حخ دفهق غق -2
 نقدج نقد س بتدميققة ثدا  نق قصبق سخ ح ف تققاالجظبالت انًرخظيٍشجكبت ػلبق اغليققةخ ج ق-ب

 .قققOTAق ثقد خؼتةفقفيكددرةق ليق ثؼ ل دد ح  ةتقد مز تق 
انشرائح االنكحروَية قخ ف ت  ق(MNO’s)دةحص ةثق اغليقشبا ثقققةقةةبغيق نقةا نقهة كقػ درهق   ا -جـ

ق.eSIMانًذيجة 

خمفقذ ك؛قةةطبهقدة خزداقب ة خ  لق لخاتةؼ ثقذدثقد صلتقب  لش  ثقد خيققان يئة  ق تقحيترققحبد  ػشر:

ق.د ي بلتق لبت  تقػنقبُؼش SıM ػلبقد لش  ثقد  يش تق نقخملقحية  ثقحيش ه قد تا رلقد يص تةقد   دةتق ةض  ق

 

قػشرثبَي   ألجهزةقد  سخلش تقفيقدجردنق دقد خيقةختقد شد يقدةاخلشداقد شد يق لب  م ثقػبتقد خ  دلق:ق شة

 .ة    ق92قد بقد   لاتقهيقد  س فتةنجلبه قب داطتق

 



7 
 

قةثبنث ػشر ق: قدخخمف ق د قمزدع ق   قيل قد خةظ  يقخت قد يتدر قةخؼلهقبه د قانًرخظيٍ ب ن قب ن انًرخظيٍ  د

قد/ دقد خؼل   ثقد/ دقدحي ق  ثقد ختخ صقد/ دقد يتدردثقد خةظ   تق وانًسحفيذيٍ ق لي دم نقد/ دقدةمظ تق دفي 

ق د  ؼخ شةقدد س رةتقد  يؼ ل.آل   ثقف قد ةزدعقد   دفهقػل ه ق نقد ه ئتقد/ دقدقػمود االشحراند/ دق

 

قراثغ ػشر ق: قدإلخمل قد يتدرددن قه د ققب  دد قفال قبهكذد قد  ؼة  ن قدةاتدف ق ن قد يتدر   قق د قيل قهه في

ق ل  دةقف،قد ةزدػ ث دقق ثد لمف  نقق م نقدةحص ةثقد  قحؼل   ثق حلقد ةزدػ ثقحصشرقق02 ختقيله قدفي  

ق.ان يئةقػن

 

د  ؼخ شةق نققبلقد ه ئتقػلبقك فتقد لش  ثقد خيققجؼهيًبت االححفبظ ثسجالت االجظبالت:قحطبهقخبيس ػشر

ق.eSIMانشرائح انًذيجة حسخلشاق

قد يتدرقد خةظ  يقب اخ تدرق ض  نقبقان يئةقاخي اقسبدس ػشر: ح دفيهق غقحية  ثقدةحص ةثق تدجؼتقه د

 د خطلب ثقدة نقد  اةيقدد  صلحتقد ؼ  ت.

  

 -َ بية انمرار انحُظيًي -


