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 التقرير السنوي المتعمق بتنفيذ الييئة لبنود وثيقة السياسة العامة لمحكومة 
 8107في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد عن العام 

 
استكماال لما التزمت بو ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل السنوات الماضية وال زالت 

لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا  لتنفيذ متطمبات بنود السياسة العامة
والتي تنص عمى  ،( من الوثيقة28، وتنفيذًا لما ورد في الفقرة )8108 المعمومات والبريد

"أن تقوم الييئة بجمع المعمومات المتعمقة بتنفيذىا لمسياسة العامة بانتظام ونشرىا سنويًا"، 
( والتي تنص عمى "أن تقوم الييئة بتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن انجازاتيا 22والفقرة )

رة برفعو إلى مجمس المتعمقة بتنفيذ بنود وثيقة السياسة العامة المتعمقة بيا، وأن تقوم الوزا
الوزراء" وحيث أن وثيقة السياسة العامة قد تناولت بنودًا رئيسة تنيط بالييئة مسؤولية 
تنفيذىا بالتعاون مع الجيات ذات العالقة، فإن ىذا التقرير يبين أىم ما قامت بو الييئة 

 في سبيل تنفيذ متطمبات السياسة العامة ، وعمى النحو التالي: 8107في عام 
 

 :قطاع االتصاالت ال: أو 
 

ق ااااااااااااة بتييئااااة الظاااروة الالزماااة لتحقياااااااااافيماااا يتعماااق ببناااود وثيقااااة السياساااة العاماااة المتعمق      
(، وتقميال عوائاق 8-2(، والحاد مان اثاار الييمناة )البناد 0-2الة ) البناد اااااااااااااانافسة الفعاااااااااااالم

الاادخول الااى السااوق وتااوفير خاادمات جدياادة وتبساايط ااجااراءات، قاماات الييئااة خااالل عااام 
 بما يمي: 8107

 

  االستمرار بمراقبة أسواق االتصاالت الرئيسية والفرعية عن كثب ومتابعة مستوى
القرارات التنظيمية الضرورية، وتنفيذ المشاريع المتعمقة  المنافسة فييا واتخاذ وتنفيذ

 بتحفيز المنافسة التالية:

  إجراء المراجعة الجديدة ألسواق خدمات االتصاالت المتنقمة وأسواق خدمات
االتصاالت الثابتة عريضة النطاق وأسواق خدمات االتصاالت الثابتة ضيقة 

وتصنية  راجعة ىذه األسواقمسيتم النطاق وأسواق الدارات المؤجرة ، حيث 
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ومراجعة العالجات واألحكام التنظيمية النافذة لمحد  ، ياالمشغمين المييمنين في
زالة أية  ،من اثار الييمنة وتقييم اآلثار المترتبة جراء تطبيق ىذه العالجات وا 

تنظيمية غير مبررة مطبقة عمى المشغمين غير المييمنين   أحكام وأعالجات 
بما يتوافق مع أحكام قانون االتصاالت وتعميمات حماية و  -إن وجدت -

من المتوقع االعالن و ، ىذا المنافسة في قطاع االتصاالت الصادرة عن الييئة
 . 8108 الربع األول من العامنياية قبل نتائج ىذه المراجعة عن 

  قياس أثر الضرائب لأنيت الييئة المشروع المتعمق بالدراسة الخاصة
شركات االتصاالت المتنقمة عمى كل من اايرادات المتأتية المفروضة عمى 

لمخزينة ولممشغمين، وذلك بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية، حيث تم 
الدراسة لمجيات المختصة صاحبة الصالحية والتي بدورىا  ىذه رفع نتائج

 ستتخذ القرار المناسب وفق التشريعات المعمول بيا.
  المتعمق بدراسة أثر تمديد مدة سريان رخص الترددات أنيت الييئة المشروع

لمشغمي شبكات االتصاالت المتنقمة، بالتعاون مع  4Gالراديوية لمجيل الرابع 
إحدى دور الخبرة العالمية، حيث تم رفع نتائجيا لمجيات المختصة صاحبة 

 الصالحية والتي بدورىا ستتخذ القرار المناسب وفق التشريعات المعمول بيا.

