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( )0كمسة رئيذ مجمذ السفؽضيؼ /الخئيذ التشفيحي

الجكتؽر السهشجس غازي الجبؽر

رئيذ مجمذ السفؽضيؼ /الخئيذ التشفيحي
تمثّل قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد جزءا ً أساسيّا من منظومة التنمية الشاملة المستدامة وإحدى أه ّم
الكبير لهذه القطاعات الحيوية على حياة الناس بشكل مباشر ،وترتبط
التأثير
محركات االقتصاد في مختلف دول العام ،إذ ينعكس
ّ
ُ
ُ
بجودة ما يتلقونه من خدمات سواء أكانت حكومية أم خاصة ،ال سيّما في ظل توجه مختلف الدول نحو االقتصاد الرقمي وأتمتة
التحول الرقمي وتطوير كفاءة األداء في مختلف المجاالت.
األعمال واالستثمار في البنية التحتية التقنية من أجل تمكين
ّ
واستشعارا ً لهذه األهمية فقد أدركت حكومة المملكة األردنية الهاشمية ،مدفوعةً بتوجيه القيادة الهاشمية الرشيدة ،منذ وق ٍ
ت مب ّكر أهميّة
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد في تعزيز فرص وطننا في التقّدم واالزدهار ،وتمثّل ذلك بعدد من الخطوات
اإلجرائية التي كان من أه ّمها إنشا ُء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت سنة  5991لتكون بذلك أقدم هيئة تنظيمية في المملكة ،حيث تولّت
الهيئة مسؤولية تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فضالً عن تولّي تنظيم قطاع البريد في المملكة ،محقّقةً منذ ذلك
ت نوعية هامةً ،وإنجازا ٍ
الوقت قفزا ٍ
تطور هذه القطاعات الحيوية ،وتعزيز مستويات دعمها
ت عديدة أسهمت في تسريع وتيرة
ّ
ومساندتها لمساعي المملكة التنموية وتوجهاتها التطويرية.
نمو حجم األعمال في هذه القطاعات ،وارتفاع
وقد أدى هذا االهتما ُم الكبير ،فضال عن تظافر مختلف الجهود الوطنية ،إلى ّ
إيراداتها ،وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلّي اإلجمالي للمملكة ،فضالً عن إكساب األردن سمعةً إقليمية وعالميةً مرموقةً
بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية ،وهو ما نسعى في هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت إلى المحافظة عليه ،وتعزيزه بقصص نجاح جديدة ،تلبّي طموحات قيادتنا الرشيدة نحو هذه القطاعات الهامة التي يتوقّع
أن يزداد مستوى تأثيرها في مختلف المجاالت الحيوية في ظ ّل المتغيّرات التي يشهدها العالم في عصر الثورة الصناعية الرابعة،
وما فيها من فرص وتحديات كثيرة ومتنوعة ّ
عززت على نحو واضح من أهميّة هذه القطاعات وأظهرت على نحو الفت دورها
االستثنائي في الحياة البشرية ،ناهيك عن االنتشار الالفت في تقديم الخدمات من خالل الشركات المرخصة وهذا يظهر جليا ً في قطاع
البريد حيث نشهد ازديادا ً ملموسا ً في اعداد المرخصين والذين ستتاح لهم الفرصة لتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.
وأخيرا ً ّ
صعد اإلدارية والتقنية والتنظيمية
فإن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت تؤمن بحتمية االرتقاء بجودة أدائها على مختلف ال ُ
والرقابية وغيرها ،وتهتم برفع كفاءة مواردها البشرية وتمكينها من أدوات التميّز على نحو مستمر ،من أجل بلوغ األهداف
االستراتيجية لها ،وتوفير كل مقومات الدعم والنجاح للقطاعات التي تضطلع الهيئة بمسؤولية تنظيم أعمالها لضمان تحقيق المشاركة
الفاعلة لهذه القطاعات في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة ،وتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.
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( )9نبحة عؼ الهيئـة
( )0-9الشذــأة

أنذئت ىيئة تشطيع قصاع االتراالت بسػجب قانػف االتراالت رقع ٖٔ لدشة ٘ ،ٜٜٔكسؤسدة حكػمية مدتقمة معشية

بتشطيع قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات  ،كذلظ مغ خالؿ السدؤكليات التي تقع عمى عاتقيا ،كمياـ عجيجة مغ

ضسشيا "تشطيع خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات في السسمكة كفقاً لمدياسة العامة السقخرة لزساف تقجيع خجمات
االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات لمسدتفيجيغ بدػية عالية كأسعار معقػلة كبسا يحقق األداء األمثل لقصاعي االتراالت
كتكشػلػجيا السعمػمات" ،اضافة الى "كضع أسذ تشطيع قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات بسا يتفق مع الدياسة

العامة السقخرة لتقجيع تمظ الخجمات عى الشحػ الحؼ تقتزيو متصمبات التشسية الذاممة في السسمكة" ،ك"تحجيج الحج األدنى

لجرجة جػدة الخجمة التي يمتدـ السخخز ليع بتقجيسيا لتحقيق حاجات السدتفيجيغ بالتذاكر مع السخخز ليع كدكف الداميع
بحمػؿ تقشية محجدة" كغيخىا مغ السياـ التشطيسية الستخررة.
كسا تتػلى الييئة مياـ تشطيع قصاع البخيج في السسمكة كمخاقبة أداء جسيع مقجمي الخجمات البخيجية كالتأكج مغ التداميع

بشرػص القانػف تشفيحاً ألحكاـ قانػف الخجمات البخيجية رقع (ٖٗ) لدشة  ،ٕٓٓٚكتداىع الييئة في تسثيل السسمكة في

السحافل الستخررة ذات العالقة بسياـ الييئة ،إضافة لحلظ ،تتػلى الييئة ميسة تخخيز كاعتساد جيات التػثيق
االلكتخكني ،كتشفيح أعساؿ السخاقبة كالتجقيق عمى تمظ الجيات كذلظ بسػجب أحكاـ قانػف السعامالت االلكتخكنية رقع (٘ٔ)

لدشة ٕ٘ٔٓ كاالنطسة الرادرة بسػجبو.

( )9-9الخؤية والخسالة والقيػ الجؽهخية:
الخؤية:

التسيد في جعل قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع البخيج ،أكثخ القصاعات دعس ًا لمشسػ عمى الرعيج الػششي
أداء في التشطيع عمى الرعيج اإلقميسي
كاألفزل ً

الخسالة:

ىيئة حكػمية مدتقمة لتشطيع أداء قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع البخيج ،كتحفيد السشافدة فييا ،كحساية

مرالح السدتفيجيغ مشيا ،كمخاقبة تصبيق معاييخ جػدة الخجمات كتقجيسيا بأسعار مالئسة كبسا يحقق الشسػ السدتجاـ في أداء
ىحه القصاعات ضسغ إشار عسل مؤسدي مع الذخكاء ،كباالعتساد عمى مػارد بذخية متخررة كمتسيدة.
القيػ الجؽهخية:

 الذخاكة السدتجامة

 اإلصغاء لستمقي الخجمات
 التخكيد عمى الشتائج
 التحديغ السدتسخ
 تصبيق معاييخ الحاكسية الخشيجة
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( )3-9مجمذ السفؽضيؼ

بسػجب أحكاـ قانػف االتراالت رقع (ٖٔ) لدشة ٘ ٜٜٔكتعجيالتو ،يتػلى إدارة الييئة كاإلشخاؼ عمييا مجمذ يدسى
(مجمذ السفػضيغ) يؤلف مغ خسدة أعزاء متفخغيغ يتع تعييشيع بقخار مغ مجمذ الػزراء بشاء عمى تشديب رئيذ الػزراء

السدتشج إلى تػصية الػزيخ السختز  .كمع نياية العاـ  ٕٜٓٔضع مجمذ مفػضي الييئة كل مغ:
أعزاء مجمذ مفؽضي الهيئة

سعادة الجكتؽر السهشجس غازي الجبؽر
رئيذ مجمذ السفؽضيؼ – الخئيذ التشفيحي
اعتبا اًر مؼ 9105/6/98

عطؽفة السهشجس رياض أحسج البطايشه
نائب رئيذ مجمذ السفؽضيؼ
اعتبا اًر مؼ 9109/00/08
عزؽ مجمذ السفؽضيؼ

اعتبا اًر مؼ 9103/01/97

عطؽفة السهشجس بالل الحفشاوي

عطؽفة السهشجس جسعه الطيب

عزؽ مجمذ السفؽضيؼ

عزؽ مجمذ السفؽضيؼ

اعتبا اًر مؼ 9109/09/09

اعتبا اًر مؼ 9103/00/00
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السخطط التشعيسي لهيئة تشعيػ قطاع االتراالت
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( )3السمخـص التشفيـحي

تقجميا لسختمف السدتفيجيغ،
تػاصل ىيئة تشطيع قصاع االتراالت مداعييا الحثيثة لالرتقاء بسدتػػ كجػدة الخجمات التي ّ
كتعسل الييئة عمى ن حػ دؤكب مغ أجل بشاء مشطػمة متكاممة مغ األعساؿ كالخجمات الشػعية السشدجسة مع رؤيتيا كرسالتيا
المتيغ تتسحػراف حػؿ تعديد قجرة الييئة عمى الكياـ بجكرىا في تشطيع أداء قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع

السقجمة فييا.
البخيج كتحفيد السشافدة فييا ،كحساية مرالح السدتفيجيغ مشيا ،كمخاقبة معاييخ جػدة الخجمات ّ
كتحكيقاً لمجكر السشػط بيا فقج كاصمت الييئة خالؿ العاـ  ٕٜٓٔالجيػد السبحكلة لتحقيق مديج مغ اإلنجازات التي جاءت

مػاكب ًة لمتصػرات الستدارعة التي شيجتيا قصاعات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج عالسي ًا ،كقج انعكدت ىحه
ٍ
خجمات رائجة في مجاؿ عسميا ،كتبمػر ذلظ باختيار الجكتػر
تقجـ
اإلنجازات إيجابياً عمى سسعة الييئة ،بػصفيا ىيئة أردنية ّ
السيشجس غازؼ الجبػر رئيذ مجمذ مفػضي الييئة ضسغ قائسة أفزل ٓٓٔ رئيذ تشفيحؼ عخبي لعاـ  ،ٕٓٔٛكالحؼ
عدزت
متشػع مغ اإلنجازات التي ّ
أعمشت عشو غمػباؿ العالسية  /السشصقة العخبية خالؿ عاـ  ،ٕٜٓٔفزالً عغ تحقيق عجد ّ
أدكار الييئة كمّثمت امتجاداً لجيػدىا كإنجازاتيا الستػاصمة خالؿ الدشػات الساضية.
فعمى مدتػػ تعديد بيئة قصاع االتراالت كلغاية تييئة الطخكؼ السالئسة لتحقيق السشافدة الفعالة ،كالحج مغ آثار الييسشة،
كتجاكز عػائق الجخػؿ إلى الدػؽ ،كتػفيخ خجمات ججيجة  ،قامت الييئة خالؿ العاـ  ٕٜٓٔبسػاصمة مداعييا في ىحا

مفرل ،كسا سعت
اإلشار مسا انعكذ عمى تحقيق عجد مغ اإلنجازات التي يسكغ استعخاضيا مغ خالؿ التقخيخ عمى نحػ ّ
ففعمت مجمذ الذخاكة مع الجسعية األردنية لمحاسبات،
الييئة إلى تبديط اإلجخاءات اليادفة إلى تػفيخ الػقت كالجيج عمييعّ ،
كاستسخت بخبط عجد مغ كػادرىا إلكتخكنيا مع جسخؾ مصار السمكة عمياء الجكلي كمكتبيا السػجػد في جسخؾ العكبة ،لزساف

تقجيع الخجمات عمى نحػ مدتسخ خارج أكقات الجكاـ الخسسي عمى ٍ
يديل حخكة التجارة كيحّفد االقتراد كاالستثسار،
نحػ
ّ
ككاصمت الييئة عسميا في مخاجعة التعخفة الخاصة بتخخيز التخددات كالسػافقات الخاصة بأجيدة االتراالت ،فزال عغ
إعجاد البيانات الجسخكية السشجدة مغ خالؿ مكاتبيا الخارجية كالتي بمغت ٗ ٕٛٙٙبياناً جسخكياً خالؿ عاـ .ٕٜٓٔ

