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 2019لعـام ل ومؤشرات القطاع أهـم محطـات العمـل واالنجـاز

 2020للعام أبرز المشاريع المستقبلية و 
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 خالي من مالحظات ديوان المحاسبة. سجل (1
 

 عن (%121) نسبة نمووب مليون دينار (123)حيث بلغت  2019 بعاملهيئة االجمالية ل يراداتاالتنامي  (2
أما االجمالي منذ  دينار  مليون  (549)حيث بلغت  2019-2015واألكثر في الفترة من ، 2018 العام

 .ديناروثمانمائة وعشر ماليين  مليار (1,810) بلغ 2019ولغاية  1997
 

 حتى تاريخه. 2015لهيئة منذ عام ال قضايا جديدة ضد العمل التنظيمي ل (3
 

تدعم االقتصاد الرقمي وتحفز لخدمات الجيل الخامس،   وتكنولوجيا مبتكرة %6 اتساع قطاع االتصاالت بنسبة (4
 .مرخص (70)المرخصين بلغ عدد قد و 

 

واتساع  ،محلي (90)دولي و (8)مرخص منهم (98)بلغ عدد المرخصين حيث  قطاع خدمات بريدية مزدهر (5
لتصل إلى طرود التجارة اإللكترونية الواردة للمملكة التجارة االلكترونية حيث زاد عدد ملموس في 

 .2019طرد من خالل منصات التجارة اإللكترونية للعام  (1,301,248)
 

من خالل مكاتب الهيئة الخارجية منذ  بيان جمركي (82664)ازدياد أعداد البيانات الجمركية لتصل إلى  (6
 .2019موافقة نوعية وادخال أجهزة خالل  (5997)منح و ، 2019إلى  2015

 

النتائج و على انظمة شحن بطاقات االتصاالت وانظمة الفوترة لشركات االتصاالت الخلوية الهيئة تنهي التدقيق  (7
 .مع الممارسات الدولية بهذا المجال متناغمةو كانت مرضية 

 
 .(%90) معالجة بلغت نسبةوب( 4583)من أصل  شكوى  (4135) الهيئة تعالج (8

 

مستوى المنافسة في أسواق االتصاالت بهدف  تم دراسةحيث مشروع مراجعة اسواق االتصاالت الهيئة تنجز  (9
 مراجعة االحكام التنظيمية المتعلقة بالمنافسة.

 

 نطام جودة متطور وحسب المواصفات العالمية. (10
a.  ية.المشغلين بخصوص متابعة شكاوى جودة المكالمات والتغطية الخلو و اتمتة العمليات بين الهيئة 

b.  مستوى المنطقة يسمح للشركات المشغله بتقديم تقارير الجودة نظام خاص من االنظمة الفنية المتطورة على
 إلكترونيا.

c. وتشغيل نظام الـ تطويرCROWDSOURCING  كأول جهة في الشرق االوسط توظف المعلومات الذكية لتقييم
 .حالة جودة الشبكات وتغطيتها

d. إعداد خرائط جغرافية واقعية لشبكات المرخصين الخلوية. 
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 المخالفات في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات / قطاع البريد تعزيز آليات ضبط   (11
a. .رفد المديريات بالكوادر المتخصصة إلجراء جوالت الكشف الميدانية الدورية 

b. .تطوير أنظمة الكشف المستخدمة في المراقبة والمتابعة 

c.  ضبط قانوني.( 90) حيث بلغت %200ارتفاع مخالفات أنظمة شبكات االتصاالت والمحطات اإلذاعية بنسبة 

d.  120ارتفاع مخالفات وضبط الخدمات البريدية بنسبة%. 