 وتقميل العوائق لدخول السوقغايات إدخال خدمات جديدة الى اسواق االتصاالت ل ،
 قامت الييئة بما يمي:

  لمحصول عمى ترخيص لمحزمة الترددية أورانج األردن  شركةالموافقة عمى طمب
لتقديم خدمات ( م.ىااااا 8511( م.ىااااااا في النطاق الترددي )01+01بعرض )

حيث بدأت الشركة رسميا اطالقيا لشبكة االتصاالت المتنقمة من الجيل الرابع المتقدم، 
 .8107مطمع العام  4G+,4.5G,LTE+,LTE مالجيل الرابع المتقد

  :م.ه 2411، 8011، 0711، 711االستمرار في إتاحة المزيد من النطاقات الترددية
قمة والثابتة من تقديم خدمات جديدة بجودة لتمكين مشغمي شبكات االتصاالت المتن

 عالية وتغطية واسعة.
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  لغايات تبسيط ااجراءات وتوفير الوقت والجيد عمى جميع المستفيدين من خدمات
 القيام بما يمي:الييئة، تم 

 تقاصااااااااااااااااااااااااااة الدفع والااااااااااركة األردنية ألنظمااأبرمت الييئة اتفاقية مع الش 
(Jo- PACC)  فواتيركم( وذلك صمن  - يل الفواتير الكترونيًا )ايااااااااااااالتحص

اطار سعي الييئة في تفعيل الخدمات االلكترونية المقدمة لممستفيدين، حيث 
ستطمق الييئة مجموعة من الخدمات تستخدم الدفع االكتروني لتتكامل مع 

 .8108العام  بحمول منتصةتقدميا سخدمة  41
  قامت الييئة بربط كادر من طاقميا الكترونيًا عن بعد مع جمرك مطار الممكة

لتنفيذ مناوبات يومية تمتد ما بعد  ، وذلكوالمنطقة الحرة عمياء الدولي/ الشحن
انتياء ساعات الدوام الرسمي من أجل انجاز البيانات الجمركية والتخميص 
عمى البضائع الواردة عمى الطائرات القادمة، حيث تعد ىذه المبادرة األولى 

 عمى المستوى الحكومي.
 والموافقات الترددات ترخيص لتعرفة الدورية المراجعة إجراء في االستمرار 

 ما وااجراءات المتطمبات تخفية إلى يؤدي مما ، االتصاالت باجيزة الخاصة
لتمك  وموافقات االدخال الموافقات النوعية عمى الحصول أعباء وتخفية أمكن

 .األجيزة
 

من خدمات االتصاالت المختمفة وتقديم الخدمات بجودة المستفيدين فيما يتعمق بحماية مصالح 
 (، قامت الييئة بما يمي:27ة، )المادة اااااااااااعالي

  جانب مشغمي خدمات االتصاالت من جودة الخدمات المقدمة  تحسين مستوىلغايات
 بالعمل عمى المحاور التالية: التغطية، قامت الييئة االلتزام بزيادة، باالضافة الى المتنقمة

االتصاالت إجراء القياسات المتعمقة بجودة خدمات االستمرار في  -
 2G 3Gالخموية والتغطية لجميع انواع التكنولوجيا المستخدمة )

4G ), امل مع الشكاوى الواردة لمييئة بيذا الخصوص من عوالت
قيام الفرق الفنية في الييئة بزيارة المواقع الميدانية واجراء خالل 

الفحصوات الفنية الالزمة لشكاوى التغطية واستكمال اجراءات 
 .الشركات المعنية لحمياالتنسيق مع 
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عمل محطات البث االذاعي العاممة  العمل عمى مراقبةاالستمرار في  -
م.ه لتفادي  017 -م.ه  76،4( من (FMوفق التشكيل الترددي 

 حدوث مشاكل تتعمق بالتداخل السمبي والتشويش.
 

