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( )1كلمة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي

الدكتور المهندس غازي الجبور
رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي
وإزاء هــذه األهم ّيــة ،فقــد دأبــت
احلكومــات املتعاقبــة علــى إيــاء
قطاعــات االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات والبريــد أهم ّيــة ورعاية
دائمــن ،وجتلّــى ذلــك بإنشــاء
هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات يف العــام
 1995لتكــون بذلــك أقــدم اولــى
الهيئــات التنظيميــة يف اململكــة،
حيث تو ّلت الهيئة مسؤولية تنظيم
قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومات ،فض ً
ال عن تو ّلي تنظيم
قطــاع البريــد يف اململكــة.

تلعب قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات البريد دوراً حيوياً يف عاملنا
اليــوم ،إذ أســهمت هــذه القطاعــات
يف تســريع وتيــرة التنميــة ،وإحــداث
حتــوالت كبيــرة يف املشــهد االقتصادي
العاملــي املعاصــر عــن طريــق جعــل
أســواق العمــل أكثــر شــمولية وابتــكاراً،
وخلــق وظائــف جديدة ومتنوعة ،ودعم
ر ّواد األعمــال ومتكينهــم مــن حتويــل
أفكارهــم اإلبداعيــة إلــى مشــاريع ذات
مــردود اقتصــادي ،وهــو مــا أ ّدى إلــى
وصــف العصــر الذي نعيش فيه بعصر
اقتصــاد املعرفــة الــذي يعتمـ ُد أساسـاً
على اإلســهامات االســتثنائية لقطاعي
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقــد اضطلعــت الهيئــة منــذ إنشــائها
اللذيــن أصبحــا احملــ ّرك الرئيســي حتــى اليــوم باملســؤوليات امللقاة على
لالقتصــاد يف مختلــف دول العالــم .عاتقهــا ،وأدت املهــام املوكولــة إليهــا
مت وجــه ،كمــا بذلــت جهــوداً
علــى أ ّ
وفض ـ ً
ا عــن الــدور األســاس الــذي حثيثــة ،وقامــت بأعمــال نوعيــة مــن
تلعبــه تلــك القطاعــات يف التنميــة أجــل تطويــر هــذه القطاعات متّخذ ًة
االقتصاديــة فقــد تغلغلــت هــذه يف ســبيل ذلــك عــدداً مــن اخلطــوات
القطاعــات داخــل القطاعــات اإلجرائيــة التــي أ ّدت إلــى تســريع
احليويــة األخــرى كالصحــة والتعليــم وتيــرة التطـ ّور فيهــا .وكانــت حصيلــة
والســياحة والنقــل وغيرهــا ،ولم يعد هــذه اجلهــود أ ْن أصبحــت هيئــة
بإمكان هذه القطاعات مواكبة حالة تنظيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
التدفــق املعــريف والتطــ ّور النوعــي املعلومات رائدة على املستوى احمللّي
التــي يعيشــها العالــم دون االســتعانة واالقليمــي ،يف املقابــل تســعى الهيئــة
بخدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا الــى حتقيــق رؤى وتطلعــات صاحــب
املعلومــات والبريــد مــن أجــل تعزيــز اجلاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي بــن
كفاءة أدائها لتكون مؤهل ًة للمساهمة احلســن امل ّعظــم – حفظــه اهلل –
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية الــذي يولــي قطاعــي االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات
وحتســن جــودة احليــاة.

أهميــة اســتثنائية ،ويــرى فيهمــا
فرصــة رائــدة للمســاهمة يف التنميــة
الشــاملة املســتدامة ،وتعزيــز فــرص
وطننــا يف التقــ ّدم واالزدهــار.
إن طموحاتنا يف هيئة تنظيم قطاع
ّ
االتصــاالت كبيــرة ،إذ تســير الهيئة
بخطى واثقة نحو حتقيق أهدافها
وتطلعاتهــا املســتقبلية ،وقــد كان
حصيلــة هــذه اجلهــود املبذولــة أن
حققت الهيئة إجنازات نوعية على
املســتوى الوطنــي ،والتــي كان مــن
أبرزهــا مؤخــراً الفــوز بجائزتــن
مــن « جائــزة امللــك عبد اهلل الثاني
لتم ّيز األداء احلكومي والشفافية»،
لتكــون اجلائزتــان مؤشــراً علــى
التطـ ّور الــذي تعيشــه الهيئــة ســوا ًء
علــى مســتوى أداء موظفيهــا ،أم
علــى مســتوى اخلدمــات التــي
تقدمهــا ،واجلهــود التــي تبذلهــا
ّ
لتنظيــم العمــل يف قطاعــي
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
وقطــاع البريــد ،كمــا ســتعمل
الهيئــة علــى رفــع كفــاءة أدائهــا،
ومتكــن مواردهــا البشــرية مــن
أدوات التم ّيــز ،لبلــوغ رؤيــة الهيئــة
ممثلـ ًة يف التميــز يف جعل قطاعي
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
وقطــاع البريــد ،أكثــر القطاعــات
دعمـاً للنمــو على الصعيــد الوطني
واألفضــل أدا ًء يف التنظيــم علــى
الصعيــد اإلقليمــي.
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( )2نبذة عن الهيئـة
( )1-2النشــأة
أنشــئت هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت مبوجــب قانــون االتصــاالت رقــم 13
لســنة  ،1995كمؤسســة حكوميــة مســتقلة معنيــة بتنظيــم قطاعــي االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات ،وذلــك مــن خــال املســؤوليات التــي تقــع علــى عاتقهــا،
ومهــام عديــدة مــن ضمنهــا “تنظيــم خدمات االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومات
يف اململكــة وفقـاً للسياســة العامــة املقــررة لضمــان تقــدمي خدمــات االتصاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات للمســتفيدين بســوية عاليــة وأســعار معقولــة ومبــا
يحقــق األداء األمثــل لقطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات” ،اضافــة
الــى “وضــع أســس تنظيــم قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات مبــا
يتفــق مــع السياســة العامــة املقــررة لتقــدمي تلــك اخلدمــات علــى النحــو الــذي
تقتضيــه متطلبــات التنميــة الشــاملة يف اململكــة” ،و”حتديــد احلــد األدنــى
لدرجــة جــودة اخلدمــة التــي يلتــزم املرخــص لهــم بتقدميهــا لتحقيــق حاجــات
املســتفيدين بالتشــاور مــع املرخــص لهــم ودون الزامهــم بحلــول تقنيــة محــددة”
وغيرهــا مــن املهــام التنظيميــة املتخصصــة.
وتســاهم الهيئــة يف متثيــل اململكــة االردنيــة الهاشــمية بالتعــاون مــع وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف احملافل املتخصصة ذات العالقة مبهام
الهيئــة ،كمــا تتولــى الهيئــة مهــام تنظيــم قطــاع البريــد يف اململكــة ومراقبــة أداء
جميــع مقدمــي اخلدمــات البريديــة والتأكــد مــن التزامهــم بنصــوص القانــون
تنفيــذاً ألحــكام قانــون اخلدمــات البريديــة رقــم ( )34لســنة .2007
إضافــة لذلــك ،تتولــى الهيئــة مهمــة ترخيــص واعتمــاد جهــات التوثيــق
االلكترونــي ،وتنفيــذ أعمــال املراقبــة والتدقيــق علــى تلــك اجلهــات وذلــك
مبوجــب أحــكام قانــون املعامــات االلكترونيــة رقــم ( )15لســنة 2015
واالنظمــة الصــادرة مبوجبــه.
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( )2-2الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية:
الرؤية

التميــز يف جعــل قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات
وقطــاع البريــد ،أكثــر القطاعــات دعمـاً للنمــو علــى الصعيد
الوطنــي واألفضــل أدا ًء يف التنظيــم علــى الصعيــد اإلقليمي

هيئــة حكوميــة مســتقلة لتنظيــم أداء قطاعي االتصاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريد ،وحتفيز املنافســة
فيهــا ،وحمايــة مصالــح املســتفيدين منهــا ،ومراقبــة
تطبيــق معاييــر جــودة اخلدمــات وتقدميهــا بأســعار
مالئمــة ومبــا يحقــق النمــو املســتدام يف أداء هــذه
القطاعــات ضمــن إطــار عمــل مؤسســي مــع الشــركاء،
وباالعتمــاد علــى مــوارد بشــرية متخصصــة ومتميــزة.

القيم الجوهرية

الرسالـة

§الشراكة املستدامــــــة
§اإلصغـــــــاء ملتلقي اخلدمــــــات
§التركيز على النتـــــائج
§التحسني املستمر
§تطبيق معــــايير احلاكميـــــة الرشيدة
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( )3-2مجلس المفوضين
مبوجــب أحــكام قانــون االتصــاالت رقــم ( )13لســنة  1995وتعديالتــه ،يتولــى إدارة الهيئــة واإلشــراف عليهــا مجلــس
يســمى (مجلــس املفوضــن) يؤلــف مــن خمســة أعضــاء متفرغــن يتــم تعيينهــم بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى
تنســيب رئيــس الــوزراء املســتند إلــى توصيــة وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات .ومــع نهايــة العــام  2018ضــم
مجلــس مفوضــي الهيئــة كل مــن:

أعضاء مجلس مفوضي الهيئة

سعادة الدكتور المهندس غازي الجبور
رئيس مجلس المفوضين – الرئيس التنفيذي
اعتباراً من 2015/6/28

عطوفة المهندس االنصاري المشاقبة
نائب رئيس مجلس المفوضين اعتباراً من 2015/9/25
عضو مجلس المفوضين اعتباراً من 2011/9/25

عطوفة المهندس جمعه الطيب
عضو مجلس المفوضين
اعتباراً من 2013/11/11
تم التجديد منذ 2017/11/11
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عطوفة المهندس رياض أحمد البطاينه
عضو مجلس المفوضين
اعتباراً من 2013/10/27
تم التجديد منذ تاريخ 2017/10/27

