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/ إلرئيس إلتنفيذي( 1) ن  كلمة رئيس مجلس إلمفوضي 

 

                                                            
 لمهندس غإزي إلجبورإلدكتور إ                                                                          

/ إلرئيس إلتنفيذي                                                                                 ن  رئيس مجلس إلمفوضي 

 
 

ن إلعإم  ي طإلت دول إلعإلم بأكمله وعإنت  0202لقد تمي 
 بأزمته إلكونية إلتر

ً
 إستثنإئيإ

ً
بكونه عإمإ
دإعيإت تلك إلنتج عن دإعيإته إلمختلفة، حيث شعوبه ومجتمعإته من آثإره وت

َ
إيجإد ظروف ت

 كإفة نوإحي إلحيإة إإلقتصإدية وإلمإلية وإإلجتمإعية وإلتعليمية وحتر إستثنإئية وقإسية 
ْ
طإلت

 هنإ 
ى

جلة إلحيإة، ويتجىل
َ
سإعد عىل ضمإن إستمرإر ع

ُ
ورة ؤيجإد بدإئل ت إلنفسية، وهو مإ إستدىع ضن

جيإ إلمعلومإت كأحد إلركإئز إألسإسية لضمإن ِؤدإمة عمل كإفة إلقطإعإت دور إإلتصإإلت وتكنولو 
 إلوإقع إلجديد من حظر وإغالق أو تعطيل لكثي  من إألنشطة إإلقتصإدية 

ُ
ي تأثرت بمإ فرضه

إلتر
 وإلخدمإتية. 

 

منذ بدإية إألزمة أهمية إلمسؤولية إلُملقإة عىل عإتقهإ  تنظيم قطإع إإلتصإإلت  لقد أدركت هيئة
 
ً
جإر وأصحإب و خصوصإ

ُ
ن ؤىل ت أن تأثي  هذه إألزمة قد طإل كإفة فئإت إلمجتمع من طالب ومعلمي 
 ؤىل إلمرضن وإألشخإص من ذوي إؤلعإقة وكبإر إلسن، 

ً
ن وصوال  حيث منشآت ومصإنع وعإملي 

ْ
بإدرت

الل ل خلية أزمة مع مشغىلي إلهوإتف إلخلوية إلمتنقلة لمتإبعة كإفة إلتطورإت من خيإلهيئة بتشك
ي 
ن
ورة ؤعإدة إلنظر ف ن إإلعتبإر ضن  مع تدإعيإت إألزمة، مع إإلخذ بعي 

تمإش 
َ
وضع خطة طوإرئ ت

م مع ُمتطلبإت إلمرحلة إلصعبة من خالل تسخي  وسإئل ئوإتطريقة عمل جميع إلقطإعإت لت
إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت لتسهيل أعمإلهإ، لقد سإهمت هذه إلوسإئل وإلتقنيإت عىل 

ونيةسبيل  عد، كمإ سإهمت إلمنصإت إؤللكير
ُ
ي ضمإن إستمرإر إلعملية إلتعليمية عن ب

ن
 إلمثإل ف

ي تعزيز خدمإت إلتوصيل، نإهيك عن إيجإد آلية منإسبة لتوصيل إألدوية 
ن
يد ف كإت إلير وترخيص ش 

هإ من إلتسهيالت.   لمن يعإنون من إألمرإض إلمزمنة وغي 
 

مكنة لضمإن إستمرإية إلبنية إلتحتية وتعزيز قدرتهإ كمإ قإمت إلهيئة ببذل كإفة إلجهود إلمُ 
دإت  إلستيعإب كإفة إلتحديإت وإلضغوطإت من خالل

ُ
إلتعإون مع إلقطإع إلخإص ومنحهم ترد

نت ومضإعفة إلسعة إلتخزينية  مجإنية لزيإدة سعإت شبكإتهم وتقوية إلبث ورفع شعإت إإلنير
ن إستخد إم وسإئل إإلتصإإلت عىل إختالف إنوإعهإ لموإقعهم إلرإديوية حتر يتستن للموإطني 

ن إلتغطية إلالزمة لشبكإت  ي إحتيإجإتهم، بإؤلضإفة ؤىل تأمي  وبإلشكل إألمثل ودون إنقطإع وبمإ يلتر
 
ً
 ألن يكون إألردن نموذجإ عإلميإ

ً
هإ من إإلجرإءإت، وصوال إإلتصإإلت لمنإطق إلحجر إلصحي وغي 

ي مجإل إلتعإمل مع هذه إألزمة. 
ن
  يحتذى به ف

 

ي نفوسنإ حرصنإ إلمتوإصل وإلمستمد من إلقيإدة إلهإشمية ونحن ندخل 
ن
ولعل مإ يغرس إألمل ف

إلمئوية إلثإنية من عمر إلدولة إإلردنية بأن تبقر إلمعنويإت عإلية رإسخة صلبة، ويبقر إإلنجإز يعإنق 
ي 
ن
 نستظل ف

ً
إ  للنجإح وإإلستمرإرية، ومنير

ً
 فنإئه إلقإدر عىل إلسمإء، قإدرين عىل جعل إلتحديإت فرصإ
ة إإلردن إلنموذجية إلمعطإءة.   تعزيز مسي 

 
ي إلهإشمي إإلصيل.              أوفيإء لهذإ إلحم إلعرنر

ً
 سنبقر عىل إلعهد وإلوعد جنودإ
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  هيئـةإلنبذة عن ( 2)

 
 إلنشــأة( 0-1)
 

ؤسسة حكومية مستقلة ، كم1995لسنة  13رقم  أنشئت هيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت بموجب قإنون إإلتصإإلت 
ي تقع عىل عإتقهإ، معنية بتنظيم قطإىعي إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت

ومهإم ، وذلك من خالل إلمسؤوليإت إلتر
ي إلمملكة عديدة من ضمنهإ 

ن
 ل "تنظيم خدمإت إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت ف

ً
 إلمقررةلسيإسة إلعإمة وفقإ

وبمإ يحقق  بسوية عإلية وأسعإر معقولة للمستفيدين يإ إلمعلومإتلضمإن تقديم خدمإت إإلتصإإلت وتكنولوج
إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت"، إضإفة إىل "وضع أسس تنظيم قطإىعي إإلتصإإلت إألدإء إألمثل لقطإىعي 

إلخدمإت ىع إلنحو إلذي تقتضيه تلك وتكنولوجيإ إلمعلومإت بمإ يتفق مع إلسيإسة إلعإمة إلمقررة لتقديم 
م إلمرخص لهم متطلب ن ي يلير

ي إلمملكة"، و"تحديد إلحد إألدنن لدرجة جودة إلخدمة إلتر
ن
إت إلتنمية إلشإملة ف

هإ من  بتقديمهإ لتحقيق حإجإت إلمستفيدين بإلتشإور مع إلمرخص لهم ودون إلزإمهم بحلول تقنية محددة" وغي 
 إلمهإم  إلتنظيمية إلمتخصصة.  

 
يدية وإلتأكد من تتوىل إلهيئة مهإم تنظيم قطإع إلكمإ  ي إلمملكة ومرإقبة أدإء جميع مقدمي إلخدمإت إلير

ن
يد ف ير

يدية رقم )  ألحكإم قإنون إلخدمإت إلير
ً
إمهم بنصوص إلقإنون تنفيذإ ن ي تمثيل وتسإهم إلهيئة ، 0227( لسنة 34إلير

ن
ف

ي إلمحإفل إل
ن
ترخيص وإعتمإد تتوىل إلهيئة مهمة ؤضإفة لذلك، ، متخصصة ذإت إلعالقة بمهإم إلهيئةإلمملكة ف

، وتنفيذ أعمإل إلمرإقبة وإلتدقيق عىل تلك إلجهإت وذلك بموجب أحكإم  ي
ونن قإنون جهإت إلتوثيق إإللكير

ونية  . وإإلنظمة إلصإدرة بموجبه 0215 ( لسنة15رقم ) إلمعإمالت إإللكير
 
 
 
 :وإلقيم إلجوهرية وإلرسإلة إلرؤية( 0-0)

 

 إلرؤية

 
ي جعـــل قطـــإىعي إإلتصـــإإلت 

ن
ن ف  للنمـــو عـــىل إلصـــعيد إلتمـــي 

ً
يـــد، أكـــًي إلقطإعـــإت دعمـــإ وتكنولوجيـــإ إلمعلومـــإت وقطـــإع إلير

ي إلتنظيم عىل إلصعيد
ن
ي وإألفضل أدإًء ف

.  إلوطتن  إؤلقليمي
 

 

 إلرسإلة

 
يـد، وتحفـز إلمنإفسـة فيهـإ،  هيئة حكومية مسـتقلة لتنظـيم أدإء قطـإىعي إإلتصـإإلت وتكنولوجيـإ إلمعلومـإت وقطـإع إلير

فيدين منهإ، وترإقـب تطبيـق معـإيي  جـودة إلخـدمإت وتقـديمهإ بأسـعإر مالئمـة وبمـإ يحقـق إلنمـو وتحمي مصإلح إلمست
ي أدإء

ن
ـــهـــذه إلقطإعـــإت ضـــمن ؤطـــإر عمـــل مؤس إلمســـتدإم ف ــ مـــع إ سي ـ ــكإء، وبإإلعتمـــإد عـــىل مـــوإرد بش  ـ ية متخصصـــة لش 

ة.  ن  ومتمي 
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 إلقيم إلجوهرية

 

 

 إكة إلمستدإمة  إلش 
 

ي أكـدت  تؤمن إلهيئة بأهمية ؤقإمة
ـإكة إلـتر ـورة إسـتدإمة هـذه إلش  كإئهـإ وتـؤمن بسن ـ مـع كإفـة ش  ؤطـإر عمـل مؤسسي

 مـع 
ً
ي زيـإدة معـدإلت نمـو إلقطـإع مقإرنـة

ن
، وف

ً
ن إلهيئـة ؤقليميـإ ي تمـي 

ن
ـكإء هسـهم ف عليهإ رسإلة إلهيئة، فإلتعإون مـع إلش 
 إلقطإعإت إألخرى وفق مإ تضمنته رؤية إلهيئة. 

 

 ي إلخدمإت
 إؤلصغإء لمتلقر

 
ي إلخدمـة وقـد ظهـر  تؤمن

إلهيئة بأن تصميم عمليإتهإ ومخرجإت هذه إلعمليإت تعتمد عىل رصـد إحتيإجـإت مـتلقر
 . ي إتيحر ي بنإئهإ لتوجههإ إإلسير

ن
 ف
ً
 ذلك وإضحإ

 

 ن عىل إلنتإئج كي 
 إلير
 

 منهإ بمبدأ إألدإء إلموجه بإلنتإئج. 
ً
ز إلهيئة عىل نتإئجهإ إلمؤسسية ؤيمإنإ

ى
 ترك

 

 ن إلمستمر  إلتحسي 
 

ن خـدمإتهإ وتطـوير إلكفإيـإت إلفنيـة وإلمسـإندة  تعمل إلهيئة عىل ؤعإدة تصميم عمليإتهإ وتبسيط ؤجرإءإتهإ وتحسي 
 لموظفيهإ وذلك بشكل مستمر. 

 

  تطبيق معإيي  إلحإكمية إلرشيدة 
 

ي ب ئـــة
ن
إهـــة وإلشـــفإفية وإلمســـإءلة إلمؤسســـية وتعزيـــز إلثقـــة وإلمصـــدإقية ف ن ـــورة تعزيـــز مبـــإدئ إلين  تـــؤمن إلهيئـــة بسن

 إلعمل. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
ن 0-3)   ( مجلس إلمفوضي 
 

إف عليهإ مجلس هسم  1995( لسنة 13بموجب أحكإم قإنون إإلتصإإلت رقم ) وتعديالته، يتوىل ؤدإرة إلهيئة وإؤلش 
( يؤلف من ن ن يتم تعي نهم بقرإر من مجلس إلوزرإء بنإء عىل تنسيب رئيس  )مجلس إلمفوضي  خمسة أعضإء متفرغي 

ي إلهيئة كل من:  0202. ومع نهإية إلعإم  إلمختص وزير إلإلمستند ؤىل توصية  إءإلوزر 
 ضم مجلس مفوضن

 

 
ي إلهيئة

 أعضإء مجلس مفوضن
 

 
 سعإدة إلدكتور إلمهندس غإزي إلجبور 

ن   إلرئيس إلتنفيذي –رئيس مجلس إلمفوضي 
 من 

ً
 08/6/0215إعتبإرإ

 
 

 عطوفة إلمهندس ريإض أحمد إلبطإينه
ن نإئب رئ  يس مجلس إلمفوضي 

 من 
ً
 18/11/0219إعتبإرإ

ن   عضو مجلس إلمفوضي 
 

 من 
ً
 07/12/0213إعتبإرإ

 

 
 عطوفة إلمهندس جمعه إلطيب

ن   عضو مجلس إلمفوضي 
 من 

ً
 11/11/0213إعتبإرإ

 

 
 عطوفة إلمهندس بالل إلحفنإوي

ن   عضو مجلس إلمفوضي 
 من 

ً
 10/10/0219إعتبإرإ
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 قطاع االتصاالت الطخطط التظظيطي لهيئة تظظيم
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 إلملخـص إلتنفيـذي( 3)

 
ومإ شكلته من تحديإت أمإم دول إلعإلم  19لقد وإصلت هيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت وبإلرغم من جإئحة كوفيد 

ي 
إتهإ إلمتسإرعه عىل كإفة قطإعإت إلعمل إلمختلفة، تحقيق إإلنجإزإت وتنفيذ إلمشإريــــع إلتر أجمع وإنعكست تأثي 

يد تعد من أهم ركإئز إنع كست عىل سي  قطإعإت إلعمل إإلخرى كون قطإع إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت وإلير
 نحو تحقيق إلتنمية إلمستدإمه. 

