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كلمة رئٌس مجلس المفوضٌن /الرئٌس التنفٌذي
جسدت الورقة النقاشٌة السادسة لجاللة الملك عبدهللا الثانً ابن الحسٌن
الرؤٌة لمعالم الدولة المدنٌة الحدٌثة ،حٌث بٌنت بأن "ما ٌمٌز الدول
المتقدمة الناجحة فً خدمة مواطنٌها وحماٌة حقوقهم ،وهو األساس الحقٌقً
الذي تُبنى علٌه الدٌمقراطٌات واالقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة،
وهو الضامن للحقوق الفردٌة والعامة ،والكفٌل بتوفٌر اإلطار الفاعل لإلدارة العامة ،والبانً لمجتمع آمن
وعادل".
وعلٌه جاءت رسالة جاللة الملك عبدهللا االثانً بن الحسٌن واضحة فً استراتٌجٌة االردن  ،2725وحرصا
منا على تنفٌذ هذه الرؤٌة وعكسها على قطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد والذي ٌعتبر األكثر
دٌنامٌكٌة وتطورا ضمن القطاعات االنتاجٌة ،كونه قطاع معرفًٌ ،نمو وال ٌنضب ،قوامه االنسان ومعرفته
المتراكمة ،وهو أساس ومحور التنمٌة الشاملة ،األمر الذي ٌستوجب المتابعة الحثٌثة والقٌام بكل ما ٌلزم لدعمه
وتطوٌره وبناء قدرات ومعارف العاملٌن فٌه.
إننا فً هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت نطمح دوما للتمٌز واالرتقاء فً أداء الدور المناط بنا من خالل تهٌئة
البٌئة التنظٌمٌة المناسبة لنمو وتطور قطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد وذلك من خالل نهج
متزن ٌستند الى رؤٌة جاللة الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن الواضحة ،والتشرٌعات المرنة القادرة على
استٌعاب مدخالت التطور المتزاٌد للقطاع ،سعٌا لبناء مجتمع المعلومات والتحول نحو االقتصاد المعرفً.
وبالرغم من التقدم والتطور التقنً والتنظٌمً والخدمً الذي شهده قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد وما زال ،اال أننا سنشهد خالل األعوام القلٌلة المقبلة تطورا متسارعا سٌجعل من التقنٌات
والخدمات المتوفرة حالٌا وبرغم تقدمها ،متواضعة الى حد ما ،فالمالمح األولٌة التً تبرزها التطورات
العالمٌة تشٌر الى التطور والتوسع فً بناء شبكات االتصاالت وتزاٌد االعتمادٌة على استخدام خدمات
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وظهور خدمات جدٌدة ترتبط ارتباطا وثٌقا بالقدرة على النفاذ الى
المعلومات والمعارف تعتمد على االبتكار والتطوٌر وتنوع مجاالت التطبٌق ،والتً من أبرزها انترنت
األشٌاء واالتصال بٌن آلة – إلى آلة التً قد تجعل الكثٌر من األحالم المستقبلٌة لإلنسان حقٌقة واقعة.
وادراكا منا ألهمٌة تلك التطورات التً ستنعكس آثارها على كافة المجاالت دون استثناء ،كان لزاما على
الهٌئة تبنً خارطة طرٌق تمكنها من التعامل والتعاطً بفعالٌة مع ما ٌفرزه العصر من مستجدات تستوجب
تبنً أطر تنظٌمٌة قادرة على االستجابة بفعالٌة لتلك المستجدات ،تتمثل باعتمادها لخطتها االستراتٌجٌة
لألعوام ( )2727 – 2710والتً تناولت فٌها أهداف عملٌة قابلة للتنفٌذ ،عمادها رؤٌة طموحة تسعى لجعل
قطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد األكثر نموا وفعالٌة من حٌث التنظٌم على المستوى االقلٌمً،
وقد ترجمت هذه الرؤٌة الى رسالة شاملة تمثلت فً "هٌئة حكومٌة مستقلة تنظم أداء قطاعات االتصاالت
وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد ،وتحفز المنافسة فٌها ،وتحمً مصالح المستفٌدٌن منها ،وتراقب تطبٌق معاٌٌر
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جودة الخدمات وتقدٌمها بأسعار مالئمة بما ٌحقق النمو المتوازن المستدام فً أداء هذه القطاعات ضمن إطار
عمل مؤسسً مع الشركاء وباالعتماد على موارد بشرٌة متخصصة ومتمٌزة" مدعومة بمجموعة من القٌم
المؤسسٌة المتمثلة بالشراكة المستدامة ،والتركٌز على النتائج ،واإلصغاء لمتلقً الخدمات ،والتحسٌن المستمر.
وختاما ،ستواصل الهٌئة العمل والبناء على ما تم انجازه فً اٌجاد خدمات اتصاالت متطورة ،ولتعزٌز
المساهمة المباشرة وغٌر المباشرة لقطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد فً االقتصاد
الوطنً من خالل زٌادة نسبة النمو فً الناتج المحلً االجمالً وتطوٌر البنٌة التحتٌة لجمٌع قطاعات األعمال
فً ظل حضرة صاحب الجاللة الهاشمً الملك عبدهللا ابن الحسٌن.
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المقدمة
أنشئت هٌئة تنظٌم قطاع االتصاالت بموجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة  ،1995كمؤسسة حكومٌة
مستقلة معنٌة بتنظٌم قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات.
تقع على الهٌئة مسؤولٌات ومهام عدٌدة من ضمنها "تنظٌم خدمات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً
المملكة وفقا لقانون االتصاالت والسٌاسة العامة للحكومة لضمان تقدٌم خدمات االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات بسوٌة عالٌة وأسعار معقولة وحماٌة مصالح المستفٌدٌن ،وبما ٌحقق األداء األمثل لقطاعً
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات" ،اضافة الى "وضع أسس تنظٌم قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات بما ٌتفق مع السٌاسة العامة المقررة لتقدٌم الخدمات عى النحو الذي تقتضٌه متطلبات التنمٌة
الشاملة فً المملكة" ،و"تحدٌد الحد األدنى لدرجة جودة الخدمة التً ٌلتزم المرخص لهم بتقدٌمها لتحقٌق
حاجات المستفٌدٌن بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنٌة محددة" وغٌرها من المهام
التنظٌمٌة المتخصصة.
وتساهم الهٌئة فً تمثٌل المملكة االردنٌة الهاشمٌة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً
المحافل المتخصصة ذات العالقة بمهام الهٌئة ،كما تتولى الهٌئة مهام تنظٌم قطاع البرٌد فً المملكة ومراقبة
أداء جمٌع مقدمً الخدمات البرٌدٌة والتأكد من التزامهم بنصوص القانون تنفٌذا ألحكام قانون الخدمات
البرٌدٌة رقم ( )34لسنة .2770
كما تتولى الهٌئة مهمة ترخٌص واعتماد جهات التوثٌق االلكترونً ،وتنفٌذ أعمال المراقبة والتدقٌق على
تلك الجهات وذلك بموجب أحكام قانون المعامالت االلكترونٌة  2715واالنظمة الصادرة بموجبه.
وقد شهدت األعوام الثالث الماضٌة تحقٌق الهٌئة للعدٌد من االنجازات المختلفة على المستوٌٌن الداخلً
(محلٌا) والخارجً (اقلٌمٌا ودولٌا) انعكست بالتالً على تطوٌر منظومة العمل مما اتاح لها تحقٌق مستوٌات
أداء عالٌة قادرة على النهوض بالقطاعات الخاضعة للتنظٌم (االتصاالت ،تكنولوجٌا المعلومات ،والبرٌد)
على النحو الذي ٌلبً الطموحات وٌحقق الغاٌات المرجوة منها بجعلها بنٌة تحتٌة راسخة تعتمد علٌها كافة
قطاعات العمل االخرى فً تطوٌر أعمالها وأدواتها المختلفة وصوال الى تحقٌق مؤشرات اقتصادٌة وطنٌة
مشجعة ،ومن أبرز االنجازات خالل األعوام الثالث الماضٌة:
أوالً :قطاع االتصاالت:
لغاٌات تهٌئة الظروف المالئمة فً قطاع االتصاالت بما ٌتعلق بفتح المجال للدخول السرٌع لمنافسٌن جدد،
وتحقٌق المنافسة الفاعلة ،والحد من آثار الهٌمنة ،وتقلٌل العوائق للدخول للسوق ،وتبسٌط اإلجراءات ،قامت
الهٌئة بما ٌلً:
 .1رخص ترددات
• قامت الهٌئة خالل العام  2716بمنح شركة البتراء األردنٌة لالتصاالت المتنقلة (اورانج موباٌل)
ترخٌص حزمة ترددات بواقع ( )5+5فً النطاق الترددي ( 2177م.هـــ) ،لمدة ( )15عام.
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•
•
•
•
•
•

