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  وتكنولوجيا المعلومات الرؤية الملكية السامية لقطاع االتصاالت

   

   

  

دنا  د اعتم تدامة، فق ة االقتصادية المس ي للتنمي و المحرك الحقيق " إدراكاً منا بأن استثمار القطاع الخاص ه
ي،  ي االقتصاد األردن ي القطاعات الرئيسة ف تثمار ف ذا االس ذه خطة عمل تهدف إلى تشجيع ه وتتضمن ه

م وضمان  يم المالئ ن خالل الخصخصة والتنظ ذه القطاعات م الخطة سّن التشريعات الهادفة إلى تحرير ه
  المنافسة العادلة "

  

  من أقوال جاللة الملك عبد هللا الثاني المعظم 

ومواكبة وتكنولوجيا المعلومات    " من الضروري ممارسة البناء على ما حققه االردن في قطاع االتصاالت
  " الهام في توظيف الكفاءات الشابة  اخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع
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  كلمة رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي

  

  

  الدكتور المهندس غازي الجبور

 رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي

  

د  اع البري ات وقط ا المعلوم االت وتكنولوجي ات االتص ل قطاع ً تمثّ ا يّا  ركن املة لأساس ة الش ة التنمي منظوم

ف دول الع ات الالمستدامة وإحدى أهّم محّركات االقتصاد في مختل ذه القطاع ُر له أثيُر الكبي نعكس الت م، إذ ي

ن  ه م ا يتلقون ودة م رتبط بج ر، وت كل مباش اس بش اة الن ى حي ة عل ة أم الحيوي ت حكومي واء أكان دمات س خ

ة  ي البني تثمار ف ال واالس ة األعم ي وأتمت و االقتصاد الرقم خاصة، ال سيّما في ظل توجه مختلف الدول نح

 التحتية التقنية من أجل تمكين التحّول الرقمي وتطوير كفاءة األداء في مختلف المجاالت.

ة األر ة المملك د أدركت حكوم ة فق مية واستشعاراً لهذه األهمي ادة الهاش ه القي ةً بتوجي مية، مدفوع ة الهاش دني

ز  ي تعزي د ف اع البري ات وقط ا المعلوم االت وتكنولوجي اع االتص ة قط ر أهميّ ٍت مبّك ذ وق يدة، من الرش

وطننا في التقّدم واالزدهار، وتمثّل ذلك بعدد من الخطوات اإلجرائية التي كان من أهّمها إنشاُء هيئة   فرص

يم  ولألتكون بذلك  ١٩٩٥ت سنة تنظيم قطاع االتصاال هيئة تنظيمية في المملكة، حيث تولّت مسؤولية تنظ

ك  إضافةً إلىقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،  ذ ذل ةً من تولّي تنظيم قطاع البريد في المملكة، محقّق

ات ذه القطاع ّور ه رة تط ريع وتي ي تس همت ف دة أس ازاٍت عدي ةً، وإنج ة هام زاٍت نوعي ت قف ة،  الوق الحيوي

  وتعزيز مستويات دعمها ومساندتها لمساعي المملكة التنموية وتوجهاتها التطويرية. 

ذه   ي ه ال ف م األعم ّو حج ى نم ة، إل ود الوطني ف الجه وقد أدى هذا االهتماُم الكبير، فضال عن تظافر مختل

ا، اع إيراداته ات، وارتف ي اإلجم  القطاع اتج المحلّ ي الن اهمتها ف بة مس ادة نس ن وزي الً ع ة، فض الي للمملك

االت  ال االتص ي مج دة ف دول الرائ ن ال دة م فها واح ةً بوص ةً مرموق ة وعالمي معةً إقليمي اب األردن س إكس

ى المحافظة  يم قطاع االتصاالت إل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية، وهو ما نسعى في هيئة تنظ
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ع عليه، وتعزيزه بقصص نجاح جديدة، تلبّي طموحات قياد ي يتوقّ ة الت تنا الرشيدة نحو هذه القطاعات الهام

ي عصر  الم ف ي يشهدها الع رات الت ي ظّل المتغيّ ة ف أن يزداد مستوى تأثيرها في مختلف المجاالت الحيوي

ة  الثورة الصناعية الرابعة، وما فيها من فرص وتحديات كثيرة ومتنوعة عّززت على نحو واضح من أهميّ

ت  هذه القطاعات وأظهرت على ار الالف ك عن االنتش نحو الفت دورها االستثنائي في الحياة البشرية، ناهي

د  ي قطاع البري اً ف ر جلي ذا يظه ن خالل الشركات المرخصة وه ديم الخدمات م ذي يشهدفي تق اداً  ال ازدي

  ملموساً في اعداد المرخصين والذين ستتاح لهم الفرصة لتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة. 

 

ة وأخيراً فإنّ  عد اإلداري ف الُص ى مختل  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت تؤمن بحتمية االرتقاء بجودة أدائها عل

ى  ز عل ن أدوات التميّ والتقنية والتنظيمية والرقابية وغيرها، وتهتم برفع كفاءة مواردها البشرية وتمكينها م

ات ا ي نحو مستمر، من أجل بلوغ األهداف االستراتيجية لها، وتوفير كل مقوم اح للقطاعات الت دعم والنج ل

ة  يرة التنمي ي مس ذه القطاعات ف ة له تضطلع الهيئة بمسؤولية تنظيم أعمالها لضمان تحقيق المشاركة الفاعل

  الشاملة المستدامة، وتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.
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  ةــــــدمـــــقـــالم
  

م  انون االتصاالت رق نة  ١٣أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب ق ة ١٩٩٥لس ، كمؤسسة حكومي
  مستقلة معنية بتنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. 

