
 اإلسكوا

 اللجنة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا –األمم المتحدة 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالمح الوطنیة لمجتمع المعلومات
  2003  الھاشمیة المملكة األردنیة

 
 

  



-  -ج 
 

Distr. 
GENERAL 
E/ESCWA/ICTD/2013/6/Add.4 
ORIGINAL: ENGLISH 
 

ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR WESTERN ASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONAL PROFILE OF THE INFORMATION SOCIETY  
IN JORDAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Nations 
New York, 2013 

 



-  -د 
 

   
 المحتویات

 الصفحة

 1  .................................................................................................  مقدمة
 

 2 ............................  مجتمع المعلومات والفرقاء األساسیین في بناء اتدور الحكوم- أوالً 
 3 ...................  سیاسات مجتمع المعلومات الوطنیة واإلستراتیجیات اإللكترونیة- ألف 
 3 ................  الشراكة بین القطاعین العام والخاص أو الشراكة متعددة القطاعات- باء 
 3 ........................................................  دور المنظمات غیر الحكومیة- جیم 
 

 5 ..........................................  المعلومات واالتصاالتالبنیة األساسیة لتكنولوجیا - ثانیاً 
 
 5 .......................................................  ھیكلیة السوق والبیئة التنظیمیة- ألف 
 6 ............................................  انتشار تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت -باء  
 في البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واإلتصاالتالمشاریع /المبادرات- جیم 
 7 ................................................................  وتطویر خدمات جدیدة    
  ICT Connectivity(  ................... 7(واإلتصاالت ترابطیة تكنولوجیا المعلومات - دال 
  8 .......................................................  البنیة األساسیة لشبكة اإلنترنت- ھاء 
 

 9 ................................................................  النفاذ إلى المعلومات والمعرفة- ثالثاً 
 
 9..............................................  النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة- ألف 
 9 ............................................  مراكز نفاذ مجتمعیة متعددة المھام للعموم- باء 
 

 10 ..........................................  المعلومات واالتصاالتبناء القدرات في تكنولوجیا - رابعاً 
 
 10 .............................  تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في التعلیم والتدریب- ألف 
 10 .....................................  برامج التدریب لبناء القدرات في مجال استخدام -باء 
 

 11 ........................  بناء الثقة واألمن في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -خامساً 
 
 11 .............................................  اإللكترونیةاستخدام المعامالت والوثائق - ألف 
 11 ................................................  أمن المعامالت اإللكترونیة والشبكات- باء 
 12 ..........................................................  حمایة الخصوصیة والبیانات -جیم 
 12 ............................  مجابھة سوء استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت- دال 

 



-  -ه 
 

 )تابع(المحتویات 
 الصفحة

 
 13 ..............................................................................  البیئة التمكینیة  -سادساً 

 

 13 .............................................................  البیئة القانونیة والتنظیمیة- ألف 
 14 ..................................................................  إدارة أسماء النطاقات- باء 
 14 ........................  توحید المعاییر في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت- جیم 
 14 ......  اإلستثمار في تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت والتدابیر الحكومیة الداعمة- دال 
 

 15 ..................................................  واالتصاالتت تكنولوجیا المعلومات تطبیقا -سابعاً 
 

 15 ...................................................................  الحكومة اإللكترونیة- ألف 
 15 ...................................................................  األعمال اإللكترونیة- باء 
 16 .....................................................................  التعلیم اإللكتروني- جیم 
 17 ....................................................................  الصحة اإللكترونیة- دال 
 17 .....................................................................  العمالة اإللكترونیة- ھاء 
 

 18...................................................  التنوع الثقافي واللغوي والمحتوى المحلي- ثامناً 
 
 18 ...........  استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لدعم التنوع الثقافي واللغوي- ألف 
 18 ............................................  تطویر المحتوى الرقمي المحلي والوطني- باء 
 18 .................  والتطویر واإلتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات تكنولوجیا- جیم 
 19..................................................................  أسماء النطاق العربیة- دال 
 

 20 ..................................................................................  وسائل اإلعالم- تاسعاً 
 
 20 ........................................................  تنوع واستقاللیة وتعدد اإلعالم- ألف 
 20.................................................  اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات- باء 
 20..................................  تقارب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واإلعالم  -جیم 
 

 21 ....................................................................  التعاون الدولي واإلقلیمي -عاشراً 
 
 21 .........................  تمویل شبكات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وخدماتھا- ألف 
 -جیم 21..............  البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تطویرمشروعات - باء 
 21  ....................................................... لمجتمع المعلومات القمة العالمیةمتابعة  
 

 
 
 



-  -و 
 

 )تابع(المحتویات 
 الصفحة

  
 22  ........................................ بناء قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت- حادي عشر

 
 22 ..........................................  شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت- ألف 
 22 ...................................................................  التسھیالت الحكومیة -باء  
 22 ............  مساھمة قطاع تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت في اإلقتصاد الوطني- جیم 
 23 ...........  البحث والتطویر واإلبتكار في قطاع تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت- دال 
 23...........................  اإلستثمارات في قطاع تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت- ھاء 
 

 



 مقدمة
 

 عندما 1994بدأ األردن خطوات متتالیة في إصالح قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت منذ عام 
المتضمنة خطة عمل  REACHأعلنت مبادرة ریتش  1999وفي . 1995عام ل 13قانون االتصاالت رقم  رأصد

. إلقلیمیة والعالمیةحلیة واومنحھ أكبر قدرة للمنافسة الم واضحة لدفع قطاع تكنولوجیا المعلومات الولید
مجموعة من البیانات الحكومیة تبرز سیاستھا في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  كان أولھا  وصدرت

الظروف لتنافس فعلي في  إتاحةعلى  بالتركیز 2007بخصوص تحریر القطاع، وثانیھا في عام  2003عام 
الذي یؤكد على تنمیة قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتعظیم مساھمتھ في  2012القطاع وآخرھا عام 

إلمكانیة الھائلة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في ا باالعتبار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مع األخذ
 .التنمیة القطاعیة

 
عدت االستراتیجیة الوطنیة في مجال تكنولوجیا المعلومات أُ  في ھذا الصدد،الحكومة  وبناء على موقف

من قبل القطاعین العام والخاص بھدف تحسین دور تكنولوجیا المعلومات  2017-2013واالتصاالت للفترة 
ار واألعمال، وركزت االستراتیجیة على بیئة االستثم. عملالفرص  تولیدواالتصاالت في التنمیة االقتصادیة و

زیادة : أھدافولھذه االستراتیجیة ثالثة  .واالستثمار المحلي واألجنبي والصادرات والبنیة األساسیة لالتصاالت
ملیون دوالر سنویاً، زیادة النفاذ إلى اإلنترنت  450االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بمقدار 

 .2017ألف مع عام  20باشرین إلى ، وزیادة عدد العاملین الم%85للوصول إلى 
 

% 14.1نتیجة لذلك كانت مساھمة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 
وبلغت عائدات تكنولوجیا المعلومات . مباشرة أو غیر مباشرة ألف وظیفة 80وولدت أكثر من  12008عام 

 .ملیون دوالر 204كان إجمالي االستثمار في القطاع وبلیون دوالر  2.42حوالى  2011واالتصاالت عام 
 

  

1 Assessment of the Economic Impacts of ICT in The Hashemite Kingdom of Jordan (MoICT study): 
     http://www.moict.gov.jo/Portals/0/PDF//Final%20Report.pdf  التقاریرالدراسات و  

                                                           

http://www.moict.gov.jo/Portals/0/PDF/Final%20Report.pdf%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA
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 مجتمع المعلومات الحكومات والفرقاء األساسیین في بناء دور  -أوالً 
 
 وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتلالمسؤولیة وتعدیالتھ  1995لعام  13یعطي القانون رقم  

األردن قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بالتنسیق مع أصحاب المصلحة في لتحضیر السیاسة العامة في 
 ووضع خطة استراتیجیة وطنیة بما یتوافق وھذه السیاسة

 
 لمعلومات الوطنیة واالستراتیجیات اإللكترونیةسیاسات مجتمع ا  -ألف

 
 :راتیجیة الوطنیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتلالست األھداف الرئیسیة

 
لتلبیة حاجات القطاع المحلیة، وتلبیة حاجات قطاع  عالتطویر قدرات اعتماد وتدریب مھني وطني  .1

 التجھیزات ومشغلي الدولیة لمزودي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اإلقلیمیة، وتلبیة الحاجات
 ؛الخدمات

لخدمة و تطویر وصیانة بنیة أساسیة تنافسیة لدعم التجدید المستمر في قطاع تكنولوجیا المعلومات .2
 ؛واإلقلیمیةاألسواق المحلیة 

في مجاالت  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتتركیز الجھود وتنسیقھا لدعم التصدیر الوطني ل .3
 ؛بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالمنتجات والخدمات والقدرات الخاصة 

تحسین المناخ االستثماري ودعم التوجھات الوطنیة لجذب االستثمارات المباشرة واالستثمار المحلي  .4
 .ھذا القطاعفي 

 
تكنولوجیا المعلومات ، وعائدات قطاع %50.5بلغت نسبة النفاذ إلى اإلنترنت  2011وفي نھایة عام 