المخطط التنظيمي لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت
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( )3الملخـص التنفيـذي
إن املتصفــح لتقريــر الهيئــة الســنوي لعــام  2018ومــا تضمنــه مــن أبــرز املنجــزات التــي حققتهــا يف مجــال تنظيــم
قطاعــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد ،يــدرك مــدى التــزام الهيئــة بتنفيــذ األدوار واملهــام املنوطــة
بهــا جلعــل تلــك القطاعــات محفــزاً رئيســياً وفاعـ ً
ا لكافــة قطاعــات العمــل األخــرى ،وخيــر مــا يســتدل عليــه بهــذا
اخلصــوص هــو فــوز الهيئــة باملركــز األول  /املرحلــة البرونزيــة ضمــن قطــاع “البنيــة التحتيــة والطاقــة” مــن جائــزة
امللــك عبــد اهلل الثانــي لتميــز األداء احلكومــي والشــفافية ،باإلضافــة إلــى جائــزة “أفضــل إجنــاز”.
هــذا ،وتضمــن التقريــر مــا مت حتقيقــه بهــدف تهيئــة الظــروف املالئمــة للتقــدم بقطــاع االتصــاالت مــن خــال
ترخيــص الطيــف التــرددي ،وحتفيــز املنافســة ،وتوفيــر خدمــات جديــدة ،وتبســيط لإلجــراءات .إضافــة إلــى ذلــك
يتنــاول التقريــر مــا حتقــق مــن منجــزات هادفــة إلــى تهيئــة الظــروف املالئمــة للتقــدم بقطــاع التجــارة االلكترونيــة،
وتعزيــز كفــاءة اســتخدام الطيــف التــرددي الراديــوي ،وضمــان تقــدمي خدمــات ذات جــودة وكفــاءة عاليــة ،كمــا
وتنــاول التقريــر مــا حققتــه الهيئــة يف مجــال حمايــة مصالــح املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات والبريــد كتلقــي ومتابعــة شــكاوى املســتفيدين ،ومتكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن النفــاذ إلــى خدمــات
االتصــاالت ،والقيــام بزيــارات تفتيشــية ميدانيــة وجــوالت متخصصــة ،إضافــة إلــى تنفيــذ وإطــاق حمــات توعويــة
ونشــاطات إعالميــة متنوعــة تهــدف إلــى إبــراز الــدور الــذي تلعبــه الهيئــة والبرامــج واملبــادرات التــي تعنــى بهــا يف
القطاعــات ذات العالقــة ،ناهيــك عــن الــدور الــذي تلعبــه الهيئــة لضمــان الفعاليــة التنظيميــة لقطــاع البريــد والــذي
يعــد قطاعـاً واعــداً ومحــركاً فاعـ ً
ا لقطاعــات العمــل األخــرى.
هــذا وأشــارت صفحــات التقريــر إلــى النشــاطات التــي مت تنفيذهــا لغايــات التواصــل مــع مؤسســات املجتمــع
املدنــي خــال العــام  ، 2018كمــا وتنــاول التقريــر أهــم مشــاركات الهيئــة اخلارجيــة املتخصصــة والتــي نظمتهــا
مؤسســات ومنظمــات دوليــة متخصصــة تعنــى بقطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد ،كمــا
وقامــت الهيئــة وبالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة املتخصصــة بعقــد العديــد مــن الفعاليــات وورش العمــل التــي
تناولــت العديــد مــن املواضيــع املتخصصــة ومبشــاركة اجلهــات احملليــة ذات العالقــة مــن شــركات اتصــاالت معنيــة
ومؤسســات حكوميــة وأهليــة ،إضافــة إلــى مشــاركة فاعلــة مــن املعنيــن واملتخصصــن مــن الهيئــة وعلــى كافــة
املســتويات االداريــة ذات العالقــة.
كمــا يتطــرق التقريــر الــى مــا حققتــه الهيئــة مــن منجــزات فيمــا يتعلــق بالتطويــر املؤسســي ،كانتقــال الهيئــة
إلــى مقرهــا الدائــم اجلديــد ،وتنفيــذ برامــج تدريبيــة داخليــة شــاركت بهــا كافــة املســتويات االداريــة ومبواضيــع
متخصصــة ذات عالقــة بعمــل املديريــات ،باإلضافــة إلــى ذكــر أهــم نشــاطات الهيئــة املتعلقــة باملســؤولية املجتمعيــة
والتــي مــن أبرزهــا متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن النفــاذ إلى خدمــات االتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات حيث
مت تشــكيل فريــق عمــل متخصــص برئاســة الهيئــة وعضويــة املجلــس األعلــى لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة وكل
مــن شــركة زيــن وأوراجن وأمنيــة وشــركة إنتــاج وغيرهــا مــن املؤسســات واملنظمــات التــي تُعنــى بشــؤون األشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،وتنفيــذاً للــدور املنــوط بالهيئــة واملتعلــق باملســوؤلية املجتمعيــة قامــت الهيئــة بتدريــب عــدد مــن طــاب
وخريجــي اجلامعــات األردنيــة يف الهيئــة ،وقامــت بحملــة للتبــرع بالــدم مــع مركــز احلســن للســرطان ،باإلضافــة
إلــى عقــد جلســة حواريــة بالتعــاون مــع املركــز حــول أهميــة الكشــف املبكــر عــن ســرطان الثــدي.
كمــا ويتضمــن التقريــر عــدداً مــن املالحــق ذات العالقــة ،مثــل مؤشــرات قطــاع االتصــاالت وقطــاع البريــد،
واحلســابات اخلتاميــة للهيئــة لعــام .2018
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( )4انجازات الهيئة في العام 2018
ـت هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت العديــد مــن اإلجنــازات علــى الصعيديــن الداخلــي (محلي ـاً) واخلارجــي
حققـ ْ
(إقليميـاً ودوليـاً) ،وذلــك مــن خــال قدرتهــا علــى التعامــل بفعاليــة مــع مــا يفــرزه العصــر احلالــي مــن مســتجدات
متســارعة يف عالــم االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،وتالي ـاً أبــرز منجــزات الهيئــة خــال عــام :2018

( )1-4جوائز التميز واالبداع
“جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتم ّيز األداء الحكومي والشفافية”:

فــازت الهيئــة باملركــز األول/املرحلــة البرونزيــة ضمــن قطــاع “البنيــة التحتيــة والطاقــة” للــدورة الثامنــة
( )2017/2016مــن جائــزة امللــك عبــد اهلل الثانــي لتم ّيــز األداء احلكومــي والشــفافية.
كمــا وحصلــت الهيئــة علــى جائــزة “أفضــل إجنــاز” .وتس ـلّم اجلائزتــن رئيــس مجلــس مفوضــي الهيئــة الدكتــور
املهنــدس غــازي اجلبــور يف احلفــل الــذي رعــاه جاللــة امللــك عبــد اهلل الثانــي بــن احلســن.

جائزة االبتكار الحكومي:

فــاز رئيــس مجلــس مفوضــي الهيئــة الدكتــور املهنــدس غازي اجلبــور بجائزة االبتكار احلكومي يف أســواق االتصاالت
املتنقلــة الناشــئة لعــام  ،2018التــي متنحهــا الرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة  GSMAللجهــات احلكوميــة
وذلــك ضمــن حفــل كبيــر حضــره ملــك أســبانيا فيليــب الســادس ،باإلضافــة إلــى أعضــاء مجلــس إدارة الرابطــة،
وكان ذلــك خــال االجتمــاع الــوزاري للرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة ( )2018/2/28-26يف برشــلونة.
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( )2-4تعزيز بيئة قطاع االتصاالت :
لغايــات تهيئــة الظــروف املالئمــة الالزمــة لتحقيــق املنافســة الفعالــة ،واحلــد مــن آثــار الهيمنــة ،وتقليــل عوائــق
الدخــول إلــى الســوق ،وتوفيــر خدمــات جديــدة وتبســيط اإلجــراءات ،قامــت الهيئــة خــال العــام  2018بتحقيــق
إجنــازات متنوعــة ،كان مــن أبرزهــا:
ترخيص نطاقات ترددية:

§ §املوافقــة علــى طلــب شــركة أوراجن األردن للحصــول علــى ترخيــص للحزمــة التردديــة بعــرض ( )10+10م.هـــ
يف النطــاق التــرددي ( )2600م.هـــ لتقــدمي خدمــات االتصــاالت املتنقلــة مــن اجليــل الرابــع املتقــدم ،حيــث
ـكل رســمي إطــاق شــبكة اجليــل الرابــع املتقــدم  4G+, 4.5G, LTE+, LTEمطلــع
بــدأت شــركة أوراجن وبشـ ٍ
عام .2018
§ §االســتمرار يف إتاحــة املزيــد مــن النطاقــات التردديــة 3500 ،2100 ،1800 ،800 :م.هـــ لتمكني مشــغلي شــبكات
االتصــاالت املتنقلــة والثابتــة مــن تقــدمي خدمــات جديــدة بجــودة عاليــة وتغطيــة واســعة.
تحفيز المنافسة:

§ §إجــراء املراجعــة اجلديــدة ألســواق خدمــات االتصــاالت املتنقلــة وأســواق خدمــات االتصــاالت الثابتــة عريضــة
النطــاق وأســواق خدمــات االتصــاالت الثابتــة ضيقــة النطــاق وأســواق الــدارات املؤجــرة ،حيــث ســيتم مراجعــة
هــذه األســواق وتصنيــف املشــغلني املهيمنــن فيهــا ،ومراجعــة العالجــات واألحــكام التنظيميــة النافــذة للحــد من
آثــار الهيمنــة ،وتقييــم اآلثــار املترتبــة جــراء تطبيــق هــذه العالجــات ،وإزالــة أيــة عالجــات أو أحــكام تنظيميــة
غيــر مبــررة مطبقــة علــى املشــغلني غيــر املهيمنــن  -إن وجــدت -ومبــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون االتصــاالت
وتعليمــات حمايــة املنافســة يف قطــاع االتصــاالت الصــادرة عــن الهيئــة.
§ §اجنــاز الدراســة اخلاصــة لقيــاس أثــر الضرائــب املفروضــة علــى شــركات االتصــاالت املتنقلــة علــى كل مــن
اإليــرادات املتأتيــة للخزينــة وللمشــغلني ،وذلــك بالتعــاون مــع إحــدى دور اخلبــرة العامليــة. ،
§ §اجنــاز الدراســة املتعلقــة بأثــر متديــد مــدة ســريان رخــص التــرددات الراديويــة للجيــل الرابــع  4Gملشــغلي
شــبكات االتصــاالت املتنقلــة ،بالتعــاون مــع إحــدى دور اخلبــرة العامليــة ،حيــث مت رفــع نتائجهــا للجهــات
املختصــة صاحبــة الصالحيــة والتــي بدورهــا ســتتخذ القــرار املناســب وفــق التشــريعات املعمــول بهــا.
تبسيط اإلجراءات:

لغايــات تبســيط اإلجــراءات وتوفيــر الوقــت واجلهــد علــى جميــع املســتفيدين مــن اخلدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة،
ممــا ينعكــس علــى القطــاع كافــة ،قامــت الهيئــة خــال عــام  2018مبــا يلــي:
§ § ابــرام إتفاقيــة مــع الشــركة األردنيــة ألنظمــة الدفــع والتقــاص ( )Jo-PACCلتحصيــل الفواتيــر إلكترونيــا
(إي-فواتيركــم) وذلــك ضمــن إطــار ســعي الهيئــة يف تفعيــل اخلدمــات اإللكترونيــة املقدمــة للمســتفيدين ،حيــث
ســتطلق الهيئــة مجموعــة مــن اخلدمــات التــي تســتخدم الدفــع اإللكترونــي لتتكامــل مــع  50خدمــة ســتقدمها
خــال عــام .2019
§ §التوقيــع علــى ملحــق اتفاقيــة البطاقــات االئتمانيــة ،والــذي جمــع بــن الهيئــة وشــركة نتــورك إنترناشــيونال،
املــزود الرائــد حللــول الدفــع اإللكترونــي يف منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا ،يف إطــار ســعي الهيئــة املســتمر
يف تفعيــل اخلدمــات اإللكترونيــة املقدمــة للمســتفيدين .حيــث ســتتمكن الهيئــة مــن حتصيــل اإليــرادات
والرســوم احلكوميــة باســتخدام بطاقــات الدفــع اإللكترونــي بالتعــاون مــع شــركة نتــورك إنترناشــيونال يف
األردن ،بهــدف تبســيط إجــراءات حتصيــل اإليــرادات والرســوم ،وبالتالــي التســهيل علــى املواطنــن وتوفيــر
الوقــت واجلهــد واملــال .
8

