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 ٢

  نبذة عن تاريخ الهيئة
  

والمعـدل   ١٩٩٥ لـسنة  )١٣(نون االتـصاالت رقـم   قا  هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بموجب  أنشأت

كهيئة حكومية تتمتـع باالسـتقالل     وتعديالته٢٠٠٢لسنة ) ٨( رقم ضى قانون االتصاالت المؤقت بمقت

  . وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريدالمالي واإلداري وتتولى مسؤولية تنظيم قطاع االتصاالت

  

وثيقة الـسياسة العامـة      ٢٠٠٣ في أيلول عام     معلوماتأصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ال    وقد  

قضي بفتح سوق االتـصاالت   ت تيللحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وال       

للمـواطن    المقدمة النهوض بمستوى الخدمات  وبكافة قطاعاته أمام المنافسة سعياً الجتذاب االستثمار،        

  .وتوفيرها بمستوى معقول

  

وتكاتفت مـع الجهـات المعنيـة       ،  إقليمياًمحلياً و كهيئة ذات ريادة    استطاعت الهيئة تثبيت موقعها     وقد  

إدراكاً منا  " : لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    تحقيق رؤية جاللة الملك عبد اهللا الثاني المعظم       ل

 فقد اعتمدنا خطة عمل     ،ةبأن استثمار القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للتنمية االقتصادية المستدام         

               تهدف إلى تشجيع هذا االستثمار في القطاعات الرئيسة في االقتصاد األردني، وتتضمن هذه الخطة سن

التشريعات الهادفة إلى تحرير هذه القطاعات من خالل الخصخصة والتنظيم المالئم وضمان المنافـسة              

  ."العادلة

  

غم وانسجام مع المقاييس المعترف بها عالميـاً فـي          لقد أصبحت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في تنا       

مجال مراقبة الجودة لخدمات االتصاالت المختلفة، لتنمو التجربة األردنية وتترسخ لتصبح قصة نجاح             

 واالتفاقيـة   WTOتتحدث عن نفسها ونموذجاً إقليمياً يحتذى به بتأكيد من منظمة التجـارة العالميـة               

 فقد تم تحقيق تقدم ملموس في عملية تطوير األدوات العديـدة  ،European Agreementاألوروبية 

  األردن تجاه منظمة التجارة العالمية     تزاماتالوضمن سعي الحكومة األردنية إلى تنفيذ        .لهذا المضمار 

 والتي أرست البيئة المناسبة لقطاع      ٢٠٠٣/وتحرير القطاع فقد صدرت وثيقة السياسة العامة في أيلول        

  .لوجيا المعلومات وأكدت عزم الحكومة على تحرير القطاع وإنهاء االحتكاراالتصاالت وتكنو

  

  تنظيميـة  مع وثيقة السياسة العامة للحكومة قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بخلق بيئـة            وانسجاماً  

  تـم ٢٠٠٤/وحماية مصالح المستفيدين، وفي كـانون األول وتشجيع المنافسة مناسبة لتحفيز االستثمار   



 ٣

لوثيقة التوضيحية حول برنامج الترخيص ضمن القطاع الفرعي لالتصاالت الثابتة والتطـور            إصدار ا 

  .نحو إطار تنظيمي متكامل للترخيص والتنظيم

  

نـاك  ، فإن ه   القادمة ثالث سنوات ال خالل   لتنفذورغم أن أهداف الخطة االستراتيجية للهيئة قد وضعت         

، والتي تشكل األساس للنمو المستقبلي خـالل   االعتبار قد تم أخذها بعين    نظرة مستقبلية لتطوير القطاع   

مراجعـة  ورية لهذه الخطـة االسـتراتيجية ب    المراجعة الد ويتزامن توقيت   ،  فترة التخطيط االستراتيجي  

  .للثالث سنوات القادمة وتعديلها تنقيحهاالمقرر فمن ، الحكومة لوثيقة السياسة العامة

  

  

  الرؤيــــة
  

لثاني والحكومة كانوا وما زالوا يعتبروا من أقوى الداعمين للتطور فـي قطـاع              جاللة الملك عبد اهللا ا    

وظهر هذا الدعم جلياً في المبادرات الملموسـة        .  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعدد من السنوات     

ومن الممكن مالحظة المنـافع المباشـرة وغيـر         .  مؤخراً التي صدرت باإلضافة إلى األجندة الوطنية     

رة المتزايدة من تطوير قطاع االتصاالت على أنها حوافز وميسرات لتطوير االقتـصاد الكلـي               مباشال

ومما ال شك فيه أن المساهمة المباشرة لقطاع االتصاالت على مدى السنوات القليلة الماضية              . األردني

 احتـساب  وإذا تـم ) (GDP(تقريباً من الناتج المحلي اإلجمالي % ٨في االقتصاد القومي ارتفعت إلى     

رتفـع إلـى    تمساهمة قطاع االتصاالت غير المباشرة فإن مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي سوف             

وبأخذ فقط مساهمة قطاع االتصاالت المباشرة فإنه يعتبر ثالث أهم وأقوى مساهم فـي              ). تقريباً% ١٢

  .االقتصاد وأسرع القطاعات االقتصادية نمواً

  

التي ساعدت علـى نهـوض قطـاع        قة كان هناك العديد من العوامل        الساب الثالثعلى مدى السنوات    

ترخيص شركة اتصاالت خلوية متنقلة ثالثـة، وتـرخيص         ف ؛ وضع المنافسة المتزايدة   إلىالتصاالت  ا

تطوير نظام ترخيص   و ،، وإصدار عدد من الرخص الفردية     الثابتة لتقديم خدمة االتصاالت     ثانيةشركة  

تحفيـز المنافـسة   ل الباب فتحوالذي   إلى تحرير قطاع االتصاالت الثابتة، هذا باإلضافة  وتنظيم متكامل 

للمـواطنين، اسـتحداث وتقـديم       خفض األسـعار  : الفعالة مما ينتج عنها من فوائد للمستهلك تتضمن       

 قامت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بعمل مراجعة شـاملة          بالتاليو،  عروض وخدمات جديدة ومتطورة   

  .وقد بدأ هذا بمراجعة رؤية الهيئة. كما هو موضح في هذه الخطةلتوجهها االستراتيجي 

  :الرؤية الحالية للهيئةأن حيث 



 ٤

  

  "بيئة اتصاالت تنافسية متطورة ومنظمة ومتاحة للجميع"
   

 ففي  عليا في الهيئة هذه الرؤية غير شاملة،       ال واإلدارةفي مراجعة لهذه الرؤية اعتبر مجلس المفوضين        

فإنهـا   قطاع البريد، وثانياً     إلى اإلشارةلتركيز على تكنولوجيا المعلومات مع عدم       شكلها الحالي يكمن ا   

ـ   ونتيجة لهـذا   ، المتطلبات واالحتياجات الوطنية للتطوير االقتصادي واالجتماعي      لم تحتوي على   ت تم

   : الرؤية لتصبح كالتاليمراجعة

 وتنافسية ومتاحة للجميع؛ تدعم  وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتكنولوجيا معلوماتاتصاالتبيئة "
  "مية االقتصادية واالجتماعية في األردنتنبفاعلية ال

  

  الرســــالة
  

إن مـسؤولية هيئـة     .  رسالة الهيئة  تعديلبناًء على تعديل الرؤية كان من الضروري والمنطقي أيضاً          

 ،لتحديات أمام الهيئة  أساسي لتطوير االقتصاد الوطني أثار العديد من ا       كمساهم  تنظيم قطاع االتصاالت    

من بينها القدرة والمهارة الضرورية للتمكن من عمل توازن بين المصالح المتضاربة لتطوير األعمال              

.  من خالل تطوير وتطبيق إطار تنظيمي منطقي وشامل         وذلك التجارية من جهة والسياسة االجتماعية    

 ، وتضمين بعض من هذه التحـديات      تواءاح للهيئة قد تمكنت بكل تأكيد من        ة الحالية في حين أن الرسال   

 األدوات التـي    إلـى  باإلضافة ، جانبين أساسيين في عمل الهيئة للسنوات القادمة       إلىلكنها لم تتطرق    

  .تمتلكها الهيئة للمساعدة في تحقيق التوازن الصحيح

  

  :تنص الرسالة الحالية للهيئة على
  

ة بسوية عالية لكافة المستفيدين بأسعار خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات متقدم ضمان توفر"
عادلة ومقبولة وفي متناول الجميع، من خالل العمل مع كافة الجهات ذات العالقة، باستقاللية 

وبالتالي، تلبية متطلبات . وانفتاح وشفافية إليجاد بيئة تنظيمية عادلة تشجع التنافسية واالستثمار
  "لمعلومات على المدى البعيدالمملكة من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا ا

  

 الرسـالة   غير المذكورة فـي   ن التحديات   لتتضم شمولية الرسالة    إلىمن أجل المساعدة في الوصول      و

  : أربعة نقاط رئيسية، كما هو موضح أدناهإلىالحالية فقد تم مراجعة النص وتقسيمه 

  :رسالة الهيئة



 ٥

 متقدمة ذات جودة عالية ومتـوفرة       ضمان خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وخدمات بريدية        ••
 .للجميع بأسعار مناسبة

 .تطوير بيئة تنظيمية مفتوحة لتعزيز العدالة والتنافسية واالستثمار  ••

  وشفافية وأسلوب مهني بانفتاحالعمل مع جميع المستفيدين وكافة الجهات ذات العالقة   ••

