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الرؤية الملكية السامية لقطاع اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات

" إدراكا ً منا بأن استثمار القطاع الخ اص ه و المح رك الحقيق ي للتنمي ة اﻻقتص ادية المس تدامة ،فق د اعتم دنا
خطة عمل تهدف إلى تشجيع ه ذا اﻻس تثمار ف ي القطاع ات الرئيس ة ف ي اﻻقتص اد اﻷردن ي ،وتتض من ه ذه
الخطة ّ
سن التشريعات الهادفة إلى تحرير ه ذه القطاع ات م ن خ ﻼل الخصخص ة والتنظ يم المﻼئ م وض مان
المنافسة العادلة "

من أقوال جﻼلة الملك عبد ﷲ الثاني المعظم
" من الضروري ممارسة البناء على ما حققه اﻻردن في قطاع اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات ومواكبة
اخر التطورات العالمية للحفاظ على تنافسية هذا القطاع الهام في توظيف الكفاءات الشابة "

٥

كلمة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي

الدكتور المهندس غازي الجبور
رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي

تمث ّ ل قطاع ات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات وقط اع البري د ركن ا ً أساس يّا لمنظوم ة التنمي ة الش املة
أثير الكبي ُر له ذه القطاع ات
المستدامة وإحدى أه ّم
ّ
محركات اﻻقتصاد في مختل ف دول الع الم ،إذ ي نعكس الت ُ
الحيوي ة عل ى حي اة الن اس بش كل مباش ر ،وت رتبط بج ودة م ا يتلقون ه م ن خ دمات س واء أكان ت حكومي ة أم
خاصة ،ﻻ سيّما في ظل توجه مختلف الدول نح و اﻻقتص اد الرقم ي وأتمت ة اﻷعم ال واﻻس تثمار ف ي البني ة
التحول الرقمي وتطوير كفاءة اﻷداء في مختلف المجاﻻت.
التحتية التقنية من أجل تمكين
ّ
واستشعارا ً لهذه اﻷهمي ة فق د أدرك ت حكوم ة المملك ة اﻷردني ة الهاش مية ،مدفوع ةً بتوجي ه القي ادة الهاش مية
الرش يدة ،من ذ وق ٍ
ت مب ّك ر أهميّ ة قط اع اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات وقط اع البري د ف ي تعزي ز
فرص وطننا في التقّدم واﻻزدهار ،وتمثّل ذلك بعدد من الخطوات اﻹجرائية التي كان من أه ّمها إنشا ُء هيئة
تنظيم قطاع اﻻتصاﻻت سنة  ١٩٩٥لتكون بذلك أول هيئة تنظيمية في المملكة ،حيث تولّت مسؤولية تنظ يم
قطاع اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات ،إضافةً إلى تولّي تنظيم قطاع البريد في المملكة ،محقّق ةً من ذ ذل ك
ت نوعي ة هام ةً ،وإنج ازا ٍ
الوق ت قف زا ٍ
ت عدي دة أس همت ف ي تس ريع وتي رة تط ّور ه ذه القطاع ات الحيوي ة،
وتعزيز مستويات دعمها ومساندتها لمساعي المملكة التنموية وتوجهاتها التطويرية.
وقد أدى هذا اﻻهتما ُم الكبير ،فضﻼ عن تظافر مختل ف الجه ود الوطني ة ،إل ى نم ّو حج م اﻷعم ال ف ي ه ذه
القطاع ات ،وارتف اع إيراداته ا ،وزي ادة نس بة مس اهمتها ف ي الن اتج المحلّ ي اﻹجم الي للمملك ة ،فض ﻼً ع ن
إكس اب اﻷردن س معةً إقليمي ة وعالمي ةً مرموق ةً بوص فها واح دة م ن ال دول الرائ دة ف ي مج ال اﻻتص اﻻت
وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البريدية ،وهو ما نسعى في هيئة تنظ يم قط اع اﻻتص اﻻت إل ى المحافظ ة
٦

عليه ،وتعزيزه بقصص نجاح جديدة ،تلبّي طموحات قيادتنا الرشيدة نحو هذه القطاع ات الهام ة الت ي يتوقّ ع
أن يزداد مستوى تأثيرها في مختلف المجاﻻت الحيوي ة ف ي ظ ّل المتغيّ رات الت ي يش هدها الع الم ف ي عص ر
الثورة الصناعية الرابعة ،وما فيها من فرص وتحديات كثيرة ومتنوعة ّ
عززت على نحو واضح من أهميّ ة
هذه القطاعات وأظهرت على نحو ﻻفت دورها اﻻستثنائي في الحياة البش رية ،ناهي ك ع ن اﻻنتش ار الﻼف ت
في تق ديم الخ دمات م ن خ ﻼل الش ركات المرخص ة وه ذا يظه ر جلي ا ً ف ي قط اع البري د ال ذي يش هد ازدي ادا ً
ملموسا ً في اعداد المرخصين والذين ستتاح لهم الفرصة لتقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.

وأخيرا ً ّ
ص عد اﻹداري ة
فإن هيئة تنظيم قطاع اﻻتصاﻻت تؤمن بحتمية اﻻرتقاء بجودة أدائها عل ى مختل ف ال ُ
والتقنية والتنظيمية والرقابية وغيرها ،وتهتم برفع كفاءة مواردها البشرية وتمكينها م ن أدوات التميّ ز عل ى
نحو مستمر ،من أجل بلوغ اﻷهداف اﻻستراتيجية لها ،وتوفير كل مقوم ات ال دعم والنج اح للقطاع ات الت ي
تضطلع الهيئة بمسؤولية تنظيم أعمالها لضمان تحقيق المشاركة الفاعل ة له ذه القطاع ات ف ي مس يرة التنمي ة
الشاملة المستدامة ،وتحقيق رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

٧

المـــقـــــدمــــــة
أنشئت هيئة تنظيم قطاع اﻻتص اﻻت بموج ب ق انون اﻻتص اﻻت رق م  ١٣لس نة  ،١٩٩٥كمؤسس ة حكومي ة
مستقلة معنية بتنظيم قطاعي اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات.

