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 المقدمة

 
، كمؤسسة حكومية 1995لسنة  13أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب قانون االتصاالت رقم 

 مستقلة معنية بتنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 
 

تقع على الهيئة مسؤوليات ومهام عديدة من ضمنها "تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 
ً لقان ون االتصاالت والسياسة العامة للحكومة لضمان تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المملكة وفقا

المعلومات بسوية عالية وأسعار معقولة وحماية مصالح المستفيدين، وبما يحقق األداء األمثل لقطاعي 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات"، اضافة الى "وضع أسس تنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا 

علومات بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم الخدمات عى النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الم
الشاملة في المملكة"، و"تحديد الحد األدنى لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق 

محددة" وغيرها من المهام  حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية 
 التنظيمية المتخصصة.  

 
وتساهم الهيئة في تمثيل المملكة االردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 
المحافل المتخصصة ذات العالقة بمهام الهيئة، كما تتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة 

جميع مقدمي الخدمات البريدية والتأكد من التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً ألحكام قانون الخدمات أداء 
 . 2007( لسنة 34البريدية رقم )

 
 

كما تتولى الهيئة مهمة ترخيص واعتماد جهات التوثيق االلكتروني، وتنفيذ أعمال المراقبة والتدقيق على 
 واالنظمة الصادرة بموجبه.  2015عامالت االلكترونية تلك الجهات وذلك بموجب أحكام قانون الم

 
تحقيق الهيئة للعديد من االنجازات المختلفة على المستويين الداخلي  األعوام الثالث الماضية تقد شهدو

تحقيق مستويات  مما اتاح لها)محلياً( والخارجي )اقليمياً ودولياً( انعكست بالتالي على تطوير منظومة العمل 

أداء عالية قادرة على النهوض بالقطاعات الخاضعة للتنظيم )االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات، والبريد( 

على النحو الذي يلبي الطموحات ويحقق الغايات المرجوة منها بجعلها بنية تحتية راسخة تعتمد عليها كافة 

مختلفة وصوالً الى تحقيق مؤشرات اقتصادية وطنية قطاعات العمل االخرى في تطوير أعمالها وأدواتها ال

 ومن أبرز االنجازات خالل األعوام الثالث الماضية:، مشجعة
 

 :االتصاالت قطاعأوالً: 
 جدد، لمنافسين السريع للدخول المجال بفتح يتعلق بما االتصاالت قطاع في المالئمة الظروف تهيئة لغايات
 قامت اإلجراءات، وتبسيط للسوق، للدخول العوائق وتقليل الهيمنة، آثار من والحد الفاعلة، المنافسة وتحقيق

 :يلي بما الهيئة
 ترددات رخص .1

( موبايل اورانج) المتنقلة لالتصاالت األردنية البتراء شركة منحب 2016قامت الهيئة خالل العام  •
 .عام( 15) لمدة ،(هـــ.م 2100) الترددي النطاق في( 5+5) بواقع ترددات حزمة ترخيص
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 البتراء لشركة( هـــ.م 900) الترددي النطاق في الترددي الطيف رخصة تجديد 2016في عام تم  •
 .إضافية سنوات( 10) لمدة( موبايل اورانج) المتنقلة لالتصاالت األردنية

 ( 10+10)أورانج موبايل ترخيص حزمة ترددات بعرض  شركة 2015في عام منحت الهيئة  •
بتقديم خدمات الجيل  الشركة شرتتز، حيث باريميغاه ( 1800)النطاق الرتددي  فيتز ريميغاه

 .26/5/2015الرابع بتاريخ 
ترخيص حزمة ترددات بعرض  المتنقلةأمنية للهواتف  شركة 2015في عام منحت الهيئة    •

خدمات بتقديم  وقد باشرت الشركةتز، ري(ميغاه 1800)النطاق الرتددي  فيتز ريميغاه ( 10+10)
 . 2016الربع األول من عام  الجيل الرابع في

 (اضافية)ترخيص استخدام ترددات  المتنقلةأمنية للهواتف  شركة 2015ت الهيئة في عام منح •
الثابت  الالسلكيم. هــ لغايات تقديم خدمات النفاذ  ( 3500)النطاق  فيم.هـــ  ( 10+10)بعرض 

 .FBWA بالحزم العريضة
اصدرت الهيئة رخصة ترددات الجيل الرابع ورخصة ترددات إضافية لخدمات  2014في عام  •

 م.هـ. (2100)م.هـ. و  (1800)ضمن النطاقات الرتددية  عام عشرة خمسة لمدالجيل الثالث 
 (.زين) المتنقلةدنية لخدمات الهواتف الرا شركةلل

خمس سنوات  ( ولمدةم.هــ900)تم تجديد رخصة استخدام الرتددات ضمن النطاق  2014في عام  •
 .لالتصاالت المتنقلة األردنية البتراء شركةل

 
 المنافسة تحفيز .2

 الرئيسية االتصاالت أسواق بمراقبة استمرت الهيئةق االتصاالت لغايات تحفيز المنافسة في سو
 والبدء الضرورية، التنظيمية القرارات وتنفيذ واتخاذ فيها المنافسة مستوى ومتابعة كثب عن والفرعية

 باستخدام البيني الربط خدمات نماذج تحديث مشروع بإطالق المنافسة بتحفيز المتعلقة المشاريع بتنفيذ
 لكلفة المرجح المتوسطاحتساب  مشروع وتنفيذ ،(+TSLRIC) األمد طويلة المتزايدة الكلفة منهجية

 الثابتة االتصاالت شركاتلشبكة الثابتة والشبكة المتنقلة، باإلضافة إلى ل الكفؤ للمشغل المال رأس
 . (WACC) والمتنقلة

 
 اإلجراءات تبسيط .3

 :يلي بما قامت الهيئة الخدمات متلقي جميع على والجهد الوقت وتوفير اإلجراءات تبسيط لغايات
 االتصدد ال  أجهدد   ال خدد   النةعيدد  المةافقدد  علدد المعنيددي   لحصددة  جديددد  تعليمدد   مسددة   اعدددا  •