§ § ربــط كادر مــن طاقــم الهيئــه إلكترونيــا عــن بعــد مــع جمــرك مطــار امللكــة عليــاء الدولي/الشــحن واملنطقــة احلــرة،
وذلــك لتنفيــذ مناوبــات يوميــة متتــد ملــا بعــد انتهــاء ســاعات الــدوام الرســمي لغايــات إجنــاز البيانــات اجلمركيــة
والتخليــص علــى البضائــع الــواردة علــى الطائــرات القادمــة ،حيــث تعــد هــذه املبــادرة األولــى علــى املســتوى احلكومــي.
§ §االســتمرار يف إجــراء املراجعــة الدوريــة لتعرفــة ترخيــص التــرددات واملوافقــات اخلاصــة بأجهــزة االتصــاالت،
ممــا يــؤدي إلــى تخفيــض املتطلبــات واإلجــراءات مــا أمكــن ،وتخفيــف أعبــاء احلصــول علــى املوافقــات النوعيــة
وموافقــات اإلدخــال لتلــك األجهــزة.
§ §أعداد البيانات اجلمركية من خالل مكاتب الهيئة اخلارجية خالل عام :2018
– –بلغ عدد البيانات اجلمركية املنجزة يف جمرك مطار امللكة علياء الدولي 16170 :بياناً جمركياً
– –بلغ عدد البيانات اجلمركية املنجزة يف جمرك العقبة 2007 :بياناً جمركياً

( )3-4تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي:
لغايــات تعزيــز كفــاءة اســتخدام الطيــف التــرددي يف اململكــة ،ومواكبــة التطــورات التقنيــة العامليــة قامــت الهيئــة
خــال العــام  2018مبــا يلــي:
§ §االنتهــاء مــن إعــداد اجلــدول الوطنــي لتوزيــع التــرددات وفقــاً للوائــح الراديــو ومخرجــات املؤمتــر العاملــي
لإلتصــاالت الراديويــة  WRC-15متهيــدا القــراره حســب االصــول .
§ §اســتمرار العمــل ضمــن الفريــق الفنــي الــذي مت تشــكيله بالتعــاون مــع “القــوات املســلحة – اجليــش العربي” لوضــع اتفاقيــة
لتنظيــم اســتخدام الطيــف التــرددي يف اململكــة ،مبــا يشــمل فصــل االســتخدام املدنــي للتــرددات عــن االســتخدام العســكري.
§ §االســتمرار يف حتديــث السياســات املتعلقــة باســتخدام وتخطيــط التــرددات بشــكل مســتمر آخذيــن بعــن
االعتبــار التغيــرات يف ظــروف الســوق والتطــورات التكنولوجيــة واملدخــات التــي يتــم تقدميهــا مــن قبــل
أصحــاب العالقــة مــن القطاعــن العــام واخلــاص.
§ §االســتمرار يف متابعــة حتديــث البيانــات اخلاصــة بالوصــات واملواقــع الراديويــة العاملــة لــدى الشــركات
املقدمــة خلدمــات االتصــاالت العامــة وإضافتهــا علــى قواعــد البيانــات اخلاصــة بالهيئــة.
§ §االســتمرار يف إجــراء املســوحات امليدانيــة واالســتجابة إلــى شــكاوى التداخــل واتخــاذ إجــراءات مباشــرة
ومتناســبة إلزالــة االســتخدام غيــر القانونــي للطيــف التــرددي وتصويــب األوضــاع املخالفــة مــن قبــل املرخصــن
§ §زيــادة متكــن العاملــن يف الهيئــة مــن ذوي االختصــاص مــن خــال تنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات املتخصصــة
وتوفيــر التدريــب والعمــل علــى نقــل واكتســاب املعــارف احلديثــة مــن خــال عقــد الــدورات واملشــاركة يف ورش
العمــل املتخصصــة بالتعــاون مــع كبريــات الشــركات املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة التــي تعمــل ضمــن نطــاق
االختصــاص ومبشــاركة املعنيــن مــن الــدول العربيــة.
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( )4-4تعزيز النفاذ لإلنترنت:
لغايــات تعزيــز النفــاذ لإلنترنــت وتوفيــر خدمــات اإلنترنــت بأســعار مناســبة لكافــة املســتخدمني وزيــادة
انتشــارها ،خصوصــاً النفــاذ عريــض النطــاق ،يف كافــة مناطــق اململكــة وباألخــص املناطــق الريفيــة ،عملــت
الهيئــة علــى مــا يلــي:
§ §أقــرار وثيقــة “ الورقــة اخلضــراء حــول انترنــت األشــياء “ بعــد االنتهــاء مــن استشــارة كافــة األطــراف املعنية
يف القطــاع ،حيــث تضمنــت هــذه الوثيقــة توصيــات الهيئــة املتعلقــة بتقــدمي خدمــات إنترنــت األشــياء ومنــط
االتصــال آلــة مــع آلــة ( )IoT & M2Mباإلضافــة إلــى توجهــات الهيئــة للتعامــل مــع املوضــوع مســتقبال،
ومبــا يشــمل :آليــات الترخيــص ،الترقيــم ،العنونــة ،التــرددات ،التقييــس ،اخلصوصيــة /الســرية واألمــن،
باإلضافــة إلــى التوصيــات املتعلقــة بالعوائــد والرســوم واألجــور ،وذلــك اســتنادا إلــى أفضــل التوجهــات
واملمارســات العامليــة.
§ §تشــكيل جلنــة متخصصــة برئاســة الهيئــة وعضويــة كافــة األطــراف ذات العالقــة لغايــات العمــل علــى إعــداد
تعليمــات ترخيــص خدمــات إنترنــت األشــياء .IoT
§ §إجنــاز أول مشــروع ريــادي لتجربــة تقــدمي خدمــات إنترنــت األشــياء يف اململكــة بالتعــاون مــع شــركة التــرو
العامليــة وإحــدى الشــركات املرخصــة داخــل اململكــة لتقــدمي خدمــات االتصــاالت العامــة  ،وذلــك باســتخدام
النطــاق التــرددي  2400ميجــا هرتــز ،حيــث ســتقوم الهيئــة يف املرحلــة القادمــة بتقييــم نتائــج التجــارب
واالســتفاده منهــا يف وضــع اإلطــار التنظيمــي املنــوي تبنيــه لتمكــن تقــدمي خدمــات إنترنــت األشــياء
مســتقب ً
ال بشــكل جتــاري داخــل اململكــة ،األمــر الــذي ســوف يوفــر فرص ـاً جديــدة للشــركات الراغبــة يف
االســتثمار يف هــذا املجــال.
§ §دراســة طلبــات مقدمــة مــن شــركات متعــددة للحصــول علــى التراخيــص املناســبة لتقــدمي خدمــات جديــدة
مــن ِشــأنها زيــادة نســب انتشــار اإلنترنــت مثــل تركيــب كوابــل األليــاف الضوئيــة وتقــدمي خدمــات الربــط
اآلمــن واإلنترنــت بســعات عاليــة وخيــارات متعــددة ،كمــا وســتوفر حلــوالً تقنيــة متنوعــة مــن حيــث التكنولوجيــا
واجلــودة ومبــا يلبــي املتطلبــات املختلفــة لقطاعــات األعمــال ،باإلضافــة إلــى مــا توفــره مــن قيــم مضافــة إلــى
االقتصــاد الوطنــي وخلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة وفــرص عمــل جديــدة.
§ §تشــكيل فريــق عمــل وبالتعــاون مــع األطــراف املعنيــة لدراســة مشــروع بنــاء نقطــة الربــط احمللــي علــى اإلنترنــت
.Local Internet Exchange Point
§ §االســتمرار يف املوافقــة علــى العــروض التجاريــة املقدمــة مــن الشــركات املــزودة لإلنترنــت التــي تتميــز بأســعار
معتدلــة مخصصــة للمحافظــات ذات نســب انتشــار متدنيــة.
§ §االســتمرار يف تشــجيع املنافســة يف أســواق خدمــات اإلنترنــت احملليــة التــي تقــدم اخلدمــة بتقنياتهــا املختلفــة
مــن خــال مجموعــة مــن اإلجــراءات التنظيميــة والســوقية التــي مــن شــأنها ضمــان تقــدمي خدمــات موثوقــة
وبأســعار مقتــدر عليهــا وضمــن العديــد مــن اخليــارات املتاحــة.
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( )5-4تعزيز بيئة قطاع تكنولوجيا المعلومات:
التجارة االلكترونية :
انطالق ـاً مــن أهميــة قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات وإيجــاد بيئــة تنظيميــة وتشــريعية قــادرة علــى تنميــة وحتفيــز التجــارة
اإللكترونيــة ،قامــت الهيئــة بـــ:

§
§

§
§
§
§

§ اقــرار التعديــات املتعلقــة بالتعليمــات الناظمــة لترخيــص واعتمــاد وتنظيــم أعمــال اجلهــات الراغبــة بإصــدار
شــهادات التوثيــق اإللكترونــي وتقــدمي اخلدمــات املتعلقــة بهــا يف اململكــة .كمــا ومت نشــرها علــى موقــع الهيئــة
اإللكترونــي وتبليــغ اجلهــات ذات العالقــة.
§توقيــع مذكــرة التفاهــم املُع ّدلــة بــن هيئــة تنظيــم قطــاع االتصــاالت والبنــك املركــزي األردنــي بهــدف التعــاون
والتنســيق بينهمــا يف مجــال الرقابــة واإلشــراف ،وك ٌل يف مجــال اختصاصــه ،علــى مقدمــي خدمــة الدفــع
بواســطة الهاتــف النقــال ومشــغلي شــبكات االتصــاالت املتنقلــة .
§املشــاركة يف أعمــال اللجنــة الفنيــة املشــكلة بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ووزارة
الصناعــة والتجــارة والتمويــن لوضــع األســس الفعليــة لتمكــن وزارة الصناعــة والتجــارة مــن إجــراء أعمــال
هيئــة التســجيل للخدمــات احلكوميــة املقدمــة لقطــاع التجــارة.
§املشــاركة يف أعمــال اللجنــة الفنيــة إلصــدار تعليمــات األعمــال اإللكترونيــة لدائــرة اجلمــارك لتمكينهــا مــن
تقــدمي خدماتهــا اإللكترونيــة اســتناداً ألحــكام قانــون املعامــات اإللكترونيــة.
§االســتمرار يف التشــاور مــع القطاعــات التجاريــة والصناعيــة لتحســن األطــر القانونيــة والتنظيميــة لقطــاع
التجــارة اإللكترونيــة يف األردن ،ومتكــن القطاعــات مــن االعتمــاد علــى اخلدمــات اإللكترونيــة التــي تقدمهــا
جهــات التوثيــق اإللكترونــي املســتهدفة.
§االســتمرار يف إجــراء الدراســات املســحية لقطــاع التجــارة اإللكترونيــة يف األردن وتشــجيع املؤسســات اخلدميــة
لقطــاع التجــارة وتوعيتهــا ألهميــة تقــدمي اخلدمــات اإللكترونيــة املوثوقــة مــن خــال الربــط علــى منظومــة
التوثيــق اجلذريــة.