تم فً عام  2716تجدٌد رخصة الطٌف الترددي فً النطاق الترددي ( 977م.هـــ) لشركة البتراء
األردنٌة لالتصاالت المتنقلة (اورانج موباٌل) لمدة ( )17سنوات إضافٌة.
منحت الهٌئة فً عام  2715شركة أورانج موباٌل ترخٌص حزمة ترددات بعرض () 17+17
مٌغاهٌرتز فً النطاق الرتددي ( ) 1877مٌغاهٌرتز ،حٌث باشرت الشركة بتقدٌم خدمات الجٌل
الرابع بتارٌخ .2715/5/26
منحت الهٌئة فً عام  2715شركة أمنٌة للهواتف المتنقلة ترخٌص حزمة ترددات بعرض
( ) 17+17مٌغاهٌرتز فً النطاق الرتددي () 1877مٌغاهٌرتز ،وقد باشرت الشركة بتقدٌم خدمات
الجٌل الرابع فً الربع األول من عام .2716
منحت الهٌئة فً عام  2715شركة أمنٌة للهواتف المتنقلة ترخٌص استخدام ترددات (اضافٌة)
بعرض ( ) 17+17م.هـــ فً النطاق ( ) 3577م .هــ لغاٌات تقدٌم خدمات النفاذ الالسلكً الثابت
بالحزم العرٌضة .FBWA
فً عام  2714اصدرت الهٌئة رخصة ترددات الجٌل الرابع ورخصة ترددات إضافٌة لخدمات
الجٌل الثالث لمدة خمسة عشر عام ضمن النطاقات الرتددٌة ( )1877م.هـ .و ( )2177م.هـ.
للشركة االردنٌة لخدمات الهواتف المتنقلة (زٌن).
فً عام  2714تم تجدٌد رخصة استخدام الرتددات ضمن النطاق (977م.هــ) ولمدة خمس سنوات
لشركة البتراء األردنٌة لالتصاالت المتنقلة.