  واالستمرار في نشر توجييات  من خدمات االتصاالتالمستفيدين لغايات حماية مصالح
تساعد المستيمكين في اتخاذ قرارات واعية بما يتعمق بمشترياتيم من خدمات االتصاالت، 

 قامت الييئة بما يمي:
 

 وسائل التواصل االجتماعي، كما ب وتحديث نظام تمقي ومتابعة الشكاوى وربط
ربط شركات االتصاالت واانترنت والبريد عمى النظام لغايات تسريع  وتم

 عمميات متابعة وحل الشكاوى.
  المتخصصة لمتدقيق عمى أنظمة الفرنسية التعاقد مع احدى الشركات العالمية

( وأنظمة الفوترة لخدمات الدفع Pre-Paidشحن خدمات الدفع المسبق )
( لكافة الخدمات المقدمة من مشغمي خدمات Post-Paidالالحق )

االتصاالت، وذلك من خالل فحص سجالت المرخص ليم الفنية والتأكد من 
وباالستناد ، وبطاقات الشحن االنظمة المتبعة اصدار الفواتير ودقة سالمة 

 أفضل الممارسات العالمية الصادرة عن معيد التقييس األوروبي. الى
 تمكين ذوي ااعاقة من النفاذ إلى خدمات تشكيل فريق عمل متخصص ل

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات برئاسة ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
وعضوية كل من المجمس األعمى لحقوق األشخاص ذوي ااعاقة، شاااااااااركة 
الاااااابتراء األردناااااية لالتصاالت المتنقمة )اورانج( والشركة األردنية لخدمات 

ة المتاانقااة )زين( شااااركة أمنااية لالتاااااصاالت المتااانقمة والجمعية األردنية اليوات
لتكنولوجيا المعمااومات واالتااصااالت )إنتاج( واالئتالة االردني لذوي ااعاقة 
والممتقى الثقافي لممكفوفين بااضافة الى ممثمين عن كل من ااعاقة السمعية 

 الحركية.وااعاقة البصرية وااعاقة 
  توفير خدمة الترجمة بمغة االشارة لمراجعي الييئة من االشخاص ذوي ااعاقة

السمعية وذلك من خالل توفير تواصل مرئي )بالصوت والصورة( مع مترجم 
لمغة ااشارة والذي يقوم بدوره بتقديم ترجمة فورية لمشخص من ذوي االعاقة 

ص االصم من التعبير عن السمعية ولمموظة الذي يتواصل معو ليتمكن الشخ
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احتياجاتو ومتطمباتو وبنفس الوقت يتمكن الموظة من تقديم الخدمة المطموبة 
 وبأحسن وجو، عممًا أن الييئة أول مؤسسة حكومية تقدم ىذه الخدمة.

  عقد برنامج تدريبي لموظفي أقسام خدمات الجميور وشؤون المستفيدين في
ت االتصاالت الخموية )زين، كل من ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت وشركا

أورانج األردن، أمنية(، حول اليات وطرق التواصل مع األشخاص ذوي 
ااعاقة، وكيفية تذليل المعيقات التي يواجيونيا عند حصوليم عمى خدمات 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
  أقوى( اليادفة الى تفعيل المسؤولية المجتمعية لتبني -اطالق مبادرة )معكم 

العديد من النشاطات واالجراءات المختمفة التي من شأنيا تسريع وتسييل نفاذ 
االشخاص ذوي ااعاقة إلى وسائل وخدمات االتصاالت وتكنولوجيا 

 المعمومات .
  استالم الشكاوى عن طريق موقع الييئة االلكتروني الذي يتيح تقديم الشكاوى

ى شخصية كرتونية تقوم لذوي التحديات السمعية والنطقية كونو يحتوي عم
 بترجمة النص إلى لغة االشارة.

  دراسة كافة العروض التجارية لخدمات االتصاالت وتكنولوجيا االستمرار في
حيث  المعمومات التي يتم ااعالن عنيا من قبل شركات االتصاالت واالنترنت

والتأكد من  ،8107عرض تجاري خالل العام  02تم دراسة ما مجموعو 
باالضافة الى  مطابقتيا لتعميمات وقرارات الييئة وعدم إخالليا بالمنافسة، 

من شركات االتصاالت واالنترنت  ةمقدم عقود اشتراك( 6)دراسة ما مجموعو 
 منيا واثنان ما زاال قيد الدراسة. 4، تم الموافقة عمى في المممكة

