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:2012  –2010الخطة اإلستراتيجية لألعوام . 1  
 

مقدمة   

 
:مستقبلنا معا  1.1  

 

االتصاالت  قطاعاتفي  اليامةبعض التحديات  خالل السنوات القميمة القادمة واجو ىيئة تنظيم قطاع االتصاالتتس
التي تبرز أىميتيا ودورىا من خالل مساىمتيا في مسيرة االقتصاد ، تمك القطاعات وتكنولوجيا المعمومات والبريد

إدراكا منا بأن " حينما قال جاللتوالوطني وتحسين الرفاه االجتماعي في االردن وذلك من خالل رؤية ممكية واضحة 
، فقد اعتمدنا خطة عمل تيدف إلى القطاع الخاص ىو المحرك الحقيقي لمتنمية االقتصادية المستدامةاستثمار 

تشجيع االستثمار في  القطاعات الرئيسة لالقتصاد األردني وتتضمن ىذه الخطة سن التشريعات اليادفة إلى 
  ."ادلة ىذه القطاعات من خالل الخصخصة والتنظيم المالئم وضمان المنافسة الع تحرير

 
، المتزايدةعمى المنافسة القدرة وبالديناميكية في المممكة  وتكنولوجيا المعمومات والبريد قطاعات االتصاالت تمتاز 

 -عاتق الييئة وبالتالي فانو يقع عمى العتبارات التطور التكنولوجي والتغيرات المتسارعة في السوق، خضوعيا و
ىذه في ظل ما تشيده  الممارسات المثمى ضمان المحافظة عمى مسؤولية   -خالل تنفيذىا لمرؤية الممكية السامية

. متالحقة من تغيرات القطاعات
 

وفي  نياية  2009  –2006ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت خطتيا اإلستراتيجية  لألعوام  اعتمدت 2006في العام 
إجراء  االمر الذي أتاح لمييئة (  2012 -2010)  تحديث تمك الخطة لألعوام ، قررت الييئة   2009العام 

التحديات المتوقعة خالل السنوات الثالث  عمى مواجية ةقدرالضمان العمل بيدف مراجعة شاممة وجوىرية لبرنامج 
 .المقبمة 

 

المواطنين يمكن  الذي نحوالالحاجة إلى زيادة انتشار خدمات اإلنترنت في األردن عمى مدى تدرك الحكومة 
دودة في مختمف من الوصول إلى تمك الخدمات واالستفادة من إمكانياتيا غير المحوالمؤسسات عمى حد سواء 

، فان االمر يستدعي االنترنت لخدمات ، ولتحقيق ىذا االنتشار (الخ... ، وأعمال تجارية واتصالتعميم)المجاالت 
، سواء لربط العمالء من خالل شبكات االتصال، أو متسارععمى نحو تطوير الشبكات السمكية والالسمكية  ضرورة 

  .عاليةوكفاءة لتوفير الشبكات الوطنية والدولية الالزمة لموصول إلى اإلنترنت بقدرة 
 

تحديد  عمى بشكل كبير  تنعكساالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى تحمل تكاليف خدمات المستفيدين إن قدرة 
مع إدراكيا لمتطور المتزايد   -ترى الييئة ،وبدورىا .أعداد المستفيدين من خدمات اإلنترنت وخدمات النطاق العريض

لتخفيض  المثمىأن تشجيع المنافسة في سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ىي الطريقة  -لمخدمات اإللكترونية
حاجة المستفيد من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا  تة، أصبحكترونيومع التطور المتزايد لمخدمات اإلل .األسعار

 وفي ىذا المجال يبرز دور ىيئة تنظيم ، الى االطالع عمى أسعار تمك الخدمات المتاحو لو متزايدة المعمومات 
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تمكينيم من اتخاذ ل لممستفيدين وضمان توفر المعمومات الالزمة تييئة السوق لممنافسة قطاع االتصاالت في ضمان 
 .سميمة شرائيةقرارات 

 

ونتيجة لتحرير قطاع البريد والتطور المتوقع في شركة البريد االردني والتطور الممموس في  وفي قطاع البريد، 
أدركت الييئة أىمية ومن ىنا  .واضحة لمعيان تغيرات متزايدة سوق البريداالتصاالت السمكية والالسمكية، سيشيد 

توفر  يزيد من فرص االستثمار ودخول مشغمين في ىذا السوق، باالضافة الى ظيمي لمبريد إطار تن خمق 
  .لكافة المستفيدين من الخدمات البريدية في المممكةالمعمومات الالزمة 

 

تعزيز وىي  ال تقل أىميتيا عن الغايات األخرى المنوي تحقيقيا غاية أساسية  إلستراتيجيةالقد تضمنت الخطة 
وىذا يعني العمل عمى زيادة الكفاءة والفعالية من خالل ، عالميإقميمي وعمى مستوى رائدة ىيئة تنظيمية ك ىاموقع

تكون مركزًا لمتميز في صناعة االتصاالت  وأن، .المعرفة التامة والوعي الحقيقي لطبيعة القطاعات ذات العالقة
كافة نواحي استخدام التكنولوجيا االلكترونية في  مثااًل يحتذى في كيفية وتكنولوجيا المعمومات والبريد،  وبأن تكون 

 .الحياة اليومية

 

 (2011  –2010) منيجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لألعوام  2.1
 :تمثمت باآلتي إتباعيا في إعداد الخطة الخطوات األساسية التي تمان 

 

مراجعة القانون، والسياسات،  والتعميمات    

 

مراجعة   تملغايات التوصل إلى قائمة شاممة لمصالحيات والوظائف والمسؤوليات والميام المنوطة بالييئة فقد 
:الوثائق التالية  

  وتعديالتو 1995لمعام (  13)قانون االتصاالت رقم 
  2007لمعام ( 34)رقم  يةخدمات البريدالقانون 

  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد  اتفي قطاع 2007وثيقة السياسة العامة لمحكومة 

 اإلستراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

 توفير الظروف المناسبة لخمق منافسة فعالة في قطاع االتصاالت المتنقمة" الورقة الخضراء والتي تتضمن"  

  2007  -10إستراتيجية البحث والتطوير لتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات 

  مسودة قانون االتصاالت 

 
 

  االدارة العليا للهيئةعقد اجتماعات مع 

التباحث في االدوار والميام   ىاحيث جرى خالل ،نمفوضيالتم عقد اجتماعات مع رئيس وأعضاء مجمس 
خالل تطور السوق والتباحث في ، ة اإلستراتيجية السابقةالخطالمناطة من خالليم والتي ىدفت الى تنفيذ بنود 

السنوات الثالث الييئة عمى مدار تقييميم لمتحديات التي ستواجو باالضافة الى  السنوات القميمة القادمة ،
 .المقبمة
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 عقد اجتماعات مع مدراء الدوائر   