  

ي  ات ف ا المعلوم تقع على الهيئة مسؤوليات ومهام عديدة من ضمنها "تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجي
ان اً لق ة وفق ا المملك االت وتكنولوجي دمات االتص ديم خ ة لضمان تق ة للحكوم ة العام االت والسياس ون االتص

اعي  ل لقط ق األداء األمث ا يحق تفيدين، وبم الح المس ة مص ة وحماي عار معقول ة وأس وية عالي ات بس المعلوم
ا  االت وتكنولوجي اعي االتص يم قط س تنظ ع أس ى "وض افة ال ات"، اض ا المعلوم االت وتكنولوجي االتص

ة الم ات التنمي يه متطلب ذي تقتض ديم الخدمات عى النحو ال ررة لتق علومات بما يتفق مع السياسة العامة المق
ق  ديمها لتحقي م بتق زم المرخص له ي يلت ة الت الشاملة في المملكة"، و"تحديد الحد األدنى لدرجة جودة الخدم

ة  ول تقني زامهم بحل م ودون ال رخص له ع الم اور م تفيدين بالتش ات المس ام  حاج ن المه ا م ددة" وغيره مح
  التنظيمية المتخصصة.  

ة االردن ل المملك ي تمثي ة ف اهم الهيئ ع وزارة اوتس اون م مية بالتع ة الهاش ادةي ي والري اد الرقم ي  إلقتص ف
ة  ي المملك د ف اع البري يم قط ام تنظ ة مه ولى الهيئ ا تت ة، كم ام الهيئ ة بمه ة ذات العالق ل المتخصص المحاف
انون  ام ق ذاً ألحك انون تنفي زامهم بنصوص الق ن الت د م ة والتأك دمي الخدمات البريدي ومراقبة أداء جميع مق

 . ٢٠٠٧) لسنة ٣٤الخدمات البريدية رقم (

ى كما تتولى الهيئة مهمة تر دقيق عل ة والت ال المراقب ذ أعم ي، وتنفي خيص واعتماد جهات التوثيق االلكترون
  واالنظمة الصادرة بموجبه.  ٢٠١٥تلك الجهات وذلك بموجب أحكام قانون المعامالت االلكترونية 

  

ة  ل عالي اتف المتنق بكات اله ود ش ة بوج ي المنطق ية ف ر تنافس االت االكث واق االتص د أس ر األردن أح يعتب
ة الجو ل كاف ن قب تهالك خدمات االتصاالت م ى اس دة، وخدمات االنترنت عالية السرعة واالقبال الكبير عل

  شرائح المجتمع من االفراد وقطاع االعمال. 

ات تطورً  ا المعلوم ً وقد شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجي دما رً  ا وتق ة كبي اع المنافس ن ارتف رغم م ى ال ا عل
ي الى جانب عدم االستقرار في المنطقة وحقق القطاع العديد من االنجازات االقليمية وتباطؤ النمو االقتصاد

ن التشريعات ا وقوة في المنطقة، مدفوعً ا من اكثر القطاعات تطورً حيث يعتبر واحدً  ر االسواق وس ا بتحري
تراتيجية ة واالس اريع التنموي رامج والمش ذ الب ة وتنفي ة التنظيمي للوصول  والقوانين ذات العالقة وايجاد البيئ

  الى االقتصاد الرقمي والنمو في حجم السوق.

ي،  ا االقتصاد األردن وم عليه ي يق ية الت ائز االساس د الرك ات أح ا المعلوم يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجي
ه. و وض ب اص للنه ام والخ اع الع ين القط تركة ب ود المش ل الجه ث تتواص االت حي اع االتص ر قط يعتب
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الرئيسي لالقتصاد في جميع دول العالم، وقد أدرك األردن منذ البداية أهمية  وتكنولوجيا المعلومات الشريان
أتى إال  ن يت مواكبة التطور العالمي في هذا القطاع، وأن االستثمار في البنية التحتية وخدمات االتصاالت ل

ة ذه الغاي وفير خدمات االتصاالت، وله ي ت تثمار ف ، قامت من خالل فتح المجال أمام القطاع الخاص لالس
ار الحكومة بوضع الخطط االستراتيجية للقطاع، والتي حددت النظرة د  والمس ى النهوض بالقطاع وتحدي إل

نظم للقطاع دّ  ،األدوار لمؤسسات القطاع العام كم ةوالقطاع الخاص كمشغل ومق وزارة  ،م خدم االقتصاد ف
يم  الرقمي والريادة تعتبر مسؤولة عن وضع السياسات، وتتولى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مسؤولية تنظ

  وإيصالها للمواطنين. االتصاالت القطاع، أما القطاع الخاص فيتولى مهمة تقديم خدمات

االت  اع االتص ي قط تثمارات ف ة لالس ة وجاذب ة مواتي ي المملك تثمارية ف ة االس بحت البيئ ذلك أص ة ل ونتيج
ا  يتم وبشكل مستمر تطويرحيث جيا المعلومات، وتكنولو اع االتصاالت وتكنولوجي التشريعات الناظمة لقط

تحداث ى إس ل عل تم العم ا ي ات كم ي  المعلوم اص المحل اع الخ ام والقط اع الع ين القط ا ب راكة م اذج للش نم
ات، والدولي، سعياً لجعل األردن ضمن الئحة البلدان األكثر نفاذاً في مجال االتصاالت وت كنولوجيا المعلوم

ي  اهم ف ية تس ل رئيس ك لوجود عدة عوام ف المجاالت وذل ي مختل اً ف حيث شهد هذا القطاع تحسناً ملحوظ
ة ، تطويره ة قوي ة تحتي بكة اتصاالت وبني وفر ش باإلضافة إلى البيئة االستثمارية والقوانين المحفزة، يأتي ت

 ً   ة.والمدرب باإلضافة الى توفر العمالة الماهرة نسبيا

ّدمها  ي تق دمات الت ودة الخ توى وج اء بمس ة لالرتق اعيها الحثيث االت مس اع االتص يم قط ة تنظ ل هيئ تواص
ال والخدمات  ن األعم ة م ة متكامل لمختلف المستفيدين، وتعمل الهيئة على نحو دؤوب من أجل بناء منظوم

درة الهيالنوعية المنسجمة مع رؤيتها ورسالتها اللت ز ق ول تعزي ي ن تتمحوران ح دورها ف ام ب ى القي ة عل يئ
ة مصالح  تنظيم أداء قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وتحفيز المنافسة فيها، وحماي

  المستفيدين منها، ومراقبة معايير جودة الخدمات المقّدمة فيها. 