ً
 هإمإ

ً
 إسإسيإ

ً
 إلبنية إلتحتية ومحركإ

 
ي مجإل سعي إلهيئة 0202وقد تطرقت صفحإت إلتقرير إلسنوي للهيئة للعإم 

ن
ي تحققت ف

نحو  إىل إإلنجإزإت إلتر
ي تقديم إلخدمإت وتحقيق 

ن
 من خالل تحقيق إعىل مرإتب إلتقييم وإلمقإرنإت ف

ً
 ودوليإ

ً
، إقليمإ

ً
ن سوإء محليإ إلتمي 

، كمإ قإمت إلهيئة بإصدإر قرإرإت وتعليمإت تنظيمية رإعت تقديم خدمإت إإلتصإإلت  ن مستويإت إدإء إتسمت بإلتمي 
يد بسوية عإلية، إضإفة إىل تنفيذ مشإريــــع س ي تعزيز وتنظيم خدمإت شبكإت إإلتصإإلت، وإدإرة وإلير

ن
إهمت ف

ي تسهيل وتقديم إلخدمإت
ن
ددي عىل إلنحو إلذي هسهم ف قديمهإ ومرإقبة شؤون ومتإبعة ت وتنظيم شؤون إلطيف إلير

يعإت إلمعمول بهإ.  ن وإلتش   للقوإني 
ً
ددي وإجرإء مإ يلزم وضمن نطإق عمل إلهيئة وفقإ  إلطيف إلير

 
، فقد عززت إلهيئة تنسيقهإ وتوإصلهإ مع كإفة ولمإ كإن إلدور إ ي لمنوط بإلهيئة يتثمل بإلعمل إلتنظيمي وإلرقإنر

ي إلقطإعإت إلمنظمه لهإ، إو 
ن
كإت إلعإملة ف ي سوإء مع إلش  إلجهإت ذإت إلعالقة عىل إلمستوى إلدإخىلي وإلخإرحر

ي تدفع بإلهيئة نحو إلمزيد إلجهإت إإلمنية وإلتعليمية وإلجهإت إلمتخصصة بتفعيل إإلنظمة إلفنية إلمت
نوعة وإلتر

ي قطإعإت من تقديم مستويإت أدإء 
ن
إت إلمتسإرعه ف تتسم بإلفعإلية وفق منظومة عمل قإدرة عىل إستيعإب إلمتغي 

يد عىل حد سوإء.   إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت وإلير
 

يدي ي مجإل تنظيم إلخدمإت إلير
ن
ي إلعإم وتنإول إلتقرير إلدور إلذي لعبته إلهيئة ف

ن
، حيث لعب هذإ إلقطإع 0202ة ف

ي إلتعإمل مع تدإعيإت جإئحة كوفيد 
ن
 ف
ً
 هإمإ

ً
ه من  19دورإ كإت جديد تعتن بأمور إلتوصيل وغي  من خالل ترخيص ش 

ن  يعإت وإلقوإني  ي هذإ إلقطإع وفق إلتش 
ن
ي فرضتهإ إلجإئحة، وإل زإلت إلهيئة توإصل تنفيذ إلمهإم ف

إلمتطلبإت إلتر
ي تخفيف وطأة إلنإظمة بتشإرك

ن
وآثإر إلجإئحة إلسلبية عىل إلمستوى ية مع إلقطإع إلخإص عىل إلنحو إلذي هسهم ف

 .  إلمحىلي
 

إت وإلمعإرف، وإل زإلت  إلهيئةولمإ كإنت   بإلتشإركية وتبإدل إلخير
ً
 مطلقإ

ً
مشإركإت فقد تطرق إلتقرير إىل تؤمن إيمإنإ

إت وإلمعإرف مع إلجهإت كإفة، خإ  من خالل إلمشإركإت إلهيئة وتبإدل إلخير
ً
ي إلمؤتمرإت )عن بعد( رجيإ

ن
ف

إىل إستضإفة إلهيئة عدد من إلجهإت إلمتخصصة  مع إلجهإت إلمتخصصة ذإت إلعالقة، إضإفةوإإلجتمإعإت 
كة  إت ونقل إلمعإرف مع تلك إلجهإت وتنسيق وتبإدل إلرؤى إلمشير وممثىلي إلمؤسسإت بغية إإلستفإدة من إلخير

ح طبيع  ة إإلدوإر إلمنوطه بكإفة إلجهإت. إلهإدفة إىل ش 
 

ي إلتعإمل مع جإئحة كوفيد ر وقد أف
ن
 عن دو إلهيئة ف

ً
 كإمال

ً
بإلتعإون من مهإم ، ومإ إنجزته 19د إلتقرير إلسنوي محورإ

ي إلعإم  مع إلجهإت ذإت إلعالقة
ن
ي إلعإم  0202ف

ن
 من تشكيل خلية أزمة قإمت بوإجبهإ منذ بدء إلجإئحة ف

ً
، 0202بدءإ

ي إلقطإعإت إلطبية ضمن خطة إ
ن
 إىل تسهيل تقديم إلخدمإت ف

ً
إت إلمتسإرعة وصوال ستجإبة فرضتهإ إلمتغي 

يد.  ي قطإعإت إإلتصإإلت وإلير
ن
    وإلتعليمية وإإلقتصإدية وإإلجتمإعية وتعزيز قدرإت إلجهإت مقدمة إلخدمإت ف

 
ي ومإ قدمته من مسإ 

همإت رإعت تلبية إإلحتيإجإت إلتدريبية ويتنإول إلتقرير إلسنوي إهتمإم إلهيئة بكإدرهإ إلوظيقن
ي تنمية إلكفإيإت إلوظيفية إلمرتبطة بإلعمليإت إلرئيسية وإلمسإندة، وتطوير إإلوصإف 

ن
 لهدف تمثل ف

ً
تحقيقإ

إت تهدف إىل تعزيز إإلدإء إلمؤسسي عىل إلنحو إإلمثل.   إلوظيفية وفق متطلبإت إلعمل ومإ تقتضية من تغيي 
 

، تنإول إلتقرير 
ً
ي إلمملكة من حيث  وختإمإ

ن
يد ف إت وإإلحصإئيإت إلمتعلقة بخدمإت إإلتصإإلت وإلير إلسنوي إلمؤش 

ي تعكس 
ه من إإلحصإئيإت إلتر ي إلقطإعإت وغي 

ن
ن ف ن ونسب إإلنتشإر وحجم إإلستثمإر وعدد إلعإملي  كي 

إعدإد إلمشير
      مقإرنة مع عدد من إلسنوإت إلسإبقة.  0202وإقع إلحإل للعإم 
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ي إلعإم إن( 4)  

ن
 0202جإزإت إلهيئة ف

 
 : ن  إلمحور إألول: إلسعي نحو إلتمي 

إت جإئحة كوفيد  ي إلعإم  19عىل إلرغم من معإنإة إلعإلم إجمع من تدإعيإت وتأثي 
ن
ومن ضمنه إإلردن  0202ف

ي دإئرة تعزيز إإلمكإنإت إلوطنية لموإجهة 
ن
 بكإفة مؤسسإته وقطإعإته، وعىل إلرغم من دخول إلهيئة ف

ً
ممثال

يد عىل حد سوإء، إإل إن ذلك لم يمنع إإلردنإ ي قطإع إإلتصإإلت وإلير
ن
 بإلهيئة لوبإء ضمن نطإق إلعمل ف

ً
 ممثال

ي هذإ 
ن
ي قطإعإت إلعمل إلمنطوية تحت مهإمهإ ومسؤوليإتهإ وتحقيق إنجإزإت ف

ن
من تحقيق مكإنة مرموقة ف

 إإلطإر منهإ: 

 ي إل
ن
 ضمن منظمي قطإع إإلتصإإلت ف

ً
 عإلم: إإلردن إألول عربيإ

 

وإلذي إعلن  0219أظهرت نتإئج إإلستقصإء إلتنظيمي إلعإلمي إلصإدر عن إإلتحإد إلدوىلي لالتصإإلت للعإم 

ي شهر أيلول 
ن
إىل مستوى متقدم هشإر له بإلدول إلمصنفة ضمن إلجيل إلرإبع  إلهيئه وصولعن  0202عنه ف

 إىل جنب مع إلمملكة إل91وبمعدل 
ً
 جنبإ

ً
عربيه إلسعودية تليهإ كل من إلمغرب % ، لتكون إألوىل عربيإ

ي هذه إلمرتبة بعد إن حققت إلهيئة إلعديد من إلمبإدرإت وإلمشإريــــع إلحيوية  بحرينوإل
ر
وسلطنة عمإن. وتأن

 
ى
ة إلمإضية، كمإ مك نهإ من إإلنتقإل من إلجيل إلثإلث من إلتنظيم إىل إلجيل إلرإبع وذلك إلتنظيمية خالل إلفير

 ئة إلتنظيمية إلمثىل. بعد تحقيقهإ لنقإط إلب 

  :يد ي تطور قطإع إلير
ن
 ف
ً
 إألردن إلرإبع عربيإ

 

يد إلعإلمي للعإم  يد إلصإدر عن إتحإد إلير ، 0219مرتبة عن إلعإم  19تقدم إإلردن  0202إظهر تقرير تطور إلير

تيب إلــ  تيب إلــ  172من ضمن  58حيث إحتل إإلردن إلير ي إلير
ن
 حول إلعإلم، بعد أن كإن ف

ً
ي إلعإم  77بلدإ

ن
ف

ي هذإ إلمجإل وينتقل إإلردن لفئة  9.89، وذلك بزيإدة مقدإرهإ  0219
ن
 ف
ً
نقطة ليحتل إلمركز إلرإبع عربيإ

 إلدول ) ذإت إألدإء إلجيد( وإلذي يعكس مستوى فوق إلمتوسط. 

ي تحليله عىل أربــع ركإئز، وهي إلموثو 
ن
يدية حول إلعإلم، ويعتمد ف قية، ويقيس هذإ إلتقرير وضع إلتنمية إلير

 وإلمرونة.  ،إلمالءمة ،إلوصول

  :مرتبة متقدمة للهيئة بتقييم ديوإن إلمحإسبة 

ي إلعإم 
ن
 لدرإسة وحدإت إلرقإبة إلدإخلية بإلقطإع إلعإم وإلذي ُصنفت  0202إصدر ديوإن إلمحإسبة ف

ً
تقييمإ

ي إلتقييم، إذ ح هإلهيئه بموجب
ن
صلت إلهيئة عىل ضمن إلدوإئر إلحكومية إلفإعله بحسب إلمعإيي  إلمعتمدة ف

 %.98إلكإمله بتقدير  هإلعالمة شب

وتحرص إلهيئة عىل إعدإد خطة سنوية للتدقيق مستندة إىل إدإرة إلمخإطر ودعم وحدة إلرقإبة بإلكفإءإت 

 
ً
إت وإلمؤهالت إلالزمة ألدإء مهإمهإ عىل إكمل وجه، وترإىعي إلهيئة توفي  إلرقإبة إلفنية وإإلدإرية جنبإ وإلخير

ي إلدوإئر وإلوحدإت  إىل جنب مع
ن
 لمتطلبإت إلتعليمإت إلتنظيمية للوحدإت ف

ً
إلرقإبة إلمإليه وذلك تنفيذإ

ن  حيث0216إلحكومية لسنة   للعإملي 
ً
 ، وإلحرص عىل وجود دليل متكإمل إلجرإءإت إلتدقيق ليكون مرشدإ
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ي روىعي فيه متطلبإت أدلة إلرقإبة إلمعتمدة لدى وزإرة إلمإليه، ويشكل تهيئة علمي 
ن
ة إلجرإءإت إلعمل ف

ي عمليإت نقل إلمعرفة عند إجرإءإت 
ن
، إضإفة إىل إلمسإهمة إلفإعله ف

ً
 لحوسبتهإ مستقبال

ً
إلوحدة تمهيدإ

ي دإخل إلهيئة. 
ن وإلحرإك إلوظيقن  إلنقل وإلتعيي 

: إصدإر قرإرإت وتعليمإت تنظيمية:   ي
ن
 إلمحور إلثإن

 
ي إلعإم 

ن
  هإ تجإه قطإع إإلتصإإلت وجعله من إلقطإعإتتنفيذ مهإمهإ ومسؤوليإت 0202وإصلت إلهيئة ف

ة ن ي  إلمتمي 
ي قطإعإت إلعمل إلتر

ر
إلمختلفة، حيث عملت إلهيئة عىل إصدإر إلعديد من  تعتمد عليهإ بإف

ي إلقطإع من تقديم إلخدمإت عىل أكمل وجه
ن
ن إلجهإت إلمشغلة ف ي تهدف إىل تمكي 

 . إلتعليمإت إلنإظمه وإلتر

  ي قطإع إإلتصإإلت: إلقرإرإت إلتنظيمية إلمتعلقة
ن
ن إلمنإفسة ف  بتحفي 

 

ي من إلعإم 
ن
ي إلنصف إلثإن

ن
ي صدرت ف

ي قطإع  0202تمثل هذه إلقرإرإت إلتر
ن
نتإئج درإسة وإقع إلمنإفسة ف

ي هذإ 
ن
ة إلعإلمية إلمتخصصة ف إإلتصإإلت ومرإجعة مستوى إلتنظيم فيه بإلتعإون مع إحدى دور إلخير

وع مرإجعة إس وإق إإلتصإإلت إلذي إعلنت عنه إلهيئة بدء تنفيذه مطلع إلمجإل، وقد جإءت خالصة لمش 

ي إسوإق خدمإت إإلتصإإلت كإفة  0218إلعإم 
ن
وإلذي من خالله تقوم إلهيئة بمرإجعة مستوى إلمنإفسة ف

ي هذه إلخدمإت: 
ن
 ومستويإت إلتنظيم ف

 بمرإجعة إسوإق إإلتصإإلت إلمتنقلة: إلخإص إلقرإر إلتنظيمي  (1)

 

ي عدم إخضإع سوق إلتجزئة لالتصإإلت لهذإ إلسوق جية إلمتعلقة إبرز إإلحكإم إلعال  تضمنت
ن
إإلستمرإر ف

إجع عن تنظيم سوق إلجمله للنفإذ وإنشإء إلمكإلمإت إلمتنقلة بإلجمله، وإإلبقإء  إلمتنقلة للتنظيم، وإلير

ء عىل تنظيم سوق إلجمله لخدمة إنهإء إلمكإلمإت، بإإلضإفة إىل وضع إسس لتنظيم سوق إلجمله إلنهإ 

ة.   إلرسإئل إلقصي 

 بمرإجعة إسوإق إإلتصإإلت إلثإبته: إلخإص إلقرإر إلتنظيمي  (0)

 

إلسوق ؤعفإء سوق إلجملة للنفإذ وإنشإء إلمكإلمإت إلثإبتة من إلتنظيم، لهذإ إبرز إإلحكإم إلعالجيه تضمنت 

ي إلمقإبل تم إإلبقإء عىل تنظيم  خدمإت إلجملة لتمرير إلمكإلمإت وإنهإئهإ وكذلك خدم
ن
إت إلجملة ف

ن  ،لخدمإت إلنفإذ عريض إلنطإق كي 
ي تنظيم هذه إلخدمإت عىل تقنية إإلليإف إلضوئية، وإلنفإذ إىل وإلير

ن
ف

كة إإلتصإإلت  ي تسهل تمديد شبكإت إإلليإف إلضوئية حيث إشتمل إلقرإر عىل ؤلزإم ش 
إلبنية إلتحتية إلتر

 . ن  إإلردنية بإتإحة إلنفإذ لهذه إلخدمإت دون تميي 

نت عريض إلنطإق يتعلق بسوق إلتجزئة أمإ فيمإ  فقد إقتس  ،لخدمإت إإلتصإإلت إلثإبتة وسوق إإلنير

كإت إلتإبعة لهإ كة إإلتصإإلت إإلردنية أو إلش  ي تقدمهإ ش 
 .إلتنظيم عىل مرإقبة ومتإبعة إلعروض إلمحزمة إلتر
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 بمرإجعة إسوإق إلسعإت إلمخصصة: إلخإص إلقرإر إلتنظيمي  (3)

 

سوق إلتجزئة لخدمإت إلسعإت إلمخصصة من خالل إلتقنيإت إلتقليدية فقط وعدم إقتس إلتنظيم ل

ؤخضإع إسوإق إلسعإت إلمخصصة للتنظيم من خالل إلتقنيإت إلحديثة، وترإجع إلهيئة بعد درإسة إلردود 

 سوإق إلسعإت إلمخصصة من خالل إلتقنيإت إلتقليدية. أل عن تنظيم خدمإت إلجملة 

 قيم إلوطنيةإإلستشإرة إلعإمة حول ت   :عديل خطة إلير

 

ي إصدإر
ر
ي شهر آب من إلعإم  يأن

ن
ي مجإل خدمإت إإلتصإإلت  0202إلتعديالت ف

ن
ي ضوء إلتطور إلحإصل ف

ن
ف

ي كإفة إلمجإإلت وإلقطإعإت إلحيإتية 
ن
نت إإلشيإء بمإ فيهإ نمط إإلتصإل آلة بآله ف إلمتعلقة بمنظومة إنير

ه)إلصحية وإلزرإعية وإلصنإعية وإلنقل و  إيدة بصورة مستمرة. غي  ن  إ( وإلمير

نت  قيم إلوطنية عدة محإور تنإولت خدمإت إنير حة عىل خطة إلير وتضمنت إلتعديالت إلرئيسية إلمقير

إإلشيإء ونمط إإلتصإل آله بآله ورمز إلشبكة إلمتنقلة وإستحدإث سعة رقمية جديدة لخدمإت إلدليل 

كإت وإلمؤسسإت، وتعديل تخصيص إلسعإت إلر  قمية إلخإصة بخدمإت إلهوإتف إلمتنقلة لعمالء إلش 

 Dial up وحذف خدمة

  :إإلستشإرة إلعإمة حو تعديل تعليمإت حجزوتخصيص إلسعإت إلرقمية 

 

إلرئيسية عىل تعليمإت حجز وتخصيص إلسعإت إلرقمية تعديل نسبة إإلستغالل تضمنت إلتعديالت 

الل لالرقإم إلمخصصة إلغرإض للسعإت إلرقمية، وإستحدإث معإدلة جديدة إلحتسإب نسبة إإلستغ

ي إلخدمة، وإدرإج تعريف 
ن
ي ف

تحديد هوية إلمستفيد وللفوترة فقط، وتعديل إلتوضيح إلمتعلق بإإلرقإم إلتر

 متعلق بنظإم إدإرة إإلرقإم. 