مع مدراء الدوائر وكبار موظفي الييئة، لمناقشة دورىم، وتقييميم لمخطة اإلستراتيجية  مكثفة تم عقد اجتماعات 
بشأن تطوير السوق والتحديات التي ستواجو  ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت عمى  النظرالسابقة، وبحث وجيات 

. مدار السنوات الثالث المقبمة

 

 

 2009  –2006مراجعة الخطة اإلستراتيجية لألعوام 
 

الخطة اإلستراتيجية تنفيذ الييئة لبنود  تم تشكيل لجنة داخمية لمراجعة 2008عام الفي النصف الثاني من 
 .وتبيان مدى االنجاز المتحقق في تنفيذ تمك البنود 2009  –2006لألعوام 

 

 عقد اجتماعات مع الشركاء

وعدد من ممثمي الشركات معمومات في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا الكل من المعنيين  تم عقد اجتماعات مع
  :باالضافة الى عقد عدد من االجتماعات مع بعض الرؤساء التنفيذيين لمشركات ادناه، المرخص ليم

 البريد  شركات •

 الرواد لخدمات نقل البضائع –

 شركة الخدمات الدولية لمسياحة والسفر –

 البريد األردني شركة  –

 شركة واصل لمتوزيع  والخدمات الموجستية  –

 المتنقمةاليواتف شركات  •

  شركة الجيل الجديد -
 (زين)الشركة األردنية لخدمات اليواتف المتنقمة  -

 شركة امنية لميواتف المتنقمة -

 الشبكات الثابتة مشغل •

شركة االتصاالت األردنية  -
 شبكات النطاق العريض مشغمو      

 الشركة األردنية لخدمات الكيبل التمفزيوني واالنترنت -

 األردن -ترايب لمتد –شركة واي  -

 شركة بيال لالتصاالت  -

 الشركة المصرية األردنية لنقل البيانات -

 المؤاخاة لمخدمات الموجستية واالتصاالت -

 .الحداثة لالتصاالت والتكنولوجيا -
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 شركة شبكة االتصاالت الدولية -

بين تمك المؤسسات وطبيعة العالقة  وجرى خالل تمك االجتماعات االتباحث في طبيعة الميام الموكمو الييم 
، والتحديات التي ستواجو الييئة في الفترة المقبمةوجيات نظرىم حول نقاط القوة والضعف تم بحث ، و والييئة

  .السنوات الثالث المقبمة ارتم بحث تطوير سوق االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد عمى مد كما
 
 
 الرؤية ، الرسالة والقيم. 2

 :الرؤية 102

وضعت الييئة في اعتباراتيا الرؤية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عند البدء في اعداد تمك الخطة، 
لكافة توفير خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد   ت مسألةففي السابق كان.  في األردن والبريد

 من خالل الحرص عمى  ،يئة إبان مراحل التأسيسأحد المحاور الرئيسة في صياغة وتشكيل رؤية الو المستفيدين 
 تمك ترى  أن أما في المرحمة الحالية ، فان الييئة ، خدمات متطورة تمبي احتياجات كافة المستفيدين توفير 

. الخدمات المتطورة متوفرة فعاُل في جميع أنحاء المممكة، ومن المتوقع مع المزيد من التطور أن يستمر ذلك
لييئة العمل عمى استمرار توفير تمك الخدمات المتطورة في جميع أنحاء المممكة، فإنيا ترى وجوب وبينما تعتزم ا

 . إعادة التركيز في رؤيتيا عمى توفير تمك الخدمات بأسعار مناسبة بحيث تكون متاحة وميسرة لمجميع
 

ة بيئة اتصاالت وتكنولوجيا معمومات وخدمات بريدية متطورة وفعالة وتنافسية ومتاح
. لمجميع بأسعار مناسبة؛ تدعم بفاعمية التنمية االقتصادية واالجتماعية في األردن

 

:الرسالة 2.2   
سعى ترؤيتيا لمقطاعات التي تنظميا، ولتحقيق ىذه الرؤية س في السعي الى تحقيق رسالة الييئة تتمثل 

 : إلىالييئة 

 

  خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معمومات وخدمات بريدية متقدمة ذات توفر ضمان
جودة عالية  لمجميع بأسعار مناسبة   

  والتنافسية واالستثمار تتسم بالعدالة الحفاظ عمى بيئة تنظيمية متكيفة 

  ومينية عاليوبانفتاح وشفافية  والشركاء العمل مع جميع المستفيدين 
 من  عالمية يضم موظفين عمى مستوو عالٍل س تأسيس بناء تنظيمي متماسك بمقايي

 الكفاءة والتدريب
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 األفكار الرئيسية لرسالة الييئة  

 

أساسا من خالل خفض   الييئة بأن قدرة المستخدم عمى تحمل التكاليف  تأتي تؤمن:  القدرة عمى تحمل التكاليف 
وعميو ستسعى الييئة لتوفير الظروف المالئمة  ،التعرفة وىو ما يتحقق من خالل توفير بيئة خدمات تنافسيةرسوم 

. لمنافسة فاعمة في القطاعات التي تنظميا
 

اضفاء المرونة الالزمة لكافة ستعمل عمى بحيث  ،تطورات السوق عن كثب  الييئةستراقب : التكيف والتأقمم 
اإلعفاء يم في بعض الحاالت مع ىوادة في التنظوىذا قد يؤدي إلى ال ،التطورات لتمك  وفقا  التعميمات التنظيمية 

.  بعض االلتزامات التنظيمية في الظروف التي تصبح فييا سوق معينة قادرة عمى المنافسة بشكل فعال من
 

التشاركي في سبيل تنفيذ مياميا ومسؤولياتيا وكافة  نيجياواصل ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت ست:  تشاركية العمل
 .التدابير التنظيمية مع كافة الشركاء

 
ان الخبرات والمعارف التي يمتمكيا كادر الييئة في الشؤون التنظيمية تشكل نقطة ارتكاز اساسية في تميز : التميز

خمق وتطوير القدرات الفنية والخبرات عممت الييئة عمى  1995عام في ال، فمنذ نشأتيا أداء الييئة التنظيمي 
وستواصل الييئة استثمارىا في تطوير رأسماليا البشري من أجل الحفاظ عمى موقعيا العممية في ىذا المجال، 

 . كسمطة تنظيمية رائدة

 
 :قيمنا 302

 :في لقيم المؤسسية لييئة تنظيم قطاع االتصاالتاتتمثل 
 التميز•  

 الشفافية • 

 الجماعيالعمل  • 
 العدالو • 

 الكفاءة • 

  االنسجام • 

 
من خالل  وستقوم الييئة بالعمل عمى االستفادة من تميزىا . ىذه القيم أساسية لتحقيق رؤية الييئة ورسالتياان 

