
 األمم المتحدة
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية

 لغربي آسيا
 

 

 اإلسكوا
 
Distr. 
GENERAL 
 
E/ESCWA/ICTD/2003/11/Add.10 
7 November 2003 
ORIGINAL: ENGLISH 
 

 
 
 
 
 

 مجتمع المعلومات في
 المملكة األردنية الهاشمية

 
 

٢ċċĎ 
 
 
 
 
 
 

 
.  وطبعت دون تحرير رسميبتكليف من اإلسكوا،  ،)int@j(في األردن مات هذه الورقة جمعية شركات تقنية المعلو تأعد: مالحظة

 .واآلراء الواردة فيها هي آراء المؤلف، وليست بالضرورة آراء إسكوا



 

 

 - ج-

 المحتويات
 
 الصفحة
 

 ١  ......................................................................................................................مقدمة
 

 ١ .........................................................................................الرؤية -ألف 
 ١ .................................قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن -باء 
 ١ .............................................مبادرات تكنولوجيا المعلومات في األردن -جيم 

 
 ٢ ..........................................................................السياسات واالستراتيجيات -أوال

 
 ٢ ..............................السياسات واالستراتيجيات الوطنية لمجتمع المعلومات -ألف 
 ٣ ...............................................الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات -باء 

 
 ٤ ........................................................................األطر التشريعية والتنظيمية  -ثانيا

 
 ٤ ............................................حقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية -ألف 
 ٥ ..............................................................اإلطار التنظيمي لالتصاالت -باء 
 ٦ ..............................................................................تنظيم اإلنترنت -جيم 
 ٧ ...........................................وانين األمن والخصوصية وقواعد تطبيقهاق -دال 
 ٧ ..................قوانين وقواعد أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -هاء 

 
 ٧ ..............................................البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    -ثالثا

 
 ٧ .................................................................................انتشار الهاتف -ألف  
 ٩ .............................................................العمود الفقري لشبكة اإلنترنت -باء  
 ١٠ ..................................ومزودو خدمات التطبيقاتمزودو خدمات اإلنترنت  -جيم  
 ١٠ ........................................................................................الوصول -دال  
 ١١ ................................................................انتشار الحواسيب الشخصية -هاء  

 
 ١٢ .........................................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   بناء اإلمكانات في   -رابعا

 
 ١٢ ..............................................................................الوعي واالنتشار -ألف  
 ١٣ ......................................................................الحواسيب في المدارس -باء  
 ١٣ ................................................................................التدريب المهني -جيم  
 ١٤ ................................................................................التعليم الجامعي -دال  
 ١٥ ..................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبتكار في االو والتطوير البحث -اءه  

 
 ١٧ ...................................................بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    -خامسا

 
 ١٧ ..............................................شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -ألف  
 ١٩ .......................................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاالستثمار في  -باء  
 ٢٤ ..........................................................................التسهيالت الحكومية -جيم  



 

 

 - د-

 )تابع (لمحتوياتا
 
 الصفحة
 

 ٢٥ .......................تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتيات برمجوتصدير معدات  -دال  
 

 ٢٧ ...............................................................التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -سادسا
 

 ٢٧ ......................................................................حوسبة اإلدارات العامة -ألف  
 ٢٧ ..............................................................................رقمنة المعلومات -باء  
 ٢٩ .................................................................تطبيقات التزود اإللكتروني -جيم  

 
 ٣٠ .................................................................................مالتطبيقات في التعلي  -سابعا

 
 ٣٠ .............................................................................التعليم اإللكتروني -ألف  
 ٣٢ ...............................................................مشاريع المدارس اإللكترونية -باء  
 ٣٢ ........................................................................الجامعات اإلفتراضية -جيم  

 
 ٣٤ ....................................................................التطبيقات في التجارة واألعمال  -ثامنا

 
 ٣٤ ..................لكترونيةاألعمال اإلتطبيقات التجارة اإللكترونية وانتشار ونضج  -ألف  
 ٣٤ .........................................................يةرفة اإللكترونيتوفر وجودة الص -باء  