 عـالي مـن الكفـاءة        بمقاييس عالمية يضم موظفين على مستوى      تأسيس بناء تنظيمي متماسك     ••
 .والتدريب

 
قطـاع البريـد،    : أتي مـن خـالل تـضمين      تاالختالفات الرئيسية بين هذه الرسالة والرسالة السابقة        

   . لتنفيذ مهامهاواالعتراف بأهمية رأس المال البشري كمصدر تعتمد عليه الهيئة

  

  القيم المؤسسية
  

مؤسسية التـي تحكـم مـسار عمـل الهيئـة      تلتزم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بمجموعة من القيم ال       

  :خلية والخارجية، وهياوعالقاتها الد

  المصداقية والشفافية -

 العمل بروح الفريق الواحد -

 اإلنصاف -

  

  األهــدافالغايات و
  

تواجه هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في السنوات الثالثة القادمة التحديات التي ترافـق بنـاء برنـامج                 

ن ترخيص المشغلين الجدد والسوق التنافسي والذي يرافقه المميزات التنافسية          التحرير الحالي الناتج ع   

 يخلق ضـغوطاً  زيادة السرعة في تقديم الخدمة      في نفس الوقت فان     . ستفيدوالتي ترجمت إلى فائدة الم    

 األنظمة الموجودة مع التغيرات في      مواكبةتنظيمية إضافية على هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لضمان         

  . ن ال تشكل معوقات غير ضرورية للدخول أو خلق عدم تناسق تنظيميأيناميكية السوق وضوء د

  

   )١ (الغاية

االستمرار في عملية تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتطوير بيئة تعـزز              
  ينالقطاعالمنافسة واالستثمار في الخدمات التي يقدمها 

  



 ٦

  
  :األهداف االستراتيجية

  .     مراجعة التعليمات التنظيمية الحالية وتحديد وإعداد أي تعليمات جديدة ضرورية١,١

تشجيع جهات جديدة للحصول على رخص واالستثمار فـي قطـاع االتـصاالت وتكنولوجيـا                ١,٢

  .المعلومات

  . مراجعة إجراءات الهيئة التي تتعلق بالتعامل مع الشركات والجهات ذات العالقة١,٣

  

   )٢ (الغاية

  نظيمية فعالة لتطوير قطاع البريد في المملكةتوفير بيئة ت
  

  

  :األهداف االستراتيجية

لقطاع البريـد بالتعـاون مـع وزارة االتـصاالت وتكنولوجيـا            فعال  ي  تنظيم تطوير إطار    ٢,١   

  .المعلومات

نظـيم  العمل على زيادة الوعي لدى المستهلك حول دور هيئة تنظيم قطاع االتصاالت فـي ت               ٢,٢   

  .قطاع البريد

  

   )٣ ( الغاية  

  .أسعار معقولةوعالية للجميع بجودة معلومات التكنولوجيا االتصاالت و خدمات توفرتحسين 
  

  :األهداف االستراتيجية

  .اإلطار التنظيمي لمراقبة جودة خدمات االتصاالت تطبيق ٣,١

  . المتاحةفي مجال حقوقه والخيارات واألسعار زيادة الوعي لدى المستهلك ٣,٢

  

   )٤ ( الغاية

  محايدة متنوعة ومتكاملة ذات تكنولوجيا الخاصة بتقديم خدمات متقدمة و تسريع التدابير
  

  :األهداف االستراتيجية

  .                     المتعلقة باالستخدام األمثل للطيف التردديل تحديد وحل المسائ٤,١

  .التطورات التكنولوجية الحديثة جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً يواكب ٤,٢



 ٧

  

   )٥ ( الغاية

  . لجميع المشغلين المرخصين التنظيميةاألمورضمان المساواة في التعامل في 
  

  :األهداف االستراتيجية

  . للهيئة التشغيلية تعزيز الشفافية٥,١

  

   )٦ ( الغاية

  .والبريدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلوخدمات حماية مصالح المستفيدين فيما يتعلق ب
  

  :األهداف االستراتيجية

  .مراقبة وتنفيذ التعليمات التنظيمية  ٦,١

  . المستفيدينشكاوىحماية المستهلك ومعالجة   ٦,٢

  

   )٧ ( الغاية

  . وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين للهيئةبناء القدرة المؤسسية
  

  :األهداف االستراتيجية

  .  الكفاءات للعمل في الهيئةاستقطاب أفضل  ٧,١

  .  تطوير وتحسين أوضاع الموظفين٧,٢

  .للهيئةبناء القدرة المؤسسية   ٧,٣

  . نظام إدارة المعلومات والمصادربناء  تعزيز دور الهيئة من خالل ٧,٤

  .مراجعة النظام الحالي وتحديد شكل جديد لإلجراءات الداخلية  ٧,٥

  م وإعداد الخطط الالزمة لتطبيقهاتطوير إستراتيجية اتصال وإعال  ٧,٦

  

  

  

  الخطـة التنفيـذية
  



 ٨

  المقدمة
  

 أن نشاطات قطاع االتصاالت تشكل متطلبات كبيرة على الهيكـل           صاالتتدرك هيئه تنظيم قطاع االت    

  .التنظيمي للهيئة التنظيمية

السـتراتيجية   اندماج السلطات التنظيمية، فقد ناقشت الخطـة ا        ث أن التوجهات العالمية تدفع نحو      وحي

السابقة لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت بعض األمور المتعلقـة بالتقـارب بـين الـسلطات التنظيميـة                 

وحاولت أيضا مـن خـالل الخطـة        . لالتصاالت واإلعالم المرئي والمسموع وتكنولوجيا المعلومات     

عاب مثـل هـذه     التنفيذية المعدة تزويد هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بهيكل تنظيمي قادر علـى اسـتي             

 اقتصاديات المدى التي يمكن خلقها من قبـل   منالتغيرات ويتيح للمستفيدين من تلك القطاعات االنتفاع   

ن الحكومة لم تنتهي من وضع أفكارها حول التوجه المناسـب فـي هـذا               إف ،لكنهكذا منظم موحد، و   

. عة الحالية لسياسة الحكومة   لمراجومن المتوقع أن موقفها سيصبح جلياً حين تكتمل ا        . المجال حتى اآلن  

لذلك فإن النهج الذي تبنته الخطة السابقة لتطوير الخطة التنفيذية يبقى سارياً وبحيث يتم بنـاء الخطـة                  

التنفيذية على أساس الوظائف األساسية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت دون االهتمام في هذه المرحلـة               

  . من عملية التقارب التي من الممكن ظهورهاةللتغيرات الديناميكي

  

تحدد الخطة التنفيذية الخطوات الهامة والمطلوبة لتحقيق تطوير طويل األمد لقطاع االتصاالت لمنفعـة             

وينبغي أن ندرك انه خالل األشهر الثماني عشر السابقة قامت هيئـة تنظـيم              . المستفيدين من القطاع  

ي حين أن هناك حاجة لتطوير وتطبيق       قطاع االتصاالت بتطوير ناجح إلطار تنظيمي شامل ومتين، وف        

 األساسية التي من الممكن تطويرها خالل األشهر اإلثني عشر القادمة، فإن            ةعدد من األدوات التنظيمي   

الوقت قد حان لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت لتركيز اهتمامها علـى اإللـزام بتطبيـق هـذه األدوات                  

  .التنظيمية

  

 لتطوير إطار تنظيمي مبني علـى مبـادئ اإلجـراءات التنظيميـة             لقد صرحت الهيئة بأن لديها النية     

 عند االنتقال من نموذج تنظيمي      ،ولكن. ، لذلك فإنه يتوجب البدء بإدخال أسلوب التنظيم الالحق        خفيفةال

إلى نموذج تنظيمي الحق فإنه يتوجب توفير مهارات الدعم الضرورية إلتمـام هـذا              ) استباقي(وقائي  

وباإلضافة إلى ذلك   .  أدركت الهيئة قيمة رأس المال البشري ضمن رسالتها وغاياتها          فقد لكلذ. االنتقال

وبالتالي فإن الخطة التنفيذيـة ستـشتمل        .فإن هناك حاجة لدى الهيئة لتحسين مستوى بنيتها المؤسسية        

على عنصر مهم أال وهو بناء القدرات والتطوير المؤسسي، وبما يساهم في تحقيق أهداف الهيئة بمـا                 

  . في ذلك الشفافية والمساواة في التعامل
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  رئيسية الاضيعالمو
  

 لدعم وتحقيق األهداف االستراتيجية تتضمن عدد مـن المواضـيع           وضعهاإن الخطة التنفيذية التي تم      

والتي تشكل األساس لنشاطات الهيئة خالل فترة التخطيط االسـتراتيجي الحاليـة، ويمكـن              الرئيسية  

  : يليبماتلخيص هذه المواضيع 

  

  التطوير المستمر لإلطار التنظيمي -
شهر القادمة على إنهاء ومراجعة      ) ١٨( إلى   ) ١٢( ستركز هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل       

وتنوي الهيئـة المحافظـة     . ٢٠٠٥اإلطار التنظيمي الذي بدء العمل فيه في شهر كانون ثاني عام            

الحد األدنى من بقاء التنظيم علـى مـستوى     على استمرارية تلك األدوات التنظيمية وبذلك ضمان        

  . يتماشى مع وتيرة التغيير وديناميكيات سوق االتصاالت

باإلضافة إلى ذلك ومن خالل دعم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في مراجعة الـسياسة       

