الخطة االستراتيجية لقطاع البريد
للفترة 6102-6102

مقدمة
ان وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وبموجب المادة ( )3من قانون الخدمات البريدية رقم 33

لسنة  6112مسؤولة عن اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المممكة األردنية الياشمية ،وىي

مسؤولة كذلك عن وضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسة العامة .وعميو ،تم اعداد الخطة

االستراتيجية لقطاع البريد ( )2018-2016ىذه ،والتي تق أر باالقتران مع وثيقة السياسة العامة

لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد  ،6106والتي تم اقرارىا من قبل
مجمس الوزراء بتاريخ  .6106/00/25تيدف الخطة االستراتيجية لقطاع البريد الى توضيح
الخطوات واالجراءات الواجب اتباعيا من قبل كافة اصحاب العالقة في القطاع البريدي والتي من

شأنيا النيوض بيذا القطاع ومساعدتو في تحقيق النمو المنشود وتطويره بما يضمن تعظيم

مساىمتو في التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل عام ،والى تعريف أصحاب العالقة في قطاع

البريد باألىداف االستراتيجية الخاصة بالقطاع و بدورىم في تحقيق تمك األىداف بشكل خاص.

وعميو ،تشتمل ىذه الوثيقة عمى األىداف االستراتيجية لقطاع البريد ،واإلجراءات المطموبة من كافة

أصحاب العالقة لتحقيق ىذه األىداف ،ومن ضمنيم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وىيئة

تنظيم قطاع االتصاالت ومشغل البريد العام ومؤسسات القطاع الخاص باإلضافة إلى الجيات األخرى

ذات العالقة.

وستسعى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتحقيق األىداف االستراتيجية لقطاع البريد عن

طريق التعاون مع كافة الجيات وتوفير المعمومات الالزمة لتنفيذ ىذه الخطة االستراتيجية.

مدخالت الخطة االستراتيجية

تم اعداد الخطة االستراتيجية لقطاع الخدمات البريدية لألعوام  2012-2012اعتماداً عمى المدخالت

التالية:

 السياسة العامة لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد 2012
 تقييم نتائج الخطة االستراتيجية لقطاع البريد 2012-2013
 التقرير السنوي لييئة تنظيم قطاع االتصاالت 2013

 التقارير والمطالعات الدولية حول التطورات في قطاع الخدمات البريدية وخصوصاً استراتيجية
الدوحة البريدية /االتحاد البريدي العالمي 2012-2013

 مالحظات وآراء المشغمين العاممين في السوق والجيات ذات العالقة.

ممخص التطورات في قطاع الخدمات البريدية
يواجو قطاع الخدمات البريدية حول العالم العديد من المتغيرات نتيجة العولمة وازدياد شدة المنافسة
والتغيرات الكب يرة في متطمبات العمالء واالستخدام الكبير والواسع لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت .وقد

ظيرت نتائج ىذه المتغيرات بشكل واضح من خالل االنخفاض الكبير في اعداد الرسائل البريدية المتداولة

عالمياً وارتفاع اعداد الطرود البريدية نتيجة النمو والتطور في مجاالت التجارة االلكترونية.
وكمحاولة لالستجابة ليذه المتغيرات فقد قام العديد من مشغمي البريد حول العالم بتوسيع قاعدة الخدمات
واالنشطة البريدية التي يتم تقديميا لمعمالء والزبائن والدخول في مجاالت جديدة مثل الخدمات (البريدية

وغير البريدية) االلكترونية والخدمات المالية والموجستية وسمسمة التوريد وغيرىا .كما اصبح االستخدام
المتزايد لإلمكانيات التي توفرىا خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الوسيمة التي تدفع نحو

التحسين في نوعية وجودة الخدمات وابتكار خدمات جديدة تتوافق مع احتياجات العمالء.

وقد بينت الدراسات السوقية لقطاع الخدمات البريدية -خصوصاً تمك الصادرة عن االتحاد البريدي

العالمي – ان مشغمي البريد الذين قاموا بتوسيع قاعدة نشاطاتيم لتشمل النواحي المادية والمالية
وااللكترونية قد حققوا نتائج ايجابية أكثر من المشغمين الذين قاموا بالتركيز عمى ناحية واحدة.
وقد ظيرت أيضا أىمية التعاون بين مشغمي البريد والجيات الجمركية والرقابية واالمنية لتسييل تدفق

البعائث البريدية خصوصاً مع ازدياد االجراءات األمنية في المطارات ونقاط العبور والعمل معاً لوضع

آليات تراعي مصالح كافة االطراف.