  : نت إإلشيإء  تعليمإت إنير

 

ي إستغرقت تم إقرإر إلتعليمإت وذلك 
عدة إشهر، حيث بعد إلسي  بإجرإءإت إإلستشإرة إلعإمة للقطإع وإلتر

ي إلمنطقة
ن
ي تقر مثل هذه إلتعليمإت وإلسبإقة لهإ ف

ي إلعإلم إلتر
ن
 . تعد إلهيئة من إوإئل إلهيئإت إلتنظيمية ف

نت إإلشيإء ن إإلشيإء ) ،مفهوم حديث إن تقنية إنير إبطة مع إوهي تقنية تتيح إلتوإصل بي  إلجهزة( إلمير

هإ، بعضهإ إلبعض مثل إألدوإت وإلمستشعرإت وإلحسإسإت و  مإ ن ؤأدوإت إلذكإء إإلصطنإىعي إلمختلفة وغي 

ي إألدوإت من 
ن
نت إألشيإء أنهإ تتيح لإلنسإن إلتحرر من إلمكإن، أي أن إلشخص هستطيع إلتحكم ف ن ؤنير يمي 

، فعىل سبيل إلمثإل هستطيع إإلنسإن  ن د للتعإمل مع جهإز معي 
ّ
ي مكإن محد

ن
دون إلحإجة ؤىل إلتوإجد ف

ي وإجبإت إلغسيل بجهإز تشغيل محّرك سيإرته وإلت
ن
، كمإ هستطيع إلتحكم ف ي حكم فيهإ من جهإزه إلحإسونر

عد وهكذإ
ُ
 .إلغسإلة خإصته وإلتعّرف عىل محتويإت إلثالجة عن ب
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  :وط وإجرإءإت إلحصول عىل إلموإفقة إلنوعية إلجهزة إإلتصإإلت  إلتعليمإت إلمعدلة لش 

 

ي تطبيق تلك إلتعليمإت إلمعدلة عىل كل من يرغ
ر
إد إو إدخإل يأن ي إلحصول عىل إلموإفقة إلنوعية إو إستي 

ن
ب ف

أجهزة إإلتصإإلت وتوإبعهإ إىل إلمملكة إلستعمإلهإ و/ إو إإلحتفإظ و/ إو إلمتإجرة بهإ و/ إو ربطهإ مع شبكإت 

 .إإلتصإإلت إلخإصة إو إلعإمة

ي إلخدمة،  أهمية إلتعليمإت وتكمن
ي إلتسهيل عىل متلقر

ن
ة إلموإفقإت إلنوعية من صالحية مدمن خالل رفع ف

وتم تحديد كيفية إلتعإمل مع إدخإل أجهزة إإلتصإإلت لغإيإت إلبحث وإلتطوير  ،سنة ؤىل ثالث سنوإت

كإت إلتطوير عىل ؤدخإل أجهزة إإلتصإإلت إلمعتمدة عىل إلتقنيإت  ن وش  لتعزيز دور إلجإمعإت وإلبإحثي 

، كمإ تم إ ن ن وإلبإحثي  ضإفة مإدة تخص إدخإل إجهزة إإلتصإإلت إلمجددة إلحديثة ولتشجيع دور إلريإديي 

ي 
ن
ي إألجهزة إلطرفية إلمجددة وفتح فرص عمل وإستثمإرإت جديدة ف

ن
وإلمعإد تصنيعهإ لتشجيع إإلستثمإر ف

ي  إلمملكة، وتضمنت إلتعليمإت إلموإصفإت إلفنية إلمعتمدة للعدإدإت إلذكية
ن
كإت إلميإه إلمستخدمة ف  ش 

ددإ وإلكهربإء وإلغإز  نت إألشيإء، وإشتملت إلتعليمإت  ،ت إلرإديوية إلخإصة بهإ وإلير وكذلك إجهزة إنير

  .إلمعدلة عىل قإئمة بإألجهزة إلمستثنإة ويسمح بإدخإلهإ دون إلرجوع للهيئة

 نت  نقإط إلربط عىل إإلنير
 

ن رقم  نت بموجب قرإر مجلس إلمفوضي  -1)أصدرت إلهيئة إلقرإر إلتنظيمي إلخإص بنقإط إلربط عىل إإلنير
ي للهيئة. وتلقت إلهيئة طلبإت ؤعإدة إلنظر  03/4/0202( تإريــــخ 6/0202

ن
ون ه عىل إلموقع إإللكير وتم نش 

بإلقرإر إلتنظيمي وعليه قإمت إلهيئة بإلموإفقة عىل طلبإت ؤعإدة إلنظر إلوإردة من إلقطإع، وأصدرت إلهيئة 
ه عىل نت وتم نش  ي للهيئة.  إلقرإر إلتنظيمي إلخإص بنقإط إلربط عىل إإلنير

ن
ون  إلموقع إإللكير

 

   كإت إؤلتصإإلت إلمتنقلة  إلدرإسة إإلستقصإئية لمدى رضإ إلمستفيدين عن خدمإت ش 
 

كإت إؤلتصإإلت  إنتهت إلهيئة من ؤعدإد إلدرإسة إإلستقصإئية لمدى رضإ إلمستفيدين إلعإم عن خدمإت  ش 

ي إألردن لعإم 
ن
كة عورض 0202إلمتنقلة ف من خالل عينة عشوإئية بلغت  ىل حدهإ إلمستفيدين عن كل ش 

كة، وذلك عن طريق إستخدإم إستبإنة مبنية عىل نموذج ( مستفيد 3222) وبعدد متسإوي لكل ش 

(SERVQUAL ويعتير هذإ إلنموذج  من إلنمإذج إلمستخدمة لقيإس رضإ إلمستفيدين من إلخدمة وهو ،)

ن توقعإت إلمستف يدين عن إلخدمة وإلخدمة إلمقدمة لهم نموذج إستبيإن تم تصميمه لقيإس إلفرق بي 

ي إألردن ولجميع إلمنإطق تقع جميعهإ ضمن ممر حيث فعال، 
ن
أظهرت إلدرإسة بأن مستويإت إلرضإ إلعإم ف

كإت 8ولكنهإ أقل من نقطة إلمنتصف ) ،إلرضإ  ن أن خدمإت إؤلتصإإلت إلمقدمة من قبل إلش  (، وهذإ يبي 

ة. ليست ذإت جوده رديئة ولكنهإ أيضإ ليست ض ن  من ممر إلجودة إلمتمي 
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 إلمحور إلثإلث: تعزيز إدإء شبكإت إإلتصإإلت: 

يعإت  ن جودتهإ وإستمرإرية عملهإ ضمن إلتش  بهدف تعزيز نش  خدمإت إإلتصإإلت إلمتنوعة وتحسي 

ن ؤإلنإظمة، ف ن قطإع إإلتصإإلت وتطبيق مبدأ إلعدإلة وإلمسإوإة بي  ن إلهيئة حريصة عىل دعم وتحفي 

 ، ن : إلمرخصي   حيث قإمت إلهيئة بمإ يىلي

  :كة زين ددإت إلعإمة لش   تجديد رخصة إلير

 

ي من إلعإم 
ن
ي إلنصف إلثإن

ن
ي إلهيئة ف

ددإت   0202قرر مجلس مفوضن إلموإفقة عىل طلب إلتجديد لرخصة إلير

ددإت ) ي نطإق إلير
ن
كة إإلردنية لخدمإت إلهوإتف إلمتنقلة )زين( ف ( عإم 15م.هـــ( لمدة ) 922إلعإمة للش 

كة إورإنج 156.375.222بلغ )بم  فيمإ يتعلق بتجديد رخصة ش 
ً
( مليون دينإر، وهو ذإت إلمبلغ إلمقر سإبقإ

ي ذإت إلنطإق ولنفس سعة إلحزمة
ن
 .موبإيل ف

( مليون دينإر 156.375.222وتضمن قرإر إلمجلس إلموإفقة عىل تقسيط مبلغ عوإئد إلتجديد وإلبإلغه )

كة زين دفعهإ للهيئ ي بدإية كل خمس وإلوإجب عىل ش 
ن
ة عىل ثالث دفعإت متسإوية ودون فوإئد وذلك ف

ن إإلعتبإر إن مدة إلرخصة إلكلية ) ، إضإفة 15سنوإت من عمر إلرخصة ، مع إإلخذ بعي 
ً
( خمسة عش  عإمإ

كة زين بعد تجديد رخصتهإ  ددإت إلسنوية إلمستحقة عىل ش  ي من عوإئد ترخيص إلير إىل إإلعفإء إلتدريحر

 من تإريــــخ إستحقإق تلك 3.842.222إ )وإلبإلغة قيمته
ً
، وذلك إعتبإرإ

ً
ن وثمإنمإئة وإربعون إلفإ ( ثالثة ماليي 

 .( سنوإت6للتجديد وذلك لمدة ترإكمية تعإدل ) 1/1/0201إلعوإئد من تإريــــخ 

كة بإستخدإم أي تقنية ) حيإدية إلتكنولوجيإ( إإلمر  ي إلسمإح للش 
ن
ويتمثل إإلثر إلمبإش  لتجديد إلرخصة ف

ن نش  إلخدمإت عىل إلنحو إل ي إلمملكة وتحسي 
ن
ذي س نعكس إيجإبإ عىل تقديم خدمإت إإلتصإإلت ف

  .إلمطلوب

 : ن ي للمرخصي 
ن
ون  نظإم قإعدة إلبيإنإت إإللكير

 

ي بدإية إلربــع إألول من إلعإم 
ن
ن  0202أطلقت إلهيئة ف ي وإلذي يهدف إىل تمكي 

ن
ون نظإم قإعدة إلبيإنإت إإللكير

ي قط
ن
كإت إلمرخصة ف ونيإ عىل موقع إلهيئة وتعبئة إلبيإنإت إلش  يد من إلدخول إلكير إع إإلتصإإلت وقطإع إلير

 بملفإت خإصة. 
ً
 عن إرسإلهإ يدويإ

ً
كة عوضإ  إلسنوية وإلربعية وإلمإلية عىل إإلستبيإن إلخإص بكل ش 

كة إستشإرية محلية لبنإء إلنظإم وإلذ ي بنإء إلنظإم بعد إن قإمت إلهيئة بإلتعإقد مع ش 
ر
ي يحتوي عىل مإ ويأن

 من إلبيإنإت إلمدخلة عىل إلنظإم، 92يقإرب )
ً
 -إلنظإم   ويــهدف( مؤش  إدإء يتم إحتسإبهم إوتومإتيكيإ

إىل تقليل إلوقت بإلحصول عىل إلمعلومإت ورفد إإلدإرة بإلتقإرير  -وإلذي إطلق بمرحلته إلتجريبية

ونيإ  كإت إلمرخصة من إلدخول إلكير ن إلش  ونية وتمكي 
عىل موقع إلهيئة وتعبئة بيإنإتهم بشكل إكًي إإللكير

ونيإ لعدة سنوإت    مالئمة ومرونة فضال عن إمكإنية حفظ إلبيإنإت إلكير
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وع فحص أمن شبكإت إإلتصإإلت إلخلوية  مش 

 

وع 0202أعلنت إلهيئة خالل إلنصف إإلول من إلعإم   شبكإت بفحوصإت أمن إلمتعلق عن تنفيذ إلمش 

 شبكة أمن خالل إجرإء مجموعة من إإلختبإرإت وإلفحوصإت لتقييم من بإألردنإإلتصإإلت إلخلوية 

إقهإ بإلتعإون  كإت إلعإلمية إلمتخصصة بأمن إلمعلومإت  إلتشوير  وبيإن مدى إلقدرة عىل إخير مع إحدى إلش 

 وشبكإت إإلتصإإلت. 

وع بهدف إلتأكد من مدى أمن شبكإت إإلتصإإلت ومقدرتهإ للت ي تنفيذ إلمش 
ر
صدي للهجمإت ويإن

ي مجإل إمن إلشبكإت أهمهإ؛ إلتأكد من عدم 
ن
إقإت من خالل إلقيإم بفحص عدة محإور ومرتكزإت ف وإإلخير

ن مثل  وخصوصية مقدرة عمليإت إلقرصنة عىل إستخرإج أي معلومإت تتعلق بأمن كي 
إلمشير

ك وإلمقسم إلخإدم إلدولية إلهوية ي للمشير
ن
ك إلهإتف إلنقإل وإلموقع إلجغرإف ، وإمكإنية إلتنصت عىل لمشير

وعة، وبيإن وجود أي مخإطر ة بطرق غي  مش  من إلممكن أن  ثغرإت أو إلمكإلمإت إلصوتية وإلرسإئل إلقصي 

تؤثر عىل إنقطإع إلخدمإت إلمقدمة عير شبكإت إإلتصإإلت، وكذلك إلثغرإت إلمتعلقة بشحن رصيد 

وعة ك أو إقتطإع إلرصيد منه أو تحويله بطرق غي  مش 
، وثغرإت إلمشير ، وثغرإت متعلقة بإلتوفيق وإلتشفي 

وعة.   متعلقة بإلمقدرة إلفنية عىل إرسإل رسإئل إلجملة بطرق غي  مش 

كإت تطبيق عإم وإظهرت إلنتإئج بشكل شبكإتهإ  لحمإية ألسس ومعإيي  فنية وأمنية  إإلتصإإلت إلخلوية ش 

كإت إلمعنية، إلممإرسإت إلعإلمية إلفضىل، حيث تم إستعر  مع وبشكل متوإفق إض تلك إلنتإئج مع إلش 

كة لتفإدي أي ثغرإت أمنية ممكن إضإفة إىل  حإت إلفنية إلممكن إتخإذهإ من قبل كل ش  إلتوصيإت وإلمقير

   .ولضمإن حمإيتهإ بأقىص درجإت إألمإن وإلحمإية إلتشوير  أن تحدث عىل شبكة

 

 إلمحور إلرإبع: حمإية مصإلح إلمستفيدين: 

 ى إلمستفيدين إلتعإمل مع شكإو 
 

ي 
( شكوى، حيث عإلجت 6106مإ مجموعه ) 0202 إلعإم تم إلتعإمل معهإ خالل بلغ عدد إلشكإوى إلتر

ي أعدإدإ إلشكإوى%(، وم 93إلهيئة مإ نسبته )
ن
ي إلعإم  ن إلمالحظ وجود زيإدة ف

ن
 0219عن إلعإم   0202ف

ي ضوء ظروف جإئح( شكوى، 4580وإلذي بلغ )
ن
ي ف

ي وإلذي يعتير أمر منطقر
ن
إلعإم  ة إلكورونإ وإلتحول ف

إكإت وإستخدإم  0202 ن وإإلشير ي إعدإد إلمستخدمي 
ن
للتعليم وإلعمل عن بعد وإلذي ترتب عليه إزديإد ف

يد  نت وخدمإت إلير ي إعدإد إلشكإوى ومن إلمالحظ  ،خدمإت إإلتصإإلت وإإلنير
ن
إألمر إلذي تبلور عنه إزديإد ف

نت   لألرقإم أعاله أن شكإوى إإلنير
ً
. 60إستحوذت عىل إلنسبة إألكير من إلشكإوى وهي )ووفقإ

ً
 %( تقريبإ

 

 0202أعدإد إلشكإوى للعإم 

 
إخرى  )  بطإقإت 
 إتصإإلت تتبع مركبإت

 
يد  خدمإت إلير

 

خدمإت 
 إلثإبت

خدمإت 
 إلخلوي

نت  خدمإت إإلنير

2 52 95 2212 3764 
 إلمجموع 6126

 نسبة إلمعإلجة % 93% 
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وع حمإية إألطفإل عير  نت و تطبيقإت إلرقإبة إلعإئليةمش    إؤلنير

 
وعير تمثيلهإ بفريق إلعمل إلتوجيهي بإؤلتحإد إلدوىلي لالتصإإلت بفريق  0202شإركت إلهيئة خالل إلعإم 

نت لصإنعي  نت بحضور ؤطالق إلمبإدئ إلتوجيهية لحمإية إألطفإل عىل إؤلنير حمإية إألطفإل عير إؤلنير
ن وإألطفإلإلسيإسإت وإلجهإت إلنإظمة وأولي حيث تضمنت إلمبإدئ مجموعة شإملة  ،إء إإلمور وإلمعلمي 

ي تطوير ب ئة آمنة وتمكينية عىل 
ن
ن حول كيفية إلمسإهمة ف من إلتوصيإت لجميع أصحإب إلمصلحة إلمعنيي 

نت لألطفإل وإلشبإب، ويعمل إلمكتب إؤلقلمي بإؤلتحإد إلدوىلي لالتصإإلت  لغإيإت تهيئة ؤطالق تلك  إؤلنير
 وعىل مستوى كل دولةإلمبإد

ً
 .ئ عإلميإ

 
ونية  حجب وإعإدة تشغيل تطبيقإت، موإقع ؤخبإرية، موإقع ؤلكير

 
ونية غي  إلمرخصة بحسب مإ ورد من أوإمر ؤدإرية 

تم حجب وإعإدة تشغيل إلعديد من إلموإقع إإللكير
 م. ( موقع إخبإري بإلتعإون مع هيئة إإلعال 31وقضإئية، حيث تم إلتعإمل مع مإ يزيد عن )

 

 ضبط شبكإت إتصإإلت عإمة مخإلفة لقإنون إؤلتصإإلت 

 

تم ضبط جهإت تدير شبكإت تقدم خدمة  إتصإإلت عإمة وتم تحرير محإضن بحقهإ، حيث تمخض ذلك 

إخيص إلنظإمية إلالزمة من قبل إلهيئة ؤلدإرة وتشغيل هذإ  عن قيإم ؤحدى هذه إلجهإت بإلحصول عىل إلير

 إلنوع من إلخدمإت.  