المنافسة الفعالة، والحد  تهيئة الظروف المالئمة لتحقيق اتفعلى مستوى تعزيز بيئة  قطاع االتصاالت ولغاي
دة ،  وفير خدمات جدي ى السوق، وت دخول إل تمرتمن آثار الهيمنة، وتجاوز عوائق ال د اس ة خالل  فق الهيئ

ا سعت  ٢٠١٩العام  ازات، كم ن اإلنج ق عدد م ى تحقي ا انعكس عل ذا اإلطار مم ي ه بمواصلة مساعيها ف
بربط عدد  مع االستمرار، ى متلقي الخدمةالجهد علالهيئة إلى تبسيط اإلجراءات الهادفة إلى توفير الوقت و

 ً ة، لضمان  من كوادرها إلكترونيا رك العقب ي جم ا الموجود ف دولي ومكتبه مع جمرك مطار الملكة علياء ال
ز االقتصاد   وبماتقديم الخدمات على نحو مستمر خارج أوقات الدوام الرسمي  ارة ويحفّ ة التج ّهل حرك يس

ات الخاصة واالستثمار، وواصلت الهي رددات والموافق رخيص الت ة الخاصة بت ئة عملها في مراجعة التعرف
ي بلغت  ة والت ا الخارجي ن خالل مكاتبه بأجهزة االتصاالت، فضال عن إعداد البيانات الجمركية المنجزة م

  . ٢٠١٩بياناً جمركياً خالل عام  ٨٢٦٦٤

ة وفي مجال تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي لمواك ة قامت الهيئ ة العالمي بة التطورات التقني
ة  وفّر حزم ترددي ن ضمنها إعالم شركات االتصاالت عن ت ان م بعدد من الخطوات الهامة بهذا الصدد ك
ة،  االت المتنقل امس لالتص ل الخ ا الجي بكات تكنولوجي غيل ش ى تش ارب عل راء التج ات إج ة لغاي متخصص

ف ا تخدامات الطي د اس دة لتحدي ة سالح الالسلكي ووضع خطة جدي ع مديري ارك م وي بالتش رددي الرادي لت
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بكات  الملكي، واتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة في بعض الحزم الترددية لغايات توفّر ترخيصها لتشغيل ش
  الجيل الخامس لالتصاالت المتنقلة، وغيرها من إجراءات تخدم جهود الهيئة في هذا المجال.

ز كما عملت الهيئة على زيادة ان تخدمين، وتعزي ة المس بة لكاف عار مناس ه بأس وفير خدمات ت وت ار اإلنترن تش
ي  ة، واستمرت ف اطق الريفي األخص المن ة وب اطق المملك ة من نفاذه خصوصاً النفاذ عريض النطاق في كاف
ة  عار معتدل ز بأس ي تتمي ت الت زودة لإلنترن ركات الم ن الش ة م ة المقدم روض التجاري ى الع ة عل الموافق

ي أسواق خدمات مخصصة للم ة ف ي تشجيع المنافس تمرار ف حافظات ذات نسب االنتشار المتدنية، مع االس
  اإلنترنت المحلية التي تقدم الخدمة بتقنياتها المختلفة. 

وفيما يتعلّق بتعزيز بيئة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وانطالقاً من أهمية خلق بيئة تنظيمية وتشريعية قادرة 
ع على تنمية وتحفيز ال تجارة اإللكترونية، قامت الهيئة بعدد من الخطوات اإلجرائية بهذا الصدد بالشراكة م

تخدام  القطاعات المعنية بالتجارة اإللكترونية في األردن، باإلضافة إلى مواصلة مساعيها في موضوع االس
لإلنترنت،  اآلمن لإلنترنت وذلك عن طريق وضع خطة شاملة للتوعية بمضمون إرشادات االستخدام اآلمن

  وغيرها من إجراءات في هذا المجال كتنظيم ورش العمل وتنفيذ الحمالت التوعوية المختلفة.

االت  دمات االتص غلي خ ن مش ة م دمات المقدم ودة الخ توى ج ين مس اعيها لتحس ة مس لت الهيئ ا واص كم
ة ال حماي ي مج ا ف لت جهوده ة، وواص ادة التغطي زامهم بزي ز الت ى تعزي ت عل ة، وعمل الح  المتنقل مص

ي  ة الت ر التوعي ي نش تمرار ف ع االس د، م ات والبري ا المعلوم المستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجي
تساعدهم في اتخاذ قرارات واعية بما يتعلق بمشترياتهم من خدمات االتصاالت، وعملت على تلقي ومتابعة 

ة و خاص ذوي اإلعاق دمات لألش ديم الخ نهم، وتق ة م كاوى المقدم دمات وحل الش ى خ اذ إل ن النف نهم م تمكي
امحيث تم  ،االتصاالت ات المختصة  ٢٠٢٠ في ع ع الجه ات م والت واإلتفاقي ى بعض البرتوك ع عل التوقي

  بهذا الخصوص. 