 .وظیفة 15835بلیون دوالر وعدد الوظائف المباشرة في ھذا القطاع  2.42واالتصاالت 
 

االستراتیجیات اإللكترونیة الوطنیة لألردن عدد من : الوطنیة باإلستراتیجیةاستراتجیات إلكترونیة ذات صلة 
المتوافقة والمترافقة مع االستراتیجیة الوطنیة مثل استراتیجیة البحث والتطویر في مجال تكنولوجیا المعلومات 

 2وكان لھذه األخیرة. واالتصاالت، واستراتیجیة الحكومة اإللكترونیة، واستراتیجیة التجارة اإللكترونیة الوطنیة
زیادة رخاء األردنیین عبر تطویر واستثمار التجارة اإللكترونیة؛ وأن یكون األردن رائداً : أربعة أھداف ھي

إقلیمیاً في تطویر أنظمة تكنولوجیا المعلومات والتطبیقات والخدمة الملحقة بالتجارة اإللكترونیة؛ وأن یكون 
قناة لبیع البضائع والخدمات التجارة اإللكترونیة كاألردن أحد الدول الرائدة في المنطقة في استعمال 

كقناة  لكترونیةالمنطقة التي تستخدم التجارة اإل للمستھلكین؛ وأن یكون األردن واحدا من البلدان الرائدة في
یبین الجدول اآلتي الوضع الراھن الستراتیجیة  .محلیة ودولیة للتعاون بین األعمال واألعمال والتجارة

 .ألردنیةتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ا
 

 نعم  وجود استراتیجیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 2017-2013 تاریخ اعتماد االستراتیجیة

 وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات اسم الھیئة الحكومیة المسؤولة عن االستراتیجیة 
 )حدیثاً بدأت (جید  وتیرة تنفیذ االستراتیجیة 

2 National e-Commerce Strategy: http://moict.gov.jo/Proposed%20Ecommerce%20Strategy%20Final.pdf 
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 القطاعات متعددة العام والخاص أو الشراكة الشراكة بین القطاعین  -باء
 

یمثل المجلس االستشاري لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الذي یترأسھ وزیر تكنولوجیا المعلومات 
، وعلیھ مھمة تطویر نواالتصاالت، وھو لجنة مشتركة من القطاع الخاص والعام، شراكة رسمیة بین القطاعی

بعیدة األمد لقطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بطرحھ اإلصالحات التي ومتابعة الرؤیة االستراتیجیة 
ونتیجة جھود ھذا المجلس فقد وافقت الحكومة األردنیة على عدد من . تمكن ھذا القطاع من النمو في األردن

من رسوم التردد  WiMax الـ استثناء شركات : من بینھا 2010الخاصة بھذا القطاع في عام االستثناءات 
وكذلك . السنویة التي یجب أن تنعكس على المواطنین في كلفة أو انتشار خدمات االتصاالت الحزمة العریضة

من الضرائب الجمركیة للتجھیزات  FBWAذي الحزمة العریضة الثابت استثناء مشغلي النفاذ الالسلكي 
وأیضاً توحید . مات لتصل المناطق الریفیةعلى أن توسع الخد WiMaxالمستخدمة في البنیة األساسیة للـ 

بصرف النظر عن % 8ضرائب المبیعات على وصالت اإلنترنت للمنازل ومؤسسات األعمال لتكون بمقدار 
د األعمال من ضریبة تكنولوجیا المعلومات وتعھاء عائدات التصدیر على نوأخیراً استث. التكنولوجیا المستخدمة

 .دخل الشركات
 

الشراكات بین القطاعین العام والخاص ھو برنامج تدریب الخریجین الذي بدأ عام  أحد أبرز برامج
بھدف دفع التوظیف ودعم الشركات عبر تقاسم كلفة التوظیف، ھذا غیر حصول المتدربین على  2009

وتقدم الحكومة دعماً لرواتب الخریجین الجدد . مھارات رئیسیة من دون التأثیر في قرارات التوظیف
والشركات لیست مرغمة على توظیف المتدربین بعد انتھاء . الشركات الخاصة لمدة سنة دمین من قبلالمستخ

 :المشاركون الرئیسیون في ھذا البرنامج ھم. السنة، ولكن معظمھم یحصلون على وظیفة بعد ھذا التدریب
جمعیة الالمعلومات األردنیة، و، وجمعیة تكنولوجیا وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوزارة العمل، و

األمم المتحدة للمرأة في البرنامج عبر مساھمتھا في رواتب ھیئة شاركت  2012وفي عام . األردنیة للحواسیب
 .المتدربات النساء في ھذا البرنامج

 
فیما ترك منھم التدریب  801، أتم اً خریج 1484استفاد من ھذا البرنامج  2011و 2009بین عامي 

ویشارك %. 68، ونسبة أبناء المحافظات مقارنة بالھدف المنشود %39كانت نسبة الفتیات . التدریبالباقون 
منھم % 39، )2013من كانون الثاني إلى حزیران (متدرباً في البرنامج في مرحلتھ الرابعة  186فعلیاً حالیاً 

 .خریج 200من خریجي المحافظات مقارنة مع الھدف المتمثل في % 39فتیات و
 

اتفاقیات استراتیجیة مع عدة شركات عالمیة مثل  وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتوقعت 
وتضمنت االتفاقیة مع میكروسوفت تنفیذ . میكروسوفت وسیسكو وأوراكل لتشجیع االستثمار ونقل الخبرة

في األردن ودعم  PKI ةترونیاإللك العمومیة للمفاتیح األساسیة لبنیةلمشاریع ذات صلة بالحكومة اإللكترونیة مثل 
 .برنامج تدریب تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 
 دور المنظمات غیر الحكومیة -جیم 

 
شركات تكنولوجیا المعلومات جمعیة الحاسبات األردنیة بھدف خدمة األفراد و 1986في عام تأسست  

 1999في عام و. تقدیم التدریب المتخصص وورشات العمل العلمیة وأنشطة الشبكات إضافة إلى واالتصاالت
، بدعم من الوكالة )INT@J" (إنتاج"أطلقت مبادرة ریتش جمعیة شركات تكنولوجیا المعلومات في األردن، 

ذلك أن . وذلك بھدف الترویج ألعضائھا في السوقین المحلیة والعالمیة) USAID(األمریكیة للتنمیة الدولیة 
أسست لدعم الصناعة في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على أساس أن یكون ھذا القطاع في  "إنتاج"
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ت لخدمات ومنتجات تكنولوجیا المعلوما اً مصدرعترف فیھ دولیاً باعتباره رائداً إقلیمیاً وأن یُ  األردن
عظم المبادرات والبرامج األردنیة مدوراً ھاماً في المجلس االستشاري وفي  "إنتاج"وقد مارست . واالتصاالت

نطاق مھماتھا لتشمل الخدمات التي تقدمھا تكنولوجیا  "إنتاج"وقد وسعت . وفي الشرق األوسط وشمالي أفریقیا
 "إنتاج"شكلت . ى التكنولوجیا واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت لدعم األعمال التي یقوم نمط عملھا عل

تجمعات من شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على أساس القطاعات االقتصادیة الشاقولیة التي 
مجموعة عمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في "تتخصص فیھا الشركات، ومن أكثر ھذه التجمعات شھرة 

 .3"العنایة الصحیة
 
في نشر تكنولوجیا  رئیسي لھا دور، وھي مؤسسة غیر ربحیة األردنیةمبادرة التعلیم وھناك أیضاً  

، كشراكة بین القطاعین العام والخاص، 2003انطلقت عام المعلومات واالتصاالت في التعلیم في األردن، 
تصادي المحلي والدولي، والمنظمات غیر الحكومیة، والجھات المانحة تحت رعایة مبادرة المنتدى االقو

على تحسین التعلیم في مدارس استكشافیة، وتطویر الصناعة التكنولوجیة  وتقدیم تعلیم مبادرة ال وتركز. العالمي
آالف مدرس وقدمت لھم الموارد  3ألف طالب و  80طالت ھذه المبادرة . لألردنیین) على مدى الحیاة(مستمر 

 . 4اإللكترونیة الالزمة
 

  

 Int@j: المصدر  3
4  http://www.jei.org.jo 
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 لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالتالبنیة األساسیة  -ثانیاً 
 

 ھیكلیة السوق والبیئة التنظیمیة  -ألف
 
الجھة المسؤولة عن تنظیم قطاع االتصاالت بما  1996عام التي أسست  "ھیئة تنظیم االتصاالت"تعتبر  

أصدرت الھیئة العدید من القرارات والتعلیمات التنظیمیة التي  لذا. یتناسب وسیاسة الحكومة وتحقیق أھدافھا
وسمحت ببناء .  البیني، والتسعیر، والترقیم العدید من القضایا التنظیمیة مثل جودة الخدمة، والربط تتناول

تقدیم مختلف خدمات االتصاالت من خالل منح التراخیص  أو/ارة شبكات االتصاالت العامة ووتشغیل وإد
فردیة،  رخصة 24، 2012مطلع وقد بلغ إجمالي عدد التراخیص الممنوحة حتى . تراخیص العامةالة والفردی

 . عامة رخصة 50و
 
یرتكز األول على   .لنفاذ الثابتمتنوعة،  فھناك ثالثة أنواع  ل البنیة األساسیة لالتصاالت في األردن 

خران فھما شبكة  النفاذ الالسلكي اآل ، وأما النوعانأورانج تشغلھا شركةالبنیة التحتیة النحاسیة القدیمة التي 
 .)FTTH(وشبكات وصل األلیاف إلى المنزل ) FWA(الثابتة 