 
 ٣٥ .....................................................................التطبيقات في الرعاية الصحية  -تاسعا

 
 ٣٥ ...................................................قاعدة بيانات للرعاية الصحية الوطنية -ألف  
 ٣٥ .............................ات عن بعدلمؤتمرالطبية ل تستعماالاالوالطب عن بعد  -باء  

 
 ٣٦ .............................................................................المحتوى الرقمي العربي  -عاشرا

 
 ٣٦ يليزكإلناالمخصص لالستخدام الوطني للوب مقابل المحتوى العربي المحتوى  -ألف  
 ٣٦ ..............................................اوطرق إزالتهالتي تواجه التطور العقبات  -باء  

 
 قائمة الجداول

 
٢ ................................................................................................................... -١ 
 الحاسوبوهندسة م وعلبالمتعلقة االختصاصات  الجامعات األردنية في طالبتوزيع  -٢

١٠ .................................................................................................١٩٩٧/١٩٩٨ 
 

 الئحة المالحق
 
 ٣٨ ................................................................................مؤشرات مجتمع المعلومات -١

 



 المقدمة
 

   الرؤية-ألف
 

اللة الملك عبد اهللا الثاني عرش المملكة األردنية الهاشمية، أصبحت الفرصة مهيأة  لتطوير              باعتالء ج 
وكقرار استراتيجي، تم اختيار تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات        . رؤيـة جديدة للنمو االقتصادي في األردن      

 .واالتصاالت كأفضل قطاع مؤهَّل للمساهمة اإليجابية في نجاح األردن في المستقبل
 

نـاقش جاللة الملك رؤيته وطموحاته مع األردنيين، ودعا الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات              
لـتجمع أفكارهـا ضمن جهود لصياغة خطة وطنية تهدف إلى تنمية شاملة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في                 

 . األردنيةREACHتُعرف نتائج هذه الطموحات الملكية باسم مبادرة ريتش . األردن
 

   قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن-باء
 

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن قطاعاً اقتصادياً ديناميكياً ذا قيمة مضافة              
يلعب دوراً هاماً في قيادة القطاعات االقتصادية الرئيسية األخرى، وقد ظهر كالعب رئيسي في األردن منذ                 

إنه المسؤول عن النمو المباشر في الناتج االقتصادي المعتمد على القيمة المضافة الذي أثَّر                . ١٩٩٥عام  
بشكل ملحوظ في النمو على المستوى الوطني في قطاعات مثل التعليم واإلدارة الحكومية ومؤسسات خدمات               

 التجهيزات  تتضمن صناعة تكنولوجيا المعلومات في األردن، إضافة إلى          . األعمال وأعمال التصنيع  
 .والبرمجيات، قطاع االتصاالت

 
وبالمقارنة مع الدول المجاورة، يمتلك األردن      .  يعتـبر السـكان المتعلمون من أفضل موارد األردن        

إضافة إلى ذلك تبلغ نسبة األردنيين بين ِسّن الثامنة عشرة والثالثين عاماً أكثر من              . أعلى نسبة من الخريجين   
 .عدل في الشرق األوسط في المائة، وهو أعلى م٥٠

 
   مبادرات تكنولوجيا المعلومات في األردن-جيم

 
وفقاً ألنشطة الشركات األردنية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن قطاع تكنولوجيا                

 :المعلومات يتضمن الحقول التالية
 

 تطوير البرمجيات؛ )أ(
 بيع التجهيزات والحزم البرمجية؛ )ب(
 الت والتجهيزات والنظم الالزمة لتركيب البنى التحتية؛تصنيع الكب )ج(
 تجهيزات االتصاالت؛ )د(
 خدمات االتصاالت؛ )هـ(
 خدمات االنترنت؛ )و(
  ؛(WAP)التراسل الالسلكي وخدمات التطبيقات الالسلكية  )ز(
 خدمات نقل البيانات والمعلومات وإدارتها؛ )ح(
 خدمات اإلنتاج متعدد الوسائط؛ )ط(
 تدريب في تكنولوجيا المعلومات؛ال )ي(
 .االستشارات والبحوث في تكنولوجيا المعلومات )ك(
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 The Jordanian IT Sector contributes up to 5.6% in the GDP   -١الجدول 
 