االستخدام اآلمن لإلنترنت:

قامــت الهيئــة وضمــن ســعيها املتواصــل يف موضــوع االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت وحمايــة األطفــال بوضــع خطــة
شــاملة للتوعيــة مبضمــون إرشــادات االســتخدام اآلمــن لإلنترنــت ،كمــا ورصــدت مــا يتوفــر لــدى املرخــص لهــم
بالقطــاع مــن وســائل للرقابــة العائليــة ،إضافــة الــى عقــد ورشــة عمــل لتبــادل املعرفــة واخلبــرة الفنيــة والتقنيــة بــن
املرخــص لهــم لوضــع خطــط وبرامــج العمــل املناســبة وبحســب مــا ميكــن تطبيقــه مســتقب ً
ال لتوفيــر خدمــة الرقابــة
العائليــة لتغطــي كافــة املســتفيدين مــن خدمــات اإلنترنــت يف اململكــة ،هــذا باإلضافــة إلــى احلمــات التوعويــة
التــي تطلقهــا الهيئــة وعبــر وســائل اإلعــام املختلفــة باإلضافــة إلــى صفحاتهــا عبــر منصــات التواصــل االجتماعــي.
المحافظة على أمن شبكات االتصاالت ومنع االستخدام غير الشرعي لشبكات االتصاالت:

اســتمرار عمــل الهيئــة بالكشــف وحتديــد موقــع األجهــزة والشــبكات ( )SIM Boxesالتــي تســتخدم يف إنهــاء
املكاملــات الدوليــة بطــرق غيــر مشــروعة ( )Fraudعلــى شــبكات االتصــاالت اخللويــة املرخصــة وذلــك حمايــة ألمــن
االتصــاالت ،وعــدم الســماح بتمريــر مكاملــات بطــرق غيــر مشــروعة مــن وإلــى جهــات غيــر معلومــة وغيــر موثقــة
ومعروفــة ،وإيــداع اجلهــات املخالفــة للقضــاء.
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( )6-4ضمان جودة الخدمات :

لغايــات حتســن مســتوى جــودة اخلدمــات املقدمــة مــن جانــب مشــغلي خدمــات االتصــاالت املتنقلــة ،باإلضافــة إلــى
التزامهــم بزيــادة التغطيــة ،قامــت الهيئــة بالعمــل علــى احملــاور التاليــة:
§ §االســتمرار يف إجــراء القياســات املتعلقــة بجــودة خدمــات االتصــاالت اخللويــة والتغطيــة جلميــع أنــواع
التكنولوجيــا املســتخدمة ( ،)2G 3G 4Gوالتعامــل مــع الشــكاوى الــواردة للهيئــة بهــذا اخلصــوص مــن خــال
قيــام الفــرق الفنيــة يف الهيئــة بزيــارة املواقــع امليدانيــة وإجــراء الفحوصــات الفنيــة الالزمــة لشــكاوى التغطيــة
واســتكمال إجــراءات التنســيق مــع الشــركات املعنيــة حللهــا.
§ §االســتمرار يف مراقبــة عمــل محطــات البــث االذاعــي العاملــة وفــق التشــكيل التــرددي ( )FMمــن  87،5م.هـــ -
 108م.هـــ لتفــادي حــدوث مشــاكل تتعلــق بالتداخــل الســلبي والتشــويش.

( )7-4حماية مصالح المستفيدين :

لغايــات حمايــة مصالــح املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،واالســتمرار يف نشــر التوعيــة
التــي تســاعدهم يف اتخــاذ قــرارات واعيــة مبــا يتعلــق مبشــترياتهم مــن خدمــات االتصــاالت ،قامــت الهيئــة مبــا يلــي:

تلقي ومتابعة وحل شكاوى المستفيدين:

§ §تل ّقــت الهيئــة ( )3786شــكوى خــال عــام  ،2018وذلــك مــن خــال القنــوات التــي خصصتهــا لتلقــي ومتابعــة
شــكاوى املســتفيدين ،مت معاجلــة مــا مجموعــه ( )3149شــكوى منهــا.
§ §حتديــث نظــام تلقــي ومتابعــة الشــكاوى وربطــه بوســائل التواصــل االجتماعي ،كما ومت ربط شــركات االتصاالت
واإلنترنــت والبريــد علــى النظــام لغايات تســريع إجــراءات وعمليات متابعة الشــكاوى وحلها.
§ §متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة والتح ّديــات الســمعية والنطقيــة مــن التقــدم بشــكاواهم متعلقــة باالتصــاالت وذلــك مــن
خــال املوقــع اإللكترونــي للهيئــة كونــه يحتــوي علــى شــخصية إلكترونيــة تقــوم بترجمــة نــص الشــكوى إلــى لغــة اإلشــارة.
تنفيذ جوالت تفتيشية:

اســتمرت الهيئــة يف تنفيــذ جــوالت تفتيشــية دوريــة علــى نقــاط البيــع يف مختلــف محافظــات اململكــة حمايــة ملصالــح
املســتفيدين مــن جهــة وحمايــة للشــركات واجلهــات احلاصــة علــى الترخيــص مــن جهــة أخــرى ،حيــث مت خــال عــام
2018ضبــط مــا مجموعــه  34مركــز بيــع اتصــاالت دوليــة غيــر حاصــل علــى موافقــة الهيئــة ومت حتويلهــم للقضــاء.

دراسة عروض الشركات وعقود االشتراك:

تقــوم الهيئــة وبشــكل مســتمر بدراســة كافــة العــروض التجاريــة خلدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والتــي يتــم
اإلعــان عنهــا مــن قبــل شــركات االتصــاالت واإلنترنــت ،حيــث قامــت الهيئــة بدراســة مــا مجموعــه 13عرضـاً جتاريـاً خــال
عــام  2018والتأكــد مــن مطابقتهــا لتعليمــات وقــرارات الهيئــة وعــدم إخاللهــا باملنافســة ،هــذا باإلضافــة إلــى دراســة مــا
مجموعــه  7عقــود اشــتراك مقدمــة مــن شــركات االتصــاالت واإلنترنــت يف اململكــة ،مت املوافقــة علــى خمســة منهــا.
التدقيق على انظمة شحن الدفع وانظمة الفوترة:

تعاقــدت الهيئــة مــع شــركة فرنســية متخصصــة للتدقيــق علــى أنظمــة شــحن خدمــات الدفــع املســبق )،(Pre-Paid
وأنظمــة الفوتــرة خلدمــات الدفــع الالحــق ) (Post-Paidلكافــة اخلدمــات املقدمــة مــن مشــغلي خدمــات االتصــاالت،
وذلــك مــن خــال فحــص ســجالت املرخــص لهــم الفنيــة والتأكــد مــن ســامة ودقــة األنظمــة املتبعــة إلصــدار
الفواتيــر وبطاقــات الشــحن ،وباالســتناد إلــى أفضــل املمارســات العامليــة الصــادرة عــن معهــد التقييــس األوروبــي.
عدد الشركات المرخصة:

بلغ عدد الشركات املرخص لها تقدمي خدمات االتصاالت العامة يف اململكة مع نهاية العام  2018ما مجموعه ( )69شركة:
( )22شركة حاصلة على رخصة اتصاالت فردية.
( )47شركة حاصلة على رخصة اتصاالت فئوية.
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تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات االتصاالت:

§

§

§
§
§

§تشكيل فريق عمل متخصص لتمكني ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات برئاسة
الهيئة وعضوية كل من املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وشركة البتراء األردنية لالتصاالت املتنقلة
(اوراجن) ،والشركة األردنية خلدمات الهواتف املتنقلة (زين) ،وشركة أمنية لالتصاالت املتنقلة ،واجلمعية األردنية
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (إنتاج) ،واالئتالف األردني لذوي اإلعاقة وامللتقى الثقايف للمكفوفني باإلضافة
الى ممثلني عن كل من اإلعاقة السمعية واإلعاقة البصرية واإلعاقة احلركية.
§توفير خدمة الترجمة بلغة اإلشارة ملراجعي الهيئة من األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية وذلك من خالل توفير
تواصل مرئي (بالصوت والصورة) مع مترجم للغة اإلشارة والذي يقوم بدوره بتقدمي ترجمة فورية للشخص
من ذوي اإلعاقة السمعية وللموظف الذي يتواصل معه ليتمكن الشخص األصم من التعبير عن احتياجاته
ومتطلباته وبنفس الوقت يتمكن املوظف من تقدمي اخلدمة املطلوبة وبأحسن وجه ،علماً أن الهيئة أول
مؤسسة حكومية تقدم هذه اخلدمة.
§عقد برنامج تدريبي ملوظفي أقسام خدمات اجلمهور وشؤون املستفيدين يف كل من وشركات االتصاالت
اخللوية (زين ،أوراجن األردن ،أمنية) ،حول آليات وطرق التواصل مع األشخاص ذوي اإلعاقة ،وكيفية تذليل
املعيقات التي يواجهونها عند حصولهم على خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
§إطالق مبادرة (معكم  -أقوى) الهادفة إلى تفعيل املسؤولية املجتمعية لتبني العديد من النشاطات واإلجراءات املختلفة
التي من شأنها تسريع وتسهيل نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى وسائل وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
§استالم الشكاوى عن طريق موقع الهيئة اإللكتروني الذي يتيح تقدمي الشكاوى لذوي التحديات السمعية
والنطقية كونه يحتوي على شخصية كرتونية تقوم بترجمة النص إلى لغة االشارة.