 

  المتعلقة و  (ITU)في االتحاد الدولي لالتصاالتقبلها لتوصية المقدمة من ا من خالل إقرارللهيئة  دولي إنجاز (12
 جودة الخدمات المقدمة من خالل شبكات الهواتف المتنقلة.رصد و قياس ب

 

 .نظام ُمبتكر لمراقبة عمل محطات البث اإلذاعيالهيئة تتبنى  (13

 

 . ذوي اإلعاقةاالشخاص متصفحي الموقع من  ومراعاة االلكتروني وفقًا للمعايير الدولية هاتطور موقعالهيئة  (14

 

انترنت "، أثر التعرض للحقول الكهرومغناطيسية"  مثلورش عمل حول مواضيع مختلفة  (10) الهيئة تعقد (15
رعاية التجربة الفنية  "لنقل االنترنت عن طريق شبكات ، الجيل الخامس وغيرها باإلضافة إلى األشياء
 .الكهرباء

 

( من المعهد القومي  GRINTAالفريق األردني )انجاز شباب الشباب من خالل دعم  الرياديينالهيئة تدعم  (16
دعم وتكريم طالبين أردنيين لحصولهم ضافة إلى ،  باإل( طالب8)والمكون من  (NIRTللروبوت والتكنولوجيا )

 .Olympiad Geniusعلى المركز الثاني )الميدالية الفضية( على مستوى العالم في مسابقة 
 

 تركيب وتشغيل النظام مبدأياً و تنفيذ ومن المتوقع  البصمةبتوثيق لموضوع الالدراسة الفنية الهيئة تنتهي من  (17
 .2020العام  ع الثاني منبخالل الر 

 

لتعاون مع مركز القيادة والسيطرة في مديرية األمن الهيئة تستمر في دعم وتمكين األشخاص ذوي االعاقة تم ا (18
من و  114العام باالتفاق مع المرخصيين لتوفير الخدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية خط الطوارئ للصم 

 .2020الربع الثاني من المتوقع اتاحته 
 

 إصدار تعليمات وقرارات تنظيمية: (19
a. مسودة تعليمات إنترنت االشياء (IoT) . 
b.  التعليمات المعدلة لتعليمات إرسال رسائل الجملةمسودة. 
c.  والتجوال الوطني تعليمات المشاركة في البنى التحتية. 
d. .تعليمات االحتفاظ بسجالت االتصاالت 
e. ( القرار التنظيمي المتعلق بالشرائح المدمجةeSIM) 
f. ( مسودة القرار التنظيمي الخاص بنقاط الربط باالنترنتIXPs.) 
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  باألرقام تقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلوما (20

 2019للربع الثالث مؤشرات قطاع االتصاالت  •
 نسبة االنتشار بين السكان )%( أعداد المشتركين الخدمه

 3.03 %  317,104 خدمة الهاتف الثابت
 77 %  8,056,745 خدمة الهاتف المتنقل

 81 %  8,519,821 خدمة االنترنت )مشتركين(
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 أهم مشاريع الهيئة خالل عام 2020

 

 . أتمتة نظام سجل األرقام الوطنية .1
 مسح كامل الطيف الترددي في جميع محافظات المملكة. .2
 .قياس مدى أمن وحماية شبكات االتصاالت الخلوية .3
 .مشروع التدقيق على انظمة الفوترة لشركات االتصاالت الخلويةانجاز المرحلة الثانية من  .4
 (IoT( وانترنت األشياء )5Gريادي متخصص ضمن تكنولوجيا الجيل الخامس )تنفيذ مشروع  .5

 .تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والجامعة األلمانية االردنية
اصدار المواصفات القياسية االردنية ألجهزة وأنظمة االتصاالت بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات  .6

  .والمقاييس
لخاصة بتقديم طلبات الموافقات النوعية واالنظمة الخاصة باجراء الفحوصات تطوير أنظمة االتمتة ا .7

  والقياسات لجهزة االتصاالت.
 مشروع وطني متكامل للمراقبة االذاعية يغطي كافة محافظات المملكة.  .8

 مشروع تحديث أنظمة مراقبة الترددات. .9

 الكترونية جديدة.خدمة  65يشمل مشروع الخدمات االلكترونية الشامل والذي  .10

 Paper)اجراءات العمل الداخلية في الهيئة إلى اجراءت الكترونية بشكل كامل مشروع تحويل  .11
less .) 

 