 
قوم أیضا وت ،األردنعموم شبكة نفاذ وطنیة ثابتة في  عبر الثابت الحاليللھاتف مشغل  ھيورانج أ شركة 

اإلنترنت وتقدم ترابطیة لبروتوكول ، وھي تشغل أیضاً الشبكة الفقاریة  ATMالصرافات اآللیة ل شبكات یبتشغ
ن مشغلین في مرحلة تنفیذ قرار تنظیمي یمكّ ھي ولكن ھیئة تنظیم االتصاالت . الدولیةبروتوكول اإلنترنت 

التخابر میزة خدمات إتاحة آخرین من استخدام بنیة أورانج األساسیة الثابتة النحاسیة، وھذا سیمنح المشغلین 
 .للمستخدم النھائي دون استثمار إضافي ویسمح بزیادة مستوى التنافس في سوق الھاتف الثابت الصوتي

 
 %140الجوال معدل انتشار الھاتف  بلغوقد . في األردن جوالال خدمات اتصال ھناك أربعة من مقدمي 

ویقدم ثالثة من أبرز مشغلي شبكة . الجوال كلفةوھذا ما أدى إلى انخفاض في   .20125من   الرابعفي الربع 
خدمات الجیل و مجموعة خدمات المكالمات الصوتیة وخدمات البیانات )زین، وأورانج، وأمنیة( الجوالالھاتف 
 ). G3(الثالث 

 
سیاسات على  وذلك بناء یعتمد مقدمو خدمات اإلنترنت على بنیة تحتیة لشبكات النطاق العریض والضیق 

فرص لدخول  تولیدلتقلیل الحواجز أمام دخول السوق واالتصاالت والخطوات التي اتخذتھا طاع ھیئة تنظیم ق
یبین الجدول اآلتي . من دخول السوق FBWAالعریضة للحزمة أسواق جدیدة، مما یمكن البنیة األساسیة البدیلة 

 في األردن حالة سوق االتصاالت
 

 السوق )احتكاریةافسیة أو تقتصر على جھتین أو تن(حالة السوق 
 خدمات الھاتف الثابت تنافسیة
 خدمات الھاتف النقال تنافسیة
 خدمات اإلنترنت تنافسیة

 website: trc.gov.joموقع ھیئة تنظیم االتصاالت : المصدر 5
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 انتشار خدمات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -باء
 
 ونسبة انتشاره 20136و 2009مشتركي الھاتف الثابت بین أعداد  اآلتيالجدول یوضح  

 
 7الجوالمعدل النمو في عدد المشتركین في الھاتف  اآلتيالجدول یبین  

 
  

  

 Source:http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2158&lang=english: المصدر  6
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=index.php?option=com_content&task=view&id=202

1&lang=english  
 http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2159&lang=english:المصدر 7

http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=1941&Itemid=508&lang=english&lang=english&lang=englis
h 

http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=index.php?option=com_content&task=view&id=2021&lang=
english 

  (PSTN)الشبكات  الھاتفیة العمومیة  انتشار
8.4 % 501,238 2009 
8.3% 485,253  2010 
6.8% 424,000  2011 
6.3% 401,000  2012 
 2013الربع الثاني   388,029 6%

 السنة اإلجمالي معدل االنتشار
101% 6,014,366  2009 
108% 6,619,631  2010 
120% 7,483,000  2011 
140% 8,984,000  2012 
 2013الربع الثاني  9,955,792 150%

                                                           

http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=1941&Itemid=508&lang=english&lang=english&lang=english
http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=1941&Itemid=508&lang=english&lang=english&lang=english
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.ھایبین الجدول التالي النمو في عدد مستخدمي اإلنترنت ونسبة انتشار 
8
 

 
في % 65في األریاف مقابل % 40، وھي حوالى %61أما نسبة الحواسیب إلى السكان فھي حوالى  

 .المدن
 

 ةوتطویر خدمات جدیدات واالتصاالت في البنیة األساسیة لتكنولوجیا المعلومالمشاریع /المبادرات  -جیم
 
تصنیف المشغلین لمشروعاً إلعادة النظر في أسواق االتصاالت  2009تنظیم االتصاالت عام ھیئة بدأت  

واألحكام التنظیمیة للحد من تأثیر الھیمنة في األسواق، والتعرف القتراح سبل العالج السوق و علىالمھیمنین 
ثابت، لل ةالعریض الحزمةأصدرت الھیئة قرارھا التنظیمي لسوق  2010في و. على تداعیات تبني ھذه السبل

ونشرت . السوق وكذلك مراجعتھا عن سوق الجوالسعة مراجعات نشرت الھیئة قراراتھا التنظیمیة بشأن و
 . 2011كذلك قرارھا التنظیمي الخاص بسوق الحزمة الضیقة عام 

 
 مشغلو هملیون دوالر، ینفذ 500بتكلفة  2010بدأ عام قد ) RCN(وكان مشروع شبكة الكابالت اإلقلیمیة  

. مارات العربیة المتحدةواإلفي كل من األردن وتركیا وسوریا والسعودیة االتصاالت تكنولوجیا المعلومات 
 7750طول بھو ینطوي على بناء أطول شبكة للبنیة األساسیة لالتصاالت األرضیة في الشرق األوسط و

 . إلى اسطنبول ومن ثم إلى أوروبا وصوالً من مدینة الفجیرة ینطلق . وإیاباكیلومتراً ذھابا 
 

 ترابطیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -دال
  

جمیع لضمان قدرة  2004تصاالت في عام في قطاع اال خدمات شاملةالحددت الحكومة األردنیة سیاسة 
تنفیذ محطات بالحكومة  بدأتووفقاً لھذه السیاسة، . وخدماتھا تكالیف االتصاالت األساسیةالمواطنین على تحمل 

توفیر خدمات ل وذلك، 2006في عام ) eVillages(، وبرنامج القرى اإللكترونیة 2001عام منذ المعرفة 
 . للجمیع اإلنترنت إلى نفاذالإتاحة و تعلیمیةمؤسسات في االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

 
 2002ومنذ انطالقھا في عام .  ةالعریض للحزمةلشبكة الوطنیة الحكومة لوقد تحقق ذلك من خالل بناء  

 24جامعات في عشرة مواقع و 8ومؤسسة للرعایة الصحیة  100وھیئة حكومیة  100ومدرسة  650ل وص تمّ 
 .األردنفي جمیع أنحاء محطة معرفة 

 

 http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2160&lang=english  :المصدر 8 

  مستخدمي اإلنترنت رنتشانسبة اال
29% 1,741,866  2009 
38% 2,324,000  2010 
50% 3,137,000 2011 
67% 4,260,000  2012 
 2013الربع الثاني   4,641,916 70%
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 البنیة األساسیة لإلنترنت  -ھاء

اسات التي وضعتھا الحكومة على ضمان توفیر خدمات االتصاالت الدولیة في األردن عبر تعمل السی 
دون الخضوع ألي شكل من أشكال الحقوق الحصریة، على الرغم من أن شركة االتصاالت  بحریةبوابة 

وال توجد أیة قیود أو حدود على إنشاء . خلیج العقبة عن طریقاالردنیة ھي المزود الوحید حالیا لھذه الخدمة 
یعمل مشغلو االتصاالت على الربط مباشرة مع  كما. بوابات بدیلة في العقبة وفقا لشروط الترخیص السائدة

الكابل بیرتبط مشغلو االتصاالت  كذلك. األلیاف الضوئیة كابالت بواسطةنظرائھم في المملكة العربیة السعودیة 
 .في المتوسطالبحري  

 
ربط جمیع مقدمي ی، حیث ردنألاألردنیة العمود الفقري لقطاع اإلنترنت في ا 1محطة ھاشمتعتبر  

 ). BGPv4(خدمات اإلنترنت المحلیة، من خالل اإلصدار الرابع لبروتوكول بوابة الحدود 
  
 الرقمیة المشتركین خطوط: ستخدم شبكات النطاق العریض على نطاق واسع في األردن، ومثال ذلكتُ  

التي  الشبكة الوطنیة لأللیاف البصریةحدیثاً و، والخطوط المؤجرة، )SDH، وISDN، وADSL(الالمتناظرة 
كما یتوفر االتصال ). SGN(للمشاریع الحكومیة مثل مشروع الشبكة الحكومیة اآلمنة  أساسیةكبنیة تستخدم 

واي ماكس باستخدام اللق بالتشغیل المتبادل عالمیاً وفیما یتع). VSAT(األقمار الصناعیة  عبرباإلنترنت 
)WiMAX( ، منحت ھیئة تنظیم قطاع االتصاالت خمسة تراخیص لتشغیل شبكات من نوع فقدFBWA .ازداد 

 من  األولمشترك بنھایة الربع  ألف 110 لىحواصل إلى مشتركي واي ماكس  بشكل ملحوظ لی عدد
 .20119عام 

 
  

 http://www.trc.gov.jo/index.php?option=com_content&task=view&id=2160&lang=english: المصدر  9 
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 المعلومات والمعرفةالنفاذ إلى   -ثالثاً 
 
. حول انتشار واستخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المنازل 2011وفقاً الستطالع جرى عام  

 61.6لأللعاب و% 66.7من األردنیین یستخدمون اإلنترنت لسماع الموسیقى ومشاھدة األفالم و% 71.3فإن 
للخدمات % 38.6للمحادثة و% 55اإللكتروني وللبرید % 60.4 لقراءة الجرائد والمجالت اإللكترونیة% 

