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حضرة صاحب اجلاللة اهلامشية
امللك عبد اهلل الثاني ابن احلسني املعظم

صاحب السمو امللكي
األمري حسني بن عبد اهلل الثاني ويل العهد املعظم

الرؤية الملكية السامية
لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
«إدراكاً منا بأن استثامر القطاع الخاص هو املحرك الحقيقي للتنمية االقتصادية
املستدامة ،فقد اعتمدنا خطة عمل تهدف إىل تشجيع هذا االستثامر يف القطاعات
سن الترشيعات الهادفة إىل تحرير
الرئيسة يف االقتصاد األردين ،وتتضمن هذه الخطة ّ
هذه القطاعات من خالل الخصخصة والتنظيم املالئم وضامن املنافسة العادلة»
من أقوال

جلالة المَلك ع َب َ
َدالل ّه الثَانِي ابن الُحسيَن المع َظم َ
“من الرضوري مامرسة البناء عىل ما حققه االردن يف قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ومواكبة اخر التطورات العاملية للحفاظ عىل تنافسية
هذا القطاع الهام يف توظيف الكفاءات الشابة”

الخطة اإلسرتاتيجية 1 | 2024 - 2021

المقدمة
أنشئت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبوجب قانون االتصاالت رقم  13لسنة  ،1995كمؤسسة حكومية مستقلة معنية
بتنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
تقع عىل الهيئة مسؤوليات ومهام عديدة من ضمنها «تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وفقاً
لقانون االتصاالت والسياسة العامة للحكومة لضامن تقديم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بسوية عالية
وأسعار معقولة وحامية مصالح املستفيدين ،ومبا يحقق األداء األمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات» ،اضافة
اىل «وضع أسس تنظيم قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا يتفق مع السياسة العامة املقررة لتقديم الخدمات
عى النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة يف اململكة» ،و»تحديد الحد األدىن لدرجة جودة الخدمة التي يلتزم
املرخص لهم بتقدميها لتحقيق حاجات املستفيدين بالتشاور مع املرخص لهم ودون الزامهم بحلول تقنية محددة»
وغريها من املهام التنظيمية املتخصصة.
وتساهم الهيئة يف متثيل اململكة االردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة اإلقتصاد الرقمي والريادة يف املحافل املتخصصة
ذات العالقة مبهام الهيئة ،كام تتوىل الهيئة مهام تنظيم قطاع الربيد يف اململكة ومراقبة أداء جميع مقدمي الخدمات
الربيدية والتأكد من التزامهم بنصوص القانون تنفيذا ً ألحكام قانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة .2007
كام تتوىل الهيئة مهمة ترخيص واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين ،وتنفيذ أعامل املراقبة والتدقيق عىل تلك الجهات
وذلك مبوجب أحكام قانون املعامالت االلكرتونية  2015واالنظمة الصادرة مبوجبه.
يعترب األردن أحد أسواق االتصاالت االكرث تنافسية يف املنطقة بوجود شبكات الهاتف املتنقل عالية الجودة ،وخدمات االنرتنت
عالية الرسعة واالقبال الكبري عىل استهالك خدمات االتصاالت من قبل كافة رشائح املجتمع من االفراد وقطاع االعامل.
ريا عىل الرغم من ارتفاع املنافسة االقليمية وتباطؤ
وقد شهد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تطو ًرا وتقدماً كب ً
النمو االقتصادي اىل جانب عدم االستقرار يف املنطقة وحقق القطاع العديد من االنجازات حيث يعترب واح ًدا من اكرث
القطاعات تطو ًرا وقوة يف املنطقة ،مدفو ًعا بتحرير االسواق وسن الترشيعات والقوانني ذات العالقة وايجاد البيئة
التنظيمية وتنفيذ الربامج واملشاريع التنموية واالسرتاتيجية للوصول اىل االقتصاد الرقمي والنمو يف حجم السوق.
يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أحد الركائز االساسية التي يقوم عليها االقتصاد األردين ،حيث تتواصل
الجهود املشرتكة بني القطاع العام والخاص للنهوض به .ويعترب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الرشيان
الرئييس لالقتصاد يف جميع دول العامل ،وقد أدرك األردن منذ البداية أهمية مواكبة التطور العاملي يف هذا القطاع،
وأن االستثامر يف البنية التحتية وخدمات االتصاالت لن يتأىت إال من خالل فتح املجال أمام القطاع الخاص لالستثامر
يف توفري خدمات االتصاالت ،ولهذه الغاية ،قامت الحكومة بوضع الخطط االسرتاتيجية للقطاع ،والتي حددت النظرة
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واملسار إىل النهوض بالقطاع وتحديد األدوار ملؤسسات القطاع العام كمنظم للقطاع ،والقطاع الخاص كمشغل ومق ّدم
خدمة ،فوزارة االقتصاد الرقمي والريادة تعترب مسؤولة عن وضع السياسات ،وتتوىل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
مسؤولية تنظيم القطاع ،أما القطاع الخاص فيتوىل مهمة تقديم خدمات االتصاالت وإيصالها للمواطنني.
ونتيجة لذلك أصبحت البيئة االستثامرية يف اململكة مواتية وجاذبة لالستثامرات يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،حيث يتم وبشكل مستمر تطوير الترشيعات الناظمة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كام يتم العمل
عىل إستحداث مناذج للرشاكة ما بني القطاع العام والقطاع الخاص املحيل والدويل ،سعياً لجعل األردن ضمن الئحة
البلدان األكرث نفاذا ً يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث شهد هذا القطاع تحسناً ملحوظاً يف مختلف