كفي مجاؿ تعديد كفاءة استخجاـ الصيف التخددؼ الخاديػؼ لسػاكبة التصػرات التقشية العالسية قامت الييئة بعجد مغ الخصػات

اليامة بيحا الرجد كاف مغ ضسشيا إعالـ شخكات االتراالت عغ تػّفخ حدـ تخددية متخررة لغايات إجخاء التجارب عمى
تذغيل شبكات تكشػلػجيا الجيل الخامذ لالتراالت الستشقمة ،ككضع خصة ججيجة لتحجيج استخجامات الصيف التخددؼ

الخاديػؼ بالتذارؾ مع مجيخية سالح الالسمكي السمكي ،كاتخاذ اإلجخاءات الفشية الالزمة في بعس الحدـ التخددية لغايات
تػّفخ تخخيريا لتذغيل شبكات الجيل الخامذ لالتراالت الستشقمة ،كغيخىا مغ إجخاءات تخجـ جيػد الييئة في ىحا السجاؿ.
كسا عسمت الييئة عمى زيادة انتذار اإلنتخنت كتػفيخ خجماتو بأسعار مشاسبة لكافة السدتخجميغ ،كتعديد نفاذه خرػصاً
الشفاذ عخيس الشصاؽ في كافة مشاشق السسمكة كباألخز السشاشق الخيفية ،كاستسخت في السػافقة عمى العخكض التجارية

السقجمة مغ الذخكات السدكدة لإلنتخنت التي تتسيد بأسعار معتجلة مخررة لمسحافطات ذات ندب االنتذار الستجنية ،مع
االستسخار في تذجيع السشافدة في أسػاؽ خجمات اإلنتخنت السحمية التي تقجـ الخجمة بتقشياتيا السختمفة.
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كفيسا يتعّمق بتعديد بيئة قصاع تكشػلػجيا السعمػمات ،كانصالقاً مغ أىسية خمق بيئة تشطيسية كتذخيعية قادرة عمى تشسية
كتحفيد التجارة اإللكتخكنية ،قامت الييئة بعجد مغ الخصػات اإلجخائية بيحا الرجد بالذخاكة مع القصاعات السعشية بالتجارة

اإللكتخكنية في األردف ،باإلضافة إلى مػاصمة مداعييا في مػضػع االستخجاـ اآلمغ لإلنتخنت كذلظ عغ شخيق كضع خصة

شاممة لمتػعية بسزسػف إرشادات االستخجاـ اآلمغ لإلنتخنت ،كغيخىا مغ إجخاءات في ىحا السجاؿ كتشطيع كرش العسل
كتشفيح الحسالت التػعػية السختمفة.
كسا كاصمت الييئة مداعييا لتحديغ مدتػػ جػدة الخجمات السقجمة مغ مذغمي خجمات االتراالت الستشقمة ،كعسمت عمى
تعديد التداميع بديادة التغصية ،ككاصمت جيػدىا في مجاؿ حساية مرالح السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا

السعمػمات كالبخيج ،مع االستسخار في نذخ التػعية التي تداعجىع في اتخاذ ق اخرات كاعية بسا يتعمق بسذتخياتيع مغ خجمات

االتراالت ،كعسمت عمى تمقي كمتابعة كحل الذكاكػ السقجمة مشيع ،كتقجيع الخجمات لألشخاص ذكؼ اإلعاقة كتسكيشيع مغ
متشػع مغ اإلجخاءات التي يسكغ االشالع عمييا مغ خالؿ التقخيخ.
الشفاذ إلى خجمات االتراالت ،فزالً عغ عجد ّ
أما عمى مدتػػ قصاع البخيج ،فقج سعت الييئة لزساف الفعالية التشطيسية ليحا القصاع عمى الشحػ الحؼ يتيح االستفادة مغ

الخجمات التي تقجميا الذخكات العاممة فيو كيزسغ رفع جػدة خجماتو مثل متابعة مذخكع أتستة اإلجخاءات الخاصة في

كحجة تشطيع البخيج ،كتعجيل مؤشخات أداء مذغمي البخيج الخاص بسا يتشاسب مع تصػر مفيػـ التجارة اإللكتخكنية كتأثيخىا

السباشخ عمى قصاع البخيج ،حيث تع إضافة مؤشخ متعمق بإجسالي عجد الصخكد البخيجية التي تتع مغ خالؿ مشرات التجارة
اإللكتخكنية كالتي يقجميا السخخرػف محمياً كدكلياً ،كتجسيع البيانات اإلحرائية الخاصة بالتجارة اإللكتخكنية لمسخخريغ
كغيخىا.

فإف التقخيخ يدتعخض مذاركات الييئة في الفعاليات كالسؤتسخات كاالجتساعات
كعمى صعيج السذاركات الجاخمية كالخارجيةّ ،
السحمية كاإلقميسية كالجكلية التي تُعشى بقصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالتي نطستيا الجيات الستخررة ،فزال
عغ كرش العسل كالفعاليات التي نطستيا الييئة كشاركت فييا عجد مغ الجيات الستخررة عمى السدتػييغ اإلقميسي
كالعالسي بيجؼ تبادؿ الخبخات كالسعارؼ الستشػعة.
يتزسغ مداعي كجيػدىا عمى السدتػييغ التصػيخؼ كالتشطيسي ،كنذاشاتيا في مجاؿ السدؤكلية
فإف ىحا التقخيخ
كأخي ًاخ ّ
ّ
السجتسعية ،كأبخز ما نّفحتو مغ بخامج تجريبية داخمية كخارجية خالؿ العاـ  ٕٜٓٔكغيخىا مغ خصػات إجخائية كإنجازات
ىجفت في مجسميا إلى تعديد عسل الييئة كرفع كفاءة األداء فييا ،كتسكيغ مػاردىا البذخية مغ الكياـ بسياميع عمى الشحػ

األكثخ كفاءة كتسي اًد مغ أجل بمػغ األىجاؼ السخسػمة لمييئة ،كتػفيخ كل مقػمات الشجاح لقصاعات االتراالت كتكشػلػجيا
السعمػمات كالبخيج في السسمكة.
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( )4انجازات الهيئة في العام 9109

حققت ىيئة تشطيع قصاع االتراالت العجيج مغ اإلنجازات عمى الرعيجيغ الجاخمي (محمياً) كالخارجي (إقميسياً كدكلياً) ،كذلظ
ْ
مغ خالؿ قجرتيا عمى التعامل بفعالية مع ما يفخزه العرخ الحالي مغ مدتججات متدارعة في عالع االتراالت كتكشػلػجيا
السعمػمات ،كتالياً أبخز مشجدات الييئة خالؿ عاـ :ٕٜٓٔ
 0-4جؽائد التسيد ،شعار الهيئة ،السؽقع اإللكتخوني
 جؽائد غمؽبال العالسية /السشطقة العخبية :

تع اختيار رئيذ مجمذ مفػضي الييئة الجكتػر السيشجس غازؼ الجبػر ضسغ قائسة أفزل ٓٓٔ رئيذ تشفيحؼ

عخبي لعاـ  .ٕٓٔٛحيث أعمغ عاـ  ٕٜٓٔعغ الفائديغ في جػائد غمػباؿ العالسية/السشصقة العخبية لعاـ ،ٕٓٔٛ
إذ تسشح غمػباؿ العالسية جػائدىا لثالث فئات رئيدة مغ الجكؿ العخبية :فئة الكيادة ،فئة األعساؿ ،كفئة نجػـ

السجتسع .حيث تع اختيار الفائديغ مغ خالؿ مشيجية معتسجة مغ قبل األمانة العامة لمجائدة اعتسجت عمى
معاييخ متشػعة كصمت إلى  ٔٚمعيار ،كمغ أىسا :قياس مجػ تأثيخ السخشحيغ في مجتسعاتيع ،القػة االيجابية،
مجػ السداىسة في تحقيق األىجاؼ عمى مدتػػ الجكلة كالسجتسع ،باالضافة الى معاييخ كسية كتصبيكية أخخػ،

إضافة إلى عػامل أخخػ مثل السشجدات العمسية كاألكاديسية التي حققيا السخشح ليحه الجائدة.
 شعار ججيج لمهيئة:

اعتسجت الييئة شعا ًار ججيجًا كالفمدفة الخاص بو ،كييجؼ الذعار الججيج إلى التعبيخ عغ رؤية كرسالة الييئة .يحسل

سيد كاالرتقاء في اإلنجاز ما بيغ كافة الذخكاء
شعار الييئة الججيج في كافة مكػناتو كألػانو السدتخجمة جػىخ التّ ّ
كذلظ عمى السدتػييغ :الجاخمي –ما بيغ مػضفييا ،كالخارجي –مع الذخكات العاممة في قصاعات االتراالت

ٍ
معاف يختبط بعزيا بخمػز
كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج .كسا كتسّثل الخمػز كاأللػاف السدتخجمة في ترسيسو
السسمكة األردنية الياشسية ،كشبيعة عسل الييئة ،كالكيع كاألىجاؼ التي تدعى الييئة إلى تحكيقيا.

 تطؽيخ السؽقع اإللكتخوني لمهيئة:

شػرت الييئة مػقعيا اإللكتخكني كفقاً لمسعاييخ الجكلية الخاصة بتقشيات السػاقع اإللكتخكنية  ،W3Cكتع مشح السػقع
ّ
شعار االعتسادية مغ قبل جسعية اتحاد شبكة الػيب العالسية  W3Cكىي مشطسة دكلية تعشى بتصػيخ السعاييخ

الجكلية لزساف نسػ السػاقع عمى السجػ الصػيل .كسا كتع ترشيف كعخض محتػػ السػقع اإللكتخكني بأندب الصخؽ

السسكشة ،مسا يتيح الػصػؿ إلى محتػياتو بيدخ كسيػلة ،كسا كتع ربط السػقع اإللكتخكني مباشخة برفحات الييئة

شِّػر السػقع
عمى مشرات التػاصل االجتساعي فيدبػؾ كتػيتخ ،باإلضافة إلى صفحة الييئة عمى اليػتيػب ،كقج ُ
ليخاعي مترفحيو مغ ذكؼ اإلعاقة كالتحجيات البرخية كالدسعية ،كمسغ يعانػف مغ مخض عسى األلػاف.
 9-4تعديد بيئة قطاع اال تراالت :

لغايات تييئة الطخكؼ السالئسة الالزمة لتحقيق السشافدة الفعالة ،كالحج مغ آثار الييسشة ،كتقميل عػائق الجخػؿ إلى الدػؽ،
كتػفيخ خجمات ججيجة ،كتبديط اإلجخاءات ،قامت الييئة خالؿ العاـ  ٕٜٓٔبتحقيق إنجازات متشػعة ،كاف مغ أبخزىا:
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 رخز اتراالت ،كتخخيز تخددات:
 السػافقة عمى تججيج رخرة االتراالت الفخدية العامة لذخكة أمشية لميػاتف الستشقمة لفتخة ثانية كلسجة ٘ٔ
عاـ.
 تججيج الخخرة العامة لمصيف التخددؼ لذخكة أمشية لميػاتف الستشقمة لمحدـ التخددية (ٓٗ-ٔٚ
ٓ٘ )ٔٛٗ٘-ٖٔٛ٘/ٔٚـ.ىػ بػاقع (ٓٔ )ٔٓ+كلسجة ٘ٔ عاما مغ تاريخ انتيائيا كتعجيل الذخكط
كاألحكاـ الخاصة بالخخرة بإزالة التقييج السفػرض عمى التكشػلػجيا السدتخجمة لتربح حيادية

التكشػلػجيا ،مقابل عػائج تججيج زادت عغ (ٔ )ٚمميػف ديشار

 تججيج رخرة االتراالت العامة الفئػية لذخكة ركيتخز لستج ،كلسجة ٘ٔ عاماً بحيث ِّ
تسكغ الذخكة مغ
االستسخار بتقجيع خجماتيا اإلعالمية في السسمكة ،حيث مشحت الذخكة عجدًا مغ رخز التخددات لمسحصات

األرضية الثابتة الداتمية  VSATلمسذتخكيغ لجييا كالتي تدعى مغ خالليا لتقجيع خجماتيا اإلعالمية
السختبصة بخجمات االتراالت.