تقع على الهيئة مسؤوليات ومهام عديدة من ضمنها "تنظيم خ دمات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات ف ي
المملك ة وفق ا ً لق انون اﻻتص اﻻت والسياس ة العام ة للحكوم ة لض مان تق ديم خ دمات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا
المعلوم ات بس وية عالي ة وأس عار معقول ة وحماي ة مص الح المس تفيدين ،وبم ا يحق ق اﻷداء اﻷمث ل لقط اعي
اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات" ،اض افة ال ى "وض ع أس س تنظ يم قط اعي اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا
المعلومات بما يتفق مع السياسة العامة المق ررة لتق ديم الخ دمات ع ى النح و ال ذي تقتض يه متطلب ات التنمي ة
الشاملة في المملكة" ،و"تحديد الحد اﻷدنى لدرجة جودة الخدم ة الت ي يلت زم الم رخص له م بتق ديمها لتحقي ق
حاج ات المس تفيدين بالتش اور م ع الم رخص له م ودون ال زامهم بحل ول تقني ة مح ددة" وغيره ا م ن المه ام
التنظيمية المتخصصة.
وتس اهم الهيئ ة ف ي تمثي ل المملك ة اﻻردني ة الهاش مية بالتع اون م ع وزارة اﻹقتص اد الرقم ي والري ادة ف ي
المحاف ل المتخصص ة ذات العﻼق ة بمه ام الهيئ ة ،كم ا تت ولى الهيئ ة مه ام تنظ يم قط اع البري د ف ي المملك ة
ومراقبة أداء جميع مق دمي الخ دمات البريدي ة والتأك د م ن الت زامهم بنص وص الق انون تنفي ذا ً ﻷحك ام ق انون
الخدمات البريدية رقم ) (٣٤لسنة .٢٠٠٧
كما تتولى الهيئة مهمة ترخيص واعتماد جهات التوثيق اﻻلكترون ي ،وتنفي ذ أعم ال المراقب ة والت دقيق عل ى
تلك الجهات وذلك بموجب أحكام قانون المعامﻼت اﻻلكترونية  ٢٠١٥واﻻنظمة الصادرة بموجبه.

يعتب ر اﻷردن أح د أس واق اﻻتص اﻻت اﻻكث ر تنافس ية ف ي المنطق ة بوج ود ش بكات اله اتف المتنق ل عالي ة
الجودة ،وخدمات اﻻنترنت عالية السرعة واﻻقبال الكبير عل ى اس تهﻼك خ دمات اﻻتص اﻻت م ن قب ل كاف ة
شرائح المجتمع من اﻻفراد وقطاع اﻻعمال.
ورا وتق دما ً كبي ًرا عل ى ال رغم م ن ارتف اع المنافس ة
وقد شهد قط اع اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات تط ً
اﻻقليمية وتباطؤ النمو اﻻقتصاد ي الى جانب عدم اﻻستقرار في المنطقة وحقق القطاع العديد من اﻻنجازات
عا بتحري ر اﻻس واق وس ن التش ريعات
حيث يعتبر واح ًدا من اكثر القطاعات
تطورا وقوة في المنطقة ،مدفو ً
ً
والقوانين ذات العﻼقة وايجاد البيئ ة التنظيمي ة وتنفي ذ الب رامج والمش اريع التنموي ة واﻻس تراتيجية للوص ول
الى اﻻقتصاد الرقمي والنمو في حجم السوق.
يعد قط اع اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات أح د الرك ائز اﻻساس ية الت ي يق وم عليه ا اﻻقتص اد اﻷردن ي،
حي ث تتواص ل الجه ود المش تركة ب ين القط اع الع ام والخ اص للنه وض ب ه .ويعتب ر قط اع اﻻتص اﻻت
٨