ذي النحو على القطاع لهذا التنظيمية الفعالية لضمان الهيئة سعت فقد البريد، قطاع مستوى على أما يح ال  يت
تفادة ن االس ي الخدمات م دمها الت ون يق من  المرخص ع ويض ودة رف دماتهم ج ة خ ع خاص ول م وم دخ  مفه
ارة ة التج ى اإللكتروني اع عل ث القط ل  حي ة تعم ى الهيئ وير عل ة تط راءات كاف ة اإلج ديها المتبع ي ل  والت
د قطاع يعتبر اذ البريدي، السوق في السريع التطور يقتضيها ة قطاع البري ة بني م تحتي ي للتحول داع  الرقم
 توصيل خدمة تقدم التي للشركات الرخص الهيئة منحت حيث أشكالها بمختلف اإللكترونية التجارة وخدمات
د مشغلي أداء مؤشرات بتعديل الهيئة قيام الى باإلضافة   الذكية التطبيقات خالل من الطرود  الخاص البري

 متعلق مؤشر إضافة تم حيث القطاع على المباشر وتأثيرها اإللكترونية التجارة مفهوم تطور مع يتناسب بما
ي البريدية الطرود عدد بإجمالي تم الت ن ت ارة منصات خالل م ة التج ي اإللكتروني دمها والت  المرخصون يق

 ً ً  محليا   .ودوليا

  

  
 



١١ 
 

  تحليل أصحاب العالقة
  قائمة تحديد وتحليل أصحاب العالقة (المؤثرين)

  الجهة
  درجة التأثير

  جوانب التأثير
  قليل  متوسط  عالي

  مؤسسات الدعم األفقي
  اصدار القوانين       √  مجلس األمة

ى أداء       √  ءامجلس الوزر ة عل ة والسياسات، والرقاب إصدار األنظم
  الجهاز الحكومي.

 وزارة الصناعة والتجارة
  

  √      كاوى ة ش اون لمعالج ات والتع ادل المعلوم تب
ي  ا ورد ف االت كم اع االتص ي قط ة ف المنافس

رفين  ين الط ة ب اهم الموقع ذكرة التف ع م م
 شركات االتصاالت.

 .التنسيق بخصوص الشكاوى  
ركات      √    دائرة مراقبة الشركات جيل ش ى تس ة عل ازة الموافق إج

 االتصاالت والبريد.
  رات التعاون في مجاالت تتعلق ة  التغي بمتابع

  على ملكية الشركات والتعديالت عليها.
ي  اد الرقم وزارة االقتص
اد  ر االقتص ادة/ وزي والري

  الرقمي والريادة.

√        وزير ة ب رتبط الهيئ االت ت انون االتص اً لق وفق
  االقتصاد الرقمي والريادة. 

  االت ة لالتص ة العام ة بالسياس اط الهيئ ارتب
ات  ا المعلوم دوتكنولوجي ات  والبري والسياس

ة،   ل الهيئ ة بعم رى المرتبط ط االخ والخط
اد  ا وزارة االقتص ى تطبيقه ب عل ي تراق والت

 الرقمي والريادة، واالستراتيجيات القطاعية.
  ق ا يتعل وزارة فيم ع ال ة م يق الهيئ إلزاميّة تنس

ى  افةً إل وبية إض ة الحاس راء األنظم بش
ة  وع الحكوم ن موض وزارة ع ؤوليّة ال مس

 ونيّة الذي تشترك به الهيئة.اإللكتر
 ة تركة   تزويد الهيئة بالخدمات االلكتروني المش

بكة  ي الش ويّة ف ات المنض ع المؤسس لجمي
 اإللكترونيّة اآلمنة.

  ى ة عل ات الموافق الوزارة لغاي ة ب ارتباط الهيئ
ات  ي المهم اد ف ة وااليف اركات الدولي المش

  الرسمية.
اون  يط والتع وزارة التخط

  الدولي
ي     √   دعم الفن نح ال ى م ة عل ول الهيئ يق حص تنس

  والتقني المقدم من المانحين.
ة ؤون  وزارة الخارجي وش

  المغتربين
  √      ات فارات والمنظم ات والس ع الجه التنسيق م

ات  ة لغاي ي الممكل ل ف ي تعم ة الت الدولي
ات  راخيص والموافق ى الت ول عل الحص
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  جوانب التأثير  درجة التأثير  الجهة
زة  واع أجه ف أن ال مختل ة إلدخ الالزم

 وتشغيلهااالتصاالت 
  ذ ة تنفي اص بمتابع ب الخ ع المكت يق م التنس

ات  الم لغاي ة الس ود اتفاقي ر البن تمري
يق  ات لتنس ة اتفاقي ى أي راف عل واإلش

 الترددات مع الجانب اإلسرائيلي
  دول ع ال ة لجمي ع وزارة الخارجي يق م التنس

رخيص  د ت ل عن ة بالمث دأ المعامل ل مب لتفعي
  . الترددات ومنح اإلعفاءات

 يطبق على الهيئة قانون الموازنة العامة.       √  الماليةوزارة 
 .تحويل االيرادات اوالً بأوال للخزينة 
  ات ب المخصص ات بموج رف النفق تم ص ي

ن  الواردة في الموازنة العامة وفقاً للسقوف م
ة  رة الموازن وزارة المالية والحواالت من دائ

 العامة.
 .تنظيم ومراقبة االجراءات المالية  

التعاون بشأن استصدار الموافقات الفنية واألمنية       √  الداخليةوزارة 
  والتعليمات المتعلقة ببعض أعمال الهيئة.

ي  وير األداء المؤسس إدارة تط
ة  ي رئاس ات ف والسياس

  الوزراء

√        اري دعم االستش ال ال ي مج اون ف التع
  ألغراض التطوير المؤسسي.

 منصة بخدمتكم 
  يم ام التنظ ى نظ ديالت عل اإلداري التع

  والهيكل التنظيمي.
ة       √  ديوان المحاسبة راءات المالي رارات واالج ى الق ة عل الرقاب

  والفنية واإلدارية.
ام       √  ديوان الخدمة المدنية ق احك راءات تطبي ى اج ة عل اإلدارة والرقاب

ادرة  ات الص ة والتعليم ة المدني ام الخدم نظ
  بموجبها.