املجاالت وذلك لوجود عدة عوامل رئيسية تساهم يف تطويره ،باإلضافة إىل البيئة االستثامرية والقوانني املحفزة ،يأيت
توفر شبكة اتصاالت وبنية تحتية قوية باإلضافة اىل توفر العاملة املاهرة نسبياً واملدربة.
تواصل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مساعيها الحثيثة لالرتقاء مبستوى وجودة الخدمات التي تق ّدمها ملختلف املستفيدين،
وتعمل الهيئة عىل نحو دؤوب من أجل بناء منظومة متكاملة من األعامل والخدمات النوعية املنسجمة مع رؤيتها ورسالتها
اللتني تتمحوران حول تعزيز قدرة الهيئة عىل القيام بدورها يف تنظيم أداء قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
وقطاع الربيد وتحفيز املنافسة فيها ،وحامية مصالح املستفيدين منها ،ومراقبة معايري جودة الخدمات املق ّدمة فيها.
فعىل مستوى تعزيز بيئة قطاع االتصاالت ولغايات تهيئة الظروف املالمئة لتحقيق املنافسة الفعالة ،والحد من آثار
الهيمنة ،وتجاوز عوائق الدخول إىل السوق ،وتوفري خدمات جديدة  ،فقد استمرت الهيئة خالل العام  2019مبواصلة
مساعيها يف هذا اإلطار مام انعكس عىل تحقيق عدد من اإلنجازات ،كام سعت الهيئة إىل تبسيط اإلجراءات الهادفة إىل
توفري الوقت والجهد عىل متلقي الخدمة ،مع االستمرار بربط عدد من كوادرها إلكرتونياً مع جمرك مطار امللكة علياء
الدويل ومكتبها املوجود يف جمرك العقبة ،لضامن تقديم الخدمات عىل نحو مستمر خارج أوقات الدوام الرسمي ومبا
يس ّهل حركة التجارة ويحفّز االقتصاد واالستثامر ،وواصلت الهيئة عملها يف مراجعة التعرفة الخاصة برتخيص الرتددات
واملوافقات الخاصة بأجهزة االتصاالت ،فضال عن إعداد البيانات الجمركية املنجزة من خالل مكاتبها الخارجية والتي
بلغت  82664بياناً جمركياً خالل عام .2019
ويف مجال تعزيز كفاءة استخدام الطيف الرتددي الراديوي ملواكبة التطورات التقنية العاملية قامت الهيئة بعدد من
الخطوات الهامة بهذا الصدد كان من ضمنها إعالم رشكات االتصاالت عن توفّر حزم ترددية متخصصة لغايات إجراء
التجارب عىل تشغيل شبكات تكنولوجيا الجيل الخامس لالتصاالت املتنقلة ،ووضع خطة جديدة لتحديد استخدامات
الطيف الرتددي الراديوي بالتشارك مع مديرية سالح الالسليك املليك ،واتخاذ اإلجراءات الفنية الالزمة يف بعض الحزم
الرتددية لغايات توفّر ترخيصها لتشغيل شبكات الجيل الخامس لالتصاالت املتنقلة ،وغريها من إجراءات تخدم جهود
الهيئة يف هذا املجال.
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كام عملت الهيئة عىل زيادة انتشار اإلنرتنت وتوفري خدماته بأسعار مناسبة لكافة املستخدمني ،وتعزيز نفاذه خصوصاً
النفاذ عريض النطاق يف كافة مناطق اململكة وباألخص املناطق الريفية ،واستمرت يف املوافقة عىل العروض التجارية
املقدمة من الرشكات املزودة لإلنرتنت التي تتميز بأسعار معتدلة مخصصة للمحافظات ذات نسب االنتشار املتدنية ،مع
االستمرار يف تشجيع املنافسة يف أسواق خدمات اإلنرتنت املحلية التي تقدم الخدمة بتقنياتها املختلفة.
وفيام يتعلّق بتعزيز بيئة قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وانطالقاً من أهمية خلق بيئة تنظيمية وترشيعية قادرة عىل
تنمية وتحفيز التجارة اإللكرتونية ،قامت الهيئة بعدد من الخطوات اإلجرائية بهذا الصدد بالرشاكة مع القطاعات املعنية
بالتجارة اإللكرتونية يف األردن ،باإلضافة إىل مواصلة مساعيها يف موضوع االستخدام اآلمن لإلنرتنت وذلك عن طريق
وضع خطة شاملة للتوعية مبضمون إرشادات االستخدام اآلمن لإلنرتنت ،وغريها من إجراءات يف هذا املجال كتنظيم
ورش العمل وتنفيذ الحمالت التوعوية املختلفة.
كام واصلت الهيئة مساعيها لتحسني مستوى جودة الخدمات املقدمة من مشغيل خدمات االتصاالت املتنقلة ،وعملت عىل
تعزيز التزامهم بزيادة التغطية ،وواصلت جهودها يف مجال حامية مصالح املستفيدين من خدمات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد ،مع االستمرار يف نرش التوعية التي تساعدهم يف اتخاذ قرارات واعية مبا يتعلق مبشرتياتهم من
خدمات االتصاالت ،وعملت عىل تلقي ومتابعة وحل الشكاوى املقدمة منهم ،وتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة
ومتكينهم من النفاذ إىل خدمات االتصاالت ،حيث تم يف عام  2020التوقيع عىل بعض الربتوكوالت واإلتفاقيات مع
الجهات املختصة بهذا الخصوص.
أما عىل مستوى قطاع الربيد ،فقد سعت الهيئة لضامن الفعالية التنظيمية لهذا القطاع عىل النحو الذي يتيح االستفادة
من الخدمات التي يقدمها املرخصون ويضمن رفع جودة خدماتهم خاصة مع دخول مفهوم التجارة اإللكرتونية عىل
القطاع حيث تعمل الهيئة عىل تطوير كافة اإلجراءات املتبعة لديها والتي يقتضيها التطور الرسيع يف السوق الربيدي،
اذ يعترب قطاع الربيد قطاع بنية تحتية داعم للتحول الرقمي وخدمات التجارة اإللكرتونية مبختلف أشكالها حيث منحت
الهيئة الرخص للرشكات التي تقدم خدمة توصيل الطرود من خالل التطبيقات الذكية باإلضافة اىل قيام الهيئة بتعديل
مؤرشات أداء مشغيل الربيد الخاص مبا يتناسب مع تطور مفهوم التجارة اإللكرتونية وتأثريها املبارش عىل القطاع حيث
تم إضافة مؤرش متعلق بإجاميل عدد الطرود الربيدية التي تتم من خالل منصات التجارة اإللكرتونية والتي يقدمها
املرخصون محلياً ودولياً.
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تحليل أصحاب العالقة
قائمة تحديد وتحليل أصحاب العالقة (المؤثرين)