% 3للخدمات الحكومیة لتنخفض النسبة بعد ذلك إلى % 11.5للتدریب و% 19.5والمعلومات الصحیة و
 . %1والتعلیم اإللكتروني إلى  للخدمات المصرفیة

 
 النفاذ إلى المعلومات والمعلومات العامة  -ألف

 
كأول قانون من نوعھ في المنطقة  2007لعام  47رقم صدر قانون حریة الحصول على المعلومات  

باعتباره الجھة المسؤولة عن ضمان توفیر المعلومات " مجلس المعلومات"ویتضمن القانون تشكیل . العربیة
 . والنظر في الشكاوى المقدمة والبت فیھا

 
من اإلجراءات  1800النفاذ عبر اإلنترنت إلى ) Jordan.gov.jo(كما تتیح بوابة الحكومة اإللكترونیة  

من الجھات الحكومیة مواقع على شبكة % 97لحوالى كان  2008وفي عام . مؤسسة حكومیة 117المتعلقة بـ 
 .10منھا خدمات من خالل تلك المواقع% 79 وقدمت، مواقعھاقامت بتعزیز منھا % 66وحوالى  اإلنترنت،

وفق أحدث التوجھات التقنیة التي تتیح التكامل مع شبكات التواصل  2013وأعید تصمیم ھذه البوابة عام 
 .االجتماعي وبنیة معلومات موجھة نحو المواطن

 
 2009منذ عام  DevInfo"11"اعتمدت وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات نظام معلومات التنمیة  

لومات اإلحصائیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في األردن، جمیع المع الوصول إلىإلتاحة 
 .ولتقدیم مصدر موحد للمعلومات على المستوى الوطني

 
 مراكز نفاذ مجتمعیة متعددة المھام للعموم  -باء

 
یل األردن بھدف تحو 2001بدأ مشروع محطات المعرفة األردنیة في عام : مبادرة محطات المعرفة األردنیة

فرصة االستفادة من تكنولوجیا  ،سیما المجتمعات الریفیة والنائیةال ألفراده بجمیع فئاتھم،إلى مجتمع معرفة یتیح 
أقیمت محطات العمل . عملوقابلیة الحصول على زیادة التنافسیة مھارات والالمعلومات واالتصاالت ولتطویر 

 .بالتعاون بین الحكومة والمجتمع المدني
 
أكثر من ، األردنمحطة موزعة على  192, 2012بحلول نھایة عام  العاملةبلغ عدد محطات المعرفة  

% 62مواطن، ألف  198أكثر من منھا وبلغ عدد المواطنین الذین استفادوا . فقیرةمناطق موجودة في  ھامن 32
لتعلیم اإللكتروني أھم أنشطة محطات المعرفة ھي التدریب على تكنولوجیا المعلومات وا. ذكورمنھم 

 .12)باإلنكلیزیة(
وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات . 2008واالتصاالت في مسح المؤسسات،  انتشار واستخدام تكنولوجیا المعلومات  10

 ودائرة اإلحصاءات العامة
11  "DevInfo "وتوزیعھ لجمیع الدول األعضاء . ھو نظام قاعدة بیانات أقیم رعایة األمم المتحدة لرصد األھداف اإلنمائیة لأللفیة

 .مجاناً 
12  www.ks.jo 
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 في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بناء القدرات  -رابعاً 
 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في التعلیم والتدریب  -ألف
 

 التكنولوجیاتعتبر مبادرة التعلیم األردنیة نموذجاً رائداً لتطویر التعلیم باستخدام : المدارس االبتدائیة والثانویة
 حتى نھایة ھذه المبادرة طالت. مترافقة مع أدوات تعلیم حدیثة لتحسین اإلبداع واالكتشاف في المدارس األردنیة

ضعت وقد وُ . رسةمد 176من المعلمین في أكثر من  ستة آالفمھارة  ورفعتطالب،  ألف 108حوالي  2012
 بغیةوات االلكترونیة والمعدات التعلیمیة في المدارس، شرت العدید من األدلكترونیة، ونُ اآلالف من الدروس اإل

 .  13تزوید الطالب بالمھارات المطلوبة
 
بین المدرسین  ICDLنشر شھادة قیادة الحاسوب الدوالیة برنامج  2006عام كما اعتمدت وزارة التربیة  

ألف موظف  50حوالى ألف متدرب، وحصل على الشھادة  104ى لالتحق في ھذا البرنامج حوا. والموظفین
 .14ومدرس

 
القوى العاملة من حتیاجات االسد الفجوة بین جھودھا لتكثف وزارة االتصاالت : التعلیم العالي والخریجین

الجامعات من خالل مبادرة شاملة تستھدف العمل مباشرة مع الجامعات لتعزیز تكنولوجیا المعلومات و
جسر برنامج "أخرى ھي  ھامةمبادرة . یاجات سوق العملاحت بما یناسبواالتصاالت والمناھج الجامعیة 

المھارات المعلوماتیة تدریب الخریجین على بص االخ "تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتعلى تدریب لل
شخصاً وتھدف إلى  50بمجموعة من  2010في الربع األخیر لعام  البرنامجبدأت  .لیزیةالمطلوبة واللغة اإلنك

 .شخص سنویاً  500تدریب 
 

 برامج التدریب لبناء القدرات في مجال استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -باء
 

خدماتھا إلى كل المواطنین مھما إیصال  إلىتھدف الحكومة اإللكترونیة في األردن : الموظفون الحكومیون
برنامج تضمن  فقدولتحقیق ذلك . كانت مقدرتھم على استخدام أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

تدرب  2010-2003ما بین و. بناء القدرات بتدریب الموظفین من خالل تدریب معیاريالحكومة اإللكترونیة 
ت األساسیة الستخدام أجھزة الحاسوب بما في ذلك برامج موظف حكومي على المھارا عشرة آالفأكثر من  

كما تم تدریب . وبرامج التدریب المعتمدة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإدارة المشاریع محو األمیة في
البرمجة والشبكات وأمن المعلومات وإدارة المشاریع موظف في دورات متخصصة في تكنولوجیا  2000نحو 

ویعمل البرنامج . منتجات الشركات المستخدمة في المؤسسات الحكومیةیب المتخصص في إضافة إلى التدر
 .تنفیذ الخدمات اإللكترونیةل الالزمة على تطویر المھارات المطلوبة

 
ومن . من خالل محطات المعرفة الحصول على التدریب والنفاذ إلى اإلنترنت لجمیع المواطنین یمكن :المجتمع

ألف  142وقد تلقى أكثر من  .)ICDL(لرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب التدریب شھرة برنامج ابین أكثر برامج 
 15 .2010و  2001مواطن تدریباً على الرخصة الدولیة بین عامي 

 

13  jei.org.jo 
 وزارة التربیة األردنیة  14
 http://www.ks.gov.jo/training_AR.htm :محطات المعرفةتقریر 15 
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 واألمن في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الثقة بناء  -خامساً 
 
طالبت الحكومة األردنیة ھیئة تنظیم االتصاالت بمراجعة منظومات االتصاالت األردنیة لتأمین استمرار  

كما أن . خدمة البنیة األساسیة األردنیة الحرجة والمحافظة على الرخاء االجتماعي واالقتصادي في البالد
االستخدام اآلمن ومایة الخصوصیة الجرائم الحاسوبیة، وح لمواجھةملتزمة بإدخال تشریعات جدیدة الحكومة 

تجنب المخاطر ب ثقة في استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتاللإلنترنت وحمایة األطفال، وتعزیز 
 .وحمایة حقوق اإلنسان

 
 استخدام المعامالت والوثائق اإللكترونیة  -ألف

 
من لذا . اإللكترونیة على االستیقان وحمایة البیانات والسریة والنزاھة وأمن الشبكات المداوالتتستند  

 وفیرلت 2014عام ) PKI( ةاإللكترونی العمومیة للمفاتیح األساسیة لبنیةلالمشروع الوطني أن ینتھي خطط الم
ومن المتوقع أن یعطي . والخدمات اإللكترونیة ةیاإللكترونیة، وخاصة الحكوم للمداوالت ةتطبیقات آمنة وموثوق

 . رقمیة لموظفي الحكومة والشركات والمواطنین مصدقات ھذا المشروع
 
المتضمنة  ، على السیاسات الوطنیة ألمن المعلومات2008كما وافق مجلس الوزراء األردني  في عام  

سیاسة متكاملة تشمل قواعد السلوك الخاصة بأمن المعلومات والحمایة من الفیروسات والبرامج  ةعشر سبع
 . المخربة، واألمان الفیزیائي والشخصي، والتشفیر وغیر ذلك

 
، الذي )CERT(كما وافق مجلس الوزراء على استراتیجیة الفریق الوطني لالستجابة لطوارئ الحاسوب  

الفریق الوطني لالستجابة " لتألیفوتضع ھذه االستراتیجیة إطاراً . 2010م ّتم تطویرھا في منتصف عا
 . تقدیم خدمات األمن للجھات التابع لھامسؤولیة الذي علیھ  JOCERT "لطوارئ الحاسوب األردني

 
 2012وعلى إثر ذلك طورت الحكومة استراتیجیة وطنیة لضمان المعلومات واألمن السیبراني عام  

تتركز األھداف على تقویة األمن الوطني والحمایة من الھجمات . لتحقیق خمسة أھداف وتسع أولویات
اسیة للمعلومات، الشبكات الحكومیة والبنى األسلھا السیبرانیة والتقلیل من األخطار التي یمكن أن تتعرض 
أما األولویات التسع الخاصة بتحقیق ھذه األھداف، . وزیادة الثقة بالحكومة وأمن منظومات المعلومات الخاصة