مواصمة نيجيا في التعامل بشفافية مع جميع الجيات ذات العالقة والعمل كفريق واحد لتعزيز العدالة التنظيمية 
 .تتسم بالكفاءة واالنسجام بطريقة 
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تحميل البيئة الداخمية والخارجية  -3
: االقتصاد الوطني 103

بالنظر إلى الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد وذلك  ،عمى مدى السنوات القميمة الماضيةنموًا االقتصاد األردني لقد شيد 
األخيرة، العالمية المالية  المترتبة عن االزمةوذلك نتيجة لألثار  تناقصمكان بمعدل أن ىذا النمو غير  ،الواحد

 6410000٪ سنويا ليصل إلى ما مجموعو  2.3ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو عدد سكان األردن بمعدل  
. في العام نفسو( باألسعار الثابتة)مميار دينار  10.6، كما ويتوقع وصول الناتج المحمي إلى  2012بحمول عام 

 
 :البياني التالي  التوقعات والبيانات المذكورة بالنسبة إلجمالي الناتج المحمي لمفردويبين الرسم 

 آفاق األردن االقتصادية: 1-3الشكل 
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 قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي: المصدر

 
ما أن الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد الواحد ىو المحرك الرئيسي لمنمو في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بو
ان صناعة االتصاالت وتكنولوجيا والمعمومات ستشيد نوعًا من التباطؤ في النمو عمى مدى السنوات القميمة المقبمة ف

، الوطني لالقتصاد اً أساسي اً أيضا محركيعد االتصاالت قطاع ن إال أ ،مما سيؤثر عمى حجم االستثمارات في السوق
فرص لمعمل  خمق ولذا فمن المستحسن أن تشجع البيئة التنظيمية الدخول إلى السوق كمما كان ذلك ممكنا من أجل 

ي بدأت ومنيا االستثمار في التكنولوجيات المتقدمة لالتصاالت المتنقمة مثل خدمات الجيل الثالث الت واالستثمار
مؤخرا بحصول شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة عمى أول رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث من 

أمام بقية المشغمين لمحصول عمى الترخيص الالزم باالضافة الى فتح المجال االتصاالت المتنقمة في المممكة، 
ير فرص العمل واالستثمار في التطبيقات المتعددة ليذه لتشغيل ىذه التقنيات المتقدمة، األمر الذي سيؤدي إلى توف

.  التقنيات الحديثة
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التنمية االجتماعية 203  
 

وبنسبة من المتوقع أن يستمر عدد سكان األردن بالنمو عمى نحو مضطرد أنو ، 203 في الشكل من المالحظ 
يشكل الشباب و ،(من السكان% 83يعيش  حيث)أن يتركز ذلك النمو في المدن  توقعسنويا، كما ي% 2.3تقارب 
ممن ىم دون فيو ، حيث يوصف المجتمع األردني بأنو مجتمع يافع تشكل نسبة الشباب  من السكان االعمى النسبة 

% . 37الخامسة عشر 
 

المعمومات  في  خدمات االتصاالت وتكنولوجيا الطمب عمى يتنامى أن من بد ال  ونتيجة ليذا الواقع، فانو وعميو،
لى تمبية الطمب المتزايد في السوق الذي يتسم بوجود قوى عاممة يافعة متعممة تنمو ، حيث تظير الحاجة إاألردن

 تأمين المعمومات خاصة في  وتكنولوجيا لدور الذي ستمعبو قطاعات االتصاالت األمر الذي يبرز أىمية ا ،ازديادب
أىمية الميارات المتعمقة باالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتمكين  لى ذلكالوصول إلى مواد تعميمية، أضف إ

بضرورة توفير بيئة  يتمثل أمام الييئةذي يضع ىدفا واضحا األردن من المنافسة في األسواق العالمية، األمر ال
. بأسعار معقولةالمتطورة تنظيمية تضمن توفر خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

 
كالقاطنين خارج المدن باإلضافة إلى الفئات  -من السكان  فاننا نجد أن ىنالك بعض المجموعات ،ذلك وبالرغم من

من الوصول إلى تمك الخدمات، ومن ىنا يتوجب اتخاذ بعض الخطوات قد ال تتمكن  -الفقيرة والفئات األقل حظاً 
. لضمان توفر خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمفئات المذكورة

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

أعداد السكان في األردن 2-3الشكل 
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 المعمومات  والتنمية التكنولوجيةاالتصاالت وتكنولوجيا سوق  3.3
المعمومات األردني عمى مدى السنوات الثالث الماضية نموا ممحوظا في  االتصاالت وتكنولوجيالقد شيد سوق 

شيد أيضًا ركودًا في سوق االتصاالت الثابتة، كما ىو مبين في أسواق االتصاالت المتنقمة واالنترنت، إال أنو قد 
. 3.3الرسم البياني 

 
 المعمومات االتصاالت وتكنولوجياالتغير في سوق :  3-3الرسم البياني 

 
ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت: لمصدرا  
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النمو األبرز خالل  -سواء عمى الشبكات السمكية أو الالسمكية -من المتوقع أن تشيد خدمات النطاق العريض 
(  خمويأورانج )منحت الييئة شركة البتراء األردنية لالتصاالت المتنقمة  2009السنوات الثالث المقبمة، ففي العام 
باإلضافة إلى  )الجيل الثالث من االتصاالت المتنقمة لتقديم خدمات ( ىـ.ج 2.1)رخصة حزمة ترددية في النطاق 

عام الدخول شبكات الجيل الثالث األخرى المحتمل من قبل بقية مشغمي خدمات االتصاالت المتنقمة في المممكة  في 
والذي من شأنو أن يعزز من توفير خدمات النطاق العريض الالسمكية، إلى جانب نمو ثابت في الشبكات  ،(2011
. لكية الثابتة ذات النطاق العريضالالس

وسيرغب المستفيدون، وخصوصا من الفئات العمرية األصغر سنًا، بالوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات 
ىذا ومن المرجح أن يتباطأ خالل السنوات . ذات جودة عالية ومتاحة بسيولة ويسر اإلنترنت عبر أجيزة مختمفة

 .2009٪ في نياية عام  101االتصاالت المتنقمة، والتي وصمت إلى الثالث المقبمة نمو معدالت انتشار 
 

استخدام تقنيات جديدة في كل من سوق االتصاالت المقبمة كما وأنو بات في حكم المؤكد أن تشيد السنوات الثالث 
االت الالسمكية وفي سوق االتص( متمثمة بزيادة استخدام التطبيقات القائمة عمى بروتوكول اإلنترنت)السمكية الثابتة 