 

ددي  شؤون : تنظيم إلخإمسر إلمحو   إلطيف إلير

ددي منهإ:  0202عملت إلهيئة خالل إلعإم  ي تنظيم إلطيف إلير
ن
ي سإهمت ف

 عىل إلعديد من إلمشإريــــع إلتر
  

  ىلي خدمإت إإلتصإإلت إلعإمة إلمتنقلة وإلثإبتة ترددإت رإديوية
ّ
بموجب قرإر مجلس  مجإنية  منح مشغ

خالل جإئحة كورونإ وتقديم كإفة إلتسهيالت لهم بمإ يضمن ؤستدإمة إلوزرإء لدعم عملية إلتعليم عن بعد 
ونية نظإم ؤدإرة  خيص وتعديل إلشبكة من خالل إلمنصة إؤللكير ي إؤلستجإبة لطلبإت إلير

ن
إلعمل وإلشعة ف
ددي.   إلطيف إلير

 

 ( ددي ي إألردن  6ؤعدإد ونش  إستبيإن ؤلتإحة إلنطإق إلير
ن
بمإ يوإكب ( ج.ه ؤلستخدإم تقنية إلوإي فإي ف

 للسي  بإجرإءإت ؤعتمإد إؤلتإحة وتعديل إلتعليمإت ذإت إلعالقة 
ً
إلتوجهإت إلدولية بهذإ إلخصوص وتمهيدإ

 لدرإسة إلردود عىل إؤلستبيإن. 
ً
 وفقإ

 

  لخدمإت تكنولوجيإ إلجيل إلخإمس لالتصإإلت 
ً
ددية إلمخصصة عإلميإ طإقإت إلير

ّ
درإسة وإقع حإل إلن

ددي إلالزم لتقديم خدمإت تكنولوجيإ إلجيل  لية ؤلتإحةإلمتنقلة ووضع خطة مستقب توفي  إلطيف إلير
ددية إلمنوي ترخيصهإ لهذه إلخدمإت ؤلتإحة  ي تستخدم إلنطإقإت إلير

إلخإمس وإلتنسيق مع إلجهإت إلتر
هإ.   توفي 
 

  ( ددي ي إلعإملة وفق إلتشكيل إلير
ر
وضع (، وإلعمل عىل FMتقييم وإقع حإل محطإت إلبث إؤلذإىعي إلصون

ي تتسبب بهإ 
صة لدى إلهيئة إلتر

ّ
إت إلعإملة وإلمرخ

ّ
حلول للحد من مشإكل إلتدإخل إلرإديوي عىل إلمحط

 ؤذإعإت عإملة خإرج حدود إلمملكة. 
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  ددي إلمحوسب من خالل إلمتإبعإت إلمستمرة للتغذية إلعمل عىل درإسة تطوير نظإم إدإرة إلطيف إلير
 ومستخدمي إلنظإ

ن م بمإ يعكس وإقع إلحإل وأفضل إلممإرسإت وعىل سبيل إلمثإل إل إلرإجعة من إلمرخصي 
ونية إلحس  ن من خالل إلمنصة إإللكير توفي  خإصية إستخرإج معلومإت إلرخص وإلموإفقإت للمرخصي 

 بشكل مبإش  دون إلرجوع للهيئة. 
 

 ( ي ب ئة تشغيل
ن
و  .(android ،IOSؤطالق تطبيق للهإتف إلمتنقل ف نية إلخإصة للوصول للبوإبة إإللكير

ددي.  ددي إلمحوسب ممإ هسهل تتبع طلبإت ترخيص إلطيف إلير  بنظإم إدإرة إلطيف إلير
 

 ن نظإم ؤد ددي وأنظمة إلهيئة إلمختلفة من كإفة إلنوإحي بمإ إر إلعمل عىل أتمتة إلتنسيق بي  ة إلطيف إلير
 يضمن شعة إإلستجإبة وتقليص حجم إلمستندإت إلورقية إلمستخدمة. 

 

  يد من طلبإت إصدإر/ تجديد/تعديل/إلغإء إلرخص إلرإديوية إلخإصة وإلعإمة ومنح إلموإفقإت درإسة  إلعد
ن بموجب إلجدول أدنإه:   لمإ هو مبي ّ

ً
 إلالزمة عليهإ وفقإ

 

 عدد إلرخص
 

 إلخدمة
 

 إلموإقع إلرإديوية لمقدمي خمإت إإلتصإإلت إلعإمة 3325

لة(  12456
ّ
 13439)رخص جديدة+ رخص معد

د
ّ
ة()رخص مجد  

 وصالت رإديوية )خإصة وعإمة(

لة(+  633
ّ
دة( 591)رخص جديدة+ معد

ّ
)رخص مجد  خدمإت إتصإإلت رإديوية أخرى 

 
 

دديإلسإدسإلمحور   : إلتفتيش ومرإقبة إلطيف إلير

ددي من  0202وإصلت إلهيئة خالل إلعإم  تنفيذ إلمهإم إلميدإنية إلمتعلقة بتفتيش ومرإقبة إلطيف إلير
ن وإلتعليمإت إلنإظمة: خالل فرق فنية م  تخصصة وإتخإذ إإلجرإءإت إلالزمة وفق مقتضيإت إلقوإني 

 
ددية  /إلتشويش عىل إلحزم إلير ي : إلكشف وإلتقرير وإتخإذ إإلجرإءإت إلالزمة حول شكإوى إلتدإخل إلسلتر

ً
  إوال

 إلمرخصة وإلمخصصة: 
 

o ( حإإلت 4تم معإلجة ) ي   .بنإء عىل إلشكإوى إلوإردة للهيئةتدإخل سلتر
 

o ( حإلة 490تم معإلجة ) تشويش عىل محطإت/ ي ن  FMتدإخل سلتر إلمرخصة ومصدره مرخصي 
  . محإفظإت أخرى، أو من دول إلجوإر إخرين ضمن

 

o ( حإلة 39تم معإلجة ) ددإت /تشويش أو ؤعإقة إإلرسإل وإإلستقبإل عىل حزم إلير ي تدإخل سلتر
كإت إلخلوية.   إلمرخصة للش 
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: مرإقبة ومسح 
ً
ددي: ثإنيإ  وتفتيش إستخدإم إلطيف إلير

 
o ( ي مختلف منإطق إلمملكة حيث تم ؤجرإء

ن
ددي ف ي 84مسح كإمل إلطيف إلير

ن
( جولة مسح ميدإن

ددي.   للطيف إلير
 

o  ددي إلمخصص للبث إإلذإىعي ( لجميع MHz – 108 MHz 88ضمن إلنطإق ) FMمسح إلتشكيل إلير
لحإجة وإجرإء إلقيإسإت إلفنية إلالزمة محإفظإت إلمملكة وإلمنإطق إلحدودية بشكل دوري وعند إ

ددإت محتمل ترخيصهإ وبيإن مستوى إإلشإرة إلمستلمة عىل كل تردد وإمكإنية ترخيصه،  لير
ددإت إلمرخصة للمحطإت إإلذإعية للتأكد من منإطق إلتغطية إلمرخصة لهإ،  بإإلضإفة إىل مسح إلير

 جولة مسح ميدإنية.  42حيث تم ؤجرإء مإ يقإرب 
 

o ي إلمنإطق إلحدودية بوإقع )مسح تج
ن
( جوإلت مسح 6إوز إلتغطية إلخلوية من إلدول إلمجإورة ف

ي خالل إلعإم. 
ن
 ميدإن

 
ي إنتهت صالحية رخصهإ: 

: إلتفتيش عىل إلجهإت إلمرخصة وإلتر
ً
 ثإلثإ

 
o  وتحديث قوإعد ، ي

ي إنتهت صالحية رخصهإ خالل إلعإم إلمإضن
إلتفتيش عىل إلجهإت إلمرخصة وإلتر

ن بإحكإم إلبيإنإت إل إم إلمرخصي  ن
خإصة بإلجهإت إلمرخصة لدى إلهيئة، وإلتحقق من مدى إلير

ي إلرخص وإلتحقق من مدى 
ن
إلرخصة إلممنوحة لهم من خالل إلكشف عىل إألجهزة إلمدرجة ف

جولة  131مطإبقتهإ من إلنإحية إلفنية عىل أرض إلوإقع، وضبط إلمخإلف منهإ، حيث تم ؤجرإء 
 ضبط مخإلفإت . محسن  80تفتيشية وتحرير 

 
: تفتيش وضبط  إلمتإجرة بإإلجهزة إلرإديوية إلمخإلفة: 

ً
 رإبعإ

 
o  ي هشتبه قيإمهإ بإلمتإجرة بأجهزة رإديوية بطريقة مخإلفة

إلتفتيش عىل إلعديد من إلجهإت إلتر
إخيص وإلموإفقإت إلالزمة من قبل إلهيئة، إو  هإ ب حتفإظإإل للقإنون ودون إلحصول عىل إلير

هزة رإديوية دون ترخيص، وضبط إإلجهزة إلرإديوية إلمخإلفة ومصإدرتهإ من قبل وتشغيلهإ ألج
ي فريق إلتفتيش حيث تم ؤجرإء )

ن
 تفتيشية.  ت ( جوإل 7إفرإد إلضإبطة إلعدلية ف

 

: شطب وإتالف إإلجهزة إلرإديوية: 
ً
 خإمسإ

 
o دم رغبة شطب وإتالف إإلجهزة إلرإديوية إلمرخصة نتيجة إلنتهإء بعض إلرخص إلرإديوية وع

ي حإل إلتعديل عىل إلرخص إلرإديوية بشطب بعض إإلجهزة إلوإردة 
ن
ي تجديدهإ، أو ف

ن
إلمرخص ف

 ( جهة مختلفة. 08( جهإز يتبع إىل )320فيهإ، حيث تم شطب وإتالف )
 

: إلتحقق من شكإوى إلصحة وإلسالمة إلعإمة إلمتعلقة بإلموإقع إلرإديوية: 
ً
 سإدسإ

 
o  ن إلكشف عىل مجموعة من إلموإقع إلرإديوية نتيجة ورود شكإوى إىل إلهيئة من قبل إلموإطني 

كإت إلمرخصة عىل إلصحة وإلسالمة إلعإمة وإلتحقق من  بخصوص أثر إلموإقع إلرإديوية إلتإبعة للش 
إ لتعليمإت تحديد آثإر إلتعرض 

ً
 إلمسإفإت إآلمنة لتلك إلموإقع وكثإفة إلقدرة إلكهرومغنإطيسية وفق
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( موقع، وإتخإذ  55إطيسية عىل إلصحة وإلسالمة إلعإمة حيث تم إلكشف عىل ) للحقول إلكهرومغن
 إإلجرإءإت إلالزمة نتيجة للكشف. 

 
خيص:  ي لعينإت إإلجهزة لغإيإت إلموإفقإت إلنوعية وإإلدخإل وإلير : إلفحص إلمخير

ً
 سإبعإ

 
o  إفقإت نوعيه/ ؤجرإء إلفحوصإت إلفنية لألجهزة إلوإردة إىل إلهيئة بغرض طلب إلحصول عىل مو

وط إلفنية  ،موإفقإت إدخإل أو ترخيص وذلك للتأكد من موإصفإتهإ إلفنية ومدى مطإبقتهإ للش 
بإستخدإم أجهزة إلفحص إلمتطورة وإلمتوفرة لدى مختير إدإرة إلتفتيش وإلمرإقبة حيث تم فحص 

خ074( معإملة، كمإ تم فحص )082عينة( من خالل ) 919)  يص. ( جهإز رإديوي لغإيإت إلير
 
 

 
ً
 تعزيز إلقدرإت إلفنية : ثإمنإ

 
o  ددي ي مرإقبة إلبث إإلذإىعي إلعإمل وفق إلتشكيل إلير

ن
ليشمل جميع محإفظإت إلمملكة  FMإلتوسع ف

ي رفع جودة 18وإلمنإطق إلحدودية وذلك من خالل تركيب نقإط مرإقبة ثإبتة عدد )
ن
( . ممإ هسهم ف

إط إإلضإفية، ورصد وتفإدي حدوث إي مشإكل إلخدمة إإلذإعية إلمقدمة للموإطن ضمن نطإق إلنق
ن إلهيئة من ؤيجإد قنوإت ترددية  ي تمكي 

ن
ي وإلتشويش إلرإديوي وإلمسإهمة ف تتعلق بإلتدإخل إلسلتر

ي إلمملكة. 
ن
 جديدة يمكن ترخيصهإ لمحطإت إلبث إإلذإىعي إلرإغبة بإلعمل ف

 
o ( تشغيل جهإز مولد ؤشإرة رإديويةVector Signal Generatorقإدر ع ) ىل توليد إإلشإرإت

 IEEEو  3GPPإلرإديوية إلخإصة بأنظمة إإلتصإإلت إلرقمية وإلمتمإثلة ومحإكإتهإ حسب تصنيف 
 . ITUوإإلتحإد إلدوىلي لالتصإإلت 

 

o  ددي وتحديد إتجإه إإلشإرإت إلرإديوية، ضمن تركيب وتشغيل محطة إلمرإقبة ثإبتة للطيف إلير
ددي  تز إىل   9إلمدى إلير تز. جي  18كيلوهي   جإهي 

 

o  ددي وإلمسوحإت إلميدإنية لرصد إإلشإرإت إلرإديوية بنإء وتفعيل قإعدة بيإنإت لمرإقبة إلطيف إلير
 وتحديد إإلتجإه وإلمحددإت إلفنية سوإء من خالل إإلنظمة إلثإبتة أو إلمتنقلة أو إلمحمولة. 