إطالق حمالت توعوية:

أطلقــت الهيئــة خــال العــام  2018العديــد مــن حمــات التوعيــة املتخصصــة من خالل مؤسســة االذاعــة والتلفزيون
ومــن خــال تلفزيــون قنــاة رؤيــا تناولــت مواضيــع مختلفــة لزيــادة وعــي املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد ،وكان مــن أهــم هــذه احلمــات:
§ §حملة الرسائل واملكاملات الدولية االحتيالية
§ §حملة ادخال او استيراد اجهزة االتصاالت من خارج اململكة
§ §حملة اإلعالن عن الرقم املجاني للهيئة
§ §حملة العقود والعروض التجارية
§ §حملة حجب الرسائل الدعائية
§ §حملة ضبط الهواتف عند املناطق احلدودية
§ §حملة رخص استخدام الترددات
§ §حملة يف حال فقدان أو سرقة الهاتف اخللوي
§ §حملة التعامل مع البعائث البريدية
§ §حملة موجهة ألولياء األمور حول تطبيقات األجهزة اخللوية
§ §حملة حول انتقال مقر الهيئة إلى مقرها الدائم
§ §حملة ألصحاب املتاجر اإللكترونية وصفحات التسوق على منصات التواصل االجتماعي
§ §حملة حول تطبيقات األجهزة اخللوية واليدوية الذكية
ومــن اجلديــر باإلشــارة أن الهيئــة حرصــت علــى التواصــل املباشــر مــع املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد مــن خــال صفحــات الهيئــة علــى منصــات التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بهــا،
حيــث قامــت بالــرد علــى استفســاراتهم ومالحظاتهــم ،وبــث إعالناتهــا التوعويــة التــي وصــل عددهــا إلــى مــا يقــارب
الـــ  80إعالنـاً ،كمــا وقامــت بنشــر أخبارهــا الصحفيــة ،وآخــر اإلحصائيــات والتقاريــر التــي تصــدر عنهــا ،باإلضافة
أنهــا اســتمرت بتلقــي الشــكاوى وحتويلهــا إلــى الدوائــر املعنيــة يف الهيئــة ملعاجلتهــا.
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( )8-4ضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد:
لغايــات تطويــر قطــاع البريــد يف األردن علــى النحــو الــذي يتيــح االســتفادة مــن اخلدمــات املقدمــة مــن خــال
الشــركات العاملــة ،قامــت الهيئــة خــال العــام  2018بـــ:
§ §اســتمرار العمــل مبشــروع حتديــد نقــاط النفــاذ البريــدي التابعــة لشــركة البريــد األردنــي ومشــغلي البريــد
اخلــاص علــى اخلرائــط اللوحيــة ( )Tabletحيــث مت االنتهــاء مــن املرحلــة األولــى يف محافظــات اجلنــوب
(العقبــة ،معــان ،الطفيلــة ،الكــرك) باإلضافــة إلــى محافظــة مادبــا وجــاري العمــل علــى اســتكمال املشــروع يف
باقــي محافظــات اململكــة.
§ §املشاركة يف تعديل عقد األداء لشركة البريد األردني.
§ §اعتمــاد تعليمــات مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب اخلاصــة باجلهــات التــي تقــدم خدمــات بريديــة
رقــم ( )2لســنة .2018
§ §البــدء يف دراســة مشــروع أمتتــة إجــراءات العمــل وتبســيط اإلجــراءات املتبعــة للحصــول علــى رخصــة مشــغل
بريــد خــاص والتفاصيــل املتعلقــة بهــا الكترونيـاً كتجديــد الرخصــة أو حتويلهــا أو إلغائهــا باإلضافــة الــى إنشــاء
بوابــة إلكترونيــة لضمــان التواصــل الفعــال مــع مشــغلي البريــد اخلــاص ومشــغل البريــد العــام.
§ §البــدء يف ترخيــص الشــركات التــي تعمــل علــى تقــدمي اخلدمــات البريديــة مــن خــال التطبيقــات الذكيــة
نتيجــة لزيــادة الطلــب علــى األســواق االلكترونيــة والتــي تتزامــن مــع حاجتهــا الــى شــركات التوصيــل والتــي
يجــب أن تكــون معتمــدة و مرخصــة مــن قبــل الهيئــة.
§ §البــدء يف اجــراء الدراســات املســحية اخلاصــة بخدمــات التجــارة اإللكترونيــة ملشــغلي البريــد اخلــاص ومشــغل
البريــد العــام.
§ §اطــاق حمــات توعويــة عــن ضــرورة تعامــل االســواق االلكترونيــة وصفحــات التســوق ملواقــع التواصــل
االجتماعــي مــع جهــات نقــل بعائــث بريديــة مرخصــة يف اململكــة.
§ §البدء يف دراسة مشروع التحول الرقمي لقطاع البريد.
§ §االســتمرار يف مراقبــة تنفيــذ مشــغل البريــد العــام لشــروط عقــد األداء مــن خــال دراســة مهــل التوجيــه
باإلضافــة الــى مراقبــة التــزام مشــغلي البريــد اخلــاص املرخصــن بالتشــريعات البريديــة النافــذة والتأكــد
مــن التزامهــم مبعاييــر الصحــة والســامة العامــة يف نقــل البعائــث البريديــة ،والقيــام بجــوالت تفتيشــية دوريــة
وتكثيــف الضبوطــات علــى اجلهــات املخالفــة وحتويلهــا للقضــاء.
§ §استمرار العمل على دراسة تعديل أسعار اخلدمات احلصرية.
§ §اســتمرار العمــل علــى مراجعــة قانــون اخلدمــات البريديــة ونظــام ترخيــص مشــغلي البريــد اخلــاص مبــا يتوافــق
مــع متطلبــات املرحلة.
§ §اســتقبال شــكاوى املنتفعــن مــن خدمــات شــركة البريــد االردنــي ومشــغلي البريــد اخلــاص والقيــام باالجــراءات
الالزمــة حلــل هــذه الشــكاوى
§ §االستمرار يف إعداد ونشر البيانات واملؤشرات اإلحصائية بهدف دراسة ومراقبة تطور السوق البريدي.
§ §ازديــاد عــدد الشــركات املرخصــة لتقــدمي اخلدمــات البريديــة يف اململكــة نتيجــة للمراقبــة املســتمرة مــن جانــب
الهيئــة علــى أداء مشــغلي اخلدمــات البريديــة ،ممــا ميهــد الطريــق للتجــارة االلكترونيــة ،حيــث ارتفــع عــدد
الشــركات مــن ( )96شــركة حتــى نهايــة عــام  2017الــى ( )102شــركة حتــى نهايــة عــام  2018بجانــب مشــغل
البريــد العــام شــركة البريــد األردنــي.
§ §بلــغ عــدد مشــغلي البريــد املرخصــن يف قطــاع اخلدمــات البريديــة مــع نهايــة العــام  2018مــا مجموعــه
( )102مشــغل:
( )7مشغلني حاصلني على رخصة مشغل بريد /فئة دولي.
( )95مشغل بريد /فئة محلي
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( )5تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني
حرصــت الهيئــة خــال العــام  2018علــى تعزيــز وتقويــة أواصــر التواصــل مــع كافــة مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن
خــال تنظيــم زيــارات رســمية للعديــد مــن تلــك اجلهــات ملقــر الهيئــة ،وذلــك بهــدف اطــاع كافــة املعنيــن علــى
الــدور الــذي تلعبــه الهيئــة يف املجــال التنظيمــي واملشــاريع التــي تعكــف الهيئــة علــى اجنازهــا:
زيارة دولة رئيس الوزراء لمبنى الهيئة:

قــام دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور هانــي امللقــي يف شــهر كانــون الثانــي مــن العــام  2018بزيــارة إلــى الهيئــة
اطلــع خاللهــا علــى أهــم منجــزات ونشــاطات الهيئــة واملرافــق واخلدمــات التــي تقدمهــا لكافــة املســتفيدين
مــن خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والبريــد .وتفقــد الدكتــور امللقــي خــال اجلولــة قاعــة خدمــة
املراجعــن ( .)one –stop- shopواطلــع علــى آليــة عمــل قســم شــؤون املســتفيدين املعنــي بتلقــي ومتابعــة
شــكاوى املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات البريديــة ،باإلضافــة لزيــارة
مركــز مراقبــة اجلــودة املتخصــص الــذي مت انشــاؤه ملراقبــة جــودة خدمــات االتصــاالت اخللويــة ومحطــات البــث
االذاعــي العاملــة وفــق التشــكيل التــرددي .FM

زيارة وفد مجلس محافظة العاصمة:

قــام وفــد مــن مجلــس محافظــة العاصمــة يف شــهر كانــون الثانــي مــن العــام  2018بزيــارة إلــى الهيئــة اطلــع خاللهــا علــى
النشــاطات والبرامــج التــي تنفذهــا الهيئــة يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد يف اململكــة.
حيــث أعــرب نائــب رئيــس مجلــس احملافظــة احملامــي مهنــد النعيمــات عــن تقديــره وزمالئــه بالــدور الــذي تلعبــه
الهيئــة يف تنظيــم قطــاع االتصــاالت وقطــاع البريــد يف اململكــة ،مشــيداً مبــا حققتــه الهيئــة مــن اجنــازات متواصلــة
والتــي تعكــس الــدور احلقيقــي ملؤسســاتنا الوطنيــة ،داعيــاً الــى ضــرورة ايجــاد شــراكة مســتمرة بــن مجلــس
احملافظــة والهيئــة مبــا يخــدم مصالــح املواطنــن.
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زيارة وفد اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين السابقين

قــام وفــد مــن اللجنــة الوطنيــة للمتقاعديــن العســكريني الســابقني يف شــهر شــباط مــن العــام  2018بزيــارة الــى
الهيئــة اطلــع خاللهــا علــى البرامــج واملشــاريع التــي تنفذهــا الهيئــة يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
املعلومــات وقطــاع البريــد يف اململكــة.
وخــال الزيــارة اطلــع علــى مرافــق الهيئــة والنشــاطات والبرامــج التــي تنفذهــا يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت
وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد يف اململكــة.

زيارة مؤسس ورئيس مجموعة طالل أبو غزاله:

قــام مؤســس ورئيــس مجموعــة طــال ابــو غزالــه الدكتــور طــال ابــو غزالــه يف شــهر اذار مــن العــام 2018
بزيــارة الهيئــة اطلــع خــال الزيــارة علــى قاعــة خدمــة املراجعــن التــي يتــم مــن خاللهــا اجنــاز معامــات إدخــال
واســتيراد أجهــزة االتصــاالت املتنوعــة ،كمــا اطلــع علــى آليــة عمــل قســم شــؤون املســتفيدين املعنــي بتلقــي
ومتابعــة شــكاوى املســتفيدين مــن خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات البريديــة إضافــة إلــى
زيــارة مركــز مراقبــة جلــودة املتخصــص مبراقبــة جــودة خدمــات االتصــاالت اخللويــة ومحطــات البــث اإلذاعــي
العاملــة وفــق التشــكيل التــرددي  FMواملصمــم وفق ـاً ألحــدث التقنيــات واملعاييــر العامليــة ،حيــث قــدم خــال
الزيــارة محاضــرة امــام موظفــي الهيئــة تناولــت جتربتــه املهنيــة واملراحــل التــي عاشــها منــذ الطفولــة والــدروس
والعبــر املســتفادة مــن تلــك التجــارب.
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زيارة كتلة الحداثة والتنمية النيابية

قــام رئيــس وأعضــاء كتلــة احلداثــة والتنميــة النيابيــة يف شــهر آب مــن العــام  2018بزيــارة إلــى مبنــى الهيئــة
وبحضــور وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املهنــدس مثنــى الغرايبــة ،حيــث اطلــع الوفــد خــال الزيــارة علــى
مرافــق الهيئــة وأهــم النشــاطات والبرامــج التــي تنفذهــا يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
وقطــاع البريــد يف اململكــة .وخــال الزيــارة ،قــام الوفــد باإلطــاع علــى مرافــق الهيئــة والنشــاطات والبرامــج التــي
تنفذهــا يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد يف اململكــة.