إجمالي القيمة 
 المضافة

الناتج 
 اإلجمالي

عدد 
 الموظفين

عدد 
 الشركات

 

 ت واالستشاراتتسويق البرمجيا: الخدمات ٣٣ ٢٧٨ ٢،١٣١ ١،٤٦٤
 عمليات الصيانة ٤٣ ١١٤ ٥٣١ ٣٩١

 بيع الحواسيب بالتجزئة: تجارة التجزئة ٤٠٠ ٢،٥٠٠ ١٤،٣٢١ ١١،٢٧٢
 التصميم بمعونة الحاسوب والطباعة: الصناعة ٨ ٩٨ ١،٥٧٤ ٧٦

  التوزيع والتحكم-صناعة الكهرباء ٩ ١٤٦ ٤،٣٦٤ ١،٨٣٠
 الت واألسالكتصنيع مواد العزل والكب ٦ ٨٠١ ٢٣،٨٦٩ ٤،٠٠٣
 .تصنيع الشاشات والمستقِبالت ٢ ٢٩١ ٢٨،٤٩٦ ٨،٥٥٦
 خدمات االتصاالت: االتصاالت ٥ ٥،٤٢٣ ٢٥٢،١٥١ ٢١٨،٦١٠
 إجمالي قطاع تكنولوجيا المعلومات ٥٠٦ ٩،٦٥١ ٣٧٢،٤٣٨ ٢٤٦،٢٠٣
 ١٩٩٨الناتج اإلجمالي المحلي في عام     ٤،٤٠٨،٠٠٠

٥،٦%  المحليالنسبة من الناتج اإلجمالي     
 

   السياسات واالستراتيجيات-أوال
 

   السياسات واالستراتيجيات الوطنية لمجتمع المعلومات-ألف
 

  الوطنيةREACHمبادرة ريتش   -١
 

، استراتيجية وطنية   ١٩٩٩قـدَّم تقرير مبادرة ريتش، الذي أعده جاللة الملك عبد اهللا الثاني في عام               
 .لمعلومات موجه باتجاه التصديرلتطوير قطاع حيوي لخدمات تكنولوجيا ا

 
تحدد االستراتيجية الجهود األساسية لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ وزيادة قدرته على               

إنها تضع خطة واضحة، تحدد األعمال التي ينبغي تنفيذها         .  المنافسة في األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية     
 لضمان مكان لألردن في اقتصاد المعرفة       -كومة، أو المعنيين اآلخرين   سواٌء من قبل القطاع الخاص، أو الح      –

 :يتضمن إطار العمل الواضح أعماالً في المجاالت التالية. المستقبلي
 

 دعم إطار العمل التنظيمي؛ )أ(
 تطوير البنية التحتية؛ )ب(
 تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ )ج(
 رأس المال والتمويل؛ )د(
 لموارد البشرية؛تنمية ا )هـ(
 .الدعم الحكومي )و(

 
تتلخص الرؤية التي تقدمها مبادرة ريتش بجعل األردن رائداً في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات               
واالتصاالت على المستوى اإلقليمي، ومصدِّراً معروفاً على المستوى العالمي لمنتجات تكنولوجيا المعلومات             

بناًء على الفرضيات حول التحفيز     . يزة رأس المال البشري التي يمتلكها     واالتصاالت وذلك باالعتماد على م    
والنمو الذين أحدثتهما مبادرة استراتيجية ريتش، تّم التخطيط لتحقيق النتائج االقتصادية التالية بين عامي                 

٢٠٠٤-١٩٩٩ : 
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 عام  فرصـة عمل في مجاالت تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بنهاية     ٣٠٠٠٠خلـق    )أ(
 ؛) فرصة عمل غير مباشرة١٠٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، و٢٠٠٠٠ (٢٠٠٤

