سعادة /محمد ناصر الغانم
مدير عام ھيئة تنظيم االتصاالت
يشغل سعادة محمد ناصر الغانم حاليا ً منصب مدير عام ھيئة تنظيم االتصاالت والمخولة
وفق قانون االتصاالت الصادر بالمرسوم اإلتحادي رقم ) (3لسنة  2003وتعديالته بتنظيم
شؤون قطاع االتصاالت وضمان إيجاد بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلي .وقد عُھد
للغانم عام 2004م إنشاء ھيئة تنظيمية لقطاع االتصاالت ،حيث استطاع وفي فترة قياسية
إنشاء ھيئة تنظيم االتصاالت.
عمل ناجح لتنظيم القطاع من
وتحت إشراف وإدارة الغانم ،تمكنت الھيئة من إنجاز إطار
ٍ
خالل وضع السياسات الالزمة واللوائح الخاصة في ھذا المجال مثل إطار المنافسة ،توقيع
اتفاقية الربط البيني بين المشغلين ،وضع قوانين التسعير ،وإنجاز الخطة الوطنية للترددات
بما في ذلك تطوير خطة وطنية للترددات تعد األولى من نوعھا على مستوى المنطقة .وتم
خالل عھد الغانم منح ترخيص ثاني لشركة اتصاالت في الدولة ،منھيا ً بذلك احتكاراً لقطاع
االتصاالت الخلوية امتد ألكثر من ثالثة عقود .كما يسعى الغانم من خالل العديد من
المبادرات والمشاريع التي تطلقھا الھيئة إلى االرتقاء بقطاع سوق االتصاالت في الدولة
لينافس عالمياً ،من خالل التركيز على دفع نمو المعرفة العلمية في مجال علوم االتصاالت والمعلومات واإلرتقاء بالمھارات
ورأس المال البشري الوطني في التخصصات ذات العالقة بالقطاع.
و تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من الدول المتقدمة في مجال االتصاالت ،والتي تحتل المرتبة الثانية من ناحية
المساھمة في الناتج القومي الوطني للدولة بعد قطاعي البترول والغاز .كما أن حضور اإلمارات الدولي الخاص بقطاع
االتصاالت يعتبر من األنشطة على الساحة الدولية وذلك بفضل حضورھا المكثﱠف من خالل الھيئة في جميع ورش العمل
والمؤتمرات التي ينظمھا االتحاد الدولي لالتصاالت والمؤسسات الدولية .وتحتل دولة اإلمارات عدة مناصب فريدة في مجال
تنظيم قطاع االتصاالت على المستويين اإلقليمي والعالمي ،وسجلت العديد من المراكز المتقدمة في عدد من المؤشرات الخاصة
ميز من أبنائھا العاملين في مجال ھندسة
بتقييم قطاع االتصاالت وفق تقارير دولية وذلك بفضل جھود ومثابرة
ٍ
جيل مت ٍ
االتصاالت.
ويعد الغانم من أكثر مھندسي اإلتصاالت تميزاً على مستوى الدولة والمنطقة الذين استطاعوا خالل فترة وجيزة تحقيق العديد
من اإلنجازات على الصعيد األكاديمي والعملي ،فبعد نيله لشھادة البكالوريوس في الھندسة بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من
كلية االتصاالت الجامعية عام 1994م )جامعة خليفة األن( ،التحق الغانم للعمل في مؤسسة اتصاالت حيث تمكن وبنجاح من
صعود السلم الوظيفي وتولي عدة مناصب إدارية .وفي عام 1997م ،التحق الغانم للعمل في شركة الثريا لالتصاالت ،حيث
شغل عدة مناصب خالل سنوات عمله في الشركة أخرھا منصب مدير أول إلدارة المنتجات.
باإلضافة إلى ذلك ،تولى سعادة محمد الغانم فصلي االتصاالت والتجارة اإللكترونية في مفاوضات التجارة الحرة ومفاوضات
دولة اإلمارات للتجارة الحرة مع الواليات المتحدة وأستراليا وشغل عدة مناصب في السابق منھا منصب نائب رئيس مجلس
أمناء صندوق تطوير االتصاالت ونظم المعلومات ) (2009-2006ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للعلوم والتكنولوجيا
) .(2009-2006باإلضافة إلى عضوية المجلس الوطني لإلعالم ).(2010-2008
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