 .2تحفٌز المنافسة
لغاٌات تحفٌز المنافسة فً سوق االتصاالت استمرت الهٌئة بمراقبة أسواق االتصاالت الرئٌسٌة
والفرعٌة عن كثب ومتابعة مستوى المنافسة فٌها واتخاذ وتنفٌذ القرارات التنظٌمٌة الضرورٌة ،والبدء
بتنفٌذ المشارٌع المتعلقة بتحفٌز المنافسة بإطالق مشروع تحدٌث نماذج خدمات الربط البٌنً باستخدام
منهجٌة الكلفة المتزاٌدة طوٌلة األمد) ، (TSLRIC+وتنفٌذ مشروع احتساب المتوسط المرجح لكلفة
رأس المال للمشغل الكفؤ للشبكة الثابتة والشبكة المتنقلة ،باإلضافة إلى شركات االتصاالت الثابتة
والمتنقلة(WACC) .
 .3تبسٌط اإلجراءات
لغاٌات تبسٌط اإلجراءات وتوفٌر الوقت والجهد على جمٌع متلقً الخدمات قامت الهٌئة بما ٌلً:
• اػدددا ِسدد ٛح رؼٍّ١ددبد عد٠دددح ٌؾصددٛي اٌّؼٕ١دد ٓ١ػٍدد ٝاٌّٛافمددخ إٌٛػ١ددخ ال خددبي أعٙددصح االرصددبالد
ٚأعٙصح االرصبالد اٌطسف١خ إٌ ٝاألز ْ ٌغب٠بد اػزّب ٘ب ،ثؾ١ش رزعّٓ رٛؽ١د عّ١غ اٌزؼٍّ١دبد ذاد
اٌؼاللخٚ ،اػزّب ّٔٛذط ِٛؽد ِٚجسػ ٠غط ٟوبفخ اٌّزطٍجبد ٚاٌشسٚغ ال خبي األعٙصح اٌّروٛزح.
• إٔشبء ِىزجب ائّب ٌٙب ف ٟعّسن ِطبز اٌٍّىخ ػٍ١بء اٌد.ٌٟٚ
• اسزؾداس لبػخ خدِخ اٌّساعؼ (One-Stop-shop) ٓ١ف ٟاٌ١ٙئخٚ ،رسو١ت شبشبد رفبػٍ١خ
 Interactive Kioskرّىٓ ِزٍم ٟاٌخدِخ ِٓ االغالع ػٍ ٝأٔٛاع اٌخدِبد اٌّمدِخ ِٓ اٌ١ٙئخ،
ٚو١ف١خ اٌؾصٛي ػٍ ٝرٍه اٌخدِبد ٚاٌّزطٍجبد اٌالشِخ ٌىً خدِخ ،إظبفخ إٌ ٝإِىبّٔ١خ غجبػزٙب.
 .4تعزٌز كفاءة استخدام الطٌف الترددي الرادٌوي
لغاٌات تعزٌز كفاءة استخدام الطٌف الترددي الرادٌوي قامت الهٌئة بما ٌلً:
• إعددساء اٌّسددٛؽبد اٌّ١دأ١ددخ ٚاالسددزغبثخ إٌدد ٝشددىب ٜٚرددداخً اٌزددس اد ٚارخددبذ إعددساءاد ِجبشددسح
ِٚزٕبسددجخ اشاٌددخ االسددزخداَ ق١ددس اٌمددبٌٍٔ ٟٔٛط١ددص اٌزددس ٚ ٞرصدد٠ٛت األٚظددبع اٌّخبٌفددخ ِددٓ لجددً
اٌّسخص.ٓ١
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• زفد اٌ١ٙئخ ثبالٔظّخ اٌفٕ١خ اٌؾد٠ضدخ ٚاٌّزخصصدخ ٌّسالجدخ ٚرٕظد ُ١اسدزخداَ غ١دص اٌزدس اد اٌسا ٠ٛ٠دخ
ثبٌطس٠مخ اٌّضٍٚ ،ٝوّب ِ٘ ٛزجغ  ٚازط ٌد ٜاٌدٚي اٌّزمدِخٚ ،ثشىً ٠س ُٙف ٟرشغ١غ إٌّبفسخ ٚا خبي
خدِبد عد٠دحِٕٙٚ ،ب:
إٌظبَ اٌّزٕمً ٌّسالجخ اٌط١ص اٌزس  ،ٞؽ١ش ِٓ اٌّزٛلغ إٔٙبء رصّٚ ّٗ١ثدء اٌؼًّ ثٗ فدٟ
اٌؼبَ .1028
إٌظدبَ اٌخدبب ثّسالجدخ ػّدً ِؾطدبد اٌجدش االذاػد ٟاٌزد ٟرؼّدً ٚفدك اٌزشدى ً١اٌزدس ٞ
)ٌ(FMغب٠ددبد ظددجػ ػٍّٙددب اخددً اٌٍّّىددخ ٌٚزفددب  ٞؽدددٚس ِشددبوً اٌزشدد ٠ٛاٌسا ٠ددٞٛ
ثبالظبفخ اٌ ٝاٌّسبّ٘خ ف ٟإ٠غب لٕٛاد رس ٠خ عد٠دح ّ٠ىٓ رسخ١صٙب.
 إٌظددبَ اٌّزىبِددً ال ازح اٌط١ددص اٌزددس  ٞاٌددر٠ ٞزدد١ؼ اٌؾصددٛي ػٍدد ٝعّ١ددغ خدددِبد اٌ١ٙئددخاٌّزؼٍمددخ ثزددسخ١س ٚاسددزخداَ اٌزددس اد ٚاٌزددِ ٟددٓ ظددّٕٙب إ ددداز اٌّٛافمددبد ٚاٌددسخس
اٌىزس١ٔٚب.
 اعٙصح خب خ ثفؾس ل ُ١وضبفخ اٌمدزح اٌىٙسِٚغٕبغ١س١خ. .5االرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة فً قطاع االتصاالت
لغاٌات االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبل المشغلٌن قامت الهٌئة بما ٌلً:
• ااػالْ ػٓ إغالق عبئصح اٌّشغً األفعً ٌشجىبد االرصبالد اٌّزٕمٍخ ف ٟاٌٍّّىخ رسرىص ػٍٝ
ِؼب١٠س ِزخصصخ.
• زفغ اٌّمدزح اٌفٕ١خ ٌٍ١ٙئخ ِٓ خالي زفد٘ب ثبالٔظّخ اٌفٕ١خ اٌؾد٠ضخ ٚاٌّزخصصخٚ ،رٛف١س اٌزدز٠ت
اٌالشَ ٌٍؼبٍِ ِٓ ٓ١خالي وجس ٜاٌشسوبد اٌؼبٌّ١خِٚ ،عبػفخ أػدا اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌغبٔت اٌفٕ.ٟ
• رطج١ك أؽدس اٌّّبزسبد اٌؼبٌّ١خ ف ٟرم ُ١١ع ٛح اٌخدِخٚ ،إ خبي ِٕظٛز ع ٛح اٌزغسثخ ٌٍّسزف١د
)ٚ(Quality of Experienceرم ُ١١اٌشجىخ ِٓ خالي اسزخداَ ِؤشساد اٌغ ٛح اٌسئ١س١خ( .
• إعساء اٌفؾ ٛبد اٌفٕ١خ ٚاٌص٠بزاد اٌّ١دأ١خ ٚاٌزؾم١مبد اٌّزؼٍمخ ثّسز ٜٛع ٛح اٌخدِبد اٌّمدِخ ِٓ
لجً اٌشسوبد اٌّسخس ٌٙبٚ ،إغالػ ُٙػٍِٛ ٝاغٓ اٌعؼص ف ٟشجىبرٌٍ ُٙؼًّ ػٍ ٝإعساء
اٌزؾسٕ١بد %1..2.
 .6حماٌة مصالح المستفٌدٌن
لغاٌة حماٌة مصالح المستفٌدٌن من خدمات االتصاالت قامت الهٌئة بما ٌلً:
• االسزّساز ف ٟزاسخ وبفخ اٌؼسٚض اٌزغبز٠خ ٌخدِبد االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد اٌز٠ ٟزُ
ااػالْ ػٕٙب ِٓ لجً اٌشسوبد ٚاٌزأود ِٓ ِطبثمزٙب ٌزؼٍّ١بد ٚلسازاد اٌ١ٙئخ ٚػدَ إخالٌٙب
ثبٌّٕبفسخ.
• االسزّساز فِ ٟؼبٌغخ اٌشىب ٜٚاٌٛاز ح إٌ ٝاٌ١ٙئخ ،ؽ١ش ػٍّذ اٌ١ٙئخ ػٍِ ٝؼبٌغخ ِب ِغّٛػخ
( )2.02أِ ٞب ٔسجزٗ (ٚ ،)%63اٌؼًّ عبز ػٍِ ٝؼبٌغخ اٌّزجمِٕٙ ٟب ،ؽ١ش ثٍغ ػد اٌشىبٜٚ
اٌٛاز ح إٌ ٝاٌ١ٙئخ خالي ػبَ ِ 1023ب ِغّٛػخ ( )1203شىٚ ،ٜٛف ٟػبَ ٚ 1022ز إٌ ٝاٌ١ٙئخ
( )1002شى ٜٛرّذ ِؼبٌغخ ( )1221شىِٕٙ ٜٛب أ ٞثٕسجخ ٚ ،%1.ف ٟػبَ ٚ 1021ز إٌٝ
اٌ١ٙئخ ( )1212شى ٜٛرُ ِؼبٌغخ ( )2221شى ٜٛأ ٞثٕسجخ .%30
• إػدا ٚص١مخ ازشب اد ؽّب٠خ ِصبٌؼ اٌّسزف١د ٓ٠ثٙدف رٛػ١خ اٌّسزف١د ٓ٠ثبٌؾمٛق إٌّّٛؽخ ٌُٙ
ٚاٌٛاعجبد اٌّزسرجخ ػٍ ُٙ١فّ١ب ٠زؼٍك ثبشزساوبر ُٙثخدِبد االرصبالد ٚاالٔزسٔذٚ ،رُ إػدا " ًٌ١
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اٌّسزف١د "ٓ٠ثشىً سّبػ ِٓ ٟخالي ألساب ِدِغخ ٌفئخ ذ ٞٚااػبلخ اٌجصس٠خ ٚرٛش٠ؼٗ ػٍٝ
اٌّساوص اٌّزخصصخ ثبٌّىفٛف ٓ١ف ٟأؾبء اٌٍّّىخ .
• إػدا ِس ٛح رؼٍّ١بد عد٠دح ثؼٕٛاْ "رٕظ ُ١االؽزفبظ ثج١بٔبد سغالد اسزخداَ اٌّسزف١دٌ ٓ٠خدِخ
االرصبالد اٌؼبِخ (ٔٚ )Data Retentionشس٘ب ٌالسزشبزح اٌؼبِخ.
• لبِذ اٌ١ٙئخ ثـبٌزؼبلد ِغ ِؤسسخ ااذاػخ ٚاٌزٍفصٌ ْٛ٠غب٠بد ثش إػالٔبد اٌؾّالد اٌزٛػ٠ٛخ اٌزٟ
رطٍمٙب اٌ١ٙئخ ٌص٠ب ح ٚخٍك ٚػ ٟػبَ ٌد ٜاٌّسزف١د ِٓ ٓ٠خدِبد االرصبالد ٚاٌجس٠د ٚذٌه ػجس شبشخ
اٌزٍفص ْٛ٠األز ٔٚ ٟأص١س إذاػخ ػّبْ إف إَٚ ،اٌزؼبِ ْٚغ إ ازح ااػالَ األِٕ/ٟاألِٓ اٌؼبَ ٌجش
إػالٔبد اٌؾّالد اٌزٛػ٠ٛخٚ ،لد أغٍمذ اٌ١ٙئخ خالي اٌؼبَ  1023ػد ا ِٓ اٌؾّالد اٌزٛػ٠ٛخ
ُِسزخدِخ اٌٛسبئً ااػالِ١خ اٌّخزٍفخِٚ ،سزف١دح ِٓ خدِبد ثٛاثخ اٌؾىِٛخ ااٌىزس١ٔٚخ.
• رٕف١ر عٛالد زلبث١خ رفز١ش١خ ٚذٌه رٕف١را ٌٍدٚز إٌّٛغ ثبٌ١ٙئخ ف ٟلبٔ ْٛاالرصبالد زلُ (ٌ )20سٕخ
ٚ 2..2لبٔ ْٛاٌخدِبد اٌجس٠د٠خ زلُ (ٌ )01سٕخ  1006فّ١ب ٠زؼٍك ثّٕؼ اٌ١ٙئخ الؽ١خ اٌعبثطخ
اٌؼدٌ١خ ،ؽ١ش رم َٛاٌ١ٙئخ ثزٕف١ر ٘رٖ اٌغٛالد ؽّب٠خ ٌّصبٌؼ اٌّسزف١دٚ ٓ٠ؽمٛل ِٓ ُٙخدِبد
االرصبالد ٚاٌجس٠د ِٓ عٙخ ٚؽّب٠خ ٌٍشسوبد ٚاٌغٙبد اٌؾب ٍخ ػٍ ٝاٌزساخ١س اٌالشِخ ٚفمب
ٌٍمٛأٚ ٓ١اٌزشس٠ؼبد إٌبفرح ِٓ عٙخ أخس.ٜ
ثانٌاً :تنظٌم قطاع البرٌد
لضمان الفعالٌة التنظٌمٌة لقطاع البرٌد عملت الهٌئة على ما ٌلً :
• ػمد أ ٌٝٚاعزّبػبد اٌٍغٕخ االسزشبز٠خ اٌمطبػ١خ ٌٍخدِبد اٌجس٠د٠خ ٚاٌز ٟرسأسزٙب اٌ١ٙئخ ،ؽ١ش ظّذ
وً ِٓ شسوخ اٌجس٠د األز ٔٚ ٟػد ِٓ شسوبد اٌجس٠د اٌّسخس ٌٙبٚ ،ذٌه رؼص٠صا ٌٍشساوخ ثٓ١
اٌمطبػ ٓ١اٌؼبَ ٚاٌخبب ٚاٌزؼبٚ ْٚرجب ي األفىبز ث ٓ١وبفخ األغسف ِٓ أعً رؾف١س إٌّبفسخ فٟ
لطبع اٌجس٠د.
• اٌّشبزوخ ف ٟأػّبي اٌٍغٕخ اٌّشىٍخ ِٓ ٚشازح االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚشسوخ اٌجس٠د
األز ٌٔ ٟزؼد ً٠اٌزشس٠ؼبد اٌز ٟرٕظُ ػًّ شسوخ اٌجس٠د االز ٔ.ٟ
• االسزّساز فِ ٟسالجخ رٕف١ر ِشغً اٌجس٠د اٌؼبَ ٌشسٚغ ػمد األ اء ،ثباظبفخ اٌِ ٝسالجخ اٌزصاَ ِشغٍٟ
اٌجس٠د اٌخبب اٌّسخس ٌ.ُٙ
• اٌزأود ِٓ اٌزصاَ شسوبد اٌجس٠د ثّؼب١٠س اٌصؾخ ٚاٌسالِخ اٌؼبِخ فٔ ٟمً اٌجؼبئش اٌجس٠د٠خٚ ،اٌم١بَ
ثغٛالد رفز١ش١خ ٚز٠خ ٚرىض١ص اٌعجٛغبد ػٍ ٝاٌغٙبد اٌّخبٌفخ ٚرؾٍٙ٠ٛب ٌٍمعبء.
• اسزمجبي شىب ٜٚإٌّزفؼ ِٓ ٓ١خدِبد شسوخ اٌجس٠د االز ِٔٚ ٟشغٍ ٟاٌجس٠د اٌخبب ٚاٌم١بَ
ثبالعساءاد اٌالشِخ ٌؾً ٘رٖ اٌشىب.ٜٚ
• رٕف١ر عٛالد ػٍِ ٝمدِ ٟاٌخدِبد اٌجس٠د٠خ  ْٚرسخ١س ٚظجطٚ ُٙرؾ ٍُٙ٠ٛاٌ ٝاٌغٙبد اٌمعبئ١خ
اٌّخزصخ.
• ٌٚص٠ب ح ٚرٕٛع اٌخدِبد اٌّمدِخ رُ ِٕؼ زخس ٌّمدِ ٟخدِبد ثس٠د٠خ خالي اٌضالس أػٛاَ اٌّبظ١خ
وبٌزبٌ:ٟ
 ؽ١ش ثٍغ ػد ِشغٍ ٟاٌجس٠د اٌّسخص ٓ١ف ٟلطبع اٌخدِبد اٌجس٠د٠خ ِغ ٔٙب٠خ اٌؼبَ ِ 1023بِغّٛػٗ (ِ )66شغًِ )8( ،شغٍ ٓ١ؽب ٍ ٓ١ػٍ ٝزخصخ ِشغً ثس٠د /فئخ ِ )3.( ،ٌٟٚشغً
ثس٠د ؽب ً ػٍ ٝزخصخ ِشغً ثس٠د /فئخ ِؾٍ.ٟ
 لبِذ اٌ١ٙئخ خالي اٌؼبَ  1022ثّٕؼ ِب ِغّٛػٗ (  )26زخصخ ثس٠د ِٛشػخ وبٌزبٌٟ؛ ()22زخصخ ثس٠د /فئخ ِؾٍ ٟزخصخ  )1(ٚزخصخ ثس٠د /فئخ ٚ ،ٌٟٚػٍ ٗ١فمد ثٍغ ػد اٌشسوبد
اٌّسخصخ ٌزمد ُ٠اٌخدِبد اٌجس٠د٠خ ِغ ٔٙب٠خ اٌؼبَ ِ 1022ب ِغّٛػٗ ( )23شسوخ ِسخصخ.
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 ٚف ٟػبَ  1021ا دزد اٌ١ٙئخ ( )1زخس ِشغً ثس٠د خبب فئخ ِؾٍ١ٌ ٟصجؼ ثرٌه ػداٌشسوبد اٌّسخصخ ٌزمد ُ٠خدِبد اٌجس٠د ف ٟاٌٍّّىخ ِب ِغّٛػٗ ( )0.شسوخ ِسخصخ؛ ِٕٙب
( )00شسوخ رؼًّ وّشغً ثس٠د خبب/فئخ ِؾٍ )3(ٚ ،ٟرؼًّ وّشغً ثس٠د خبب/فئخ .ٌٟٚ
ثالثاً :قانون المعامالت اإللكترونٌة
قامت الهٌئة بصٌاغة مسودات التعلٌمات المطلوبة بموجب نظام ترخٌص واعتماد جهات التوثٌق
االلكترونً ،حٌث سٌصار الى اعتماد تلك المسودات واصدارها كتعلٌمات ناظمة فً هذا المجال.
•
•
•
•
•