ة   √      هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ة النزاه ة بمنظوم زام الهيئ ى الت ة عل الرقاب
  الوطنية واالستراتيجية الوطنية للنزاهة

ات   √      مؤسسة الضمان االجتماعي ة والتعويض وق التقاعدي د الحق تحدي
  واالقتطاعات

ات  ائي / الجه س القض المجل
  القضائية

  التبعات الناشئة عن تنفيذ القرارات القضائية      √
  بالقرارات التنظيمية.الطعون التي تتم 

القرارات الخاصة باالحكام الصادرة بخصوص 
  المخالفات المحولة الى المحاكم

ن  تم م ي ت بوطات الت ات والض ل المخالف تحوي
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  جوانب التأثير  درجة التأثير  الجهة
دائرة  أفراد الضابطة العدلية من موظفي الهيئة  ل

  اإلدعاء العام
ات االحصائية المت    √    دائرة االحصاءات العامة ة التعاون فيما يخص البيان علق

  بقطاع االتصاالت والبريد
فات  ة المواص مؤسس

  والمقاييس
ية     √   فات القياس ة والمواص د الفني ع القواع عند وض

  التي تتعلق بأجهزة االتصاالت.
رددي،       √  القوات المسلحة األردنية ف الت ة الطي ات مراقب يق لغاي التنس

  تخصيص وتوزيع الطيف الترددي.
   اتفاقية مراقبة الطيف الترددي      √  مديرية الحرب االلكترونية 

  √    هيئة االتصاالت الخاصة 
  

ث    ة الب ات مراقب ة لغاي ة تحتي تئجار بني اتفاقية اس
   االذاعي

ادي  س االقتص المجل
  واالجتماعي 

   توصيات تقرير حالة البالد     √  

وحدة مكافحة غسل األموال و 
  تمويل اإلرهاب

  √      ول ري ح كل س ات بش ادل المعلوم تب
ى  الشركات/المؤسسات التي تقدم للحصول عل

 .رخصة مشغل بريد خاص
  ال ي مج ين ف ة المرخص ة بمتابع اط الهيئ ارتب

وال  ة غسل األم لمكافح ي  وتموي اب ف اإلره
  مجال تقديم الخدمات البريدية

ة  ن العام/مديري ة األم مديري
  الدفاع المدني 

ي    √   ى الشركات/المؤسسات الت التعاون للكشف عل
ب دم طل د  تق غل بري ة مش ى رخص ول عل للحص

  .خاص إلصدار شهادة أمن وسالمة منشأة
األمن     √    دائرة المخابرات العامة ة ب ات المتعلق التنسيق لغايت تحديد المتطلب

  الوطني 
  فيما يتعلق بالتراخيص وحق الطريق.     √    أمانة عمان الكبرى والبلديات

  ن ص المه جيل رخ ى تس ة عل ازة الموافق إج
جيل وص تس االت بخص ركات االتص  ش

ة  ات النوعي ب  الموافق ي تطل ركات الت والش
  ألجهزة االتصاالت

   اتفاقية مشتركة حول الطيف الترددي  √      هيئة الطيران المدني

اني  دهللا الث ك عب ز المل مرك
  للتميز (األداء الحكومي)

ز     √   ايير التمي ق مع ي تطبي اركة ف ة المش الزامي
  (الصادرة عن الجائزة ).

ة     √    االدارة العامةمعهد  ع والزامي ات الترفي دريب لغاي س الت ذا الس تنفي
ار  ة بالمس ة المرتبط ط التدريبي ذ الخط تنفي
الل  ن خ وظيفي م ار ال اص بالمس دريبي الخ الت
از  ط واجتي ذ الخط وب تنفي ط ووج د فق المعه
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  جوانب التأثير  درجة التأثير  الجهة
  البرامج لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي

  .ألحكام نظام المشتريات الحكومية تنفيذا       √  إدارة المشتريات الحكومية
  متلقي الخدمة
اع  قط
االت  االتص
ا  وتكنولوجي
ات  المعلوم

 والبريد

ركات/  الش
  المؤسسات

√       تقدير احتياجاتهم  
 حجم عوائد المشاركة المحولة الى الهيئة  

  تقدير احتياجاتهم وتوقعاتهم    √    األفراد
ات  الجه
مية  الرس

  والدولية

  وتوقعاتهم تقدير احتياجاتهم    √  

  منظمات واتحادات وجمعيات عالمية ومحلية
  التزامات االردن/ الهيئة  √      منظمة التجارة العالمية

رامج   √      المفوضية األوروبية الل ب ن خ ي م ي  والتقن دعم الفن ديم ال تق
  المساعدات

دار       √  االتحاد الدولي لالتصاالت االت، وإص ة لالتص ايير الدولي د المع تحدي
  وتوصيات تسترشد بها الهيئة.قرارات 

رارات     √    اتحاد البريد العالمي د، وإصدار ق تحديد المعايير الدولية للبري
  وتوصيات تسترشد بها الهيئة.

يس  ي لتقي د األوروب المعه
  )ETSIاالتصاالت (

ا يخص     √   د بم المواصفات متابعة توصيات المعه
االت  أجهزة االتص ق ب ي تتعل ية الت القياس

  وملحقاتها
ة  ركات تقني ة ش جمعي
االت  ات واالتص المعلوم

  (انتاج)

  تبني آراء المشغلين والدفاع عنها     √  

االت  غلي االتص ة مش جمعي
  )GSMAالمتنقلة (

  √     .بناء القدرات 
  ة ات الدولي وص الممارس يات بخص التوص

 الفضلى.
  ن ة بخصوص أم ادات الفني التوصيات واإلرش

  البنية التحتية لشبكات االتصاالت .
  التأثير على قرارات الهيئة  √      جمعية حماية المستهلك

وظيفي       √  موظفي الهيئة ى ال ة الرض والء ، ودرج توى ال مس
ية، واالنتاجية، والتنظيمي ، نمط الثقافة المؤسس

ل و ن قب ة م دمات المقدم ودة الخ ي ج اثير ف الت
  الهيئة 
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  قائمة تحديد وتحليل أصحاب العالقة (المتأثرين)