 مشح ٗ رخز اتراالت عامة:
 رخرة اتراالت فخدية عامة لذخكة الشفاذ العخبية لتخكيب األلياؼ الزػئية -رخرة اتراالت فئػية لذخكة فزاء السذخؽ العخبي لمتكشػلػجيا،

رخرة اتراالت فخدية لمذخكة األردنية الستصػرة لأللياؼ الزػئية " "FiberTechكتتسثل غايات

-

الذخكة ،في تػفيخ بشية تحتية ججيجة لالتراالت عبخ مج شبكة الياؼ ضػئية ُمعّمقة (فايبخ) في
مشاشق عسل شخكة الكيخباء األردنية ،باإلضافة إلى ربط العجادات الحكية كمكػنات الذبكة الكيخبائية
السسمػكة لذخكة الكيخباء األردنية ،كسا ستقجـ خجمات اإلنتخنت فائقة الدخعة بالجسمة لذخكات
االتراالت كمدكدؼ خجمات اإلنتخنت ليدتفيج مشيا ما يقارب مغ ٖ ٔ.مميػف

مشدؿ كمشذأة تجارية

عساف .كالذخكة مسمػكة لذخكة الكيخباء االردنية كشخكة امشيو لميػاتف الستشقمة
في العاصسة ّ
 -رخرة اتراالت فخدية لذخكة  ،SMT Solutionحيث ستقػـ الذخكة بعقج الذخاكات الالزمة مع

شخكات الكيخباء كذلظ بيجؼ تػصيل االنتخنت مغ خالؿ شبكات الكيخباء كصػال الى السدتفيج

الشيائي ،حيث ستتيح ىحه الذخاكات تقجيع خجمات تػصيل اإلنتخنت بأقل التكاليف كالػقت كالجيج عغ

شخيق شبكات كخصػط الكيخباء ،األمخ الحؼ يػّفخ خجمة اإلنتخنت لمسشاشق الشائية بدخعات عالية
مدتخجمة البشية التحتية الخاصة بذبكات الكيخباء كحجىا كيدتغل ندبة االنتذار كالتغصية الجغخافية
العالية لذبكات تػزيع الكيخباء التي ترل جسيع االماكغ السأىػلة
 تبديط اإلجخاءات:

لغايات تبديط اإلجخاءات كتػفيخ الػقت كالجيج عمى جسيع السدتفيجيغ مغ الخجمات التي تقجميا الييئة ،مسا

يشعكذ عمى القصاع كافة ،قامت الييئة خالؿ عاـ  ٕٜٓٔبسا يمي:
 تفعيل مجمذ الذخاكة بيغ الييئة كالجسعية األردنية لمحاسبات ،حيث تشاكلت الذخاكة كافة األمػر التي تيع

الذخكات العاممة في قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات فيسا يتعمق باألجيدة الالسمكية كالذخكط
كاإلجخاءات الستعمقة بالتخميز عمى األجيدة  ،كتحليل السعػقات التي قج تػاجو الييئة أك الذخكات السدتػردة
ألجيدة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات.
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 استسخار ربط كادر مغ شاقع الييئو إلكتخكنيا عغ بعج مع جسخؾ مصار السمكة عمياء الجكلي/الذحغ تبجأ
انتياء ساعات الجكاـ الخسسي لغايات إنجاز البيانات الجسخكية كالتخميز عمى البزائع الػاردة عمى الصائخات

القادمة ،حيث تعج ىحه السبادرة األكلى عمى السدتػػ الحكػمي.

 االستسخار في إجخاء السخاجعة الجكرية لتعخفة تخخيز التخددات كالسػافقات الخاصة بأجيدة االتراالت ،مسا
يؤدؼ إلى تخفيس الستصمبات كاإلجخاءات ما أمكغ ،كتخفيف أعباء الحرػؿ عمى السػافقات الشػعية

كمػافقات اإلدخاؿ لتمظ األجيدة.
 االستسخار في التخميز عمى البيانات الجسخكية الستعمقة بادخاؿ أجيدة االتراالت السختمفة مغ خالؿ

مكاتب الييئة الخارجية الستػاججة في مصار السمكة عمياء الجكلي كفي جسخؾ العكبة ،حيث تع انجاز ما مجسػعو
ٗ ٕٛٙٙبيان ًا جسخكياً خالؿ العاـ .ٕٜٓٔ
 3-4تعديد كفاءة استخجام الطيف التخددي الخاديؽي:

لغايات تعديد كفاءة استخجاـ الصيف التخددؼ في السسمكة ،كمػاكبة التصػرات التقشية العالسية قامت الييئة خالؿ عاـ ٕٜٓٔ

بسا يمي:

 إتاحة بعس الحدـ التخددية لذخكات االتراالت لغايات إجخاء التجارب التقشية لتذغيل شبكات تكشػلػجيا الجيل
الخامذ لالتراالت الستشقمة كذلظ باستخجاـ الحدـ التخددية (ٓٗ )ٖٚٓٓ-ٖٙـ.ىػ كحدـ(ٓٗ )ٖٛٓٓ-ٖٚـ.ق،
كسا تع إعالـ الذخكات عمى استعجاد كجاىدية الييئة لتقجيع الجعع الالزـ لتشفيح التجارب الفشية لسا يتسيد بو الجيل

الخامذ مغ سخعات عالية في نقل البيانات الزخسة كانجماجيا مع التكشػلػجيا الستقجمة كالسعتسجة عمى التقشيات
الحجيثة.

 كضع خصة ججيجة لتحجيج استخجامات الصيف التخددؼ الخاديػؼ بالتذارؾ مع مجيخية سالح الالسمكي السمكي كذلظ
مغ خالؿ إعادة تػزيع لمحدـ التخددية السػجػدة ،كتػفيخ حدـ أخخػ ججيجة في نصاقات تخددية مختمفة قابمة
لمتخخيز لغايات تقجيع خجمات اتراالت راديػية متشقمة كثابتة ،باألخز الحدـ الخاصة بذبكات الجيل الخامذ.

 البجء باتخاذ كافة التجابيخ االجخائية كالتشديكية الالزمة بسا يخز بعس الحدـ التخددية لغايات تػ ّفيخ تخخيريا
لتذغيل شبكات تكشػلػجيا الجيل الخامذ لالتراالت الستشقمة.
 االستسخار في تحجيث الدياسات الستعمقة باستخجاـ كتخصيط التخددات بذكل مدتسخ آخحيغ بعيغ االعتبار التغيخات
في ضخكؼ الدػؽ كالتصػرات التكشػلػجية كالسجخالت التي يتع تقجيسيا مغ قبل أصحاب العالقة مغ القصاعيغ

العاـ كالخاص.
 االستسخار في متابعة تحجيث البيانات الخاصة بالػصالت كالسػاقع الخاديػية العاممة لجػ الذخكات السقجمة لخجمات
االتراالت العامة كإضافتيا عمى قػاعج البيانات الخاصة بالييئة.

 االستسخار في إجخاء السدػحات السيجانية كاالستجابة إلى شكاكػ التجاخل كاتخاذ إجخاءات مباشخة كمتشاسبة إلزالة
االستخجاـ غيخ القانػني لمصيف التخددؼ كترػيب األكضاع السخالفة مغ قبل السخخريغ .

 زيادة تسكيغ العامميغ في الييئة مغ ذكؼ االختراص ،كذلظ مغ خالؿ تشفيح بخامج بشاء القجرات الستخررة،
كتػفيخ التجريب ،كالعسل عمى نقل كاكتداب السعارؼ الحجيثة عغ شخيق عقج الجكرات كالسذاركة في كرش العسل

الستخررة بالتعاكف مع كبخػ الذخكات الستخررة كالسشطسات الجكلية التي تعسل ضسغ نصاؽ االختراص
كبسذاركة السعشييغ مغ الجكؿ العخبية.
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بالشطاـ الستكامل لمتخخيز كالتشطيع السسشػحة لمدادة شخكة أمشية
 تججيج الخخرة
العامة لمصيف الخاديػؼ الستعمقة ّ
ّ
مكغ
كلسجة خسدة عذخ عاماً ،مسا ّ
بسيدة حيادية التكشػلػجيا ّ
لميػاتف الستشقمة في ّ
الشصاؽ التخددؼ ٓٓ ٔٛـ.ق ّ
مقيجة بيا الذخكة في الحدمة السخخرة ليا ،كبالتالي كاف
الذخكة مغ استخجاـ تقشيات أحجث مغ تمظ التي كانت ّ
لو الجكر األكبخ في تعديد كفاءة الصيف الخاديػؼ السخخز كتحديغ جػدة الخجمات السقجمة كتمبية حاجات
كمتصمبات السدتفيجيغ.

 إشالؽ مشرة إلكتخكنية متصػرة لتقجيع شمبات تخخيز خجمات إدارة الصيف التخددؼ كمتابعتيا كالحرػؿ عمى
الشطاـ السعشييغ مغ إجخاء كافة الجراسات الفشية كمعالجة الصمبات بذكل
الخخز السسشػحة الكتخكنياً ،حيث يسكغ ّ
الشطاـ بسا يحقق االستغالؿ األمثل لسػارد الصيف كتعديد
محػسب مغ خالؿ تكامل كضائف كافة الػحجات في ّ
كفاءة استخجاميا.التشديق مع دكؿ الجػار بيجؼ تحجيث االتفاقية السبخمة بخرػص الحج مغ التجاخل الخاديػؼ
كتجاكز التغصية في السشاشق الحجكدية كعقج االجتساعات التشديكية مع مذغمي خجمات االتراالت العامة ككضع

خصة عسل إلتساـ عسميات التشديق كانياء التجاكزات كالتجاخالت الخاديػية.

 السذاركة كتسثيل السسمكة في السؤتسخ العالسي لإلتراالت الخاديػية بيجؼ تحقيق تػجيات السسمكة في تصػيخ
أنطسة االتراالت الستشقمة الجكلية كحساية التخريرات الحالية كمػاكبة كافة التصػرات التكشػلػجية في قصاع
االتراالت مسا يداىع بتعديد كفاءة استخجاـ الصيف التخددؼ.

 كضع خصة انتقالية إلخالء بعس الشصاقات التخددية التي تع تحجيجىا عالسياً لتقجيع خجمات االتراالت الستشقمة
الجكلية بيجؼ اتاحتيا لتخخيز خجمات تكشػلػجيا الجيل الخامذ لإلتراالت الستشقمة.

 4-4تعديد الشفاذ لإلنتخنت:

لغايات تعديد الشفاذ لإلنتخنت كتػفيخ خجمات اإلنتخنت بأسعار مشاسبة لكافة السدتخجميغ كزيادة انتذارىا ،خرػص ًا
الشفاذ عخيس الشصاؽ ،في كافة مشاشق السسمكة كباألخز السشاشق الخيفية ،عسمت الييئة عمى ما يمي:

أبجت استعجادىا كجاىديتيا لتقجيع الجعع الالزـ
 أتاحت الييئة السجاؿ لذخكات االتراالت الستشقمة في السسمكة ك َ
إلجخاء تجارب فشية لتذغيل شبكات الجيل الخامذ  5Gلالتراالت الستشقمة باستخجاـ الحدـ التخددية (ٓٗ-ٖٙ
ٓٓ )ٖٚـ.ىػ ،ك(ٓٗ)ٖٛٓٓ-ٖٚـ.ىػ

 رعاية التجخبة الفشية لشقل اإلنتخنت عغ شخيق شبكات الكيخباء في حخـ جامعة الديتػنة األردنية
كبالتعاكف مع شخكة  ،SMT solutionحيث جاء اليجؼ مغ إجخاء التجخبة ىػ إشالع الجيات السعشية عمى
أحجث التقشيات الستعمقة في تقجيع خجمات تػصيل اإلنتخنت بأقل التكاليف كالػقت كالجيج عغ شخيق شبكات كخصػط
الكيخباء ،األمخ الحؼ يػّفخ خجمة اإلنتخنت لمسشاشق الشائية بدخعات عالية مدتخجمة البشية التحتية الخاصة بذبكات
الكيخباء كحجىا ،تشافذ الحمػؿ التقميجية الستػفخة حالياً كبكمف مالية بديصة ،حيث يصسح األردف أف يكػف في شميعة
الجكؿ التي تعتسج ىحه التقشية.
 قامت الييئة بخصج مجػ جاىدية السخخز ليع مقجمي خجمات االنتخنت لالنتقاؿ مغ االصجار الخابع لبخكتػكػؿ
االنتخنت الى االصجار الدادس ،حيث مغ الستػقع عقج كرشة عسل بالتعاكف مع السشطسة الجكلية RIPENCC
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حػؿ االصجار الدادس لبخكتػكػؿ االنتخنت ،لغايات بشاء قاعجة معخفية متيشة لمسخخز ليع تسكشيع مغ تييئة
بشيتيع التحتية السدتقبمية لالنتقاؿ الدمذ لالصجار.
 االستسخار في السػافقة عمى العخكض التجارية السقجمة مغ الذخكات السدكدة لإلنتخنت التي تتسيد بأسعار
معتجلة مخررة لمسحافطات ذات ندب انتذار متجنية.