األمر (. متمثمة بالجيل الثالث والتطبيقات المترتبة عميو، واستمرار التطور في التقنيات الالسمكية الثابتة األخرى)
. آثارىا التنظيمية معو التام بمعرفة تمك التقنيات الجديدة والقدرة عمى التعامل معيا الييئة حرص يتوجب ي ذال
 

الشبكات في كما أنو ومن المتوقع أن  يزداد عدد مشغمي الشبكات نتيجة لزيادة استخدام البنية التحتية البديمة 
، مما سيوفر المزيد من (مثل شبكات الكيرباء وشبكة األلياف ، وشبكات الكابل التمفزيوني)وشبكات الدخول  الرئيسية

ومن المتوقع أن يتزايد التكامل فيما بين العمميات . ستيمكينالخيارات بالنسبة لممنتجات والخدمات المتوفرة لمم
ومع تزايد المنافسة في ، التشغيمية لالتصاالت الثابتة والمتنقمة طالما يتم عرض خدمات أكثر اندماجا في السوق

بذل قدر أكبر السوق، قد يتاح لمييئة تخفيف درجة الرقابة التنظيمية عمى مستوى أسواق البيع بالتجزئة، إال أن عمييا 
من  من العناية لمتأكد من أن أسواق الجممة عادلة بالنسبة لكافة المشغمين، وبما يضمن إتاحة مجموعة كاممة

.  المنتجات بالجممة
 

سوق البريد 403  
لقد شيدت السنوات الثالث األخيرة نموا واضحا وممحوظا في عدد المشغمين في سوق البريد كما يتبين من الرسم 

: لتاليالبياني ا
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 ( 2009-2006) عدد مشغمي خدمات البريد: 4-3الرسم البياني 
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ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت: المصدر  

 
 

 
 

2009-2006البعائث البريدية  5-3الرسم البياني   
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ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت: المصدر  

 
، ومن وممموسةتغيرات واضحة   -األخرىوكما ىو الحال في العديد من الدول  -لقد شيد قطاع البريد في األردن 

المتوقع  لو بأن يستمر بالتغير عمى مدى السنوات القادمة، وبالرغم من انتشار الخدمات االلكترونية كالبريد 
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وبالتالي  ،الى انحسار الخدمات البريدية الورقية التقميدية أدت والتي اإللكتروني والرسائل النصية القصيرة واإلنترنت 
النمو في التسوق اإللكتروني قد يزيد من  ي حجميا، إال أنالخدمات وف تقديم تمك إلى انخفاض في ربحية أدى ذلك 

 .حجم البضائع التي يتم نقميا بالبريد، حيث من المتوقع أن تزداد المنافسة خاصة فيما يتعمق بالتجارة الدولية المجدية
 

ثابتة والتزامو بتقديم الخدمة عمى امتداد المممكة، وعميو فإن ضخامة تكاليفو الفي يواجو مشغل البريد العام مشكمة 
بحيث  لياالتغير المحتمل عمى وضع شركة البريد األردني قد يؤدي إلى الحاجة إلى مراجعة الرخصة الممنوحة 

وتعميمات ، األمر الذي يحتم الحاجة إلى أنظمة اتعكس التزامات الخدمة الشمولية والحقوق الحصرية المعطاة لو
 .جديدة لضمان ترخيص وتنظيم ىذا القطاع بالشكل المالئم

 
الخمفية القانونية 3-5  

يتوجب عمى الييئة التأكد ، لذا ومسؤولياتياأىداف الييئة  كل من قانون االتصاالت وقانون الخدمات البريدية يحدد
. ودىا ومعالجتيا لتمك المحدداتمن مالئمة بنخالل وضعيا لخطتيا اإلستراتيجية لألعوام الثالثة القادمة 

 
المشار اليو  من القانون  (6 ) المادة تطرقت و 13بموجب قانون االتصاالت رقم  1995تأسست الييئة في العام 

: تبيانيا كاألتي التي يمكن والييئة الممقاه عمى عاتق  مسؤولياتالميام وال الى 
  تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المممكة لضمان تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات لممستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق األداء األمثل لقطاعي االتصاالت 
.  وتكنولوجيا المعمومات

 وضع أسس تنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  .
 تحديد الحد األدنى لدرجة جودة الخدمة .
 حماية مصالح المستفيدين والتأكد من االلتزام بشروط الرخصة  .
 تحفيز المنافسة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات .
 إدارة طيف الترددات الراديوية بما في ذلك إعداد المخطط الوطني لتوزيع الترددات  .
 تصاالت وشروط الربط بينياتنظيم الدخول إلى شبكات اال .
 وضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجيزة االتصاالت السمكية أو الالسمكية .
 منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجيزة االتصاالت الطرفية. 

 
 

صالحيات التنفيذ الييئة  تولت ، فقد 2007لسنة  34من قانون الخدمات البريدية رقم  (9) وبموجب المادة
: الالزمة لتنظيم قطاع البريد، عمى النحو التالي

  الممنوح لولحصري اوضع أسس الخدمات التي يختص مشغل البريد العام بتقديميا بموجب الحق  .
 إصدار الرخص لمشغمي البريد الخاص .



 14 

 مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد األداء المبرم معو .
  الخدمات البريديةمراقبة تنفيذ أحكام قانون .
 تنظيم الخدمات البريدية. 

 
الوطنيةالسياسات  3-6  

أقر مجمس الوزراء وثيقة السياسة العامة الجديدة لمحكومة في قطاعات االتصاالت  2007 من العام  أيارشير في 
كما أنيا ترتبط ارتباطا ، حيث تعتبر ىذه الوثيقة بمثابة المرجعية المباشرة لعمل الييئة، 1وتكنولوجيا المعمومات والبريد

، حيث ال زال عدد من الميام الواردة في وثيقة السياسة العامة والتي أوكمت ميمة تنفيذىا لخطة اإلستراتيجيةوثيقا با
 بالييئة لالعوام ضمن الخطط المتعمقة باالضافة الى تضمين ما ورد في الوثيقة إلى الييئة قيد التطبيق حتى اآلن ، 

2010-2012   . 
 