اون مـع   ، ستقوم الهيئة وبالتع   ٢٠٠٧العامة التي من المتوقع أن تكتمل خالل الربع األول من عام            

  .محدد فيما يتعلق بتنظيم قطاع الخدمات البريديةتفويض الوزارة بوضع 

  
 

 فرض التنفيذ -
بعد أن تم إنجاز العديد من األدوات التنظيمية وتحديد عدد آخر منها، فقد حان الوقت للهيئة للبـدء                  

م ويطـور   وإن ذلك سـيدع   . بحزم في فرض التنفيذ وااللتزام بهذه القرارات التنظيمية والتعليمات        

القدرة على تحقيق الفائدة للمستهلكين كخدمات جديدة وتخفيض األسعار باإلضـافة إلـى زيـادة               

  . األردنيقمستوى ثقة المستثمر بمكانة السو

  

 فرض التنفيذ تتطلب من الهيئة االعتماد وبشكل كبير على بنـاء القـدرات والمهـارات                إن عملية 

  . فين جدد ذوي مستوى كفاءة عالالموجودة والمحافظة عليها وعلى تعيين موظ

  

  

  تنمية رأس المال البشري -
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يجب أن يبقى رأس المال البشري كما هو دائماً محور اإلستراتيجية الجيدة، وهو غالباً ما يلعـب                 

 دوراً ضمنياً، ولكن، وفي فترة التخطيط االستراتيجي هذه،  فإن رأس المال البشري هو عنـصر               

  . في اإلستراتيجيةصريح

  

وتكـون نـسبة   . سواق المنظمة من قبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت تتطور بشكل متزايـد        إن األ 

، فأن هيئة تنظيم    وبالتالي،  ةالتطور غالباً مرتبطة بالضغوطات الدولية أكثر منها بالمتطلبات المحلي        

قطاع االتصاالت والتي تعتبر المنظم الرائد في المنطقة تخضع للضغط من أجـل الحفـاظ علـى             

وفي نفس الوقت فان ذلك يخلق ضغوطات أضافية على         . رها ذات المستويات الدولية العالية    معايي

 من قبل هيئات تنظيمية إقليمية ومن مشغلين مرخـصين،          استقطابهم، حيث أن الموظفين يتم      الهيئة

  .وقد ساهم ذلك في التسرب العالي للموظفين في السنوات القليلة الماضية

  

 ولذلك فإنها ستستمر وبكل ما في وسعها لرفع سوية موظفيها بما            ،وظفيهاإن الهيئة تدرك أهمية م    

في ذلك إدخال البرامج التدريبية الهامة ومراجعة الرواتب والتعويضات باإلضافة إلـى تحـسين              

  .للعمل الظروف البيئية

  

ـ                 دى إن الدرجة التي تستطيع الهيئة فيها تحقيق الغايات واألهداف التي تم وضعها، تعتمد علـى م

الموظفين ذوي الكفاءات والخبرات العاليـة وتطـويرهم فـي جميـع            على  النجاح في المحافظة    

  . اختصاصات الهيئة

  

 مأسسة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  -

  
 لذا فان النيـة      وإجراءات متينة،   وعمليات سياساتإن أسس أي بيئة تنظيمية قوية تكون مدعومة ب        

فترة التخطيط االستراتيجي هذه أن تضع سياسات تنظيمية        لدى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت خالل       

ومـن خـالل    . وسلسلة عمليات وإجراءات داعمة لتحديد كيف ومتى ولماذا ستنظم الهيئة السوق          

التطوير والتطبيق والتعميم داخلياً وخارجياً لتلك السياسات واإلجراءات فان الهيئة ستحـسن مـن              

  .مفهوم شفافية التنظيم، وستدعم مناهجها التنظيميةدرجة ثبات 

  

  

 االتصال واإلعالم -
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ولذلك فإن لـدى     ، الهيئة حتى اآلن جهودها في مجال االتصال واإلعالم بشكل محدود          ركزتلقد  

 وسـيكون   ،الهيئة العزم على توسيع جهودها في هذا المجال على المستويين الداخلي والخـارجي            

ـ لهيئة في القطاعات التي     التركيز المبدئي على تأسيس مستوى فهم أساسي لدور ا         وي تحـت   تنط

  وسيمتد ذلك ليغطي قياس درجة الرضا ليس فقط عن فعاليات الهيئة ولكـن أيـضاً               ،إطار التنظيم 

ليشمل مدى فهم المستفيدين من قطاعي االتصاالت والبريد لعوامل ومـستويات جـودة الخدمـة               

  .والقيمة المالية للخدمات

ق الشفافية التنظيمية، ستكون أكثر انفتاحـاً فـي اتـصاالتها           ، ومن خالل مثابرتها لتحقي     الهيئة إن

وتوصياتها وقراراتها الخارجية، وذلك من أجل تمكين السوق من تقدير المبررات التي تدعم تلـك               

  .القرارات، كما أن الهيئة ستكون قد طبقت الشفافية والمساواة في التعامل مع المشغلين
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  المراجعة والقياس
  

 التي وضعت في بداية الخطة االستراتيجية قابلة للقياس، وكي تتمكن هيئة تنظيم قطاع االتـصاالت مـن تقيـيم                    االستراتيجية ألهدافوا الغاياتجميع  

، وهذا سيتيح للهيئة تعديل خطة العمل التنفيذية كمـا          )كل ثالثة أشهر   ( خاضعة لعملية مراجعة دورية    لتنفيذية ستكون الخطة ا   الغاياتمستوى إنجاز هذه    

  . الموضوعةالغايات مطلوب إلنجاز جميع هو
  

  :الغاياتستستخدم أدوات القياس التالية لتقييم وضع الخطة التنفيذية فيما يتعلق بتحقيق 

  القياسأدوات   الهدف االستراتيجي  الغاية

مراجعة التعليمات التنظيمية الحالية وتحديد وإعداد أي تعليمـات         

  جديدة ضرورية
  .عدد التعليمات التي تتم مراجعتها وإعدادها •

تشجيع جهات جديدة للحصول على رخص واالستثمار في قطـاع          

  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

داد المرخصين الذين يقـدمون     ي أع الزيادة ف  •

  . االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتخدمات

االستمرار في عملية تحرير قطـاع      

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات    

في المملكة وتطـوير بيئـة تعـزز        

ة واالستثمار فـي الخـدمات      المنافس

  التي يقدمها القطاع
مراجعة إجراءات الهيئة التي تتعلـق بالتعامـل مـع الـشركات            

  .والجهات ذات العالقة

 تطوير وتطبيق اإلجراءات •

 على تنفيذ اإلجـراءات  الدوري المستمر التدقيق   •

  .موظفي الهيئةمن قبل 

ـ       وير توفير بيئة تنظيمية فعالـة لتط

  قطاع البريد في المملكة

 لقطاع البريـد بالتعـاون مـع وزارة         فعال تنظيميتطوير إطار   

  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
  . جديد لقطاع البريد تنظيميإطار •
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العمل على زيادة الوعي لدى المستهلك حول دور هيئـة تنظـيم            

  .قطاع االتصاالت في تنظيم قطاع البريد

دور الهيئة عن طريق مـسح      يقاس ازدياد الوعي ب    •

سنوي للرأي العام، وهناك مسح أولـي سـيجري         

  .٢٠٠٧خالل العام 

  تطبيق اإلطار التنظيمي لمراقبة جودة خدمات االتصاالت

كات تزويد الهيئة بتقارير مراقبة الجودة من قبل شر        •

االتصاالت المرخصة والتي تقدم خدمات اتصاالت      

 .يشملها اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة

المعلومات المتعلقة بجودة خدمات االتـصاالت      نشر   •

 .وفقاً لتقارير الجودة التي تصدرها الشركات أعاله

عـن  إعداد تقارير تتعلق بجودة خدمات االتصاالت        •

دانية أو نشر   طريق قيام الهيئة بإجراء مسوحات مي     

 .تلك المعلومات

 واستقصاء رضا المشتركين    إجراء مسوحات لقياس   •

خدمات االتصاالت المقدمة، ونشر    بخصوص جودة   

  .نتائج تلك االستبيانات

تحسين توفر خـدمات االتـصاالت      

وتكنولوجيا المعلومات للجميع بجودة    

  عالية وأسعار معقولة

زيادة الوعي لدى المستهلك في مجال حقوقه والخيارات واألسعار 

  المتاحة

 مسح سنوي لرضا الزبائن، وسـيتم إجـراء         إجراء •

  .٢٠٠٧ة الربع األول لعام مسح أولي نهاي
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  تحديد وحل المسائل المتعلقة باالستخدام األمثل للطيف الترددي

 نشر الجدول الوطني لتوزيع الترددات •

  نشر الخطة الوطنية لتخصيص الترددات •

المية في تخصيص وتوزيع    التناغم مع المقاييس الع    •

في نهاية  الترددات ومواصفات المحطات الراديوية     

 ٢٠٠٩عام 
  تقليل المشاآل المتعلقة باستخدامات الترددات  •

تسريع التـدابير الخاصـة بتقـديم       

خدمات متقدمة ومتنوعة ومتكاملـة     

  ذات تكنولوجيا محايدة

جعل الهيئة مركزا فنياً وتنظيمياً يواكب التطورات التكنولوجية 

  الحديثة

اعتراف دولـي وإقليمـي بهيئـة تنظـيم قطـاع            •

بمـسح سـنوي    االتصاالت كمركز للتميز مدعوم     

 .للرأي العام عن الهيئة

موظفي هيئة تنظيم قطاع    ل أعداد المشاركات الفعالة   •

  .االتصاالت في الفعاليات الدولية واإلقليمية

ضمان المساواة فـي التعامـل فـي      

 لجميع المـشغلين    األمور التنظيمية 

  المرخصين

  تعزيز الشفافية التشغيلية للهيئة

الـشفافية  تحسن مستوى األداء من خـالل قيـاس          •

باستخدام عالمات قياس عالميـة خـالل التـدقيق،         

  .باإلضافة إلى نشر النتائج
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حماية مصالح المستفيدين فيما يتعلق       نشر تقارير االلتزام بالقوانين واألنظمة •  مراقبة وتنفيذ التعليمات التنظيمية

بخدمات االتـصاالت وتكنولوجيـا     

  المعلومات والبريد
   المستفيدينشكاوىحماية المستهلك ومعالجة 

 الشكاوىتطوير وتطبيق نظام تلقي  •

  نشر تعليمات حماية المستهلك •

  استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في الهيئة

 انخفاض معدل الدوران الوظيفي •

ا ازدياد معدالت الرضا الوظيفي بقياس سنوي لرض       •

الموظفين، وسيستكمل المسح األولي خـالل عـام        

٢٠٠٧. 