المجھز بأكمل التجھیزات  JOCERTإقامة الفریق الوطني لالستجابة لطوارئ الحاسوب األردني  من بینھاكان ف
وكذلك . اختراق المؤسسات وعملیات محاولةقضایا التھدید المھارة لمعالجة  أمن عاليّ  يوالذي یضم محترف

والنظام التشریعي . والسیاسات والمعاییر الوطنیة ألمن المعلومات. برامج بناء القدرات والتوعیة األمنیة
 .ونظام التشفیر الوطني) الجریمة السبرانیة(والقانوني 

 
 أمن المعامالت اإللكترونیة والشبكات  -باء

 
ة مجموعة من أصحاب المصلحقامت وزارة االتصاالت بالتعاون مع : اإللكترونیةالمعامالت مراجعة قانون 

 2001لعام  85اإللكترونیة رقم المعامالت بمراجعة قانون مثل البنك المركزي وھیئة تنظیم قطاع االتصاالت 
تدور التعدیالت حول زیادة . 2013م واقتراح مجموعة من التعدیالت المتوقع أن تحظى بموافقة الحكومة في عا

اإللكترونیة لتشمل المعامالت ثقة العموم بنزاھة وموثوقیة السجالت اإللكترونیة والتجارة اإللكترونیة؛ وتوسع 
 .الحكومیة والتجاریة والمدنیة؛ واالعتراف بالتوقیع اإللكترونيالمعامالت كل 
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حیث تقوم وزارة االتصاالت بالتعاون مع ھیئة تنظیم : التصدیقسلطات  قواعدإجازة واعتماد وتنظیم 
 .  مجلس الوزراء علىلعرضھا  "سلطات التصدیققواعد واعتماد وتنظیم  إجازة"االتصاالت بوضع مسودة 

 
 حمایة الخصوصیة والبیانات  -جیم

 
البیانات  خصوصیة وحمایةب 2010االلكترونیة لعام المعامالت التعدیالت المقترحة على قانون  تتعلق 
تتضمن إجراءات حمایة البیانات والمعلومات، بما في ذلك  قواعدن طریق تحدید الحاجة إلى إصدار ع

بدأت وزارة االتصاالت وتكنولوجیا لذا . المعلومات الشخصیة، لضمان الثقة في المعامالت اإللكترونیة
 .القواعدھذه  مسودةالمعلومات العمل مع جمیع الجھات المعنیة لوضع 

 
، یةمن ناحیة أخرى، تشارك إدارة الجریمة الحاسوبیة في مدیریة األمن العام في برامج التوعیة التلفزیون 

 .في المدارس حول الجرائم اإللكترونیة وتقدیم النصح بكیفیة حمایة خصوصیاتھمللناس وإجراء دورات توعیة 
 

 مجابھة سوء استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -دال
 

على قانون  2010وافق مجلس الوزراء األردني في : 2010عام  30ون جریمة أنظمة المعلومات رقم قان
یحدد القانون عناصر جرائم نظم . دخل حیز التنفیذو 2010لسنة ) 30(جریمة نظم المعلومات المؤقت رقم 

وقد . وجرائم اإلنترنت المعلومات  ویبین الثغرات في التشریعات القائمة من حیث التعامل مع نظم المعلومات
الجرائم الجدیدة، التي تتضمن النفاذ إلى نظم المعلومات والشبكات بدون : تعامل القانون مع نمطین من الجرائم

إذن ومسح ونسخ وإضافة وتغیر في المعلومات ونشر الفیروسات وسرقة البیانات المستعملة في المداوالت 
ستعمال نظم المعلومات والشبكات في الجریمة التقلیدیة مثل التأثیر في والنوع الثاني ھو ا. المالیة اإللكترونیة

 .القاصرین أو المتخلفین عقلیاً الرتكاب جریمة، أو الترویج للدعارة وغیر ذلك
 

 2011تعدیالت على القانون في وأضیفت  ،نعم اإللكترونیة  للمداوالتوجود قانون 
اإللكترونیة ومشروع  المداوالتنعم، كجزء من قانون  وجود قانون للتوقیع اإللكتروني 

التي عتماد وتنظیم سلطات التصدیق واال لترخیصقواعد ا
 2013عام  ستجري الموافقة علیھا

 ال، حتى اآلن قید التنفیذ  PKI العمومیة للمفاتیح األساسیة لبنیةلوجود 
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 التمكینیة البیئة  -سادساً 
 

 والتنظیمیةالبیئة القانونیة   -ألف
 

ر األسس القانونیة إلصالح قطاع یوفلت 1995لسنة  13صدر قانون االتصاالت رقم : قانون االتصاالت
 بدأ األردن في تحریر قطاع االتصاالت وفقاً . الت، وقد ًتم بموجبھ تأسیس ھیئة تنظیم قطاع االتصاالتااالتص

وّتم تعدیل قانون االتصاالت بالقانون . 2004ایة نھ فيبالكامل  الذي أنجز العالمیة التجارة منظمة التفاقیة
تنظیم خدمات ب وعھد إلیھاھیئة تنظیم قطاع االتصاالت  أكد استقاللیة، والذي  2002لسنة   8المؤقت رقم 

 .  األردناالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في 
 
. 2012وقد وضعت مسودة قانون جدید لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الستشارة المواطنین في عام  

وھو یطمح إلى . 2012الذي وافق علیھ مجلس الوزراء في عام " بیان السیاسة"یتوافق توجھات وھو مشروع 
 ؛ین البث واالتصاالتتحقیق ثالثة أھداف تتمثل في معالجة القضایا الناجمة عن التقارب مثل التقارب ب

وتأكید أن استخدام الشبكات العامة  ؛توضیح ومراجعة مسؤولیات وصالحیات ھیئة تنظیم االتصاالتو
 .الحكومي بخصوص النفاذ إلى المحتوى" بیان السیاسة"لالتصاالت تتماشى و

 
 2003عام  اعتمدت الحكومة: بیان السیاسة الحكومي بخصوص قطاعات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

تحریر  الذي أبرز رغبة الحكومة فياالتصاالت تكنولوجیا المعلومات و قطاعالسیاسة العامة للحكومة في  بیان
الظروف لتنافس فعلي في قطاع  توفیریركز على  2007وقد حل محل ھذا البیان بیان آخر عام . القطاع

دور "محلھ فیما ُعّبر عنھ سابقاً في  2012وھذا األخیر صدر بیان . تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 ".الحكومة

 
أنھا تقترح تشریعات مجموعة من القوانین ھي إما صدرت أو في طور التعدیل أو : التشریعات السیبرانیة

 :جرى الحدیث عنھا مسبقاً وھي
 

 ؛2010م لعا 30قانون جریمة نظم المعلومات رقم  •
 ؛ )قید المراجعة( 2001لعام  85قانون المداوالت اإللكترونیة رقم  •
 ؛)یجري إعداده حالیاً (قواعد ترخیص واعتمادیة وتنظیم سلطات التصدیق  •
 .)یجري إعداده حالیاً (تشریع الخصوصیة  •

 
ولكن من الھام وجود . یعتقد أن قوانین الملكیة الفكریة القائمة تتوافق والمعاییر العالمیة: الملكیة الفكریة

إجرائیات تنفیذیة تتماشى والممارسات الدولیة بھدف اإلبقاء على بیئة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت یمكن 
عنیة لدعم الجھود الرامیة إلى زیادة وتعمل الحكومة األردنیة بالتعاون مع ھیئات القطاع الخاص الم. الثقة بھا

 . الوعي لدى المستھلكین، وقطاع الصناعة، والمجتمع القانوني، بأھمیة حقوق الملكیة الفكریة
 

االقتصاد، حیث یحظر  على ھیكل الحفاظ، خطوة كبیرة  في 2004لسنة  33یمثل قانون المنافسة رقم : التنافس
. و منعھاأ خالال بالمنافسة أو الحد منھاأي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقیات صریحة أو ضمنیة تشكل إ

عدداً من القرارات التنظیمیة التي تقصد إلى المساعدة في إقامة بیئة  2010ھیئة تنظیم االتصاالت في  أصدرت
 .تتجري فیھا المنافسة الفعلیة في قطاع االتصاال
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 إدارة أسماء النطاقات  -باء
 
العربیة بأسماء النطاقات و.) JO(لرموز البلدان الخاص باألردن ) ccTLD(أسم النطاق العلوي  یدار 
)IDNccTLD (.بدأ تداول أسماء النطاقات . من قبل المركز الوطني لتكنولوجیا المعلومات االردن.)JO ( عام

األردن على مستوى الجذر في .، بینما حصل المركز الوطني لتكنولوجیا المعلومات على تفویض 1995
 لرموز البلدان العلویةومركز تكنولوجیا المعلومات الوطني ھو المسؤول عن تسجیل وإدارة النطاقات . 2010

)JO (.و.)األردن .(سجیل وتجري عملیة التسجیل إلكترونیا من خالل أنظمة التwww.dns.jo  لنطاق).األردن  (
 .)JO(لنطاق  www.idn.joو

 
 توحید المعاییر في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -جیم

 
تكنولوجیا وبخصوص . في األردن لمعاییرتشرف مؤسسة المواصفات والمقاییس األردنیة على توحید ا 

منتجات تكنولوجیا لمعاییر  لتطویر 2008اللجنة الفنیة الدائمة في عام  أنشئتالمعلومات واالتصاالت، 
 . المعلومات واالتصاالت