الجهة

درجة التأثري
عايل

متوسط

جوانب التأثري

قليل

مؤسسات الدعم األفقي
مجلس األمة

√

اصدار القوانني

مجلس الوزراء

√

إصدار األنظمة والسياسات ،والرقابة عىل أداء الجهاز
الحكومي.

وزارة الصناعة والتجارة

√

•تبادل املعلومات والتعاون ملعالجة شكاوى املنافسة
يف قطاع االتصاالت كام ورد يف مذكرة التفاهم
املوقعة بني الطرفني مع رشكات االتصاالت.
•التنسيق بخصوص الشكاوى.

دائرة مراقبة الرشكات

√

•إجازة املوافقة عىل تسجيل رشكات االتصاالت
والربيد.
•التعاون يف مجاالت تتعلق مبتابعة التغريات عىل
ملكية الرشكات والتعديالت عليها.

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة /وزير
االقتصاد الرقمي والرياد

√

•وفقاً لقانون االتصاالت ترتبط الهيئة بوزير االقتصاد
الرقمي والريادة.
•ارتباط الهيئة بالسياسة العامة لالتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والربيد والسياسات والخطط
االخرى املرتبطة بعمل الهيئة ،والتي تراقب
عىل تطبيقها وزارة االقتصاد الرقمي والريادة،
واالسرتاتيجيات القطاعية.
•إلزام ّية تنسيق الهيئة مع الوزارة فيام يتعلق
برشاء األنظمة الحاسوبية إضاف ًة إىل مسؤول ّية
الوزارة عن موضوع الحكومة اإللكرتون ّية الذي
تشرتك به الهيئة.
•تزويد الهيئة بالخدمات االلكرتونية املشرتكة لجميع
املؤسسات املنضويّة يف الشبكة اإللكرتون ّية اآلمنة.
•ارتباط الهيئة بالوزارة لغايات املوافقة عىل
املشاركات الدولية وااليفاد يف املهامت الرسمية.
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الجهة

درجة التأثري
عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

مؤسسات الدعم األفقي
وزارة التخطيط والتعاون الدويل

√

•تنسيق حصول الهيئة عىل منح الدعم الفني والتقني
املقدم من املانحني.

وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني

√

•التنسيق مع الجهات والسفارات واملنظامت الدولية
التي تعمل يف املمكلة لغايات الحصول عىل
الرتاخيص واملوافقات الالزمة إلدخال مختلف أنواع
أجهزة االتصاالت وتشغيلها.
•التنسيق مع املكتب الخاص مبتابعة تنفيذ بنود
اتفاقية السالم لغايات التمرير واإلرشاف عىل أية
اتفاقيات لتنسيق الرتددات مع الجانب اإلرسائييل.
•التنسيق مع وزارة الخارجية لجميع الدول لتفعيل مبدأ
املعاملة باملثل عند ترخيص الرتددات ومنح اإلعفاءات.

وزارة املالية

√

•يطبق عىل الهيئة قانون املوازنة العامة.
•تحويل االيرادات اوالً بأوال للخزينة.
•يتم رصف النفقات مبوجب املخصصات الواردة
يف املوازنة العامة وفقاً للسقوف من وزارة املالية
والحواالت من دائرة املوازنة العامة.
•تنظيم ومراقبة االجراءات املالية.

وزارة الداخلية

√

•التعاون بشأن استصدار املوافقات الفنية واألمنية
والتعليامت املتعلقة ببعض أعامل الهيئة.

إدارة تطوير األداء املؤسيس
والسياسات يف رئاسة الوزراء

√

•التعاون يف مجال الدعم االستشاري ألغراض
التطوير املؤسيس.
•منصة بخدمتكم.
•التعديالت عىل نظام التنظيم اإلداري والهيكل
التنظيمي.

ديوان املحاسبة

√

•الرقابة عىل القرارات واالجراءات املالية والفنية
واإلدارية.

ديوان الخدمة املدنية

√

•اإلدارة والرقابة عىل اجراءات تطبيق احكام نظام
الخدمة املدنية والتعليامت الصادرة مبوجبها.
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الجهة

درجة التأثري
عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

مؤسسات الدعم األفقي
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

√

•الرقابة عىل التزام الهيئة مبنظومة النزاهة الوطنية
واالسرتاتيجية الوطنية للنزاهة.

مؤسسة الضامن االجتامعي

√

•تحديد الحقوق التقاعدية والتعويضات واالقتطاعات.

املجلس القضايئ  /الجهات القضائية

•التبعات الناشئة عن تنفيذ القرارات القضائية.
•الطعون التي تتم بالقرارات التنظيمية.
•القرارات الخاصة باالحكام الصادرة بخصوص
املخالفات املحولة اىل املحاكم.
•تحويل املخالفات والضبوطات التي تتم من أفراد
الضابطة العدلية من موظفي الهيئة لدائرة
اإلدعاء العام.

√

دائرة االحصاءات العامة

√

•التعاون فيام يخص البيانات االحصائية املتعلقة
بقطاع االتصاالت والربيد

مؤسسة املواصفات واملقاييس

√

•عند وضع القواعد الفنية واملواصفات القياسية التي
تتعلق بأجهزة االتصاالت.

القوات املسلحة األردنية

√

•التنسيق لغايات مراقبة الطيف الرتددي ،تخصيص
وتوزيع الطيف الرتددي.

مديرية الحرب االلكرتونية

√

•اتفاقية مراقبة الطيف الرتددي.

هيئة االتصاالت الخاصة

√

•اتفاقية استئجار بنية تحتية لغايات مراقبة البث االذاعي.

املجلس االقتصادي واالجتامعي

√

•توصيات تقرير حالة البالد.

√

•تبادل املعلومات بشكل رسي حول الرشكات/
املؤسسات التي تقدم للحصول عىل رخصة مشغل
بريد خاص.
•ارتباط الهيئة مبتابعة املرخصني يف مجال مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف مجال تقديم
الخدمات الربيدية.

وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب
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الجهة

درجة التأثري
عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

مؤسسات الدعم األفقي
مديرية األمن العام/مديرية الدفاع
املدين

√

•التعاون للكشف عىل الرشكات/املؤسسات التي
تقدم طلب للحصول عىل رخصة مشغل بريد خاص
إلصدار شهادة أمن وسالمة منشأة.

دائرة املخابرات العامة

√

•التنسيق لغايت تحديد املتطلبات املتعلقة باألمن
الوطني.

أمانة عامن الكربى والبلديات

√

•فيام يتعلق بالرتاخيص وحق الطريق.
•إجازة املوافقة عىل تسجيل رخص املهن بخصوص
تسجيل رشكات االتصاالت والرشكات التي تطلب
املوافقات النوعية ألجهزة االتصاالت.