ِس ٛح رؼٍّ١بد ِٕؼ اٌسخصخ أ ٚاالػزّب ٌغٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس( ٟٔٚثبالظبفخ اٌ ٝاٌٍّؾك اٌخبب
ثبٌّزطٍجبد ٚاٌشسٚغ اٌفٕ١خ اٌٛاعت رٛافس٘ب ٌد ٜعٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس.)ٟٔٚ
ِس ٛح رؼٍّ١بد اٌزدل١ك ػٍ ٝأػّبي عٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس.ٟٔٚ
ِس ٛح رؼٍّ١بد ِسالجخ أػّبي عٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس.ٟٔٚ
ِس ٛح رؼٍّ١بد إٌغبء أ ٚإ٠مبف اٌؼًّ ثبٌسخصخ أ ٚاالػزّب إٌّّٛػ ٌغٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس.ٟٔٚ
ِس ٛح رؼٍّ١بد رٕظ ُ١أػّبي عٙبد اٌزٛص١ك االٌىزس ٟٔٚاٌّخٌٛخ لبٔٔٛب.

وتأتً هذه الخطة اإلستراتٌجٌة كمراجعة وإصدار ثالث للخطتٌن السابقتٌن لألعوام ()2712 – 2717
ولألعوام ( )2716-2713حٌث أن وضع خطة إستراتٌجٌة للسنوات المقبلة (ٌ )2727 – 2710تطلب
االستناد إلى استراتٌجٌة االردن  2725وتوجهات الحكومة الواردة فً السٌاسة العامة فً قطاعات
االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد ( )2710-2712والتطورات التً حصلت فً القطاع خالل
السنوات الماضٌة ،وسٌتم مراجعة هذه الوثٌقة فً حال صدور وثٌقة السٌاسة العامة للحكومة لألعوام
الجدٌدة.
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تحلٌل أصحاب العالقة
قائمة تحدٌد وتحلٌل أصحاب العالقة (المؤثرٌن)
الجهة
مجلس األمة
مجلس الوزرء
وزارة الصناعة والتجارة/
دائرة مراقبة الشركات
ومدٌرٌة المنافسة

االتصاالت
وزارة
وتكنولوجٌا المعلومات /وزٌر
وتكنولوجٌا
االتصاالت
المعلومات والبرٌد.

التخطٌط

وزارة
الدولً
وزارة الخارجٌة

والتعاون

وزارة المالٌة

وزارة الداخلٌة
وزارة تطوٌر القطاع العام
دٌوان المحاسبة

درجة التأثٌر
قلٌل
متوسط
عالً
مؤسسات الدعم األفقً
اصدار القوانٌن
√
إصدار األنظمة والسٌاسات ،والرقابة على
√
أداء الجهاز الحكومً.
√
 تبادل المعلومات والتعاون لمعالجة
شكاوى المنافسة فً قطاع االتصاالت
كما ورد فً مذكرة التفاهم الموقعة بٌن
الطرفٌن شركات االتصاالت.
 إجازة الموافقة على تسجٌل شركات
االتصاالت والبرٌد.
ارتباط الهٌئة بالسٌاسة العامة لالتصاالت
√
وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد والتً تراقب
على تطبٌقها وزارة االتصاالت ،إضافة إلى
إلزامٌّة تنسٌق الهٌئة مع وزارة االتصاالت
فٌما ٌتعلق بشراء األنظمة الحاسوبٌة إضافة
إلى مسؤولٌّة الوزارة عن موضوع الحكومة
اإللكترونٌّة الذي تشترك به الهٌئة.
تنسٌق حصول الهٌئة على منح الدعم الفنً
√
والتقنً المقدم من المانحٌن.
التنسٌق مع الجهات الرسمٌة الخارجٌة
√
وتسهٌل اصدار تأشٌرات المغادرة لموظفً
الهٌئة.
√
 تحدٌد سقف الموازنة لالنفاق السنوي
والموافقه على المخصصات.
 تحوٌل الفوائض فً موازنة الهٌئة الى
الخزٌنة العامة.
 تنظٌم ومراقبة االجراءات المالٌة.
التعاون بشأن استصدار الموافقات الفنٌة
√
واألمنٌة وإجراءات التفتٌش المتعلقة ببعض
أعمال الهٌئة.
التعاون فً مجال الدعم االستشاري
√
ألغراض التطوٌر المؤسسً.
الرقابة على القرارات واالجراءات المالٌة
√
والفنٌة واإلدارٌة.
جوانب التأثٌر
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الجهة
دٌوان الخدمة المدنٌة

درجة التأثٌر
√

هٌئة النزاهة ومكافحة الفساد

√

مؤسسة الضمان االجتماعً

√

المحاكم
دائرة االحصاءات العامة

√

√

مركز تكنولوجٌا المعلومات
الوطنً

مؤسسة
والمقاٌٌس

√

√

المواصفات

القوات المسلحة األردنٌة

√

مركز الملك عبدهللا الثانً
للتمٌز (األداء الحكومً)