 
 االستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والتدابیر الحكومیة الداعمة  -دال

 
هللا الثاني  بدعم من صندوق الملك عبد 2010عام ي بدأت الت "Oasis 500"ھي إحدى الجھود الناجحة  

للتنمیة لمساعدة أصحاب المشاریع الناشئة في قطاع تكنولوجیا المعلومات وصغار رجال األعمال في تمویل 
مالیین  6وفر الصندوق . عن طریق تقدیم دعم مالي لمشاریع صغار المقاولین وتسویقھا وتسویق مشاریعھم

ودرب أكثر  شركة ناشئة 59مول الصندوق  2013وحتى منتصف . نواتشركة في ست س 500دینار لدعم 
 .مقاول 1020من 

 
المبتكرة والمشاریع  لدعم الشركات الناشئة األردنفي مناطق مختلفة من  حاضنة 12كما ّتم إنشاء  

المجلس من قبل  2003في عام " iPARK"وتّم أنشاء حاضنة األعمال لتكنولوجیا المعلومات . التجاریة المحتملة
شركة  وخمسینحتضان خمس ، تم ا2012حتى نھایة  ھذه الحاضنةاألعلى للعلوم والتكنولوجیا  ومنذ إنشاء 

وتضم ثالث  2006إضافة إلى ذلك یوجد الشبكة األردنیة لإلبداع التي أسست عام . شركة 45وتخرج منھا 

حاضنات في المحافظات تھدف إلى تشجیع صناعة البرمجیات
16
. 

 
كجزء من جھود الحكومة األردنیة  الرامیة إلى تعزیز االستثمار األجنبي المباشر وزیادة وصول  

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت واستخدامھا من قبل المواطنین، ّتم تقدیم حوافز عدة للقطاع الخاص عن 
تجاري في المناطق  طریق اإلعفاءات الضریبیة لشركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتأسیس وجود

كما ّتم إنشاء  مؤسسة لتشجیع االستثمار في جمیع قطاعات االقتصاد مع . األردنالتنمویة في مختلف أنحاء 
 .تركیز خاص على قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 
  

 http://www.bic.jo/index.php?lang=en 16   
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 واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا تطبیقات  -سابعاً 
 

 الحكومة اإللكترونیة  -ألف
 
األردن موجھة لتقدیم خدمات للمواطنین أینما كانوا ومھما یكن مستواھم  االلكترونیة فيالحكومة  

إدارة التحول في الحكومة، والتركیز  لذا فإن مھمة الحكومة اإللكترونیة ھي. التعلیمي ووضعھم االقتصادي
خدمة باستخدام على إرضاء متلقي الخدمة الحكومیة، وتحقیق ذلك من خالل القنوات المختلفة لتوصیل ال

الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، وإدارة المعرفة، وتوظیف الخبرات والكفاءات والكادر المؤھل لتطبیق برنامج 
 . الحكومة االلكترونیة ومبادراتھا بحیث تكون سھلة ومقبولة للمواطنین

 
ة االلكترونیة بوابة الحكوم"قد أطلق برنامج الحكومة اإللكترونیة لتحقیق أھداف ھذا المشروع فو 

خدمة إلكترونیة  100التي یمكن عبرھا النفاذ إلى  "www.jordan.gov.jo"على اإلنترنت تحت اسم   "األردنیة
یبین . ویجري اإلعداد لمائة خدمة جدیدة. أربعة منھا تداولیة ویمكن تحقیق الدفع اإللكتروني في ثالثة منھا

 .ل اآلتي وضع بوابة الحكومة اإللكترونیة األردنیةجدولا
 

 www.jordan.gov.jo :موقع الوب للبوابة الحكومیة
 نعم عامة المعلومات

 نعم القوانین
 نعم األدلة

 نعم معلومات ساكنة  الخدمات
 نعم نماذج یمكن تنزیلھا

جزئیاً ، نعم خدمات تفاعلیة  
 متاح، ولكن ال ترتبط بھ كل الخدمات الدفع اإللكتروني

 ال تسجیل المستخدمین
 نعم وجود أكثر من لغة للموقع

 نعم استسقاءات مشاركة المواطنین
 ال مدونات

 ال )RSS(قناة الوب  خدمات إضافیة
 ال إحصاءات الوب

 نعم بحث
الطقس، اسأل، أسئلة وأجوبة، تعلیمات  خدمات أخرى

 أخبار الحكومة
 

 األساسیة لبنیةلكما ستطلق  .بوابة الدفع اإللكتروني متاحة للمؤسسات الحكومیة لدمجھا ضمن خدماتھا

 .2014عام  ةاإللكترونی العمومیة للمفاتیح
 

 التجارة اإللكترونیة  -باء
 

أعدت وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات االستراتیجیة الوطنیة التجارة اإللكترونیة في الفترة من  
وتھدف االستراتیجیة إلى تحفیز المجتمع على تطویر قدرات تقنیة وتجاریة في مجال . 2012إلى  2008

الخدمات بین شركات األعمال التجارة اإللكترونیة واعتماد مبادئ التجارة اإللكترونیة في تبادل السلع و

http://www.jordan.gov.jo/
http://www.jordan.gov.jo/
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والمستھلكین وذلك لتحقیق المنافع المتعلقة بالتجارة اإللكترونیة، وضمان مساھمة األردن في السیر قدماً نحو 
 .17التطور في مجال التجارة والمشاركة في التحول التجاري العالمي

 
القطاع الخاص دوراً أساسیاً في تطویر وتشجیع التجارة اإللكترونیة واألعمال اإللكترونیة في  یمارس 

ك العاملة في تل خاصةغالبیة البنوك الخدمات المصرفیة اإللكترونیة، والكثیر من الشركات  توفر إذ. األردن
لخص وضع التجارة اإللكترونیة ی اآلتيالجدول . ج لنفسھا وتبیع خدماتھا عبر اإلنترنتقطاع السیاحة، وترو
 .التشریعات في األردن

 
وجود خدمات الصیرفة 

 اإللكترونیة 
 لعام 85قانون رقم  نعم

2001 
 قانونمؤقتا الرئیسي ھو  القانون

  االلكترونیة المداوالت
وجود قانون للتجارة 

 اإللكترونیة 
  تشریعال یوجد 
 منفصل 

 المداوالت في قانون تضمنم-  :قانون رقم
 قید المراجعة اإللكترونیة

 للمداوالتوجود قانون 
 اإللكترونیة 

 لعام 85قانون رقم  نعم
2001 

 حالیاً  مراجعتھجرى ت

وجود قوانین أخرى للخدمات 
 اإللكترونیة 

 جرائم نظم قانون
 المعلومات

 30قانون رقم  
 2010 لعام

 

 
 التعلم اإللكتروني  -جیم

  
الذي یطبق حالیاً من قبل وزارة روني للتنمیة بتمویل مشروع التعلیم اإللكتهللا  قام صندوق الملك عبد 

 اإللكتروني یقدم نظام منظومة التعلم. األردنالمدارس في جمیع أنحاء التربیة والتعلیم في جمیع 
"EduWave " وزارة التنظیم الھیكلي ل المعلومات األردنیة، خدمات إدارة تكنولوجیاالذي تم تنفیذه بواسطة شركة

إدارة البرامج التعلیمیة والمناھج الدراسیة لجمیع  علىكما أنھ یساعد . واألقسام المختلفة التعلیم واإلدارات
یبین الجدول اآلتي معدالت . إجراء االمتحانات، والتواصل بین الطالب والمعلم علىالمراحل، وتساعد 

 .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في المدارس
 

بةالنس المؤشر  
 %14.4 نسبة المتعلمین إلى كمبیوتر

  %36 سبة المتعلمین إلى جھاز كمبیوتر متصل بشبكة اإلنترنت
  15 عدد أجھزة الكمبیوتر في المؤسسة التعلیمیةمتوسط 

  %86 نسبة المتعلمین الذین یستطیعون الوصول إلى اإلنترنت في المدارس
  %46 المعلومات واالتصاالتنسبة المدرسین المؤھلین تكنولوجیا 

 في المائة  72 )2009( نسبة المدارس التي تتلقى مساعدة من اإلنترنت مع التعلیم
 

الیومیة واإلداریة في الجامعات  الحیاةتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت جزءاً أساسیاً في  یعتبر استخدام 
 وتعترف الجامعاتلدیھا نظم معلومات توفر للطالب نفاذاً إلى المكتبات اإللكترونیة عبر اإلنترنت، واألردنیة، 

وزارة التعلیم العالي  وتھتم. بإمكانات التعلم اإللكتروني كمؤثر في نتائج التعلم، وتوفر المقررات اإللكترونیة

لتجارة اإللكترونیة ل وطنیةال االستراتیجیة: المصدر  17
http://www.moict.gov.jo/Proposed%20Ecommerce%20Strategy%20Final.pdf 
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كجزء من عملیة إصالح بتطویر معاییر اعتمادیة عامة لمزج التعلیم المعتاد باإللكتروني وذلك  والبحث العلمي
 .التعلیم العالي في األردن

 
 الصحة اإللكترونیة  -دال

 
إلى تقدیم الرعایة الصحیة الفعالة والمتقدمة ، "حكیم"اإللكترونیة في األردن تھدف مبادرة الصحة  

ج األطباء من فحص السجالت الطبیة اإللكترونیة لمرضاھم وذلك باستخدام ن البرنامحیث یمكّ . للمرضى
 . أرقامھم الوطنیة