 
 

 :متخصصةومذكرإت تفإهم  تعإون : إتفإقيإتإلسإبعإلمحور 

 من حر 
ً
ص إلهيئة عىل إلتعإون وإلتنسيق مع كإفة إلجهإت بهدف تحقيق مإ تصبو إليه من تعزيز إنطالقإ

تقديم إلخدمإت عىل إلنحو إإلمثل، وتسهيل إجرإءإت إلحصول عىل تلك إلخدمإت بكل هش وسهولة، قإمت 

 بتوقيع عدد من إإلتفإقيإت ومذكرإت إلتفإهم مع عدد من إلجهإت:  0202إلهيئة خالل إلعإم 

 تفإهم مع مديرية إإلمن إلعإم :  مذكرة 

 

 
ً
تحت رعإية سمو إألمي  مرعد بن رعد بن زيد رئيس إلمجلس إألعىل لحقوق إألشخإص ذوي إؤلعإقة وتنفيذإ

ن إألشخإص ذوي إؤلعإقة من إلنفإذ ؤىل خدمإت إإلتصإإلت  لمبإدرإت فريق إلعمل إلمتخصص لتمكي 

 ، تم -وإلذي تم تشكيله من قبل هيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت )مبإدرة معكم أقوى( -وتكنولوجيإ إلمعلومإت 
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ي شهر آب من إلعإم 
ن
كإت  0202ف ن كل من إلهيئة ومديرية إألمن إلعإم وش  إلتوقيع عىل مذكرة تفإهم بي 

كة جلوب   لألشخإص إلصم،  114تإل لغإيإت ؤتإحة رقم إلطوإرئ إلهوإتف إلمتنقلة زين وأورإنج وأمنــية وش 

ي قإنون إإلتصإإلت فيمإ يخص حمإية مصإلح 
ن
 من مسؤوليإت إلهيئة إلوإردة ف

ً
ي توقيع إلمذكرة إنطالقإ

ر
ويأن

ي قطإع 
ن
إلمستفيدين من خدمإت إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت وإلسيإسة إلعإمة للخدمإت إلشمولية ف

ي قطإع إإلتصإإلت، ومن ضمن هذه إإلتصإإلت فيمإ يخص ت
ن
وفي  إلخدمإت إلشمولية وشمولية إلنفإذ ف

ي 
ن
ن إألشخإص إلصم من إستخدإمه وعىل كإفة إلشبكإت إلخلوية إلمتإحة ف

ى
ي يمك

ن
 إلجهود توفي  رقم مجإن

ن إألشخإص ذوي إؤلعإقة   لدعم وتمكي 
ً
إلمملكة، وس تم إطالق إلمزيد من إلمبإدرإت وإلمشإريــــع مستقبال

 قإ من مسؤوليإت إلهيئة بهذإ إلخصوص لحقوق إألشخإص ذوي إؤلعإقة، إنطال

  ( كة  ( إأللمإنيه: LENHARDT-IBإتفإقية تعإون مع ش 

 

ي شهر أيلول من إلعإم 
ن
كة  0202قإمت إلهيئة ف  (IB- LENHARDT AG) بإلتوقيع عىل إتفإقية تعإون مع ش 

ي تتيح تزويد إلهيئة بنظإم ؤلصدإر إلموإ
 لعدد كبي  من إلخدمإت مثل إأللمإنية وإلتر

ً
ونيإ فقإت إلنوعية إلكير

ي إلبنية إلتحتية لشبكإت إإلتصإإلت، و إدخإل أجهزة إإلتصإإلت لمرة وإحدة، 
ن
ي تدخل ف

إدخإل إألجهزة إلتر

إؤلدخإل لالستخدإمإت إلشخصية، وإدخإإلت إألجهزة إلوإردة و إإلدخإل إلمؤقت ألجهزة إإلتصإإلت، و 

ية وإلموإفقإت للمؤسسإت إلحكومية وإلمن ي وإلجمعيإت إلخي 
ن
ظمإت إلدولية ومؤسسإت إلمجتمع إلمدن

كإت إلمصنعة إإلجنبية  .إلنوعية للش 

ي  
ن
ي مكإتب إلهيئة إلخإرجية ف

ن
ي إلهيئة ف

ية وسيمكن موظقن ن وسيكون إلنظإم متإح بإللغة إلعربية وإللغة إإلنجلي 

إلعقبة من إلدخول للنظإم وإستخدإم  كل من مطإر إلملكة عليإء إلدوىلي / إلتخليص وجمرك عمإن وجمرك

 قوإعد إلبيإنإت إلخإصة بأجهزة إإلتصإإلت، ؤضإفة إلحتوإء إلنظإم عىل آخر إألخبإر إلتنظيمية وإلقرإرإت 

ي 
ن
إلصإدرة عن جهإت إلتنظيم بخصوص تنظيم ؤدخإل أجهزة إإلتصإإلت وإلموإفقإت إلنوعية إلخإصة بهإ ف

ي إلهيئةمختلف دول إلعإلم ممإ سيعزز من خير 
 .ة موظقن

  :إتفإقية إستئجإر بنية تحتية مع هيئة إإلتصإإلت إلخإصة 

 

ي شهر آب من إلعإم 
ن
ي و إلتوقيع عىل إتفإقية إستئجإر بنية تحتية مع هيئة إإلتصإإلت إلخإصة،  0202تم ف

ر
يأن

ي تمتلكهإ هيئة إإلتصإإلت إلخإصة  توقيع إإلتفإقية لغإيإت إإلستفإدة من بعض إلموإقع
ل من خالإلتر

ي إلموإقع 
ن
ن لوضع أجهزة دإخل إلموإقع و/أو إستخدإم إلبنية إلتحتية إلموجودة ف إستئجإرهإ إلستخدإم حي 

كيب أجهزة مرإقبة إلبث إؤلذإىعي إلثإبتة    .و/أو إستخدإم إلمسإحإت إلخإرجية للموإقع وذلك لير

ن هيئة تنظيم إإلتصإإلت من مرإقبة إلبث إؤلذإ ىعي وتقليل إلتدإخالت كمإ تهدف إإلتفإقية إىل تمكي 

ددي إلمخصص لإلذإعإت ي إلطيف إلير
ن
  وإلتشويش ف

  :مذكرة تفإهم مع إلجإمعة إإللمإنية إألردنية 

 

ي من إلعإم جإء توقيع إلمذكرة 
ن
ي شهر كإنون إلثإن

ن
ي بنإء إلقدرإت  0202ف

ن
بهدف تنمية إلتعإون وإلتشإرك ف

ي مجإإلت إإلتصإإل 
ن
إت وإلمعلومإت وإلدرإسإت ف   .ت وتكنولوجيإ إلمعلومإتوتبإدل إلخير
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ي مجإإلت إإلتصإإلت 
ن
إت وإلمعلومإت وإلدرإسإت ف ي تبإدل إلخير

ن
ي أهمية إلمذكرة لمإ لهإ من آثإر ف

ر
وتأن

وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلمختلفة عىل سبيل إلمثإل إل إلحس: تكنولوجيإ شبكإت إإلتصإإلت إلمتنقلة من 

نت إألشيإء، إل ، ذكإء إآللة وإلذكإء مختلف إألجيإل، تطبيقإت ؤنير ي
ن
إن حوسبة إلسحإبية، إألمن إلسيير

ددي مرإقبة إستخدإم ، تأثي  إؤلشعإعإت إلكهرومغنإطيسية عىل إؤلنسإن، ؤدإرة إلطيف إلير  ه . إألصطنإىعي

إح  ي مجإإلت إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت، وإقير
ن
ن عقد ورشإت عمل ومؤتمرإت ف تب عىل إلطرفي  ويير

ن إلتعإون فيهإ، قإئمة سنوية بإلموإ ي من إلممكن قيإم أي من إلطرفي 
ي مجإإلت إإلتصإإلت إلتر

ن
 ضيع إلحديثة ف

ي كل من إلهيئة وإلجإمعة لمعرفة مهإم كل منهمإ 
وتشجيع ؤقإمة زيإرة سنوية ثنإئية متبإدلة لموظقن

  .وإؤلمكإنيإت إلمتوفرة لديهمإ

  :إتفإقية تعإون مع مؤسسة إإلذإعة وإلتلفزيون 

 

ي من إلعإم  وقعت إلهيئة
ن
ي شهر كإنون إلثإن

ن
إتفإقية تعإون مع مؤسسة إؤلذإعة وإلتلفزيون تهدف ؤىل  0202ف

إمج إلتلفزيونية  ي مجإإلت بث إلموإد وإألعمإل وإلير
ن
ي تقدمهإ إلمؤسسة ف

إإلستفإدة من إلخدمإت إلتر

ديد من ؤعالنإت وإؤلذإعية إلمتخصصة ولمدة عإم، حيث ستقوم إلهيئة من خالل هذه إإلتفإقية بإطالق إلع

يد عير قنوإت  إلتوعية إلمتخصصة بإلقضإيإ إلمتعلقة بقطإعإت إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت وإلير

ي 
ي إألرضية وإلفضإئية وعير أثي  إؤلذإعة إألردنية، ؤضإفة ؤىل إإلستفإدة من إلخدمإت إلتر

ن
إلتلفزيون إألردن

إمج وإلتقإ ي عير سلسلة إلير
ن
 .رير إلمتخصصةيقدمهإ إلتلفزيون إألردن

 

يد  تنظيم :إلثإمنإلمحور   قطإع إلير

ي  0202قإمت إلهيئة خالل إلعإم 
ن
يد ف بتنفيذ إلمهإم وإلوإجبإت إلموكولة إليهإ فيمإ يتعلق بتنظيم قطإع إلير

 إلمملكة، حيث نفذت إلهيئة إلعديد من إإلنشطة وإلمهإم إبرزهإ: 

، كمإ ( 62( رخصة مشغل بريد خإص منهإ )61أصدرت إلهيئة ) رخصة فئة محىلي ورخصة وإحدة فئة دوىلي
ي إلقطإع، ودرست إلهيئة عدة إتفإقيإت ربط 1222وقإمت بتصديق أكًي من )

ن
( رخصة للمركبإت إلعإملة ف

ن  يد للعإمي  إت قطإع إلير ، وعمدت ؤىل تحليل مؤش  يد إلخإص إلمحىلي وإلدوىلي  مشغىلي إلير
ن ي فيمإ بي 

بيتن
إمن  0202، 0219 ن يدمع متإبعة إلنظإم إلمحوسب عىل إلتوإىلي وبإلير إت أدإء مرخىصي إلير   .إلخإص بمؤش 

يعإت  ن بنصوص إلتش  يد إلخإص إلمرخصي  إم مشغىلي إلير
ن ي مرإقبة إلير

ن
وخالل جإئحة كورونإ إستمرت إلهيئة ف

آإلف تسيــــح تجول للمركبإت  12إلنإفذة إلمفعول، وكذلك عملت عىل ؤيجإد آلية منظمة لمنح أكًي من 
ي إلقطإع لتعمل عىل خدم

ن
إفهإ عىل عملية تعقيم كإفة إلمركبإت إلعإملة ف . بإؤلضإفة ؤىل ؤش  ىلي

ن ة إلتوصيل إلمين
يدي وعير  ي تم ؤيصإلهإ  3إلير

موإقع مختلفة، كمإ وأجرت ؤحصإئية يومية لعدد إلطرود إلغذإئية وإألدوية إلتر
ن حيث بلغ مجموعهإ أكًي من   مليون طرد.  0ؤىل إلموإطني 

يدية دون إلحصول عىل رخصة 01ت إلهيئة )عالوة عىل ذلك ضبط كة تعمل عىل تقديم إلخدمإت إلير ( ش 
ونية وتعإملهإ مع جهإت مرخصة لنقل إلبعإئث  من إلهيئة، وقإمت بحمالت توعية تخص إألسوإق إؤللكير

يدية  يد إلعإم .إلير ( وعملت عىل ديمومة إلعمل لمرإقبة تنفيذ مشغل إلير ي
ن
يد إإلردن كة إلير وط ع )ش  قد لش 

يدية لذإت إلمشغل.   إألدإء، وإجرإء درإسة لدمج نقإط إلنفإذ إلير
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 مشإركإت خإرجية متخصصة:  : إلتإسعإلمحور 

 لتدإعيإت جإئحة كوفيد 
ً
ومإ فرضته من صعوبة إلتوإصل إلمبإش  مع إلجهإت إلمنظمة للفعإليإت  19نظرإ

ية عقد إإلجتمإعإت وإلفعإليإت عن إلعإلمية إلمتخصصة، فقد إعتمدت كإفة إلجهإت إلمتخصصة إلدول

ي عدد من إلنشإطإت وإلفعإليإت إلمتخصصة: 
ن
 بعد، حيث شإركت إلهيئة ف

 إلمؤتمر إلسنوي للرإبطة إلدولية لمشغىلي إلهوإتف إلمتنقلة: 

ي شهر تموز من إلعإم 
ن
ي فعإليإت إلمؤتمر إلسنوي للرإبطة  0202شإركت إلهيئة ممثلة بإلرئيس إلتنفيذي ف

ن
ف

عدإلدولية لم
ُ
ق إألوسط وشمإل أفريقيإ إلذي إنطلقت فعإليإته عن ب   شغىلي إلهوإتف إلمتنقلة لمنطقة إلش 

ي 
ن
إء ف ن وإلخير ن وإإلكإديميي  كإت وصإنعي إلسيإسإت وإلمنظمي  ى إلش  إضية وإسعة من ممثىلي كير

بمشإركة إفير

ق إألوسط وشمإل أفريقيإ، حيث إعتمدت إلرإبطة لهذإ إلعإم منإقشة موض وع محوري وأسإشي منطقة إلش 

ي إإلستجإبة لتدإعيإت جإئحة وبإء كورونإ إلمستجد
ن
ن إستخدإم إلتكنولوجيإ إلمتحولة ف  .يتمثل بتحفي 

كإت ومنظمي   توضيحيإ )عن بعد( ضمن فعإليإت إلجلسة إلمخصصة لدور إلش 
ً
وقدمت إلهيئة عرضإ

ت ي موإجهة إألعبإء إلمير
ن
ي إستخدإم إلتكنولوجيإ إلمتحولة ف

ن
تم إستعرإض حيث  ،جإئحةإلبة عن إإلتصإإلت ف

ي قإمت بهإ إلهيئة لموإجهة إآلثإر إلنإجمة عن 
ي تضمنت مجموعة من إإلجرإءإت إلتر

إلتجربة إألردنية إلتر

ة إلحظر ومإ بعد  ي إلمملكة وفعإليإتهإ خالل فير
ن
إلوبإء وإبرزهإ إلعمل عىل إدإمة إلعمل لشبكإت إإلتصإإلت ف

إلتنظيمية إإلستبإقية إلمبتكرة وبإلتعإون مع كإفة أطرإف إلعالقة من ذلك من خالل سلسلة من إإلجرإءإت 

نت وإلجهإت إلحكومية وإألهلية ذإت إلعالقة.   مشغىلي خدمإت إإلتصإإلت إلمتنقلة وإإلنير

 
 إإلجتمإع إلعإم ألعضإء إلمجموعة إإلورومتوسطية لمنظمي إإلتصإإلت: 

ي فعإليإت إإلجتمإع إلعإم للمجموع
ن
ـة إإلرومتوسطية لمنظمي إإلتصإإلت إلذي عقد ألول شإركت إلهيئة ف

ي إلعإم 
ن
عن بعد وبمشإركة وإسعة  من رؤسإء وممثىلي إلهيئإت إلتنظيمية  0228مرة منذ تأسيس إلمجموعة ف

ن عن إلمفوضية إألوروبية.  ي إلمجموعة بإؤلضإفة ؤىل ممثلي 
ن
 إألعضإء ف

ي وتم خالل إإلجتمإع منإقشة عدة موإضيع أهمهإ إنتقإل رئ
ن
إسة إلمجموعة من هيئة تنظيم إإلتصإإلت ف

، إضإفة إىل  0202إلبوسنة وإلهرسك إىل وزإرة إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلفلسطينية رسميإ للعإم 

ي عقدت خالل عإم 
، وإقرإر 0219منإقشة مإ يتعلق بعرض نتإئج إإلجتمإعإت وإلفعإليإت وحلقإت إلعمل إلتر

، وتغطية برإمج عمل إلمجموعة وأنشطتهإ 0219إلمعيإري للمجموعة لعإم إلتوصيإت وإلتقرير إلسنوي 

، وتطوير وبحث إلسبل وإألدوإت إلمتعلقة بإدإمة كفإءة وإستمرإرية إلمجموعة، وتوسيع 0202لعإم 

نشإطإت إلمجموعة من خالل إنتهإج سيإسة إتصإل تعزز أوجه وسبل إلتعإون مع إلمنظمإت إلدولية 

ي مجإل
ن
 إإلختصإص.  وإؤلقليمية ف

إت ومعإرف إلعإش  إلمحور   :متخصصة : تبإدل خير

إت وإلمعإرف  0202حرصت إلهيئة خالل إلعإم  عىل تعزيز إلتوإصل وإلتنسيق إلهإدف إىل تبإدل إلخير