 ؛٢٠٠٤ مليون دوالر في عام ٥٥٠حجم الصادرات السنوي يصل إلى  )ب(
 .٢٠٠٤ مليون دوالر في عام ١٥٠استثمارات أجنبية مباشرة متراكمة تصل إلى  )ج(

 
ماضية ارتفع حجم قطاع تكنولوجيا     وخالل السنوات الثالثة ال   .  يجـري تنفيذ مبادرة ريتش بشكل جيد      

 مليون دوالر، وازدادت الصادرات بأكثر      ١٦٧ مليون دوالر إلى     ٦٠المعلومات واالتصاالت في األردن من      
 .١٠,٠٠٠ إلى ١,٢٥٠ بالمائة، وازداد عدد العاملين المتخصصين من ٣٥٠من 

 
ستراتيجية بما يتوافق مع  ، عمل المعنيون معاً ليعدلوا اال     ١٩٩٩مـنذ إطـالق مـبادرة ريتش في عام          

ُعرضـت نتـيجة المراجعة الثالثة في منتدى عمان الثاني حول تكنولوجيا            . المتغـيرات المحلـية والدولـية     
 .المعلومات واالتصاالت، ونتج عنها تقرير اإلصدار الثالث من مبادرة ريتش

 
 مبادرة وصل األردنيين  -٢

 
 استراتيجية طموحه تهدف إلى تحويل األردن إلى         أطلق جاللة الملك عبد اهللا الثاني      ١٩٩٩فـي عام    

. اقتصـاد المعـرفة وجعل هذه األمة الشابة في موقع مركزي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنطقة      
لتنفيذ هذه االستراتيجية تواجه وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تحدياً يتمثل بإيجاد أفضل السبل لجعل              

 .لومات واالتصاالت في خدمة التنمية االجتماعية واالقتصاديةتكنولوجيا المع
 

، أدخلت وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مبادرة  وصل األردنيين          "الوصل"لدعم خطة عمل    
 .التي تهدف إلى تنسيق استراتيجية وطنية متكاملة لجعل األردنيين متصلين بالشبكة

 
مجتمعات والشركات والمواطنين في تحقيق طموحات األمة        سيساعد نشر إمكانيات االتصال لدى ال     
يشجع االتصال فرص التعلم مدى الحياة التي تُحدث بدورها         . في أن تصبح مجتمعاً معلوماتياً ذا اقتصاد متين       

وسيساهم المواطنون، الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في حياتهم         . شعوراً أكبر بالمواطنة  
 .ي اقتصاد وطني أقدر على المنافسة وفي بناء ثقافة محلية ديناميكيةاليومية ف

 
   الخطط القطاعية لبناء مجتمع المعلومات-باء

 
 وصل المدارس، الجامعات االفتراضية، الخ : التعليم

 
 . التي أطلقتها غرفة صناعة عمانEBDAمبادرة  : الصناعة

 
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت أول سلسلة من      أنهت غرفة الصناعة في عمان بالتعاون مع وزارة ت        

برامج التدريب المتخصصة بالحكومة اإللكترونية والتجارة اإللكترونية والموجهة إلى العاملين في المؤسسات            
 .الحكومية المختلفة

 
تأتـي هـذه السالسـل من البرامج التدريبية كتتمة لجهود وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت               

وضمن نفس السياق اعتمدت وزارة تكنولوجيا      . القطـاع العـالم ليساير مبادرة الحكومة اإللكترونية       لتحفـيز   
للتجارة اإللكترونية في غرفة تجارة عمان، وبالتالي برامج التدريب         . EBDAالمعلومـات واالتصاالت مركز     
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المهارات وزيادة  التخصصـية التـي يقدمهـا، لتؤمن دورات تدريبية ودورات توعية كخطوة أولى في رفع                
 .الوعي في الحكومة اإللكترونية

 
 برنامج التدريب الذي يتألف من خمسة أجزاء وشارك أيضاً فريق مشروع            EDBAقدمـت مجموعة    