 االستسخار في تذجيع السشافدة في أسػاؽ خجمات اإل نتخنت السحمية التي تقجـ الخجمة بتقشياتيا السختمفة مغ
خالؿ مجسػعة مغ اإلجخاءات التشطيسية كالدػقية التي مغ شأنيا ضساف تقجيع خجمات مػثػقة كبأسعار مقتجر

عمييا كضسغ العجيج مغ الخيارات الستاحة.
 5-4تعديد بيئة قطاع تكشؽلؽجيا السعمؽمات:
 التجارة االلكتخكنية:

انصالقاً مغ أىسية قصاع تكشػلػجيا السعمػمات كإيجاد بيئة تشطيسية كتذخيعية قادرة عمى تشسية كتحفيد التجارة
اإللكتخكنية ،قامت الييئة بػ:

 إعادة تذكيل لجشة الستابعة السذتخكة فيسا بيغ ىيئة تشطيع قصاع االتراالت كالبشظ السخكدؼ كعقج اجتساعات
لتعجي ل محكخة التفاىع لتذسل تذكيل لجشة مذتخكة لتخخيز كاعتساد السؤسدات السالية كالسرخفية لتسارس أعساؿ
جيات التػثيق االلكتخكني كتقجيع خجماتيا.

 البجء في تذكيل لجاف مذتخكة لتػقيع محكخة تفاىع مع ىيئة الصيخاف السجني لتقجيع خجمات التػثيق االلكتخكني
لمصائخات السخخرة لجػ ىيئة الصيخاف السجني كتحجيج اليات تخخيز جية تػثيق الكتخكني لييئة الصيخاف السجني.
 ت جريب الكادر الػضيفي لقدع السعامالت كالعسميات االلكتخكنية عمى السعيار الجكلي ٔٓٓ ٕٚالستعمق بالتجقيق عمى
األنطسة االلكتخكنية لتذسل أعساؿ التجقيق كالسخاقبة عمى جيات التػثيق االلكتخكني.

 االستسخار في التذاكر مع القصاعات التجارية كالرشاعية لتحديغ األشخ القانػنية كالتشطيسية لقصاع التجارة
اإللكتخكنية في األردف ،كتسكيغ القصاعات مغ االعتساد عمى الخجمات اإللكتخكنية التي تقجميا جيات التػثيق
اإللكتخكني السدتيجفة.

 االستسخار في إجخاء الجراسات السدحية لقصاع التجارة اإللكتخكنية في األردف كتذجيع السؤسدات الخجمية لقصاع
التجارة كتػعيتيا ألىسية تقجيع الخجمات اإللكتخكنية السػثػقة مغ خالؿ الخبط عمى مشطػمة التػثيق الجحرية.
 االستخجاـ اآلمغ لإلنتخنت:

 قامت الييئة كضسغ سعييا الستػاصل في مػضػع االستخجاـ اآلمغ لإلنتخنت كحساية األشفاؿ بػضع خصة شاممة
لمتػعية بسزسػف إرشادات االستخجاـ اآلمغ لإلنتخنت ،كسا كرصجت ما يتػفخ لجػ السخخز ليع بالقصاع مغ
كسائل لمخقابة العائمية ،إ ضافة الى عقج كرشة عسل لتبادؿ السعخفة كالخبخة الفشية كالتقشية بيغ السخخز ليع لػضع

خصط كبخامج العسل السشاسبة كبحدب ما يسكغ تصبيقو مدتكبالً

لتػفيخ خجمة الخقابة العائمية لتغصي كافة

السدتفيجيغ مغ خجمات اإلنتخنت في السسمكة ،ىحا باإلضافة إلى اشالؽ الحسالت التػعػية الستخررة مغ

خالؿ كسائل اإلعالـ السختمفة باإلضافة إلى صفحاتيا عبخ مشرات التػاصل االجتساعي.
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 السحافطة عمى أمغ شبكات االتراالت كمشع االستخجاـ غيخ السذخكع لذبكات االتراالت:
استسخار عسل الييئة بالكذف كتحجيج مػقع األجيدة كالذبكات ( )SIM Boxesالتي تدتخجـ في إنياء السكالسات

الجكلية بصخؽ غيخ مذخكعة ( )Fraudعمى شبكات االتراالت الخمػية السخخرة كذلظ حساية ألمغ االتراالت،

كعجـ الدساح بتسخيخ مكالسات بصخؽ غيخ مذخكعة مغ كإ لى جيات غيخ معمػمة كغيخ مػثقة كمعخكفة ،كإيجاع

الجيات السخالفة لمقزاء.
 6-4ضسان جؽدة الخجمات :

لغايات تحديغ مدتػػ جػدة الخجمات السقجمة مغ جانب مذغمي خجمات االتراالت الستشقمة ،باإلضافة إلى التداميع
بتعديد مشاشق التغصية ،قامت الييئة بالعسل عمى السحاكر التالية:

 االستسخار في إجخاء الكياسات الستعمقة بجػدة خجمات االتراالت الخمػية كالتغصية لجسيع أنػاع التكشػلػجيا
السدتخجمة ( ،)2G 3G 4Gكالتعامل مع الذكاكػ الػاردة لمييئة بيحا الخرػص مغ خالؿ قياـ الفخؽ الفشية في

الييئة بديارة السػاقع السيجانية كإجخاء الفحرػات الفشية الالزمة لذكاكػ التغصية كاستكساؿ إجخاءات التشديق مع

الذخكات السعشية لحميا.
 البجء

بسذخكع

تحجيث

كحجتي

مغ

نطاـ

فحز

جػدة

خجمات

االتراالت

(

SwissQual

 )Benchmarker/Freeriderكاضافة خرائز ججيجة كمحدشة الى نطاـ الفحز الحالي .اضافة الى تحػيل

احج االنطسة الدابقة ( )DIVERSITY BMالى نطاـ ججيج ( )SMART BMيجعع مبجأ جػدة التجخبة ،بحيث
اصبح الشطاـ يعتسج بذكل كمي عمى الكياـ بالفحػصات مغ خالؿ أجيدة فحز مباشخة ( )QOEدكف الحاجة

ألؼ اضافة ىػائيات خارجية.

 تص ػيخ نطاـ مخاقبة عسل محصات البث اإلذاعي مغ خالؿ كػادرىا الفشية الستخررة لسحصات البث اإلذاعي
العاممة كفق التذكيل التخددؼ ) (FMمغ  87.5ـ.ىػ إلى  108ـ.ىػ .حيث أف الشطاـ يقػـ بإعجاد بخمجية
متخررة قادرة عمى تحميل البيانات السدتخخجة مغ األنطسة اإللكتخكنية الخاصة بسخاقبة الصيف التخددؼ
اإلذاعي ،كمقارنتيا بالسعاييخ الفشية السعتسجة لجػ الييئة في تخخيز تمظ السحصات ،كمغ ثع إرساؿ تشبييات
لحطية آلية بأية مخالفات تختكب مغ قبل السخخز لو لمبث اإلذاعي ،مغ خالؿ رسائل نرية إلى إدارة السحصة،
تػضح شبيعة السخالفة ،كتاريخيا ،ككقتيا ،كمجػ االنحخاؼ عغ السعاييخ الفشية السعتسجة لجػ الييئة.

 تصبيق نطاـ أتستة العسميات بيغ الييئة كجيات كشخكات االتراالت السذغمو في السسمكة كالستعمق بتقاريخ جػدة
الخجمة نرف الدشػية السقجمة مغ تمظ الجيات كالتي تعكذ كاقع جػدة الخجمة السقجمة لمسدتفيجيغ كذلظ بعج

االنتياء مغ كافة التجارب الفشية االكلية مع السذغميغ السعشييغ.

 تقجيع تػصية لالتحاد الجكلي لالتراالت كاقخارىا بالريغة الشيائية كالستعمقة بحسالت قياس كأنطسة السخاقبة
كمشيجيات أخح العيشات لغايات رصج جػدة الخجمات السقجمة مغ خالؿ شبكات اليػاتف الستشقمة ،كتع نذخ

التػصية عمى السػقع اإللكتخكني لالتحاد لغايات الت ادـ كافة األشخاؼ السعشية بسزسػنيا ،إذ أف التػصية ترف
إشا اًر أساسياً ألفزل السسارسات لكياس جػدة الخجمات السقجمة كتغصي جػدة شبكة اليػاتف الستشقمة كالخرائز

كالستصمبات ألنطسة السخاقبة ،كمشيجيات أخح العيشات السدت خجمة مغ قبل مدتخجمي األنطسة كمرشعي معجات
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الفحز السدتخجمة كالجيات السعشية بكياس الذبكة كتحميل البيانات كمقجمي الخجمات لسخاقبة جػدة الخجمات

عمى السدتػػ الػششي.

 7-4حساية مرالح السدتفيجيؼ :

لغايات حساية مرالح السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج ،كاالستسخار في نذخ التػعية التي
تداعجىع في اتخاذ ق اخرات كاعية بسا يتعمق بسذتخياتيع مغ خجمات االتراالت ،قامت الييئة بسا يمي:
 تمقي كمتابعة كحل شكاكػ السدتفيجيغ:

 تمّقت الييئة ما مجسػعو (ٖ )ٗ٘ٛشكػػ خالؿ عاـ  ٕٜٓٔتست معالجة ( )ٕٗٔٙشكػػ ،كذلظ مغ
خالؿ القشػات التي خررتيا لتمقي كمتابعة شكاكػ السدتفيجيغ ،كبشدبة معالجة بمغت ٕ ،%ٜتججر
اإلشارة إلى أف جدء مغ الذكاكػ غيخ السعالجة تتعمق بذكاكػ ضعف التغصية التي تحتاج إلى ُمجد زمشية
أشػؿ لحيغ تشفيح جػالت كذف ميجانية لمتحقق مغ شبيعة التغصية عمى أرض الػاقع كمغ ثع استكساؿ
إجخاءات السعالجة بالتشديق مع الذخكات السخخرة.

 قامت الييئة بستابعة العجيج مغ السالحطات الػاردة مغ السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت حػؿ مجػ
التداـ السخخز ليع بتشفيح بشػد تعميسات تشطيع ارساؿ رسائل الجسمة ،حيث تابعت المجشة السعشية بالتجقيق

كالتحقق مغ تسخيخ رسائل بيغ السذغميغ دكف أؼ اعاقة اك تأخيخ بعسل العجيج مغ الفحػص الفشية التي
ساىست بتحجيج التحجيات التي تتػاجج باالرساؿ كالتسخيخ ،حيث اصجر مجمذ مفػضي الييئة عجدًا مغ
االنحارات بحق مجسػعة مغ مذغمي اليػاتف الخمػية لترػيب السسارسات السخالفة.

التحجيات الدسعية كالشصكية مغ التقجـ بذكاكاىع كذلظ مغ
 االستسخار في تسكيغ األشخاص ذكؼ اإلعاقة ك ّ
خالؿ السػقع اإللكتخكني لمييئة كػنو يحتػؼ عمى شخرية إلكتخكنية تقػـ بتخجسة نز الذكػػ إلى لغة
اإلشارة ،باإلضافة إلى تػّفخ أجيدة لػحية مدكدة ببخامج التخجسة لمغة اإلشارة لجػ قدع شؤكف السدتفيجيغ ،

كسا كقامت الييئة بتشفيح عجد مغ البخامج التجريبية لغايات تأىيل مػضفي قدع شؤكف السدتفيجيغ بتعّمع لغة

اإلشارة تيجؼ الى التػاصل مع ذكؼ
التحجيات الدسعية كالشصكية.
ّ
 تشفيح جػالت تفتيذية:

 تشفيح جػالت كذف ميجاني عمى نقاط ال بيع في محافطات السسمكة فيسا يتعمق بسػضػع تػثيق الخصػطلميػاتف الخمػية ،لغايات الحج مغ بيع الخصػط دكف الحرػؿ عمى التخاخيز الالزمة مغ الجيات

الحكػمية السعشية

 تشفيح جػالت ميجانية لبعس مخاكد خجمات السذتخكيغ التابعة لذخكات االتراالت بيجؼ الػقػؼ عمى أىعالسذكالت التي مغ السسكغ أف يتعخض ليا السدتفيجكف عشج مخاجعتيع ىحه السخاكد.