ي إلتشإركية مع كإفة إلجهإت، حيث 
ن
 لدورهإ ف

ً
إت لكإفة إلجهإت ذإت إلعالقة، تجسيدإ إلمتنوعة ونقل إلخير

ي إلشأن إلعإم: إستقبلت إلهيئة عد
ن
ن ف  من إلمعنيي 

ً
 دإ
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 زيإرة وزير إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلفلسطيتن

ي شهر شبإط من إلعإم 
ن
ي إلدكتور إسحق سدر ف

 0202قإم وزير إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلفلسطيتن

ي إلهيئة إلدكتور إلمهندس غإ
زي إلجبور، وبحث بزيإرة إلهيئة، إلتقر خالل إلزيإرة برئيس مجلس مفوضن

إت وإلمعإرف فيمإ يتعلق بقطإعإت إإلتصإإلت  ي مجإل تبإدل إلخير
ن
إلطرفإن أوجه إلتعإون ب نهمإ ف

يد.   وتكنولوجيإ إلمعلومإت وإلير

ي تم توقيعهإ مع 
ور إلمنوط بإلهيئة كمركز للتدريب من خالل إإلتفإقية إلتر

ّ
وإستعرض إلجبور خالل إلزيإرة إلد

ي إإلتحإد إلدوىلي لالتص
ن
ي قطإع إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت ليس ف

ن
ن ف إإلت لغإيإت تدريب إلعإملي 

ي وزإرة 
ي إلمنطقة إلعربية كإفة، وأعرب إلجبور إستعدإد إلهيئة إلستقبإل عدد من موظقن

ن
إألردن فقط بل وف

ي إلهيئة لغإيإت ؤطالعهم عىل إلتجربة إألردنية
ن
ي تنظيم  إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلفلسطينية ف

ن
ف

كإت إإلتصإإلت مقدمة إلخدمة.   إإلتصإإلت، وعملية إلتدقيق عىل شبكإت إإلتصإإلت من خالل ش 

ن وزإرة إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت إلفلسطينية  ي ؤطإر بحث أوجه إلتعإون بي 
ن
ي هذه إلزيإرة ف

ر
وتأن

كة ب نهمإ، وتبإدل إت.  وهيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت بهدف بحث إلقضإيإ إلمشير  إلمعإرف وإلخير

ي 
ن
إن إلمدن  إجتمإع تشإوري مع هيئة إلطي 

 

ي شهر شبإط من إلعإم 
ن
إن  0202عقدت إلهيئة ف ي هيئة إلطي 

 بحضور رئيس مجلس مفوضن
ً
 تشإوريإ

ً
إجتمإعإ

ددية إلمستخدمة  ي وإلموجإت إلير
ن
ون كة مثل إلتوثيق إإللكير ي  وذلك بهدف بحث أهم إلقضإيإ إلمشير

ن
إلمدن

إن وغ ي إلطي 
ن
هإ من إلموإضيع. ف  ي 
 

ي إلكبي   ي ظل إلتطور إلتكنولوحر
ن
 ف
ً
ن خصوصإ ن إلطرفي  وتم خالل إإلجتمإع إلتأكيد عىل أهمية إلتعإون بي 

ي إلتعليمإت وأن يتم إلعمل 
ن
ورة أن يكون هنإلك توإفق ف ن عمل إلهيئإت، وضن وإلذي يؤدي ؤىل إلتدإخل بي 

إح تشك يعإت إلمتإحة، وإقير  للتش 
ً
ك ووفقإ ن بشكل مشير ن وقإنونيي  ن تضم فنيي  يل لجنة دإئمة من كال إلطرفي 

إن  ي مجإل إلطي 
ن
ي ف

ن
ون وذلك لغإيإت إلتنسيق وإلتعإون حول إلموإضيع إلمتعلقة بشهإدإت إلتوثيق إإللكير

هإ من إلموإضيع ذإت  ددإت وغي 
ي وتشفي  إلبيإنإت وإلير

ن
إن ، وموضوع حمإية إلبيإنإت وإألمن إلسيير ي

ن
إلمدن

ك.   إإلهتمإم إلمشير
 

ن إلعإم للجنة إلوطنية إإلردنية لشؤون إلمرأه:   إستضإفة إإلمي 

ي شهر تموز من إلعإم 
ن
إألمينة إلعإمة للجنة إلوطنية إألردنية لشؤون إلمرأة  0202إستضإفت إلهيئة ف

ن إلمرأة وإإلستفإدة من  ي مجإل دعم وتمكي 
ن
إلدكتورة سلم إلنمس وذلك لغإيإت إطالعهإ عىل جهود إلهيئة ف

ي تعزيز هذإ إلجإنب من قبل إلهيئة. تجربتهإ 
ن
 ف

ح عن أهمية دور إلمرأة وحرص إلهيئة عىل بذل كإفة إلجهود لتعزيز هذإ  وإستمعت إلدكتور إلنمس إىل ش 

ي إلهيئة قد بلغت
ن
%، كمإ زإدت نسبة 42إلجإنب، حيث إشإرت إإلحصإئيإت ؤىل أن نسبة توظيف إلمرأة ف

إفية  ي عإم  46توليهإ للوظإئف إإلش 
ن
إفية 0219بإلمقإرنة مع إلعإم  0202% ف  ، حيث زإد عدد إلوظإئف إإلش 
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ي تولتهإ إلمرأة من 
ي إلعإم  8إلتر

ن
ي إلعإم  19ؤىل  0215موظفإت ف

ن
، وتنوعت هذه إلوظإئف 0202موظفة ف

ن مختلف تخصصإت إلهيئة إلفنية إلتخصيصة منهإ وإؤلدإرية.  إفية بي   إؤلش 

ونيــة برنإمــج تدريبــي حــول إلجريمــة إإل  وإختــرإق شبكــإت إإلتصـــإإلت  لكير

ي شهر 
ن
ونية وإإلحتيإل   0202من إلعإم  آبنظمت إلهيئة ف ي حول جوإنب إلجريمة إإللكير نإمج إلتدريتر إلير

ي 
ن
يعإت ذإت إلعالقة بضبط إلمخإلفإت بمشإركة كإفة إلكوإدر إلعإملة ف إق شبكإت إإلتصإإلت وإلتش  وإخير

ن بصالحيإ  .ت إلضإبطة إلعدليةإلهيئة وإلمخولي 

 

ونية من حيث نشأتهإ  ن محإور متخصصة كمبإدئ إلجريمه إإللكير نإمج إلذي إستمر لمدة إسبوعي  وتنإول إلير

ي للجريمة، إضإفة إىل محور قيإدة 
يعي لهإ وإإلسنإد إلمإدي وإلمعتن ومفهومهإ وخصإئصهإ وإإلطإر إلتش 

ونية: مرحلة جمع إإلستدإل ي إلجريمة إإللكير
ن
إلت وإإلدلة وإليإت إلبحث عن إإلدلة، ومرحلة إلتحقيق ف

إق شبكإت  ي وإخير
ن
ون ونية، وجرإئم إإلحتيإل إإللكير ي إلجريمة إإللكير

ن
ي قيإدة إلتحقيق ف

ن
ي ف

 
إلتحقيق إإلبتدإن

ي إلجريمة 
ن
ي ف

إق إلشبكإت وإلركن إلمعتن إإلتصإإلت من خالل تنإول إركإن جرإئم إإلحتيإل وإركإن جرإئم إخير

 .بية للجريمة وإلمحإكمة وإصدإر إلقرإروإلسيإسة إلعقإ

  

كة مع إلجإمعه إإللمإنية   ندوة مشير

ي من إلعإم 
ن
ي إلنصف إلثإن

ن
ي مجإل إألجيإل إلمستقبلّية من أنظمة  0202نظمت إلهيئة ف

ن
إلندوة إلمتخصصة ف

أللمإنية إإلتصإإلت إلالسلكية وإلتطبيقإت إلعملية ألجهزة إإلستشعإر إلالسلكية وبإلتعإون مع إلجإمعة إ

ي إلهيئة
ن
ن ف  .إألردنية بحضور عدد من إلمعنيي 

  

ن إلهيئة وإلجإمعة إإللمإنيه، وتم تبإدل إلحوإر   لبنود مذكرة إلتفإهم إلموقعة بي 
ً
ي عقد هذه إلندوة تنفيذإ

ر
ويأن

ن إلمؤسسإت إلتعليمية وإلبحثية إلريإدية مع قطإعإت  لمبدأ إلتشإركية بي 
ً
ن تعزيزإ ن من إلطرفي  ن إلمعنيي   بي 

إلصنإعة وسوق إلعمل وخإصة مإ تتضمنه مجإإلت إلتكنولوجيإ إلحديثة من تطبيقإت تعتمد عىل 

  .إإلتصإإلت إلرإديوية

 

كة إريكسون  ورشة عمل مع ش 

 

ي من إلعإم 
ن
كة إريكسون فعإليإت ورشة إلعمل   0202نظمت إلهيئة خالل شهر كإنون إلثإن بإلتعإون مع ش 

ي ” تصإإلت إلمتنقلةتنظيم إلجيل إلخإمس من إإل “حول 
كة إريكسون، وعدد من موظقن إء من ش  بحضور خير

ن   .إلهيئة إلمعنيي 

 

ي 
ن
ي إلمسإهمة ف

ن
وتنإولت إلورشة موإضيع متخصصة منهإ: تكنولوجيإ إلجيل إلخإمس، دور إلجيل إلخإمس ف

ي مجإل إستخدإم إلطيف إل
ن
، إستعرإض أفضل إلممإرسإت إلعإلمية إلمتبعة ف ددي تطوير إإلقتصإد إلرقمي ير

إلالزم لتقديم خدمإت إلجيل إلخإمس، بإؤلضإفة ؤىل إستعرإض أفضل إلممإرسإت إلتنظيمة إلعإلمية إلمتبعة 

  .بهذإ إلمجإل
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ن بشعإت عإلية لنقل إلبيإنإت إلضخمه وإندمإجهإ مع و  من إلجدير بإلذكر أن تقنية إلجيل إلخإمس تتمي 

ة، بإؤلضإفة ؤىل توفر إلبنية إلتحتية إلالزمة لربط قطإعإت إلتكنولوجيإ إلمتقدمة إلقإئمة عىل تقنيإت حديث

ؤنتإجية وخدمية مثل إلصحة وإلتعليم وإلصنإعة، ممإ يؤهلهإ ألن تكون منصة تدعم إلتحول ؤىل إإلقتصإد 

 .إلرقمي ومفإهيم إلثورة إلصنإعية إلرإبعة، وتطبيقإتهإ إلمستقبلية

 

نت إتيجيإت إإلنير  عريض إلنطإق" ورشة عمل متخصصة حول " إسير
 

 
ي شهر كإنون إألول من إلعإم 

ن
فعإليإت ورشة إلعمل إلمتخصصة عن بعد حول "  0202عقدت إلهيئة ف

نت عريض إلنطإق" بإلتعإون مع إلمجموعة إألورومتوسطية لمنظمي إإلتصإإلت  إتيجيإت إإلنير إسير

ي حوض إلمتوسط بإإلضإفة إ  من إعضإء إلمجموعه من كال جإنتر
ن . بمشإركة ممثلي  ي  ىل ممثل إإلتحإد إألورونر

 

ي إلمجموعة  لتبإدل وجهإت 
ن
ن من إلدول إإلعضإء ف ي تنظيم هذه إلورشة بهدف توفي  إطإر عإم للمشإركي 

ر
ويأن

إتيجيإت  إت فيمإ يتعلق بإلقضإيإ إلتنظيمية وإلفنية وإإلقتصإدية لتطوير سيإسإت وإسير إلنظر وإلخير

نت عريض إلنطإق بمإ يخدم مصإلح إلمست فيدين ويعإلج موإضيع إلتغطية وجودة إلخدمإت، بإإلضإفة إإلنير

ي هذه إإلسوإق إستنإدإ إىل أفضل إلممإرسإت إلدولية وإلممإرسإت 
ن
ن إلمنإفسة ف إىل تشجيع إإلستثمإر وتحفي 

 . ي ي دول إإلتحإد إألورونر
ن
 إلمتبعة ف

 

 

ي إلتعإمل مع  (5)
ن
  Covid-19جإئحة   دور إلهيئة ف

 

: مرحلة إلتخطيط وتحديد 
ً
 إإلحتيإجإتإوال

 

 تشكيل خلية أزمة  (1)

ي  0202شكلت إلهيئة منتصف آذإر 
ي خلية ؤلدإرة إألزمإت مكونة من رئيس وأعضإء مجلس مفوضن

ر
وكؤجرإء إستبإف

إء، بشكل عإم كإن إلهدف من هذه إلخلية  ن ومهندشي إلهيئة إلخير ن إلرئيسي  ن لدى إلمشغلي  إلهيئة وإلمدرإء إلفنيي 

ن أثنإء إ ن للحفإظ عىل إستمرإرية إلخدمة خالل مرإقبة أدإء إلمشغلي  ؤلغالق وإؤلرشإد وتسهيل إألعمإل لدى إلمشغلي 

ة إلحجر وإؤلغالق.  ة إلجإئحة حيث تم عقد سلسلة من ستة إجتمإعإت خالل فير  فير

 وضع وإعتمإد خطة طوإرئ (0)

شبكإت خالل منإقشة ووضع خطة طوإرئ توإفقية لموإجهة ضغوطإت شبكإت إإلتصإإلت إلمتوقعة ومرإقبة أدإء إل

ي 
 ألولويإت إلدولة وإلتر

ً
ة إلحجر وإؤلغالق حيث تنإولت إلخطة وضع أولويإت مرور لتدفق إلبيإنإت إألسإسية تبعإ فير

 منهإ منصإت إلتعلم عن بعد. 

: مرحلة إلتنفيذ وإإلستجإبة إلفورية للمستجدإت 
ً
 ثإنيإ

 

 منح ترددإت مجإنية مؤقتة (1)

ن  0202حتر نهإية عإم  قإمت إلهيئة بمنح ترددإت مجإنية مؤقتة كإت إإلتصإإلت إلخلوية إلمرخصة لتحسي  لش 

ي 
ن
نت وتغطية إلكثإفإت إلسكإنية بشكل أفضل. حيث كإنت إلهيئة إلسبإقة وعىل إلمستوى إلعإلمي ف شعإت إإلنير

ي ظل إلظروف إلمستجدة، وإستج
ن
 لتنإمي إلطلب عىل إستخدإم إلبيإنإت إلمتوقع ف

ً
 إبة تنفيذ هذإ إؤلجرإء إستجإبة
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ن هذإ إؤلجرإء 
ى
ي تكإتف إلجهود لكإفة مؤسسإت إلدولة لتجإوز تبعإت هذه إألزمة. حيث مك

ن
لرؤى سيد إلبالد ف

 شبكإت إإلتصإإلت إلمرخصة من مقإومة ضغوطإت إإلستخدإم وتقديم خدمإت إتصإإلت ذإت جودة عإلية. 