الحكومـة اإللكترونـية األردنـية في برنامج التدريب من خالل عرض أهداف المشروع واالستراتيجيات،               
 .والتي يتوقع تطبيقها في القريب العاجلوالقوانين التي تحكم الصفقات اإللكترونية 

 
 .بوابات الصيرفة اإللكترونية واألعمال اإللكترونية : التجارة )أ( 

 
 .تحقيق خطط الحكومة اإللكترونية: الحكومة )ب( 

 
 حصل مركز ابتكار األعمال على اعتراف     ٢٠٠٠ديسمبر  /في شهر كانون األول   : الصـحة  )ج( 

 San Joseية الصحية خالل مؤتمر اإلنترنت والرعاية الصحية الذي ُعقد في مدينة بأنه لديه حالً متميزاً للرعا
ُيمنح هذا االعتراف إلى الشركات العاملة في حقل الصحة اإللكترونية          .  ١١/١٢/٢٠٠٠في كاليفورنيا بتاريخ    

يجري وفقها  تتضمن المعايير التي    . التـي حققت مواقع متقدمة ضمن بيئة تنافسية من وجهة نظر المستثمرين           
وجود نموذج عمل دقيق، االبتكار التكنولوجي، تحقيق رغبات الزبون، القدرة على إنشاء            : مـنح االعـتراف   

 .عالقات شراكة هامة
 

حصلت على هذه الشهادة شركة أردنية تقديراً لحل أردني مازال مطبقاً في األردن منذ ذلك التاريخ،                
لى األعضاء المشتركين في خطط الضمان الصحي، وازداد        حيـث تم توزيع عدد أكبر من الطاقات الذكية ع         
 .عدد الطلبات اإللكترونية لألطباء وشركات التأمين

 
   األطر التشريعية والتنظيمية-ثانيا

 
   حقوق الملكية الفكرية وحماية الخصوصية-ألف

 
 قوانين حماية الملكية الفكرية  -١

 
األردن، كانت القوانين واللوائح المتعلقة بحماية مـن بيـن القوانيـن التي تضمنتها مبادرة ريتش في      

إن التعديالت التي ُأجريت على قوانين حقوق النشر وطرق         .  حقـوق الملكـية الفكـرية هي األكثر حراجة        
تسـجيل وحمايـة براءات االختراع التي تم اعتمادها خالل السنة الماضية تضمن للمستثمرين حقوق الملكية                

 .ر العالميةالفكرية وفق أرقى المعايي
 

 أعلنت الحكومة األردنية أنها عّدلت أحد مواد قانون العمل الذي كان األكثر             ٢٠٠١سبتمبر  /في أيلول 
ُعّدلت . انتقاداً وكان ينظر إليه كعقبة في وجه االستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األردني             

ينص القانون الجديد   .  العمل في االبتكارات    لتحمي حقوق صاحب   ١٩٩٦ مـن قانون العمل رقم       ٢٠المـادة   
علـى أن صاحب العمل يملك االختراع أو المنتج إذا كان ذا صلة بالعمل الذي قام به أحد العاملين لديه أو إذا    

 . استخدم العامل الخبرة والمعلومات واألدوات التي قدمها له صاحب العمل أثناء عمله في االختراع الجديد
 

لكـية الفكرية في المملكة، تعاونت الجامعة األردنية مع المنظمة الدولية لحماية            لـتطوير حقـوق الم    
تم تقديم هذا البرنامج    .  لتقديم أول برنامج توجيهي وطني في حماية الملكية الفكرية         (WIPO)الملكـية الفكرية    
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قدمت . الفكريةفـي كلـية الحقوق للطالب الذين يبحثون عن شهادة أكاديمية في مجال حماية حقوق الملكية                 
المـنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية، التي تتبع األمم المتحدة، الخطة الدرسية المعيارية المعتمدة لديها في                

وباإلضافة إلى أساتذة القانون في الجامعة األردنية، ستختار المنظمة الدولية          .  مجـال حمايـة الملكية الفكرية     
 .نب من مؤسسات عالمية متنوعة ليدّرسوا الدروسلحماية الملكية الفكرية أساتذة أجا