  .حجم الحوافز المادية والمعنوية الممنوحة للموظفين •

  )مبنى جديد للهيئة(تغيير بيئة العمل  •  تطوير وتحسين أوضاع الموظفين

  بناء القدرة المؤسسية للعاملين في الهيئة

 نسبة البرامج المنفذة قياساً لعدد البرامج التدريبيـة        •

 .المخطط لها

 .مدى توفر برامج لتهيئة الموظفين الجدد •

  إصدار مدونة السلوك الوظيفي •

بناء القـدرة المؤسـسية وتحـسين       

ــين    ــات التعي ــراءات وسياس إج

  واالحتفاظ بالموظفين

  تطبيق نظام إدارة المعلومات  •   نظام إدارة المعلومات والمصادربناءتعزيز دور الهيئة من خالل 

  مراجعة النظام الحالي وتحديد شكل جديد لإلجراءات الداخلية  

 نظام جديد للموظفين •

 ات واإلجراءاتأدلة السياس -

 التدريب على تنفيذ السياسات واإلجراءات -
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مستويات مرتفعة من استخدام المستفيدين إلجراءات       •

كل اإلجراءات الخارجية يناظرها    (الهيئة الخارجية   

إن ارتفاع مستوى االسـتفادة مـن       . )إجراء داخلي 

اإلجراءات الخارجية يعني أن العمليات تسير بشكل       

 .صحيح، والعكس صحيح

دة الرضا عن الهيئة، والذي يقاس مـن خـالل          زيا •

إجراء مسح سنوي لرأي القطاع، وقد تم تنفيذ مسح         

  .٢٠٠٦أول خالل عام 
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٦الخطة التنفيذية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت لألعوام 
  

  

  تطوير بيئة تعزز المنافسة واالستثمار في الخدمات التي يقدمها القطاعاالستمرار في عملية تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة و  ) ١ ( الغاية

  مراجعة التعليمات التنظيمية الحالية وتحديد وإعداد أي تعليمات جديدة ضرورية  )١ (االستراتيجيالهدف 

  

  فترة التنفيذ
  وصف المهمة  المهمة

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ
  المؤشرات المالية  تاالعتمادا  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

١.  
 مراجعة التعليمات التنظيميـة    

  . الحالية وتعديلها إن لزم
 مستمر 7/2006

  التنظيمية ، القانونية

 التطوير المؤسسي
        التنظيمية

٢.  
ــات  ــات التعليم ــد متطلب تحدي

  التنظيمية الجديدة 
        ةالتنظيمي التنظيمية ، القانونية  مستمر12/2006
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  االستمرار في عملية تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتطوير بيئة تعزز المنافسة واالستثمار في الخدمات التي يقدمها القطاع  ) ١( الغاية 

  .جيا المعلوماتتشجيع جهات جديدة للحصول على رخص واالستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولو  )٢ (الستراتيجيالهدف ا

  

  فترة التنفيذ
  وصف المهمة  المهمة

  النهاية  البداية
  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ

المصادر 

  المطلوبة
  المؤشرات المالية  تاالعتمادا

       التنظيمية  ، التنظيميةةاالقتصادي مستمر 2007  تحديد المعيقات التنظيمية لدخول السوق   .١

ــوي ــة  تط ــات التنظيمي ــشر التعليم ر ون

  :من خاللالضرورية لذلك 
          

  

  

       االقتصادية  ، التنظيميةةاالقتصادي 2007 2007 إصدار تعليمات تنظيم أسعار التجزئة -

        القانونية  ، القانونيةةاالقتصادي  2007    إصدار تعليمات فض المنازعات -

 4/2007 9/2006  مراجعة بنود العقوبات ضمن الرخص -
، التنظيمية، ةاالقتصادي

  القانونية
        القانونية

  أ.١

  

  

  

  

  

  

 تعليمات فصل الحسابات -  

  
2007 2007 

، التنظيمية، ةاالقتصادي

  المالية
        المالية

  ب.١

تطوير وتطبيق نموذج الكلف المتزايدة على      

 للمـشغل الثابـت     LRICالمدى الطويـل      

  والخلوي

2007 2007  
التنظيمية، الفنية، 

  ةالقتصادي
        ةاالقتصادي

        ةاالقتصادي  ةاالقتصادي 2/2007 12/2006  إعادة تقييم سوق االتصاالت   . ٢



 ١٩

  :من خالل عمل

 مراجعة لـسوق االتـصاالت إلعـادة        -أ

تصنيف المشغلين حسب تعليمـات حمايـة       

  المنافسة

12/2006 4/2007 
االقتصادية، التنظيمية، 

  الفنية
        االقتصادية

  

  

ت حماية  مراقبة وفرض تطبيق تعليما   -ب  

  المنافسة
 مستمر  7/2006

، القانونية، ةاالقتصادي

  التنظيمية

  القانونية
      

٣ .  

  

تسريع توفير عروض مرجعية لتجزئة 

  مكونات الشبكة

        التظيمية  االقتصادية، التنظيمية 6/2008  6/2007

٤ .  
تطبيق مسوحات لدراسة أسوق االتصاالت     

  وتكنولوجيا المعلومات والبريد
2007/3 2007/6 

االقتصادية، الفنية، 

  التنظيمية

  

  االتصال
      

        الفنية  الفنية 4/2007 1/2007  تطوير تعليمات الموافقة النوعية  . ٥

        الفنية  الفنية 12/2007 4/2007  شراء معدات الموافقة النوعية  . ٦

        الفنية  الفنية 6/2007 1/2007  مراجعة خطة الترقيم الوطنية  . ٧

  

  

  

  

  

  



 ٢٠

  االستمرار في عملية تحرير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وتطوير بيئة تعزز المنافسة واالستثمار في الخدمات التي يقدمها القطاع  )١(الغاية 

  .مراجعة إجراءات الهيئة التي تتعلق بالتعامل مع الشركات والجهات ذات العالقة  )٣ (االستراتيجيالهدف 

  

  ةوصف المهم  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ 

  المؤشرات المالية    تااالعتماد  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

7/200612/2006  مراجعة اإلجراءات الحالية   .١
كل اإلدارات في 

  الهيئة

  

قسم التطوير 

  المؤسسي
 
 

      المشروع االوروبي

٢.  
أيـة  تطوير وإعـداد واعتمـاد      

  إجراءات ضرورية أخرى
1/20075/2007 

كل اإلدارات في 

  الهيئة

قسم التطوير 

  المؤسسي

  

     المشروع االوروبي

  كل إدارات الهيئة  مستمر6/2007  مراقبة تطبيق وتنفيذ اإلجراءات  .٣

قسم التطوير 

  المؤسسي

  

     

  

  

  

  

  



 ٢١

  .توفير بيئة تنظيمية فعالة لتطوير قطاع البريد في المملكة  )٢(الغاية 

  .تطوير إطار قانوني جديد لقطاع البريد بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  )١ (االستراتيجيالهدف 

  

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ 

  المؤشرات المالية    تاتماداالع  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

١.  

المساهمة في مراجعـة قـانون      

ــت  ــة المؤق ــدمات البريدي الخ

   ذات العالقةواألنظمة

4/2007

ــداد  إعـ

ــسودة  الم

ــة النهائ ي

لمــشروع 

ــانون  الق

من قبـل   

  ةالوزار

  قانونية

  التنظيمية
       قانونية

٢ .  
إعداد برنامج وأسـلوب محـدد      

  .ت البريديةلتنظيم الخدما

االنتهاء 

من 

مراجعة 

 القانون

 أشهر ٤

من إقرار 

 القانون ا

  االقتصادية

  قانونية

  التنظيمية

       التنظيمية

  

    

  



 ٢٢

                                                                                               

  .. لبريد في المملكةتوفير بيئة تنظيمية فعالة لتطوير قطاع ا  ) ٢(الغاية 

  .العمل على زيادة الوعي لدى المستهلك حول دور هيئة تنظيم قطاع االتصاالت في تنظيم قطاع البريد  )٢ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  دايةالب

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ 

  المؤشرات المالية    تااالعتماد  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

١.  