وتكنولوجيا المعلومات الشريان الرئيسي لﻼقتصاد في جميع دول العالم ،وقد أدرك اﻷردن منذ البداية أهمية
مواكبة التطور العالمي في هذا القطاع ،وأن اﻻستثمار في البنية التحتية وخ دمات اﻻتص اﻻت ل ن يت أتى إﻻ
من خﻼل فتح المجال أمام القط اع الخ اص لﻼس تثمار ف ي ت وفير خ دمات اﻻتص اﻻت ،وله ذه الغاي ة ،قام ت
الحكومة بوضع الخطط اﻻستراتيجية للقطاع ،والتي حددت النظرة والمس ار إل ى النه وض بالقط اع وتحدي د
اﻷدوار لمؤسسات القطاع العام كم نظم للقط اع ،والقط اع الخ اص كمش غل ومق ّدم خدم ة ،ف وزارة اﻻقتص اد
الرقمي والريادة تعتبر مسؤولة عن وضع السياسات ،وتتولى هيئة تنظيم قطاع اﻻتصاﻻت مس ؤولية تنظ يم
القطاع ،أما القطاع الخاص فيتولى مهمة تقديم خدمات اﻻتصاﻻت وإيصالها للمواطنين.
ونتيج ة ل ذلك أص بحت البيئ ة اﻻس تثمارية ف ي المملك ة مواتي ة وجاذب ة لﻼس تثمارات ف ي قط اع اﻻتص اﻻت
وتكنولوجيا المعلومات ،حيث يتم وبشكل مستمر تطوير التشريعات الناظمة لقط اع اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا
المعلوم ات كم ا ي تم العم ل عل ى إس تحداث نم اذج للش راكة م ا ب ين القط اع الع ام والقط اع الخ اص المحل ي
والدولي ،سعيا ً لجعل اﻷردن ضمن ﻻئحة البلدان اﻷكثر نفاذا ً في مجال اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلوم ات،
حيث شهد هذا القطاع تحسنا ً ملحوظ ا ً ف ي مختل ف المج اﻻت وذل ك لوج ود ع دة عوام ل رئيس ية تس اهم ف ي
تطويره ،باﻹضافة إلى البيئة اﻻستثمارية والقوانين المحفزة ،يأتي ت وفر ش بكة اتص اﻻت وبني ة تحتي ة قوي ة
باﻹضافة الى توفر العمالة الماهرة نسبيا ً والمدربة.
تواص ل هيئ ة تنظ يم قط اع اﻻتص اﻻت مس اعيها الحثيث ة لﻼرتق اء بمس توى وج ودة الخ دمات الت ي تق دّمها
لمختلف المستفيدين ،وتعمل الهيئة على نحو دؤوب من أجل بناء منظوم ة متكامل ة م ن اﻷعم ال والخ دمات
النوعية المنسجمة مع رؤيتها ورسالتها اللت ين تتمح وران ح ول تعزي ز ق درة الهيئ ة عل ى القي ام ب دورها ف ي
تنظيم أداء قطاعي اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد وتحفيز المنافسة فيها ،وحماي ة مص الح
المستفيدين منها ،ومراقبة معايير جودة الخدمات المقدّمة فيها.
فعلى مستوى تعزيز بيئة قطاع اﻻتصاﻻت ولغايات تهيئة الظروف المﻼئمة لتحقيق المنافسة الفعالة ،والحد
من آثار الهيمنة ،وتجاوز عوائق ال دخول إل ى الس وق ،وت وفير خ دمات جدي دة  ،فق د اس تمرت الهيئ ة خ ﻼل
العام  ٢٠١٩بمواصلة مساعيها ف ي ه ذا اﻹط ار مم ا انعك س عل ى تحقي ق ع دد م ن اﻹنج ازات ،كم ا س عت
الهيئة إلى تبسيط اﻹجراءات الهادفة إلى توفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة ،مع اﻻستمرار بربط ع دد
من كوادرها إلكترونيا ً مع جمرك مطار الملكة علياء ال دولي ومكتبه ا الموج ود ف ي جم رك العقب ة ،لض مان
تقديم الخدمات على نحو مستمر خارج أوقات الدوام الرسمي وبما يس ّهل حرك ة التج ارة ويحفّ ز اﻻقتص اد
واﻻستثمار ،وواصلت الهيئة عملها في مراجعة التعرف ة الخاص ة بت رخيص الت رددات والموافق ات الخاص ة
بأجهزة اﻻتصاﻻت ،فضﻼ عن إعداد البيانات الجمركية المنجزة م ن خ ﻼل مكاتبه ا الخارجي ة والت ي بلغ ت
 ٨٢٦٦٤بيانا ً جمركيا ً خﻼل عام .٢٠١٩
وفي مجال تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي الراديوي لمواكبة التط ورات التقني ة العالمي ة قام ت الهيئ ة
بعدد من الخطوات الهامة بهذا الصدد ك ان م ن ض منها إع ﻼم ش ركات اﻻتص اﻻت ع ن ت وفّر ح زم ترددي ة
متخصص ة لغاي ات إج راء التج ارب عل ى تش غيل ش بكات تكنولوجي ا الجي ل الخ امس لﻼتص اﻻت المتنقل ة،
ووضع خط ة جدي دة لتحدي د اس تخدامات الطي ف الت رددي الرادي وي بالتش ارك م ع مديري ة س ﻼح الﻼس لكي
٩

الملكي ،واتخاذ اﻹجراءات الفنية الﻼزمة في بعض الحزم الترددية لغايات توفّر ترخيص ها لتش غيل ش بكات
الجيل الخامس لﻼتصاﻻت المتنقلة ،وغيرها من إجراءات تخدم جهود الهيئة في هذا المجال.
كما عملت الهيئة على زيادة انتش ار اﻹنترن ت وت وفير خدمات ه بأس عار مناس بة لكاف ة المس تخدمين ،وتعزي ز
نفاذه خصوصا ً النفاذ عريض النطاق في كاف ة من اطق المملك ة وب اﻷخص المن اطق الريفي ة ،واس تمرت ف ي
الموافق ة عل ى الع روض التجاري ة المقدم ة م ن الش ركات الم زودة لﻺنترن ت الت ي تتمي ز بأس عار معتدل ة
مخصصة للمحافظات ذات نسب اﻻنتشار المتدنية ،مع اﻻس تمرار ف ي تش جيع المنافس ة ف ي أس واق خ دمات
اﻹنترنت المحلية التي تقدم الخدمة بتقنياتها المختلفة.
وفيما يتعلّق بتعزيز بيئة قطاع تكنولوجيا المعلومات ،وانطﻼقا ً من أهمية خلق بيئة تنظيمية وتشريعية قادرة
على تنمية وتحفيز ال تجارة اﻹلكترونية ،قامت الهيئة بعدد من الخطوات اﻹجرائية بهذا الصدد بالش راكة م ع
القطاعات المعنية بالتجارة اﻹلكترونية في اﻷردن ،باﻹضافة إلى مواصلة مساعيها في موض وع اﻻس تخدام
اﻵمن لﻺنترنت وذلك عن طريق وضع خطة شاملة للتوعية بمضمون إرشادات اﻻستخدام اﻵمن لﻺنترنت،
وغيرها من إجراءات في هذا المجال كتنظيم ورش العمل وتنفيذ الحمﻼت التوعوية المختلفة.
كم ا واص لت الهيئ ة مس اعيها لتحس ين مس توى ج ودة الخ دمات المقدم ة م ن مش غلي خ دمات اﻻتص اﻻت
المتنقل ة ،وعمل ت عل ى تعزي ز الت زامهم بزي ادة التغطي ة ،وواص لت جهوده ا ف ي مج ال حماي ة مص الح
المستفيدين من خدمات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات والبري د ،م ع اﻻس تمرار ف ي نش ر التوعي ة الت ي
تساعدهم في اتخاذ قرارات واعية بما يتعلق بمشترياتهم من خدمات اﻻتصاﻻت ،وعملت على تلقي ومتابعة
وح ل الش كاوى المقدم ة م نهم ،وتق ديم الخ دمات لﻸش خاص ذوي اﻹعاق ة وتمكي نهم م ن النف اذ إل ى خ دمات
اﻻتصاﻻت ،حيث تم في ع ام  ٢٠٢٠التوقي ع عل ى بع ض البرتوك وﻻت واﻹتفاقي ات م ع الجه ات المختص ة
بهذا الخصوص.
أما على مستوى قطاع البريد ،فقد سعت الهيئة لضمان الفعالية التنظيمية لهذا القطاع على النح و ال ذي يت يح
اﻻس تفادة م ن الخ دمات الت ي يق دمها المرخص ون ويض من رف ع ج ودة خ دماتهم خاص ة م ع دخ ول مفه وم
التج ارة اﻹلكتروني ة عل ى القط اع حي ث تعم ل الهيئ ة عل ى تط وير كاف ة اﻹج راءات المتبع ة ل ديها والت ي
يقتضيها التطور السريع في السوق البريدي ،اذ يعتبر قطاع البري د قط اع بني ة تحتي ة داع م للتح ول الرقم ي
وخدمات التجارة اﻹلكترونية بمختلف أشكالها حيث منحت الهيئة الرخص للشركات التي تقدم خدمة توصيل
الطرود من خﻼل التطبيقات الذكية باﻹضافة الى قيام الهيئة بتعديل مؤشرات أداء مش غلي البري د الخ اص
بما يتناسب مع تطور مفهوم التجارة اﻹلكترونية وتأثيرها المباشر على القطاع حيث تم إضافة مؤشر متعلق
بإجمالي عدد الطرود البريدية الت ي ت تم م ن خ ﻼل منص ات التج ارة اﻹلكتروني ة والت ي يق دمها المرخص ون
محليا ً ودوليا ً.