 دراسة عخكض الذخكات كعقػد االشتخاؾ:

تقػـ الييئة كبذكل مدتسخ بجراسة كافة العخكض التجارية لخجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالتي يتع

اإلعالف عشيا مغ قبل شخكات االتراالت كاإلنتخنت ،حيث قامت الييئة:
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-

بجراسة ما مجسػعو ٔٚعخضاً تجارياً خالؿ عاـ  ٕٜٓٔكالتأكج مغ مصابقتيا لتعميسات كق اخرات الييئة كعجـ

-

دراسة ما مجسػعو  ٙعقػد اشتخاؾ مقجمة مغ شخكات االتراالت كاإلنتخنت في السسمكة.

إخالليا بالسشافدة.

 الذخائح اإللكتخكنية السجمجة ):(eSIM
أصجرت الييئة القخار التشطيسي الخاص بالذخائح اإللكتخكنية السجمجة ،بعج دراسة ىحه التقشية كاستذارة شخكات
االتراالت الخمػية في السسمكة حػؿ بشػد القخار .كالذخائح السجمجة تُعج تقشية حجيثة بحيث يتع استخجاـ بصاقة
تتسيد بعجـ حاجة السدتفيج لصمب بصاقة
إلكتخكنية لتعخيف السذتخؾ/السدتفيج بجال مغ بصاقة مادية فعمية )ّ ،(SIM
ذغل الخجمة ،كسا ال يزصخ السدتفيج مغ شمب بصاقة ججيجة عشج تغييخ أك تبجيل مذغل
تفعيل خط السدتفيج مع ُم ِّ
الخجمة حيث يسكشو تبجيل السذغل عغ ُبعج بجال مغ اضص اخره لصمب بصاقة ) (SIMججيجة.

 حجب كاعادة تذغيل تصبيقات كمػاقع اخبارية كمػاقع الكتخكنية

تع حجب كاعادة تذغيل العجيج مغ التصبيقات ،كمػاقع اخبارية بحدب ما يخد مغ اكامخ ادارية كقزائية ،حيث تع

التعامل مع ما يديج عغ (٘ )ٙمػقع اخبارؼ بالتعاكف مع ىيئة االعالـ ،كسا تع متابعة ما يدتجج مغ تصبيقات

كالعاب خصخة قج تؤثخ سمبا عمى الفخد كالسجتسع كعسل بعس الجراسات حػؿ بعس التصبيقات الخصخة التي تؤثخ

سمبا عمى االشفاؿ كالسخاىقيغ.
 تشطيع االحتفاظ بدجالت االتراالت:
أص ػػجرت تعميس ػػات تشط ػػيع االحتف ػػاظ بد ػػجالت االتر ػػاالت بع ػػج م اخح ػػل االستذ ػػارة العام ػػة كبع ػػج األخ ػػح بسالحط ػػات
كتعميقات أصحاب السرمحة في قصاع االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات .شػسمت التعميسػات بشػػداً تتعمػق بالت ادمػات

السػػخخز ليػػع كمػػدكدؼ الخجمػػة ،كمػػجة كآليػػة االحتفػػاظ بدػػجالت االترػػاالت كعالقػػة السػػخخز لػػو بسػػدكد الخجمػػة

ككيفية التشديق مع الجيػات السخترػة كالسخالفػات كالغ اخمػات كسػجالت االترػاالت الػاجػب االحتفػاظ بيػا ،كحسايػة
كسػػالمة البيانػػات كأمشيػػا كخرػصػػيتيا .مػػع مالحطػػة أف حفػػع ىػػحه الدػػجالت سػػيتع بذػػكل محسػػي لػػجػ الذػػخكات

السخخز ليا ،كلغ يتع إشالع أؼ جية غيخ مخػلة عمييا ،مع االلتػداـ بتقػجيع ىػحه البيانػات لمجيػات السخترػة عشػج
الحاج ػػة إليي ػػا كتح ػػت إشػ ػخاؼ الييئ ػػة .كاس ػػتشاداً لمتعميس ػػات ف ػػإف الذ ػػخكات الس ػػخخز لي ػػا ممدم ػػة باالحتف ػػاظ بكاف ػػة

الدػػجالت الستعمقػػة باالترػػاؿ مشيػػا :مرػػجر االترػػاؿ ،كجيػػة االترػػاؿ ،نػػػع ككسػػيمة االترػػاؿ ،معػػجات االترػػاؿ
الخاصة بالسدتفيجيغ ،كتحجيج مػقع معجات االتراالت.

 أنطسة شحغ بصاقات االتراالت كأنطسة الفػتخة لذخكات االتراالت الخمػية:
أعم شت الييئة كنذخت عمى مػقعيا اإللكتخكني نتائج مذخكع التجقيق عمى أنطسة شحغ بصاقات االتراالت كأنطسة
الفػتخة لذخكات االتراالت الخمػية ،حيث قاس السذخكع أداء أنطسة االتراالت الخمػية كسياساتيا الجاخمية في

ركدت نتائج السذخكع عمى محػر شفافية األسعار مغ خالؿ
شحغ بصاقات االتراالت كإصجار الفػاتيخ ،كسا ّ
تحميل السعمػمات الستػفخة كالستعمقة بأسعار عخكض كخجمات الذخكات ،لدبائشيع كالسدتفيجيغ عمى كجو العسػـ،
كتشاكلت الشتائج محػر ترحيح أخصاء الفػتخة مغ خالؿ تحميل االختالفات بيغ األسعار السػجػدة في سجالت
تفاصيل السكالسات الرادرة عغ الذخكات كاألسعار التي تع تدكيج السدتفيجيغ السذتخكيغ بيا.
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 خصة التخقيع الػششية:
انتيت الييئة مغ إعجاد الذخكط السخجعية لعصاء شخاء نطاـ إدارة الدجل الػششي لألرقاـ السؤتستة ) ،(NMSكسا
أعجت الذخكط السخجعية لعصاء قابمية نقل األرقاـ الخمػية كالخرائز الستعمقة بقاعجة البيانات السخكدية كالجػانب
ّ
التذغيمية الستعمقة بالسػضػع ،كسا قامت الييئة بتحجيث الدجل الػششي لألرقاـ كسحب الدعات الخقسية غيخ
السدتخجمة مغ قبل السخخريغ ،كتخريز أرقاـ لجيات حكػمية مغ خصة التخقيع الػششية لتسكيشيع مغ تقجيع
خجمات لمسدتفيجيغ ،كسا خررت الييئة سعات رقسية ججيجة لبعس السخخريغ لتقجيع خجمات االتراالت بسا
في ذلظ االتراالت الستشقمة.
 تسكيغ األشخاص ذكؼ اإلعاقة مغ الشفاذ إلى خجمات االتراالت:
 استسخار عسل الفخيق الستخرز لتسكيغ ذكؼ اإلعاقة مغ الشفاذ إلى خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات
بخئاسة الييئة كعزػية كل مغ السجمذ األعمى لحقػؽ األشخاص ذكؼ اإلعاقة ،كش ػ ػ ػ ػػخكة الػ ػ ػػبتخاء األردن ػ ػػية

لالتراالت الستشقمة (اكرانج) ،كالذخكة األردنية لخجمات اليػاتف الستػػشقػػة (زيغ) ،كشػ ػػخكة أمشػػية لالت ػ ػػراالت

الست ػػشقمة ،كالجسعية األردنية لتكشػلػجيا السعمػػػمات كاالت ػرػاالت (إنتاج) ،كاالئتالؼ األردني لحكؼ اإلعاقة كالسمتقى
الثقافي لمسكفػفيغ باإلضافة الى مسثميغ عغ كل مغ اإلعاقة الدسعية كاإلعاقة البرخية كاإلعاقة الحخكية.

 تػفيخ خجمة التخجسة بمغة اإلشارة لسخاجعي الييئة مغ األشخاص ذكؼ اإلعاقة الدسعية كذلظ مغ خالؿ تػفيخ
تػاصل مخئي (بالرػت كالرػرة) مع متخجع لمغة اإلشارة كالحؼ يقػـ بجكره بتقجيع تخجسة فػرية لمذخز مغ ذكؼ

اإلعاقة الدسعية كلمسػضف الحؼ يتػاصل معو ليتسكغ الذخز األصع مغ التعبيخ عغ احتياجاتو كمتصمباتو
كبشفذ الػقت يتسكغ السػضف مغ تقجيع الخجمة السصمػبة كبأحدغ كجو ،عمساً أف الييئة أكؿ مؤسدة حكػمية تقجـ

ىحه الخجمة.

 استالـ الذكاكػ عغ شخيق مػقع الييئة اإللكتخكني الحؼ يتيح تقجيع الذكاكػ لحكؼ التحجيات الدسعية كالشصكية
كػنو يحتػؼ عمى شخرية كختػنية تقػـ بتخجسة الشز إلى لغة االشارة.

 التعاكف مع مخكد الكيادة كالديصخة في مجيخية األمغ العاـ كباالتفاؽ مع شخكات االتراالت عمى كضع معاييخ فشية
تسكغ تػفيخ خجمة خط الصػارغ ٗٔٔ لألشخاص ذكؼ اإلعاقة الدسعية ،كمغ الستػقع البجء بتشفيح السذخكع خالؿ
عاـ ٕٕٓٓ

 إشالؽ حسالت تػعػية:
أشمقت الييئة خالؿ عاـ  ٕٜٓٔالعجيج مغ حسالت التػعية الستخررة مغ خالؿ محصات التمفده السحمية ،
تشاكلت الحسالت مػاضيع مختمفة لديادة كعي السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج،
ككاف مغ أىع ىحه الحسالت:

 حسمة حجب الخسائل الجعائية
 حسمة العقػد كالعخكض التجارية
 حسمة اإلعالف عغ الخقع السجاني لمييئة
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 حسمة حػؿ أذكنات تصبيقات األجيدة الخمػية
 حسمة الخسائل كالسكالسات الجكلية االحتيالية

 حسمة في حاؿ فقجاف أك سخقة الياتف الخمػؼ
 حسمة ضبط اليػاتف عشج السشاشق الحجكدية
 حسالت مختمفة مػجية ألكلياء األمػر حػؿ تصبيقات األجيدة الخمػية لحساية أبشائيع
 حسمة التعامل مع البعائث البخيجية

 حسمة ألصحاب الستاجخ اإللكتخكنية كصفحات التدػؽ عمى مشرات التػاصل االجتساعي
 بث مباشخ مغ الييئة:

نطست الييئة خالؿ العاـ  ٕٜٓٔكبالتعاكف مع مجيخية االمغ العاـ بث البخنامج الرباحي "البخنامج السفتػح" عمى
اليػاء مباشخة مغ مبشى الييئة كعبخ أثيخ إذاعة أمغ إؼ إـ ،حيث جاءت ىحه السبادرة لغايات التػاصل السباشخ مع
مدتسعي االذاعة كاإلجابة عمى كافة االستفدارات الػاردة مغ قبميع ،كتدميط الزػء عمى كافة القزايا كالسالحطات

التي تػاجو السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كخجمات البخيج في السسمكو باإلضافة إلى الحجيث
عغ الجكر الحؼ تمعبو الييئة في مجاؿ تشطيع قصاعات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج في السسمكة.
 إدارة مشرات التػاصل االجتساعي ،ك"حكػمتي بخجمتي":
قامت الييئة بإجخاء تغييخات جحرية ليػيتيا البرخية مغ خالؿ صفحاتيا عمى مشرات التػاصل االجتساعي (فيدبػؾ،

تػيتخ ،يػتيػب) لتتشاسب مع التصػرات العالسية بيحا السجاؿ ،كلتكػف جحابة بذكل اكبخ لسترفحي السشرات كبالتالي

الػصػؿ الى اكبخ عجد مسكغ مغ الستابعيغ لغايات التػاصل السباشخ مع السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت

كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج ،حيث قامت بػ:

 تمقي كمتابعة شكاكػ السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج كمتابعة حميا بالتشديق مع
الجيات السعشية

 الخد كالستابعة عمى استفدارات السدتفيجيغ ،كاالستفادة مغ مالحطاتيع.
 ترسيع ،كنذخ ،كبث مػاد إعالمية بسعجؿ (ٕ٘) إعالناً شيخياً ،إذ ارتفعت أعجاد السػاد السشذػرة مغ خالؿ
صفحات الييئة عمى الفيدبػؾ كتػيتخ مغ  ٕٖٛمادة بشياية عاـ  ٕٓٔٛإلى ٕٖٓ مادة بشياية عاـ .ٕٜٓٔ

 نذخ أخبار الييئة الرحفية كالسقابالت الخاصة بيا ،كآخخ اإلحرائيات كالتقاريخ التي ترجر عشيا ،باإلضافة
إلى نذخ إعالنات التػضيف كالعصاءات كغيخىا مغ األمػر التي تيع السدتفيجيغ.

