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السياسة  بنودمتطمبات  وال زالت لتنفيذ هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات الماضية به التزمت ااستكماال لم

 الوثيقة من( 32)وتنفيذًا لما ورد في الفقرة ، العامة لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد
، "الليئة بجمم المعمومات المتعمقة بتنفيذها لمسياسة العامة بانتظام وننرها سنوياًا أن تقوم "والتي تنص عمى 

أن تقوم الليئة بتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن انجازاتلا المتعمقة بتنفيذ بنود "والتي تنص عمى ( 33)والفقرة 
وحيث أن وثيقة السياسة العامة " ءمجمس الوزرا إلىوثيقة السياسة العامة المتعمقة بلا، وأن تقوم الوزارة برفعه 

أىم قد تناولت بنودًا رئيسة تنيط بالييئة مسؤولية تنفيذىا بالتعاون مع الجيات ذات العالقة، فإن ىذا التقرير يبين 
 :في سبيل تنفيذ متطمبات السياسة العامة ، وعمى النحو التالي 2014في عام ما قامت بو الييئة 

 

 قطاع االتصاالت 
 
  تليئة الظروف الالزمة لتحقيق المنافسة الفعالةالمتعمقة ببنود وثيقة السياسة العامة ب فيما يتعمق      
 :بما يمي 2014خالل عام  ، قامت الليئة (2-3البند ) الحد من آثار الليمنةو، (1-3البند  )     

 
المزيد من ، وقد تضمنت تمك التعميمات ومعايير اختيار المرخص ليم إصدار التعميمات المعدلة إلجراءات -

عمى عدم تحميل مقدمي طمبات الترخيص أي أعباء إضافية  والعمل ،الترخيص إجراءاتوتبسيط  اتالتحسين
 .وحصر متطمبات الترخيص

 
مراقبة أسواق االتصاالت عن كثب واتخاذ وتنفيذ القرارات التنظيمية الضرورية لتحقيق المنافسة االستمرار في   -

 أسواق االتصاالت الثابتة وعريضة النطاق، لتقديم خدمات تفكيك مكونات الدارات المحميةخاصة في  الةالفع
متابعة أمور اإلعالنات والعروض وااللتزام بعدم  ويشمل ذلك الحال،وتطبيق التنظيم الالحق وحسب مقتضى 

 .المغاالة في األسعار
 

اآلخرين  ببنيتيم التحتية وضمن أسعار أقرتيا الييئة المرخص ليم المييمنين بمشاركة   المرخص ليمإلزام  -
 .2014األسعار لغاية نياية عام  حددتوالتي   LRICوحسب منيجية التكاليف طويمة األمد 

 
 :، ومنياقرارات المتعمقة بمخرجات مشروع مراجعة أسواق االتصاالتالإصدار  -

   تعميمات احتساب التكاليف وفق منيجيةFAC وLRIC 
  العروض المرجعية الخاصة بخدمات Wholesale Broadband Access, Mobile Termination 
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ه والنطاق .م1800ترخيص حزم الترددات في النطاق ( األردن -زين)الشركة األردنية لميواتف المتنقمة منح  -
ليذه باإلضافة إلى منحيا ، (الجيل الرابع) ه لتقديم خدمات االتصاالت الالسمكية المتنقمة العامة.م 2100
األجيزة والمعدات التي ستستخدميا الشركة في إنشاء البنية التحتية  بإعفاءاتالتسييالت المتعمقة الغاية 
عفائيا الشركة من  إعفاءسنوات من تاريخ الترخيص، وكذلك  أربعةمن الرسوم الجمركية والضريبية لمدة  وا 

لمدة خمسة سنوات، مع بقاء المجال متاحا أمام الشركات المرخصة تسديد العوائد السنوية لمترددات المرخصة 
 .بذلك ىاحصول عمى ترخيص تمك الترددات في حال رغبتلل األخرى