وبشكل عام ،توفر التغيرات التي يشيدىا القطاع البريدي والتي من المتوقع ان تتسارع وتيرتيا خالل
السنوات القميمة القادمة العديد من الفرص التي يجب ان يعمل مشغمي البريد عمى استغالليا واالستفادة

منيا في تطوير االعمال وتنويع الخدمات التي يتم تقديميا.

المالمح العامة لقطاع الخدمات البريدية االردني
بمغ عدد مشغمي البريد المرخصين في قطاع الخدمات البريدية لمعام  2014ما مجموعة  33مشغل ،منيم
 6مشغمين حاصمين عمى رخصة مشغل بريد /فئة دولي و  33مشغمي بريد /فئة محمي ،وذلك اضافة

الى شركة البريد االردني بصفتيا مشغل البريد العام.

ال زالت شركة البريد االردني المشغل العام الوحيد في قطاع الخدمات البريدية وتعمل الشركة وفق

أسس تجارية وىي ممزمة بتقديم خدمات بريدية شمولية وتتمتع بنفس الحقوق الحصرية المنصوص
عمييا في قانون الخدمات البريدية رقم  34لسنة  .2007تخضع شركة البريد االردني لعقد اداء مع

الحكومة تمتزم بموجبو الشركة بتحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة ،وتتولى ىيئة تنظيم قطاع
االتصاالت ،بموجب قانون الخدمات البريدية ،مسؤولية مراقبة التزامات الشركة المنصوص عمييا في

عقد االداء.

تقوم شركة البريد االردني بتقديم خدمات توزيع البريد من خالل الصناديق البريدية ،اال انيا توفر

خدمات توزيع البريد الى المنازل والمؤسسات بشكل غير منتظم في بعض المناطق في المممكة وضمن
أسس معينة وقد بمغت نسبة البعائث البريدية التي يتم توزيعيا الى المنازل والمؤسسات حوالي  %5من

مجمل البعائث البريدية التي تم توزيعيا لمعام  ،2014في حين يتميز القطاع الخاص بحضور قوي

في تقديم الخدمات المحمية والدولية لمبريد السريع وخدمات التوزيع من -الباب -إلى -الباب.

في العام  ،2012تم اعتماد وثيقة السياسة العامة لمحكومة في قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد والتي أكدت عمى نية الحكومة في االستمرار في اصالحات قطاع لبريد بما يضمن
قدرة القطاع عمى التطور استجابة لمتطمبات السوق والمتطمبات االجتماعية مع توفير خدمات بريدية

ذات جودة عالية وبأجور مقتدر عمييا وسيمة النفاذ لكافة المواطنين.

وقد اشارت ىذه الوثيقة أيضا الى ضرورة قيام شركة البريد االردني بتقييم كافة الفرص الممكنة
لتمك ينيا من زيادة ايراداتيا اضافة الى تطوير عممياتيا واستغالل البنية التحتية المتاحة لمشركة في
توفير خدمات ذات قيمة مضافة.

وفيما يمي لمحة عن نتائج أداء القطاع البريدي خالل السنوات  2013و :2014
الجدول رقم ()1
المؤشر

2013

2014

 %التغير

مجمل اعداد البعائث البريدية المتداولة

14,453,911

12,888,899

-1.2%

مجمل اعداد البعائث البريدية المتداولة /محميا

12,181,700

10,463,869

-1.04%

مجمل اعداد البعائث البريدية المتداولة  /خارجياً

2,272,211

2,425,030

0.06%

الجدول رقم ()2

المصدر :ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت

2013

نسبة البعائث البريدية

2014

مشغل البريد العام

مشغمي البريد

مشغل البريد العام

مشغمي البريد

%76

% 24

%78.65

%21.35

الخاص

الخاص

المتداولة لدى

المشغل/المشغمين إلى إجمالي
البعائث البريدية المتداولة
نسبة البعائث البريدية المحمية

%22,3

% 77,7

%16.08

%83.92

المتداولة لدى
المشغل/المشغمين إلى إجمالي
البعائث البريدية المتداولة
محمياً

نسبة البعائث البريدية

%32,5

%67,5

%44.09

%55.91

المتداولة دولياً لدى

المشغل/المشغمين إلى إجمالي
البعائث البريدية المتداولة
دولياً

حصة الفرد من البعائث
البريدية المتداولة

2,1

1.93
المصدر :ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت

تحميل نقاط القوة والضعف والتيديدات والفرص:
نقاط القوة

• الشبكة الواسعة لشركة البريد
االردني وتعدد المنافذ التي تقدم

الخدمات البريدية داخل المممكة.