١٠

تحليل أصحاب العﻼقة
قائمة تحديد وتحليل أصحاب العﻼقة )المؤثرين(
الجهة
مؤسسات الدعم اﻷفقي
مجلس اﻷمة
مجلس الوزراء

درجة التأثير
عالي متوسط

قليل

√
√

وزارة الصناعة والتجارة

√

دائرة مراقبة الشركات

√

اصدار القوانين
إصدار اﻷنظم ة والسياس ات ،والرقاب ة عل ى أداء
الجهاز الحكومي.
 تب ادل المعلوم ات والتع اون لمعالج ة ش كاوى
المنافس ة ف ي قط اع اﻻتص اﻻت كم ا ورد ف ي
م ذكرة التف اهم الموقع ة ب ين الط رفين م ع
شركات اﻻتصاﻻت.
 التنسيق بخصوص الشكاوى.
 إج ازة الموافق ة عل ى تس جيل ش ركات
اﻻتصاﻻت والبريد.
 التعاون في مجاﻻت تتعلق بمتابع ة التغي رات
على ملكية الشركات والتعديﻼت عليها.
 وفق ا ً لق انون اﻻتص اﻻت ت رتبط الهيئ ة ب وزير
اﻻقتصاد الرقمي والريادة.
 ارتب اط الهيئ ة بالسياس ة العام ة لﻼتص اﻻت
وتكنولوجي ا المعلوم ات والبري د والسياس ات
والخط ط اﻻخ رى المرتبط ة بعم ل الهيئ ة،
والت ي تراق ب عل ى تطبيقه ا وزارة اﻻقتص اد
الرقمي والريادة ،واﻻستراتيجيات القطاعية.
 إلزاميّة تنس يق الهيئ ة م ع ال وزارة فيم ا يتعل ق
بش راء اﻷنظم ة الحاس وبية إض افةً إل ى
مس ؤوليّة ال وزارة ع ن موض وع الحكوم ة
اﻹلكترونيّة الذي تشترك به الهيئة.
 تزويد الهيئة بالخ دمات اﻻلكتروني ة المش تركة
لجمي ع المؤسس ات المنض ويّة ف ي الش بكة
اﻹلكترونيّة اﻵمنة.
 ارتباط الهيئ ة ب الوزارة لغاي ات الموافق ة عل ى
المش اركات الدولي ة واﻻيف اد ف ي المهم ات
الرسمية.
تنس يق حص ول الهيئ ة عل ى م نح ال دعم الفن ي
والتقني المقدم من المانحين.
 التنسيق م ع الجه ات والس فارات والمنظم ات
الدولي ة الت ي تعم ل ف ي الممكل ة لغاي ات
الحص ول عل ى الت راخيص والموافق ات

وزارة اﻻقتص اد الرقم ي √
والري ادة /وزي ر اﻻقتص اد
الرقمي والريادة.

وزارة التخط يط والتع اون
الدولي
وزارة الخارجي ة وش ؤون
المغتربين

جوانب التأثير

√
√

١١

الجهة

درجة التأثير

وزارة المالية

√

وزارة الداخلية

√

جوانب التأثير
الﻼزم ة ﻹدخ ال مختل ف أن واع أجه زة
اﻻتصاﻻت وتشغيلها
 التنس يق م ع المكت ب الخ اص بمتابع ة تنفي ذ
بن ود اتفاقي ة الس ﻼم لغاي ات التمري ر
واﻹش راف عل ى أي ة اتفاقي ات لتنس يق
الترددات مع الجانب اﻹسرائيلي
 التنس يق م ع وزارة الخارجي ة لجمي ع ال دول
لتفعي ل مب دأ المعامل ة بالمث ل عن د ت رخيص
الترددات ومنح اﻹعفاءات .
 يطبق على الهيئة قانون الموازنة العامة.
 تحويل اﻻيرادات اوﻻً بأوﻻ للخزينة.
 ي تم ص رف النفق ات بموج ب المخصص ات
الواردة في الموازنة العامة وفقا ً للسقوف م ن
وزارة المالية والحواﻻت من دائ رة الموازن ة
العامة.
 تنظيم ومراقبة اﻻجراءات المالية.
التعاون بشأن استصدار الموافقات الفنية واﻷمنية
والتعليمات المتعلقة ببعض أعمال الهيئة.
 التع اون ف ي مج ال ال دعم اﻻستش اري
ﻷغراض التطوير المؤسسي.
 منصة بخدمتكم
 التع ديﻼت عل ى نظ ام التنظ يم اﻹداري
والهيكل التنظيمي.
الرقاب ة عل ى الق رارات واﻻج راءات المالي ة
والفنية واﻹدارية.
اﻹدارة والرقاب ة عل ى اج راءات تطبي ق احك ام
نظ ام الخدم ة المدني ة والتعليم ات الص ادرة
بموجبها.