اورانج )ه لشركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة .م900تجديد رخصة استخدام الترددات ضمن النطاق  -
 .لمدة خمس سنوات إضافية( موبايل

 .فئوية لشركة أمواج لالتصاالت اتصاالتمنح رخصة  -
 

 :(3-2-3البند ) إدامة ثقافة االمتثال لمتنظيمفيما يتعمق ب

مقدمة من المرخص ليم، وذلك ضمن مرجعيات التنظيم السابق والالحق ال كافة الشكاويدراسة في  االستمرار -
باإلضافة إلى قيام الييئة واستنادا لتعميمات حماية المنافسة وقانون االتصاالت وتعميمات فض المنازعات، 

 .وزارة الصناعة والتجارة لدى/بمتابعة بعض الشكاوي بالتعاون مع مديرية المنافسة 
 

،  من خدمات االتصاالت المختمفة وتقديم الخدمات بجودة عالية المستلمكينصالح فيما يتعمق بحماية م
 :قامت الليئة بما يمي، (38المادة  -2البند)

الواردة من  2014والنصف األول من العام  2013لمنصف الثاني من العام  نشر تقارير مؤشرات الجودة -
التنظيمي لمراقبة الجودة وبشكل يغطي  اإلطاربعد التأكد من مطابقتيا لتعميمات تطبيق  شركات االتصاالت
السمكية الثابتة، واالتصاالت المتنقمة، االنترنت السمكي عريض النطاق، خدمات النفاذ  خدمات االتصاالت

 .الالسمكي الثابت عريض النطاق
لتمكين المستفيدين من التأكد من جودة  ADSLتشغيل نظام فحص جودة خدمات االنترنت عريض النطاق  -

 الخدمة المقدمة ليم ومقارنتيا مع ما تم التعاقد عميو 
من خدمات االتصاالت والبريد وبما يتعمق بحقوقيم الحمالت التوعوية المتعمقة بزيادة وعي المستفيدين  إطالق -

 .في الحصول عمى خدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة
الجوالت التفتيشية والرقابية عمى الشركات المرخصة والشركات المستوردة ألجيزة االتصاالت في القيام ب -

 .مختمف مناطق المممكة
زيادة قنوات التواصل مع متمقي الخدمة من خالل التعاقد مع مركز االتصال الوطني الستالم الشكاوي  -

 .ينالخاصة بالمستفيدين حول جودة الخدمات المقدمة من قبل المرخص
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 تعزيز النفاذ إلى االنترنت
 (:3-3البند)  

 :بما يميقامت الييئة  مناسبة ومعقولة وبأسعار إلى االنترنت لكافة المستخدمين بيدف توفير نفاذ سريع وموثوق
اعتماد مبدأ ضمان توفر خدمات االنترنت عريض النطاق بأسعار مناسبة وبشكل مقدور عميو كغاية ضمن  -

 2015 -2013إستراتيجية الييئة 

االستمرار في تشجيع االستثمار في مجال االنترنت وبالتالي زيادة المنافسة عمى صعيد السرعات والسعات  -
 تقديم خدمات متطورة وحديثة واالنتشار من خالل توفير الترددات الالزمة ل

إعفاء بعض شركات اإلنترنت الثابت عريض النطاق من دفع عوائد الترددات السنوية وذلك باإلستناد إلى  -
.مؤشرات األداء المعتمدة من قبل الييئة ليذه الغاية وذلك بيدف زيادة نسب إنتشار اإلنترنت في المحافظات  

التنظيمية المتعمقة بأسواق االتصاالت عريضة النطاق لتقديم خدمات  العمل مع المرخص ليم لتطبيق القرارات -
 :تفكيك الدارات المحمية وتقديم عروض النفاذ بالجممة لمخدمات عريضة النطاق، وتمخض عنيا

  نتشار االالموافقة عمى تقديم عروض الجممة لخدمة السيل الرقمي بأسعار مخفضة لممناطق ذات نسب
 .منخفضةال