 ذا  التعليمد   جميع تةحيد تتضم  بحيث اعتم  ه ، لغ ي  إل  األر ن  الطرفي  االتص ال  وأجه  

 .المذكةر  األجه   ال خ    والشروط المتطلب   ك ف  يغطي ومبسط مةحد نمةذج واعتم   العالق ،
 .الدولي علي ء الملك  مط ر جمرك في له   ائم    مكتب    إنش ء •
 تف علي  ش ش   تركيب، والهيئ  في (One-Stop-shop) المراجعي  خدم  ق ع  استحداث •

Interactive Kiosk   الهيئ ، م  المقدم  الخدم   أنةاع عل  االطالع م  الخدم  متلقي تمك 

 .طب عته  إمك نيّ  إل  إض ف    خدم ، لكل الالزم  والمتطلب   الخدم   تلك عل  الحصة  وكيفي 
 
 الراديوي الترددي الطيف استخدام كفاءة تعزيز .4

  :بما يلي الهيئة قامت الراديوي الترددي الطيف استخدام كفاءة تعزيز لغايات
إجددراء المسددةح   الميدانيدد  واالسددت  ب  إلدد  شددك ود تددداخل التددر  ا  واتخدد ذ إجددراءا  مب شددر   •

ومتن سددب  ازالدد  االسددتخداا قيددر القدد نةني للطيددص التددر  ع وتصددةيب األوضدد ع المخ لفدد  مدد  قبددل 

 المرخصي .
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ب النظم  الفني  الحديثد  والمتخصصد  لمراقبد  وتنظديت اسدتخداا طيدص التدر  ا  الرا يةيد  رفد الهيئ   •

ب لطريق  المثل ، وكم  هة متبع و ارج لدد الدو  المتقدم ، وبشكل يسهت في تش يع المن فس  وا خ   

 خدم   جديد ، ومنه :

تصميمه وبدء العمل به فدي النظ ا المتنقل لمراقب  الطيص التر  ع، حيث م  المتةقع إنه ء  -

 .2018الع ا 

 النظد ا الخد ب بمراقبد  عمدل محطد   البدث االذاعدي التدي تعمدل وفدا التشدكيل التدر  ع -
(FM)  لغ يدد   ضددبط عملهدد   اخددل المملكدد  ولتفدد  ع حدددوث مشدد كل التشددةي  الرا يددةع

 .ب الض ف  ال  المس هم  في إي    قنةا  تر  ي  جديد  يمك  ترخيصه 

ك مددل ال ار  الطيددص التددر  ع الددذع يتدديل الحصددة  علدد  جميددع خدددم   الهيئدد  النظدد ا المت -

المتعلقدد  بتددرخيس واسددتخداا التددر  ا  والتددي مدد  ضددمنه  إ دددار المةافقدد   والددرخس 

 الكتروني  . 

 اجه   خ    بفحس قيت كث ف  القدر  الكهرومغن طيسي . -

 
 
 االتصاالت قطاع في المقدمة الخدمات جودة بمستوى االرتقاء .5

 :يلي بما الهيئة قامت المشغلين قبل من المقدمة الخدمات بمستوى االرتقاء لغايات
 عل  ترتك   المملك  في المتنقل  االتص ال  لشبك   األفضل المشغل ج ئ  إطالق  ع  ااعالن •

 .متخصص  مع يير
 التدريب وتةفير والمتخصص ، الحديث  الفني  ب النظم  رفده  خال  م  للهيئ  الفني  المقدر  رفع •

 .الفني ال  نب في الع ملي  أعدا  ومض عف  الع لمي ، الشرك   كبرد خال  م  للع ملي  الالزا
 للمستفيد الت رب  جة   منظةر وإ خ   الخدم ، جة   تقييت في الع لمي  المم رس   أحدث تطبيا •

(Quality of  Experience)  الرئيسي  ال ة   مؤشرا  استخداا خال  م  الشبك  وتقييت (. 
 م  المقدم  الخدم   جة   بمستةد المتعلق  والتحقيق   الميداني  وال ي را  الفني  الفحة    إجراء •

 إجراء عل  للعمل شبك تهت في الضعص مةاط  عل  وإطالعهت ،له  المرخس الشرك   قبل

 %49.1 .التحسين  

 
  المستفيدين مصالح حماية .6

 المستفيدين من خدمات االتصاالت قامت الهيئة بما يلي:لغاية حماية مصالح 
 يتت التي المعلةم   وتكنةلةجي  االتص ال  لخدم   الت  ري  العروض ك ف   راس  في االستمرار •

 إخالله  وعدا الهيئ  وقرارا  لتعليم   مط بقته  م  والتأكد الشرك   قبل م  عنه  ااعالن

 .ب لمن فس 
 م مةع  م  مع ل   عل  الهيئ  عملتاالستمرار في مع ل   الشك ود الةار   إل  الهيئ ، حيث  •

 الشك ود عد  بلغ حيث منه ، المتبقي مع ل   عل  ج ر   والعمل ،(%76) نسبته م  أع( 1901)

ور  إل  الهيئ   2015، وفي ع ا دشكة( 2506) م مةع  م  2016 ع ا خال  الهيئ  إل  الةار  

ور  إل   2014، وفي ع ا %49( شكةد منه  أع بنسب  2112)( شكةد تمت مع ل   4301)

 .%60( شكةد أع بنسب  1514مع ل   )( شكةد تت 2525الهيئ  )
 لهت الممنةح  ب لحقةق المستفيدي  تةعي  بهدف المستفيدي  مص لل حم ي  ارش  ا  وثيق  إعدا  •

  ليل" إعدا  وتت واالنترنت، االتص ال  بخدم   ب شتراك تهت يتعلا فيم  عليهت المترتب  والةاجب  
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 عل  وتةزيعه البصري  ااع ق  ذوع لفئ  مدم   أقراب خال  م  سم عي بشكل" المستفيدي 