إدارة تط وير اﻷداء المؤسس ي √
والسياس ات ف ي رئاس ة
الوزراء

ديوان المحاسبة

√

ديوان الخدمة المدنية

√

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

√

مؤسسة الضمان اﻻجتماعي

√

المجل س القض ائي  /الجه ات √
القضائية

١٢

الرقاب ة عل ى الت زام الهيئ ة بمنظوم ة النزاه ة
الوطنية واﻻستراتيجية الوطنية للنزاهة
تحدي د الحق وق التقاعدي ة والتعويض ات
واﻻقتطاعات
التبعات الناشئة عن تنفيذ القرارات القضائية
الطعون التي تتم بالقرارات التنظيمية.
القرارات الخاصة باﻻحكام الص ادرة بخص وص
المخالفات المحولة الى المحاكم
تحوي ل المخالف ات والض بوطات الت ي ت تم م ن

الجهة

درجة التأثير

دائرة اﻻحصاءات العامة
ة المواص

جوانب التأثير
أفراد الضابطة العدلية من موظفي الهيئة ل دائرة
اﻹدعاء العام
التعاون فيما يخص البيان ات اﻻحص ائية المتعلق ة
بقطاع اﻻتصاﻻت والبريد
عند وض ع القواع د الفني ة والمواص فات القياس ية
التي تتعلق بأجهزة اﻻتصاﻻت.
التنس يق لغاي ات مراقب ة الطي ف الت رددي،
تخصيص وتوزيع الطيف الترددي.
اتفاقية مراقبة الطيف الترددي

√
فات

مؤسس
والمقاييس
القوات المسلحة اﻷردنية

√

مديرية الحرب اﻻلكترونية

√

هيئة اﻻتصاﻻت الخاصة
ادي

س اﻻقتص
المجل
واﻻجتماعي
وحدة مكافحة غسل اﻷموال و
تمويل اﻹرهاب

√

√

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

√

توصيات تقرير حالة البﻼد

√

 تب ادل المعلوم ات بش كل س ري ح ول
الشركات/المؤسسات التي تقدم للحصول عل ى
رخصة مشغل بريد خاص.
 ارتب اط الهيئ ة بمتابع ة المرخص ين ف ي مج ال
مكافح ة غس ل اﻷم وال وتموي ل اﻹره اب ف ي
مجال تقديم الخدمات البريدية
التعاون للكش ف عل ى الشركات/المؤسس ات الت ي
تق دم طل ب للحص ول عل ى رخص ة مش غل بري د
خاص ﻹصدار شهادة أمن وسﻼمة منشأة.
التنسيق لغايت تحديد المتطلب ات المتعلق ة ب اﻷمن
الوطني
 فيما يتعلق بالتراخيص وحق الطريق.
 إج ازة الموافق ة عل ى تس جيل رخ ص المه ن
بخص وص تس جيل ش ركات اﻻتص اﻻت
والش ركات الت ي تطل ب الموافق ات النوعي ة
ﻷجهزة اﻻتصاﻻت
اتفاقية مشتركة حول الطيف الترددي

مديري ة اﻷم ن العام/مديري ة
الدفاع المدني

√

دائرة المخابرات العامة

√

أمانة عمان الكبرى والبلديات

√

هيئة الطيران المدني
مرك ز المل ك عب دﷲ الث اني
للتميز )اﻷداء الحكومي(
معهد اﻻدارة العامة

√

الزامي ة المش اركة ف ي تطبي ق مع ايير التمي ز
)الصادرة عن الجائزة (.
تنفي ذا ﻻس س الت دريب لغاي ات الترفي ع والزامي ة
تنفي ذ الخط ط التدريبي ة المرتبط ة بالمس ار
الت دريبي الخ اص بالمس ار ال وظيفي م ن خ ﻼل
المعه د فق ط ووج وب تنفي ذ الخط ط واجتي از

√
√

١٣

الجهة

جوانب التأثير
البرامج لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي
 تنفيذا ﻷحكام نظام المشتريات الحكومية.

درجة التأثير
√

إدارة المشتريات الحكومية
متلقي الخدمة
ركات√ /
اع الش
قط
اﻻتص اﻻت المؤسسات
√
وتكنولوجي ا اﻷفراد
√
ات
المعلوم ات الجه
والبريد
مية
الرس
والدولية
منظمات واتحادات وجمعيات عالمية ومحلية
منظمة التجارة العالمية
المفوضية اﻷوروبية
اﻻتحاد الدولي لﻼتصاﻻت

√
√

√

اتحاد البريد العالمي

√

المعه د اﻷوروب ي لتقي يس
اﻻتصاﻻت )(ETSI

√

جمعي ة ش ركات تقني ة
المعلوم ات واﻻتص اﻻت
)انتاج(

√

جمعي ة مش غلي اﻻتص اﻻت
المتنقلة )(GSMA

√

جمعية حماية المستهلك
موظفي الهيئة

 تقدير احتياجاتهم
 حجم عوائد المشاركة المحولة الى الهيئة
تقدير احتياجاتهم وتوقعاتهم
تقدير احتياجاتهم وتوقعاتهم

√
√

١٤

التزامات اﻻردن /الهيئة
تق ديم ال دعم الفن ي والتقن ي م ن خ ﻼل ب رامج
المساعدات
تحدي د المع ايير الدولي ة لﻼتص اﻻت ،وإص دار
قرارات وتوصيات تسترشد بها الهيئة.
تحديد المعايير الدولية للبري د ،وإص دار ق رارات
وتوصيات تسترشد بها الهيئة.
متابعة توص يات المعه د بم ا يخ ص المواص فات
القياس ية الت ي تتعل ق ب أجهزة اﻻتص اﻻت
وملحقاتها
تبني آراء المشغلين والدفاع عنها

 بناء القدرات.
 التوص يات بخص وص الممارس ات الدولي ة
الفضلى.
 التوص يات واﻹرش ادات الفني ة بخص وص أم ن
البنية التحتية لشبكات اﻻتصاﻻت .
التأثير على قرارات الهيئة
 درج ة الرض ى ال وظيفي ،ومس توى ال وﻻء
التنظيمي ،واﻻنتاجية ،ونمط الثقافة المؤسس ية،
والت اثير ف ي ج ودة الخ دمات المقدم ة م ن قب ل
الهيئة