 ة االتصاالت األردنية عمى تخفيض أسعار الجممة لخدمات السيل الرقمي والسعات الدولية العمل مع شرك
 .المقدمة لمزودي خدمات االنترنت

 

 :كما يمي 12/2014بمغ عدد الشركات المرخص ليا لتقديم خدمات االتصاالت العامة في المممكة حتى تاريخ  -
 شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فردية(  23) 
 شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فئوية(  50) 
 

 

 الراديويتعزيز كفاءة استخدام طيف الترددات     
 :(4-3البند )      

بيدف متابعة تحديث سياسات الييئة المتعمقة باستخدام وتخطيط الترددات بشكل مستمر وذلك في ظل التغيرات 
من القطاعين  العالقة أصحابفي ظروف السوق والتطورات التكنولوجية والمدخالت التي يتم تقديميا من قبل 

 : التاليالعام والخاص قامت الييئة بـ
 

تحقيق التناغم مع التوزيعات والتخصيصات الدولية لمترددات و تقميل  العمل بشكل مستمر ودائم عمى -
االختالفات بين تخصيص وتوزيع الترددات محميا وعالميا من أجل تحفيز النفاذ لمطيف بأوسع قدر ممكن، 

 .مع األخذ بعين االعتبار استخدام الطيف كما ىو متبع في مختمف البمدان المتقدمة
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الدورية لتعرفة ترخيص الترددات والموافقات الخاصة باألجيزة الراديوية مراجعة الإجراء االستمرار في  -

تخفيف المتطمبات واإلجراءات ما  إلىيؤدي  مماوترخيصيا بما يتناغم مع التطورات الدولية بيذا المجال 
  .تخفيف أعباء الحصول عمى الموافقات النوعية ألجيزة الراديووأمكن 

 

ليواكب التقنيات الحديثة وبما يتوافق  وتحديثو 2013 رددات لمعامالوطني لتوزيع التالجدول مراجعة  استكمال -
 .التردديمع التزامات المممكة الدولية في مجال الطيف 

 

بيدف تشجيع المنافسة  إتاحة المزيد من النطاقات الترددية لغايات خدمات االتصاالت العامة المتنقمة والثابتة -
 .واحتساب عوائد الحيازة لتمك النطاقات لغايات االتصاالت المتنقمة والثابتة ةودخول خدمات وتقنيات جديد

 

من خالل نظام إدارة الترددات  onlineنشر نماذج لترخيص وتخصيص الترددات في مختمف الخدمات  -
المحوسب حيث سيسمح ذلك بتخصيص الترددات بطريقة شفافة مع األخذ بعين االعتبار متطمبات األمن 

 .والسرية 
تبني استخدام أنظمة حاسوبية وأجيزة حديثة لتحميل وتخطيط الطيف الترددي تأخذ بعين االعتبار التقنيات  -

االستجابة بشكل سريع إلى شكاوى التداخل في الترددات وتبني  إلىالراديوية الحديثة والمتطورة، والذي سيؤدي 
. طرق شفافة وسريعة في تخصيص وتوزيع الطيف

 
آخذين  إعداد الدراسات الالزمة لمعرفة حاجة القطاع من الطيف الراديوي لمسنوات القادمة استمرار العمل في -

إتاحة المزيد من النطاقات ، حيث تم  بعين االعتبار ما يتمخض من نتائج لمتحول البث التمفزيوني الرقمي
ىـ، .م 2300ـ، ه.م 2100ىـ، .م 1800ىـ، .م 800: ومنيا ، الترددية لتقديم خدمات االتصاالت العامة

 .، حيث تمىـ .م 2600
 
 
 

 :االندماج
 (2-5 -3البند) 

 قوانين االتصاالت واإلعالم المرئي والمسموع
 

مع باقي الشركاء عمى الجديد  وتكنولوجيا المعمومات مسودة قانون االتصاالت وضعفي شاركت الييئة  -
توحيد المصطمحات واألحكام الناظمة لمبث المرئي والمسموع  عمىالعمل  جاري والمستويين الرسمي والقطاعي 