  .المملك  انح ء في ب لمكفةفي  المتخصص  المراك 
االحتف ظ ببي ن   س ال  استخداا المستفيدي  لخدم  جديد  بعنةان "تنظيت  تعليم  إعدا  مسة    •

 .ه  لالستش ر  الع م نشرو (Data Retentionاالتص ال  الع م  )

 التي التةعةي  الحمال  إعالن   بث لغ ي   والتلف يةن ااذاع  مؤسس  مع بـ لتع قد الهيئ  ق مت •

 ش ش  عبر وذلك والبريد االتص ال  خدم   م  المستفيدي  لدد ع ا وعي وخلا ل ي    الهيئ  تطلقه 

 لبث الع ا األم /األمني ااعالا إ ار  مع والتع ون إا، إف عم ن إذاع  وأثير األر ني التلف يةن

 التةعةي  الحمال  م  عد ا   2016 الع ا خال  الهيئ  أطلقت وقد التةعةي ، الحمال  إعالن  

 .االكتروني  الحكةم  بةاب  خدم   م  ومستفيد    المختلف ، ااعالمي  الةس ئل ُمستخدم 
( لسن  13وذلك تنفيذا  للدور المنةط ب لهيئ  في ق نةن االتص ال  رقت ) تفتيشي  رق بي  جةال  تنفيذ •

فيم  يتعلا بمنل الهيئ   الحي  الض بط   2007( لسن  34وق نةن الخدم   البريدي  رقت ) 1995

ال  حم ي   لمص لل المستفيدي  وحقةقهت م  خدم   العدلي ، حيث تقةا الهيئ  بتنفيذ هذه ال ة

االتص ال  والبريد م  جه  وحم ي  للشرك   وال ه   الح  ل  عل  التراخيس الالزم  وفق   

 للقةاني  والتشريع   الن فذ  م  جه  أخرد.

 
 البريد قطاع تنظيمثانياً: 

  :يلي ما على الهيئة عملت البريد لقطاع التنظيمية الفعالية لضمان
 ، حيث ضمتالهيئ  ه تترأس والتي البريدي  للخدم   القط عي  االستش ري  الل ن  اجتم ع   أول  عقد •

 بي  للشراك  تع ي ا   وذلك ،له  المرخس البريد شرك   م  وعد  األر ني البريد شرك  م  كل

 في المن فس  تحفير أجل م  األطرف ك ف  بي  األفك ر وتب    والتع ون والخ ب الع ا القط عي 

 .البريد قط ع
 البريد وشرك  المعلةم   وتكنةلةجي  االتص ال  وزار  م  المشكل  الل ن  أعم   في المش رك  •

 .االر ني البريد شرك  عمل تنظت التي التشريع   لتعديل األر ني
 مشغلي الت اا مراقب  ال  ب اض ف  األ اء، عقد لشروط الع ا البريد مشغل تنفيذ مراقب  في االستمرار •

 .لهت المرخس الخ ب البريد
 والقي ا البريدي ، البع ئث نقل في الع م  والسالم  الصح  بمع يير البريد شرك   الت اا م  التأكد •

 .للقض ء وتحةيله  المخ لف  ال ه   عل  الضبةط   وتكثيص  وري  تفتيشي  ب ةال 
 والقي ا الخ ب البريد ومشغلي االر ني البريد شرك  خدم   م  المنتفعي  شك ود استقب   •

 .الشك ود هذه لحل الالزم  ب الجراءا 
 القض ئي  ال ه   ال  وتحةيلهت وضبطهت ترخيس  ون البريدي  الخدم   مقدمي عل   جةال  تنفيذ •

 .المختص 
خال  الثالث أعةاا الم ضي   بريدي  خدم   لمقدمي رخس منلول ي    وتنةع الخدم   المقدم  تت  •

  ك لت لي:

م   2016بلغ عد  مشغلي البريد المرخصي  في قط ع الخدم   البريدي  مع نه ي  الع ا حيث  -

( مشغل 69)، ( مشغلي  ح  لي  عل  رخص  مشغل بريد/ فئ   ولي8)، ( مشغل77م مةعه )

 بريد ح  ل عل  رخص  مشغل بريد/ فئ  محلي.

 (15ك لت لي؛ )  رخص  بريد مةزع (17 )م  م مةعه  بمنل 2015الع ا  ال ق مت الهيئ  خ -
 لشرك  وعليه فقد بلغ عد  ا  ولي،رخص  بريد/ فئ   (2و)رخص   محليرخص  بريد/ فئ  

 .مرخص  ( شرك 56)م  م مةعه  2015مع نه ي  الع ا  بريدي رخص  لتقديت الخدم   الملا
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ليصبل بذلك عد   محليرخس مشغل بريد خ ب فئ   (4)ا در  الهيئ   2014وفي ع ا  -

مرخص ؛ منه   شرك  (39)م  م مةعه  المملك  في البريدلتقديت خدم    المرخص  شرك  ال

   ولي.تعمل كمشغل بريد خ ب/فئ   (6)و محلي،تعمل كمشغل بريد خ ب/فئ   شرك  (33)

 
 كترونيةاإللثالثاً: قانون المعامالت 

نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق  المطلوبة بموجبالهيئة بصياغة مسودات التعليمات  قامت

 في هذا المجال. ةسيصار الى اعتماد تلك المسودات واصدارها كتعليمات ناظم، حيث االلكتروني

مسة   تعليم   منل الرخص  أو االعتم   ل ه   التةثيا االلكتروني )ب الض ف  ال  الملحا الخ ب  •

 متطلب   والشروط الفني  الةاجب تةافره  لدد جه   التةثيا االلكتروني(.ب ل

 مسة   تعليم   التدقيا عل  أعم   جه   التةثيا االلكتروني. •

 مسة   تعليم   مراقب  أعم   جه   التةثيا االلكتروني. •

 لكتروني.مسة   تعليم   إلغ ء أو إيق ف العمل ب لرخص  أو االعتم   الممنةح ل ه   التةثيا اال •
 مسة   تعليم   تنظيت أعم   جه   التةثيا االلكتروني المخةل  ق نةن  . •

 
 