√

جوانب التأثٌر
الرقابة على اجراءات تطبٌق احكام نظام
الخدمة المدنٌة والتعلٌمات الصادرة بموجبها
الرقابة على التزام الهٌئة بمنظومة النزاهة
الوطنٌة واالستراتٌجٌة الوطنٌة للنزاهة
تحدٌد الحقوق التقاعدٌة والتعوٌضات
واالقتطاعات
التبعات الناشئة عن تنفٌذ القرارات القضائٌة
تزوٌد الهٌئة بالبٌانات االحصائٌة المتعلقة
بقطاع االتصاالت والبرٌد
تزوٌد الهٌئة بالخدمات االلكترونٌة المشتركة
لجمٌع المؤسسات المنضوٌّة فً الشبكة
اإللكترونٌّة اآلمنة (مثل استضافة بعض
خوادم وتطبٌقات الحكومة االكترونٌة ،خدمة
االنترنت) ،إضافة إلى وجود إلزام لدى
رئاسة الوزراء لجمٌع المؤسسات للتنسٌق
مع المركز بما ٌتعلق برخص البرمجٌات
مثل شركة ماٌكروسوفت ،كما تم اقتراح
تعدٌل أهمٌة المركز لكون الهٌئة وفً حال
تفعٌل أنظمة الدفع اإللكترونً وتقدٌم
الخدمات للمواطنٌن سوف تعتمد على الربط
الذي ٌتم من خالل المركز.
عند وضع القواعد الفنٌة إلدخال أجهزة
اإلتصاالت مراعاة أحكام قانون المواصفات
والمقاٌٌس .منح موافقات على إدخال شاحن
أجهزة اإلتصاالت الخلوٌة.
التنسٌق لغاٌات مراقبة الطٌف الترددي،
تخصٌص وتوزٌع الطٌف الترددي.
الزامٌة المشاركة فً تطبٌق معاٌٌر التمٌز
(الصادرة عن الجائزة ).

متلقً الخدمة
قطاع
االتصاالت
وتكنولوجٌا
المعلومات
والبرٌد

الشركات
األفراد
الجهات
الرسمٌة

منظمة التجارة العالمٌة
المفوضٌة األوروبٌة

*تقدٌر احتٌاجاتهم
*حجم عوائد المشاركة المحولة الى الهٌئة
تقدٌر احتٌاجاتهم وتوقعاتهم
تقدٌر احتٌاجاتهم وتوقعاتهم

√
√
√

منظمات واتحادات وجمعٌات عالمٌة ومحلٌة
التزامات االردن /الهٌئة
√
تقدٌم الدعم الفنً والتقنً من خالل برامج
√
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الجهة
االتحاد الدولً لالتصاالت

درجة التأثٌر
√

اتحاد البرٌد العالمً
تقنٌة
شركات
جمعٌة
واالتصاالت
المعلومات
(انتاج)
جمعٌة حماٌة المستهلك
موظفً الهٌئة

جوانب التأثٌر

√
√
√
√

المساعدات
تحدٌد المعاٌٌر الدولٌة لالتصاالت ،وإصدار
قرارات وتوصٌات ٌتوجب على الهٌئة
تنفٌذها.
تحدٌد المعاٌٌر الدولٌة للبرٌد ،وإصدار
قرارات وتوصٌات ٌتوجب على الهٌئة
تنفٌذها.
تبنً آراء المشغلٌن والدفاع عنها
التأثٌر على قرارات الهٌئة
 درجة الرضى الوظٌفً
 مستوى الوالء التنظٌمً
 االنتاجٌة
 نمط الثقافة المؤسسٌة
 التاثٌر فً جودة الخدمات المقدمة من قبل
الهٌئة

قائمة تحدٌد وتحلٌل أصحاب العالقة (المتأثرٌن)
درجة التأثٌر
الجهة
قلٌل
متوسط
عالً
متلقً الخدمة
التأثر من القرارات والتعلٌمات الصادرة
√
الشركات
عن الهٌئة ونتائج الرقابة والتفتٌش
قطاع
التأثر من القرارات والتعلٌمات الصادرة
√
االتصاالت األفراد
عن الهٌئة ونتائج الرقابة والتفتٌش
وتكنولوجٌا
المعلومات
التأثر من القرارات والتعلٌمات الصادرة
√
الجهات الرسمٌة
والبرٌد
عن الهٌئة ونتائج الرقابة والتفتٌش
التأثر بالبٌانات والمنشورات والتقارٌر
√
الباحثون فً القطاع
الصادرة عن الهٌئة
الجهات الرسمٌة
المساهمة فً تطبٌق السٌاسة العامة
√
وزارة االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات
الموارد المالٌة المحولة الى الخزٌنة
√
وزارة المالٌة
العامة
اتفاقٌة التفاهم الموقعة بٌن البنك
√
البنك المركزي
المركزي و الهٌئة فٌما ٌخص عملٌات
جوانب التأثر
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الجهة
مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس
القوات المسلحة األردنٌة
هٌئة االعالم

دائرة الجمارك العامة

دائرة االحصاءات العامة

وزارة الصناعة والتجارة

جمعٌة شركات تقنٌة المعلومات
واالتصاالت (انتاج)
جمعٌة حماٌة المستهلك
االتحاد الدولً لالتصاالت
موظفو الهٌئة

جوانب التأثر
درجة التأثٌر
الدفع االلكترونً والتوثٌق االلكترونً
المشاركة فً منح بعض الموافقات
√
النوعٌة على االجهزة والتنسٌق المشترك
فً وضع المواصفات
التنسٌق بخصوص إتاحة الترددات
√
ومراقبة الطٌف الترددي.
√
 المشاركة فً منح بعض الموافقات
المتعلقة بالمحطات الفضائٌة واالذاعٌة
 الموافقة المسبقة على خدمات التكالٌف
المضافة وحجب المواقع والتطبٌقات
اجازة وانهاء االجراء الجمركً المطلوب
√
للمواد ذات العالقة بعمل الهٌئة فً
المراكز الجمركٌة وتفوٌضها بمهام
تحصٌل اجور ادخال االجهزة لصالح
الهٌئة
√ تزوٌدها بالنتائج االحصائٌة المتعلقة
بعمل الهٌئة
اجازة الموافقة على تسجٌل شركات
√
االتصاالت والبرٌد ،والتعاون لمعالجة
شكاوى المنافسة فً قطاع االتصاالت
كما ورد فً مذكرة التفاهم الموقعة بٌن
الطرفٌن.
منظمات وجمعٌات عالمٌة ومحلٌة
التأثر بالتعلٌمات والقرارات الصادرة عن
√
الهٌئة
سٌاسات وقرارات الهٌئة الخاصة بعالقة
√
المشتركٌن بالمشغلٌٌن واالنشطة المتعلقة
بحمالت التوعٌة للمواطنٌن ومعالجة
الشكاوى
تزوٌدها بالنتائج االحصائٌة المتعلقة
√
بعمل الهٌئة
التدرٌب والتطوٌر والتحفٌز
√
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"الخٌارات االستراتٌجٌة لتحسٌن البٌئة الداخلٌة"
العوامل الخارجٌة
مواطن التحسٌن
تطوٌر وتطبٌق منهجٌات
القٌادة الفعالة والداعمة
تطوٌر وتطبٌق نظام
متكامل الدارة الموارد
البشرٌة
استكمال دورة ادارة
الموارد المالٌة وعملٌات
التدقٌق الداخلً
تطوٌر وادامة االصول
والبنٌة التحتٌة
تطوٌر فاعلٌة وكفاءة
والخدمات
العملٌات
الرئٌسٌة والمساندة
اإلدماج الفعال للشركاء
فً تصمٌم ووضع
والخطط
السٌاسات
والعملٌات.
تطوٌر اجراءات وأدوات
رصد توقعات وقٌاس
رضا متلقً الخدمات

العوامل السٌاسٌة العوامل االقتصادٌة

العوامل االجتماعٌة

العوامل التكنولوجٌة

العوامل البٌئٌة

العوامل التشرٌعٌة

الخٌار االستراتٌجً :تطوٌر وتطبٌق منهجٌات التمٌز فً القٌادة الفعالة والداعمة للعاملٌن ومتلقً الخدمات والشركاء.
الخٌار االستراتٌجً :تحفٌز وتطوٌر العاملٌن ضمن إطار الكفاٌات التنظٌمٌة والفنٌة واالقتصادٌة والوظائف المساندة.
الخٌار االستراتٌجً :زٌادة مستوى فعالٌة وكفاءة ادارة الموارد المالٌة وتوظٌف نتائج الرقابة والتدقٌق.
الخٌار االستراتٌجً :إعادة توظٌف األصول والبنٌة التحتٌة لتلبٌة االحتٌاجات التنظٌمٌة.
الخٌار االستراتٌجً :ربط نتائح العملٌات والخدمات بتحقٌق الغاٌات المؤسسٌة.
الخٌار االستراتٌجً :تطوٌر إطار عمل مؤسسً شامل ومستدام مع الشركاء.