  الجهة
  التأثيردرجة 

  جوانب التأثر
  قليل  متوسط  عالي

  متلقي الخدمة

اع  قط
االت  االتص
ا  وتكنولوجي
ات  المعلوم

  والبريد
  

ادرة       √  الشركات ات الص رارات والتعليم ن الق أثر م الت
  عن الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش

ادرة       √  األفراد ات الص رارات والتعليم ن الق أثر م الت
  الرقابة والتفتيشعن الهيئة ونتائج 

ادرة       √  الجهات الرسمية ات الص رارات والتعليم ن الق أثر م الت
  عن الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش

ارير     √    الباحثون في القطاع ورات والتق ات والمنش أثر بالبيان الت
  الصادرة عن الهيئة

  الجهات الرسمية

  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
ي       √ اهمة ف ة المس ة العام ق السياس تطبي

  واالستراتيجيات المنبثقة عنها.

  وزارة المالية
ة       √ ى الخزين ة ال ة المحول وارد المالي الم

  العامة

  األردني  البنك المركزي

  √      ك ين البن ة ب اهم الموقع ة التف اتفاقي
ات  ا يخص عملي المركزي والهيئة فيم
 الدفع االلكتروني والتوثيق االلكتروني

  ادل ة تب ص مكافح ا يخ ات بم المعلوم
اب  ل اإلره وال وتموي ل األم غس

  للجهات التي تقدم خدمات بريدية.

  مؤسسة المواصفات والمقاييس
ات     √   ض الموافق نح بع ي م اركة ف المش

ترك  النوعية على االجهزة والتنسيق المش
  الفنية المعتمدة في وضع المواصفات

  القوات المسلحة األردنية
وص    √   يق بخص رددات  التنس ة الت إتاح

  ومراقبة الطيف الترددي.

   هيئة االعالم

√        ات ض الموافق نح بع ي م اركة ف المش
 المتعلقة بالمحطات الفضائية واالذاعية 

  اليف ى خدمات التك الموافقة المسبقة عل
  المضافة وحجب المواقع والتطبيقات

  األردنيةدائرة الجمارك 

√        ي راء الجمرك اء االج ازة وانه اج
ل  ة بعم واد ذات العالق وب للم المطل
الهيئة في المراكز الجمركية وتفويضها 
زة  ال االجه ور ادخ يل اج ام تحص بمه

ة الح الهيئ اهم  لص ذكرة التف ب م وحس
  .الموقعة بين الطرفين

  ة تبادل المعلومات حول الطرود البريدي
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  جوانب التأثر  التأثيردرجة   الجهة
 واألموال المنقولة عبر الطرود.

  التعاون في فتح مكاتب الهيئة الخارجية
زة ف ال أجه ة إلدخ ز الجمركي ي المراك

  االتصاالت

  دائرة االحصاءات العامة
ة   √     ائية المتعلق ائج االحص دها بالنت تزوي

  بعمل الهيئة

  وزارة الصناعة والتجارة

ركات     √   جيل ش ى تس ة عل ازة الموافق اج
ة  اون لمعالج د، والتع االت والبري االتص
االت  اع االتص ي قط ة ف كاوى المنافس ش

ي ين  كما ورد ف ة ب اهم الموقع ذكرة التف م
  الطرفين.

  منظمات وجمعيات عالمية ومحلية
ات  ة المعلوم ركات تقني ة ش جمعي

  واالتصاالت (انتاج)
التأثر بالتعليمات والقرارات الصادرة عن     √  

  الهيئة

  جمعية حماية المستهلك

سياسات وقرارات الهيئة الخاصة  بعالقة       √
ة  المشتركين بالمشغليين واالنشطة المتعلق

ة  واطنين ومعالج ة للم الت التوعي بحم
  الشكاوى

  االتحاد الدولي لالتصاالت

  √      ة ائية المتعلق ائج االحص دها بالنت تزوي
 بعمل الهيئة.

  رار داد و إق ي إع اركة ف المش
  التوصيات الصادرة عن  االتحاد 

  ل ات عم د ورش ي عق اركة ف المش
 واستضافة بعضها.

  ات رق الدراس ي ف اركة ف المش
  المتخصصة في االتحاد

  اتحاد البريد العالمي 

  √     ل ات العم د ورش ي عق اركة ف المش
  والمؤتمرات .

  ائية ارير اإلحص اد بالتق د االتح تزوي
  عند الطلب 

  التدريب والتطوير والتحفيز      √  موظفو الهيئة
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  لتحسين البيئة الداخلية  الخيارات االستراتيجية
  

  العوامل الخارجية
  عوامل البيئة الخارجية

  مواطن التحسين
ات  ق منهجي وير وتطبي تط

 القيادة الفعالة والداعمة 
الخيار االستراتيجي: تطوير وتطبيق منهجيات التميز في القيادة الفعالة والداعمة 

  والشركاء.للعاملين ومتلقي الخدمات 

ميم ام تص وارد ادارة نظ  الم
رية ً  البش ا ات وفق  لمتطلب

  .الكلية الهيئة استراتيجات
الخيار االستراتيجي: تحفيز وتطوير العاملين ضمن إطار الكفايات التنظيمية 

  والفنية واالقتصادية والوظائف المساندة.