 نقاط البيع في مختمة عمى  دوريةتنفيذ جوالت تفتيشية  االستمرار في
محافظات المممكة حمايًة لمصالح المستفيدين من جية، وحماية لمشركات 

حيث تم خالل العام والجيات الحاصمة عمى التراخيص من جية أخرى، 
( مركز بيع اتصاالت دولية غير حاصل عمى 23ضبط ما مجموعو ) 8107

 موافقة الييئة، تم تحويميم لمقضاء.
 ( حممة توعية متنوعة لزيادة وعي المستفيدين من 08إطالق ما مجموعو )

  .خدمات االتصاالت والبريد من خالل وسائل االعالم المختمفة
  التفاعل والتواصل بشكل مستمر مع متابعي صفحات الييئة عمى منصات

التواصل االجتماعي والرد عمى مالحظاتيم واجابة استفساراتيم، باالضافة الى 
 المقدمة. تمقي ومتابعة الشكاوى



6 

 

 ( اعالن توعوي من خالل منصات التواصل االجتماعي 71اطالق ما يقارب )
تناولت مواضيع منيا: التعامل مع المكالمات الياتفية الدولية،  المختمفة لمييئة

تجديد عقود االشتراك، استخدام الياتة الخموي أثناء القيادة، الرقم المجاني 
لمييئة، حجب الرسائل الدعائية، توثيق خطوط اليواتة المتنقمة، إلغاء تفعيل 

 .خدمة تجوال البيانات عند السفر خارج المممكة

  االتصاالت والبريد، حيث بمغ عدد خدمات االستمرار في تمقي ومعالجة شكاوى
 0/0/8107( شكوى خالل الفترة من 2675الشكاوى الواردة الى الييئة ما مجموعو )

 منيا. شكوى( 2038، تم معالجة ما مجموعو )21/08/8107حتى 
  لمممكة مع نياية تقديم خدمات االتصاالت العامة في ابمغ عدد الشركات المرخص ليا

 :( شركة58ما مجموعو ) 8107العام 
 .( شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فردية88) 
 ( شركة حاصمة عمى رخصة اتصاالت فئوية.36)
 

 (:2-2) دفيما يتعمق بتعزيز النفاذ لالنترنت البن
 

  لغايات تعزيز النفاذ لالنترنت وتوفير خدمات االنترنت بأسعار مقتدر عمييا لكافة
المستخدمين وزيادة انتشارىا، خصوصًا النفاذ عريض النطاق، في كافة مناطق المممكة 

 وخصوصًا المناطق الريفية، عممت الييئة عمى ما يمي:

  " بعد االنتياء من استشارة  أقرار وثيقة " الورقة الخضراء حول انترنت األشياء
توصيات الييئة  ىذه الوثيقة تضمنتكافة األطراة المعنية في القطاع، حيث 

 & IoT)  المتعمقة بتقديم خدمات انترنت االشياء ونمط االتصال الة مع الة
M2M)  باالضافة الى توجيات الييئة لمتعامل مع الموضوع مستقبال، وبما

يشمل: اليات الترخيص، الترقيم، العنونة، الترددات، التقييس، الخصوصية 
متعمقة بالعوائد والرسوم واالجور، باالضافة الى التوصيات ال ،/السرية واالمن

 وذلك استنادا الى افضل التوجيات والممارسات العالمية.
  تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الييئة وعضوية كافة  األطراة ذات العالقة

 .IoT لغايات العمل عمى اعداد تعميمات ترخيص خدمات انترنت األشياء 
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  انترنت االشياء في المممكة انجاز اول مشروع ريادي لتجربة تقديم خدمات
حدى الشركات المرخصة داخل المممكة  بالتعاون مع شركة الترو العالمية وا 
لتقديم خدمات االتصاالت العامة ، وذلك باستخدام النطاق 

ميجا ىرتز ، حيث ستقوم الييئة في المرحمة القادمة بتقييم   8311الترددي
ااطار التنظيمي المنوي تبنيو  نتائج التجارب أعاله واالستفاده منيا في وضع