الخٌار االستراتٌجً :تطوٌر نظام إلدارة العالقات مع متلقً الخدمات.
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ًالتوجه االستراتٌج
التركٌز على تحدٌد وتطوٌر نوع ومستوى التدخالت التنظٌمٌة بما ٌدعم النمو فً اداء قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد
Focus on specifying and developing the type and level of regulatory interventions in a way that
supports growth in Telecommunications, Information Technology, and Postal Sectors.
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إن تراجع معدل النمو االقتصادي الوطنً ،وانخفاض المساهمة المباشرة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات والبرٌد فً الناتج المحلً
اإلجمالً ،اضافة الى اتخاذ قرارات حكومٌة بزٌادة الضرائب والرسوم على خدمات االتصاالت؛ ٌجعل الهٌئة أمام تح ٍد كبٌر ٌتطلب منها أن ٌكون
نوع ومستوى التدخالت التنظٌمة فعال من أجل تحقٌق التوازن فً أداء هذه القطاعات لجعلها مستدامة أوال ،ومتنامٌة ثانٌا من خالل تبنً معادلة تتٌح
اإلبقاء على منافسة فاعلة ونمو فً المساهمة الوطنٌة ومواكبة التطورات التكنولوجٌة العالمٌة فً هذه القطاعات؛ األمر الذي ٌتطلب مراجعة األطر
التنظٌمٌة وتطوٌرها بما ٌتوافق مع نتائج تقٌٌم عوامل السوق ،ومتطلبات السٌاسة العامة ،والتهٌئة الداخلٌة الستٌعاب التكنولوجٌا القادمة والتً فً
مقدمتها الجٌل الخامس لالتصاالت المتنقلة ومفهوم "انترنت األشٌاء" ،وكذلك مواكبة التطورات المتعلقة بقطاع البرٌد فنٌا وتشرٌعٌا وتنظٌمٌا.

إن عملٌة مراجعة األطر التنظٌمٌة تعنً تطوٌر استجابة هذه األطر لمعطٌات السوق والسٌاسة العامة والتوجهات العالمٌة ،وبالتالً فإن االستجابة
تكون باتخاذ أحد أو أكثر من التصرفات التالٌة:
ِ .2ساعؼخ ٚرط٠ٛس األغس اٌزٕظ١ّ١خ اٌؾبٌ١خ.
 .1االٔسؾبة ِٓ ثؼط اٌزدخالد اٌزٕظ١ّ١خ عصئ١ب أ ٚوٍ١ب.
 .0إظبفخ أغس رٕظ١ّ١خ عد٠دح رز١ؼ ردخالد عد٠دح.
إن تطوٌر االستجابة باألخذ بعٌن االعتبار التصرفات السابقة سٌنعكس بالضرورة على مراجعة وتطوٌر العملٌات المؤسسٌة من أجل ربطها باألطر
التنظٌمٌة المطورة من ناحٌة ،وربطها بجمٌع الغاٌات القانونٌة من ناحٌة أخرى ألجل زٌادة األثر التنظٌمً للهٌئة فً تحقٌق النمو المستدام فً أداء
القطاعات المستهدفة.
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مسار التوجه االستراتٌجً

ادخال تكنولوجٌا حدٌثة

المساهمة فً الناتج
المحلً

التوجهات العالمٌة

نوع التدخل

معاٌٌر النمو فً أداء
القطاعات

التدخالت
التنظٌمٌة

متطلبات السٌاسة العامة

مستوى
التدخل

قانون االتصاالت  ،قانون
الخدمات البرٌدٌة ،قانون
المعامالت االلكترونٌة
مستوى المنافسة

حماٌة مصالح
المستفٌدٌن
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األثر التنظٌمً
فً نمو أداء
القطاعات

نتائج السوق

مراجعة
وتطوٌر
العملٌات
المؤسسٌة

بناء القدرات
المؤسسٌة
وكفاٌات
العاملٌن

الرؤٌة
التمٌز فً جعل قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد ،أكثر القطاعات دعما للنمو على
الصعٌد الوطنً واألفضل أداء فً التنظٌم على الصعٌد اإلقلٌمً.1

الرسالة
هٌئة حكومٌة مستقلة لتنظٌم أداء قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد ،وتحفز المنافسة
فٌها ،وتحمً مصالح المستفٌدٌن منها ،وتراقب تطبٌق معاٌٌر جودة الخدمات وتقدٌمها بأسعار مالئمة وبما
ٌحقق النمو المستدام فً أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسً مع الشركاء ،وباالعتماد على موارد
بشرٌة متخصصة ومتمٌزة.

القٌم الجوهرٌة
 الشراكة المستدامة
تؤمن الهٌئة بأهمٌة إقامة إطار عمل مؤسسً مع كافة شركائها وتؤمن بضرورة استدامة هذه الشراكة
التً أكدت علٌها رسالة الهٌئة ،فالتعاون مع الشركاء ٌسهم فً تمٌز الهٌئة إقلٌمٌا ،وفً زٌادة معدالت
نمو القطاع مقارنة مع القطاعات األخرى وفق ما تضمنته رؤٌة الهٌئة.
 اإلصغاء لمتلقً الخدمات
تؤمن الهٌئة بأن تصمٌم عملٌاتها ومخرجات هذه العملٌات تعتمد على رصد احتٌاجات متلقً الخدمة وقد
ظهر ذلك واضحا فً بنائها لتوجهها االستراتٌجً.
 التركٌز على النتائج
تر ّكز الهٌئة على نتائجها المؤسسٌة إٌمانا منها بمبدأ األداء الموجه بالنتائج.
 التحسٌن المستمر
تعمل الهٌئة على إعادة تصمٌم عملٌاتها وتبسٌط إجراءاتها وتحسٌن خدماتها وتطوٌر الكفاٌات الفنٌة
والمساندة لموظفٌها وذلك بشكل مستمر.
 تطبٌق معاٌٌر الحاكمٌة الرشٌدة
تؤمن الهٌئة بضرورة تعزٌز مبادئ النزاهة والشفافٌة والمساءلة المؤسسٌة وتعزٌز الثقة والمصداقٌة فً
بٌئة العمل.

2

ٚي االٍٚ :ُ١ي اٌشسق األٚسػ ٚشّبي افس٠م١ب ()MENA countries
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األهداف االستراتٌجٌة
.0

تحقٌق الفعالٌة التنظٌمٌة األمثل فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد.

.7

ضمان المنافسة الفعالة واٌجاد بٌئة استثمارٌة محفزة فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد.

.3

تعزٌز فعالٌة الهٌئة فً حماٌة مصالح المستفٌدٌن فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد.

.4

تنمٌة القدرات المؤسسٌة للهٌئة والكفاٌات الوظٌفٌة للعاملٌن فٌها.
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األهداف التشغٌلٌة
.0

تحقٌق الفعالٌة التنظٌمٌة األمثل فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد.
 1-1تطوٌر األطر التنظٌمٌة وفقا لمتطلبات ومستجدات قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد.
 2-1تطوٌر العملٌات الرئٌسٌة وفقا لنوع ومستوى التدخالت التنظٌمٌة المقرة.

.7

ضمان المنافسة الفعالة واٌجاد بٌئة استثمارٌة محفزة فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد.
 1-2الحد من الهٌمنة وعوائق دخول السوق.
 2-2رفع مستوى التزام المشغلٌن بالتشرٌعات واألطر الناظمة لقطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات وقطاع البرٌد.
 3-2تشجٌع المشغلٌن على إدخال خدمات ابتكارٌة حدٌثة فً قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات وقطاع البرٌد.
 4-2تطوٌر فعالٌة وكفاءة الهٌئة فً إدارة الموارد النادرة.

.3

تعزٌز فعالٌة الهٌئة فً حماٌة مصالح المستفٌدٌن من قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
وقطاع البرٌد.
 1-3زٌادة الوعً لدى المستفٌدٌن بخدمات االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات وخدمات البرٌد
وخدمات التوثٌق اإللكترونً.
 2-3رفع مستوى تدابٌر حماٌة مصالح المستفٌدٌن من خدمات قطاعً االتصاالت وتكنولوجٌا
المعلومات وقطاع البرٌد.
 3-3تطوٌر فعالٌة وكفاءة الهٌئة فً مراقبة جودة الخدمات المقدمة فً قطاعً االتصاالت
وتكنولوجٌا المعلومات وقطاع البرٌد والرقابة على أعمال جهات التوثٌق اإللكترونً.
 4-3ضمان مدى كفاٌة ومالئمة أمن أنظمة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات فً المملكة وتنوعها
وقدرتها العامة على التكٌف الستمرارٌة الخدمة فً البنٌة التحتٌة ذات العالقة.