ين اءة تحس ة كف  إدارة وفعالي
وارد ة الم ة المالي  واإلداري
  .والرقابة

  .تعزيزالموازنة المرتكزة على االستراتيجياتالخيار االستراتيجي: 

وير ة تط وداتا وادام  لموج
ة ة والبني ا التحتي ي بم  يلب

ات ة احتياج نيو الهيئ  حس
  .المقدمة الخدمات

  .والتكنولوجيا التحتية البنية استدامة ضمانالخيار االستراتيجي: 

وير ة تط اءة فاعلي  وكف
ات دمات العملي ية والخ  الرئيس
  والمساندة

  العمليات والخدمات بتحقيق الغايات المؤسسية. جالخيار االستراتيجي: ربط نتائ

ي  ركاء ف ال للش اج الفع اإلدم
ات  ع السياس ميم ووض تص

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

راءات وأدوات  وير اج تط
ا  اس رض ات وقي د توقع رص

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



     

١٨ 
 

  التوجه االستراتيجي
  

اد  ى  اإلعتم د عل وير تحدي وع وتط توى ن دخالت ومس ة الت تجيبة التنظيمي ات المس  لمتطلب
ي اإلقتصاد ائجو الرقم يم نت ل تقي وق عوام ا ،الس دعم بم و ي وازن النم ي المت ات اداء ف  قطاع

  .والبريد المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت
  

ي  ة الت تراتيجيا القتصادات المنطق ارا اس ة أصبح خي ا الرقمي ى التكنولوجي اد عل ي واالعتم إن التحول الرقم
دفع تسعى لتطوير  تيراد وال قطاعاتها االقتصادية المختلفة، سواء في مجاالت البيع والشراء والتصدير واالس

 .أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة  من خالل اإلنترنت

ق  ي، ولتحقي رد األردن ل الف ادة دخ ى زي تدامة وإل ادية مس ة اقتص ى تنمي ؤدي إل ي ي اد رقم وير اقتص إن تط
ة أغراض التنمية  ة الحالي ا الرقمي ى تسخير التكنولوجي االقتصادية واالجتماعية لألردن تحرص الحكومة عل

طناعي و ذكاء االص ر ال ال ال الحص بيل المث ى س ئة عل ل والناش لة الكت ا سلس ي توفره ياء الت ت األش وإنترن
   .قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد

ت ى اس ي عل اد الرقم ة االقتص د تنمي االت تعتم اص لالتص ام والخ اعين الع ات القط راد ومؤسس خدام األف
، كما ويتطلب وتكنولوجيا المعلومات، ولذلك كان البد من تيسير استخدام هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات

دمات  وفير الخ ن ت د م ه الب رود وعلي ة والط ث البريدي ليم البعائ ة لتس يلة فعال تخدام وس ي اس اد الرقم االقتص
  الفعالة في جميع أنحاء المملكة. البريدية

 وتكنولوجيا االتصاالت لقطاعات المباشرة المساهمة وانخفاض الوطني، االقتصادي النمو معدل تراجع إن
 نوع يكون أن منها يتطلب كبير تحدٍ  أمام الهيئة يجعل اإلجمالي؛ المحلي الناتج في والبريد المعلومات
 أوالً، مستدامة لجعلها القطاعات هذه أداء في التوازن تحقيق أجل من فعال التنظيمة التدخالت ومستوى
ً  ومتنامية  ومواكبة الوطنية المساهمة في ونمو فاعلة منافسة على اإلبقاء تتيح معادلة تبني خالل من ثانيا

 وتطويرها التنظيمية األطر مراجعة يتطلب الذي األمر القطاعات؛ هذه في العالمية التكنولوجية التطورات
 التكنولوجيا الستيعاب الداخلية والتهيئة العامة، السياسة ومتطلبات السوق، عوامل تقييم نتائج مع يتوافق بما

 .القادمة

ة إن ة عملي ر مراجع ة األط ي التنظيمي وير تعن تجابة تط ذه اس ر ه ات األط وق لمعطي ة الس ة والسياس  العام
 : التالية التصرفات من أكثر أو أحد باتخاذ تكون االستجابة فإن وبالتالي العالمية، والتوجهات

 .الحالية التنظيمية األطر وتطوير مراجعة -
ً  التنظيمية التدخالت بعض من االنسحاب - ً  أو جزئيا  .كليا
 . جديدة تدخالت تتيح جديدة تنظيمية أطر إضافة -

ين باألخذ االستجابة تطوير إن ار بع ابقة التصرفات االعتب ينعكس الس ى بالضرورة س ة عل  وتطوير مراجع
ن المطورة التنظيمية باألطر ربطها أجل من المؤسسية العمليات ة، م ا ناحي ع وربطه ات بجمي ة الغاي  القانوني

 .المستهدفة القطاعات أداء في المستدام النمو تحقيق في للهيئة التنظيمي األثر زيادة ألجل أخرى ناحية من
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  مسار التوجه االستراتيجي 

  

 

 

  

 

نحو  التوجهات العالمية
 االقتصاد الرقمي 

، 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

حماية مصالح  مستوى المنافسة
 المستفيدين

 

التدخالت 
 التنظيمية

 نوع التدخل

مستوى 
 التدخل

مراجعة 
وتطوير 
العمليات 
 المؤسسية

بناء القدرات 
المؤسسية 
وكفايات 
 العاملين

ي 
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الت
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ا
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  الرؤية
  

د قطاعواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  يالتميز في جعل قطاع ر القطاعات  ،البري اً للأكث ى  ونمدعم عل
  .١على الصعيد اإلقليمي أداًء في التنظيم األفضلالصعيد الوطني و

  
  الرسالة

  
ة  قطاعاالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وي م أداء قطاعيتنظلهيئة حكومية مستقلة  ز المنافس د، وتحف البري

ديمهاتطبيق معايير جودة الخدمات  تراقبومصالح المستفيدين منها،  تحميوفيها،  ة  وتق ا وبأسعار مالئم بم
وارد  ى م يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء، وباالعتماد عل

  بشرية متخصصة ومتميزة.
  

  القيم الجوهرية
  
 الشراكة المستدامة 

ذه الشراكة تؤمن الهيئة بأهمية  تدامة ه ؤمن بضرورة اس إقامة إطار عمل مؤسسي مع كافة شركائها وت
دالت  ادة مع ي زي اً، وف ة إقليمي ز الهيئ التي أكدت عليها رسالة الهيئة، فالتعاون مع الشركاء يسهم في تمي

  نمو القطاع مقارنةً مع القطاعات األخرى وفق ما تضمنته رؤية الهيئة.
 