 
بدأ .  ووقع على اتفاقية تكنولوجيا المعلومات     ٢٠٠٠انضم األردن إلى منظمة التجارة العالمية في عام         

األردن تخفيضاً تدريجياً على الضرائب ليحقق اتفاقية تكنولوجيا المعلومات فور حصوله على عضوية منظمة              
ليصل إلى نسبة ضرائب معدومة على      ) ٢٠٠٤حتى غاية عام    (مه فترة أربع سنوات     الـتجارة العالمية، وأما   

بتوقيعه على اتفاقية التجارة    . كـل منـتجات تكنولوجـيا المعلومات التي حددتها اتفاقية تكنولوجيا المعلومات           
ق المؤلف والعالمات   كل حقو . العالمـية، قّدم األردن التزاماً مباشراً وجدياً لدعم قوانين حماية الملكية الفكرية           

 .التجارية وبراءات االختراع وغيرها من الحقوق التجارية الدولية محمية في األردن
 

   اإلطار التنظيمي لالتصاالت-باء
 

تم تحويل هيئة تنظيم االتصاالت من هيئة تعمل بدوام جزئي برئاسة الوزير إلى هيئة تضم خمسة                  
بكامل الصالحيات لتنظيم وتشجيع التنافس في صناعة         أعضاء متفرغين ومستقلة عن الحكومة وتتمتع         

بنتيجة هذه التغيرات يتوقع أن تزداد ثقة المستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت             . االتصاالت
 .زيادة كبيرة

 
يـتوقع أن يـؤدي هذا الدعم المؤسساتي لهيئة تنظيم االتصاالت، وجعلها هيئة مستقلة، إلى خلق بيئة                 

ـ  بعد أن  . ة لزيادة التنافس في قطاع االتصاالت، وهذا سيؤدي إلى انخفاض األسعار التي يدفعها الزبائن             مالئم
ضـم مجلس إدارة هيئة تنظيم االتصاالت خمسة أعضاء، فقد أصبح لديها القدرة التقنية لتحقق سياسة وزارة                 

 . المتزايد في هذا القطاع الناميتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نحو صحيح وفعال، وأن تنظم التنافس
 

سـوف تقوم هيئة تنظيم االتصاالت، التي ُأعيدت هيكلتها ودخلت ميدان العمل في األول من تشرين                
وهذا يتضمن إطالق   . ، بتحقيق إجراءات عمل وبرامج جديدة تتوافق مع موقعها الجديد         ٢٠٠٢نوفمبر  /الثانـي 

سوف تركز هذه   . التنظيمية الجديدة وخطتها االستراتيجية   بـرامج توظـيف وتدريب جديدة مبنية على بنيتها          
 . البرامج على تطوير المهارات والخبرات في مجاالت القانون والمالية وحماية المستهلك

 
سـوف تقـوم الهيـئة، بالتعاون مع المعنيين، بنشر خطوط توجيهية حول القضايا الصناعية لتضمن                

سوف يتم التركيز بشكل خاص على تطوير وتحقيق استراتيجية         و. مسـتوى أعلى من الشفافية في اإلجراءات      
 .للعناية بالزبون لجعل الزبائن األردنيين موضع اهتمام خالل تطوير هذا القطاع الذي يشهد تطوراً ملحوظاً

 
تضـمنت البنية العملياتية لهيئة تنظيم االتصاالت، التي تم تحديدها في قانون االتصاالت الجديد الذي               

، إحداث مجلس إدارة يضم أعضاًء متفرغين من ذوي الخبرة في مجاالت عديدة             ٢٠٠٢مارس  /ارصدر في آذ  
نص القانون  . بمـا فـيها المجاالت التقنية والقانونية والمالية والتجارية والتنظيمية المرتبطة بالمعايير الدولية            

تصاالت ولكن بالتوافق مع    التنظيم بمعزل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات واال      : علـى أن مهـام الهيئة هي      
سياسـاتها العامة، ودعم تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وحماية مصالح المستهلكين، ومنع             