 

ن بقطإع إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعل (0)  ومإتؤدإرة ؤخرإج تصإريــــح إلعإملي 

ة إلحجر لضمإن  ن بقطإع إإلتصإإلت وتكنولوجيإ إلمعلومإت خالل فير قإمت إلهيئة بإدإرة ؤخرإج تصإريــــح إلعإملي 

ن وإستمرإرية تقديم خدمإت إإلتصإإلت.   ديمومة إلعمل وصيإنة إلشبكإت لدى إلمرخصي 

 

 تخصيص أرقإم لخدمإت إلطوإرئ (3)

ي قإمت إلهيئة بتخصيص أرقإم لخدمإت إلطوإرئ وإإلستف
ة لمديرية إلدفإع إلمدنن سإر من خالل تخصيص رموز قصي 

بية وإلتعليم 111، ووزإرة إلصحة 193  .117171، ووزإرة إلير

 

: مرحلة إلتكيف وإلسيطرة  
ً
 ثإلثإ

 

كإت  (1)  مرإقبة أدإء إلش 

نت وإإلتصإإلت إلثإبتة وإلخلوية من خالل تف كإت إلمرخصة لخدمإت إإلنير عيل أنظمة قإمت إلهيئة بمرإقبة أدإء إلش 

ة  عد خالل فير
ُ
نت إلهيئة من معإلجة نسبة عإليه من إلشكإوي إلفنية عن ب

ى
ي بدورهإ مك

حشد إلمصإدر إلمؤتمتة، وإلتر

إؤلغالق، وعزز من إنسيإبية إؤلجرإءإت إلمتخذة لفحص إلشكإوي، ويذكر أن هيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت هي أول 

عد. جهة تنظيمية عىل مستوى إلعإلم تطبق مبدأ حش
ُ
كإت وإلتحقق من إلشكإوي عن ب ي مرإقبة أدإء إلش 

ن
 د إلمصإدر ف

 تقإرير دورية حول أدإء إلشبكإت وإلسعإت إلدولية  (0)

كإت بإرسإل تقإرير فنية كل  سإعة حول وإقع أدإء إلشبكإت وإلسعإت إلدولية إلمتوفرة  10قإمت إلهيئة بتوجيه إلش 

 . يل إلكىلي
ن حيث زإدت حركة إلبيإنإت إليومية عىل إلشبكإت إلخلوية إلخإصة لديهإ ونسب ؤستخدإمهإ ومعدإلت إلتين

ي إلمملكة لمنظومة إإلتصإإلت وإلقدرة عىل إلمحإفظة عىل 
ن
بإلجيل إلرإبع، ممإ يدل عىل جإهزية إلبنية إلتحتية ف

 ديمومتهإ وتحت أي ضغوطإت أو ظروف غي  متوقعة. 

نت لمنإطق إلحجر إلصحي  (3)  توفي  تغطية إإلتصإإلت وإإلنير

، حيث عملت  نت لمنإطق إلحجر إلصحي إلمؤسسي كإت بتوفي  تغطية إتصإإلت وإنير قإمت إلهيئة بتوجيه إلش 

كإت وبشعة قيإسية عير تمركز مركبإت إتصإإلت متخصصة وإضإفة هوإئيإت ألبرإج قريبة لتغطية منإطق  إلش 

 وبسعإت عإلية.  إلحجر

كإت إلعإملة بقطإع إل (4)  توصيلؤدإرة منح تصإريــــح إلعمل للش 

ىلي وقطإع 
ن كإت إلعإملة بقطإع إلتوصيل إلمين قإمت إلهيئة بإلعمل عىل ؤدإرة آلية منح تصإريــــح إلحركة للش 

 إإلتصإإلت. 

كإت خدمإت  (5) ي ترخيص ش 
ن
يإتإإلستمرإر ف   بريدية لتوصيل إلمشير

كإت بريد جديدة ومنح إلرخ ص إلالزمة قإمت إلهيئة بإلعمل عىل إإلستمرإر بإستقبإل ودرإسة طلبإت ترخيص ش 

خيص من تقديم إلخدمإت ذإت إلعالقة.  ي إلير ي تمكن طإلتر
 وإلتر

 

 



28 

 

 

 

ن  (6) ن وإلمرإجعي  ي تضمن سالمة إلموظفي 
 متإبعة كإفة إإلجرإءإت إلتر

ن إلنتإج بوإبة تعقيم  ن وإلزوإر وإلتعإون مع عدد من إلريإديي  إ حرإرية لفحص إلموظفي  كيب كإمي  قإمت إلهيئة بير

ونية وإجرإء فحوصإت إل ن إلكير إم بأوإمر إلدفإع فيمإ يخص دوإم عدة مرإتكورونإ للموظفي  ن ، إضإفة إىل إإللير

ن ونسبة حضورهم وتخصيص ربط من خالل عد  VPN خإصية إلـ إلموظفي 
ُ
ن للقيإم بأعمإلهم عن ب لبعض إلموظفي 

يم وإلكمإمإت بكل كفإءة وإقتدإر من خالل توفي  كل مإيلزم من إمكإنيإت للقيإم بهذإ إلدور، وتوفي  موإد إلتعق

ن وتثبيت إشإرإت إلتبإعد وتثب تهإ عىل إألرضيإت.  ن وإلمرإجعي   للموظفي 

: إلتحول إلرقمي وإلعمل عن بعد
ً
 :رإبعإ

 

ددإت.  (1) ددإت وإلوصالت إلميكروية وطلبإت موإقع إلير  متإبعة رخص إلير

ي وردت إىل مركز إإلتصإل من خالل   (0)
كإفة منصإت متإبعة شكإوي إلمستفيدين من خدمإت إإلتصإإلت إلتر

ن وزيإدة إلطلب عىل خدمإت إإلتصإإلت خالل  ي ظل محدودية عدد إلموظفي 
ن
إلهيئة، ورغم إلتحدي إلكبي  ف

إفية تإمة إلتعإمل مع هذإ إلوضع غي  إلمسبوق وإجإبة 
ة إؤلغالق ؤإل أن إلهيئة إستطإعت وبإحير فير

ن بم  هنية عإلية. إإلستفسإرإت وإإلسئلة إلوإردة ؤىل إلهيئة بكثإفة من إلموإطني 

ي إلهيئة وإلذي  (3)
ن
متإبعة إلمعإمالت بنظإم إلمرإسالت تم من خالل نظإم إلمرإسالت إلمؤتمت إلمعمول به ف

ي 
ن
ي إلهيئة، وكإن له أثر وإضح ف

ي إلخدمة، وإلدإخلية مع موظقن
هشكل وإجهة إلتوإصل إلخإرجية مع متلقر

 ؤدإمة هذإ إإلتصإل إلفعإل. 

ي إلتعإمل بحرفيه مع إلموإفقإت إلن (4)
ونن  وعية وإإلدخإإلت من خالل نظإم إلموإفقإت إلنوعية إإللكير

ي منإوبإت يومية سوإء خالل أوقإت  (5)
ن
ن للعمل عىل مدإر إلسإعة منذ إلسإعة إإلوىل لألزمة ف تكليف موظفي 

ي وإلدوإم عن بعد ؤلنجإز معإمالت 
ونن ي مكإتب إلهيئة إلخإرجية أو من خالل إلربط إإللكير

ن
إلدوإم إلرسمي ف

ي إ
 لخدمة وضمإن إستمرإر عمل إلشبكإت بنفس إلكفإءة. متلقر

 

يد ودعم خدمإت إلتوصيل إللوجستية  : إستمرإرية عمل قطإع إلير
ً
 خإمسإ

 

كإت إلجديدة للعمل كمشغل بريد خإص.  (1)  إلسي  بإجرإءإت منح عدد من إلش 

ن  (2) إف ومتإبعة عملية تعقيم إلمركبإت وإلسإئقي  ن عىل توصيل إلموإد إلتمو  -إؤلش  ن إلعإملي  ينية وإألدوية مإ بي 

ن   وذلك خالل ثالثة محطإت مختلفة.  -مرإكز إلتوزيــــع وإلموإطني 

يد  (3) كإت ومشغىلي إلير
ؤدإمة ؤصدإر ؤحصإئية يومية بعدد إلطرود وقيإس حجم إلعمل إلكىلي لجميع إلش 

 وإلتوصيل. 

شفيإت تخصيص مجموعة من إلمركبإت ؤليصإل إألدوية وإلوصفإت إلطبية من إلمرإكز إلصحية وإلمست (4)

ة إلحظر.  ن إلذي لديهم أمرإض مزمنة وذلك خالل فير  إلتإبعة لوزإرة إلصحة للموإطني 

كإت إلعإملة وإلحرص عىل تنفيذ أوإمر إلدفإع وإجرإءإت إلسالمة  (5) ؤدإمة إلتوإصل إلفوري مع جميع إلش 

 وإلوقإية إلصحية. 

ي وذلك من خالل تخصيص عدد من إلمر  (6)
ي دعم فرق إلتقىصي إلوبإن 

ن
كإت إلمسإهمة ف كبإت إلتإبعة للش 

ي إلمملكة من أجل أخذ إلعينإت إلالزمة. 
ن
 إلمرخصة من قبل إلهيئة  لنقل فرق إلتقىصي ف

ور  (7) ي إنشأتهإ إلحكومة لتوصيل إلسلع إلسن
ي موإقع سكنإهم. يإنجإح منصة مونه إلتر

ن
ن ف  ة للموإطني 
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 سإدسإ: إلتجإوب إإلعالمي وإلتعإمل مع وسإئل إإلعالم: 

  

ة إلجإئحة من خالل صـفحإتهإ عـىل منصـإت إلتوإصـل إإلجتمـإىعي وبإعتبإرهـإ حلقـة  برز دور إلهيئة بشكل فعإل أثنإء فير

ن ؤجـرإء أي توإصـل بشـكل مبـإش  مـع إ ي ضـوء عـدم قـدرة إلمـوإطني 
ن
ن ف ة مـع إلمـوإطني  لهيئـة، حيـث قإمـت إلوصل إلمبإش 

ـ  ـ ة إلصــعبة، ممــإ يعكــس أ  إلهيئــة بنش  ن خــالل هــذه إلفـــير ي مثــل هـــذه كــل مــإ يهــم إلمــوإطني 
ن
ثــر إإلعــالم إلــرقمي وأهميتــه ف

 : ة جإئحة كورونإ بمإ يىلي
 إلحإإلت، ويتلخص إلدور إؤلعالمي خالل فير

ـــ  (1) ـ ة إلحظــــر إلشــــإمل لحظــــة بلحظــــة عــــير إلموإقــــع   نش 
كإفــــة إلتقــــإرير إلصــــحفية إلصــــإدرة عــــن إلهيئــــة خــــالل فــــير

ونية .   إؤلخبإرية إؤللكير

ن وعمل إ (0) ن وإؤلعالميي   للقإءإت إلتلفزيونية. تسهيل إجرإءإت إلصحإفيي 

 تعزيز دور إلهيئة عير صفحإتهإ عىل منصإت إلتوإصل إإلجتمإىعي من خالل نش  إلموإد إلتوعوية إلالزمة.  (3)

إلــــرد عــــىل إستفســــإرإت ومالحظــــإت وســــإئل إإلعــــالم إلمختلفــــة فيمــــإ يتعلــــق بــــدور إلهيئــــة بقطــــإع إإلتصــــإإلت  (4)

يد.   وإلير
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 تعزيز إإلدإء إلمؤسسي   (6)

 

: إإلحتيإجإت إلتدريبيةأو 
ً
 ال

 

 
ً
ي تنفيذإ

ن
إتيجية إلهيئةلمإ ورد ف تنمية إلكفإيإت إلوظيفية إلمرتبطة   " وإلمتضمن إلهدف إلتشغيىلي  إسير

ي إلهيئة بإلتنسيق مع  بإلعمليإت إلرئيسية وإلمسإندة"
تم تحديد إإلحتيإجإت إلوظيفية لكإفة موظقن

إمج إلتدريبية إلالزمة لسد تلك إإلحتيإجإت إلمديريإت وإإلقسإم ووضع إلتصورإت إلخإصة بت نفيذ إلير

 كمإ يىلي مقإرنة بإإلعوإم إلسإبقة:  0202للعإم يإت إلتدريب لمحيث جإءت نتإئج ع

 تنفيذ إلخطط إلتدريبية

  

نتإئج إلتدريب عىل إلكفإيإت إلفنية إلمرتبطة بإلعمليإت 
 إلرئيسية للهيئة

 

إلدإعمة إلمرتبطة نتإئج إلتدريب عىل إلكفإيإت إلفنية 
 بإلعمليإت إلرئيسية وإلمسإندة
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: تطوير 
ً
 إإلوصإف إلوظيفية ثإنيإ

 

عىل مرإجعة إإلوصإف إلوظيفية إلخإصة بإلمديريإت وإإلقسإم إلتإلية لضمإن مأسسة إلعمل إلهيئة  تعمل

ية فيه ورفع إإلنتإجية لدى إلمديريإت وبمإ ينسجم مع تعليمإت وصف وتصنيف وتحقيق إلتخصص

ي إلخدمة إلمدنية ، 
ن
ي بنإء عىل ذلك  49حيث تم إعتمإد وإقرإر إلوظإئف ف

: وصف وظيقن  وهي كمإ يىلي

 

ن رقم  (1) وإلمتضمن إجرإء  32/1/0202تإريــــخ  1/0202-07بإإلستنإد إىل قرإر مجلس إلمفوضي 

إلتنظيمي إلمرفقة طي إلقرإر وإقرإر إلمهإم إلرئيسية للمديريإت وإلوحدإت  إلتعديالت عىل إلهيكل

 :  إلمعدلة، وموإفقة وزير إلدولة لتطوير إإلدإء إلمؤسسي عىل ذلك تم مإ يىلي

   ،ية تعديل إإلوصإف إلوظيفية لكل من وظإئف مدير مديرية إدإرة إلموإرد وقسم تنمية إلموإرد إلبش 

ة بإدإرة إلمعرفة وبنإء ومرإجعة إلهيكل إلتنظيمي للهيئة ومهإم درإسة حيث تم نقل إلمهإم إلمرتبط

 مهإم إلمديريإت لتصبح من مهإم مديرية إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي 

  ي وإلنفإذ من مديرية تنظيم خدمإت وشبكإت إإلتصإإلت بكإفة مهإمه
نقل قسم إلربط إلبيتن

إف مديرية شؤون إلمستفيدين و  ن دون إلتعديل عىل إلمهإم إلمعتمدة ليصبح تحت إش  إلمرخصي 

 . ي
ن وإلقسم إلمعتن  وتعديل كإفة إإلوصإف إلوظيفية إلتإبعة لمدرإء إلمديريتي 

  حيث تم نقل قسم ؤدإرة تقنية ، ن ي لمدير وحدة شؤون مجلس إلمفوضي 
تعديل إلوصف إلوظيقن

من إلمهإم  إلمعلومإت وإلتحول إلرقمي من إلوحدة إىل مديرية إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي لتصبح

 . إفية لمدير إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي  إإلش 

  ي مديرية إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي لالسبإب
ن
تعديل إإلوصإف إلوظيفية لكإفة إلوظإئف ف

 إلتإلية: 

إلمرتبطة بإدإرة إلمعرفة ووبنإء ومرإجعة إلهيكل إلتنظيمي للهيئة ومهإم درإسة مهإم نقل إلمهإم  .1

/ قسم إلتطوير إلمؤسسي تصبح من مهإم إلمديريإت ل  مديرية إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي

ي كل من قسم إلتخطيط وقسم إدإرة إلجودة إلشإملة وقسم إدإرة  .0
ن
تعديل بعض إلمهإم ف

ــع وقسم إلتطوير إلمؤسسي لتتوإفق مع مهإم إلمديرية إلمعتمدة   إلمشإريــ

ي إلتإبعة لالقسإم لتشمل كل من وظيفة )م .3
/ تعديل بطإقإت إلوصف إلوظيقن هندس/ إختصإضي

ضإبط( نظرإ لخصوصية وإختالف عالوإت كل منهم وتحديد إلمستوى للوظيفة بإلمستوى 

ن عليه.   كونه إلمستوى إلذي يتم إلتعيي 
ً
 إلثإلث حإليإ

ي للمديرية  .4
ن
إف نقل قسم إدإرة أنظمة إلمعلومإت وإلتحول إلرقمي ليصبح ضمن إلنطإق إإلش 

ي إلقسم لغإيإت ضمإن تخصصية وإجرإء تعديالت جذرية عىل إلقسم وإستحد
ن
إث ثالث شعب ف

ي وهي شعبة إدإرة إلمعرفة وشعبة إلتحول إلرقمي وشعبة  إلعمل وموإكبة إلتطور إلتكنولوحر

ي 
 إلدعم إلفتن
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ن رقم  (0) ، ومضمونه إلموإفقة عىل 07/0/0202تإريــــخ  0/0202-13بنإء عىل قرإر مجلس إلمفوضي 

إلمبدئية إلمتضمنة وتعديل إسم قسم إلبيإنإت تعديل إلهيكل إلتنظيمي للهيئة من إلنإحية 

وإلدرإسإت وإحصإءإت إلسوق ليصبح قسم إبحإث إلسوق، وموإفقة وزير إلدولة لتطوير إإلدإء 

تم نقل بعض مهإم مديرية إلتخطيط وإلتطوير إلمؤسسي إىل إلقسم كمإ  ،إلمؤسسي عىل إلتسمية

 وتعديل إإلوصإف إلوظيفية إلخإصة به بنإء عىل ذلك

ي لوظيفة مأمور إستعالمإت/ ضمن إلفئة إلثإلثة، وكإتب/ ضمن إس (3)
تحدإث كل من إلوصف إلوظيقن

ي قسم شؤون إلمستفيدين وتسوية إلمنإزعإت وتعديل إإلوصإف 
ن
 للحإجة لهإ ف

ً
إلفئة إلثإنية نظرإ

ي وظإئف إلقسم وإلتإبعة للقسم بمإ ينسجم مع مهإم إلوظإئف إلجديدة إلمستحدثة
ر
 إلوظيفية لبإف

ي  (4) 
ن
إت ف ن ي إلخإص بمأمور إلحركة ضمن قسم إلخدمإت إلمسإندة وإلتجهي 

تعديل إلوصف إلوظيقن

مديرية إدإرة إلموإرد، حيث تم تعديل متطلبإت إشغإل إلوظيفة بإلتشإور مع مندوب ديوإن إلخدمة 

 إلمدنية

 

وع إلكفإيإت إلوظيفية : مش 
ً
 ثإلثإ

 

 
ً
وع تحديد إلكفإيإت إلوظيفية لكإفة إ تنفيذإ ي إلهيئة فقد تم إلعمل من لمش 

ن
لوظإئف وإلعمليإت إلرئيسية ف

إت تدريبية عدد  ي بذلك بعقد محإضن
وع  5خالل إلفريق إلمعتن ن لتوضيح إلمش  لكإفة رؤسإء إإلقسإم إلمعنيي 

ي إلمديريإت 
ن
ي ف

وتسهيل إلعمل، وقد تم تحديد إلكفإيإت لكإفة إلوظإئف إلمعتمد لهإ بطإقإت وصف وظيقن

ي إلهيئ
ن
ي إلرئيسية ف

ن
ي ف

ة، كمإ وتم تحديد إلكفإيإت إلوظيفية لكإفة إلوظإئف إلمعتمد لهإ بطإقإت وصف وظيقن

 إلمديريإت إلدإعمة. 