 اإلصغاء لمتلقي الخدمات 

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

 
 التركيز على النتائج 

  ترّكز الهيئة على نتائجها المؤسسية إيماناً منها بمبدأ األداء الموجه بالنتائج. 
 
 التحسين المستمر 

ة  ات الفني ا وتحسين خدماتها وتطوير الكفاي يط إجراءاته ا وتبس ادة تصميم عملياته ى إع تعمل الهيئة عل
  والمساندة لموظفيها وذلك بشكل مستمر.

  
   معايير الحاكمية الرشيدةتطبيق  

تؤمن الهيئة بضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة المؤسسية وتعزيز الثقة والمصداقية في 
  بيئة العمل.

  
  
  

 

                                                           
 )MENA countriesدول اإلقليم: دول الشرق األوسط وشمال افريقيا ( ١
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  األهداف االستراتيجية
 

 

 تعزيز البيئة االستثمارية المحفزة لقطاع االتصاالت . ١
  . والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق المنافسة الفعالة تعزيز ١-١
    إدارة الموارد النادرة فعالية وكفاءة الهيئة في تعزيز ٢-١
  .في القطاع خدمات جاذبة ومبتكرةإدخال تشجيع  ٣-١
  تشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات االتصاالت اآلمنة والموثوقة. ٤-١
  

 .بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات تطوير  . ٢
 .المبادرات اإلبداعيةتطوير البيئة التنظيمية الستيعاب  ١-٢
   اعتماد جهات التوثيق االلكتروني تنظيم و في الهيئة فعالية تطوير ٢-٢

 

  اإللكترونية التجارة ونمو الرقمي التحول متطلباتآخذاً باالعتبار  البريد لقطاع فعال تنظيم .٣
 لمواكبة النمو السريع في التجارة االلكترونية والتقدم التقني. البيئة التنظيميةتطوير  ١-٣
 .البريدية الخدمات مقدمي على الرقابة في الهيئة دور تعزيز ٢-٣
 

ن  تعزيز . ٤ ات قطاعات فعالية الهيئة في حماية مصالح المستفيدين م ا المعلوم االتصاالت وتكنولوجي
 .البريدو
ي  ١-٤ تمرار ف ات االس ا المعلوم االت وتكنولوجي دمات االتص تفيدين بخ دى المس وعي ل ادة ال زي

  البريد.خدمات و
دمات ٢-٤ ن خ تفيدين م الح المس ة مص دابير حماي توى ت ع مس اع رف ا  يقط االت وتكنولوجي االتص

  .البريدقطاع والمعلومات 
ي تطوير ٣-٤ ة ف اءة الهيئ ة وكف بة فعالي ة المناس ة الوقائي ة التنظيمي ن  الرقاب د م ودة الخدمات للتأك ج

  .عليهاالفني والتدقيق  البريد قطاعواالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   يالمقدمة في قطاع
ات وتكنولوجيا االتصاالت أنظمة أمن ومالئمة كفاية مدى ضمان ٤-٤ ي المعلوم ة ف ا المملك  وتنوعه

  .العالقة ذات التحتية البنية في الخدمة الستمرارية التكيف على العامة وقدرتها
 

 .القدرات المؤسسية للهيئة تعزيز . ٥
 .الالزمة بالقدرات الفنية والتقنية الهيئة  تمكين ١-٥
    .للموظفينتنمية الكفايات الوظيفية  ٢-٥
  جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزاً. ٣-٥
  .في بيئة العمل المؤسسيواإلبداع االبتكار التميز وترسيخ ثقافة  ٤-٥
  تعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع ٥-٥
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  قائمة المراجع والمصادر
  

 ١٩٩٥) لسنة ١٣قانون االتصاالت وتعديالته رقم ( . ١
 .٢٠٠٧) لسنة ٣٤رقم (قانون الخدمات البريدية  . ٢
 ٢٠١٥) لسنة ١٥قانون المعامالت اإللكترونية رقم ( . ٣
 .٢٠٠٤) لسنة ٣٣قانون المنافسة وتعديالته رقم ( . ٤
 نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص وتعديالته. . ٥
 .٢٠١٤) لسنة ١١نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق اإللكتروني رقم ( . ٦
  ٢٠١٣) لسنة ٨٢نظام الخدمة المدنية رقم ( . ٧
 ٢٠٠٠) لسنة ٧٩نظام لوازم الهيئة رقم ( . ٨
 ٢٠٠٠) لسنة ٧٨النظام المالي للهيئة رقم ( . ٩

 .تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية . ١٠
 .والمنهجيات المعتمدة خرائط العمليات المعتمدة في الهيئة وإجراءات العمل . ١١
 اندة.قوائم ترابط ترابط الخدمات المقدمة بالعمليات الرئيسية والمس . ١٢
 قوائم تصنيف متلقي الخدمة في الهيئة . ١٣
 التقارير السنوية للهيئة . ١٤
 ٢٠٢٥وثيقة أردن  . ١٥
 األجندة الوطنية . ١٦
 .٢٠١٨للحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام   وثيقة السياسة العامة . ١٧
 ٢٠٢٤-٢٠٢١ للحكومة التأشيري التنفيذي البرنامج . ١٨
 .السابعةالتقرير التقييمي لجائزة الملك عبدهللا الثاني للتميز، الدورة  . ١٩
 الخطط االستراتيجية السابقة للهيئة.  . ٢٠
 الموزانات السنوية للهيئة . ٢١
 إدارة الموارد  مديرية /بيانات الموظفين . ٢٢
 ريبورتاجات الهيئة السنوية . ٢٣
 االقتصادية (قسم البيانات وإحصاءات السوق) مديرية الشؤونبيانات الهيئة/  . ٢٤
 بيانات دائرة االحصاءات العامة . ٢٥

 


