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 مستجدات ومؤشرات قطاع االتصاالت االردني
 البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة لالرتقاء بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريدو 

2018 
 المحور األول: تميز الهيئة

 25/2/2018بتاريخ  2018 التصاالت المتنقلة الناشئة للعامجائزة االبتكار الحكومي في أسواق ا •
( من 2016/2017للدورة الثامنة )” البنية التحتية والطاقة“المركز األول/ المرحلة البرونزية ضمن قطاع  •

 ( 16جائزة الملك عبدهللا الثاني لتمّيز األداء الحكومي والشفافية والذي يضم )
 ”أفضل إنجاز“جائزة  •
 

  الوفر المالي المحول الى خزينة الدولة من قبل الهيئةالمحور الثاني: 
   2018 - 2015مليون دينار لحساب الخزينة العامة منذ عام ( 412)ما يقارب  -
  2018مليون دينار لحساب الخزينة العامة عام  (49)  ما يقارب -
 2018 – 1997لحساب خزينة الدولة منذ عام  ليارم 1.687يقارب  ما  -

 
 ايرادات القطاعالمحور الثاني: 

 
  القطاعايرادات  •

 (%2.4 )بنسبة  2016عن  2017زادت ايرادات القطاع عام  -
 %( 3.6) بنسبة  2016عن  2017عام شركات قطاع الهواتف المتنقلة  زادت ايرادات -
 2017عن النصف األول  2018في النصف األول  زادت ايرادات شركات قطاع الهواتف المتنقلة -

 (% 4.4)بنسبة 
 2016عن النصف األول  2018في النصف األول  المتنقلةزادت ايرادات شركات قطاع الهواتف  -

 (%7)بنسبة 
 
 

 
 العالقة التشاركية مع القطاع الخاص: الثالثالمحور 



2 

 

 قضية سابقة  (36)رغم وجود  2015لم تسجل اي قضايا على الهيئة منذ عام  •
 تشكيل مجلس شراكة بين الهيئة والجمعية االردنية للحاسبات •
مشاركة الهيئة في الجناح و ، االت دعم ريادة األعمال واإلبداعفي مجمع جمعية انتاج اتفاقيتي تعاون توقيع  •

 .ي لالتصاالتاألردني في المؤتمر العالم
 

 حماية حقوق المستفيدين: الرابعالمحور 
 نظام شكاوى متطور أواًل: 
 :استالم الشكاوى عن طريق .1

 النص إلى لغة االشارة موقع االلكتروني يحتوي على شخصية كرتونية تقوم بترجمةال ✓
 الفيس بوك - 5502741فاكس الهيئة  -117000الرقم المجاني  - رونيتالبريد االلك ✓

 عامل لدى كافة شركات االتصاالت واالنترنت والبريد  .2
 تحديد منطقة ضعف التغطية مباشرة  منيمكن  .3
 يتيح تفقد الشكاوى عن طريق موقع الهيئة االلكتروني  .4
 رسالة إغالق الشكوى و  قم الشكوى والتاريخ المتوقع للردالمشتكي عن ر رسالة نصية على هاتف  .5

 
 احصاءات الشكاوى:

  (%85)بنسبة معالجة  )3225(  تم معالجة  شكوى ( 3794) 2018مجموع الشكاوى عام  ✓
عدد الشكاوى  (20.413) مجموع الشكاوى منذ تأسيس نظام تلقي الشكاوى وحتى تاريخه: ✓

والعمل جاٍر على معالجة ما تبقى منها كونها ( %88.1)نسبة المعالجة:  (18.003)المعالجة  
 .مازالت ضمن المهل الزمنية الممنوحة لها

 
 ق على بطاقات شحن خدمات االتصاالتيتدقالثانيًا: 
 دراسة النتائج والمخرجات لالهيئة نتائج ومخرجات المشروع لشركات االتصاالت الخلوية  أرسلت •
 مشروع في منتصف شباط ، متضمنة المحاور التالية:الاعالن نتائج سيتم  •

o ة بتوفير أسعار العروض بشكل واضحقياس مدى التزام شركات االتصاالت الخلوي. 
o .النتائج والتوصيات وفرص التحسين لشركات االتصاالت الخلوية 
o .صحة استيفاء الضرائب من الشركات 

 



3 

 