لتمكين تقديم خدمات انترنت االشياء مستقباًل بشكل تجاري داخل المممكة، 
االمر الذي سوة يوفر فرص جديدة لمشركات الراغبة في االستثمار في ىذا 

 .المجال
  تدرس الييئة حاليا طمبات مقدمة من شركات متعددة لمحصول عمى التراخيص

مثل  منِ شأنيا زيادة نسب انتشار االنترنت مات جديدةالمناسبة لتقديم خد
تركيب كوابل األلياة الضوئية وتقديم خدمات الربط اآلمن واالنترنت بسعات 

ستوفر حمول تقنية متنوعة من حيث التكنولوجيا ، كما و عالية وخيارات متعددة
إلى ما بما يمبي المتطمبات المختمفة لقطاعات االعمالً ، باالضافة و والجودة 

توفره من قيم مضافة الى االقتصاد الوطني وخمق بيئة استثمارية جاذبة وفرص 
 .عمل جديدة

  المعنية لدراسة مشروع بناء األطراة تشكيل فريق عمل وبالتعاون مع كافة
 .Local Internet Exchange Pointالمحمي عمى االنترنت  الربط  نقطة

  توفير البيئة القانونية والتنظيمية المرنة الستيعاب ودعم الشركات العمل عمى
 SME-Small and Medium-size Enterprisesالصغيرة والمتوسطة 

لتقديم خدمات اتصاالت عامة ريادية باألخص مايقدم منيا باالعتماد عمى 
 (.IoTومن خالل استخدام انترنت االشياء )

  التجارية المقدمة من الشركات المزودة  عروضالالموافقة عمى االستمرار في
باسعار معتدلة مخصصة لممحافظات ذات نسب انتشار  لالنترنت التي تتميز

 .متدنية
  االستمرار في تشجيع المنافسة في أسواق خدمات االنترنت المحمية التي تقدم

الخدمة بتقنياتيا المختمفة من خالل مجموعة من ااجراءات التنظيمية والسوقية 
ضمان تقديم خدمات موثوقة وبأسعار مقتدر عمييا وضمن  شأنياي من الت

 .العديد من الخيارات المتاحة
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 (:3-2فيما يتعمق بتعزيز كفاءة استخدام طية الترددات الراديوي ) البند 
 

  إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وفقًا لموائح الراديو ومخرجات االنتياء من
من قبل مجمس  تمييدا القراره WRC-15المؤتمر العالمي لإلتصاالت الراديوية 

 .المفوضين
  استمرار العمل ضمن الفريق الفني الذي تم تشكيمو بالتعاون مع "القوات المسمحة– 

في المممكة، بما يشمل   استخدام الطية التردديلوضع اتفاقية لتنظيم  الجيش العربي"
 فصل االستخدام المدني لمترددات عن االستخدام العسكري.

 وما   القادمة لمسنوات الراديوي الطية من القطاع حاجة لمعرفة الالزمة الدراسات إعداد
 .طية الترددات الراديوية ضمن  النطاقات المختمفة يتطمبو ذلك من اتاحة المزيد من

 تحديث السياسات المتعمقة باستخدام وتخطيط الترددات بشكل مستمر ستمرار في اال
التكنولوجية والمدخالت  اخذين بعين االعتبار التغيرات في ظروة السوق والتطورات

 التي يتم تقديميا من قبل أصحاب العالقة من القطاعين العام والخاص.
  بالوصالت والمواقع الراديوية العاممة االستمرار في متابعة تحديث البيانات الخاصة

ضافتيا عمى قواعد البيانات  لدى الشركات المقدمة لخدمات ااتصاالت العامة وا 
 الخاصة بالييئة.

  االستمرار في اجراء المسوحات الميدانية واالستجابة إلى شكاوى التداخل واتخاذ
ة الترددي وتصويب إجراءات مباشرة ومتناسبة ازالة االستخدام غير القانوني لمطي

 أألوضاع المخالفة من قبل المرخصين .
  زيادة تمكين العاممين في ادارة الطية الترددي من خالل برامج بناء القدرات

المتخصصة وتوفير التدريب والعمل عمى نقل واكتساب المعارة الحديثة من خالل 
الشركات  عقد الدورات والمشاركة في ورش العمل المتخصصة بالتعاون مع كبريات

المتخصصة والمنظمات الدولية التي تعمل ضمن نطاق االختصاص وبمشاركة 
 المعنيين من الدول العربية. 