باإلضافة إلى إعادة النظر بآليات ووسائل فرض العقوبات عمى المخالفين من المرخص ليم بما يضمن حسن 
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 والرأيوقد تم رفع المسودة النيائية لمقانون إلى ديوان التشريع  الييئة توقراراشروط وأحكام الرخصة تنفيذ 
 .التشريعية الالزمة باإلجراءات رالسي لغايات

 

في ظل تقاسم ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت وىيئة اإلعالم المرئي والمسموع الصالحية المتعمقة بترخيص  -
عادة البث، قامت الييئة وضمن مشروع التوأمة مع االتحاد األوروبي برسم وتخطيط ووضع  خدمات البث وا 

 .نية الرقمية أسوة بأفضل الممارسات األوروبيةسيناريوىات ترخيص المحطات التمفزيو
 

 إيجادالتوأمة األردنية األوروبية باعتبارىا وثائق استرشادية لغايات برنامج مخرجات دراسة قامت الييئة ب -
الصيغة األمثل لالندماج فيما يتعمق بالكيفية والمنيج وما بين توحيد القوانين ذات العالقة أو توحيد الميام أو 

 .تنظيم الخدمات بأحكام تنظيمية متفق عمييا
 

 

 

 :القضايا التنظيمية المتعمقة باالندماج مراجعة
 (:3-4-3البند )

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بشأن قضايا االندماج، من بالتواصل مع وزارة  2014قامت الييئة في عام  -
أجل تشكيل فرق عمل من الجيات المعنية إلعداد اإلطار التنظيمي والقانوني الذي يتيح التحول إلى الشبكات 

 .المندمجة
 
 قطاع تكنولوجيا المعمومات 

 تسليل التجارة اإللكترونية
 (9-4والبند  1-4البند) 

 
الالزمة لمتجارة االلكترونية والتجارة باستخدام األجيزة المتنقمة، قامت الييئة  التشريعاتبيدف المساىمة في تطوير 

 :بما يمي
 

وقعت الييئة مع البنك المركزي األردني مذكرة تفاىم بيدف التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الرقابة  -
الياتف النقال ومشغمي شبكات االتصاالت المتنقمة، بينما ستقوم الييئة  واإلشراف عمى مقدمي خدمة الدفع بواسطة

بمتابعة قيام المشغمين بتقديم خدماتيم بما يضمن تقديم خدمات الدفع اإللكتروني بمستوى فني وتقني عاٍل وبشكل 
 .آمن وفعال وبأسعار معقولة

 ترخيص ميمة بالييئة ، الذي أناط "2013نظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني لسنة " قرارإتم  -
( 85) رقم االلكترونية المعامالت قانون من( 39) المادة أحكام إلى استناداً  االلكتروني التوثيق جيات واعتماد
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 من الييئة لتمكين والالزمة المحددة والشروط واإلجراءات العامة األسس عمى النظام واشتمل. 2001 لسنة
 .االلكتروني التوثيق جيات واعتماد بترخيص المتعمقة بالميام القيام

قامت الييئة ولغايات االستشارة العامة بنشر التعميمات المتعمقة بترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني  -
ومن ثم تشكيل لجنة لمنظر في ردود الميتمين في ىذا القطاع وتوظيف مشاركاتيم وتعميقاتيم في التعميمات 

 .وأفضل الممارسات الدولية في ىذا الموضوع وصياغتيا بما يتناسب
 

 حماية الممكية الفكرية واالستخدام اآلمن لإلنترنت والمحافظة عمى أمن تكنولوجيا المعمومات  

 (10-4البند ) 
لالنترنت من خالل عدم النفاذ لممواقع المتضمنة  اآلمنمواد في قانون االتصاالت تتعمق باالستخدام  إدراجتم  -

  .محتوى مخالف لمقوانين
من وضع مسودة متعمقة بإرشادات االستخدام اآلمن لالنترنت من خالل مشاركة الييئة في أعمال  اإلنياءتم  -