 (2012 – 2010)تأتي هذه الخطة اإلستراتيجية كمراجعة وإصدار ثالث للخطتين السابقتين لألعوام و

يتطلب ( 2020 – 2017ن وضع خطة إستراتيجية للسنوات المقبلة )أحيث  (2016-2013)ولألعوام 
توجهات الحكومة الواردة في السياسة العامة في قطاعات و 2025 االردن استراتيجيةإلى  االستناد

والتطورات التي حصلت في القطاع خالل  (2017-2012) االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد
صدور وثيقة السياسة العامة للحكومة لألعوام  في حال، وسيتم مراجعة هذه الوثيقة السنوات الماضية

 .الجديدة
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 تحليل أصحاب العالقة
 

 )المؤثرين(العالقة قائمة تحديد وتحليل أصحاب 

 الجهة
 درجة التأثير

 جوانب التأثير
 قليل متوسط عالي

 مؤسسات الدعم األفقي

 اصدار القوانين    √ جلس األمةم

، والرقابة على والسياساتاألنظمة إصدار    √ مجلس الوزرء
 أداء الجهاز الحكومي.

وزارة الصناعة والتجارة/ 
 دائرة مراقبة الشركات

 مديرية المنافسةو

والتعاون لمعالجة  المعلومات تبادل •  √ 
شكاوى المنافسة في قطاع االتصاالت 
كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين 

 االتصاالت. شركات الطرفين

على تسجيل شركات إجازة الموافقة  •
 االتصاالت والبريد.

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
وزير االتصاالت  /المعلومات

وتكنولوجيا المعلومات 
 والبريد.

 لالتصاالت العامة بالسياسة الهيئة ارتباط   √
 تراقب والتي والبريد المعلومات وتكنولوجيا

 إلى إضافة ،االتصاالت وزارة تطبيقها على
 االتصاالت وزارة مع الهيئة تنسيق إلزاميّة

 إضافةً الحاسوبية  األنظمة بشراء يتعلق فيما
 الحكومة موضوع عن الوزارة مسؤوليّة إلى

 .الهيئة به تشترك الذي اإللكترونيّة

وزارة التخطيط والتعاون 
 الدولي

 الفني الدعم منح على الهيئة حصول تنسيق  √ 
 .المانحين من المقدم والتقني

 الخارجية الرسمية الجهات مع التنسيق √   الخارجيةوزارة 
 لموظفي المغادرة تأشيرات اصدار وتسهيل

 .الهيئة

 السنوي لالنفاق الموازنة سقف تحديد •   √ وزارة المالية
 .المخصصات على والموافقه

 الى الهيئة موازنة في الفوائض تحويل •
 .العامة الخزينة

 .المالية االجراءات ومراقبة تنظيم •

 الفنية الموافقات استصدار بشأن التعاون   √ وزارة الداخلية
 ببعض المتعلقة التفتيش وإجراءات واألمنية

 .الهيئة أعمال

 االستشاري الدعم مجال في التعاون  √  وزارة تطوير القطاع العام
 .المؤسسي التطوير ألغراض

 المالية واالجراءات القرارات على الرقابة   √ ديوان المحاسبة
 والفنية واإلدارية.
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 جوانب التأثير درجة التأثير الجهة

اجراءات تطبيق احكام نظام  على الرقابة   √ ديوان الخدمة المدنية
 الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبها

 النزاهة بمنظومة الهيئة التزام على الرقابة  √  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
 للنزاهة الوطنية واالستراتيجية الوطنية

 والتعويضات التقاعدية الحقوق تحديد  √  االجتماعيمؤسسة الضمان 
 واالقتطاعات

 القضائية القرارات تنفيذ عن الناشئة التبعات √   المحاكم

 المتعلقة االحصائية بالبيانات الهيئة تزويد  √  دائرة االحصاءات العامة
 والبريد االتصاالت بقطاع

مركز تكنولوجيا المعلومات 
 الوطني

  المشتركة االلكترونية بالخدمات الهيئة تزويد  √ 
 الشبكة في المنضويّة المؤسسات لجميع

 بعض استضافةمثل ) اآلمنة اإللكترونيّة
، خدمة االكترونية الحكومة وتطبيقات خوادم

 لدى إلزام وجود إلى إضافة ،(االنترنت
 للتنسيق المؤسسات لجميع الوزراء رئاسة

 البرمجيات برخص يتعلق بما المركز مع
 حاقترتم ا كما مايكروسوفت، شركة مثل

 حال وفي الهيئة لكون المركز أهمية تعديل
 وتقديم اإللكتروني الدفع أنظمة تفعيل

 الربط على تعتمد سوف للمواطنين الخدمات
 .المركز خالل من يتم الذي

مؤسسة المواصفات 
 والمقاييس

 أجهزة إلدخال الفنية القواعد وضع عند  √ 
 المواصفات قانون أحكام مراعاة اإلتصاالت
 شاحن إدخال على موافقات منح.  والمقاييس

 .الخلوية اإلتصاالت أجهزة

، التنسيق لغايات مراقبة الطيف الترددي  √  القوات المسلحة األردنية
 تخصيص وتوزيع الطيف الترددي.

مركز الملك عبدهللا الثاني 
 للتميز )األداء الحكومي(

 التميز معايير تطبيق في المشاركة الزامية  √ 
 .( الجائزة عن الصادرة)

 متلقي الخدمة

قطاع 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 والبريد

 احتياجاتهم تقدير*   √ الشركات
 الهيئة الى المحولة المشاركة عوائد حجم*

 وتوقعاتهم احتياجاتهم تقدير  √  األفراد

الجهات 
 الرسمية

 وتوقعاتهم احتياجاتهم تقدير  √ 

 منظمات واتحادات وجمعيات عالمية ومحلية

 االردن/ الهيئة التزامات √   منظمة التجارة العالمية

 برامج خالل من والتقني  الفني الدعم تقديم √   المفوضية األوروبية
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 جوانب التأثير درجة التأثير الجهة

 المساعدات

وإصدار  ،لالتصاالت الدولية المعايير تحديد   √ االتحاد الدولي لالتصاالت
قرارات وتوصيات يتوجب على الهيئة 

 تنفيذها.