 

ن  : إلمتدربي 
ً
 رإبعإ

 

ي إلجإمعإت إإلردنية كمتطلب للتخرج خالل ( 08تنفيذ مشإريــــع تدريب لمإ مجموعه  ) تم متدرب من خريحر

ت تحقيق أهدإف إلخدمة إلمجتمعية، وذلك بإلتنسيق إضمن مديريإت إلهيئة إلمتخصصة لغإي 0202إلعإم 

 مع إلجهإت ذإت إلعالقة. 
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إتيجية للهيئة  (7) إتيجية إلخإرطة إإلسير    وإإلهدإف إإلسير

 
 وثشقجي  األجنبيق  األاقوا  يؤوس جقذ  علق  ققردي  جرذبق  اسقثماريي  بيئق  خلق الهدف الوطني: 

 .الاحلي  االسثماريات

 .األعار  ييرد  لانظوا  واعزز والاؤسسرت لالفياد ااكن يقاي ثصرداقالهدف القطرعي: 

 األهداف الايحلي :

 .المعلومبت وتكنولوجيب االتصبالت قطبع في الفعبلة المنبفسة تعسيس .1

 .األجنبي واالستثمبر الخدمبت الستضبفة جبذبة بيئة توفير .2

.علومبتالم وتكنولوجيب االتصبالت لقطبع الالزمة التحتية البنية تعسيس .3
1

 
 

 لهيئ  ثنظيم قطرع االثصرالت: االسثياثيجي  األهداف

 

 ثعزيز البيئ  االسثماريي  الاحفز  لقطرع االثصرالت .1

 . و  ح   ن   هٌ نة و و ئق  خول   سوق    ن فسة    ع  ةتعزٌز  1-1
   فع  ٌة و   ءة   هٌئة فً إ   ة    و      ن   ة تعزٌز 1-2
 .فً   قط ع  ة و  ت  ةإ خ ل خ     ج ذت جٌع  1-3
 ت جٌع        ة     نى   تحتٌة   حٌوٌة         التص ال   آل نة و   وثوقة. 1-4
 

 ثطويي بيئ  اسثماريي  احفز  لقطرع ثكنولوجير الاعلوارت.  .2
 .           إل    ٌةتطوٌ     ٌئة   تنظٌ ٌة الستٌع ب  2-1
      توثٌق  ال  ت ونً تنظٌم و  ت    جه  فً   هٌئة فع  ٌة تطوٌ  2-2

 

 اإللكثيوني  الثجري  وناو اليقاي الثحو  آخذاً برالعثبري اثطلبرت البييد لقطرع فعر  ثنظيم .3

 تطىٌز البٍئت التنظٍمٍت لمىاكبت النمى السزٌع فً التجبرة االلكتزونٍت والتقذم التقنً. 3-1
 .البزٌذٌت الخذمبث مقذمً على الزقببت فً الهٍئت دور تعزٌز 3-2
 

فعرليقق  الهيئقق  فققي حاريقق  اصققرلي الاسققثفيدين اققن قطرعققرت االثصققرالت وثكنولوجيققر الاعلواققرت  ثعزيققز .4
 والبييد.

زٌت  ة   تتو ً  تت س    ستت ٌ ٌن  ختت      التصتت ال  وت نو وجٌت     عتو تت   وختت      الستت     فتتً  4-1
. ٌ     

وت نو وجٌت     عتو ت     فع  ستوس ت   ٌ  ح  ٌة  ص  ح    ست ٌ ٌن  ن خ     قط  ً  التصت ال  4-2
 وقط ع     ٌ .

جتو ة   خت        ق  تة  تتأ ت   تن     ق  ة   تنظٌ ٌة   وق ئٌتة    ن ست ة تطوٌ  فع  ٌة و   ءة   هٌئة فً 4-3
 .و  ت قٌق    نً  تٌه  فً قط  ً  التص ال  وت نو وجٌ     عتو     وقط ع     ٌ 

 وتنو هتت      ت تتة فتتً    عتو تت   وت نو وجٌتت  ال  التصتت  أنظ تتة أ تتن و الئ تتة    ٌتتة  تت س ضتت  ن 4-4
   عالقة. ذ     تحتٌة    نٌة فً   خ  ة الست    ٌة   ت ٌف  تى   ع  ة وق  ته 

                                                 
1

 2124-2121 للحكىمت التأشٍزي التنفٍذي البزنبمجاألهذاف الىطنٍت والقطبعٍت المزحلٍت الىاردة فً  
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 ثعزيز القديات الاؤسسي  للهيئ . .5

 .   ق        نٌة و  تقنٌة   الز ة   هٌئة  ت  ٌن 5-1
  . ت وظ ٌنتن ٌة      ٌ     وظٌ ٌة  5-2
    ز ً فنٌ ً وتنظٌ ٌ ً إقتٌ ٌ ً  ت ٌز ً. جعل   هٌئة 5-3
 ت سٌخ ثق فة   ت ٌز و ال ت    و إل   ع فً  ٌئة   ع ل    ؤسسً. 5-4
 تعزٌز  و    هٌئة فً خ  ة    جت ع 5-5
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إت وأرقإم8)     ي إلمملكة/ مؤش 

ن
يد ف   ( ملحق :  قطإع إإلتصإإلت وقطإع إلير

 
 
 
 

إت وأرقإم وقطإعإإلتصإإلت قطإع  ي إلمملكة/ مؤش 
ن
يد ف  إلير
 

 (1جدول رقم )
 

إت إلمتعلقة بخدمة إلهإتف إلثإبت ) ة ) (ISDN & PSTNإلمؤش   (0202 - 0215خالل إلفير
 

 0202 0219 0218 0217 0216 0215 إلعإم

ن )إلف( ) كي 
 ISDN & PSTN) 371 359 308 319 317 311أعدإد إلمشير

ن إلسكإن )%(نسبة إإلنتشإر ب  0,8 3 3,1 3,0 3,6 3,9 ي 

 
 (0جدول رقم )
 

إت إلمتعلقة بخدمة إلهإتف إلثإبت ) ة ) (ISDN & PSTN & VOIPإلمؤش   (0202 - 0215خالل إلفير
 

 0202 0219 0218 0217 0216 0215 إلعإم

ن )إلف( كي 
 & ISDN & PSTN) *أعدإد إلمشير

VOIP) 
371 358 308 308 330 372 

ن إلسكإن )%(نسبة إإلنتشإ  3.43 3.15 3.19 3.07 3.66 3.89 ر بي 

 0202*...تم إلبدء بإتبإع هذه إلطريقة بإإلحتسإب إعتبإرإ من 

 
 

 (3جدول رقم )
 

ة ) إت إلمتعلقة بخدمة إلهإتف إلمتنقل إلفعإل خالل إلفير  (0202 - 0215إلمؤش 
 
 

 0202 0219 0218 0217 0216 0215 إلعإم

إكإت )إلف( *9,818 13,798 أعدإد إإلشير  9,723 8,731 7,778 6.987 

ن إلسكإن )%(  65 73 85 97 122 145 نسبة إإلنتشإر بي 

ن إلفعلية  لقإعدة بيإنإت إلمشغلي 
ً
 *تم إجرإء مرإجعة إحتسإبهإ لهذإ إلعإم وفقإ
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 (4جدول رقم )
 

ة ) نت خالل إلفير إت إلمتعلقة بمستخدمي خدمة إإلنير
 (0202 - 0215إلمؤش 

 

عإمإل  0215 0216 0217 0218 0219 0202 

ن )مليون(  11.17 9,38 7,87 6,6 5,53 4,63 *أعدإد إلمستخدمي 

ن إلسكإن )%( **56,4 48,4 نسبة إإلنتشإر بي   65,7**  **76,5 89**  123.5**  

 * إلمصدر دإئرة إإلحصإءإت إلعإمة. 
 من خالل حسإب معدل إلنمو لال * تقد

ً
ن توفر معيرإ  لومإت فعلية. عوإم إلسإبقة لحي 

 
 (5جدول رقم )

ة ) نت عريض إلنطإق خالل إلفير كي خدمة إإلنير
إت إلمتعلقة بمشير  *(0202 - 0215إلمؤش 

 

 0202 0219 0218 0217 0216 0215 إلعإم

نت إلثإبت  كي إإلنير
أعدإد مشير

 )ألف( عريض إلنطإق
318 043 348 391 457 615 

نت إلمتنقل  كي إإلنير
أعدإد مشير

 ق )ألف(عريض إلنطإ
7.570 9.818 9.723 8.731 7.778 6.987 

 7.623 8.036 9.103 12.251 12.261 7.891 إلمجموع )إلف(

ن إلسكإن )%(  72.37 78.10 88.67 122.11 120.69 80.56 نسبة إإلنتشإر بي 
 

 
 (6جدول رقم )
ي قطإع إإلتصإإلت )

ن
 ( )بإلمليون( 0202 - 0215حجم إإلستثمإر ف

 

 0202 0219 0218 0217 0216 0215  إلعإم

 38 30 36 06 03 01 إلهإتف إلثإبت

 83 141 93 111 77 064 إلهإتف إلخلوي

5- 6 مزودي خدمإت إلبيإنإت وإلخدمإت إلصوتية   10 6 4 6 

 18 2,6 2,8 2,5 2,66 2,6 خدمإت إتصإإلت أخرى

 145 178 136 152 95 092 إلمجموع

 

 (7جدول رقم )
 دينري(اليون/ قطرع االثصرالت ) حجم االيياد السنوي في

 

0202 0219 0218 0217 0216 0215  

 إلهإتف إلثإبت 194 195 179 161 166 169

 إلهإتف إلخلوي 612 602 640 673 664 659

 مزودي خدمإت إلبيإنإت وإلخدمإت إلصوتية 86 76 83 77 71 73

 خدمإت إتصإإلت أخرى 93 79 89 97 98 88

 إلمجموع 983 972 993 1228 999 989
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 (8جدول رقم )
 

ي قطإع إإلتصإإلت )
ن
ن ف  (0202 - 0215عدد إلعإملي 

 

 

0215 0216 0217 0218 0219 0202 

 1440 1431 1439 1484 1547 1550 إلهإتف إلثإبت

 0089 0046 0115 0274 0246 0105 إلهإتف إلخلوي

نت   472 457 047 062 360 442 إإلنير

 95 92 044 196 072 40 خدمإت إتصإإلت أخرى

 4096 4004 4245 4214 4005 4159 إلمجموع

 
 

يد إت قطإع إلير  مؤش 
 

يدية إلمتدإولة )مليون(  مجموع حجم إلبعإئث إلير
 

 
 
 
 

 

 

 

يدية  أعدإد مشغىلي إلخدمإت إلير
 

 

يدأعدإد إلع ي قطإع إلير
ن
ن ف  إملي 
 

 

 
 
 

 
 

  0215 0216 0217 0218 0219 0202 

 17.0 11.11 12,5 9.4 14 13,9 إلبعإئث إلمحلية
 0.1 3.7 6,8 6.7 1,9 0,1 إلبعإئث إلخإرجية

 19.4 14.8 3. 17 16.1 15,9 16 إلمجموع

  0215 0216 0217 0218 0219 0202 

يد إلعإم  1 1 1 1 1 1 مشغىلي إلير
يد إلخإص  152 106 124 86 73 51 مشغىلي إلير

 141 118 97 79 65 44 محىلي 

 9 8 7 7 8 7 دوىلي 
 151 107 125 87 74 50 إلمجموع

  0215 0216 0217 0218 0219 0202 
يد إلعإم  1230 1259 1271 1292 1263 1284 مشغىلي إلير

يد إلخإص   6123 4060 0083 1257 956 1230 مشغىلي إلير
 7135 5301 3354 0147 0219 0116 إلمجموع
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  ي إصدرتهإ
 0202إلهيئة من خالل مكإتبهإ إلخإرجية للعإم عدد إلبيإنإت إلجمركية وإلموإفقإت إلنوعية إلتر

                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ج وع 2121 2112 2112 2112 2116 2115 ت  ٌخ   ء   ع ل      ز   ج   ً

ج  ك  ط      ت ة 

  تٌ ء    و ً    حن
21/11/2115 3611 12322 12221 16121 12511 14632 22121 

ج  ك   ٌ    ع ص ة 

 ) ن  ع (
11/11/2116 ------ 11 52 21 32 15 136 

 11423 3515 4222 2112 624 -------- ------- 11/2/2112 ج  ك   عق ة

ج  ك    نطقة   ح ة 

  ط      حن/     تى
24/11/2112 ------- -------- -------- 125 612 325 1122 

  ٌ ن     ت  نزٌ *
 5/3/2112 ن 

 12/2/2121  ى 
------- -------- -------- -------- 

222 

 
163 225 

 1111 511 511 -------- -------- -------- -------- 24/4/2112 ج  ك    ن

   ز ج  ك   ع  ي 

 ) ن  ع (
2/11/2121 ------ -------- ------- ------- ------- 2 2 

    ج وع
 21/11/2115  ن

 21/12/2121  ى 
3611 12412 12563 12323 24211 12212 111224 
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 هيئة تنظيم قطإع إإلتصإإلت 
 

/ حي دير غبإر/ إمتدإد شإرع إلشهيد دمحم إلزغول   (13بنإية رقم ) –منطقة بيإدر وإدي إلسي 

 

 +960  6  5521102رقم إلهإتف )إلمقسم(:  

 + 960  6  5692809+ /  960  6  5692832أرقإم إلفإكسإت: 

يدي  852967صندوق بريد رقم:   11185إلرمز إلير

 : ي
ن
ون  www.trc.gov.joإلموقع إإللكير

 : ي
ن
ون يد إإللكير  trc@trc.gov.joإلير

 

، يوتيوب(:   @trcjoصفحة إلهيئة عىل منصإت إلتوإصل إإلجتمإىعي )فيسبوك، تويير

ي ومتإبعة إلشكإوى: إلرقم إلمجإ
ي لتلقر

ن
 117222ن

 

 

 