 تمكين االشخاص ذوي االعاقة ثالثًا: 
 12/2017في شهر   تمكين االشخاص ذوي االعاقةلتشكيل فريق عمل  .1

 Bulkوارسلت الشركات رسائل تهنئة الى مشتركيها ) معكم _أقوى مبادرة أطلق  •
messages) 3/12/2018عاقة العالمي الذي يصادف بمناسبة يوم اال 

 
 مبادرات الفريق:  •

)زين، وهيئة البرنامج تدريبي لموظفي أقسام خدمات الجمهور وشؤون المستفيدين في  ✓
 أورانج األردن، أمنية(

مع بالتنسيق  من قبل كافة الشركات 114طوارىء اتاحة خط الجاري العمل على  ✓
 مركز القيادة والسيطرة.

 شتراكاالجاري العمل على ابتكار حلول تمكن ذوي اإلعاقة البصرية من قراءة عقود  ✓
لتأهيلها الستخدام االشخاص ذوي تقييم المواقع اإللكترونية للشركات  علىجاري العمل  ✓

 االعاقة
 توفير أجهزة متنقلة وتطبيقات تالئم استخدام االشخاص ذوي اإلعاقةتدرس الشركات  ✓
ابتكار حلول تمكن ذوي اإلعاقة البصرية من استخدام بطاقات شحن الهاتف النقال  ✓

 ةكفاءة وسهولب
سيتم  دراسة حلول توفير خاصية الشحن عبر المواقع االلكترونية للشركات والمسح  ✓

 الضوئي لبطاقات الشحن.
تهيئة المباني ومكاتب خدمات الجمهور وشؤون المستفيدين الستخدام األشخاص ذوي  ✓

 في مواقع تقديم خدمات االتصاالت:اإلعاقة 
 ة توفير خدمة ترجمة لغة االشارة إلى مراجعي الهيئ .2
 ها على المراكزتزعوو تجهيزه بتطبيقات تساعد ذوي اإلعاقة و ( جهاز لوحي هاتفي 55شراء ) .3

 3/12/2018والجمعيات الخيرية بمناسبة يوم االعاقة العالمي الذي يصادف 
 ئة الستخدام االشخاص ذوي اإلعاقةتم تأهيل المبنى الجديد للهي .4
 ةاالتصال واالعالم على لغة االشار تدريب موظفي قسم شؤون المستفيدين وموظفي دائرة تم  .5
بالصيغة من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  لمستفيدينل دليل باصدارقامت الهيئة  .6

 لذوي االعاقة البصريةالسماعية 
 مؤشرات وارقام: الخامسالمحور 
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   ت مؤشرات قطاع االتصاال ▪
نسبة الانتشار بين  أعداد المشتركين  الخدمه

 السكان )%(

Q3/2018 3.14 ألف    321,133 خدمة الهاتف الثابت% 

 88.59 مليون  9,060,044 خدمة الهاتف المتنقل

 %93 مليون 9,461,367 خدمة الانترنت 

 
 2017عام في  مليون  (150) كافة خدمات االتصاالت(ستثمار )حجم اال •
  بالقطاعالعاملين عدد  •

 2017عام في  االتصاالت شركات/  عامل (4014) -
 القطاع كاماًل بما في ذلك مبيعات الخدمات واالجهزةعامل في  ( 171.424) -

 ةمجموعو  بيان (57.680) 2015منذ  جمرك العقبةو في جمرك المطار  عدد المعامالت المنجزة ▪
 .دينار (576.800)االيرادات 

 
 البريد قطاع مؤشرات  ▪
 لديها فيسبوك( 25) تطبيق ذكيلديها  (6)و لديها موقع الكتروني( 24)منها  شركة (105) :البريد الخاصمشغلي  ▪

  (98)محلي   -
 (7)دولي  -
 

   2017 خالل عام البريدية إجمالي عدد البعائث ▪
 )مليون(  25ما يقارب  : مشغلي البريد الخاص -
 ( مليون 5ما يقارب ) : ""شركة البريد األردني مشغل البريد العام  -

 
 (111.800): 2017تجارة اإللكترونية خالل عام حجم البعائث البريدية الخاصة بال ▪
 ( عامل 2650: )عدد العاملين •

 (1560) : مشغلي البريد الخاص -
 (1090) : "مشغل البريد العام "شركة البريد األردني -
-  