، وإصدار تحديد المعايير الدولية للبريد  √  اتحاد البريد العالمي
قرارات وتوصيات يتوجب على الهيئة 

 تنفيذها.

جمعية شركات تقنية 
المعلومات واالتصاالت 

 )انتاج(

 تبني آراء المشغلين والدفاع عنها  √  

 التأثير على قرارات الهيئة √   المستهلك حماية جمعية

 الوظيفي الرضى درجة •   √ موظفي الهيئة

 التنظيمي الوالء مستوى •

 االنتاجية •

  المؤسسية الثقافة نمط •

 قبل من المقدمة الخدمات جودة في التاثير •
  الهيئة

 
 

 )المتأثرين( العالقةقائمة تحديد وتحليل أصحاب 

 الجهة
 درجة التأثير

 جوانب التأثر
 قليل متوسط عالي

 متلقي الخدمة

قطاع 
االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات 

 والبريد
 

 الصادرة القرارات والتعليمات من التأثر   √ الشركات
 والتفتيش الرقابة ونتائج الهيئة عن

 الصادرة القرارات والتعليمات من التأثر   √ األفراد
 والتفتيش الرقابة ونتائج الهيئة عن

 الصادرة القرارات والتعليمات من التأثر   √ الجهات الرسمية
 والتفتيش الرقابة ونتائج الهيئة عن

 والتقارير والمنشورات بالبيانات التأثر  √  الباحثون في القطاع
 الهيئة عن الصادرة

 الجهات الرسمية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعلومات

 العامةالمساهمة في تطبيق السياسة    √

 وزارة المالية
 الخزينة الى المحولة المالية الموارد   √

 العامة

 البنك المركزي
 البنك بين الموقعة التفاهم اتفاقية  √ 

 عمليات يخص فيما الهيئة و المركزي
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 جوانب التأثر درجة التأثير الجهة

 االلكتروني والتوثيق االلكتروني الدفع

 مؤسسة المواصفات والمقاييس
 الموافقات بعض منح في المشاركة  √ 

 المشترك والتنسيق االجهزة على النوعية
 المواصفات وضع في

 القوات المسلحة األردنية
التنسيق بخصوص إتاحة الترددات   √ 

 ومراقبة الطيف الترددي.

 هيئة االعالم

 الموافقات بعض منح في المشاركة •   √
  واالذاعية الفضائية بالمحطات المتعلقة

 التكاليف خدمات على المسبقة الموافقة •
 والتطبيقات المواقع وحجب المضافة

 دائرة الجمارك العامة

 المطلوب الجمركي االجراء وانهاء اجازة   √
 في بعمل الهيئة للمواد ذات العالقة

 بمهام وتفويضها الجمركية المراكز
 لصالح االجهزة ادخال اجور تحصيل

 الهيئة

 دائرة االحصاءات العامة
 المتعلقة االحصائية بالنتائج اهتزويد √  

 الهيئة بعمل

 وزارة الصناعة والتجارة

 شركات تسجيل على الموافقة اجازة  √ 
والتعاون لمعالجة ، والبريد االتصاالت

شكاوى المنافسة في قطاع االتصاالت 
كما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين 

 الطرفين.

 ومحلية عالمية وجمعيات منظمات

جمعية شركات تقنية المعلومات 
 واالتصاالت )انتاج(

القرارات الصادرة عن و بالتعليمات التأثر  √ 
 الهيئة

 جمعية حماية المستهلك

 بعالقة  الخاصة الهيئة وقرارات سياسات   √
 المتعلقة واالنشطة بالمشغليين المشتركين

 ومعالجة للمواطنين التوعية بحمالت
 الشكاوى

 لالتصاالت الدولي االتحاد
 المتعلقة االحصائية بالنتائج تزويدها  √ 

 الهيئة بعمل

 والتحفيز والتطوير التدريب   √ موظفو الهيئة
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 "لتحسين البيئة الداخلية  "الخيارات االستراتيجية
 

 العوامل الخارجية
 العوامل التشريعية العوامل البيئية العوامل التكنولوجية العوامل االجتماعية االقتصاديةالعوامل  العوامل السياسية

 مواطن التحسين

تطوير وتطبيق منهجيات 
 القيادة الفعالة والداعمة 

 والشركاء.الخيار االستراتيجي: تطوير وتطبيق منهجيات التميز في القيادة الفعالة والداعمة للعاملين ومتلقي الخدمات 

تطوير وتطبيق نظام 
متكامل الدارة الموارد 

 البشرية

 الخيار االستراتيجي: تحفيز وتطوير العاملين ضمن إطار الكفايات التنظيمية والفنية واالقتصادية والوظائف المساندة.

استكمال دورة ادارة 
الموارد المالية وعمليات 

 التدقيق الداخلي

 مستوى فعالية وكفاءة ادارة الموارد المالية وتوظيف نتائج الرقابة والتدقيق.زيادة الخيار االستراتيجي: 

تطوير وادامة االصول 
 والبنية التحتية

 الخيار االستراتيجي: إعادة توظيف األصول والبنية التحتية لتلبية االحتياجات التنظيمية.

تطوير فاعلية وكفاءة 
العمليات والخدمات 

 الرئيسية والمساندة

 الخيار االستراتيجي: ربط نتائح العمليات والخدمات بتحقيق الغايات المؤسسية.

اإلدماج الفعال للشركاء 
في تصميم ووضع 
السياسات والخطط 

 والعمليات. 

 الخيار االستراتيجي: تطوير إطار عمل مؤسسي شامل ومستدام مع الشركاء.