 السداىسة في تخسيخ اليػية السؤسدية لمييئة مغ خالؿ تػفيخ كافة التراميع الالزمة لمفعاليات السحمية التي تكيسيا
الييئة ،باإلضافة إلى ترسيع كافة التقاريخ كالشذخات الرادرة عغ الييئة الجاخمية مشيا كالخارجية.

كسا كتججر اإلشارة إلى أف الييئة قامت بترسيع كبث ٕٓ مادة إعالمية كتػعػية مغ خالؿ البخيج اإللكتخكني الحكػمي
(حكػمتي بخجمتي) بالتشديق مع ك ازرة االقتراد الخقسي كالخيادة.
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 عجد الذخكات السخخرة:
بمغ عجد الذخكات السخخز ليا تقجيع خجمات االتراالت العامة في السسمكة مع نياية العاـ  ٕٜٓٔما مجسػعو
(ٓ )ٚشخكة:
(ٕٗ) شخكة حاصمة عمى رخرة اتراالت فخدية.
( )ٗٙشخكة حاصمة عمى رخرة اتراالت فئػية.
 8-4ضسان الفعالية التشعيسية لقطاع البخيج:

لغايات تصػيخ قصاع البخيج في األردف عمى الشحػ الحؼ يتيح االستفادة مغ الخجمات السقجمة مغ خالؿ الذخكات العاممة،

قامت الييئة خالؿ عاـ  ٕٜٓٔبػ :

 متابعة مذخكع أتستة اإلجخاءات الخاصة في كحجة تشطيع البخيج مثل :إصجار الخخز كاستكباؿ شمبات التخخيز إلكتخكنيا

 تعجيل مؤشخات أداء مذغمي البخيج الخاص بسا يتشاسب كتصػر مفيػـ التجارة اإللكتخكنية كتأثيخىا السباشخ عمى
قصاع البخيج حيث تع إضافة مؤشخ متعمق بإجسالي عجد الصخكد البخيجية التي تتع مغ خالؿ مشرات التجارة

اإللكتخكنية كالتي يقجميا السخخرػف محمياً كدكلياً.

 تجسيع البيانات اإلحرائية الخاصة بالتجارة اإللكتخكنية لمسخخريغ.

 إ شالؽ حسالت تػعػية عغ ضخكرة تعامل االسػاؽ االلكتخكنية كصفحات التدػؽ لسػاقع التػاصل االجتساعي مع
جيات نقل بعائث بخيجية مخخرة في السسمكة.

 االستسخار في مخاقبة تشفيح مذغل البخيج العاـ لذخكط عقج األداء مغ خالؿ دراسة ميل التػجيو باإلضافة الى مخاقبة
التداـ مذغمي البخيج الخاص السخخريغ بالتذخيعات البخيجية الشافحة كالتأكج مغ التداميع بسعاييخ الرحة كالدالمة
العامة في نقل البعائث البخيجية ،كالكياـ بجػالت تفتيذية دكرية كتكثيف الزبػشات عمى الجيات السخالفة كتحػيميا
لمقزاء.
 استسخار العسل عمى دراسة تعجيل أسعار الخجمات الحرخية.
 استسخار العسل عمى مخاجعة قانػف الخجمات البخيجية كنطاـ تخخيز مذغمي البخيج الخاص بسا يتػافق مع متصمبات
السخحمة.
 استكباؿ شكاكػ السشتفعيغ مغ خجمات شخكة البخيج االردني كمذغمي البخيج الخاص كالكياـ باالجخاءات الالزمة لحل
ىحه الذكاكػ
 االستسخار في إعجاد كنذخ البيانات كالسؤشخات اإلحرائية بيجؼ دراسة كمخاقبة تصػر الدػؽ البخيجؼ.
 إقامة احتفاؿ بسشاسبة يػـ البخيج العالسي بسذاركة عجد مغ الجيات الحكػمية السعشية كمذغمي البخيج الخاص
باإلضافة إلى مذغل البخيج العاـ.
 الخخكج بريغة نيائية لترجيق رخز مذغمي البخيج الخاص كتػثيقيا كنذخىا عمى السػقع اإللكتخكني لمييئة بيجؼ
التدييل عمى السخخريغ ،حيث تع ترجيق أكثخ مغ ٓٓٓٔ رخرة.
 بمغ عجد مذغمي البخيج السخخريغ في قصاع الخجمات البخيجية مع نياية عاـ  ٕٜٓٔما مجسػعو ( )ٜٛمذغل:
 )ٛ( مذغميغ حاصميغ عمى رخرة مذغل بخيج /فئة دكلي.
 )ٜٓ( مذغل بخيج /فئة محمي
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( )5السذاركات الخارجية والفعاليات السحمية لعام 9109
( )0-5السذاركات الخارجية
 االطالع عمى تجخبة سمطشة عسان في تشعيػ خجمات االتراالت
ُ ،9109/9عسان

قاـ رئيذ مجمذ السفػضيغ الجكتػر السيشجس غازؼ الجبػر بديارة إلى سمصشة عساف ،التقى خالؿ الديارة بسعالي

العسانية ،تع خالؿ الديارة استعخاض تجخبة
كزيخ االتراالت العساني ،باإلضافة إلى زيارة ىيئة تشطيع االتراالت ُ
الدمصشة العسانية في تشطيع تخددات الجيل الخامذ كتدعيخ خجماتو ،كسا تع عخض آلية مخاقبة الصيف التخددؼ
كالخجمات اإللكتخكنية لشطاـ إدارة الصيف التخددؼ السحػسب ،كاالشالع عمى التجخبة العسانية في جػدة الخجمات

كاإلجخاءات ا لسعتسجة لجييع لمحج مغ التعخض لإلشعاعات الكيخكمغشاشيدية ،كغيخىا مغ السػاضيع السذتخكة بيغ
الييئتيغ العسانية كاألردنية.

كجاءت ىحه الديارة في إشار تفعيل محكخة التفاىع السػقعة بيغ الييئتيغ ،كاستسخار التعاكف القائع بيشيسا بيجؼ تبادؿ

كجيات الشطخ كالخبخات.
 افتتاح الجشاح األردني في مؤتسخ االتراالت الجولي في بخشمؽنة
 ،9109/9إسبانيا

افتتح رئيذ مجمذ السفػضيغ الجكتػر السيشجس غازؼ الجبػر الجشاح األردني في السؤتسخ الجكلي لالتراالت في
بخشمػنة ،حيث نطع الجشاح األردني جسعية شخكات تقشية السعمػمات "انتاج" ،كيأتي أىسية الحزػر األردني في مثل
ىحه التجسعات مغ مئات الذخكات كخبخاء االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات حػؿ العالع ،إلى فتح السجاؿ أماـ

الذخكات الخيادية كالذباب األردني السؤىل لمسذاركة كتدييل عسمية التذبيظ فيسا بيشيع كبيغ الذخكات األخخػ مغ
الجكؿ السختمفة ،باإلضافة إلى عخض مشتجات الذخكات األردنية كأفكارىا أماـ الذخكات كالدائخيغ كالسذاركيغ كالحؼ
ِّقجرت بػ ٓٓٔ مذارؾ/زائخ تحت شعار "خمق مدتقبل افزل".
 االجتساع العام لمسجسؽعة األرومتؽسطية لسشعسي االتراالت
 ،9109/3سخاييفؽ

شاركت الييئة في فعاليات االجتساع العاـ لمسجسػعة االكركمتػسصية لسشطسي االتراالت  EMERGالحؼ عقج
في العاصسة البػسشيو سخاييفػ بسذاركة رفيعة السدتػػ لمخؤكساء التشفيحييغ لمجكؿ االعزاء في السجسػعو ،تع

خالؿ االجتساع السرادقة عمى مخخجات اجتساع نقاط االتراؿ كخصة عسل السجسػعة لمعاـ  ٕٜٓٔباإلضافة إلى
مشاقذة العجيج مغ السػاضيع الستعمقة بشذاط كدكر السجسػعو كاستسخارىا في عقج كرش العسل الستخررة كالستعمقة

بسشاقذة أحجث السسارسات العالسية في نصاؽ كضع األحكاـ التشطيسية الفزمى.
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 فعاليات مشتجى تيميكؽم العالسي لالتحاد الجولي لالتراالت 9109
 ،9109/9بؽدابدت ،هشغاريا

شاركت الييئة في فعاليات مشتجػ تميكػـ العالسي لالتحاد الجكلي لالتراالت  ،ٕٜٓٔمغ خالؿ السذاركة في
اجتساعات االستذارات السفتػحة لمجكؿ األ عزاء في مػضػع تذجيع التكشػلػجيا لمسذاريع الرغيخة كالستػسصة الحجع

كتذجيع االبتكار ،كذلظ بسذاركة الذخكات كمشطسات السجتسع السجني ذات العالقة .ىجفت مذاركة الييئة إلى تبادؿ
الخبخات كالسعارؼ كنقل التجخبة األردنية في مجاؿ تشطيع قصاع االتراالت ،كالتعخيف بسجاالت االستثسار في القصاع

عمى الشحػ الحؼ يديع في تعديد القجرات البذخية كالتكشػلػجية عمى حج سػاء .كتشاكؿ الستحجثػف الخبخاء في السشتجػ

القزايا التي ت ِّ
عخؼ صشاعة تكشػلػجيا السعمػمات كاالتراالت كتجفع عجمة التشسية الخقسية الحكية مغ الحكاء
االصصشاعي كالجيل الخامذ كإنتخنت األشياء إلى الشفاذ الذامل كاإللساـ بالسعارؼ الخقسية كدكر الحكػمات في التحػؿ
الحكي.
 اجتساع شبكة الهيئات العخبية لتشعيػ االتراالت وتقشية السعمؽمات
 ،9109/9تؽنذ

شارؾ رئيذ مجمذ مفػضي الييئة الجكتػر السيشجس غازؼ الجبػر في فعاليات االجتساع الدابع عذخ لذبكة الييئات
العخبية لتشطيع االتراالت كتقشية السعمػمات ،كالحؼ ُعقج في الجسيػرية التػندية الذكيقة باستزافة مغ الييئة الػششية
لالتراالت .كتع خالؿ االجتساع الػقػؼ عمى سيخ العسل في مذاريع الذبكة السختمفة ،حيث تخأست الييئة مذخكعي:
"تبادؿ الخبخات في مخاقبة جػدة خجمات االتراالت الخمػية ( ،")QoS/QoEكمذخكع "تبادؿ الخبخات في مكافحة
تيخيب السكالسات الجكلية عغ شخيق أجيدة ( .")SIMBoxكالسذاركة بعزػية مذاريع مختمفة مثل :مذخكع التشطيع

عغ شخيق البيانات (حذج السرادر  ،(Crowdsourcingكمذخكع حساية األشفاؿ عشج استخجاـ كسائل االتراالت

كتكشػلػجيا السعمػمات ،كمذخكع شبكة اتراالت الصػارغ لمسشصقة العخبية .حيث تع اعتساد مذخكعي  SIMBoxمكافحة
تيخيب السكالسات الجكلية عغ شخيق أجيدة  ،SIMBoxكمذخكع مخاقبة جػدة خجمات االتراالت الخمػية.
( )9-5الفعاليات السحمية
 ورشة عسل متخررة حؽل تشعيػ الجيل الخامذ مؼ االتراالت الستشقمة

طست الييئة في شيخ كانػف الثاني كرشة عسل متخررة حػؿ تشطيع الجيل الخامذ مغ االتراالت الستشقمة
نّ
بالتعاكف مع السجسػعة األكركمتػسصية لسشطسي االتراالت  EMERGبسذاركة العجيج مغ مسثمي أعزاء
السجسػعة ،كيأتي تشطيع الػرشة كجدء مغ خصة عسل السجسػعو بيجؼ تبادؿ كجيات الشطخ ما بيغ الجكؿ األعزاء
كدراسة القزايا التشطيسية كالتقشية كاالقترادية لمجيل الخامذ مغ شبكات الياتف الستشقل ،باإلضافة إلى عخض

مدتػػ تصبيق كاعتساد الجيل الخامذ في مختمف الجكؿ األعزاء.