 

تم إعداد ونشر اإلستراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في  ،2010ي تموز من العام ف
 ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (إنتاج)جمعية تكنولوجيا المعمومات األردنية بتنسيق من وذلك  المممكة

اإلستراتيجية رؤية صاحب الجاللة الممك عبد اهلل الثاني ابن تمك ، حيث جسدت ذات العالقةوالعديد من المؤسسات 
 :، وىي2011لمقطاع، واضعة مجموعة من األىداف الوطنية الطموحة لممممكة بحمول العام  المعظم الحسين

  في % 11مقارنة بنسبة ) ( %50)الوصول الى نسبة انتشار لخدمات االنترنت تبمغ
 (.2007العام 

 مقارنة بـ )دوالر  مميار 3تصاالت وتكنولوجيا المعمومات إلى أن تصل عائدات قطاع اال
 (2007دوالر في العام  مميار 1.5

   ألف ( 16)بـ وظيفة مقارنة  ألف ( 35)أن يصل حجم الوظائف التي يوفرىا القطاع إلى 
 .2007وظيفة في العام 

ما أتيح ليا من إمكانيات وتولييا االىتمام وتدعم تنفيذىا بكل  ،تحقيق تمك االىدافتدرك الييئة إدراكا تاما أىمية 
. الالزم في إعدادىا لمخطة اإلستراتيجية

 
 
 

الدور التنظيمي لييئة تنظيم قطاع االتصاالت 3-7  
: :، تناولت ما يميتاريخ تأسيسيا ذقامت الييئة بإصدار عدد من األدوات التنظيمية من

 خطة الترقيم الوطنية 

  البينيالقواعد االسترشادية لمربط 

 الرخص الفئوية 

                                                   
1

 2007عام كومة للللح وثيقة السياسة العامة 
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 المشاركة في البنية التحتية من قبل مشغمي الخدمات المتنقمة 

 تطبيق نموذج التكمفة المتزايدة طويمة األمد 

 تدابير حماية المنافسة 

 جودة الخدمة 

 المنافذ البحرية الدولية 

 الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 

 خدمات القيمة المضافة 

 اضيينمشغمو الخدمات المتنقمة االفتر 

 قابمية نقل األرقام الخموية 

 اختيار المشغل واالختيار المسبق لممشغل 

 طيف الترددات الراديوية 

 المواصفات والموافقات النوعية لألجيزة 

 
وتشمل تمك االدوات التنظيمية الكثير من السياسات والتوجيات التي اتخذتيا الييئة ازاء معالجة مثل تمك 

 .االدوات
 

الفرص والتيديدات 3-8  
بناء عمى الخمفية االقتصادية والقانونية المبينة أعاله، فإن الفرص الرئيسية المتاحة لمييئة يمكن أن تتمثل بما 

: يمي
 

  تعزيز وتطوير توفر خدمات اإلنترنت بأسعار مقبولة ألىمية السياسات واالستراتيجيات المعتمدة  تبني
 .شبكات النطاق العريض الثابتة والالسمكيةوبشكل متاح وميسر من خالل خدمات 

 

 شبكات الجيل القادم والشبكات المتطورة طويمة األمد مثل  ،التقنيات الجديدة(LTE ) من خالل 
الشبكات المتنقمة والذي من شأنو أن يقمل من تكمفة الخدمات ويزيد من سرعة الخدمات في شبكات 

 .النفاذ

 

  الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية، االمر الذي  الممك عبد اهللوالفوز بجائزة إمكانية المنافسة
 . سيؤدي الى تعزيز مكانتيا ضمن مشوار التميز

 
 :فيما يمي التيديدات  نمخصويمكن أن 
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  تباع سياسة التخفيض الذي قد يطرأ عمى موازنة الييئة المالية نتيجة لسياسة ضبط النفقات الحكومية وا 
 .التقشف

 رأي العام المحمي بخصوص تعدد الييئات التنظيمية وتفاوت الكفاءة فيما بينيا من حيث توجيات ال
 .دورىا في رفد خزينة الدولة بالموارد المالية

  التأثر بأزمة النظام االقتصادي العالمي والكساد السائد عالميا والذي من شأنو أن يؤثر عمى توجو
طاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد الشركات الكبرى المتخصصة نحو االستثمار في ق

 .في المممكة

  
نقاط القوة والضعف 3-9  

في مقابل التغييرات المحتممة في السوق، والفرص والتيديدات الناتجة عن ذلك، فإن الييئة تتمتع بعدد من نقاط 
 :القوة وكما يمي

  لمعديد من التعميمات التنظيميةتطبيق الييئة. 

  لكوادر بشرية تتمتع بميارات تنظيمية مميزةتوظيف الييئة. 

  1995من التنظيم منذ العام عريق بتاريخ  االردني قطاع االتصاالت  تمتع. 

 يتم تمويل الييئة بشكل فعال. 

  وتحديد أوجو إنفاقيا ىا لمموارد المالية المرونة الكافية في استخدامبالييئة  تمتع .
  : ، فان ىنالك نقاط محددة تعتبر نقاط ضعف لدى الييئة تتمثل فيوبالمقابل

  في اختيار الكوادر البشرية المؤىمة واالحتفاظ بيا الصعوبة. 

  والشروط المتعمقة بموظفييا لالحكامالييئة  وجود المحددات التي تقف عائقًا أمام وضع. 

 ن ذوي األداء الضعيفمحدودية اآلليات المتاحة لدى الييئة لمتعامل مع موظفييا م. 

  ضعف آليات وأدوات االتصال الداخمي وآليات نقل المعرفة. 

  من خدمات تقنية المعمومات الحديثة عدم االستفادة المثمى. 

  وتكنولوجيا المعمومات  ون من خدمات االتصاالتالمؤسسات الحكومية األخرى و المستفيد عدم ادراك
  .قطاعألىمية الدور الذي تمعبو الييئة في ال

 
 
 

ممخص لمفرص والتيديدات ونقاط القوة والضعف 6-3الشكل   
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: الغايات واألىداف -4
الغايات اإلستراتيجية:  4-1  

باإلضافة إلى تحميل  ،الرؤية، والرسالة، والقيموبيئة العمل الداخمية والخارجية،  لكل من باستعراض ما ورد من تحميل
: ىي 2012 -2010نقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات، فان الغايات اإلستراتيجية لمييئة في الفترة من 

 
. ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد: 1الغاية رقم 

 
. االنترنت ذات النطاق العريض في الوقت المناسب وبأسعار مناسبةضمان توفر خدمات : 2الغاية رقم 

 

ضمان توفر المعمومات الالزمة لدو المستيمكين لتمكينيم من اتخاذ قرارات استيالكية سميمة، : 3الغاية رقم 
. وسيولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة

 

. زيز مكانو الييئة كجية ناظمة عمى مستوو عالمي من الكفاءة والفاعميةتع: 4الغاية رقم 
 
ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة لقطاعات االتصاالت : 1الغاية رقم :  4-1-1

 .وتكنولوجيا المعمومات والبريد
 

 الفرص
 الخطط الموضوعة لدمج الييئات التنظيمية

 تزايد أىمية اإلنترنت
 ظيور تقنيات جديدة
  الثاني لمتميزجائزة الممك عبد اهلل

 