تطوير اجراءات وأدوات 
رصد توقعات وقياس 
 رضا متلقي الخدمات 

 الخيار االستراتيجي: تطوير نظام إلدارة العالقات مع متلقي الخدمات. 
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 التوجه االستراتيجي

 
لوجيا المعلومات ووتكناالتصاالت  يعم النمو في اداء قطاعالتركيز على تحديد وتطوير نوع ومستوى التدخالت التنظيمية بما يد

  البريدقطاع و
 

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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وانخفاض المساهمة المباشرة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد في الناتج المحلي إن تراجع معدل النمو االقتصادي الوطني، 

يكون اإلجمالي، اضافة الى اتخاذ قرارات حكومية بزيادة الضرائب والرسوم على خدمات االتصاالت؛ يجعل الهيئة أمام تحٍد كبير يتطلب منها أن 

أجل تحقيق التوازن في أداء هذه القطاعات لجعلها مستدامة أوالً، ومتنامية ثانياً من خالل تبني معادلة تتيح  نوع ومستوى التدخالت التنظيمة فعال من

جعة األطر اإلبقاء على منافسة فاعلة ونمو في المساهمة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في هذه القطاعات؛ األمر الذي يتطلب مرا

بما يتوافق مع نتائج تقييم عوامل السوق، ومتطلبات السياسة العامة، والتهيئة الداخلية الستيعاب التكنولوجيا القادمة والتي في  التنظيمية وتطويرها

ً مقدمتها الجيل الخامس لالتصاالت المتنقلة ومفهوم "انترنت األشياء"، وكذلك مواكبة التطورات المتعلقة بقطاع البريد فنياً وتشريعياً   .وتنظيميا

 

الستجابة إن عملية مراجعة األطر التنظيمية تعني تطوير استجابة هذه األطر لمعطيات السوق والسياسة العامة والتوجهات العالمية، وبالتالي فإن ا
 تكون باتخاذ أحد أو أكثر من التصرفات التالية: 

 
 ح لي .التنظيمي  الطر األمراجع  وتطةير  .1

 

 التنظيمي  ج ئي   أو كلي  .االنسح ب م  بعض التدخال   .2

 

 إض ف  أطر تنظيمي  جديد  تتيل تدخال  جديد .  .3

 
التصرفات السابقة سينعكس بالضرورة على مراجعة وتطوير العمليات المؤسسية من أجل ربطها باألطر  باألخذ بعين االعتبارإن تطوير االستجابة 

في أداء  المستدامونية من ناحية أخرى ألجل زيادة األثر التنظيمي للهيئة في تحقيق النمو التنظيمية المطورة من ناحية، وربطها بجميع الغايات القان

 القطاعات المستهدفة.
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 مسار التوجه االستراتيجي 

 

 

 

 
 التوجهات العالمية

، قانون قانون االتصاالت 

الخدمات البريدية، قانون 

 المعامالت االلكترونية

 متطلبات السياسة العامة

 نتائج السوق

المساهمة في الناتج 

 المحلي
 ادخال تكنولوجيا حديثة

في أداء  معايير النمو

  القطاعات

 مستوى المنافسة
حماية مصالح 

 المستفيدين

 

التدخالت 

 التنظيمية

 نوع التدخل

مستوى 

 التدخل

مراجعة 

وتطوير 

العمليات 

 المؤسسية

بناء القدرات 

المؤسسية 

وكفايات 

 العاملين

ي 
يم

ظ
تن
 ال

ثر
أل
ا

مو
 ن
ي

ف
 

ء 
دا

أ

ت
عا

طا
لق
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 الرؤية
 

ً للأكثر القطاعات  ،البريد قطاعواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يالتميز في جعل قطاع على  ونمدعما
 .1على الصعيد اإلقليمي أداًء في التنظيم األفضلالصعيد الوطني و

 

 الرسالة
 

 المنافسة تحفزو ،البريد قطاعاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وي قطاع أداء ميتنظل مستقلة حكومية هيئة
 بماو مالئمة بأسعار وتقديمهاتطبيق معايير جودة الخدمات  تراقبو ،مصالح المستفيدين منها تحميو ،فيها

 موارد على وباالعتماد الشركاء، مع مؤسسي عمل إطار ضمن القطاعات هذه أداء في المستدام النمو يحقق
 .ومتميزة متخصصة بشرية

 

 القيم الجوهرية
 

 المستدامة الشراكة •
 الشراكة هذه استدامة بضرورة وتؤمن شركائها كافة مع مؤسسي عمل إطار إقامةالهيئة بأهمية  تؤمن
معدالت  زيادة فيو ياً،يسهم في تميز الهيئة إقليم الشركاء مع فالتعاون الهيئة، رسالة عليها أكدت التي

 .الهيئة رؤية تضمنته ما وفقنمو القطاع مقارنةً مع القطاعات األخرى 
 

 الخدمات لمتلقي اإلصغاء •
 وقد الخدمة متلقي احتياجات رصد على تعتمد العمليات هذه ومخرجات عملياتها تصميم بأن الهيئة تؤمن
ً  ذلك ظهر  .االستراتيجي لتوجهها بنائها في واضحا

 

 النتائج على التركيز •
ً الهيئة على نتائجها المؤسسية  زتركّ   بالنتائج.  الموجه األداء بمبدأ منها إيمانا

 

 المستمر التحسين •
وتطوير الكفايات الفنية  خدماتها وتحسين إجراءاتها وتبسيط عملياتها تصميم إعادة على الهيئة تعمل

 .مستمر بشكل وذلكوالمساندة لموظفيها 
 

 الحاكمية الرشيدةمعايير  تطبيق  •
 في والمصداقية الثقة زيعزتو المؤسسية والمساءلة والشفافية نزاهةال تؤمن الهيئة بضرورة تعزيز مبادئ

 .العمل بيئة
 
 
 

                                                           
 (MENA countries و  الشرق األوسط وشم   افريقي  ) و  ااقليت:  1
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  األهداف االستراتيجية
 

 

 .البريد قطاعاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و يالفعالية التنظيمية األمثل في قطاع تحقيق .1
 

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت يقطاع في زةفمح استثمارية بيئة وايجاد الفعالة المنافسة ضمان .2
 .البريد قطاعو
 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يقطاع فيالهيئة في حماية مصالح المستفيدين  فعالية تعزيز .3
 .البريد قطاعو

 
 .هافي للعاملين الوظيفية والكفايات للهيئة المؤسسية القدرات تنمية .4
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 األهداف التشغيلية 
 