هيئة الطريان املدين

√

•اتفاقية مشرتكة حول الطيف الرتددي.

مركز امللك عبدالله الثاين للتميز (األداء
الحكومي)

√

•الزامية املشاركة يف تطبيق معايري التميز (الصادرة
عن الجائزة ).

معهد االدارة العامة

√

•تنفيذا السس التدريب لغايات الرتفيع والزامية تنفيذ
الخطط التدريبية املرتبطة باملسار التدريبي الخاص
باملسار الوظيفي من خالل املعهد فقط ووجوب
تنفيذ الخطط واجتياز الربامج لغايات الرتفيع
الوجويب والجوازي.

إدارة املشرتيات الحكومية
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√

•تنفيذا ألحكام نظام املشرتيات الحكومية.

درجة التأثري

الجهة

عايل

متوسط

جوانب التأثري

قليل

متلقي الخدمة
الرشكات/
قطاع االتصاالت

املؤسسات

وتكنولوجيا

األفراد

املعلومات
والربيد

•تقدير احتياجاتهم.
•حجم عوائد املشاركة املحولة اىل الهيئة.

√
√

الجهات الرسمية

•تقدير احتياجاتهم وتوقعاتهم.

√

والدولية

•تقدير احتياجاتهم وتوقعاتهم.

منظامت واتحادات وجمعيات عاملية ومحلية
منظمة التجارة العاملية

√

•التزامات االردن /الهيئة.

املفوضية األوروبية

√

•تقديم الدعم الفني والتقني من خالل برامج
املساعدات.

االتحاد الدويل لالتصاالت

•تحديد املعايري الدولية لالتصاالت ،وإصدار قرارات
وتوصيات تسرتشد بها الهيئة.

√

اتحاد الربيد العاملي

√

•تحديد املعايري الدولية للربيد ،وإصدار قرارات
وتوصيات تسرتشد بها الهيئة.

املعهد األورويب لتقييس االتصاالت
()ETSI

√

•متابعة توصيات املعهد مبا يخص املواصفات
القياسية التي تتعلق بأجهزة االتصاالت وملحقاتها.

جمعية رشكات تقنية املعلومات
واالتصاالت (انتاج)

√

•تبني آراء املشغلني والدفاع عنها

جمعية مشغيل
االتصاالت املتنقلة ()GSMA

√

جمعية حامية املستهلك
موظفي الهيئة

•بناء القدرات.
•التوصيات بخصوص املامرسات الدولية الفضىل.
•التوصيات واإلرشادات الفنية بخصوص أمن البنية
التحتية لشبكات االتصاالت.
√

√

•التأثري عىل قرارات الهيئة
•درجة الرىض الوظيفي ،ومستوى الوالء التنظيمي،
واالنتاجية ،ومنط الثقافة املؤسسية ،والتاثري يف
جودة الخدمات املقدمة من قبل الهيئة.
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قائمة تحديد وتحليل أصحاب العالقة (المتأثرين)
درجة التأثري

الجهة

عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

متلقي الخدمة
الرشكات

√

•التأثر من القرارات والتعليامت الصادرة عن
الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش.

األفراد

√

•التأثر من القرارات والتعليامت الصادرة عن
الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش.

الجهات الرسمية

√

•التأثر من القرارات والتعليامت الصادرة عن
الهيئة ونتائج الرقابة والتفتيش.

قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا
املعلومات
والربيد

الباحثون يف

√

القطاع

•التأثر بالبيانات واملنشورات والتقارير الصادرة
عن الهيئة.

الجهات الرسمية
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

√

•املساهمة يف تطبيق السياسة العامة
واالسرتاتيجيات املنبثقة عنها.

وزارة املالية

√

•املساهمة يف تطبيق السياسة العامة
واالسرتاتيجيات املنبثقة عنها.

البنك املركزي األردين

√

•اتفاقية التفاهم املوقعة بني البنك املركزي
والهيئة فيام يخص عمليات الدفع االلكرتوين
والتوثيق االلكرتوين.
•تبادل املعلومات مبا يخص مكافحة غسل
األموال ومتويل اإلرهاب للجهات التي تقدم
خدمات بريدية.

مؤسسة املواصفات واملقاييس

√

•املشاركة يف منح بعض املوافقات النوعية عىل
االجهزة والتنسيق املشرتك يف وضع املواصفات
الفنية املعتمدة.

القوات املسلحة األردنية

√

•التنسيق بخصوص إتاحة الرتددات ومراقبة
الطيف الرتددي.
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الجهة

درجة التأثري
عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

الجهات الرسمية

هيئة االعالم

√

•املشاركة يف منح بعض املوافقات املتعلقة
باملحطات الفضائية واالذاعية.
•املوافقة املسبقة عىل خدمات التكاليف املضافة
وحجب املواقع والتطبيقات.