زيارة وفد هيئة االتصاالت الخاصة

قــام وفــد مــن هيئــة االتصــاالت اخلاصــة يف شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام  2018بزيــارة للهيئــة اطلــع خاللهــا علــى
البرامــج واملشــاريع التــي تنفذهــا الهيئــة يف مجــال تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وقطــاع البريــد
يف اململكــة ،وجتربــة الهيئــة يف إجــراء التحضيــرات التــي ســبقت الفــوز بجائــزة امللــك عبــداهلل الثانــي لتميــز األداء
احلكومي والشــفافيه.
وأعــرب اعضــاء الوفــد الزائــر عــن ســعادتهم بهــذه الزيــارة التــي اطلعــوا خاللهــا علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الهيئــة
يف تنظيــم قطــاع االتصــاالت وقطــاع البريــد يف اململكــة ،مشــيدين باالجنــازات التــي حققتهــا الهيئــة والتــي توجــت
بفــوز الهيئــة بجائــزة امللــك عبــداهلل الثانــي لتميــز االداء احلكومــي والشــفافيه.
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( )6المشاركات الخارجية والفعاليات المحلية لعام 2018
( )1-6المشاركات الخارجية
االجتماع الوزاري للرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة  2018/2/28-26برشلونة

شــاركت الهيئــة برئاســة رئيــس مجلــس املفوضــن الدكتــور املهنــدس غــازي اجلبــور ضمــن وفــد اململكــة املشــارك
يف فعاليــات االجتمــاع الــوزاري للرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة GSMA Ministerial Programme 2018
الــذي ضــم منظمــي االتصــاالت وصانعــي السياســات وممثلــي القطــاع اخلــاص ألكثــر مــن  167دولــة ومنظمــة
دوليــة ،ومبشــاركة لقيــادات عامليــة يف قطاعــات جديــدة ممثلــة بقطاعــات التمويــل والرعايــة الصحيــة ،وذلــك
بهــدف فتــح قنــوات احلــوار والتواصــل علــى مســتوى رفيــع “القيــادات” لصياغــة سياســات وأطــر تنظيميــة مــن
شــأنها تشــجيع وزيــادة دور وتأثيــر صناعــة االتصــاالت املتنقلــة يف أحــداث التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة
وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة التــي تبنتهــا األمم املتحــدة لأللفيــة اجلديــدة.
مت خــال االجتمــاع اإلعــان عــن فــوز الدكتــور اجلبــور بجائــزة االبتــكار احلكومــي يف أســواق االتصــاالت املتنقلــة
الناشــئة لعــام  ،2018والتــي متنحهــا الرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة للجهــات احلكوميــة وذلــك ضمــن
حفــل كبيــر بحضــور ملــك إســبانيا فيليــب الســادس.
االجتماع الرسمي السادس عشر لشبكة الهيئات العربية لتنظيم االتصاالت
وتقنية المعلومات  2018/10/4-1 ،البحرين

شــاركت الهيئــة يف فعاليــات االجتمــاع الســادس عشــر لشــبكة الهيئــات العربيــة لتنظيــم االتصــاالت وتقنيــة
املعلومــات الــذي عقــد يف البحريــن يف الفتــرة مــن  ،2018/10/4-1حيــث شــاركت الهيئــة يف اجتمــاع اخلبــراء
الــذي هــدف إلــى الوقــوف علــى ســير العمــل يف مشــاريع الشــبكة املختلفــة مثــل مشــروع تبــادل اخلبــرات يف مراقبــة
جــودة خدمــات االتصــاالت اخللويــة وحمايــة شــؤون املســتفيدين ،باإلضافــة إلــى مشــروع الدراســة املقارنــة ألســعار
االتصــاالت يف الدوليــة.
مؤتمر المندوبين المفوضين  2018/11/16-10/29االمارات العربية المتحدة

شــارك وفــد مــن الهيئــة يف مؤمتــر املندوبــن املفوضــن والــذي عقــد يف دبــي خــال ،2018/11/16-10/29
ومبشــاركة قرابــة ( )3000مشــارك ميثلــون  180دولــة  ،وكان أبــرز نتائجــه انتخــاب فريــق جديــد إلدارة االحتــاد
الدولــي لالتصــاالت لألربــع الســنوات القادمــة وإقــرار اخلطتــن االســتراتيجية واملاليــة لالحتــاد ،باإلضافــة إلــى
املوافقــة علــى تعديــل وإصــدار العديــد مــن القــرارات التــي تناولــت التحديــات املعاصــرة واملســتقبلية لقطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات عاملي ـاً.
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( )٢-6الفعاليات المحلية
االجتماع السادس للمجلس التشاوري للخدمات المالية الرقمية

اســتضافت الهيئــة يف شــهر شــباط مــن العــام  2018فعاليــات االجتمــاع الســادس للمجلــس التشــاوري للخدمــات
املاليــة الرقميــة ،وذلــك بالتعــاون مــع البنــك املركــزي والوكالــة األملانيــة للتعــاون الدولــي ،ومبشــاركة واســعة مــن
أعضــاء املجلــس التشــاوري للخدمــات املاليــة الرقميــة والقطــاع املالــي واملصــريف وقطــاع االتصــاالت.
جــرى خــال االجتمــاع مناقشــة موضــوع “مكافحــة متويــل اإلرهــاب وغســل األمــوال مــن خــال نظــام البدالــة
الوطنيــة  ”JoMoPayوذلــك للخــروج بتوصيــات تكفــل حمايــة اململكــة ومواطنيهــا مــن املخاطــر احملتملــة مــن متويــل
اإلرهــاب وغســل األمــوال الــذي يتعلــق باخلدمــات املاليــة الرقميــة.

اليوم العلمي بالتعاون مع شركة رود اند شوارتز االلمانية

نظمــت الهيئــة يف شــهر شــباط بالتعــاون مــع شــركة روود انــد شــواترز ووكيلهــا احمللــي شــركة احللــول لالتصــاالت
وانظمــة احلمايــة يومـاً علميـاً بهــدف زيــادة الوعــي حــول طــرق قيــاس جــودة الفحوصــات للشــبكات اخللويــة وتعزيــز
قدراتهــا ،مبشــاركة ممثلــن عــن شــركات االتصــاالت املعنيــة وعــدد مــن اجلهــات ذات العالقــة واملعنيــن يف الهيئــة.
واشــار رئيــس مجلــس مفوضــي الهيئــة الدكتــور املهنــدس غــازي اجلبــور أن الهيئــة معنيــة بتدريــب الكــوادر لديهــا من
خــال بنــاء شــراكات حقيقيــة مــع اجلهــات املتخصصــة ،وذلــك ملواكبــة التطــورات احلاصلــة يف قطــاع االتصــاالت،
مؤكــداً علــى حــرص الهيئــة علــى اســتمرارية مثــل هــذه الشــراكات ملــا فيــه مصلحــة كافــة العاملــن يف القطــاع،
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ورشة عمل إقليمية حول إنترنت األشياء:

ّ
نظمــت الهيئــة يف شــهر نيســان مــن العــام  2018ورشــة عمــل إقليميــة متخصصــة حــول “إنترنــت األشــياء” ،وذلــك
بالتعــاون مــع الرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة  GSMAومبشــاركة واســعة مــن ممثلــن عــن اإلدارات
العربيــة األعضــاء يف شــبكة الهيئــات العربيــة لتنظيــم االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات ،ومشــغلي خدمــات االتصــاالت
املتنقلــة احملليــن واإلقليميــن ،باإلضافــة إلــى اجلهــات احملليــة ذات العالقــة.
ومت مناقشــة العديــد مــن املواضيــع املهمــة ذات العالقــة بإنترنــت األشــياء مــن النواحــي التنظيميــة واالقتصاديــة والفنيــة مثــل:
التعريــف بإنترنــت األشــياء ،وتوقعــات النمــو فيــه ،ونظــرة تقنيــة عاليــة املســتوى خاصــة باألجهــزة املتنقلــة يف مجــال إنترنــت
االشــياء ،ومنــاذج مختلفــة متعلقــة بإنترنــت األشــياء ،واالســتراتيجيات احلكوميــة للحــث علــى اعتمــاد إنترنــت األشــياء.

ورشة عمل متخصصة حول الخدمات الرقمية

نظمــت الهيئــة يف شــهر نيســان مــن العــام  2018ورشــة عمــل متخصصة حول “األمور التنظيميــة املتعلقة باخلدمات
الرقميــة” وذلــك بالتعــاون مــع شــركة ) (Cullen Internationalومبشــاركة مــن مشــغلي خدمــات االتصــاالت املتنقلــة
واجلهــات احملليــة املعنية.
وهدفــت الورشــة الــى تعريــف املشــاركني باملنهجيــات التــي يتبعهــا االحتــاد األوروبــي يف التعامــل مــع اخلدمــات
الرقميــة مثــل احلوســبة الســحابية وتطبيقــات االنترنــت مثــل الواتســاب واليوتيــوب ،كمــا ناقشــت األمــور التنظيمية
املتعلقــة بحمايــة البيانــات وخصوصيــة مســتخدمي خدمــات االتصــاالت ،واإلطــار التنظيمــي للتعامــل مــع تطبيــق
االنترنــت (.)over the top
ورشة عمل حول آليات الرقابة العائلية واستخدام األطفال اآلمن لالنترنت

ّ
نظمــت الهيئــة يف شــهر كانــون االول مــن العــام  2018ورشــة عمــل حــول آليــات الرقابــة العائليــة واســتخدام
األطفــال اآلمــن لالنترنــت ،وذلــك مبشــاركة واســعة مــن مشــغلي خدمــات االتصــاالت املتنقلــة ومــزودي
خدمــات االنترنــت باململكــة ،حيــث جــاء تنظيــم هــذه الورشــة تنفيــذاً اللتزامــات الهيئــة املنصــوص عليهــا
يف وثيقــة السياســة العامــة للحكومــة يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والتــي تنــص علــى إتخــاذ
كافــة اإلجــراءات التشــريعية والتنظيميــة التــي مــن شــأنها حمايــة األطفــال واحلــد مــن النفــاذ إلــى أي
محتــوى غيــر مرغــوب بــه.
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االجتماع الرابع والعشرين للفريق العربي الدائم للطيف الترددي

