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لماذا ا�ردن؟
المملكة األردنية الهاشمية

رؤيــة  لتحقيــق  ا�عضــاء  جميــع  مــع  بالعمــل  ا�ردن  يلتــزم 
ودعــم  العالــم  ربــط  خالل  مــن  لالتصــاالت،  الدولــي  االتحــاد 
جميــع المبــادرات وا�فــكار التــي تســاهم فــي تحقيــق أهــداف 

التنمية المستدامة 2030.

ــدف  ــي ته ــراءات الت ــع ا�ج ــم جمي ــهيل ودع ــزم ا�ردن بتس يلت
الفعالــة  المشــاركة  لضمــان  التقييــس  فجــوة  ســد  إلــى 

والمتساوية في وضع المعايير.

يلتــزم ا�ردن بالمشــاركة – بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر - فــي 
ــة  ــدول النامي ــي ال ــاالت ف ــاع االتص ــة قط ــادرات تنمي ــم مب دع

وخاصة مبادرات المهارات الرقمية وربط المدارس. 

يلتــزم ا�ردن بالعمــل مــع جميــع الشــركاء لتعزيــز محــو ا�ميــة 
الرقميــة، ومحاربــة الفجــوة الرقميــة بيــن الجنســين، وضمــان 
ــا  ــاالت وتكنولوجي ــات االتص ــى خدم ــول إل ــي الوص ــاواة ف المس

المعلومات.

يلتــزم ا�ردن بدعــم إدارة الطيــف التــرددي بكفــاءة وفعاليــة 
ودعم المبادرات التي تعزز استخداماته.
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لماذا ا�ردن؟
المملكة األردنية الهاشمية

01

02

03

04

الرائــد فــي المنطقــة العربيــة بتطبيــق أدوات ا�دارة الحديثــة فــي 
قطاع االتصاالت من خالل خصخصة مشــغل االتصاالت

االتصــاالت  قطــاع  اتاحــة  فــي  العربيــة  المنطقــة  فــي  الرائــد 
ــى  ــد ا�دن ــر الح ــاص وتوفي ــاع الخ ــات للقط ــا المعلوم وتكنولوجي

من متطلبات الترخيص

إنشــاء أول هيئــة تنظيميــة متخصصــة لالتصــاالت فــي المنطقــة 
العربية منذ عام 1995

تقنيــة 05 علــى  تعتمــد  الثابــت  العريــض  النطــاق  خدمــة  توفيــر 
FTTH بأسعار منافسة 

المبــادئ االقتصاديــة  الرائــد فــي المنطقــة العربيــة فــي تبنــي 
والقانونيــة فــي تنظيــم قطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات 

وتحريرها بطريقة شفافة
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وشــمال  ا�وســط  الشــرق  منطقــة  فــي  ا�ولــى  المرتبــة 
خدمــة  فــي  للمســتهلك  التكلفــة  حيــث  مــن  أفريقيــا 

النطاق العريض المتنقل عالي االستخدام

%75

%90

%73

%97

%99

المشاركة بنسبة 75% في المحتوى العربي على االنترنت

من ا�ردنيين يمتلكون هواتف ذكية

من ا�ردنيين يستخدمون االنترنت

من ا�ردنيين يستخدمون االنترنـت عبر الهاتـف النقــال

نسبة تغطية النطاق العريـض المتنقـل لعدد السكـان



هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
www.trc.gov.jo

@TRCJO

ُمرّشح لمجلس االتحاد الدولي لالتصاالت

لماذا ا�ردن؟

المملكة األردنية الهاشمية

ــمية  ــة الهاش ــة ا�ردني ــر المملك تفتخ
الدولــي  االتحــاد  فــي  بعضويتهــا 
عــام¼،   70 مــن  أكثــر  منــذ  لالتصــاالت 
علــى  الــدوام  علــى  ا�ردن  وســعت 
كافــة  وتقديــم  االتحــاد  دعــم 
التــي تســهم  المقترحــات والحلــول 
االتحــاد  أهــداف  تحقيــق  فــي 
وتأســيس¼  تمهيــد½  وطموحاتــه 
لقطــاع  متميــزة  طريــق  لخارطــة 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
وعلــى كافــة المســتويات ا�قليميــة 
ا�عضــاء،  كافــة  وبجهــود  والدوليــة 
وتتطلــع لتنفيــذ االعمــال المســتقبلية 
مــن  للمزيــد  تحقيقــا  االتحــاد  مــع 

االنجازات المستدامة...