دائرة الجامرك األردنية

√

•اجازة وانهاء االجراء الجمريك املطلوب للمواد
ذات العالقة بعمل الهيئة يف املراكز الجمركية
وتفويضها مبهام تحصيل اجور ادخال االجهزة
لصالح الهيئة وحسب مذكرة التفاهم املوقعة بني
الطرفني.
•تبادل املعلومات حول الطرود الربيدية واألموال
املنقولة عرب الطرود.
•التعاون يف فتح مكاتب الهيئة الخارجية يف
املراكز الجمركية إلدخال أجهزة االتصاالت.

دائرة االحصاءات العامة

√

وزارة الصناعة والتجارة

√

•تزويدها بالنتائج االحصائية املتعلقة بعمل
الهيئة.
•اجازة املوافقة عىل تسجيل رشكات االتصاالت
والربيد ،والتعاون ملعالجة شكاوى املنافسة يف
قطاع االتصاالت كام ورد يف مذكرة التفاهم
املوقعة بني الطرفني.

منظامت وجمعيات عاملية ومحلية
جمعية رشكات تقنية املعلومات
واالتصاالت (انتاج)
جمعية حامية املستهلك

√

√

•التأثر بالتعليامت والقرارات الصادرة عن الهيئة.
•سياسات وقرارات الهيئة الخاصة بعالقة
املشرتكني باملشغليني واالنشطة املتعلقة بحمالت
التوعية للمواطنني ومعالجة الشكاوى.
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الجهة

درجة التأثري

عايل

متوسط

قليل

جوانب التأثري

منظامت وجمعيات عاملية ومحلية

االتحاد الدويل لالتصاالت

√

•تزويدها بالنتائج االحصائية املتعلقة بعمل الهيئة.
•املشاركة يف إعداد وإقرار التوصيات الصادرة
عن االتحاد.
•املشاركة يف عقد ورشات عمل واستضافة بعضها.
•املشاركة يف فرق الدراسات املتخصصة يف االتحاد.

اتحاد الربيد العاملي

√

•املشاركة يف عقد ورشات العمل واملؤمترات.
•تزويد االتحاد بالتقارير اإلحصائية عند الطلب.

موظفو الهيئة
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√

•التدريب والتطوير والتحفيز

الخيارات االستراتيجية لتحسين البيئة الداخلية
العوامل الخارجية
مواطن التحسني

عوامل البيئة الخارجية

تطوير وتطبيق منهجيات القيادة الفعالة
والداعمة

الخيار االسرتاتيجي :تطوير وتطبيق منهجيات التميز يف القيادة الفعالة والداعمة للعاملني
ومتلقي الخدمات والرشكاء.

تصميم نظام ادارة املوارد البرشية وفقاً
ملتطلبات اسرتاتيجات الهيئة الكلية

الخيار االسرتاتيجي :تحفيز وتطوير العاملني ضمن إطار الكفايات التنظيمية والفنية
واالقتصادية والوظائف املساندة.

تحسني كفاءة وفعالية إدارة املوارد املالية
واإلدارية والرقابة

الخيار االسرتاتيجي :تعزيزاملوازنة املرتكزة عىل االسرتاتيجيات.

تطوير وادامة املوجودات والبنية التحتية
مبا يلبي احتياجات الهيئة ويحسن الخدمات
املقدمة

الخيار االسرتاتيجي :ضامن استدامة البنية التحتية والتكنولوجيا.

تطوير فاعلية وكفاءة العمليات والخدمات
الرئيسية واملساندة

الخيار االسرتاتيجي :ربط نتائج العمليات والخدمات بتحقيق الغايات املؤسسية.

اإلدماج الفعال للرشكاء يف تصميم ووضع
السياسات والخطط والعمليات

الخيار االسرتاتيجي :تطوير إطار عمل مؤسيس شامل ومستدام مع الرشكاء.