قائمة تحديد وتحليل أصحاب العﻼقة )المتأثرين(
درجة التأثير
عالي متوسط

الجهة

قليل

جوانب التأثر

متلقي الخدمة
الشركات

√

اع
قط
√
اﻻتص اﻻت اﻷفراد
وتكنولوجي ا
√
المعلوم ات الجهات الرسمية
والبريد
الباحثون في القطاع

الت أثر م ن الق رارات والتعليم ات الص ادرة
عن الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش
الت أثر م ن الق رارات والتعليم ات الص ادرة
عن الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش
الت أثر م ن الق رارات والتعليم ات الص ادرة
عن الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش
الت أثر بالبيان ات والمنش ورات والتق ارير
الصادرة عن الهيئة

√

الجهات الرسمية
وزارة اﻻقتصاد الرقمي والريادة
وزارة المالية

المس اهمة ف ي تطبي ق السياس ة العام ة
واﻻستراتيجيات المنبثقة عنها.
الم وارد المالي ة المحول ة ال ى الخزين ة
العامة
 اتفاقي ة التف اهم الموقع ة ب ين البن ك
المركزي والهيئة فيم ا يخ ص عملي ات
الدفع اﻻلكتروني والتوثيق اﻻلكتروني
 تب ادل المعلوم ات بم ا يخ ص مكافح ة
غس ل اﻷم وال وتموي ل اﻹره اب
للجهات التي تقدم خدمات بريدية.
المش اركة ف ي م نح بع ض الموافق ات
النوعية على اﻻجهزة والتنسيق المش ترك
في وضع المواصفات الفنية المعتمدة
التنس يق بخص وص إتاح ة الت رددات
ومراقبة الطيف الترددي.
 المش اركة ف ي م نح بع ض الموافق ات
المتعلقة بالمحطات الفضائية واﻻذاعية
 الموافقة المسبقة عل ى خ دمات التك اليف
المضافة وحجب المواقع والتطبيقات
 اج ازة وانه اء اﻻج راء الجمرك ي
المطل وب للم واد ذات العﻼق ة بعم ل
الهيئة في المراكز الجمركية وتفويض ها
بمه ام تحص يل اج ور ادخ ال اﻻجه زة
لص الح الهيئ ة وحس ب م ذكرة التف اهم
الموقعة بين الطرفين.
 تبادل المعلومات حول الطرود البريدي ة

√
√
√

البنك المركزي اﻷردني

√
مؤسسة المواصفات والمقاييس
√

القوات المسلحة اﻷردنية
√
هيئة اﻻعﻼم
√
دائرة الجمارك اﻷردنية

١٥

الجهة

درجة التأثير

√

دائرة اﻻحصاءات العامة
√
وزارة الصناعة والتجارة
منظمات وجمعيات عالمية ومحلية
جمعي ة ش ركات تقني ة المعلوم ات
واﻻتصاﻻت )انتاج(

√

التأثر بالتعليمات والقرارات الصادرة عن
الهيئة
سياسات وقرارات الهيئة الخاصة بعﻼقة
المشتركين بالمشغليين واﻻنشطة المتعلق ة
بحم ﻼت التوعي ة للم واطنين ومعالج ة
الشكاوى
 تزوي دها بالنت ائج اﻻحص ائية المتعلق ة
بعمل الهيئة.
 المش اركة ف ي إع داد و إق رار
التوصيات الصادرة عن اﻻتحاد
 المش اركة ف ي عق د ورش ات عم ل
واستضافة بعضها.
 المش اركة ف ي ف رق الدراس ات
المتخصصة في اﻻتحاد
 المش اركة ف ي عق د ورش ات العم ل
والمؤتمرات .
 تزوي د اﻻتح اد بالتق ارير اﻹحص ائية
عند الطلب
التدريب والتطوير والتحفيز

√
جمعية حماية المستهلك
√

اﻻتحاد الدولي لﻼتصاﻻت

√
اتحاد البريد العالمي
موظفو الهيئة

جوانب التأثر
واﻷموال المنقولة عبر الطرود.
 التعاون في فتح مكاتب الهيئة الخارجية
ف ي المراك ز الجمركي ة ﻹدخ ال أجه زة
اﻻتصاﻻت
تزوي دها بالنت ائج اﻻحص ائية المتعلق ة
بعمل الهيئة
اج ازة الموافق ة عل ى تس جيل ش ركات
اﻻتص اﻻت والبري د ،والتع اون لمعالج ة
ش كاوى المنافس ة ف ي قط اع اﻻتص اﻻت
كما ورد ف ي م ذكرة التف اهم الموقع ة ب ين
الطرفين.

√

١٦

الخيارات اﻻستراتيجية لتحسين البيئة الداخلية
العوامل الخارجية
مواطن التحسين
تط وير وتطبي ق منهجي ات الخيار اﻻستراتيجي :تطوير وتطبيق منهجيات التميز في القيادة الفعالة والداعمة
القيادة الفعالة والداعمة
للعاملين ومتلقي الخدمات والشركاء.
تص ميم نظ ام ادارة الم وارد
البش رية وفق ا ً لمتطلب ات الخيار اﻻستراتيجي :تحفيز وتطوير العاملين ضمن إطار الكفايات التنظيمية
استراتيجات الهيئة الكلية.
والفنية واﻻقتصادية والوظائف المساندة.
عوامل البيئة الخارجية

تحس ين كف اءة وفعالي ة إدارة
الم وارد المالي ة واﻹداري ة الخيار اﻻستراتيجي :تعزيزالموازنة المرتكزة على اﻻستراتيجيات.
والرقابة.
تط وير وادام ة الموج ودات
والبني ة التحتي ة بم ا يلب ي
احتياج ات الهيئ ة ويحس ن الخيار اﻻستراتيجي :ضمان استدامة البنية التحتية والتكنولوجيا.
الخدمات المقدمة.
تط وير فاعلي ة وكف اءة
العملي ات والخ دمات الرئيس ية الخيار اﻻستراتيجي :ربط نتائج العمليات والخدمات بتحقيق الغايات المؤسسية.
والمساندة
اﻹدم اج الفع ال للش ركاء ف ي
تص ميم ووض ع السياس ات
الخيار اﻻستراتيجي :تطوير إطار عمل مؤسسي شامل ومستدام مع الشركاء.
والخطط والعمليات.
تط وير اج راءات وأدوات
رص د توقع ات وقي اس رض ا الخيار اﻻستراتيجي :تطوير نظام ﻹدارة العﻼقات مع متلقي الخدمات.
متلقي الخدمات