مشكمة في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إلعداد إرشادات االستخدام اآلمن لإلنترنت بيدف الالمجنة 
 اآلمنةلتوفير ممكنات البيئة  إتباعياالتشجيع عمى االستخدام اآلمن لإلنترنت لممستخدمين والطرق المقترح 

ويعرف االستخدام اآلمن لمستخدمي االنترنت عمى مختمف شرائحيم وطبيعة استخداميم واىتماماتيم؛ 
بيدف تحقيق االستخدام اآلمن  بإتباعيالإلنترنت عمى أنو مجموعة من اإلرشادات والممارسات الموصى 

 .2015بشكل كامل في نياية الربع األول من العام  واعتمادىامنيا  االنتياءلإلنترنت؛ حيث من والمتوقع 
 

 
 (12-4البند )  حماية البيئة

 : لغايات والقيام بالجوالت التفتيشية والكشف عمى تمك المواقع الراديويةالمواقع  بدراسةاستمرار الييئة 
 

 مع والمتوافقة الييئة لدى المعتمدة الفنية لمتعميمات وفقاً  ستعمل اإنشاؤه المراد الراديوية المحطات بأن التأكد -
. والصحة لمسالمة العالمية المعايير أفضل تراعي والتي العالقة، ذات الدولية التعميمات

 ضمن تقع القيم ىذه أن من والتأكد الراديوية المحطات من الصادرة الكيرومغناطيسية القدرة كثافة قيم قياس -
 العامة والسالمة الصحة عمى الكيرومغناطيسية لمحقول التعرض آثار تحديد تعميمات وفق بيا المسموح القيم

 .االتصاالت قطاع تنظيم ىيئة لدى المعتمدة
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

  قطاع البريد  
والتي أكدت عمى ضرورة استمرار  (2-5و 1-5 البندفي  لمتطمبات وثيقة السياسة العامة لمحكومة تمبيةًا 

عممت  في تحرير السوق البريدي بالكامل لتحقيق الفعالية التنظيمية البريد والبدءتطوير وتنمية قطاع 
 :الليئة عمى ما يمي

 

القطاع،  إيرادات) رئيسية أداء مؤشراتلسوق اعتمادا عمى افي نمو والتطور لل التحميلومراقبة الفي  االستمرار  -
عدد المشغمين العاممين في قطاع البريد، عدد العاممين في قطاع البريد، أعداد البعائث  ،السوقيةالحصة  نسبة

 ةنسبالبعائث البريدية المتداولة، البريدية المتداولة الخارجية، أعداد البعائث البريدية المتداولة المحمية، 
بعائث البريدية المتداولة لدى المشغمين إلى إجمالي العمالة في قطاع البريد، نسبة ال/التوظيف لدى المشغل

إلى إجمالي البعائث البريدية المتداولة، نسبة البعائث البريدية المحمية المتداولة لدى  المشغمين/المشغل
 إلىالمشغمين إلى إجمالي البعائث البريدية المتداولة محميا، نسبة البعائث البريدية المتداولة دوليا /المشغل
التعاون مع الوزارة في و ،(البعائث البريدية المتداولة دوليا، حصة الفرد من البعائث البريدية المتداولة إجمالي
 (2016 – 2013)لألعوام   استراتيجيات مبنية عمى معمومات محدثة وشاممة حول أداء قطاع البريد وضع
 المالية والبيانات اإلحصائية البيانات بـتجميع الييئةتقوم كما  ،البريدي القطاعفي  التطورلتحقيق تيدف 
 المؤشرات ونشر البيانات ىذه وتحميل بدراسة بشكل سنوي وتقوم  السوق في العاممين البريد بمشغمي المتعمقة
  .البريدية الخدمات سوق في التطور وبيان السوق حال واقع لعكس االلكتروني الييئة موقع عمى بيا المتعمقة

 