• موقع استراتيجي، حلقة وصل بين آسيا وأفريقيا 
وأوروبا

• استقرار أمني وسياسي  
• عدد السكان: 11 مليون نسمة

• أردن فتي: 65٪ من المجتمع ا�ردني تقل 
أعمارهم عن 29 عامًا

• 23 % من رياديي ا�عمال التقنيين في منطقة 
الشرق ا�وسط وشمال إفريقيا (WEF) هم من 

ا�ردن

ا�ردن...  بوابة منطقة الشرق ا�وسط 
وشمال إفريقيا 

مــن الضــروري ممارســة البنــاء علــى مــا حققــه االردن فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
ــاع  ــذا القط ــية ه ــى تنافس ــاظ عل ــة للحف ــورات العالمي ــر التط ــة آخ ــات ومواكب المعلوم

الهام في توظيف الكفاءات الشابة 

من أقوال جاللة الملك عبد اÄ الثاني المعظم 
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ا�ردن وا¥تحاد الدولي لالتصاالت

يتفهم ا�ردن أهمية التعاون بين الدول ا�عضاء وقد حضر 

الفعاليات واالجتماعات الرئيسية لالتحاد الدولي لالتصاالت 

وساهم فيها بشكل فعال، كما ساهم من خالل العمل 

في دور إداري طوعي في الفريق االستشاري لقطاع تنمية 

التابعة  الدراسات  ولجنة  االستشاري،  والفريق  االتصاالت، 

لقطاع تقييس االتصاالت
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WHY JORDAN?

Jordan is committed to work with all partners to achieve the 

ITU vision; by connecting the world and supporting all initia-

tives and ideas that contribute to achieve the goals of sustain-

able development 2030.

Jordan is committed to facilitate and support any action aimed 

at bridging the standardization gap to ensure effective and 

equal participation in setting standards.

Jordan is committed to participate - directly or indirectly - in 

supporting telecom initiatives in developing countries such as 

increasing digital skills initiatives and connecting schools.

Jordan is committed to work with all stakeholders to promote 

digital literacy, to fight digital gender divide, and to insure 

equal access to telecommunications and information technolo-

gy services.

Jordan is committed to support efficient and effective 

frequency spectrum management, and to support all initia-

tives promoting its uses.
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WHY JORDAN?
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Regional pioneer in applying modern management 
tools in the telecommunications sector by privatizing 
the telecom incumbent

Regional pioneer in opening the ICT sector to the 
private sector with minimal licensing requirements

Regional pioneer in establishing the first specialized 
telecommunications regulatory authority since 1995

05 Providing affordable fixed broadband access service 
based on FTTH technology

Regional pioneer in adopting economic and legal 
principles in deregulating ICT sector transparently
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Ranking first in the in MENA for lowest cost to 
consumers in high usage of mobile broadband 
service

75%

90%

73%

97%

99%

Participation in Internet Arabic content 

Of Jordanians own a smart phone

Of Jordanians use internet

Of Jordanians access internet via mobile phones

Mobile broadband population coverage
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CANDIDATE FOR THE ITU COUNCIL 

WHY JORDAN?
The Hashemite Kingdom of Jordan 
is proud of its ITU membership that 
has lasted for more than 70 years.
Throughout this membership, 
Jordan has sought to support the 
ITU and present all proposals and 
solutions to contribute in achieving 
its goals and aspirations; in the aim 
of preparing and establishing a dis-
tinguished ICT sector roadmap; on 
all levels, along with the efforts of 
all members. 
Jordan looks forward to carry out 
future endeavors with the ITU 
bringing more sustainable achieve-
ments…

• A strategic location, a link between Asia,   

Africa and Europe.

• High security and political stability.

• Population: 11 million. 

• Young Jordan: 65% of Jordanian 

society is under 29 years old.

• 23% of tech entrepreneurs in the MENA 

region (WEF) are from Jordan.

Jordan… The gateway to the 
Middle East and North Africa

It is necessary to build on what Jordan has achieved in the ICT sector and 
keep track with the latest global developments; to maintain the 

competitiveness of this important sector in employing young talents.

Sayings of His Majesty King Abdullah II
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JORDAN AND THE ITU

 Jordan understands the importance of
 collaboration among member states and has
 effectively attended and contributed in ITU major
 events and meetings. It has also contributed by
 working in a voluntary management role in the
 ITU-D advisory group, the ITU-T advisory group,

and the study group
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