 
 
 
 
 

 قطاع تكنولوجيا المعمومات:ثانيا: 
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قطاع تكنولوجيا المعمومات وضرورة إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية من  بأىميةفيما يتعمق 
فقد قامت  (8-3، وتحديدا ما ورد في البند )التجارة االلكترونية شانيا تنمية وتحفيز 

 الييئة بما يمي:

  أقرت الييئة التعديالت المتعمقة بالتعميمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال
الجيات الراغبة باصدار شيادات التوثيق االلكتروني وتقديم الخدمات المتعمقة بيا في 

 وتم نشرىا عمى موقع الييئة االلكتروني وتبميغ الجيات ذات العالقة. كما المممكة.
 توقيع مذكرة التفاىم الُمعّدلة بين ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت والبنك المركزي االردني  

وكٌل في مجال  ،بيدة التعاون والتنسيق بينيما في مجال الرقابة وااشراة
ياتة النقال ومشغمي شبكات عمى مقدمي خدمة الدفع بواسطة ال ،اختصاصو

 . االتصاالت المتنقمة
  المشاركة في أعمال المجنة الفنية المشكمة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين لوضع األسس الفعمية لتمكين وزارة 
كومية المقدمة لقطاع الصناعة والتجارة من اجراء أعمال ىيئة التسجيل لمخدمات الح

 التجارة.
  المشاركة في أعمال المجنة الفنية الصدار تعميمات األعمال االلكترونية لدائرة الجمارك

 لتمكينيا من تقديم خدماتيا االلكترونية استنادا ألحكام قانون المعامالت االلكترونية.
 ر القانونية االستمرار في التشاور مع القطاعات التجارية والصناعية لتحسين األط

والتنظيمية لقطاع التجارة االلكترونية في األردن وتمكين القطاعات من االعتماد عمى 
 الخدمات االلكترونية التي تقدميا جيات التوثيق االلكتروني المستيدفة.

  االستمرار في اجراء الدراسات المسحية لقطاع التجارة االلكترونية في األردن وتشجيع
طاع التجارة وتوعيتيا ألىمية تقديم الخدمات االلكترونية الموثوقة المؤسسات الخدمية لق

 من خالل الربط عمى منظومة التوثيق الجذرية.
 
 
 
 
 

 (:01-3فيما يتعمق باالستخدام اآلمن لالنترنت، وتحديدا ما ورد في البند )
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قامت الييئة  وضمن سعييا المتواصل في موضوع االستخدام اآلمن لالنترنت وحماية 
األطفال بوضع خطة شاممة لمتوعية بمضمون ارشادات االستخدام اآلمن لالنترنت، كما 
ورصدت ما يتوفر لدى المرخص ليم بالقطاع من وسائل لمرقابة العائمية، اضافة الى  

خطط لخبرة الفنية والتقنية بين المرخص ليم  لوضع عقد ورشة عمل لتبادل المعرفة وا
بحسب ما يمكن تطبيقو مستقباًل  لتوفير خدمة الرقابة العائمية و  وبرامج العمل المناسبة

 لتغطي كافة المستفيدين من خدمات اانترنت  في المممكة. 
 

ومنع االستخدام غير الشرعي  شبكات االتصاالتالمحافظة عمى أمن ب فيما يتعمق
 (:00-3، وتحديدا ما ورد في البند )لشبكات االتصاالت"سرقة الشبكات"

 

 (استمرار عمل الييئة بالكشة وتحديد موقع األجيزة والشبكاتSIM Boxes التي )
( عمى شبكات Fraudتستخدم في إنياء المكالمات الدولية بطرق غير مشروعة )

وذلك حماية ألمن االتصاالت وعدم السماح بتمرير  االتصاالت الخموية المرخصة
مكالمات بطرق غير مشروعة من والى جيات غير معمومة وغير موثقة ومعروفة، 

 وايداع الجيات المخالفة لمقضاء.
 