بالتعاون مع شركة سیسكو لتحسین الخدمات الصحیة وذلك بالتركیز " المبادرة الصحیة"كما أطلقت الحكومة 
 . صحة عن بعدوقد نفذت المبادرة ثالثة مشاریع تجریبیة لل. المناطق البعیدة وضعیفة التخدیم على

 
 العمالة اإللكترونیة  -ھاء

 
ھو المشروع الذي بدأه المركز الوطني لتنمیة الموارد  18"المنار"نظام معلومات الموارد البشریة  

وفي أحد أجزاء . الموارد البشریة في األردنب الخاصةمعلومات الالبشریة لتحسین عملیة جمع وتحلیل وتوزیع 
إلى فرص العمل ل وضع نظام التوظیف اإللكتروني باللغتین العربیة واإلنجلیزیة لزیادة إمكانیة الوصو المنار

ألف باحث عن  100ویوجد حالیاً حوالى . ر ألرباب العمل وطالبي الوظائفالمتاحة، وتوسیع قاعدة االختیا
 . آالف مشغل مسجلین في ھذا النظام 10فرصة عمل و

 
. Bayt.co و   Akhtaboot.comات توظف أقامھا القطاع الخاص مثلم توجد بوابوإلى جانب ھذا النظا 

وبالطبع فإن نسبة عالیة من شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تقوم بعملیة التوظیف عبر مواقعھا 
 .مباشرة

 
  

18  http://www.almanar.jo/ele/web/ 
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 المحلي والمحتوى واللغوي الثقافي التنوع  -ثامناً 
 
اللغة وتسھیل تطورھا غیر مساھمتھ  اإلنترنت دوراً حیویاُ في الحفاظ علىیلعب المحتوى الرقمي على  

في الحفاظ على التراث  سيرئی لمحتوى الرقمي دورأن یكون ل ویمكن. التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في
 .وفي تعزیز التنوع الثقافي الوطني

 
 الثقافي واللغويواالتصاالت لدعم التنوع  المعلومات استخدام تكنولوجیا  -ألف

 
استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في األردن للحفاظ على التنوع اللغوي  توجد أمثلة كثیرة على 

ویشمل ذلك توفیر وتطویر نظم لضمان استمرار النفاذ إلى المعلومات الرقمیة، ومحتوى  .والتراث الثقافي
الوسائط المتعددة المحفوظة في األرشیفات الرقمیة، ودعم األرشیفات ورقمنة المعلومات العامة والتعلیمیة 

ى بناء صناعة أفالم أردنیة ومن بینھا ھیئة األفالم الملكیة التي تركز عل. والمعلومات العلمیة والتراث الثقافي
 .وتسھیل اإلنتاج في األردن

 
فھرسة وحفظ الملفات  بھدف 2007في عام  "اللجنة الوطنیة األردنیة لمبادرة التراث العربي" شكلت 

بقاعدة  العربتزوید الباحثین ولوتوثیق ونشر مجموعة واسعة من المحتوى والفكر العربي على اإلنترنت 
شاملة للبیانات على اإلنترنت لمجموعة واسعة من المواد الدراسیة العربیة، ولتعزیز تبادل المعرفة التعاونیة 

 ..http://www.dhakhira.joعبر قاعدة البیانات المتاحة على الموقع  ، وتحفیز البحث العلميلمحتوى العربيل
 

 یر المحتوى الرقمي المحلي والوطنيتطو  -باء
 
یساھم األفراد، من خالل استخدام الشبكات االجتماعیة ووسائل اإلعالم االجتماعیة والشركات المحلیة  

الدلیل ومن أمثلة ذلك . وتطویر البوابات الثقافیة والترفیھیة في تطویر المحتوى الرقمي المحلي والوطني
 2010الذي بدأ عام  Jeeran.com التواصل المجتمعي العربي والمناطقيوموقع ، "ShooFeeTV" يالتلفزیون

وموقع دي ون جي . توفر علیھ الیوم ربع ملیون مكان من عشرة مدن حازت على عشرات آالف التعلیقاتوی
وكذلك  . منھم من فئة الشباب% 60للتواصل االجتماعي الذي یزوره حوالى خمس مالیین شخص یومیاً، 

. ملیون شخص 16التي یستخدمھا أكثر من " Maktoub.com"ترونیة األكثر شعبیة باللغة العربیة البوابة اإللك
ى رائدة متخصصة في إنتاج المحتو شركة، وھي 2004التي تأسست في عام ) Rubicon(وشركة روبیكون 

سلسل التلفزیوني ومن منتجاتھا الم .مثل التلفاز والمسرح والوب مختلفةالرقمي للتسلیة والتعلیم عبر منصات 
 ".بن وعصام"الكرتوني 

 
 والتطویر في معالجة اللغة العربیة واالتصاالت وبرامج البحث المعلومات أدوات وبرمجیات تكنولوجیا  -جیم

 
وفي . یعتبر البحث والتطویر في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومعالجة اللغة العربیة أولویة وطنیة 

ما  قدموقد  .تشجیع ودعم البحث العلمي في األردن بغرض البحث العلمي س صندوق دعمتأس 2007عام 
ومن بین أولویات . 2009-2008للعدید من مشاریع البحث العلمي في الفترة  كدعم دینارملیون  13مجموعھ 

 .البحث العلمي محركات البحث العربیة والبحث في قواعد البیانات العربیة
 

  

http://www.dhakhira.jo/
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 العربیةأسماء النطاقات   -دال
 
نطاق  اءسمعلى إذن لتطویر أ للحصول) ICANN(اآلیكان إلى مؤسسة  2009 عامقدم األردن طلبا في  

 واختباره وتّم تنفیذ ذلك ،2010وحصل األردن على الموافقة عام . باللغة العربیة ccTLD العلويالمستوى 
. االردن. العربیة تحت) ccTLD( العلویةمركز تكنولوجیا المعلومات الوطني أسماء النطاقات ویسجل . بنجاح

 .اسم نطاق 61كان عدد المسجلین  2010حتى نھایة 
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 اإلعالم وسائل  -تاسعاً 
 

 تنوع واستقاللیة اإلعالم  -ألف
 
ھناك عدد كبیر نسبیاً من المنشورات المطبوعة وتراخیص اإلذاعة والتلفزیون في األردن، ویزداد تنوع  

ألردنیة لإلذاعة والتلفزیون، ووكالة ا الرغم من أن الحكومة تمتلك مباشرة المؤسسةالمحتوى تدریجیاً على 
 . ویرجع ھذا إلى التطور السریع للوكاالت الجدیدة غیر المرخصة على اإلنترنت". البتراء"األنباء الوطنیة 

 .وضع وسائل اإلعالم في األردن التاليویلخص الجدول 
 

 الملكیة اللغة العدد وسیلة اإلعالم
 أجنبیة حكومیة متعددة خاصة

 ال ال 4 4 إنجلیزي 1 ،عربي 7 8 الجرائد
    كل عربي 193 الجرائد اإللكترونیة

 ال ال ال كل إنجلیزي ،عربي 44 المجالت
 10 1   فرنسي ،إنجلیزي ،عربي 15 الھیئات اإلخباریة

إذاعة  28 19الرادیو
FM 

 ال 6  18 إنجلیزي 4 ،عربي  20

 ال   كل عربي 43 التلفزیون
 

، 2007الوصول إل�ى المعلوم�ات ف�ي الع�الم العرب�ي ص�در ف�ي األردن ع�ام حریة أول قانون بخصوص  
 .2009وألغیت عقوبات السجن للصحفیین عام  15وحریة التعبیر یصونھا الدستور في مادتھ 

 
 اإلعالم ودوره في مجتمع المعلومات  -باء

 
. في تقدیم األخبار والمعلومات لألردنیین ھام نترنت دورووكاالت األنباء على اإلاإللكترونیة لصحف ل 

،  2010و  2005حیث تضاعف بمقدار ثالث مرات تقریباً بین عامي انتشار اإلنترنت في األردن  ازداد
 .ورافق انتشاره إنشاء عدد كبیر جداً من موقع األخبار على شبكة اإلنترنت

 
ماضیة ازداد عدد وعلى مدى السنوات الثالث ال. ظاھرة جدیدة جداً في األردني المحلإذاعة المجتمع  

 . في المحافظات الجنوبیة  5إلى  1من  المجتمع المحليإذاعة محطات 
 

 التقارب بین تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم  -جیم
 
تأخذ الحكومة األردنیة بعین االعتبار التقارب المتزاید بین قطاع االتصاالت ووسائل اإلعالم المرئي  

وزارة  رالحكومة عبولذلك، فقد بدأت . والمسموع وتكنولوجیا المعلومات، وانعكاساتھ على تنظیم المحتوى
نھایة عام  العمومالستشارة  ضعاالتصاالت طرح مشروع جدید لقانون االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات وُ 

جاء  يالذ 2012الذي أقرتھ الحكومة عام " بیان السیاسة"وقد صیغ ھذا المشروع بتناغم مع توجھات . 2012
 . الحدیث عنھ سابقاً في ھذا التقریر