إعداد حمـالت توعيـة داخليـة       

تحديــد الجمهــور ( وخارجيــة 

ــائل  ــد الرس ــستهدف، تحدي الم

  )الموجهة

غير محدد 

متوقع خالل 

٢٠٠٧ 

 خالل 

 شهرين 

  التنظيمية

كل اإلدارات 

  والمفوضين

   االتصال

الهدف الفرعي رقم   

 والهدف الفرعي   ١

  ٢رقم 

  

 مستمر غير محدد تنفيذ الحمالت  .٢
  التنظيمية

  كل اإلدارات 
       االتصال

٣.  
حـول دور    عمل مسح توعـوي   

  الهيئة في تنظيم قطاع البريد

حال تنفيذ 

 الحمالت

أربع 

 شهور 

  التنظيمية

  االتصال
        االتصال

  

  
 
  

  

  



 ٢٣

  

  . تحسين توفر خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للجميع بجودة عالية وأسعار معقولة  ) ٣(الغاية 

  .تطبيق اإلطار التنظيمي لمراقبة جودة خدمات االتصاالت  )١ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

المؤشرات    تااالعتماد  المصادر المطلوبة  صاحب المهمةالجهة المعنية بالتنفيذ 

  المالية 

شراء أجهزة لقياس ومراقبـة جـودة       

  االتصاالت الخلوية خدمات 
23/4/2006 9/2007 

قسم المشتريات، 

الجهة المزودة 

لألجهزة، قسم مراقبة 

، اللجنة الفنية، الجودة

  لجنة العطاءات

    قسم مراقبة الجودة 
 ألف ١٥٠

  دينار

 15/7/2006 1/6/2006  أ دراسة وتقييم العروض -١
اللجنة الفنية المكلفة 

  بدراسة العروض

كلفة اللجنة الفنية الم

 بدراسة العروض
      

   9/2006 8/2006  ب إحالة العطاء-١
 لجنة العطاءات

  أ- ١  
  

  

 10/2006 9/2006 ج استالم األجهزة-١

  قسم المشتريات

الجهة المزودة 

  لألجهزة

 قسم المشتريات

    ب-١  

١.  

  

  

   

  

  

  

  

الجهة المزودة  15/2/2007 1/2/2007  د التدريب على األجهزة-١

لألجهزة، قسم مراقبة 

المدربون المعتمدون من الجهة   سم مراقبة الجودةق

  المزودة

    ج-١



 ٢٤

  الجودة

 9/2007 4/2007  هـ تحديث األجهزة-١

الجهة المزودة 

لألجهزة، قسم مراقبة 

  الجودة

        قسم مراقبة الجودة

             إضافة جهاز خلوي رابع١.هـ-١
 ألف ١٢

  دينار

) QVM( إضـافة وحـدة      ٢.هـ-١

جديدة لغايـات إجـراء فحوصـات       

)Mobile to Mobile(  

  

          
 ألف ٦٠

  دينار

٢  

متابعة استعداد شركات االتـصاالت     

المرخصة للبـدء بتطبيـق اإلطـار       

التنظيمي لمراقبة جودة، من خـالل      

زيارة هذه الـشركات وفـق جـدول        

  .زمني محدد مسبقاً

  

1/6/2006 14/2/2007 

شركات االتصاالت 

المرخصة، قسم 

  مراقبة الجودة

        ةقسم مراقبة الجود

٣.  

القيام بحمالت قياس ومراقبة جـودة        

 الخدمة ونشر نتائجها

قسم مراقبة الجودة،  مستمر 3/2007

االتصال، قسم إدارة 

  أنظمة المعلومات

  

    قسم مراقبة الجودة

  

    

  

  



 ٢٥

  

أ القيام بحمالت قيـاس ومراقبـة       -٣

  جودة خدمات االتصاالت الخلوية
  بة الجودةقسم مراق  قسم مراقبة الجودة  مستمر 3/2007

أجهزة قياس ومراقبة جودة 

  خدمات االتصاالت الخلوية
    د- ١

ب نشر نتائج الحملة المذكورة في      -٣

  أ أعاله-٣النقطة 
  أ- ٣    قسم مراقبة الجودة    مستمر 7/2007

  

  

  إجراء مسح لقياس رضا المستهلكين
7/2006  

  

7/2007 
ومستمر 

  حسب الحاجة

، المشروع االقتصادية

تنظيمية،  الاألوروبي،

، مركز أبحاث

  المشتريات

  المشروع األوروبي  االتصال

إصدار تعليمات 

)Instruction 
of 

Implementi
ng the 

industry 
Data 

Collection 
and 

Publication 
Framework(  

  

أ االنتهاء من إعداد طلب استدراج      -٤

العروض إلجراء استبيان قياس رضا     

  .المستهلكين

7/2006 8/2006 
دية، التنظيمية، االقتصا

  . القانونية
      المشروع األوروبي االتصال

 9/2006 8/2006  ب  الدعوة لطرح العطاء-٤
قسم المشتريات، 

  مركز أبحاث

 قسم المشتريات
    أ-٤  المشروع األوروبي

٤.  

  

  

  لجنة فنية متخصصة 10/2006 9/2006  ج دراسة وتقييم العروض-٤
لجنة فنية 

    ب-٤  المشروع األوروبي



 ٢٦

 متخصصة

31/12/200 10/2006 د إحالة العطاء-٤
    ج -٤   لجنة العطاءات  لجنة العطاءات 6

معالجة (هـ إجراء االستبيان -٤

  ) البياناتلوتحلي
1/2007 3/2007 

، التنظيمية، االقتصادية

مركز ، االتصال

  أبحاث

    د-٤    االتصال 

 7/2007  3/2007  و نشر نتائج االستبيان-٤
االقتصادية التنظيمية، 

  تصالاال

كل دائرة معنية 

  بالجزء المتعلق بها
      

البدء بتطبيق إجراءات تقديم تقـارير      

  الجودة من المرخصين ونشرها
1/7/2007 

بشكل مستمر 

ومرة واحدة 

   أشهر٦كل 

االتصال، شركات 

االتصاالت المرخصة، 

  قسم مراقبة الجودة

       قسم مراقبة الجودة

 أ البدء بتطبيق إجـراءات تقـديم      -٥

  .تقارير الجودة من المرخصين
1/7/2007  

بشكل مستمر 

ومرة واحدة 

  أشهر٦كل 

شركات االتصاالت 

  المرخصة
       قسم مراقبة الجودة

٥.   

  

  

ب نشر المعلومات المتعلقة بجودة     -٥

  الخدمات
10/2007 

بشكل مستمر 

ومرة واحدة 

كل ستة  

  أشهر

  

  

  

االتصال، شركات 

  االتصاالت المرخصة

  

  

  

  أ-٥   ةقسم مراقبة الجود
  

  



 ٢٧

  

التحضير والبدء بعملية التدقيق علـى      

 تقارير جودة الخدمة
7/2007 

5/2008 
ومستمر 

  حسب الحاجة

قسم مراقبة الجودة، 

  قسم المشتريات،

مدققين فنيين، لجنة 

فنية متخصصة، لجنة 

  العطاءات

       قسم مراقبة الجودة

أ القيام بتدقيق أول تقارير متعلقة      -٦

صاالت مـن قبـل    بجودة خدمات االت  

  الهيئة

    أ-٥    قسم مراقبة الجودة  قسم مراقبة الجودة  10/2007 7/2007

ب التحضير الستدراج العروض    -٦

  الخاصة بعملية التدقيق
10/2007 11/2007  

القانونية، قسم مراقبة 

  الجودة
    

سيكون القيام 

بعملية التدقيق 

باالستعانة 

بمدقق خارجي 

بناًء على نتائج 

التدقيق في 

  أ-٦مهمة ال

 ألف ٢٠٠

  دينار

 12/2007 11/2007  ج الدعوة لطرح العطاء-٦
قسم المشتريات، 

  مدققين فنيين
    ب-٦    قسم المشتريات

٦.  

  

  

  

  لجنة فنية متخصصة 2/2008 1/2008  د دراسة وتقييم العروض-٦
لجنة فنية 

  متخصصة
    ج-٦  



 ٢٨

    د-٦    لجنة العطاءات  لجنة العطاءات 3/2008 2/2008  هـ إحالة العطاء-٦

الفني مـن   البدء بعملية التدقيق    و  -٦

  ق خارجيقبل مدق
  أ- ٥هـ، -٦    قسم مراقبة الجودة  المدقق الفني 6/2008 3/2008

  

  

  

مراجعة كاملـة لإلطـار التنظيمـي       

لجودة الخدمة الحالي والتحضير مـن      

  أجل إدخال تحديثات وخدمات جديدة

 مستمر 3/2007

شركات االتصاالت 

القانونية، المرخصة، 

قسم مراقبة الجودة، 

  المفوضين

      المشروع األوروبي  قسم مراقبة الجودة

أ التحضير للمرحلة الثانيـة مـن       -٧

اإلطار التنظيمي لمراقبة الجودة مـن      

خالل دراسـة سـوق االتـصاالت       

األردني والتجارب العالمية في هـذا      

  المجال 

        قسم مراقبة الجودة   7/2007 3/2007

ــداد-٧ ــات ب إع ــسودة التعليم  م

الخاصة باإلطار التنظيمـي المعـدل      

  .لمراقبة الجودة

7/2007 10/2007 
القانونية، قسم مراقبة 

  الجودة

  

        قسم مراقبة الجودة

٧.   