 قطاع البريدثالثا: 
 
 ( 8-4( و ) 0-4لضمان الفعالية التنظيمية لقطاع البريد، وتحديدا ما ورد في البنود ،)

 الييئة ما يمي:عممت 
 

  بمشروع تحديد نقاط النفاذ البريدي التابعة لشركة البريد األردني ومشغمي استمرار العمل
( حيث تم االنتياء من المرحمة األولى Tabletالبريد الخاص عمى الخرائط الموحية )

في محافظات الجنوب )العقبة، معان، الطفيمة، الكرك( بااضافة إلى محافظة مادبا 
 العمل عمى استكمال المشروع في باقي محافظات المممكة.وجاري 

 .المشاركة في تعديل عقد األداء لشركة البريد األردني 

  اعتماد تعميمات مكافحة غسل األموال وتمويل اارىاب الخاصة بالجيات التي تقدم
 .8107( لسنة  8خدمات بريدية  رقم )
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 وتبسيط ااجراءات المتبعة لمحصول عمى أتمتة إجراءات العمل  البدء في دراسة مشروع
رخصة مشغل بريد خاص والتفاصيل المتعمقة بيا الكترونيًا كتجديد الرخصة أو تحويميا 
أو إلغائيا بااضافة الى إنشاء بوابة إلكترونية لضمان التواصل الفعال مع مشغمي 

 البريد الخاص ومشغل البريد العام.

  عمى تقديم الخدمات البريدية من خالل البدء في ترخيص الشركات التي تعمل
نتيجة لزيادة الطمب عمى  األسواق االلكترونية والتي تتزامن مع   التطبيقات الذكية

 حاجتيا الى شركات التوصيل والتي يجب أن تكون معتمدة و مرخصة من قبل الييئة.

 مي البريد البدء في اجراء الدراسات المسحية الخاصة بخدمات التجارة االكترونية لمشغ
 الخاص ومشغل البريد العام.

  اطالق حمالت توعوية عن ضرورة تعامل االسواق االلكترونية وصفحات التسوق
 لمواقع التواصل االجتماعي مع جيات نقل بعائث بريدية مرخصة في المممكة.

 .البدء في دراسة مشروع التحول الرقمي لقطاع البريد 

   االستمرار في مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد األداء من خالل دراسة ميل
التوجيو بااضافة الى مراقبة التزام مشغمي البريد الخاص المرخصين  بالتشريعات  
البريدية النافذة والتأكد من التزاميم بمعايير الصحة والسالمة العامة في نقل البعائث 

بجوالت تفتيشية دورية وتكثية الضبوطات عمى الجيات المخالفة البريدية، والقيام 
 وتحويميا لمقضاء.

  عمى دراسة تعديل أسعار الخدمات الحصرية.استمرار العمل 

  العمل عمى مراجعة قانون الخدمات البريدية ونظام ترخيص مشغمي البريد استمرار
 الخاص بما يتوافق مع متطمبات المرحمة.

 فعين من خدمات شركة البريد االردني ومشغمي البريد الخاص استقبال شكاوى المنت
 والقيام باالجراءات الالزمة لحل ىذه الشكاوى
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  االستمرار في إعداد ونشر البيانات والمؤشرات ااحصائية بيدة دراسة ومراقبة تطور
 السوق البريدي. 

 ة لممراقبة ازدياد عدد الشركات المرخصة لتقديم الخدمات البريدية في المممكة نتيج
المستمرة من جانب الييئة عمى أداء مشغمي الخدمات البريدية، مما يميد الطريق 

 8106( شركة حتى نياية عام 85لمتجارة االلكترونية، حيث ارتفع عدد الشركات من )
بجانب مشغل البريد العام شركة البريد  8107( شركة حتى نياية عام 018الى )

 األردني. 

 8107ريد المرخصين في قطاع الخدمات البريدية مع نياية العام بمغ عدد مشغمي الب 
 ( مشغل:018ما مجموعو )

 ( مشغمين حاصمين عمى رخصة مشغل بريد/ فئة دولي. 6)
 ( مشغل بريد/ فئة محمي.84) 
 

 
 انتهــــى،

 
 