 التيديدات
 تخفيض الميزانية

عدد الييئات التنظيمية  اتجاهالرأي العام المحمي 
 أزمة النظام االقتصادي العالمي والكساد

 

 نقاط القوة
 اإلطار التنظيمي الشامل

 كفاءة كادر الموظفين
 التراث التنظيمي الراسخ

تتبعيا الييئةأساليب التمويل الفعالة التي   
 مرونة الميزانية

  

 نقاط الضعف
بالموظفين ذوي الكفاءة االحتفاظالقدرة عمى   
األحكام والشروط ذات العالقة بالموظفينعدم مرونة   

اإلجراءات المتاحة لمعالجة األداء الضعيف 
 لمموظفين

.الحاجة لتطوير آليات االتصال الداخمي  
 غياب االستخدام األمثل لتقنيات المعمومات الحديثة
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المحافظة عمى التنظيم المالئم يتمثل في رئيسي فان لمييئة ىدف  ،ت الييئة من أجميااستنادا إلى الغاية التي أنشئ
. الفعالة  لممنافسةالمالئمة ظروف الفي قطاع االتصاالت  وقطاع البريد، واتخاذ الخطوات الالزمة لخمق 

  
اطار العمل  بمجمميا التي شكمت التنظيمية الماضية من تطوير العديد من األدواتخالل السنوات لقد تمكنت الييئة 

ومع إتمام عممية التحرير  (.خصوصا في قطاع االتصاالتو)وتكنولوجيا المعمومات لمييئة في قطاع االتصاالت 
فقد تركزت المسؤولية والميام التنظيمية لمييئة  ،الكامل لقطاع االتصاالت والذي نتج عنو دخول العديد من المشغمين

. المخمة بياومنع الممارسات  عمى ضمان فعالية المنافسة وتحفيزىا والحد من آثار الييمنة
 

من المرجح أن تؤدي نتائج مراجعة أسواق االتصاالت إلى تعديل العديد من األدوات التنظيمية الوقائية المعمول بيا 
زالة  حاليا، حيث ستكون أىم مخرجات تمك المراجعة تطبيق األحكام العالجية والتنظيمية عمى المشغل المييمن، وا 

حاليًا عمى المشغمين غير المييمنين، إن وجدت، األمر الذي قد يتطمب من تنظيميو غير مبررة تطبق  أية تدابير 
الييئة القيام بمراجعة تعميماتيا وتحديثيا عمى ضوء نتائج مشروع مراجعة السوق وبما يتناسب مع التطورات السريعة 

. لألسواق
 

التشريعات القائمة باإلضافة إلى فان التغييرات في ىذا القطاع مرىونة بحدوث تغيير في  ،أما بخصوص قطاع البريد
 .حيث ستحتاج الييئة مستقبال إلى وضع آليات جديدة لمنح التراخيص وتنظيم ىذا القطاع وضع مشغل البريد العام، 

 
 ضمان توفر خدمات االنترنت ذات النطاق العريض في الوقت المناسب: 2الغاية رقم :  4-1-2

. وبأسعار مناسبة
 

وطنيا طموحا تمثل بالسعي نحو  الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ىدفاً  لقد تضمنت اإلستراتيجية
وبالرغم من  . 2011عام البحمول % 50الوصول إلى انتشار النفاذ إلى االنترنت عريض النطاق بنسبة ال تقل عن 

 أنو من غير المرجح أن عمى خدمات االنترنت ذات النطاق العريض، إالوجود توقعات تتمثل في وجود نمو لمطمب 
   .المشار اليو يؤدي ىذا النمو بحد ذاتو إلى تحقيق اليدف الوطني

 
المبادرات التنظيمية  الى تقديم المزيد من -كجزء من مياميا وواجبيا الوطني -وفي ىذا المجال، فان الييئة بحاجة 

، وذلك إدراكا منيا بأىمية تمك المختمفة اليادفة إلى رفع نسبة النفاذ إلى االنترنت عريض النطاق قدر اإلمكان
. الخدمات ومنافعيا وانعكاسيا عمى الحياة العامة لممواطنين وضرورة توفرىا لمعامة بأسعار مقبولة وبسيولة ويسر
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وفر المعمومات الالزمة لدو المستيمكين لتمكينيم من اتخاذ ضمان ت: 3الغاية رقم : 4-1-3
قرارات استيالكية سميمة، وسيولة الوصول إلى مجموعة واسعة من 

 .المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة
 

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد،  في قطاعات خدماتالنتيجة لتطور المنافسة وتوفر مجموعة واسعة من 
حول الخدمات والعروض المقدمة من مختمف  إلى ضرورة توفر المعمومات الشرائية الحاجة لدى المستيمكين تبرز

.  من اتخاذ قرارات استيالكية سميمةلتمكينيم المشغمين المتنافسين، وذلك 
 

وضمان مصداقية وسيولة الوصول إلى تمك  ،في توفير المعمومات الضرورية لممستيمكين ىامًا  تمعب الييئة دوراً 
بمراقبة كافة انشطة تمك بشكل حثيث  وستقوم الييئة المعمومات التي تحصل الييئة عمييا من قبل المشغمين، 

خدمة ائج الممكنة مع جميع الشركاء لتحقيق أفضل النتوالعمل  توفير المعمومات لممستيمكين القطاعات بيدف 
. لممستيمكين

 
عمى مستوو عالمي من الكفاءة  الييئة كجية ناظمة تعزيز مكانو: 4الغاية رقم : 4-1-4

. والفاعمية
 

تعتبر ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت األولى من نوعيا في الشرق األوسط والمنطقة العربية من حيث التأسيس، حيث 
موقعا مرموقا كجياز تنظيمي وطني يتسم بالنضج والخبرة والميارة التنظيمية أن تحتل  1995استطاعت ومنذ العام 

. وىو ما انعكس عمى أدائيا الذي اتسم بالفعالية واالستمرارية ودوام التطور نحو األفضل 
 

ًا تمامفيي تدرك  ،، لذايمثل كل من الكادر الوظيفي واالطار المؤسسي من أىم المرتكزات التي تعتمد عمييا الييئة
االستثمار في العنصر البشري وفي قاعدة المعمومات والمعارف المتوفرة لدييا، وعممياتيا االستمرار في ضرورة 

جراءاتيا المختمفة،  وعميو، فان الييئة بحاجة الى القيام بالعديد من  .بيدف الوصول الى أعمى مراحل التميزوا 
 .االجراءات لتحقيق تمك الغاية

 
 
 
 
 
 
: ستراتيجيةاألىداف اإل: 4-2
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فقد وضعت الييئة مجموعة من األىداف بحيث تكون مرتبطة بكل غاية  بيدف تحقيق الغايات المشار الييا اعاله،