• التنوع في الخدمات البريدية التي

نقاط الضعف

• عدم القدرة عمى استغالل الشبكة البريدية
الواسعة.

• عدم استكمال البنية التحتية الالزمة لمشروع
عنونة االردن.

تقدميا كل من شركة البريد االردني

• عدم وجود دراسات ومسوحات سوقية

• توفر الخبرات والمؤىالت لمعاممين

• عدم توظيف التكنولوجيا الحديثة من قبل

وشركات القطاع الخاص.

في القطاع البريدي العام فيما

يخص شبكة البريد الدولي

• تحفيز القطاع الخاص لالستثمار
في تقديم الخدمات البريدية من

خالل التحرير التدريجي لمسوق.

محدثة لسوق الخدمات البريدية.

بعض مشغمي البريد وال سيما شركة البريد

األردني لتقديم خدمات بريدية الكترونية
مستحدثة.

• عدم وجود الثقة الكافية لبعض الفئات

السكانية في الخدمات البريدية التي تقدميا
شركة البريد االردني بشكل خاص

• عدم قيام شركة البريد االردني بتنفيذ
االلتزامات المترتبة عمييا بموجب عقد االداء

• تراجع

التيديدات
االعتماد

عمى

الوسائل

والخدمات التقميدية لنقل البريد

وانخفاض

حجم

الطمب

الخدمات البريدية التقميدية.

• االستخدام

المتزايد

عمى

لوسائل

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
في توصيل الخدمات.

• اختالف

االنماط

لممجتمع االردني

االستيالكية

الفرص

• استغالل الشبكة البريدية الواسعة لتقديم
منتجات وخدمات بريدية وغير بريدية تخدم

مصالح المواطنين واالعمال

• التطور المتسارع في خدمات االتصاالت
والتجارة االلكترونية والحكومة االلكترونية.

• الزيادة في اعداد الطرود البريدية المتداولة
نتيجة النمو في التجارة االلكترونية

• امكانية التوسع في استخدامات التكنولوجيا
الحديثة لتقديم الخدمات البريدية.

• االمتداد والتوسع العمراني المتسارع في
االردن.

الرؤيا:
قطاع خدمات بريدية متطور يوفر خدمات بريدية متنوعة ومتاحة لمجميع  ،ذات جودة عالية وبأسعار
مقتدر عمييا في كافة انحاء المممكة.

الرسالة:
تطوير قطاع الخدمات البريدية لتقديم خدمات تمبي االحتياجات االقتصادية واالجتماعية لممواطنين
واالعمال وتواكب التقدم التكنولوجي.

االىداف االستراتيجية عمى مستوى القطاع البريدي:
اليدف االستراتيجي رقم ( )1تحفيز الطمب عمى الخدمات البريدية

اليدف االستراتيجي رقم ( :)2زيادة تنافسية الخدمات البريدية

االىداف االستراتيجية عمى مستوى مشغل البريد العام:
اليدف االستراتيجي رقم ( )3توفير خدمات بريدية شمولية مستدامة تتناسب مع االحتياجات
االجتماعية واالقتصادية

اليدف االستراتيجي رقم ( :)4تطوير اعمال شركة البريد االردني

خطة العمل /عمى مستوى القطاع البريدي
اليدف االستراتيجي

المبادرات المتعمقة بتنفيذ اليدف االستراتيجي

 -1تحفيز الطمب عمى الخدمات

 1.1مراجعة البيئة التشريعية التي تحكم العمل في قطاع

البريدية

الخدمات البريدية بما يضمن التحرير التدريجي لقطاع
الخدمات البريدية

النشاطات /االجراءات

 1.1.1مراجعة قانون الخدمات البريدية
بما يضمن تعزيز الخدمات الشمولية،

زيادة المنافسة من خالل تحرير السوق و
ايجاد تنظيم موحد لمسوق البريدي.