١٧

التوجه اﻻستراتيجي
اﻹعتم اد عل ى تحدي د وتط وير ن وع ومس توى الت دخﻼت التنظيمي ة المس تجيبة لمتطلب ات
اﻹقتص اد الرقم ي ونت ائج تقي يم عوام ل الس وق ،بم ا ي دعم النم و المت وازن ف ي اداء قطاع ات
اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
إن التحول الرقم ي واﻻعتم اد عل ى التكنولوجي ا الرقمي ة أص بح خي ارا اس تراتيجيا ﻻقتص ادات المنطق ة الت ي
تسعى لتطوير قطاعاتها اﻻقتصادية المختلفة ،سواء في مجاﻻت البيع والشراء والتص دير واﻻس تيراد وال دفع
من خﻼل اﻹنترنت أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
إن تط وير اقتص اد رقم ي ي ؤدي إل ى تنمي ة اقتص ادية مس تدامة وإل ى زي ادة دخ ل الف رد اﻷردن ي ،ولتحقي ق
أغراض التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية لﻸردن تحرص الحكومة عل ى تس خير التكنولوجي ا الرقمي ة الحالي ة
والناش ئة عل ى س بيل المث ال ﻻ الحص ر ال ذكاء اﻻص طناعي وسلس لة الكت ل وإنترن ت اﻷش ياء الت ي توفره ا
قطاعات اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
تعتم د تنمي ة اﻻقتص اد الرقم ي عل ى اس تخدام اﻷف راد ومؤسس ات القط اعين الع ام والخ اص لﻼتص اﻻت
وتكنولوجيا المعلومات ،ولذلك كان ﻻبد من تيسير استخدام هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات ،كما ويتطلب
اﻻقتص اد الرقم ي اس تخدام وس يلة فعال ة لتس ليم البعائ ث البريدي ة والط رود وعلي ه ﻻب د م ن ت وفير الخ دمات
البريدية الفعالة في جميع أنحاء المملكة.
إن تراجع معدل النمو اﻻقتصادي الوطني ،وانخفاض المساهمة المباشرة لقطاعات اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا
المعلومات والبريد في الناتج المحلي اﻹجمالي؛ يجعل الهيئة أمام تح ٍد كبير يتطلب منها أن يكون نوع
ومستوى التدخﻼت التنظيمة فعال من أجل تحقيق التوازن في أداء هذه القطاعات لجعلها مستدامة أوﻻً،
ومتنامية ثانيا ً من خﻼل تبني معادلة تتيح اﻹبقاء على منافسة فاعلة ونمو في المساهمة الوطنية ومواكبة
التطورات التكنولوجية العالمية في هذه القطاعات؛ اﻷمر الذي يتطلب مراجعة اﻷطر التنظيمية وتطويرها
بما يتوافق مع نتائج تقييم عوامل السوق ،ومتطلبات السياسة العامة ،والتهيئة الداخلية ﻻستيعاب التكنولوجيا
القادمة.
إن عملي ة مراجع ة اﻷط ر التنظيمي ة تعن ي تط وير اس تجابة ه ذه اﻷط ر لمعطي ات الس وق والسياس ة العام ة
والتوجهات العالمية ،وبالتالي فإن اﻻستجابة تكون باتخاذ أحد أو أكثر من التصرفات التالية:
 مراجعة وتطوير اﻷطر التنظيمية الحالية. اﻻنسحاب من بعض التدخﻼت التنظيمية جزئيا ً أو كليا ً. إضافة أطر تنظيمية جديدة تتيح تدخﻼت جديدة.إن تطوير اﻻستجابة باﻷخذ بع ين اﻻعتب ار التص رفات الس ابقة س ينعكس بالض رورة عل ى مراجع ة وتط وير
العمليات المؤسسية من أجل ربطها باﻷطر التنظيمية المطورة م ن ناحي ة ،وربطه ا بجمي ع الغاي ات القانوني ة
من ناحية أخرى ﻷجل زيادة اﻷثر التنظيمي للهيئة في تحقيق النمو المستدام في أداء القطاعات المستهدفة.
١٨

مسار التوجه اﻻستراتيجي

ادخال تكنولوجيا حديثة

المساهمة في الناتج
المحلي

التوجهات العالمية نحو
اﻻقتصاد الرقمي

نوع التدخل

معايير النمو في أداء
القطاعات

التدخﻼت
التنظيمية

متطلبات السياسة العامة
مستوى
التدخل

قانون اﻻتصاﻻت  ،قانون
الخدمات البريدية ،قانون
المعامﻼت اﻻلكترونية
مستوى المنافسة

حماية مصالح
المستفيدين

١٩

اﻷثر التنظيمي
في نمو أداء
القطاعات

نتائج السوق

مراجعة
وتطوير
العمليات
المؤسسية

بناء القدرات
المؤسسية
وكفايات
العاملين

الرؤية
التميز في جعل قطاعي اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البري د ،أكث ر القطاع ات دعم ا ً للنم و عل ى
الصعيد الوطني واﻷفضل أدا ًء في التنظيم على الصعيد اﻹقليمي.١

الرسالة
هيئة حكومية مستقلة لتنظيم أداء قطاعي اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وقط اع البري د ،وتحف ز المنافس ة
فيها ،وتحمي مصالح المستفيدين منها ،وتراقب تطبيق معايير جودة الخدمات وتق ديمها بأس عار مﻼئم ة وبم ا
يحقق النمو المستدام في أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل مؤسسي مع الشركاء ،وباﻻعتماد عل ى م وارد
بشرية متخصصة ومتميزة.