  

  

  

  

  

  

  

ج استشارة المرخـصين حـول      -٧

  اإلطار التنظيمي المعدل

شركات االتصاالت  11/2007 10/2007

  المرخصة

  

  قسم مراقبة الجودة

إصدار تعليمات   

)Rule 
making 

Instructions( 

  



 ٢٩

  ب -٧

 12/2007 11/2007  د مناقشة مالحظات المرخصين-٧

شركات االتصاالت 

المرخصة، قسم 

  مراقبة الجودة

  

    ج-٧    قسم مراقبة الجودة

هـ إعداد المسودة النهائية لإلطار     -٧

  التنظيمي المعدل لمراقبة الجودة 
12/2007 1/2008 

القانونية، قسم مراقبة 

  ةالجود
    د-٧    قسم مراقبة الجودة

ــي  -٧ ــار التنظيم ــدار اإلط و إص

  المحدث بشكله النهائي
    هـ-٧    مجلس المفوضين  المفوضين 2/2008 1/2008

مراجعة (ز اإلعداد للمرحلة القادمة   -٧

  )دورية
10/2008 

مستمر 

وبشكل دوري 

شركات االتصاالت 

المرخصة، القانونية، 

المفوضين، قسم 

  مراقبة الجودة

  

        م مراقبة الجودةقس

٨.   

البدء بـإجراءات الـشراء الخاصـة       

بأنظمة ومعدات قياس ومراقبة جودة     

خدمات االتصاالت األخـرى التـي      

يشملها اإلطـار التنظيمـي لمراقبـة       

  الجودة

  

  

 مستمر  7/2007

  قسم المشتريات،

الجهة المزودة 

لألجهزة، قسم مراقبة 

الجودة، اللجنة الفنية، 

  لجنة العطاءات

  

  

        قسم مراقبة الجودة



 ٣٠

  

  

أ شراء أجهزة لمراقبـة شـبكات       -٨

االتصال الالسـلكي العاملـة بنظـام       

iDEN)    بما فيها اإلجراءات التالية :

دراسة وتقييم العروض المقدمة، إحالة     

العطاء، استالم األجهزة، والتـدرب     

  )على األجهزة

7/2007 12/2007 

قسم المشتريات، 

الجهة المزودة 

قبة لألجهزة،قسم مرا

الجودة، اللجنة الفنية، 

  لجنة العطاءات

      قسم مراقبة الجودة
 ألف ١٠٠

  دينار

  

ــشراء  -٨ ــإجراءات ال ــدء ب ب الب

الخاصة بأجهزة قياس ومراقبة جودة     

ــرى  ــدمات األخ ــت، (الخ االنترن

ــدمات   ــة، وخ ــصاالت الثابت االت

ــت  ــول االنترن ــنفس ) (بروتوك ب

أ -٨اإلجراءات المذكورة في المهمة     

  ) أعاله

 مستمر 1/2008

قسم المشتريات، 

الجهة المزودة 

لألجهزة، قسم مراقبة 

الجودة، اللجنة الفنية 

  لجنة العطاءات

    قسم مراقبة الجودة

توفر 

المخصصات 

  المالية

  

  

  

  

  

  

  



 ٣١

  

  . تحسين توفر خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للجميع بجودة عالية وأسعار معقولة  ) ٣(الغاية 

  .زيادة الوعي لدى المستهلك في مجال حقوقه والخيارات واألسعار المتاحة  )٢ (جياالستراتيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

صاحب  الجهة المعنية بالتنفيذ 

  المهمة

  المؤشرات المالية    تاماداالعت  المصادر المطلوبة

١.   
تقييم المرحلة الحالية من خـالل      

  سح ميدانيإجراء م
2/20074/2007 

، االقتصادية، االتصال

  التنظيمية 
       االتصال

 4/20075/2007  إعداد خطة شاملة لحملة توعية   .٢
االتصال، االقتصادية، 

 التنظيمية
       االتصال

مستمر حتى 6/2007  إطالق وتنفيذ حملة التوعية   .٣
12/2007 

االتصال، االقتصادية، 

 التنظيمية
     االتصال

  

  

٤.   
إعادة تقييم النتائج مـن خـالل       

 إجراء مسح ميداني
2/20084/2008 

االتصال، االقتصادية، 

 التنظيمية
       االتصال

  

  

  

  

  

  



 ٣٢

  

  تسريع التدابير الخاصة بتقديم خدمات متقدمة ومتنوعة ومتكاملة ذات تكنولوجيا محايدة   )٤(الغاية 

  االستخدام األمثل للطيف التردديتحديد وحل المسائل المتعلقة ب  )١ (االستراتيجيالهدف 

  

  فترة التنفيذ
  وصف المهمة  المهمة

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ
  تاالعتمادا  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

المؤشرات 

  المالية

١  

مراجعة وتعديل طلبات وإجـراءات تـراخيص       

الطيف الترددي وإجراءات ومواصفات الموافقة     

الراديوية لضمان االسـتخدام األمثـل      للمحطات  

للطيف الترددي ومواكبة التطورات التكنولوجية     

  .في مجال االتصاالت الراديوية

 مستمر  ٣/٢٠٠٧

إدارة الطيف 

  الترددي

مجلس 

  المفوضين

طيف إدارة ال

  الترددي

        

 ٣/٢٠٠٨  ٣/٢٠٠٧  إعداد ونشر الجدول الوطني لتوزيع الترددات  .٢

المفوضين، 

اللجنة 

تشارية االس

 ،تللترددا

  االتصال

إدارة الطيف 

 الترددي

برمجيات  -

للتحليالت 

  الهندسية

  التدريب -

  

    

 ١/٢٠٠٩ ١١/٢٠٠٧  إعداد ونشر الخطة الوطنية لتخصيص الترددات  . ٣

المفوضين، 

اللجنة 

االستشارية 

للترددات، 

إدارة الطيف 

 الترددي

برمجيات  -

للتحليالت 

  الهندسية

  التدريب -

التنسيق مع 

الوزارة 

والقوات 

  المسلحة

 ألف ٥٠٠

  دينار

  



 ٣٣

االتصال، 

  .الوزارة

  

٤.  

تأسيس مركز للتميز يعنـى بـشؤون الطيـف         

  :الترددي يهدف إلى

خلق الوعي بالقضايا التي تتعلق باستخدامات       -

  .الطيف الترددي

ترويج االستخدام األمثل لحزم الترددات لتقديم       -

  .خدمات االتصاالت

  مستمر  ١٠/٢٠٠٧
االتصال، إدارة 

  طيف التردديال

إدارة الطيف 

  الترددي

Eurostrategies 
& PR 

Agencies 
   ألف دينار٣٠  

٥.  

تقليل االختالفـات بـين تخـصيص وتوزيـع         

  :الترددات محلياً وعالمياً من خالل

  .متابعة التطورات التكنولوجية العالمية -

 المعتمدة دوليـاً    اإلجراءاتمتابعة واستيعاب    -

 .لهذه الغاية

ى نقل المستخدمين للطيـف     العمل ما أمكن عل    -

الترددي إلى الوضع المتناغم مع التوزيعـات       

  .الدولية مع األخذ بعين االعتبار حمايتهم

    مستمر 
إدارة الطيف 

  الترددي

ــضور  - حـــ

ــات  االجتماعـ

ــات  والحلقــ

ــات وا لمجموع

الدراســــية 

والمؤتمرات في  

االتحاد الـدولي   

  .لالتصاالت

  أجهزة للفحص  -

ــيالت  والتحلـ

 .الهندسية

 متبادلة  زيارات -

  
 ألف ٧٠٠

  دينار



 ٣٤

ــات  ــع الجه م

  المنظمة دولياً

٦.  

استكمال االتفاقيات مع الدول المجـاورة فيمـا        

يتعلق بحماية االستخدام الوطني للطيف الترددي      

  .وخصوصاً الحد من التداخل بالمناطق الحدودية

     
إدارة الطيف 

  الترددي

االجتماع مع الدول   

  المجاورة
   ألف دينار١٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 ٣٥

  تسريع التدابير الخاصة بتقديم خدمات متقدمة ومتنوعة ومتكاملة ذات تكنولوجيا محايدة   )٤(الغاية 

  جعل الهيئة مركزاً فنياً وتنظيمياً يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة  )٢ (االستراتيجيالهدف 

  

  فترة التنفيذ
  وصف المهمة  المهمة

  النهاية  البداية
  مةصاحب المه  الجهة المعنية بالتنفيذ

المصادر 

  المطلوبة
  تاالعتمادا

المؤشرات 

  المالية

١.   