 ورشة عسل لسشاقذة مؽاضيع تطبيق قابمية نقل األرقام الخمؽية في األردن
طست الييئة في شيخ كانػف الثاني كرشة عسل لسشاقذة مػاضيع تصبيق قابمية نقل األرقاـ الخمػية في األردف،
نّ
كذلظ بالتعاكف مع ىيئة السداعجة الفشية كتبادؿ السعمػمات بالسفػضية األكركبية ،شارؾ في الػرشة شخكات
االتراالت الخمػية في األردف باإلضافة إلى مجسػعة مغ مػضفي الييئة الستخرريغ في مذخكع قابمية نقل
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األرقاـ الخمػية كمػاصفاتيا .ىجفت الػرشة الػصػؿ إلى صيغة نيائية لمػثيقة الخاصة بالذخكط السخجعية لشطاـ
إدارة عسمية نقل األرقاـ الخمػية تسييجاً لمتصبيق الفعمي لمشطاـ كإتاحة نقل األرقاـ الخمػية في األردف.
 اليؽم العمسي بالتعاون مع شخكة رود انج شؽارتد االلسانية

نطست الييئة في شيخ شباط بالتعاكف مع شخكة رككد انج شػاتخز كككيميا السحمي شخكة الحمػؿ لالتراالت كانطسة
الحساية يػماً عمسياً بيجؼ زيادة الػعي حػؿ شخؽ قياس جػدة الفحػصات لمذبكات الخمػية كتعديد قجراتيا ،بسذاركة

مسثميغ عغ شخكات االتراالت السعشية كعجد مغ الجيات ذات العالقة كالسعشييغ في الييئة .باإلشارة إلى أف الييئة

معشية بتجريب الكػادر لجييا مغ خالؿ بشاء شخاكات حكيكية مع الجيات الستخررة لسػاكبة التصػرات الحاصمة في

قصاع االتراالت.

 ورشتا عسل( :أثخ التعخض لمحقؽل الكهخومغشاطيدية عمى الرحة والدالمة العامة) و(إنتخنت األشياء)
طست الييئة في شيخ اذار كرشتي عسل حػؿ "أثخ التعخض لمحقػؿ السغشاشيدية عمى الرحة كالدالمة العامة
نّ

ك"إنتخنت األشياء" بالتعاكف مع الخابصة الجكلية لسذغمي اليػاتف الستشقمة ) )GSMAكبسذاركة كاسعة مغ مذغمي

خجمات االتراالت الستشقمة ،كمشطسات السجتسع السجني كالجيات السحمية السعشية األخخػ ،باإلضافة إلى مسثميغ عغ

اإلدارات العخبية األعزاء في شبكة الييئات العخبية لتشطيع االتراالت كتقشية السعمػمات .كذلظ انصالقاً مغ الجكر
السشػط بالييئة كالستعمق بحساية حقػؽ كمرالح السدتفيجيغ مغ خجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات ،كحفاض ًا
عمى الرحة كالدالمة العامة ،باإلضافة إلى دكرىا في زيادة كعي السػاشغ األردني الستعمق بالسدتججات التكشػلػجية

الستدارعة التي تسذ جػانب حياتشا البذخية بسختمف مجاالتيا.
 رعاية تجخبة فشية لشقل اإلنتخنت عؼ طخيق شبكات الكهخباء
نّفحت الييئة في شيخ نيداف كبالتعاكف مع شخكة  SMT solutionتجخبة فشية لشقل اإلنتخنت عغ شخيق شبكات
الكيخباء كذلظ في ح خـ جامعة الديتػنة األردنية ،كبحزػر رئيذ الجامعة الجكتػر تخكي عبيجات ،كعجد مغ الكادر
األكاديسي التعميسي ،كشالب مغ الجامعة ،باإلضافة إلى مػضفيغ معشييغ مغ الييئة ،كمسثميغ مغ مؤسدات

إعالمية مختمفةبيجؼ إشالع الجيات السعشية عمى أحجث التقشيات الستعمقة بتقجيع خجمات تػصيل اإلنتخنت بأقل
التكاليف كالػقت كالجيج ،األمخ الحؼ يػّفخ خجمة اإلنتخنت لمسشاشق الشائية بدخعات عالية مدتخجمة البشية التحتية
الخاصة بذبكات الكيخباء كحجىا ،تشافذ الحمػؿ التقميجية الستػفخة حالياً كبكمف مالية بديصة ،حيث يصسح األردف

أف يكػف في شميعة الجكؿ التي تعتسج ىحه التقشية.

 ورشة عسل متخررة حؽل تشعيػ البيع بأسعار الجسمة لمذبكات ذات الدعات العالية
طست الييئة في شيخ حديخاف كرشة عسل حػؿ تشطيع البيع بأسعار الجسمة لمذبكات ذات الدعات العالية بالتعاكف
نّ

مع السجسػعة األكركمتػسصية لسشطسي االتراالت ( ،)EMERGبيجؼ تػفيخ إشار عاـ لمسذاركيغ مغ الجكؿ
األعزاء في السجسػعة لتبادؿ كجيات الشطخ كالخبخات فيسا يتعمق بالقزايا التشطيسية كاالقترادية لتصػيخ سياسات
تشطيع البيع بأسعار الجسمة لمذبكة ذات الدعات العالية حيث تع مشاقذة العجيج مغ السػاضيع ذات العالقة مثل مخاقبة

األسعار ،كتذجيع االستثسار ،كتحفيد السشافدة.
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 ورشة عسل متخررة حؽل تشعيػ الجيل الخامذ مؼ االتراالت الستشقمة
طست الييئة في شيخ أيمػؿ كرشة عسل متخررة حػؿ تشطيع الجيل الخامذ مغ االتراالت الستشقمة كذلظ
نّ

بالتعاكف مع شخكة ىػاكؼ بيجؼ اشالع مػضفي الييئة عمى آخخ التصػرات الحاصمة عالسياً في مجاؿ خجمات
الجيل الخامذ كإمكانية االستفادة مشيا كتصبيقيا عمى السدتػػ السحمي ،لغايات إتاحة تقجيع ىحه الخجمات مدتكبالً.

كقج تشاكلت الػرشة مػاضيع عجة ميا :دكر الجيل الخامذ في السداىسة في تصػيخ االقتراد الخقسي ،استعخاض

أفزل السسارسات العالس ية الستبعة في مجاؿ استخجاـ الصيف التخددؼ الالزـ لتقجيع ىحه الخجمات ،باالضافة إلى
استعخاض أفزل السسارسات التشطيسة العالسية الستبعة بيحا السجاؿ .
 ورشة عسل إقميسية حؽل التعخض البذخي لمسؽجات الكهخومغشاطيدية وندبة االمتراص الشؽعي
طست الييئة في شيخ كانػف االكؿ كرشة عسل حػؿ التعخض البذخؼ لمسػجات الكيخكمغشاشيدية كندبة
نّ

االمتراص الشػعي بالتعاكف مع الخابصة الجكلية لسذغمي اليػاتف الستشقمة ) ،)GSMAكبسذاركة كاسعة مغ مذغمي
خجمات االتراالت الستشقمة كمشطسات السجتسع السجني كالجيات السحمية ،باإلضافة إلى مسثميغ عغ اإلدارات العخبية

األعزاء في شبكة الييئات العخبية لتشطيع االتراالت كتقشية السعمػمات ،ككاف مغ أبخز السػاضيع التي تشاكلتيا

الػرشة :أنذصة الفخيق العالسي التابع لالتحاد الجكلي في مجاالت التعخض البذخؼ لمسػجات الكيخكمغشاشيدية

الرادرة عغ أنطسة االتراالت ،كالسبادغ التػجييية حػؿ مذخكع استذارة السشطسة الجكلية لمحساية مغ اإلشعاعات
غيخ السؤيشة ،كالسعاييخ الجكلية التي تتعمق بالتعخض لإلشعاعات كالرحة العامة ،كالسعاييخ كالذخكط الرحية
السعتسجة في كثيخ مغ الجكؿ العخبية ،باإلضافة إلى تػعية الجسيػر كتثكيفو حػؿ السػجات الكيخكمغشاشيدية.
 ورشة عسل تعخيفية بقطاع االتراالت لمجهاز القزائي

نطست الييئة في شيخ كانػف االكؿ كرشة عسل تعخيفية بقصاع االتراالت لمجياز القزائي األردني ،كذلظ تشفيحًا

لستصمبات الدياسة العامة لقصاعات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالبخيج  ٕٜٓٔكالستعمق بتػضيح كتعخيف

القزاة حػؿ قصاع االتراالت ،باإلضافة إلى شخح شبيعة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كالخجمات كاألسػاؽ
السختبصة بيا .كتزسشت كرشة العسل جمدات متخررة تشاكلت العجيج مغ السػاضيع :مغ أىسيا عقػد االشتخاؾ،

كتػثيق الخصػط السجفػعة مدبق ًا ،كتشطيع ارساؿ رسائل الجسمة بالسسمكة ،كجػدة الخجمة كالخبط البيشي ،كاسذ
كتعميسات تخصيط كتخريز كتخخيز كمخاقبة استخجاـ التخددات ،كمػضػع انياء السكالسات الجكلية كمخالفات

( ،sim boxكتشطيع قصاع البخيج في السسمكة.
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( )6التطؽيخ السؤسدي
 الهيكل التشعيسي لمهيئة

عسمت الييئة عمى مخاجعة مياـ السجيخيات كاألكصاؼ الػضيفية الخاصة باألقداـ التابعة ليا لغايات ضساف مأسدة العسل
كتحقيق التخررية فيو كرفع اإلنتاجية لجػ السجيخيات حيث تع العسل عمى:

ٔ .تصػيخ الييكل التشطيسي لمييئة مغ قبل المجشة السذكمة ليحه الغاية بفرل بعس مياـ األقداـ كاستحجاث أقداـ ججيجة
ككسا يمي:
 قدع التصػيخ السؤسدي لجػ مجيخية التخصيط كالتصػيخ السؤسدي فرل مياـ قدع التجقيق الفشي عغ مياـ قدع التجقيق االدارؼ لجػ كحجة الخقابة الجاخمية فرل مياـ قدع السخاقبة الستشقمة لمتخددات عغ قدع السخاقبة الثابتة لمتخددات لجػ مجيخية مخاقية كتفتيرالتخددات
 استحجاث قدع لتػلي مياـ أمغ شبكات االتراالت كمعمػماتيا لجػ مجيخية تشطيع خجمات كشبكاتاالتراالت
 فرل مياـ القزايا في قدع متخرز لجػ مجيخية الذؤكف القانػنية استحجاث قدع لتػلي مياـ مكافحة االحتياؿ كالتقميج لجػ مجيخية السػاصفات كالسػافقات ألجيدة االتراالتٕ .تحجيج مياـ كحجة شؤكف مجمذ السفػضيغ باستحجاث كل مغ مكتب الخئيذ التشفيحؼ كمكتب شؤكف مجمذ
السفػضيغ مخاجعة االكصاؼ الػضيفية الخاصة بالسجيخيات أعاله كاستحجاث كضائف ججيجة لتػلي السياـ حدب
التعجيالت التي تست عمى الييكل التشطيسي ،حيث تع اعتساد كاقخار (ٖٔٔ) كصفاً كضيفياً بشاء عمى ذلظ.
 البخامج التجريبية الجاخمية والخارجية

حخصا مغ الييئة عمى رفع سػية كقجرات كميارات كمعارؼ كادرىا بكافة مدتػياتو الػضيفية ،نّفحت الييئة خالؿ عاـ

 ٕٜٓٔعجداً مغ البخامج التجريبية الفشية الستخررة مع مخاكد تجريب محمية كعالسية كمجربيغ كخبخاء دكلييغ ،كسا
شارؾ عجد كبيخ في بخامج تجريبية داخمية أقيست داخل مبشى الييئة كأخخػ خارجية .كمغ أبخز البخامج :
-

بخامج تجريبية فشية متخررة تختبط بالعسميات الخئيدية ،أىسيا:
CCNA, CCNA Security, CCNP, Fundamantal of wirless communications, IOT,
 CA100, CISSP,الشافحة الػاحجة ،نطع السعمػمات الجغخافيو ،التعخيف بستصمبات التػافق

الكيخكمغشاشيدي ،الحػسبة الدحابية.
-

بخامج تجريبية ادارية متخررة تختبط بالعسميات السدانجة ،أىسيا:
كتابة التقاريخ الفشية ،مكيع معتسج ،الكيادة االبجاعية ،ادكات تشفيح السػازنة معاييخ السحاسبة الجكلية ،السمكية

الفكخية ،مشطػمة الصاقة االيجابية ،الجبمػـ االحتخافي في االعالـ ،محاسب حكػمي ،الخقابة السالية
كاالدارية ،استذخاؼ السدتقبل ،ادارة التغييخ ،ادارة السخاشخ،اعجاد الخصط الدشػية ،دكرات المغة االنجميدية

في السدتػيات السختمفة.
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 بخنامج التؽعية

بيجؼ تعديد التػاصل السدتسخ بيغ كافة مػضفي الييئة ،كنقل كتبادؿ السعارؼ فيسا بيشيع؛ تع عقج ما مجسػعو

( )ٕٜمحاضخة تػعػية تزسشت (٘ٔ) مادة معخفية مغ السػاضيع التخررية كالػضيفية كالسعخفية ،شارؾ في
تقجيسيا مخترػف مغ داخل الييئة كعجد مغ الجيات الخارجية الخاصة مشيا كالحكػمية.