القيم الجوهرية
 الشراكة المستدامة
تؤمن الهيئة بأهمية إقامة إطار عمل مؤسسي مع كافة ش ركائها وت ؤمن بض رورة اس تدامة ه ذه الش راكة
التي أكدت عليها رسالة الهيئة ،فالتعاون مع الشركاء يسهم في تمي ز الهيئ ة إقليمي اً ،وف ي زي ادة مع دﻻت
نمو القطاع مقارنةً مع القطاعات اﻷخرى وفق ما تضمنته رؤية الهيئة.
 اﻹصغاء لمتلقي الخدمات
تؤمن الهيئة بأن تصميم عملياتها ومخرجات هذه العمليات تعتمد على رصد احتياجات متلقي الخدمة وقد
ظهر ذلك واضحا ً في بنائها لتوجهها اﻻستراتيجي.
 التركيز على النتائج
ً
تر ّكز الهيئة على نتائجها المؤسسية إيمانا منها بمبدأ اﻷداء الموجه بالنتائج.
 التحسين المستمر
تعمل الهيئة عل ى إع ادة تص ميم عملياته ا وتبس يط إجراءاته ا وتحس ين خ دماتها وتط وير الكفاي ات الفني ة
والمساندة لموظفيها وذلك بشكل مستمر.
 تطبيق معايير الحاكمية الرشيدة
تؤمن الهيئة بضرورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة المؤسسية وتعزيز الثقة والمصداقية في
بيئة العمل.

 ١دول اﻹقليم :دول الشرق اﻷوسط وشمال افريقيا )(MENA countries

٢٠

اﻷهداف اﻻستراتيجية

.١

تعزيز البيئة اﻻستثمارية المحفزة لقطاع اﻻتصاﻻت
 ١-١تعزيز المنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق.
 ٢-١تعزيز فعالية وكفاءة الهيئة في إدارة الموارد النادرة
 ٣-١تشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة في القطاع.
 ٤-١تشجيع المشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات اﻻتصاﻻت اﻵمنة والموثوقة.

.٢

تطوير بيئة استثمارية محفزة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
 ١-٢تطوير البيئة التنظيمية ﻻستيعاب المبادرات اﻹبداعية.
 ٢-٢تطوير فعالية الهيئة في تنظيم واعتماد جهات التوثيق اﻻلكتروني

.٣

تنظيم فعال لقطاع البريد آخذا ً باﻻعتبار متطلبات التحول الرقمي ونمو التجارة اﻹلكترونية
 ١-٣تطوير البيئة التنظيمية لمواكبة النمو السريع في التجارة اﻻلكترونية والتقدم التقني.
 ٢-٣تعزيز دور الهيئة في الرقابة ﻋلﻰ مقدمي الخدمات البريدية.

.٤

تعزيز فعالية الهيئة في حماية مصالح المس تفيدين م ن قطاع ات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات
والبريد.
 ١-٤اﻻس تمرار ف ي زي ادة ال وعي ل دى المس تفيدين بخ دمات اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات
وخدمات البريد.
 ٢-٤رف ع مس توى ت دابير حماي ة مص الح المس تفيدين م ن خ دمات قط اعي اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا
المعلومات وقطاع البريد.
 ٣-٤تطوير فعالي ة وكف اءة الهيئ ة ف ي الرقاب ة التنظيمي ة الوقائي ة المناس بة للتأك د م ن ج ودة الخ دمات
المقدمة في قطاعي اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والتدقيق الفني عليها.
 ٤-٤ضمان مدى كفاية ومﻼئمة أمن أنظمة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلوم ات ف ي المملك ة وتنوعه ا
وقدرتها العامة على التكيف ﻻستمرارية الخدمة في البنية التحتية ذات العﻼقة.

.٥

تعزيز القدرات المؤسسية للهيئة.
 ١-٥تمكين الهيئة بالقدرات الفنية والتقنية الﻼزمة.
 ٢-٥تنمية الكفايات الوظيفية للموظفين.
 ٣-٥جعل الهيئة مركزا ً فنيا ً وتنظيميا ً إقليميا ً متميزاً.
 ٤-٥ترسيخ ثقافة التميز واﻻبتكار واﻹبداع في بيئة العمل المؤسسي.
 ٥-٥تعزيز دور الهيئة في خدمة المجتمع

٢١

قائمة المراجع والمصادر
 .١قانون اﻻتصاﻻت وتعديﻼته رقم ) (١٣لسنة ١٩٩٥
 .٢قانون الخدمات البريدية رقم ) (٣٤لسنة .٢٠٠٧
 .٣قانون المعامﻼت اﻹلكترونية رقم ) (١٥لسنة ٢٠١٥
 .٤قانون المنافسة وتعديﻼته رقم ) (٣٣لسنة .٢٠٠٤
 .٥نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص وتعديﻼته.
 .٦نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق اﻹلكتروني رقم ) (١١لسنة .٢٠١٤
 .٧نظام الخدمة المدنية رقم ) (٨٢لسنة ٢٠١٣
 .٨نظام لوازم الهيئة رقم ) (٧٩لسنة ٢٠٠٠
 .٩النظام المالي للهيئة رقم ) (٧٨لسنة ٢٠٠٠
 .١٠تعليمات تنظيم احتساب وتحصيل عوائد الترخيص السنوية.
 .١١خرائط العمليات المعتمدة في الهيئة وإجراءات العمل والمنهجيات المعتمدة.
 .١٢قوائم ترابط ترابط الخدمات المقدمة بالعمليات الرئيسية والمساندة.
 .١٣قوائم تصنيف متلقي الخدمة في الهيئة
 .١٤التقارير السنوية للهيئة
 .١٥وثيقة أردن ٢٠٢٥
 .١٦اﻷجندة الوطنية
 .١٧وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام .٢٠١٨
 .١٨البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة ٢٠٢٤-٢٠٢١
 .١٩التقرير التقييمي لجائزة الملك عبدﷲ الثاني للتميز ،الدورة السابعة.
 .٢٠الخطط اﻻستراتيجية السابقة للهيئة.
 .٢١الموزانات السنوية للهيئة
 .٢٢بيانات الموظفين /مديرية إدارة الموارد
 .٢٣ريبورتاجات الهيئة السنوية
 .٢٤بيانات الهيئة /مديرية الشؤون اﻻقتصادية )قسم البيانات وإحصاءات السوق(
 .٢٥بيانات دائرة اﻻحصاءات العامة

٢٢