األمر الذي يمكن كافة األطراف ذوي العالقة من تكوين  ،1-4من الغايات المذكورة والتي سيتطرق الييا البند 
. تصور ومؤشرات واضحة لكافة النشاطات التي ستقوم بيا الييئة في األعوام المقبمة لتنفيذ تمك األىداف

 
 

. ضمان التنظيم الفعال والمنافسة العادلة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد: 1الغاية رقم 
يجاد الظروف المالئمة  لممنافسة الفعالة والمستدامة في قطاع االتصاالتتييئة   1-1 وا 

 2-1 .مخرجاتو وتنفيذ االتصاالت أسواق مراجعة دراسة مشروع استكمال
 

لضمان وجود تعميمات تنظيمية مناسبة لقطاع  مراجعة التعميمات واألحكام التنظيمية الحالية القائمة
 االتصاالت

1-3 

 4-1 إلدارة طيف الترددات الراديوية متطور تبني وتطبيق نظام 

 5-1 تطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي لقطاع البريد

لمبث اإلذاعي والتمفزيوني الرقمي بالتعاون مع وزارة االتصاالت إعداد السياسة الوطنية لالنتقال 
 وتكنولوجيا المعمومات

1-6 

 
. االنترنت ذات النطاق العريض في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة ضمان توفر خدمات: 2الغاية رقم 

 1-2 تحسين البيئة التنظيمية المتعمقة بتقديم خدمات االنترنتتييئة و

شروط النفاذ وتحسين القدرة الشرائية  لخدمات االنترنت عريض النطاق  تحفيز
 

2-2 

المستيمكين لتمكينيم من اتخاذ قرارات استيالكية سميمة، ضمان توفر المعمومات الالزمة لدو : 3الغاية رقم 
. وسيولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة
زيادة دور وفعالية الييئة في حماية مصالح المستيمكين وزيادة الوعي لدييم بخدمات االتصاالت 

 والبريد
3-1 

 
. مكانو الييئة كجية ناظمة عمى مستوو عالمي من الكفاءة والفاعميةتعزيز : 4الغاية رقم 

 1-4 يحتذى بوأنموذجّا الحفاظ عمى المستوى المتميز لمييئة وتعزيز مكانتيا لتصبح 

 2-4 تحسين فعالية وكفاءة الموارد البشرية في ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 3-4  تحسين وتعزيز االتصاالت الداخمية والخارجية

 
  الميام الرئيسية.  5
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بحيث يتفرع من تمك  .لالعوام الثالثة القادمةخطة عمل تفصيمية  في طياتياالخطة اإلستراتيجية لمييئة  تتضمن 
الخطة التفصيمية العديد من الميام والمسؤوليات التي سيتم تنفيذىا خالل الفترة  التي تغطييا تمك الخطة 

 :االستراتيجية
 
. في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد العادلةوالمنافسة  الفعالضمان التنظيم : 1الغاية رقم  

يجاد الظروف المالئمة  لممنافسة الفعالة والمستدامة في قطاع االتصاالت  1.1 تييئة وا 

 1.1.1 تطبيق تجزئة مكونات الدارة المحمية

 2-1-1 .لمدارات المحمية المجزئة( LRIC) األمد طويمة المتزايدة الكمف استخالص  أسعار مبنية عمى منيجية

 في المشغمين بين البيني  الربط أجور لحساب األمد طويمة المتزايدة الكمف منيجية مشروع استكمال
 (LRIC) االتصاالت قطاع

1-1-3 

دارة الخموية األرقام نقلقابمية  مشروع تطبيق  4-1-1 الوطني األرقام سجل وا 

 5-1-1 تحديث خطة الترقيم الوطنية وتعميمات حجز وتخصيص السعات الرقمية

 6-1-1 مراجعة تعميمات المواصفات والموافقات النوعية ألجيزة االتصاالت

 7-1-1 ية قيود أو محددات عمى خدمات االتصاالت المقدمة من المرخصينأإزالة 

 2-1 .مخرجاتو وتنفيذ االتصاالت أسواق مراجعة دراسة مشروع استكمال

 1-2-1 االنتياء من مراجعة أسواق االتصاالت 

 2-2-1 .تطبيق األحكام العالجية والتنظيمية عمى المشغل المييمن

لضمان وجود تعميمات تنظيمية مناسبة لقطاع  مراجعة التعميمات واألحكام التنظيمية الحالية القائمة
 االتصاالت

1-3 

 1-3-1 تعديل التعميمات التنظيمية ذات العالقة عمى ضوء نتائج دراسة السوق /مراجعة 

 فض تعميمات مراجعة: ويشمل ذلك)  تطوير وتحديث تعميمات فض المنازعات بين المرخص ليم
 (ة حوليا، نشر تعميمات جديدةالمعمول بيا حاليا، االستشار  المرخصين بين المنازعات

1-3-2 

 3-3-1 تعديل القرارات التنظيمية حول تطبيق الضمانات المالية /مراجعة 

 4-1 دارة طيف الترددات الراديويةإل متطورتطبيق نظام 

 1-4-1 الترددات تخصيص في التكنولوجيا حيادية مبدأ تبني

 2-4-1 عادة تدوير الطيف الترددية إلوضع خط

 3-4-1 الترددات ترخيص تسعير أسس عممية مراجعة استكمال

 4-4-1 لطيف التردديتنفيذ خطط المراقبة والتفتيش الخاصة با

 5-4-1 دارة تداخالت الطيف الترددي تطوير ميارات إ

الموافقات النوعية، ومعايير السالمة المتعمقة بالتعرض لحقول الموجات  صدارمراجعة عممية إ
 المواقع الرديويةالكيرومغناطيسية وعممية تقديم طمبات الحصول عمى موافقات 

1-4-6 

 5-1 طار التشريعي والتنظيمي لقطاع البريدتطوير اإل
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 1-5-1 تعديل تعميمات ترخيص مشغل البريد الخاص /مراجعة 

 2-5-1 تطبيق البرنامج التنظيمي الخاص بأسعار الخدمات الحصرية التي تقدميا شركة البريد األردني

اإلذاعي والتمفزيوني الرقمي بالتعاون مع وزارة االتصاالت  لمبثإعداد السياسة الوطنية لالنتقال  
 وتكنولوجيا المعمومات

1-6 

 1-6-1 عداد السياسة من الجيات المعنيةتأسيس المجنة المتخصصة في موضوع إ

عادة استخدام لمبث اإلالوطنية والجدول الزمني لالنتقال إصدار السياسة  ذاعي والتمفزيوني الرقمي وا 
 المحميالطيف الترددي 

1-6-2 

لمبث اإلذاعي الجدول الزمني الذي تم وضعو لالنتقال موافقة الحكومة عمى السياسة والحصول عمى 
 والتمفزيوني الرقمي