 .البريد قطاعو المعلومات وتكنولوجيا االتصاالتي قطاع في األمثل التنظيمية الفعالية تحقيق .1
 
ً  التنظيمية ألطرا تطوير 1-1 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يقطاعومستجدات  لمتطلبات وفقا

 .البريد قطاعو
ً  الرئيسية العمليات تطوير 1-2  .المقرة التنظيمية التدخالت ومستوى لنوع وفقا

 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يزة في قطاعفوايجاد بيئة استثمارية مح ضمان المنافسة الفعالة .2

 .البريد قطاعو
 
 .السوق دخول وعوائق الهيمنة من الحد 2-1
االتصاالت وتكنولوجيا  يرفع مستوى التزام المشغلين بالتشريعات واألطر الناظمة لقطاع 2-2

 .البريدقطاع والمعلومات 
االتصاالت وتكنولوجيا  يتشجيع المشغلين على إدخال خدمات ابتكارية حديثة في قطاع 2-3

 .البريد قطاعوالمعلومات 
 إدارة الموارد النادرة. يفعالية وكفاءة الهيئة ف تطوير 2-4

 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يفعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين من قطاع تعزيز .3

 .البريد قطاعو
 
 البريدخدمات و المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بخدمات المستفيدين لدى الوعي زيادة 3-1

 .وخدمات التوثيق اإللكتروني
االتصاالت وتكنولوجيا  يخدمات قطاعرفع مستوى تدابير  حماية مصالح المستفيدين من  3-2

 .البريدقطاع والمعلومات 
االتصاالت  يفعالية وكفاءة الهيئة في مراقبة جودة الخدمات المقدمة في قطاع تطوير 3-3

 .والرقابة على أعمال جهات التوثيق اإللكتروني البريد قطاعووتكنولوجيا المعلومات  
وعها في المملكة وتنوتكنولوجيا المعلومات  االتصاالتئمة أمن أنظمة المدى كفاية وم ضمان 3-4

 .ذات العالقة ستمرارية الخدمة في البنية التحتيةال وقدرتها العامة على التكيف
 
 .هافي للعاملين الوظيفية والكفاياتللهيئة  المؤسسية القدرات تنمية .4

 
 تفعيل أثر العمليات المساندة في تحسين نتائج العمليات الرئيسية. 4-1
 الداعمة للعمليات الرئيسية والمساندة. الوظيفية الممارسات تطوير  4-2
 تمكين الهيئة باالمكانيات الفنية من أنظمة وبرامج تقنية. 4-3
 تنمية الكفايات الوظيفية المرتبطة بالعمليات الرئيسية والمساندة. 4-4
 جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزاً. 4-5
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 ارتباط االهداف االستراتيجية بالمحددات التشريعية والوطنية
 وقد تم ربط األهداف االستراتيجية للهيئة بالغايات المؤسسية والمحددات الوطنية والتشريعية، وكما هو مبين في المصفوفة التالية:

األهدددددددددددددددددددددددددد ا  

 اإلستراتيجية
 االرتباط نقاط األه ا  الوطنية رؤية األردن الغايات المؤسسية

تحقيدددددددددددددددددا  .1

الفع ليددددددددددددددد  

التنظيميددددددددددد  

األمثددددل فدددددي 

 يقطددددددددددددددد ع

االتصدددددد ال  

وتكنةلةجيدددددد  

المعلةمددددددد   

قطدددددددددددددددد ع و

 .البريد

 

 تنظيت قط عي االتص ال  وتكنةلةجي  المعلةم    •

 وضع وتطبيا شروط ومع يير الترخيس والمةافق   النةعي   •

 مراجع  تقييت مدد الح ج  لتعديل مستةد تنظيت الخدم   •

االتصد ال  وتكنةلةجيد  المعلةمد   علد  التنظديت  تش يع قطد عي •

 الذاتي.

وضع األسس التي يلت ا مشغل البريد الع ا بمراع ته  عندد تحديدد  •

بدد  الخددم   التددي يقددمه  بمةجددب الحدا الحصددرع الممندةح لدده 

 ( م  هذا الق نةن .    12وفق  الحك ا الم    )

الع مد  المقدر  تنظيت الخدم   البريديد  فدي المملكد  وفقد  للسي سد   •

 م  م لس الةزراء وإ دار التعليم   المتعلق  به .

إ دار الرخس لمشغلي البريد الخ ب بمةجب نظ ا يصدر لهذه  •

الغ يددد  تحدددد  فيددده أسدددس التدددرخيس وشدددروطه والرسدددةا التدددي 

 تستةفيه  الهيئ  مق بل ذلك.

م تمددع نمدد   •

 ومستقر

تطدددددةير البيئددددد  الق نةنيددددد  لتسدددددهيل تبندددددي  •

 لةجي  ال ديد واستخداا التكنة

 

التنظدددددددددديت الفعدددددددددد    •

والمسدددددددددددددددددددددددت يب 

لمسدددددت دا  السدددددةق 

ومتطلبدددد   السي سدددد  

الع مدددد  والتطددددةرا  

المتسدددددددد رع   فددددددددي 

تع يدد   ور قط عدد   

االتصددد ال  والبريدددد 

وتكنةلةجيدددددددددددددددددددددددد  

المعلةمدد   فددي النمددة 

 االقتص  ع الةطني 

ضددددددددددددددددم ن  .2

المن فسددددددددددددد  

الفع لددددددددددددددددد  

واي ددد   بيئددد  

اسدددددددددتثم ري  

محفدددد   فددددي 

 يقطددددددددددددددد ع

االتصدددددد ال  

وتكنةلةجيدددددد  

المعلةمددددددد   

 قطدددددددددددددددد عو

 .البريد

 المعلةم   وتكنةلةجي  االتص ال  قط عي تنظيت •

 حم ي  مص لل المستفيدي  •

 السةق عةامل تقييت عل  ب العتم  تحفي  المن فس   •

 إ ار  طيص التر  ا  الرا يةي  •

 مراقب  الت اا المرخس لهت بشروط الرخص  •

 الذاتيتش يع القط ع   عل  التنظيت  •

زيدد    الددةعي العدد ا بأهميدد  القط عدد   وتأثيرهدد  ااي دد بي علدد   •

 التطةر االقتص  ع واالجتم عي

مراقبد  تنفيدذ مشددغل البريدد العد ا لشددروط عقدد األ اء المبدرا معدده  •

وتقديت تقرير بذلك إل  الدةزير خدال  شدهري  مد  نه يد  كدل سدن  

بهدذا  م لي  وفي أع وقت نخر تدراه ضدروري  مرفقد  بده تة دي ته 

 الخصةب. 