( )7نذاطات السدؤولية السجتسعية
قامت الييئة انصالق ًا مغ حخصيا عمى السداىسة في متصمبات السدؤكلية السجتسعية ،بتشفيح العجيج مغ االنذصة
كالسبادرات الستخررة ،كساىست في العجيج مغ الحسالت الػششية التػعػية بالتعاكف مع السؤسدات السعشية كذلظ
دعساً لمسجتسع السحمي .كفيسا يمي ما قامت بو الييئة تحكيقاً ليحه الغاية:
 استسخار عسل الفخيق الستخرز لتسكيغ األشخاص ذكؼ اإلعاقة بخئاسة الييئة كعزػية السجمذ األعمى لذؤكف
األشخاص ذكؼ السعػقيغ ،ككل مغ شخكة زيغ كأكرانج األردنية كأمشية ،كشخكة إنتاج ،كاالئتالؼ األردني لحكؼ
اإلعاقة ،كالسمتقى الثقافي لمسكفػفيغ ،باإلضافة إلى مسثميغ مغ كل مغ اإلعاقة الدسعية كاإلعاقة البرخية

كالحخكية.

 تجريب عجد مغ الصالب كخخيجي الجامعات األردنية لسغ تتػافق شبيعة دراستيع مع شبيعة عسل الييئة.
 تػقيع كثيقة اتفاؽ كتفاىع مع بشظ السالبذ الخيخؼ ،أحج إدارات الييئة الخيخية األردنية الياشسية ،حيث قامت الييئة
بػضع صشجكؽ جسع تبخعات عيشية في مبشاىا ليتع جسع السالبذ كاألححية كاألححية كاأللعاب لرالح مشتفعي بشظ
السالبذ الخيخؼ.
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( )8االهجاف التذغيمية لمهيئة
.0

تحقيق الفعالية التشعيسية في قطاعي االتراالت وتكشؽلؽجيا السعمؽمات وقطاع البخيج.

ٔ ٔ-تصػيخ األشخ التشطيسية كفقاً لستصمبات كمدتججات قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع البخيج.
ٔ ٕ-تصػيخ العسميات الخئيدية كفقاً لشػع كمدتػػ التجخالت التشطيسية السقخة.

.9

ضسان السشافدة الفعالة وايجاد بيئة استثسارية محفدة في قطاعي االتراالت وتكشؽلؽجيا السعمؽمات وقطاع البخيج.

ٕ ٔ-الحج مغ الييسشة كعػائق دخػؿ الدػؽ.

ٕ ٕ-رفع مدتػػ التداـ السذغميغ بالتذخيعات كاألشخ الشاضسة لقصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع
البخيج.

ٕ ٖ-تذجيع السذغميغ عمى إدخاؿ خجمات ابتكارية حجيثة في قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع
البخيج.
ٕ ٗ-تصػيخ فعالية ككفاءة الييئة في إدارة السػارد الشادرة.
.3

تعديد فعالية الهيئة في حساية مرالح السدتفيجيؼ مؼ قطاعي االتراالت وتكشؽلؽجيا السعمؽمات وقطاع البخيج.

ٖ ٔ-زيادة الػعي لجػ السدتفيجيغ بخجمات االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كخجمات البخيج كخجمات التػثيق
اإللكتخكني.

ٖ ٕ-رفع مدتػػ تجابيخ حساية مرالح السدتفيجيغ مغ خجمات قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كقصاع
البخيج.
ٖ ٖ-تصػيخ فعالية ككفاءة الييئة في مخاقبة جػدة الخجمات السقجمة في قصاعي االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات
كقصاع البخيج كالخقابة عمى أعساؿ جيات التػثيق اإللكتخكني.

ٖ ٗ-ضساف مجػ كفاية كمالئسة أمغ أنطسة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات في السسمكة كتشػعيا كقجرتيا العامة
عمى التكيف الستس اخرية الخجمة في البشية التحتية ذات العالقة.

.4

تشسية القجرات السؤسدية لمهيئة والكفايات الؽظيفية لمعامميؼ فيها.

ٗ ٔ-تفعيل أثخ العسميات السدانجة في تحديغ نتائج العسميات الخئيدية.
ٗ ٕ-تصػيخ السسارسات الػضيفية الجاعسة لمعسميات الخئيدية كالسدانجة.
ٗ ٖ-تسكيغ الييئة باالمكانيات الفشية مغ أنطسة كبخامج تقشية.

ٗ ٗ-تشسية الكفايات الػضيفية السختبصة بالعسميات الخئيدية كالسدانجة.
ٗ ٘-العسل عمى جعل الييئة مخك اًد فشياً كتشطيسياً إقميسياً متسي اًد.
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( )9السمحقات
ممحق رقػ ()0
قطاع االتراالت وقطاع البخيج في السسمكة /مؤشخات وأرقام
ججول رقػ ()0
السؤشخات الستعمقة بخجمة الهاتف الثابت خالل الفتخة ()9109-9105
9105

9106

9109 9108 9107

العام
أعجاد السذتخكيؼ (الف)

369

359

398

309

307

ندبة االنتذار بيؼ الدكان ()%

4,1

3,6

3,9

3,0

3

ججول رقػ ()9
السؤشخات الستعمقة بخجمة الهاتف الستشقل الفعال خالل الفتخة ()9109-9105
العام
أعجاد االشتخاكات (الف)
ندبة االنتذار بيؼ الدكان ()%

9105

9106

9107

ٖٔ,ٜٚٛ

*ٜ,ٛٔٛ

ٖٓٚ,ٚٚٛ ٛ,ٖٚٔ ٜ,ٚ

٘ٗٔ

ٓٓٔ

ٜٚ

9109 9108
ٖٚ

٘ٛ

*تع اجخاء مخاجعة احتدابيا ليحا العاـ كفقاً لقاعجة بيانات السذغميغ الفعمية

ججول رقػ ()3
السؤشخات الستعمقة بسدتخجمي خجمة االنتخنت خال ل الفتخة ()9109-9105

أعجاد السدتخجميؼ (مميؽن)*

9105

9106

9107

9108

9109

العام

ٖٗ,ٙ

ٖ٘٘,

ٙ,ٙ

ٚ,ٛٚ

ٜ,ٖٛ

ندبة االنتذار بيؼ الدكان ()%

ٗٗٛ,

ٗ**٘ٙ,

**ٙ٘,ٚ

٘**ٚٙ,

**ٜٛ

* السرجر دائخة االحراءات العامة.
* تقجي اًخ مغ خالؿ حداب معجؿ الشسػ لألعػاـ الدابقة لحيغ تػفخ معمػمات فعمية.
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ججول رقػ ()4

*

السؤشخات الستعمقة بسذتخكي خجمة االنتخنت خالل الفتخة ()9109-9105
9105

9106

العام
أعجاد السذتخكيؼ (الف)

ٖٗ,ٓٙ

**ٕ,ٕٕٜ

ندبة االنتذار بيؼ الدكان ()%

ٖٕ٘ٓ,

ٖٕٖٗ,

9107

9109 9108

ٕٔ,ٕٓ٘ ٔ,ٜ٘ٔ ٕ,ٜٗ
ٕٔٗ,ٛ

٘ٔ٘,

ٖٗٔٔ,

* ال يذسل ىحا الخقع أعجاد مذتخكي خجمة االنتخنت مغ خالؿ الياتف الستشقل.
** معجؿ كفق تحجيث البيانات

ججول رقػ ()5

حجػ االستثسار في قطاع االتراالت (  ( ) 9109-9105بالسميؽن)
العام
الهاتف الثابت

الهاتف الخمؽي
مدودي خجمات البيانات والخجمات
الرؽتية

9105

9106

9109 9108 9107

ٕٓ

ٖٕ

ٕٙ

ٖٙ

ٕٖ

ٕٗٙ

ٚٚ

ٔٔٔ

ٖٜ

ٔٗٔ

ٙ

٘-

ٕٔ

ٙ

ٗ

خجمات اتراالت أخخى

ٓ,ٙ

ٓ,ٙٙ

٘ٓ,

ٓ,ٛ

ٓ,ٙ

السجسؽع

991

ٜ٘

ٓ٘ٔ

ٖٔٙ

ٔٚٛ

ججول رقػ ()6
عجد العامميؼ في قطاع االتراالت ( ) 9109-9105
العام

9105

9106

9107

9108

9109

الهاتف الثابت

الهاتف الخمؽي

ٕ٘٘ٔ

ٔ٘ٗٚ

ٗٔٗٛ

ٖٜٔٗ

ٖٔٗٔ

ٕٕ٘ٔ

ٕٓٗٙ

ٕٗٓٚ

ٕ٘ٔٔ

ٕٕٗٙ

االنتخنت

خجمات اتراالت أخخى

ٓٗٗ

ٕٖٙ

ٕٓٙ

ٕٗٚ

ٗ٘ٚ

ٕٗ

ٕٓٚ

ٜٔٙ

ٕٗٗ

ٜٓ

السجسؽع

4059

4995

4104

4145

4994
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مؤشخات قطاع البخيج
مجسؽع حجػ البعائث البخيجية الستجاولة (مميؽن)
9105

9106

9107

9108

9109

البعائث السحمية

03,9

04

9.4

01.5

00.00

البعائث الخارجية

9,0

0,9

6.7

6.8

3.7

السجسؽع

06

05,9

06.0

07.3

04.8

أعجاد مذغمي الخجمات البخيجية
9105

9106

9107

9108

9109

مذغمي البخيج العام

0

0

0

0

0

مذغمي البخيج الخاص

50

73

86

014

096

محمي

44

65

79

97

008

دولي

7

8

7

7

8

السجسؽع

59

74

87

015

097

أعجاد العامميؼ في قطاع البخيج
9105

9106

9107

9108

9109

مذغمي البخيج العام

0184

0163

0191

0170

0159

مذغمي البخيج الخاص

0139

956

0157

9983

4969

السجسؽع

9006

9109

9047

3354

5390
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ىيئة تشطيع قصاع االتراالت

مشصقة بيادر كادؼ الديخ /حي ديخ غبار /امتجاد شارع الذييج دمحم الدغػؿ – بشاية رقع (ٖٔ)

رقع الياتف (السقدع)+ٜٕٙ ٙ ٕ٘٘ٓٔٔٓ :
أرقاـ الفاكدات+ ٜٕٙ ٙ ٜٕٜ٘ٙٓٛ / + ٜٕٙ ٙ ٜٖ٘ٙٓٛٓ :
صشجكؽ بخيج رقع ٜٛ٘ٓٙٚ :الخمد البخيجؼ ٘ٔٔٔٛ
السػقع االلكتخكنيwww.trc.gov.jo :
البخيج االلكتخكنيtrc@trc.gov.jo:

صفحة الييئة عمى مشرات التػاصل االجتساعي (فيدبػؾ ،تػيتخ ،يػتيػب)@trcjo :
الخقع السجاني لتمقي كمتابعة الذكاكػٔٔٚٓٓٓ :
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