 1.1.2مراجعة نظام ترخيص مشغمي
البريد

الجيات ذات العالقة

و ازرة االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات،
ىيئة تنظيم قطاع

االتصاالت ،شركة

الفترة

مؤشر االداء عمى

الزمنية

مستوى اليدف

الربع

االستراتيجي



االول

اقرار

التشريعات

المعدلة

2016

البريد االردني،
شركات البريد
المرخصة

1.1.3اقرار تعميمات لتنظيم المنافسة في
سوق الخدمات البريدية .

 1.2تشجيع مشغمي الخدمات البريدية عمى توفير

المعمومات المتعمقة بالخدمات والمنتجات بشكل شفاف

وواضح.

 1.2.1قيام كافة مشغمي الخدمات
البريدية بتزويد الييئة بقائمة بكافة

الخدمات والمنتجات البريدية التي يتم

تقديميا والشروط واالحكام المتعمقة بيا.

ىيئة تنظيم قطاع

الربع

االتصاالت ،شركة

االول

شركات البريد

وبشكل

البريد االردني،

2016



قائمة

بالمنتجات
والخدمات

البريدية التي

تم التعريف

 1.2.2اعالم مشغمي الخدمات البريدية

بأىمية اتاحة المعمومات اعاله من خالل

المرخصة

بيا

مستمر


الموقع االلكتروني او ابرازىا في مكان

نسبة زيادة

الطمب عمى

واضح في مكاتب ونقاط النفاذ.

المنتجات

والخدمات

 1.2.3قيام مشغمي الخدمات البريدية

البريدية

بوضع الخطط والبرامج الترويجية

والتسويقية لمتعريف بمزايا وفوائد المنتجات
والخدمات التي يتم تقديميا.

 1.2.4قيام مشغمي الخدمات البريدية

بتحديث المعمومات المتعمقة بالمنتجات
والخدمات.

 1.3جمع ونشر مؤشرات أداء ومعايير واضحة وشفافة

 1.3.1قيام ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت

تقديم الخدمة

وفعالية الخدمات البريدية وتحديد آلية

من أجل الترويج لخدمات بريدية ذات فعالية وجودة في

ىيئة تنظيم قطاع

الربع

بتحديد المؤشرات والمعايير المتعمقة بجودة

االتصاالت ،شركة

الثاني

تطبيق ىذه المؤشرات ومخاطبة المشغمين

شركات البريد

وبشكل

بضرورة توفير المعمومات الالزمة.

البريد االردني،
المرخصة

 1.3.2نشر نتائج ىذه المؤشرات خالل



نتائج

مؤشرات اداء

2016

جودة وفعالية

نصف

البريدية

الخدمة

سنوي

شير حزيران من كل عام

 1.4تعزيز النفاذ الى الخدمات البريدية من كافة فئات

 1.4.1تشجيع مشغمي الخدمات البريدية
عمى الربط البيني والنفاذ الى الشبكات

ىيئة تنظيم قطاع

االتصاالت ،شركة

الربع

االول



عدد اتفاقيات

المجتمع

البريدية الخاصة بكل منيا.
 1.4.2تطوير البنية التحتية لمشغمي
البريد بما يضمن االستغالل االمثل

البريد االردني،

2016

المرخصة

مستمر

شركات البريد

وبشكل

الربط البيني


عدد ومواقع

نقاط النفاذ
البريدية

 1.4.3قيام مشغل البريد العام بإعادة

النظر بتوزيع نقاط النفاذ الخاصة بما



يتناسب مع االحتياجات الفعمية لممواطنين

عدد

الخدمات

البريدية

واالعمال.

االلكترونية

 1.4.4تطوير الخدمات البريدية

المستحدثة

االلكترونية بما يضمن اتاحة النفاذ الييا

بشكل أوسع



عدد

االتفاقيات

 1.4.5تفعيل التعاقد مع االفراد واالعمال

مع االفراد

التجارية الخاصة لتقديم خدمات البيع

واالعمال

بالتجزئة لمخدمات البريدية

لتقديم

خدمات بيع
الخدمات

البريدية

بالتجزئة.
 -2زيادة تنافسية الخدمات البريدية

 2.1اعداد دراسات سوقية عن واقع قطاع الخدمات
البريدية

 2.1.1دارسة واقع حال قطاع الخدمات
البريدية في االردن

و ازرة االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات،

ىيئة تنظيم قطاع

االتصاالت ،شركة البريد

الربع

االول



نتائج

الدراسات

 2.1.2دراسة تكمفة تقديم الخدمات
البريدية الشمولية

 2.2تطوير خدمات ومنتجات بريدية وغير بريدية بما

يتناسب مع احتياجات المواطنين واالعمال تعتمد عمى
استخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة.