تطوير اجراءات وأدوات رصد توقعات
وقياس رضا متلقي الخدمات

الخيار االسرتاتيجي :تطوير نظام إلدارة العالقات مع متلقي الخدمات.
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التوجه االستراتيجي
اإلعتامد عىل تحديد وتطوير نوع ومستوى التدخالت التنظيمية املستجيبة ملتطلبات اإلقتصاد الرقمي ونتائج
تقييم عوامل السوق ،مبا يدعم النمو املتوازن يف اداء قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
إن التحول الرقمي واالعتامد عىل التكنولوجيا الرقمية أصبح خيارا اسرتاتيجيا القتصادات املنطقة التي تسعى لتطوير
قطاعاتها االقتصادية املختلفة ،سواء يف مجاالت البيع والرشاء والتصدير واالسترياد والدفع من خالل اإلنرتنت أو غريها
من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
إن تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إىل تنمية اقتصادية مستدامة وإىل زيادة دخل الفرد األردين ،ولتحقيق أغراض
التنمية االقتصادية واالجتامعية لألردن تحرص الحكومة عىل تسخري التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة عىل
سبيل املثال ال الحرص الذكاء االصطناعي وسلسلة الكتل وإنرتنت األشياء التي توفرها قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد.
تعتمد تنمية االقتصاد الرقمي عىل استخدام األفراد ومؤسسات القطاعني العام والخاص لالتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،ولذلك كان البد من تيسري استخدام هذه التكنولوجيا يف كافة القطاعات ،كام ويتطلب االقتصاد الرقمي
استخدام وسيلة فعالة لتسليم البعائث الربيدية والطرود وعليه البد من توفري الخدمات الربيدية الفعالة يف جميع
أنحاء اململكة.
إن تراجع معدل النمو االقتصادي الوطني ،وانخفاض املساهمة املبارشة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والربيد يف الناتج املحيل اإلجاميل؛ يجعل الهيئة أمام ٍ
تحد كبري يتطلب منها أن يكون نوع ومستوى التدخالت التنظيمة
فعال من أجل تحقيق التوازن يف أداء هذه القطاعات لجعلها مستدامة أوالً ،ومتنامية ثانياً من خالل تبني معادلة تتيح
اإلبقاء عىل منافسة فاعلة ومنو يف املساهمة الوطنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العاملية يف هذه القطاعات؛ األمر
الذي يتطلب مراجعة األطر التنظيمية وتطويرها مبا يتوافق مع نتائج تقييم عوامل السوق ،ومتطلبات السياسة العامة،
والتهيئة الداخلية الستيعاب التكنولوجيا القادمة.
إن عملية مراجعة األطر التنظيمية تعني تطوير استجابة هذه األطر ملعطيات السوق والسياسة العامة والتوجهات العاملية،
وبالتايل فإن االستجابة تكون باتخاذ أحد أو أكرث من الترصفات التالية:
•مراجعة وتطوير األطر التنظيمية الحالية.
•االنسحاب من بعض التدخالت التنظيمية جزئياً أو كلياً.
•إضافة أطر تنظيمية جديدة تتيح تدخالت جديدة.
إن تطوير االستجابة باألخذ بعني االعتبار الترصفات السابقة سينعكس بالرضورة عىل مراجعة وتطوير العمليات
املؤسسية من أجل ربطها باألطر التنظيمية املطورة من ناحية ،وربطها بجميع الغايات القانونية من ناحية أخرى ألجل
زيادة األثر التنظيمي للهيئة يف تحقيق النمو املستدام يف أداء القطاعات املستهدفة.
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مسار التوجه االستراتيجي

ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺼﺎﻻت ،ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ،ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻧﺤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﺴﺘﻮى
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﳌﺴﺘﻔﺪﻳﻦ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ
ﰲ أداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ادﺧﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺣﺪﻳﺜﺔ

اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ
اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

اﻟﺘﺪﺧﻼت
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺪﺧﻞ

ﻧﻮع اﻟﺘﺪﺧﻞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ

ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﻛﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ

اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﰲ ﳕﻮ أداء
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
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الرؤية
التميز يف جعل قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد ،أكرث القطاعات دعامً
للنمو عىل الصعيد الوطني واألفضل أدا ًء يف التنظيم عىل الصعيد اإلقليمي.1
الرسالة
هيئة حكومية مستقلة لتنظيم أداء قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد،
وتحفز املنافسة فيها ،وتحمي مصالح املستفيدين منها ،وتراقب تطبيق معايري جودة الخدمات
وتقدميها بأسعار مالمئة ومبا يحقق النمو املستدام يف أداء هذه القطاعات ضمن إطار عمل
مؤسيس مع الرشكاء ،وباالعتامد عىل موارد برشية متخصصة ومتميزة.

القيم الجوهرية
•الرشاكة املستدامة
تؤمن الهيئة بأهمية إقامة إطار عمل مؤسيس مع كافة رشكائها وتؤمن برضورة استدامة هذه الرشاكة التي أكدت عليها
رسالة الهيئة ،فالتعاون مع الرشكاء يسهم يف متيز الهيئة إقليمياً ،ويف زيادة معدالت منو القطاع مقارن ًة مع القطاعات
األخرى وفق ما تضمنته رؤية الهيئة.
•اإلصغاء ملتلقي الخدمات
تؤمن الهيئة بأن تصميم عملياتها ومخرجات هذه العمليات تعتمد عىل رصد احتياجات متلقي الخدمة وقد ظهر
ذلك واضحاً يف بنائها لتوجهها االسرتاتيجي.
•الرتكيز عىل النتائج
تركّز الهيئة عىل نتائجها املؤسسية إمياناً منها مببدأ األداء املوجه بالنتائج.
•التحسني املستمر
تعمل الهيئة عىل إعادة تصميم عملياتها وتبسيط إجراءاتها وتحسني خدماتها وتطوير الكفايات الفنية واملساندة
ملوظفيها وذلك بشكل مستمر.
•تطبيق معايري الحاكمية الرشيدة
تؤمن الهيئة برضورة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية واملساءلة املؤسسية وتعزيز الثقة واملصداقية يف بيئة العمل.