19  avc.gov.jo 
                                                           



-21- 
 

 واإلقلیمي الدولي التعاون  -عاشراً 
 

 تمویل شبكات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وخدماتھا  -ألف
 
قدمت حكومة األردن عدة حوافز للمستثمرین الوطنیین واألجانب من خالل تقدیم اإلعفاءات  

والتخفیضات الضریبیة لشركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ذات الوجود التجاري في المناطق التنمویة 
وللمستثمرین ،تثمارمالت االساكوحدة إلدارة معالشباك الواحد  خدماتكما أنشأت . األردنفي مختلف أنحاء 
شیاً مع سیاسة التحریر والتزام األردن تجاه اتم 20إخراج أموالھم خارج البالدإمكانیة و حق الملكیة الكاملة

ھذا إضافة إلى إعفاء شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المصدرة من ضریبة . منظمة التجارة العالمیة
 .الدخل

 
 لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت البنیة األساسیة تطویرمشروعات   -باء

 
مثاالً حیویاً لمشروعات البنیة األساسیة الناتجة عن التعاون ) RCN(تعتبر شبكة الكابالت اإلقلیمیة  

ویھدف إلى إنشاء نظام كابل یربط دولة . الخاص المتعدد الجنسیات في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
لتوفیر  ربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة عن طریق األردن وسوریا وتركیا إلى أوروبا،اإلمارات الع

 . ومطواعةموثوقة إنترنت بشبكة  شبكات اتصال
 
بناء وتشغیل الشبكة الوطنیة ذات  في كما تبحث الحكومة األردنیة في كیفیة إشراك القطاع العام والدولي 

بھذه الشبكة المؤسسات الصحیة والمدارس والمؤسسات الحكومیة والجامعات وترتبط . )NBN(النطاق العریض 
  2010كما أكملت وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات في عام . ویجري دراسة ربط  قطاع األعمال بھا

وسیجري توقیع اتفاق مع  .بمساھمة إسبانیة جدوى إنشاء مشروع حدیقة التكنولوجیا في شمال األردندراسة 
 .2015-2012االتحاد األوربي لصیاغة استراتیجیة في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت للفترة بین 

 
 متابعة القمة العالمیة لمجتمع المعلومات  -جیم

 
في االتفاقات الدولیة التي وقعت علیھا، بما في ذلك  الواردةتحقیق التزاماتھا  الحكومة األردنیة علىتعمل  

تحقیق في جنیف وتونس و) WSIS(لمجتمع المعلومات  طار القمتین العالمیتینالتي قدمت في إت العامة التعھدا
 :حالة التزام األردن باالتفاقات دولیة مختلفةاآلتي الجدول یوضح . خطط وأھداف اإلنمائیة لأللفیة

 
منظمة 
التجارة 
 العالمیة

اتفاقیة 
 باریس

 اتفاقیة
PST  معاھدة حقوق

 النسخ
 WCT   

اتفاق 
 مدرید

 اتفاقیة
 الھاي

معاھدة 
قانون 
 البراءة
PLT 

 اتفاقیة
TRIPS  الجوانب

التجاریة المتعلقة 
بحقوق الملكیة 

 الفكریة
  1972 X 2004 X X X 2000 

 
  

20  http://www.jordaninvestment.com 
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 بناء قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت -حادي عشر
 
تم تطویر قطاع  بین القطاعین العام والخاص ومساعدة المنظمات غیر الحكومیة نتیجة لجھود التعاون 

من قبل قادة  1999عام ) REACH(ضعت مبادرة ریتش قد وو. ت في األردنتكنولوجیا المعلومات واالتصاال
قدرتھ قطاع في األردن وتعزیز ھذا الأول خطة عمل واضحة لتعزیز بذلك  لتكون صناعة تكنولوجیا المعلومات

وُرجعت ھذه المبادرة مرات عدیدة كانت آخر نسخھا  .على المنافسة في األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة
 .، ومن ثم استراتیجیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتREACH 4.0ھي 

 
منذ عام  شھد قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في األردن تقدماً ملحوظاً على عدة مستویاتوقد  

، برامج مالئمة لبناء وبنیة تحتیة موثوقةسیاسات واستراتیجیات لتطویر القطاع،  صیاغةشمل ھذا . 1999
جید لتطبیقات تكنولوجیا  وانتشار، وبیئات استثمار، تشریعات وتنظیمات تمكینیة، وفي ھذا المجالقدرات ال

قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في وقد رافق ھذا التقدم مساھمة واضحة ل. المعلومات واالتصاالت
  .االقتصاد الوطني األردني

 
 شركات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  -ألف

 
 الدولي الموحد لجمیع األنشطة االقتصادیة المعیاري یتبع األردن اإلصدار الرابع من التصنیف الصناعي  

(ISIC 4.0)  وفقاً . لتكنولوجیا المعلوماتالتمكینیة في تصنیف تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والخدمات
شركة عاملة في قطاع  442ھناك كان لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  2009إلحصاءات وحولیات 

 .2009نھایة عام  في تطابق التصنیف المذكورتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 

 ھیالت الحكومیةالتس  -باء
 
للشركات األردنیة العتماد وتنفیذ الحلول ذات الصلة بتكنولوجیا  المساندةتقدم الحكومة األردنیة  

المعلومات واالتصاالت، وزیادة قدراتھا التنافسیة من خالل تبسیط اإلجراءات اإلداریة وتسھیل وصولھا إلى 
ھر ، كما یظرأس المال وتعزیز قدرتھا على المشاركة في المشاریع المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 .ذلك تمكین تنفیذ الموجة األولى من الخدمات اإللكترونیة وبوابة الحكومة اإللكترونیة الوطنیة
 
المؤسسة مثال آخر عن مساعدة الحكومة لتسھیل ودعم تطویر إقامة الشركات والتجدید یتمثل في مساندة  

دة الفنیة والمالیة لتمكینھا من لشركات الصغیرة والمتوسطة بتقدیم المساعل JEDCO األردنیة لتنمیة المشاریع
تصدیر وتقدیم المشورة للشركات في إعداد صیاغة استراتیجیاتھا في الالمنافسة، وتعزیز مھاراتھا وقدراتھا 

 .وتقییم احتیاجاتھا
  

 مساھمة قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد الوطني  -جیم
 
من مجموع % 14.1تصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي بلغت مساھمة تكنولوجیا المعلومات واال 

مساھمة مباشرة من قطاع تكنولوجیا المعلومات % 9.5، وھذا الرقم یشمل 2008عام لاالقتصاد األردني 
. مساھمة غیر مباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل تمكین القطاعات االقتصادیة األخرى 4.62%

ساھم قطاع تكنولوجیا المعلومات فقد ) 2008-1999(الفترة مؤشرات إلضافة إلى ذلك، واستناداً إلى با
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أكثر من  إتاحةو األردنیة إلنتاجیة العمل  %22.1و للبالد  الكلیةمن اإلنتاجیة % 13.9 وسطیاً بـواالتصاالت 

مباشرة في القطاعات األخرىغیر ومباشرة في قطاع تكنولوجیا المعلومات  فرصة عمل جدیدة بین ألف 80
21
. 

 
 المشاریع في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت/البحث والتطویر والمبادرات  -دال

 
من العالمات الھامة التي تبرز موقف األردن من البحث والتطویر عموماً وفي تكنولوجیا المعلومات  

استراتیجیة وسیاسة " 2013إصدار المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا في بدایة عام  خصوصاً واالتصاالت 
؛ وكذلك البحوث العلمیة والتكنولوجیة في مجاالت مثل التكنولوجیا "االبتكار الوطنیة للعلوم والتكنولوجیا

التصاالت؛ والبحث في النانویة والتكنولوجیا البیولوجیة وغیر ذلك، وإقامة حاضنات تكنولوجیا المعلومات وا
. مواضیع تتعلق باللغة العربیة والمحتوى بقصد إغناء المحتوى العربي كما جاء في القسم الثامن من ھذا التقریر

 .یبین الجدول اآلتي حالة البحث والتطویر في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 

 *نعم وجود فعالیات للبحوث في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 نعم وجود تجمعات صناعیة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 نعم وجود حاضنات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 .مركز تقنیة النانو الوطنیة: مثال* 
 

 في قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت اتاالستثمار  -ھاء
 
زت على وركّ  مناخ االستثمارودعم على تحسین  2017 - 2013ركزت االستراتیجیة الوطنیة للفترة  

لوجیا المعلومات ووانخراط االستثمار الوطني في تكنالمحركات الوطنیة لجذب االستثمار الخارجي المباشر 
 .وحددت االستراتیجیة أھم التوجھات لتحقیق ذلك. واالتصاالت

 
 1.4فقط  2011تكنولوجیا المعلومات لعام فقد كان حجم االستثمار األجنبي المباشر في  "إنتاج"وبحسب  

حوالى  2012وبلغ حجم االستثمار في االتصاالت في عام . وال یعرف حجم االستثمار المحلي ملیون دوالر
 .یفترض أن معظمھا خارجي 22ملیون دوالر 209

 
أو من بنك االستثمار األوروبي بمبالغ  Oasis 500من  وھناك مساعدات مالیة لدعم الشركات الناشئة، 

 .23محدودة، وبالرغم من ذلك فقد اعتبرت عمان أفضل مدینة عربیة في دعم الشركات الناشئة

 2011سجل اإلحصاء السنوي لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والخدمات التمكینیة لتكنولوجیا المعلومات لعام   21
22  www.trc.gov.jo 
23  Bloomberg article: “Jordan VC Firms Forging Mideast Silicon Valley”.  http://www.bloomberg.com/news/2012-02-

06/cohan-jordan-vc-firms-forging-mideast-silicon-valley.html 
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