1-6-3 

 
 وبأسعار مناسبةفي الوقت المناسب ضمان توفر خدمات االنترنت ذات النطاق العريض : 2 الغاية رقم

 1-2 تحسين البيئة التنظيمية المتعمقة بتقديم خدمات االنترنت تييئة و

 1-1-2 تطبيق أشكال مختمفة من تجزئة السيل الرقمي

تمكين وتحفيز استخدام خدمات االتصاالت المتنقمة عريضة النطاق من قبل مشغمي خدمات 
 االتصاالت الالسمكية المتنقمة 

2-1-2 

 2-2 النفاذ والقدرة الشرائية  لخدمات االنترنت عريض النطاق شروط تحفيز

 FBWAإعداد مؤشرات األداء لمراقبة مقدمي خدمات االتصاالت الالسمكية الثابتة بالحزم العريضة 
 .يبي المقدم من الحكومةالضر وتقييم أحقيتيم في الحصول عمى اإلعفاء

2-2-1 

 
الالزمة لدو المستيمكين لتمكينيم من اتخاذ قرارات استيالكية سميمة، ضمان توفر المعمومات : 3الغاية رقم 

 .وسيولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة

زيادة دور وفعالية الييئة في حماية مصالح المستيمكين وزيادة الوعي لدييم بخدمات االتصاالت 
 والبريد

3-1 

 1-1-3 التعميمات التنظيمية المتعمقة بحماية المستيمكينإصدار 

وتنفيذ حمالت التوعية العامة بين الفئات المستيدفة لتعزيز معرفة المستيمكين بحقوقيم والخدمات  اعداد
 ىم، وخيارات الشراء المتاحة أمامالمقدمة ليم

3-1-2 

إصدار ونشر األدلة االسترشادية لممستيمكين بخصوص شراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
 والبريد

3-1-3 

 4-1-3 تحديث اإلطار التنظيمي لمراقبة جودة الخدمات

 5-1-3 والمعمومات المتعمقة بجودة الخدمة  بصورة واضحة ومفيومةجمع ونشر اإلحصاءات 

 6-1-3 ذلك األمر مراقبة فعالية اإلطار التنظيمي لجودة الخدمات والقيام بالتعديالت الالزمة عندما يستدعي

 7-1-3 القيام بمسح سنوي لممستيمكين
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 8-1-3 من مشغمي خدمات االتصاالتإعداد ونشر المقارنات الخاصة بأسعار الخدمات والعروض المقدمة 

 
 تعزيز مكانو الييئة كجية ناظمة عمى مستوو عالمي من الكفاءة والفاعمية: 4الغاية رقم  

 1-4 يحتذو بو اّا موذجلمييئة وتعزيز مكانتيا لتصبح أن الحفاظ عمى المستوو المتميز

 
 األنظمة المتكاممة  لتكنولوجيا المعمومات في مجال  

 

-1-4 األنظمة المتكاممة لتكنولوجيا المعموماتتجييز واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بعطاء 
1 

-1-4 إصدار وثيقة العطاء واختيار المزود
2 

-1-4 تكنولوجيا المعمومات الجديدالمتكاممة لنظمة برنامج األتطبيق 
3 

-1-4 إلدارة المعرفة اإلطار العام تطوير 
4 

  لمتميز جاللة الممك عبداهلل الثانيجائزة في مجال  

 استكمال التجييزات واإلعدادات الالزمة لممشاركة في جائزة جاللة الممك عبدا هلل الثاني
 لمتميز

4-1-
5 

-1-4 تقديم طمب المشاركة والوثائق المدعمة لذلك
6 

-1-4 تفويض الصالحيات برنامجإعداد 
7 

  إدارة الجودةفي مجال 

جراءات العمل الداخمي مراجعة وتطوير -1-4 ةعمميات وا 
8 

-1-4 بمتمقي الخدمة الخارجي المتعمقةتحسين وتسييل إجراءات العمل 
9 

  الييكل التنظيميفي مجال 

مراجعة وتحديث الييكل التنظيمي لييئة تنظيم قطاع االتصاالت 
 

4-1-
10 

 
 االتصاالتتحسين فعالية وكفاءة الموارد البشرية في ىيئة تنظيم قطاع 

4-2 

 
 الموارد البشريةفي مجال 

 

-2-4 الكفاءات العالية والمدربة لمعمل لدى الييئة استقطاب
1 

-2-4 تحسين إجراءات  تقييم أداء الموظفين
2 

-2-4 تطوير برنامج اإلحالل الوظيفي التعاقبي 
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3 

-2-4 تطوير برامج المحافظة عمى الموظفين ذوي الكفاءة
4 

-2-4 نظام المكافآتمراجعة وتحسين 
5 

  التدريبفي مجال 

-2-4 تعزيز الكفاءة المينية والمعرفة لدى موظفي الييئة
6 

-2-4 تطوير وتنفيذ برنامج تدريبي جديد لمعاممين لدى الييئة
7 

-2-4 لخطة التدريبية التدريبي لثر األمراجعة وتقييم 
8 

 3-4  تحسين وتعزيز االتصاالت الداخمية والخارجية

-3-4 إعداد وتنفيذ إستراتيجية االتصال الداخمي
1 

-3-4 إعداد وتنفيذ إستراتيجية االتصال الخارجي
2 

-3-4 إصدار ونشر المواد اإلعالمية التوعوية الجديدة 
3 

 

 
عداد التقارير ،المراجعة .6  القياس، وا 

أىداف الخطة اإلستراتيجية،  بغية تحقيق وتنفيذ  االنجاز المتحقق من األىمية بمكان أن تقوم الييئة  بقياس مستوى 
فقد قامت الييئة وعميو،  .ذلك لزم األمر انحيث ستقوم الييئة بمراجعة الخطة بشكل دوري وتطويرىا وتعديميا 

نحو تحقيق  المتحقق  مستوى االنجازعددا من مؤشرات األداء الرئيسية ، والتي سوف تستخدم لتقييم  بوضع 
. تيجية األربعة المدرجة في الخطةاألىداف اإلسترا

حيث كانت مؤشرات القياس  SMARTت الييئة مؤشرات قياس أىداف الخطة اإلستراتيجية وفقا لمنيجية دوقد حد
. بشكل واضح وقابمة لمقياس والتحقيق ضمن إطار زمني محدد المستخدمة محددة

 
الرئيسيين عمى اطالع حول سير العمل ومدى ستعمل الييئة عمى أن يكون جميع أطراف العالقة من الشركاء و

 .االنجاز المتحقق  في تنفيذ الخطة اإلستراتيجية كما سيصار إلى اطالعيم عمى أي تغيير قد يطرأ عمى خططيا
 
 