1

دول اإلقليم :دول الرشق األوسط وشامل افريقيا ()MENA countries
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األهداف االستراتيجية

1.تعزيز البيئة االستثامرية املحفزة لقطاع االتصاالت
1-1تعزيز املنافسة الفعالة والحد من الهيمنة وعوائق دخول السوق
1-2تعزيز فعالية وكفاءة الهيئة يف إدارة املوارد النادرة
1-3تشجيع إدخال خدمات جاذبة ومبتكرة يف القطاع
1-4تشجيع املشاركة بالبنى التحتية الحيوية لشبكات االتصاالت اآلمنة واملوثوقة
2.تطوير بيئة استثامرية محفزة لقطاع تكنولوجيا املعلومات
2-1تطوير البيئة التنظيمية الستيعاب املبادرات اإلبداعية
2-2تطوير فعالية الهيئة يف تنظيم واعتامد جهات التوثيق االلكرتوين
3.تنظيم فعال لقطاع الربيد آخذاً باالعتبار متطلبات التحول الرقمي ومنو التجارة اإللكرتونية
3-1تطوير البيئة التنظيمية ملواكبة النمو الرسيع يف التجارة االلكرتونية والتقدم التقني
3-2تعزيز دور الهيئة يف الرقابة عىل مقدمي الخدمات الربيدية
4.تعزيز فعالية الهيئة يف حامية مصالح املستفيدين من قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
4-1االستمرار يف زيادة الوعي لدى املستفيدين بخدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وخدمات الربيد
4-2رفع مستوى تدابري حامية مصالح املستفيدين من خدمات قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد
4-3تطوير فعالية وكفاءة الهيئة يف الرقابة التنظيمية الوقائية املناسبة للتأكد من جودة الخدمات املقدمة يف
قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد والتدقيق الفني عليها
4-4ضامن مدى كفاية ومالمئة أمن أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة
عىل التكيف الستمرارية الخدمة يف البنية التحتية ذات العالقة
5.تعزيز القدرات املؤسسية للهيئة
5-1متكني الهيئة بالقدرات الفنية والتقنية الالزمة
5-2تنمية الكفايات الوظيفية للموظفني
5-3جعل الهيئة مركزا ً فنياً وتنظيمياً إقليمياً متميزا ً
5-4ترسيخ ثقافة التميز واالبتكار واإلبداع يف بيئة العمل املؤسيس
5-5تعزيز دور الهيئة يف خدمة املجتمع
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قائمة المراجع والمصادر
1.قانون االتصاالت وتعديالته رقم ( )13لسنة 1995
2.قانون الخدمات الربيدية رقم ( )34لسنة 2007
3.قانون املعامالت اإللكرتونية رقم ( )15لسنة 2015
4.قانون املنافسة وتعديالته رقم ( )33لسنة 2004
5.نظام ترخيص مشغيل الربيد الخاص وتعديالته
6.نظام ترخيص واعتامد جهات التوثيق اإللكرتوين
رقم ( )11لسنة 2014
7.نظام الخدمة املدنية رقم ( )82لسنة 2013
8.نظام لوازم الهيئة رقم ( )79لسنة 2000
9.النظام املايل للهيئة رقم ( )78لسنة 2000
	 10.تعليامت تنظيم احتساب وتحصيل عوائد
الرتخيص السنوية
	 11.خرائط العمليات املعتمدة يف الهيئة وإجراءات العمل
واملنهجيات املعتمدة
	 12.قوائم ترابط ترابط الخدمات املقدمة بالعمليات
الرئيسية واملساندة
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	 13.قوائم تصنيف متلقي الخدمة يف الهيئة
	 14.التقارير السنوية للهيئة
	 15.وثيقة أردن 2025
	 16.األجندة الوطنية
	 17.وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد للعام 2018
	 18.الربنامج التنفيذي التأشريي للحكومة 2024-2021
	 19.التقرير التقييمي لجائزة امللك عبدالله الثاين للتميز،
الدورة السابعة
	 20.الخطط االسرتاتيجية السابقة للهيئة
	 21.املوزانات السنوية للهيئة
	 22.بيانات املوظفني /مديرية إدارة املوارد
	 23.ريبورتاجات الهيئة السنوية
	 24.بيانات الهيئة /مديرية الشؤون االقتصادية (قسم
البيانات وإحصاءات السوق)
	 25.بيانات دائرة االحصاءات العامة