االردني

 2.2.1تشجيع مشغمي الخدمات البريدية

و ازرة االتصاالت

تطوير منتجات بريدية وغير بريدية تأخذ

ىيئة تنظيم قطاع

(مشغل البريد العام بشكل خاص) عمى

بعين االعتبار اتاحة النفاذ الييا من كافة

الفئات المجتمعية

2017

الربع

وتكنولوجيا المعمومات،

الثاني

االتصاالت ،شركة

وبشكل

البريد االردني،
شركات قطاع

الخاص ،مطوري

الخدمات االلكترونية



عدد

الخدمات

2016

والمنتجات

مستمر

الجديدة.

البريدية



عدد

المستفيدين

من الخدمات
والمنتجات

البريدية

خطة العمل /عمى مستوى مشغل البريد العام
اليدف االستراتيجي

 -3توفير خدمات بريدية شمولية
مستدامة تتناسب مع االحتياجات

المبادرات المتعمقة بتنفيذ اليدف االستراتيجي

 3.1قيام مشغل البريد العام بتحقيق التزاماتو بتوفير
الخدمة البريدية الشمولية

االجتماعية واالقتصادية.

النشاطات /االجراءات

الجيات ذات العالقة

 3.1.1قياس حجم الطمب عمى الخدمات

و ازرة االتصاالت

البريدية الشمولية

 3.1.2قياس مستوى جودة الخدمات
البريدية الشمولية

 -3تطوير اعمال شركة البريد
االردني

 4.1وضع الخطط الالزمة التي تيدف الى زيادة ايرادات
الشركة

 4.1.1تحديد عدد من المشاريع/

المنتجات التي يمكن تقديميا من خالل

الشبكة البريدية ودراسة الجدوى االقتصادية

ليا.

 4.1.2تقديم كافة الخدمات االجتماعية

وتكنولوجيا المعمومات،
ىيئة تنظيم قطاع

االتصاالت ،شركة
البريد االردني

و ازرة االتصاالت

 4.2مراجعة وتطوير االنظمة التي تحكم العمل في
شركة البريد االردني.

 4.2.2مراجعة االنظمة المالية

الزمنية

مستوى اليدف

الربع

الربع

االتصاالت ،شركة

الربع

البريد االردني

وزارة االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات،
ىيئة تنظيم قطاع



البريدية

الشمولية



الربع

االول

– 2112

عدد

المشاريع

– 2112
الرابع
2112

نتائج جودة
الخدمات

مستمر

وتكنولوجيا المعمومات،
ىيئة تنظيم قطاع

االست ارتيجي

االول
2112
وبشكل

الثاني

بناء عمى اسس تعكس التكمفة.
 4.2.1مراجعة نظام الجودة

الفترة

مؤشر االداء عمى

والمنتجات

الجديدة.


نسبة التحسن



عدد االنظمة

في االيرادات

التي تم

مراجعتيا

 4.2.3مراجعة نظام شؤون الموظفين

 4.3تعزيز العالقات مع المؤسسات الحكومية والخاصة

 4.3.1وضع خطة لمتواصل مع

المؤسسات الحكومية والخاصة لمتعريف

بالخدمات والمنتجات التي تقدميا شركة

البريد االردني

 4.3.2تطوير منتجات بريدية وغير بريدية
تتناسب مع االحتياجات الخاصة بيذه
المؤسسات في حال كان ذلك مجدياً

االتصاالت ،شركة

الربع

و ازرة االتصاالت

الربع

البريد االردني

وتكنولوجيا المعمومات،
ىيئة تنظيم قطاع

االتصاالت ،شركة
البريد االردني،

وتطويرىا

الثالث
2112

االول
2112
وبشكل



عدد حمالت



عدد

التواصل

االتفاقيات

مستمر

التي تم

المؤسسات الحكومية

التوصل الييا

والخاصة

مع

المؤسسات

 4.3.3تطوير الموقع االلكتروني لشركة

الحكومية

البريد االردني بشكل يوفر المعمومات

والخاصة

المحدثة بشكل واضح



عدد زوار
الموقع

االلكتروني