تأسيس برنامج لتبادل المعلومات مـع الـشركات        

المصنعة ومزودي الخدمات والمؤسسات التعليمية     

  والمشغلين

10/2006 12/2007   
الفنية، الترددات، التنظيمية، 

  االتصال، التطوير المؤسسي

مكتب عطوفة 

 ئيس التنفيذيالر
      

٢.   
تفعيل مذكرات التفاهم وفتح قنوات االتصال مـع        

  هيئات التنظيم العربية واألجنبية 
10/2006 12/2007 

الفنية، الترددات، التنظيمية، 

  االقتصادية، القانونية، االتصال

مكتب عطوفة 

 الرئيس
    

  

  

٣.   
تأسيس برامج ألنشطة تدريبية في المواقـع مـع         

 مشغلي االتصاالت
12/2006 12/2007 

االقتصادية،  الفنية، الترددات،

  التنظيمية، التطوير المؤسسي

مكتب عطوفة 

 الرئيس
      

٤.   
إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتوعية لموظفي الهيئة       

  إلبقائهم على إطالع على التطورات التكنولوجية
  مستمر  7/2006

الفنية، الترددات، االقتصادية، 

، االتصال،  تنظيمية، القانونيةلا

التطوير 

  المؤسسي
      

٥.   
إنشاء برنامج ماجستير متخصص فـي القـضايا        

  التنظيمية بالتعاون مع الجامعات المحلية
1/2007 12/2007 

الفنية، الترددات، التنظيمية، 

االقتصادية، القانونية، 

  االتصال، التطوير المؤسسي

مكتب عطوفة 

  الرئيس
      

  

  

  



 ٣٦

   لجميع المشغلين المرخصيناألمور التنظيمية في التعامل في ضمان المساواة  ) ٥(الغاية 

  تعزيز الشفافية التشغيلية للهيئة  )١ (االستراتيجيالهدف 

  

  فترة التنفيذ
  وصف المهمة المهمة

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ
  تاالعتمادا  المصادر المطلوبة صاحب المهمة

المؤشرات 

  المالية

قييم مستوى الشفافية التشغيلية لهيئة تنظـيم قطـاع         ت

  االتصاالت
6/2006 12/2006  

  

التدقيق الداخلي
      

 برنامج تدقيق الشفافية التشغيلية في الهيئة       إعدادأ  -١

  :لتقييم مستوى الشفافية كالتالي

جمع ومراجعة المراجع ذات العالقة والبحث عـن        -

  .مواقع ذات عالقة على االنترنت

  .د العوامل الخاصة بقياس الشفافية التشغيليةتحدي-

إعداد مسودة أولية من برنـامج تـدقيق الـشفافية          -

الهـدف،  : التشغيلية والذي يشتمل علـى مـا يلـي        

  .الخ...األهمية، العوامل، المنهجية، 

6/2006 11/2006  

 

  

  

  
Eurostrategies  

  
  

  

١.   

  

  

         الرئيس التنفيذي12/2006 11/2006 ب اعتماد برنامج تدقيق الشفافية التشغيلية-١

    التدقيق  جميع الدوائر 8/2007 3/2007  : التشغيلية كالتاليالشفافيةتنفيذ مهمة تدقيق 
اعتماد برنامج تدقيق 

  الشفافية التشغيلية
  

٢.   

  

  

  

أ القيام بعملية تدقيق الشفافية التـشغيلية وذلـك         -٢

  ٢٠٠٧ضمن خطة التدقيق الداخلي لعام 
3/2007 5/2007           



 ٣٧

ب مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل         -٢

  عملية التدقيق مع الجهات ذات العالقة
6/2007 7/2007           

ج إعداد التقريـر النهـائي وإدراج التوصـيات         -٢

  الالزمة ضمن التقرير
7/2007  8/2007           

متابعة تنفيذ توصيات تقرير تدقيق الشفافية التشغيلية       

  :ليكالتا
    التدقيق الداخلي  جميع الدوائر 8/2008 3/2008

تقرير تدقيق الشفافية 

  التشغيلية
  

 بحيـث   ٢٠٠٨ خطة التدقيق الداخلي لعام      إعدادأ  -٣

تتضمن متابعة التقرير السابق للتدقيق على الـشفافية        

  التشغيلية في الهيئة

12/2007 12/2007          

ق للتـدقيق   ب متابعة تنفيذ توصيات التقرير الساب     -٣

  على الشفافية التشغيلية في الهيئة
3/2008 5/2008           

ج مناقشة نتائج متابعة تنفيـذ التوصـيات مـع          -٣

  الجهات ذات العالقة
5/2008 6/2008           

٣.   

  

  

  

  

د إعداد التقرير النهائي الخاص بعمليـة متابعـة         -٣

  تنفيذ التوصيات الخاصة بتقرير التدقيق السابق
7/2008 8/2008           

  

  

  

  

  



 ٣٨

  

  حماية مصالح المستفيدين فيما يتعلق بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  )٦(الغاية 

  مراقبة وتنفيذ التعليمات التنظيمية  ) ١ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

 ؤشرات المالية الم   تاالعتمادا  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ 

١ .  
تطوير برنامج مراقبة الرخص    

  من خالل المرخصين
11/200611/2006

القانونية، التنظيمية، 

الفنية، الترددات، 

  االقتصادية

 التنظيمية

    
  

  

٢ .  
ــة  ــات المراقب ــق تعليم تطبي

 وفرض التنفيذ
  مستمر 11/2006

القانونية، التنظيمية، 

ترددات، الفنية، ال

  االقتصادية

 التنظيمية

      

٣ .  
تطوير ونشر تقارير تبين مدى     

  التزام المشغلين
2/2007 

 ٦ لك

  أشهر
        التنظيمية  التنظيمية، االتصال

  

  

  

  

  

  



 ٣٩

  حماية مصالح المستفيدين فيما يتعلق بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  )٦(الغاية 

   المستفيدينشكاوىالمستهلك ومعالجة حماية   )٢ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

الجهة المعنية 

  بالتنفيذ 

 المؤشرات المالية    تاالعتمادا المصادر المطلوبة  صاحب المهمة

١.   

مراجعة اإلجـراءات الحاليـة     

ــذا   ــة به ــع القانوني والمراج

  الخصوص

       القانونية  ية، القانونيةالتنظيم 6/2007 4/2007

٢.   

تطوير عملية تلقي الـشكاوى     

والتعامل معهـا واإلجـراءات     

  الخاصة بها

       التنظيمية  التنظيمية، القانونية 7/2007 5/2007

٣ .  

تطبيق عملية تلقي الـشكاوى     

والتعامل معهـا واإلجـراءات     

 الخاصة بها

    مستمر  7/2007

 التنظيمية

      

٤.   
لحين تفعيل   تطوير نظام مؤقت    

  نظام دائم إلدارة المعلومات
7/2007 12/2007            

٥ .  
تطوير وإيجاد دليـل لحمايـة      

  :المستهلك
            

  
ــراءات  -٥ ــة اإلج أ مراجع

الحالية والمراجع القانونية بهذا    
        التنظيمية  التنظيمية، القانونية 3/2008 12/2007



 ٤٠

  الخصوص

  
ــد ب -٥ مراجعـــة وتحديـ

  التعديالت واإلضافات
          التنظيمية، القانونية مستمر  11/2006

  

 وتطبيـق خطـة     إعداد ج-٥

 حول دور الهيئة    اتصال فعالة 

  في حماية المستهلك

  التنظيمية، االتصال  مستمر 1/2008

  االتصال

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤١

  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  )٧(الغاية 

  استقطاب أفضل الكفاءات للعمل في الهيئة  )١ (االستراتيجي الهدف

  

  وصف المهمة المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

المؤشرات   تاالعتمادا  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ 

  المالية 

 تطوير وتطبيق آليات استراتيجية للتعيين وذلك      

د كفاءات عالية وخبرات متميـزة      لضمان وجو 

  :على الدوام

             

 12/2006 7/2006  أ مراجعة وتعديل وتفعيل إجراءات التعيين-١
عطوفة الرئيس، المفوضين، 

  قسم التطوير المؤسسي

 القانونية
      

ب المحافظة على المـوارد البـشرية ذات        -١

الكفاءة الالزمة لتحقيق رسالة وأهداف الهيئـة       

  ةاإلستراتيجي

  مستمر  7/2006
عطوفة الرئيس، المفوضين، 

  قسم التطوير المؤسسي

 قسم التطوير المؤسسي

    
  

  

١.   

  

  

  

  مستمر  1/2007 ج مراقبة إجراءات التعيين لضمان الشفافية-١

  عطوفة الرئيس التنفيذي

  المفوضين

   الموارد البشريةإدارةقسم 

  التدقيق

 قسم التطوير المؤسسي

      

٢.   

 لضمان توفر الكفـاءات    التخطيط للقوى العاملة  

والمهارات الالزمة لتحقيق األهداف التنظيميـة      

  :وتلبية االحتياجات المستقبلية من القوى العاملة

      

  

      



 ٤٢

أ تقييم عملية التخطـيط الخاصـة بـالقوى        -٢

  العاملة في كل دائرة
  جميع دوائر الهيئة 3/2007 2/2007

قسم إدارة الموارد 

  البشرية

المشروع 

األوروبي، 

  تشارات خارجيةاس

    

ب تحديد عوامل التميز في األداء والدروس       -٢

  المستفادة منها
  قسم التطوير المؤسسي 4/2007 3/2007

المشروع   قسم التطوير المؤسسي

األوروبي، 

  استشارات خارجية

    

ج الخــروج بتوصــيات لتطــوير عمليــة -٢

  التخطيط للقوى العاملة بناء على تقييم األداء
  قسم التطوير المؤسسي 6/2007 5/2007

المشروع   قسم التطوير المؤسسي

األوروبي، 

  استشارات خارجية

    

د زيادة استخدام األتمتة في عملية تخطـيط        -٢

  القوى العاملة
8/2007 12/2007 

عطوفة الرئيس، المفوضين، 

  قسم التطوير المؤسسي

المشروع   إدارة نظم المعلومات

  األوروبي
    

لنمو الـوظيفي الالزمـة     تطوير استراتيجيات ا  

  :اقم المؤهلة لذلكطوير الطولتحديد وت
      

  
      

أ تطوير اسـتراتيجيات اختيـار الطـواقم        -٣

الالزمة للمناصب اإلدارية واإلشـرافية التـي       

  تحتاج مهارات قيادية 

  

  مستمر   1/2007

عطوفة الرئيس، المفوضين، 

الهيئة، قسم التطوير 

  .المؤسسي

   .٣        قسم التطوير المؤسسي

  

ب تحديد الحلول الالزمة لتطوير المهارات      -٣

إعداد إجراء  (القيادية المرتبطة بالنمو الوظيفي     

  )خطة اإلحالل الوظيفي

        قسم التطوير المؤسسي  قسم التطوير المؤسسي    مستمر 



 ٤٣

            مستمر 12/2006  : تحليل معدالت الدوران الوظيفي في الهيئة

مـوظفين  أ تفعيل إجـراء مقابلـة مـع ال        -٤   .٤

  المستقيلين من الهيئة
  قسم التطوير المؤسسي  مستمر  6/2006

  قسم التطوير المؤسسي
      

                :مراجعة إجراءات المزايا والتعويضات

أ مراجعة وتعديل قواعد تشريعات التوظيف      -٥

  بالعقود
    

عطوفة الرئيس، القانونية، 

  شئون الموظفين،المالية

  قسم التطوير المؤسسي
      

٥.   