اســتضافت الهيئــة يف شــهر كانــون االول مــن العــام  2018فعاليــات االجتمــاع الرابــع والعشــرين للفريــق العربــي
الدائــم للطيــف التــرددي ومبشــاركة عربيــة واســعة مــن ممثلــي العديــد مــن إدارات التنظيــم يف دول العربيــة،
وبحضــور ممثلــن عــن املجموعــات اإلقليميــة املختصــة بــإدارة الطيــف التــرددي وممثــل األمانــة الفنيــة ملجلــس
الــوزراء العــرب لالتصــاالت واملعلومــات وممثــل عــن االحتــاد الدولــي لالتصــاالت ،واألمانــة العامــة ملجلــس التعــاون
اخلليجــي /املكتــب الفنــي لالتصــاالت ،باإلضافــة إلــى الرابطــة الدوليــة ملشــغلي الهواتــف املتنقلــة ) (GSMAوممثــل
عــن احتــاد اإلذاعــات األوروبــي ،كمــا شــاركت ( )30شــركة منهــا شــركات مصنعــة وشــركات مقدمــة خدمة وشــركات
إدارة اتصــاالت أقمــار صناعيــة.
وهــدف االجتمــاع إلــى إتاحــة املجــال لــادارات العربيــة للتنســيق بشــأن جميــع املســائل املتصلــة بــإدارة الطيــف
التــرددي ،والتفــاوض ووضــع املقترحــات العربيــة املشــتركة لبنــود جــدول أعمــال املؤمتــر العاملــي لالتصــاالت
الراديويــة ( )WRCالقــادم ،باإلضافــة الــى تقييــم التقــدم املنجــز يف الدراســات املتعلقــة ببنــود جــدول أعمــال
املؤمتــرات العامليــة لالتصــاالت الراديويــة وإعــداد املســاهمات املشــتركة الجتماعــات قطــاع االتصــاالت الراديويــة
التابــع لالحتــاد الدولــي لالتصــاالت (.)ITU-R
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( )7التطوير المؤسسي
انتقال الهيئة إلى مقرها الدائم

قامــت الهيئــة منتصــف العــام  2018باالنتقــال الــى مقرهــا الدائــم اجلديــد ؛ وذلــك تلبيــة الحتياجــات مراجعيهــا
ومبــا يتناســب مــع متطلبــات واحتياجــات العمــل فيهــا ،حيــث جــاء املوقــع اجلديــد ضمــن موقـ ٍـع جغــرا ٍّ
يف مالئـ ٍـم،
ميتــاز بســهولة الوصــول إليــه مــن قبــل مراجعــي الهيئــة ،مــع توفــر مواقــف اصطفــاف للســيارات لكافــة مراجعــي
وموظفــي الهيئــة ،كمــا واشــتمل املوقــع علــى مســاحات مناســبة ألجهــزة الفحــص واملراقبــة املوجــودة لــدى الهيئــة،
ويســتوعب متطلبــات التنظيــم اإلداري اجلديــد.

البرامج التدريبية الداخلية والخارجية

حرصــا مــن الهيئــة علــى رفــع ســوية وقــدرات ومهــارات ومعــارف كادرهــا بكافــة مســتوياته الوظيفيــة ،ن ّفــذت الهيئــة
خــال عــام  2018عــدداً مــن البرامــج التدريبيــة مــع مراكــز تدريــب محليــة وعامليــة ومدربــن وخبــراء دوليــن ،حيــث
ُعقــد العديــد مــن البرامــج التدريبيــة داخــل مبنــى الهيئــة ،ممــا ســاهم يف إشــراك أكبــر عــدد ممكــن مــن موظفــي
الهيئــة ،وتعظيــم حافزيــة املشــاركة لديهــم يف التدريــب.
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ومن أبرز البرامج التدريبية التي شارك بها موظفو الهيئة:
دورة نظام ديوان اخلدمة املدنية
اتكيت التواصل والتعامل مع االشخاص ذوي االعاقة
ورشة عمل التدقيق على انظمة الشحن والفوترة
ورشة توعية حول تقييم وحتسني ممارسات احلوكمة
التدريــب علــى أنظمــة مراقبــة التــرددات املتنقلــة بعــد
االســتالم املصنعــي FAT
 ASMSنظام ادارة الطيف الترددي احملوسب
اجتماع فريق العمل اخلاص بأنظمة اإلتّصاالت املتنقّلة ال ّدولية
ملتقى أمن املعلومات
مؤمتر حتديات واقع االتصاالت
ورشة عمل بعنوان قرصنة القنوات املشفرة

حلقة عمل اطالق مشروع االحتاد البريدي العاملي االقليمي

Cyper Security
internet of things
Managing and Regulating the Radio Spectrom

ورشة عمل املتخصصة “IOT/ M2M Regulation
with focus on autonomous driving

Spectrum Monitring Mesurment&Techniques
performance quality of service
Fundimantal of Wireless Communication
/ cullen internationalاالقتصاد الرقمي
performance quality of service

إدارة المعرفة

مت تفعيــل مفهــوم إدارة املعرفــة لالحتفــاظ بــاألداء املنظمــي املعتمــد علــى اخلبــرة واملعرفــة وحتســينه وتوثيــق
املتوفــر منــه وتطويــره واملشــاركة بــه ،وتطبيقــه وتقييمــه .وكان ذلــك مــن خــال:
§ §إنشاء قاعدة للمعرفة.
§ §إنشاء خرائط معرفية.
§ §حتديد املوجودات املعرفية.
§ §حتديد الفجوات املعرفية والعمل على س ّدها
برنامج التوعية

بهــدف تعزيــز التواصــل املســتمر بــن كافــة موظفــي الهيئــة ،ونقــل وتبــادل املعــارف فيمــا بينهــم؛ مت عقــد مــا
مجموعــه ( )40محاضــرة توعويــة تضمنــت ( )20مــادة معرفيــة مــن املواضيــع التخصصيــة والوظيفيــة واملعرفيــة،
شــارك يف تقدميهــا مختصــون مــن داخــل الهيئــة وعــدد مــن اجلهــات اخلارجيــة ،وكان مــن أبــرز احملاضــرات التــي
متــت بالتنســيق والتعــاون مــع اجلهــات اخلارجيــة:
§ §برنامج تقييم األداء بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية.
§ §األمن السيبراني بالتعاون مع شركة دقة للتفكير.
األنظمة اإللكترونية والدعم الفني

§
§
§
§

§شــراء وتفعيــل نظــام حمايــة إلكترونــي متكامــل  UTMوالــذي يحمــي مــوارد الهيئــة اإللكترون ّيــة مــن األخطــار اإللكترون ّيــة
الداخليــة واخلارج ّية ،ويعــزز مــن أمــن اخلدمــات اإللكترون ّيــة التــي ســوف تقــوم الهيئــة بإطالقهــا ملتلقــي اخلدمــة مســتقب ً
ال.
§تركيــب شــبكة إنترنــت ســلكية داخليــة داخــل مبنــى الهيئــة اجلديــد تدعــم ســرعة نقــل البيانــات 10جيجابت/ثانيــة بهــدف
تأهيــل الشــبكة للتعامــل مــع التطبيقــات احلديثــة مســتقب ً
ال ،ومبــا يحســن مــن كفــاءة الشــبكة الداخليــة وانســيابية البيانــات.
§شــراء نظــام للمراســات اإللكترون ّيــة وإدارة الوثائــق اإللكترون ّيــة  DMSوالــذي يتيــح وجــود بيئــة خاليــة مــن
األوراق وســرعة االســترجاع وحمايــة الوثائــق مــن اإلفشــاء اخلارجــي ويدعــم عمليــات أمتتــة اإلجــراءات
مســتقب ً
ال والنظــام بصــدد التطبيــق.
§تفعيــل نظــام مركــزي يدعــم األمــن الفيزيائــي وينظــم آليــة دخول/خــروج املوظفــن من/إلــى مرافــق الهيئــة
املختلفــة يف املبنــى اجلديــد .Physical Access Door
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( )8نشاطات المسؤولية المجتمعية
انطالقـاً مــن حــرص الهيئــة علــى املســاهمة يف متطلبــات املســؤولية املجتمعيــة ،قامــت الهيئــة بتنفيــذ العديــد مــن
االنشــطة واملبــادرات املتخصصــة ،وســاهمت يف العديــد مــن احلمــات الوطنيــة التوعويــة بالتعــاون مــع املؤسســات
املعنيــة وذلــك دعمـاً للمجتمــع احمللــي .وفيمــا يلــي مــا قامــت بــه الهيئــة حتقيقـاً لهــذه الغايــة:
تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من النفاذ إلى خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:

§ §تشــكيل فريــق عمــل متخصــص لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة برئاســة الهيئــة وعضويــة املجلــس األعلــى لشــؤون
األشــخاص ذوي االعاقــة ،وكل مــن شــركة زيــن وأوراجن األردنيــة وأمنيــة ،وشــركة إنتــاج ،واالئتــاف األردني لــذوي اإلعاقة،
وامللتقــى الثقــايف للمكفوفــن ،باإلضافــة إلــى ممثلــن مــن كل مــن اإلعاقــة الســمعية واإلعاقــة البصريــة واحلركيــة.
§ §عقــد برنامــج تدريبــي ملوظفــي أقســام خدمــات اجلمهــور وشــؤون املســتفيدين يف كل مــن الهيئــة وشــركات
االتصــاالت اخللويــة (زيــن ،أوراجن األردن ،أمنيــة) ،حــول فــن وإتيكيــت التواصــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
وكيفيــة تذليــل املعيقــات التــي يواجهونهــا عنــد حصولهــم علــى خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،بهدف
تلبيــة متطلباتهــم بــكل يســر وســهولة دون احلاجــة إلــى وجــود مرافقــن عنــد إجــراء معامالتهــم مــع هــذه اجلهــات.

§ § توزيع ( )47جهاز تابلت على بعض اجلمعيات التي تعنى بذوي اإلعاقة من مختلف محافظات اململكة.
§ § توزيــع  8أجهــزة تابلــت علــى اجلهــات ذات العالقــة ومــزودة ببرامــج تتيــح توفيــر لغــة اإلشــارة ليتمكــن األشــخاص
ذوي اإلعاقــة الســمعية مــن االســتفادة منهــا.
تدريب عدد من الطالب وخريجي الجامعات األردنية لمن تتوافق طبيعة دراستهم مع طبيعة عمل الهيئة.
تنفيــذ حملــة للتبــرع بالــدم بالتعــاون مــع مركــز الحســين للســرطان ،حيــث شــارك عــدد كبيــر مــن
موظفــي ومراجعــي الهيئــة بالحملــة وبإشــراف كادر طبــي متخصــص مــن مركــز الحســين.
تنظيــم واســتضافة جلســة حواريــة بالتعــاون مــع مركــز الحســين للســرطان حــول “أهميــة الكشــف
المبكــر عــن ســرطان الثــدي” وكان ذلــك بالتزامــن مــع الشــهر العالمــي للتوعيــة بمرض ســرطان الثدي.
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( )9االهداف التشغيلية للهيئة
1.1تحقيق الفعالية التنظيمية في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد.