بنود عقد األداء مواد تتعمق  تضمنت حيثفي مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد األداء،  االستمرار -
بدعم تنمية التجارة االلكترونية وتحسين واستحداث خدمات جديدة ومتطورة تدعم قطاع البريد وتساعد عمى 

 .تقنيات أخرى تطوره وتمبي متطمبات السوق من خالل استخدام تقنيات االتصاالت المتقدمة وأي
الشركات التي تقدم خدمات بريدية بدون ترخيص  االستمرار في القيام بالجوالت التفتيشية والمراقبة عمى -

وتحويميا لممحكمة لمبت فييا، مما أفضى إلى أن تقوم عدد من الشركات التي تم ضبطيا بمراجعة الييئة 
 .لمحصول عمى التراخيص الالزمة لتصويب أوضاعيا

بتطبيق القرار التنظيمي حول أسعار الخدمات البريدية الحصرية لشركة البريد األردني ووفقًا لإلطار  البدء  -
 "عمى الخدمات البريدية الحصريةلسعري اتطبق معادلة السقف "التنظيمي الذي تم إقراره بموجب قرار المجمس 

 . 2014  -2012سنوات  3والتي ىي شاممة لمدة 
 :كما يمي 2014 نياية العام المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المممكة حتىدد الشركات عبمغ  -

 .فئة دولي/ مشغل بريد خاص (  6)       

. فئة محمي/ مشغل بريد خاص ( 34)      
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 2014سوق االتصاالت لعام  إحصاءات

الياتف الثابت، )االتصاالت خدمات بالمتعمقة  اإلحصائيةالبيانات  العديد من تقوم الييئة  وبشكل مستمر بجمع
من الشركات مباشرة وبشكل ربعي وسنوي ونشرىا عمى موقع الييئة  االلكتروني  ( الياتف المتنقل، االنترنت

، حيث تشتمل البيانات عمى أىم المؤشرات االتصاالت بشكل مستمر قطاع لتعزيز مبدأ الشفافية ومراقبة تطور
: وكما ىو مبين في الجدول التالي ،االنتشار  بونس ركينإعداد المشتاالقتصادية في القطاع مثل 

أعداد مشتركي الهاتف 
 الثابت

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول   

 242,501 243,220 243,803 منزلي

 134,768 133,988 135,332 تجاري

 377,269 377,208 379,135 المجموع

 %5.1 %5.1 %5.2 نسبة االنتشار بين السكان

          

أعداد اشتراكات الهاتف 
 المتنقل الفعال

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول   

 832,664 791,366 775,133 دفع الحق

 10,170,727 9,900,231 9,677,726 دفع مسبق

 11,003,391 10,691,597 10,452,859 المجموع

 %147 %146 %143 نسبة االنتشار بين السكان

          

 مستخدمي االنترنت

 الربع الثالث الريع الثاني الربع األول   

 5.6 5.4 5.3 (مليون)أعداد المستخدمين 

 %74 %73 %73 نسبة االنتشار بين السكان

          

 مشتركي االنترنت

 الربع الثالث الربع الثاني الربع األول   

 384 364 362 (Dial-up)االتصال الهاتفي 

 205,102 207,713 211,732 (ADSL)الخط الرقمي الالمتماثل 

 122,774 125,909 125,481 (Wi-Max)واي ماكس             

 Leased)الدارات المؤجرة 
Line) 1,614 1,629 1,525 

 5,700 6,069 6,000 (TV-Cable)الكيبل التلفزيوني 

الهاتف المتنقل عريض النطاق 
(Mobile Broadband) 

1,127,952 1,209,603 1,300,908 

 1,646,008 1,551,287 1,463,526 المجموع

 %22 %21 %21 نسبة االنتشار بين السكان
 

االزدياد المستمر في عدد مشتركي الخدمات المتنقمة و خدمات االنترنت و كذلك  يالحظ من الجدول السابق حيث
 .  ازدياد عدد مستخدمي االنترنت في المممكة

 ،انتلى