.4

تنمٌة القدرات المؤسسٌة للهٌئة والكفاٌات الوظٌفٌة للعاملٌن فٌها.
 1-4تفعٌل أثر العملٌات المساندة فً تحسٌن نتائج العملٌات الرئٌسٌة.
 2-4تطوٌر الممارسات الوظٌفٌة الداعمة للعملٌات الرئٌسٌة والمساندة.
 3-4تمكٌن الهٌئة باالمكانٌات الفنٌة من أنظمة وبرامج تقنٌة.
 4-4تنمٌة الكفاٌات الوظٌفٌة المرتبطة بالعملٌات الرئٌسٌة والمساندة.
 5-4جعل الهٌئة مركزا فنٌا وتنظٌمٌا إقلٌمٌا متمٌزا.
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ارتباط االهداف االستراتٌجٌة بالمحددات التشرٌعٌة والوطنٌة
وقد تم ربط األهداف االستراتٌجٌة للهٌئة بالغاٌات المؤسسٌة والمحددات الوطنٌة والتشرٌعٌة ،وكما هو مبٌن فً المصفوفة التالٌة:
األهدددددددددددددددددددددددددد ا
اإلستراتيجية
 .2رؾم١دددددددددددددددددك
اٌفؼبٌ١دددددددددددددددخ
اٌزٕظ١ّ١دددددددددددخ
األِضددددً فدددددٟ
لطدددددددددددددددبػٟ
االرصددددددبالد
ٚرىٌٕٛٛع١ددددددب
اٌّؼٍِٛدددددددبد
ٚلطددددددددددددددددبع
اٌجس٠د.

 .1ظددددددددددددددددّبْ
إٌّبفسدددددددددددددخ
اٌفؼبٌدددددددددددددددددخ
ٚا٠غدددب ث١ئدددخ
اسدددددددددزضّبز٠خ
ِؾفددددصح فددددٟ
لطدددددددددددددددبػٟ
االرصددددددبالد
ٚرىٌٕٛٛع١ددددددب
اٌّؼٍِٛدددددددبد
ٚلطددددددددددددددددبع
اٌجس٠د.

الغايات المؤسسية

رؤية األردن

األه ا

الوطنية

نقاط االرتباط

ِ غزّددغ نِددٓ  رطددددد٠ٛس اٌج١ئدددددخ اٌمبٔ١ٔٛدددددخ ٌزسددددد ً١ٙرجٕددددد  ٟاٌزٕظدددددددددد ُ١اٌفؼددددددددددبي
 رٕظ ُ١لطبػ ٟاالرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد
ٚاٌّسدددددددددددددددددددددددزغ١ت
ٚاسزخداَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغد٠دح
ِٚسزمس
ٚ ظغ ٚرطج١ك شسٚغ ِٚؼب١٠س اٌزسخ١س ٚاٌّٛافمبد إٌٛػ١خ
ٌّسدددددزغداد اٌسدددددٛق
ِ ساعؼخ رمِ ُ١١د ٜاٌؾبعخ ٌزؼدِ ً٠سز ٜٛرٕظ ُ١اٌخدِبد
ِٚزطٍجددددبد اٌس١بسددددخ
 رشغ١غ لطدبػ ٟاالرصدبالد ٚرىٌٕٛٛع١دب اٌّؼٍِٛدبد ػٍد ٝاٌزٕظدُ١
اٌؼبِددددخ ٚاٌزطددددٛزاد
اٌرار.ٟ
اٌّزسددددددددبزػخ فددددددددٟ
ٚ ظغ األسس اٌزٍ٠ ٟزصَ ِشغً اٌجس٠د اٌؼبَ ثّساػبرٙب ػٕدد رؾد٠دد
رؼص٠ددص ٚز لطبػددبد
ثددي اٌخددِبد اٌزدد٠ ٟمددِٙب ثّٛعددت اٌؾدك اٌؾصددس ٞإٌّّدٛػ ٌددٗ
االرصدددبالد ٚاٌجس٠دددد
ٚفمب الؽىبَ اٌّب ح (٘ ِٓ )21را اٌمبٔ. ْٛ
ٚرىٌٕٛٛع١ددددددددددددددددددددددددب
 رٕظ ُ١اٌخدِبد اٌجس٠د٠دخ فد ٟاٌٍّّىدخ ٚفمدب ٌٍس١بسدخ اٌؼبِدخ اٌّمدسح
اٌّؼٍِٛددبد فدد ٟإٌّددٛ
ِٓ ِغٍس اٌٛشزاء ٚإ داز اٌزؼٍّ١بد اٌّزؼٍمخ ثٙب.
االلزصب  ٞاٌٛغٕٟ
 إ داز اٌسخس ٌّشغٍ ٟاٌجس٠د اٌخبب ثّٛعت ٔظبَ ٠صدز ٌٙرٖ
اٌغب٠دددخ رؾدددد ف١دددٗ أسدددس اٌزدددسخ١س ٚشدددسٚغٗ ٚاٌسسددد َٛاٌزدددٟ
رسزٛفٙ١ب اٌ١ٙئخ ِمبثً ذٌه.
 لطددددددددددددددددبع  ظدددّبْ اٌج١ئدددخ اٌزٕبفسددد١خ اٌؼب ٌدددخ ٚإٌّبسدددجخ  اسددددددددددزداِخ ّٔٚددددددددددٛ
 رٕظ ُ١لطبػ ٟاالرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد
لطبػددبد االرصددبالد
ٌؾّب٠خ االسزضّبزاد.
خددددددددددددددبب
 ؽّب٠خ ِصبٌؼ اٌّسزف١دٓ٠
ٚرىٌٕٛٛع١ددددددددددددددددددددددددب
ٕ٠ددددددددبِ١ى  ٟش٠ددب ح ِسددبّ٘خ اٌمطددبع فدد ٟإٌددبرظ اٌّؾٍددٟ
 رؾف١ص إٌّبفسخ ثبالػزّب ػٍ ٝرم ُ١١ػٛاًِ اٌسٛق
اٌّؼٍِٛددددبد ٚاٌجس٠ددددد
ِٕٚددددددددددبفس
ٚرّٕ١دددخ اٌصدددب زاد ٚرط٠ٛس٘دددب ٚاٌزدددٌٙ ٟدددب
 إ ازح غ١ص اٌزس اد اٌسا ٠ٛ٠خ
٠س ُٙف ٟش٠ب ح إٌبرظ
ػبٌّ١ب
األصدددددس األوجدددددس فددددد ٟعدددددرة االسدددددزضّبزاد
ِ سالجخ اٌزصاَ اٌّسخس ٌ ُٙثشسٚغ اٌسخصخ
اٌّؾٍدددددد ٟااعّددددددبٌٟ
ٌٍمطبػبد األخس.ٜ
 رشغ١غ اٌمطبػبد ػٍ ٝاٌزٕظ ُ١اٌرارٟ
ٚرؾسددد ٓ١اٌّؤشدددساد
ٔ شددس ٚرؼّ١ددك اسددزخداَ رطج١مددبد رىٌٕٛٛع١ددب
 ش٠ددب ح اٌددٛػ ٟاٌؼددبَ ثأّ٘١ددخ اٌمطبػددبد ٚرأص١س٘ددب اا٠غددبث ٟػٍددٝ
االلزصدددددددددددددددددددددددددب ٠خ
اٌّؼٍِٛبد ٌٍّسبّ٘خ ف ٟاٌزّٕ١دخ االلزصدب ٠خ
اٌزطٛز االلزصب ٚ ٞاالعزّبػٟ
ٚاالعزّبػ١خ اٌٛغٕ١خ
ٚاالعزّبػ١خ
ِ سالجدخ رٕف١در ِشددغً اٌجس٠دد اٌؼدبَ ٌشددسٚغ ػمدد األ اء اٌّجدسَ ِؼددٗ
 رؾسددِ ٓ١سددز ٜٛاٌخدددِبد اٌجس٠د٠ددخ ٚرطدد٠ٛس
ٚرمد ُ٠رمس٠س ثرٌه إٌ ٝاٌدٛش٠س خدالي شدٙسِ ٓ٠دٓ ٔٙب٠دخ ودً سدٕخ
ٔظبَ ػٕٔٛخ ٚغٕ ٟفبػً
ِبٌ١خ ٚف ٟأٚ ٞلذ نخس ردساٖ ظدسٚز٠ب ِسفمدب ثدٗ ر ٛد١برٙب ثٙدرا
 رطدددد٠ٛس ٚرٕف١ددددر ثسٔددددبِظ شددددبًِ ٌٍؾىِٛددددخ
اٌخصٛب.
ااٌىزس١ٔٚخ
ِ سالجخ رٕف١ر أؽىبَ ٘را اٌمبٔٚ ْٛاٌزؾم١دك فد ٟأِ ٞخبٌفدخ ألؽىبِدٗ
 اٌزسو١ص ػٍ ٝل ٜٛاٌسٛق ِٓ خالي أسؾبة
ٚارخبذ االعساءاد إٌّبسجخ ثشأٔٙب.
اٌؾىِٛخ ِٓ ٍِى١خ شسوخ اٌجس٠د األز ٔ.ٟ
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األهدددددددددددددددددددددددددد ا
اإلستراتيجية
 .0رؾس ٓ١فؼبٌ١خ
اٌ١ٙئدددددخ فدددددٟ
ؽّب٠ددددددددددددددددددخ
ِصدددددددددددددددبٌؼ
اٌّسدددددددزف١دٓ٠
فددد ٟلطدددبػٟ
االرصددددددبالد
ٚرىٌٕٛٛع١ددددددب
اٌّؼٍِٛدددددددبد
ٚلطددددددددددددددددبع
اٌجس٠د.
 .1رّٕ١ددددددددددددددددددددخ
اٌمددددددددددددددزاد
اٌّؤسسددددددددد١خ
ٌٍ١ٙئدددددددددددددددددددخ
ٚاٌىفب٠دددددددددبد
اٌٛظ١ف١ددددددددددددخ
ٌٍؼبٍِ ٓ١فٙ١ب.