  9/2006  7/2006  ب مراجعة وتعديل نظام الترفيع-٥
عطوفة الرئيس، القانونية، 

  شئون الموظفين

  قسم التطوير المؤسسي
      

  مستمر  8/2006  تطوير وتطبيق نظام تقييم األداء   .٦
عطوفة الرئيس، المفوضين، 

  المدراء، إدارة الموارد

المشروع   قسم التطوير المؤسسي

  األوروبي
    

سين البرامج االجتماعيـة وبـرامج      تعزيز وتح 

التأمين المختلفة التي تتيح للهيئـة اسـتقطاب        

  :الموظفين والمحافظة عليهم

      

  

      

أ تطوير برنامج الحوافز التـشجيعية مثـل        -٧

  برنامج موظف الشهر
  قسم التطوير المؤسسي  مستمر  8/2006

  
      

        قسم التطوير المؤسسي  طوير المؤسسيقسم الت  12/2006  10/2006  ب إعداد نظام للرضا الوظيفي -٧

٧ .   

ج عمل مسح لقيـاس الرضـا الـوظيفي         -٧

  والمحافظة على الموظفين
  جميع دوائر الهيئة  مستمر  1/2007

  

  قسم التطوير المؤسسي
      

٨.   
تعزيز وتشجيع االتصال الفعال بغية تحـسين       

  :بيئة العمل
      

  
      



 ٤٤

أ تقديم معلومات واضحة ودقيقة بالمواعيـد       -٨

مطلوبة للمدراء والجهات ذات العالقـة عـن        ال

  برامج وخدمات الموارد البشرية

  قسم التطوير المؤسسي  مستمر  6/2006

  

        قسم التطوير المؤسسي

 ب استحداث إجراءات عمل تشجع وتزيـد        -٨

  االتصال فيما بين الدوائر
  مستمر  6/2007

  

قسم التطوير المؤسسي، إدارة 

  الموارد، نظم المعلومات

  

        التطوير المؤسسيقسم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٥

  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  )٧(الغاية 

  تطوير وتحسين أوضاع الموظفين  )٢ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

  المؤشرات المالية  تعتمادااال  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ

12/2008  اآلن  إيجاد مبنى مالئم للهيئة   .١

عطوفة الرئيس، 

المفوضين إدارة الموارد، 

المشتريات، القانونية، 

  المالية

       عطوفة الرئيس

  

وضع نظام موظفين يتفق مـع      

خبرات العاملين في هذا القطاع     

  ينوبما يخدم االحتفاظ بالموظف

7/20067/2007 

  عطوفة الرئيس التنفيذي

  المفوضين

  لجنة شؤون الموظفين

  القانونية

  المالية

  التدقيق

دائرة ادارة الوارد 

  والتطوير المؤسسي

  

عطوفة الرئيس 

  التنفيذي

  المفوضين
       

  

  

  



 ٤٦

  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  ) ٧(الغاية 

  بناء القدرة المؤسسية للعاملين في الهيئة  )٣ ( االستراتيجيهدف ال

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

  المؤشرات المالية    تااالعتماد  المصادر المطلوبة  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ 

       قسم التطوير المؤسسي ائر الهيئةجميع دو مستمر 11/2006  تحديد االحتياجات التدريبية

أ استحداث طـرق وأسـاليب      -١

  لتحديد الفجوات المهارية
2/2007 3/2007 

 قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة
      

١.   

  

ب تطبيق إجـراءات تحديـد      -١  

  مستوى كفاءة الموظفين
3/2007 4/2007 

 قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة
    

  

  

لفجوات المهارية من خالل    تقليل ا 

االستخدام الفعال للحلول التعليمية    

 والتدريبية

      

 

      

أ وضع الحلول المناسبة لـسد      -٢

  الفجوات المهارية
  مستمر 1/2007

 قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة
      

٢.   

  

  

ب تطبيق الحلـول التعليميـة       -٢

  المناسبة لسد الفجوات المهارية 
  مستمر 4/2007

  قسم التطوير المؤسسي دوائر الهيئةجميع 
      

٣.   

  

تقييم اثر التعليم على أداء األفراد      

  والهيئة

  

      

  

      



 ٤٧

ــة -٣ ــشطة التعليمي ــيم األن أ تقي

  باستخدام طرق تقييم مناسبة
  جميع دوائر الهيئة  مستمر 7/2006

  قسم التطوير المؤسسي
      

ــبة -٣ ــايير مناس ــد مع ب تحدي

  يميةلمتابعة اثر األنشطة التعل
  قسم التطوير المؤسسي 5/2007 4/2007

  قسم التطوير المؤسسي
      

  

  

        قسم التطوير المؤسسي  جميع دوائر الهيئة  مستمر 5/2007  ج متابعة اثر األنشطة التعليمية-٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  )٧(الغاية 

   نظام إدارة المعلومات والمصادربناءتعزيز دور الهيئة من خالل   )٤ (االستراتيجي الهدف

  

  وصف المهمة المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

المؤشرات المالية    تاالعتمادا المصادر المطلوبة  صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ 

١.   
تحديد مراجعة اإلجراءات الداخلية للهيئة و    

  اإلجراءات الجديدة المطلوبة واعتمادها
        المؤسسي قسم التطوير  جميع الدوائر  9/2006 7/2006

       قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 12/2008 8/2006  بناء نظام إدارة المصادر والمعلومات   . ٢

      EU قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 5/2007 2/2007  تحديد مواصفات النظام   .٣
200000 Eur 

      EU قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 9/2007 6/2007  وثيقة العطاءإعداد   .٤

        قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 1/2008 10/2007  طرح العطاء   .٥

     EU  قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 4/2008 1/2008  دراسة العروض  .٦

       قسم نظم المعلومات  الدوائرجميع  6/2008 5/2208   العطاءإحالة  .٧

     Bid Winner  قسم نظم المعلومات  جميع الدوائر 12/2008 7/2008  تطبيق النظام  .٨

٩.  

العمل مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيـا      

المعلومات والجهات ذات العالقـة لتنفيـذ       

  برامج الحكومة اإللكترونية

       قسم نظم المعلومات   12/2007 10/2006



 ٤٩

  

  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  )٧(الغاية 

  مراجعة النظام الحالي وتحديد شكل جديد لإلجراءات الداخلية  )٥ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

المصادر   صاحب المهمة  الجهة المعنية بالتنفيذ 

  المطلوبة

  شرات المالية المؤ   تاالعتمادا

١.   
مراجعة وتحديث إجراءات العمـل     

  الحالية وتشكيلها إن دعت الحاجة
7/2006 3/2007 

عطوفة الرئيس، 

جميع المفوضين، القانونية، 

  دوائر الهيئة

  قسم التطوير المؤسسي
المشروع 

  األوروبي
    

٢ .   
تطوير إجراءات ونمـاذج جديـدة      

  حاجةحسبما تقتضيه ال
  مستمر 3/2007

عطوفة الرئيس، 

جميع المفوضين، القانونية، 

  دوائر الهيئة

       قسم التطوير المؤسسي

     قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة 7/2007 3/2007  توثيق جميع اإلجراءات والسياسات   .٣
  

  

٤.  
تطوير نظام إدارة سير المعلومـات      

  والمصادر
        قسم إدارة نظم المعلومات الهيئةجميع دوائر  12/2008 8/2006

        قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة  مستمر 12/2008  مراقبة تطبيق اإلجراءات والسياسات   .٥

٦.   

تقييم اثر الـسياسات واإلجـراءات      

المطبقة في تحقيق أهداف وغايـات      

  الهيئة

        قسم التطوير المؤسسي جميع دوائر الهيئة  مستمر 12/2008



 ٥٠

 
  بناء القدرة المؤسسية وتحسين إجراءات وسياسات التعيين واالحتفاظ بالموظفين  )٧(الغاية 

  تطوير إستراتيجية اتصال وإعالم وإعداد الخطط الالزمة لتطبيقها  )٦ (االستراتيجيالهدف 

  

  وصف المهمة  المهمة  فترة التنفيذ

  النهاية  البداية

 المؤشرات المالية  تتمادااالع المصادر المطلوبة  صاحب المهمة الجهة المعنية بالتنفيذ 

١.  

مراجعة وتحديث إسـتراتيجيه    

االتصال واإلعـالم والخطـط     

  والبرامج الالزمة لتنفيذها

كل ستة 

 أشهر
    Eurostrategies  االتصال واإلعالم  جميع دوائر الهيئة مستمر

  