 1-1تطوير األطر التنظيمية وفقاً ملتطلبات ومستجدات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد.
 2-1تطوير العمليات الرئيسية وفقاً لنوع ومستوى التدخالت التنظيمية املقرة.
2.2ضمــان المنافســة الفعالــة وايجــاد بيئــة اســتثمارية محفــزة فــي قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيا
المعلومــات وقطــاع البريد.

 1-2احلد من الهيمنة وعوائق دخول السوق.
 2-2رفع مستوى التزام املشغلني بالتشريعات واألطر الناظمة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد.
 3-2تشجيع املشغلني على إدخال خدمات ابتكارية حديثة يف قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد.
 4-2تطوير فعالية وكفاءة الهيئة يف إدارة املوارد النادرة.
3.3تعزيــز فعاليــة الهيئــة فــي حمايــة مصالــح المســتفيدين مــن قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات وقطــاع البريــد.

 1-3زيادة الوعي لدى املستفيدين بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وخدمات البريد وخدمات التوثيق اإللكتروني.
 2-3رفع مستوى تدابير حماية مصالح املستفيدين من خدمات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد.
 3-3تطويــر فعاليــة وكفــاءة الهيئــة يف مراقبــة جــودة اخلدمــات املقدمــة يف قطاعــي االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات
وقطاع البريد والرقابة على أعمال جهات التوثيق اإللكتروني.
 4-3ضمــان مــدى كفايــة ومالئمــة أمــن أنظمــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف اململكــة وتنوعهــا وقدرتهــا العامــة
على التكيف الستمرارية اخلدمة يف البنية التحتية ذات العالقة.
4.4تنمية القدرات المؤسسية للهيئة والكفايات الوظيفية للعاملين فيها.

 1-4تفعيل أثر العمليات املساندة يف حتسني نتائج العمليات الرئيسية.
 2-4تطوير املمارسات الوظيفية الداعمة للعمليات الرئيسية واملساندة.
 3-4متكني الهيئة باالمكانيات الفنية من أنظمة وبرامج تقنية.
 4-4تنمية الكفايات الوظيفية املرتبطة بالعمليات الرئيسية واملساندة.
 5-4جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزاً.
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( )10الحسابات الختامية للهيئة للعام 2018
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
هيئة ذات استقالل مالي وإداري
عمان -المملكة األردنية الهاشمية
القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة المنتهية في  ۳۱كانون األول 2018
قائمة (أ)
قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2018

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد ونقد معادل
إيرادات مستحقة القبض
ذمم مدينة
ذمم مدينة عن إيرادات رخص وترددات غير متحققة
أرصدة مدينة أخرى
مستودعات
عطاءات وقرارات إحالة غير موردة – لوازم مستهلكة
مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
عطاءات وقرارات إحالة غير موردة – ممتلكات ومعدات
ممتلكات ومعدات
مجموع املوجودات غير املتداولة
مجموع املوجودات
املطلوبات والوفر احملتفظ به
املطلوبات املتداولة
إيرادات مقبوضة مقد ًما
إيرادات رخص وترددات غير متحققة
ذمم دائنة
أمانات
أرصدة دائنة أخرى
إلتزام مقابل عقد إيجار متويلي – اجلزء املتداول
مجموع املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
إلتزام مقابل عقد إيجار متويلي – اجلزء غير املتداول
مجموع املطلوبات
(العجز املتراكم) الوفر احملتفظ به
مجموع املطلوبات والوفر احملتفظ به
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2018
دينــار

2017
دينــار

5.382.228
16.425.860
1.989.527
53.620
1.203.725
16.681
44.601
25.116.242

9.418.092
18.710.223
1.449.805
147.558
731.805
20.179
11.718
30.489.380

10.486.517
10.146.454
20.632.971
45.749.213

8.499.894
3.411.985
11.911.879
42.401.259

11.355.928
53.620
6.290.417
21.211.324
1.099.923
1.500.000
41.511.212

6.073.239
147.558
6.046.422
22.941.073
438.688
35.646.980

4.300.000
45.811.212
()61.999
45.749.213

35.646.980
6.754.279
42.401.259

قائمة (ب)
قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018
دينــار
اإليرادات
إيرادات تشغيلية
إيرادات أخرى
مجموع اإليرادات

50.106.133
637.087
50.743.220

النفقات
نفقات تشغيلية
نفقات حتويلية
نفقات استشارات فنية ودراسات
مصروف مخصص ذمم مشكوك يف حتصيلها
تكاليف متويل
مجموع النفقات
وفر السنة

()5.490.378
()405.551
()394.567
()1.786.718
()274.149
()8.351.363
42.391.857

2017
دينــار
89.209.319
368.045
89.577.364
()4.562.567
()418.489
()775.278
()1.984.416
()7.740.750
81.836.614

قائمة (ج)
قائمة التغيرات في الوفر المحتفظ به (العجز المتراكم) للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

- 2017

الرصيد كما يف  1كانون الثاني 2017
وفر السنة
مبالغ محولة لوزارة املالية
الرصيد كما يف  31كانون األول 2017

- 2018

الرصيد كما يف  1كانون الثاني 2018
وفر السنة
مبالغ محولة لوزارة املالية
الرصيد كما يف  31كانون األول 2018

الوفر احملتفظ به (العجز املتراكم)
دينــار
15.618.189
81.836.614
()90.700.524
6.754.279
6.754.279
42.391.857
()49.208.135
()61.999
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قائمة (د)
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2018

2018
دينــار

2017
دينــار

األنشطة التشغيلية
وفر السنة
تعديالت لــ:
استهالكات
صايف نتائج استبعاد ممتلكات ومعدات
إيرادات رد مخصص ديون مشكوك يف حتصيلها
مصروف مخصص ذمم مشكوك يف حتصيلها
التغيرات يف رأس املال العامل:
إيرادات مستحقة القبض
ذمم مدينة
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة عن إيرادات رخص وترددات غير متحققة
مستودعات
إيرادات مقبوضة مقدماً
إيرادات رخص وترددات غير متحققة
ذمم دائنة
أمانات
أرصدة دائنة أخرى
صايف التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
عطاءات وقرارات إحالة غير موردة
شراء ممتلكات ومعدات
املتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
إلتزام مقابل عقد ايجار متويلي
مبالغ محولة لوزارة املالية
صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية
التغير يف النقد والنقد املعادل خالل السنة
النقد والنقد املعادل كما يف بداية السنة
النقد والنقد املعادل كما يف نهاية السنة
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42.391.857

81.836.614

568.386
20
()552.953
1.786.718

530.760
779
()32.579
1.984.416

2.284.363
()1.773.487
()471.920
93.938
3.498
5.282.689
()93.938
243.995
()1.729.749
661.235
48.694.652

4.430.088
()2.358.194
()302.323
5.939
6.687
3.298.016
()5.939
1.566.050
()452.743
142.338
90.649.909

()2.019.506
()7.302.875
()9.322.381
5.800.000
()49.208.135
()43.408.135
()4.035.864
9.418.092
5.382.228

()2.959.746
()317.174
916
()3.276.004
()90.700.524
()90.700.524
()3.326.619
12.744.711
9.418.092

( )11الملحقات

قطاع االتصاالت وقطاع البريد في المملكة /مؤشرات وأرقام
(مؤشرات وأرقام قطاع االتصاالت)
جدول رقم ()1

المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت خالل الفترة ()2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

العام

أعداد املشتركني (الف)

379

376

369

359

328

319

نسبة االنتشار بني السكان ()%

5,2

5,0

4,0

3,6

3,2

3,1

جدول رقم ()2

المؤشرات المتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل الفعال خالل الفترة ()2018-2013

العام

2013

2014

2015

2016

2017

2018

أعداد االشتراكات (الف)

10,314

11,120

13,798

*9,818

9,703

8,731

142

147

145

100

97

85

نسبة االنتشار بني السكان ()%

* مت اجراء مراجعة احتسابها لهذا العام وفقاً لقاعدة بيانات املشغلني الفعلية

جدول رقم ()3

المؤشرات المتعلقة بمستخدمي خدمة االنترنت خالل الفترة ()2018-2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

العام

أعداد املستخدمني (مليون)*

5,3

5,7

4,63

5,53

6,6

7,87

نسبة االنتشار بني السكان ()%

41,4

46,2

48,4

**56,4

**65,7

**76,5

* املصدر دائرة االحصاءات العامة.
** تقديراً من خالل حساب معدل النمو لألعوام السابقة حلني توفر معلومات فعلية.
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جدول رقم ()4

المؤشرات المتعلقة بمشتركي خدمة االنترنت خالل الفترة (*)2018-2013

2013

العام

2014

2015

2016

2017

أعداد املشتركني (الف)

1,503

1,780

3,064

2,492 **2,229

نسبة االنتشار بني السكان ()%

21,0

24,0

32,05

24,81

23,34

2018

1,591
15,5

* ال يشمل هذا الرقم أعداد مشتركي خدمة االنترنت من خالل الهاتف املتنقل.
** معدل وفق حتديث البيانات

جدول رقم ()5

التغير في حجم االستثمار في قطاع االتصاالت ( ( ) 2018-2013   بالمليون)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

العام

الهاتف الثابت

14

19

20

23

26

36

الهاتف اخللوي

129

258

264

77

111

93

مزودي خدمات البيانات واخلدمات الصوتية

12

8

6

5-

12

6

خدمات اتصاالت أخرى

0,5

0,5

0,6

0,66

0,5

0,8

155,5

285,5

290

95

150

136

املجموع

جدول رقم ()6

عدد العاملين في قطاع االتصاالت ( ) 2018-2013

العام

2013

2014

2015

2016

2017

2018

الهاتف الثابت

1741

1644

1552

1547

1484

1439

الهاتف اخللوي

2151

2133

2125

2046

2074

2115

االنترنت

300

500

440

362

260

247

خدمات اتصاالت أخرى

20

27

42

270

196

244

4212

4304

4159

4225

4014

4045

املجموع
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مؤشرات وأرقام قطاع البريد
مجموع حجم البعائث البريدية المتداولة (مليون)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

البعائث احمللية

12,2

10,5

13,9

14

11.2

14,7

البعائث اخلارجية

2,3

2,4

2,1

1,9

4,6

4,35

املجموع

14,5

12,9

16

15,9

15.8

19,1

أعداد مشغلي الخدمات البريدية

2013

2014

2015

2016

2017

2018

مشغلي البريد العام

1

1

1

1

1

1

مشغلي البريد اخلاص

37

39

51

73

86

104

محلي

31

33

44

65

79

97

دولي

6

6

7

8

7

7

املجموع

38

40

52

74

87

105

أعداد العاملين في قطاع البريد

2013

2014

2015

2016

2017

2018

مشغلي البريد العام

1355

1217

1084

1063

1090

1071

مشغلي البريد اخلاص

1257

1040

1032

956

1057

2283

املجموع

2612

2257

2116

2019

2147

3354
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