الغايات المؤسسية

رؤية األردن

األه ا

الوطنية

 ؽّب٠ددددخ ِصددددبٌؼ اٌّسددددزف١دِٚ ٓ٠سالجددددخ االشددددخبب ٚاٌغٙددددبد ِ غزّددغ نِددٓ  رؾسِ ٓ١سز ٜٛاٌخدِبد.
ِٚسزمس
اٌّسخس ٌٙدب ٌٍزأودد ِدٓ االٌزدصاَ ثشدسٚغ اٌسخصدخ ثّدب فد ٟذٌده
ِٛا ددددفبد اٌخدددددِبد اٌّمدِدددددخ ٚع ٛرٙددددب ٚأسددددؼبز٘ب ٚارخدددددبذ ِٛ اغٕدددددددْٛ
االعساءاد اٌمبٔ١ٔٛخ اٌالشِخ ثؾك ِٓ ٠خبٌص ٘رٖ اٌشسٚغ.
ِٕزّددددددددددددْٛ
ِٚشبزوْٛ
 عّددددغ اٌّؼٍِٛددددبد اٌّزؼٍمددددخ ثمطددددبػ ٟاالرصددددبالد ٚرىٌٕٛٛع١ددددب
اٌّؼٍِٛدددبد اػددددا رمدددبز٠س ِٕٚشدددٛزاد ٚازشدددب اد ٌٍّسدددزف١دٓ٠
ٚا داز٘ب ٚورٌه إػدا اٌجساِظ ااػالِ١خ اٌالشِخ ٌص٠ب ح اٌٛػٟ
اٌؼددبَ اٌّزؼٍددك ثأّ٘١ددخ ٘ددر ٓ٠اٌمطددبػِٚ ٓ١ددد ٜرأص١سّ٘ددب اا٠غددبثٟ
ػٍ ٝاٌزطٛز االلزصب ٚ ٞاالعزّبػ ٟف ٟاٌٍّّىخ.

نقاط االرتباط
 خددددددددِبد ؽى١ِٛدددددددخ
فبػٍدددخ ٚلبئّدددخ ػٍدددٝ
اٌؼداٌددخ ٚرسوددص ػٍددٝ
اٌّٛاغٓ.
 ثٕ١ددددددددددددددخ رؾز١ددددددددددددددخ
ثّٛا ددددفبد ػبٌّ١ددددخ
ردػُ اٌزّٕ١خ.

 رؼًّ اٌ١ٙئخ ػٍ ٝرط٠ٛس ِٛاز ٘ب اٌجشس٠خ اسزٕب ا إٌ ٝأؽىبَ ٔظبَ  ؽىِٛخ ذاد  رٕف١ر ثسٔبِظ إ الػ اٌمطبع اٌؼبَ اٌّمدس ِدٓ  اٌّدددددددٛاز اٌجشدددددددس٠خ
اٌّزخصصددخ ٚاٌىفددؤح
ِغٍدددس اٌدددٛشزاء فددد ٟاٌؼدددبَ ٌ 1001زؾم١دددك
وفدددددددددددددددددبءح
اٌخدِخ اٌّدٔ١خ ٚاٌزؼٍّ١بد اٌصب زح ثّٛعجٙب
رص٠دددد ِدددٓ اأزبع١دددخ
إ ازح الزصددددب ٠خ وفددددؤح ٌٍّددددٛاز اٌزٕظ١ّ١ددددخ
ٚفبػٍ١خ.
٠ سرجػ رؾم١ك اٌغب٠بد اٌّؤسس١خ ثٛع ٛأٔظّخ ػًّ إعسائ١خ
اٌّؤسس١خ ٚرؼصش ِٓ
ٚاٌّبٌ١خ ف ٟاٌمطبع اٌؼبَ.
 اٌ١ٙئدددخ ِشدددزسوخ فددد ٟعدددبئصح اٌٍّددده ػجددددا اٌضدددبٌٔ ٟزّ١دددص األ اء
ٚز اٌ١ٙئددددخ ٚأصس٘ددددب
اٌؾىٌٚ ،ِٟٛزؾم١ك ِؼب١٠س اٌزّ١ص ٠زطٍت ثٕبء اٌمددزاد اٌّؤسسد١خ
فدددددددددددددد ٟاٌزّٕ١ددددددددددددددخ
ٌزؾس ٓ١اٌىفب٠بد اٌٛظ١ف١خ
االلزصدددددددددددددددددددددددددب ٠خ
ٚاالعزّبػ١خ
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قائمة المراجع والمصادر
 .2لبٔ ْٛاالرصبالد ٚرؼد٠الرٗ زلُ (ٌ )20سٕخ 2..2
 .1لبٔ ْٛاٌخدِبد اٌجس٠د٠خ زلُ (ٌ )01سٕخ .1006
 .0لبٔ ْٛاٌّؼبِالد ااٌىزس١ٔٚخ زلُ (ٌ )22سٕخ 1022
 .1لبٔ ْٛإٌّبفسخ ٚرؼد٠الرٗ زلُ (ٌ )00سٕخ .1001
ٔ .2ظبَ رسخ١س ِشغٍ ٟاٌجس٠د اٌخبب ٚرؼد٠الرٗ.
ٔ .3ظبَ رسخ١س ٚاػزّب عٙبد اٌزٛص١ك ااٌىزس ٟٔٚزلُ (ٌ )22سٕخ .1021
ٔ .6ظبَ اٌخدِخ اٌّدٔ١خ زلُ (ٌ )81سٕخ 1020
ٔ .8ظبَ ٌٛاشَ اٌ١ٙئخ زلُ (ٌ )6.سٕخ 1000
 ..إٌظبَ اٌّبٌ١ٌٍٙ ٟئخ زلُ (ٌ )68سٕخ 1000
 .20رؼٍّ١بد رٕظ ُ١اؽزسبة ٚرؾص ً١ػٛائد اٌزسخ١س اٌسٕ٠ٛخ.
 .22خسائػ اٌؼٍّ١بد اٌّؼزّدح ف ٟاٌ١ٙئخ ٚإعساءاد اٌؼًّ ٚإٌّٙغ١بد اٌّؼزّدح.
 .21لٛائُ رساثػ رساثػ اٌخدِبد اٌّمدِخ ثبٌؼٍّ١بد اٌسئ١س١خ ٚاٌّسبٔدح.
 .20لٛائُ رصٕ١ص ِزٍم ٟاٌخدِخ ف ٟاٌ١ٙئخ
 .21اٌزمبز٠س اٌسٕ٠ٛخ ٌٍ١ٙئخ
ٚ .22ص١مخ أز ْ 1012
 .23األعٕدح اٌٛغٕ١خ
ٚ .26ص١مخ اٌس١بسخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ ف ٟلطبػبد االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاٌجس٠د ٌٍؼبَ .1021
 .28اٌزمس٠س اٌزمٌ ّٟ١١غبئصح اٌٍّه ػجدا اٌضبٌٍٔ ٟزّ١ص ،اٌدٚزح اٌسب سخ.
 .2.اٌخطػ االسزسار١غ١خ اٌسبثمخ ٌٍ١ٙئخ.
 .10اٌّٛشأبد اٌسٕ٠ٛخ ٌٍ١ٙئخ
 .12ث١بٔبد اٌّٛظف /ٓ١ائسح إ ازح اٌّٛاز ٚاٌزط٠ٛس اٌّؤسسٟ
 .11ز٠جٛزربعبد اٌ١ٙئخ اٌسٕ٠ٛخ
 .10ث١بٔبد اٌ١ٙئخ /اٌدائسح االلزصب ٠خ (لسُ اٌج١بٔبد ٚإؽصبءاد اٌسٛق)
 .11ث١بٔبد ائسح االؽصبءاد اٌؼبِخ
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