مراقب  تنفيذ أحك ا هذا الق نةن والتحقيدا فدي أع مخ لفد  ألحك مده  •

 واتخ ذ االجراءا  المن سب  بشأنه .

قطدددددددددددددددد ع  •

خدددددددددددددد ب 

 يندددددددد ميكي 

ومندددددددددد فس 

 ع لمي   

ضدددم ن البيئددد  التن فسدددي  الع  لددد  والمن سدددب   •

 لحم ي  االستثم را .

زيدد    مسدد هم  القطدد ع فددي الندد ت  المحلددي  •

وتطةيرهددد  والتدددي لهددد  وتنميددد  الصددد  را  

األثدددددر األكبدددددر فدددددي جدددددذب االسدددددتثم را  

 للقط ع   األخرد.

نشددر وتعميددا اسددتخداا تطبيقدد   تكنةلةجيدد   •

المعلةم   للمس هم  في التنميد  االقتصد  ي  

 واالجتم عي 

تحسددي  مسددتةد الخدددم   البريديدد  وتطددةير  •

 نظ ا عنةن  وطني ف عل

تطددددةير وتنفيددددذ برندددد م  شدددد مل للحكةمدددد   •

 ني االكترو

التركي  عل  قةد السةق م  خال  انسح ب  •

 الحكةم  م  ملكي  شرك  البريد األر ني.

اسددددددددددتدام  ونمددددددددددة  •

قط عدد   االتصدد ال  

وتكنةلةجيدددددددددددددددددددددددد  

المعلةمدددد   والبريددددد 

يسهت في زي    الن ت  

المحلددددددي ااجمدددددد لي 

وتحسدددي  المؤشدددرا  

االقتصددددددددددددددددددددددددد  ي  

 واالجتم عي  الةطني  
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األهدددددددددددددددددددددددددد ا  

 اإلستراتيجية
 االرتباط نقاط األه ا  الوطنية رؤية األردن الغايات المؤسسية

تحسي  فع لي   .3

الهيئددددد  فدددددي 

حم يدددددددددددددددددد  

مصددددددددددددددد لل 

المسدددددددتفيدي  

ي قطددد ع فدددي

االتصدددددد ال  

وتكنةلةجيدددددد  

المعلةمددددددد   

قطدددددددددددددددد ع و

 .البريد

حم يدددد  مصدددد لل المسددددتفيدي  ومراقبدددد  االشددددخ ب وال هدددد     •

المرخس لهد  للتأكدد مد  االلتد اا بشدروط الرخصد  بمد  فدي ذلدك 

مةا ددددف   الخدددددم   المقدمددددد  وجة تهدددد  وأسددددع ره  واتخددددد ذ 

 ءا  الق نةني  الالزم  بحا م  يخ لص هذه الشروط.االجرا

جمددددع المعلةمدددد   المتعلقدددد  بقطدددد عي االتصدددد ال  وتكنةلةجيدددد   •

المعلةمددد   اعددددا  تقددد رير ومنشدددةرا  وارشددد  ا  للمسدددتفيدي  

وا داره  وكذلك إعدا  البرام  ااعالمي  الالزم  ل ي    الةعي 

همدد  ااي دد بي العدد ا المتعلددا بأهميدد  هددذي  القطدد عي  ومدددد تأثير

 عل  التطةر االقتص  ع واالجتم عي في المملك .

م تمددع نمدد   •

 ومستقر

مةاطندددددددةن  •

منتمددددددددددددةن 

 ومش ركةن

خددددددددم   حكةميددددددد   • تحسي  مستةد الخدم  . •

ف علددد  وق ئمددد  علددد  

العدالدد  وتركدد  علدد  

 المةاط .

بنيدددددددددددددد  تحتيدددددددددددددد   •

بمةا ددددف   ع لميدددد  

 تدعت التنمي .

تنميدددددددددددددددددددد   .4

القددددددددددددددرا  

المؤسسدددددددددي  

للهيئددددددددددددددددددد  

والكف يددددددددد   

الةظيفيدددددددددددد  

 .ه للع ملي  في

تعمل الهيئ  عل  تطةير مةار ه  البشري  استن  ا  إل  أحك ا نظ ا  •

 الخدم  المدني  والتعليم   الص  ر  بمةجبه 

 يرتبط تحقيا الغ ي   المؤسسي  بةجة  أنظم  عمل إجرائي  •

الهيئددد  مشدددترك  فدددي جددد ئ   الملدددك عبددددا الثددد ني لتميددد  األ اء  •

ولتحقيا مع يير التمي  يتطلب بن ء القددرا  المؤسسدي   الحكةمي،

 لتحسي  الكف ي   الةظيفي 

حكةم  ذا   •

كفددددددددددددددددد ء  

 وف علي .

تنفيذ برن م  إ الح القط ع الع ا المقدر مد   •

لتحقيدددا  2004م لدددس الدددةزراء فدددي العددد ا 

إ ار  اقتصدددد  ي  كفددددؤ  للمددددةار  التنظيميدددد  

 والم لي  في القط ع الع ا.

المدددددددةار  البشدددددددري   •

المتخصصدد  والكفددؤ  

ت يدددد مددد  اانت جيددد  

المؤسسي  وتع ز م  

 ور الهيئدددد  وأثرهدددد  

فددددددددددددددي التنميدددددددددددددد  

االقتصددددددددددددددددددددددددد  ي  

 واالجتم عي  
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