 .التصرفات التي تعرقل المنافسة، وإدارة الطيف الترددي، وتقديم التعليمات الالزمة لتحقيق الترابط
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بية في قطاع االتصاالت، تدرس هيئة تنظيم االتصاالت        علـى الـتوازي مع سياسة تشجيع االستمارات األجن        
وفق ما ذكرته هيئة تنظيم االتصاالت فإن       .  خطـة إلجراء تخفيضات هامة في تكلفة االتصاالت في األردن         

 تخفـيض الكلفـة سـيطال جمـيع خدمـات االتصـاالت فـي األردن وسـيدخل حيز التطبيق في كانون                     
 .٢٠٠١يناير /الثاني
 

 جرى تخفيض أجور خدمات االتصاالت في األردن، وهذا يشير إلى          ٢٠٠٠يونيو  /بـدءاً من حزيران   
 .أن األردن يسير بسرعة ليصبح مركز استقطاب لالتصاالت في منطقة الشرق األوسط

 
   تنظيم اإلنترنت-جيم

 
 قانون مقاهي اإلنترنت  -١

 
 مقاهي اإلنترنت،   حاولت العديد من المؤسسات الحكومية مراراً فرض تنظيمات صارمة على عمل           

مثل حجب بعض المواقع، والتعرف على المستخدمين وعدداً من القواعد األخرى التي تشكل عقبة تحول دون                
عارضت الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات في عدة مناسبات مثل هذه           . زيادة معدل انتشار اإلنترنت   

 الجمعية على إعداد مسودة قانون تم اعتماده         عملت. القيود التي أصبحت اآلن معتمدة لكنها غير مطبقة        
ويحول دون فرض أي قيود على مقاهي اإلنترنت، وبنفس الوقت نشر الوعي حول المحتوى المؤذي                   

 .لإلنترنت، وتقديم برمجيات مجانية يمكن استخدامها في حال الرغبة لمراقبة وإدارة مقاهي اإلنترنت
 

 أمن اإلنترنت  -٢
 

تشرف على  .  لتطوير خطوط إرشادية لتحقيق الحد األدنى من متطلبات األمن         يجري حالياً بذل جهود   
هـذا العمـل لجنة تراسل المعطيات، التي تضم أعضاء من الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات ومزودي                

 .خدمة اإلنترنت ومؤسسة االتصاالت، بناء على طلب هيئة تنظيم االتصاالت
 

 ونيةقانون المعامالت اإللكتر  -٣
 

تـم إعـداد قانون جديد حول المعامالت اإللكترونية يدعم التجارة اإللكترونية والصيرفة اإللكترونية              
ولكن ما تزال هناك حاجة لمجموعة من التشريعات الداعمة التي ال           .  ٢٠٠٢يناير  /واعتماده في كانون الثاني   

تصاالت، ووزارة الصناعة والتجارة،    بـد مـن إعدادها بجهود مشتركة بين وزارة تكنولوجيا المعلومات واال           
القانون األردني للمعامالت اإللكترونية، الذي يعتمد على نموذج قانون         .  والمصـرف المركـزي األردنـي     

UNCITRALمازال بحالة سبات ولن يستيقظ إال إذا ُوضعت تشريعات وتعليمات ومؤسسات داعمة ،. 
 

اإللكتروني قوة اإلثبات إال إذا تم تصديقه من قبل سلطة          في ظل القانون السائد حالياً، ال يملك التوقيع         
إن غـياب مؤسسات التوثيق والبنية التحتية للمفتاح العمومي اآلمن يشكل  .  (Certification Authority)توثـيق  

باإلضافة .  عقـبة أساسـية في طريق إنشاء بيئة فعالة للعقود اإللكترونية والمعامالت اإللكترونية في األردن              
 ذلـك، مـنح قانون المعامالت اإللكترونية المصرف المركزي األردني صالحية إصدار تعليمات الدفع               إلـى 

 .اإللكتروني وتحويل األموال إلكترونياً، ولكن لم تصدر أي تعليمات تسمح بمثل هذه المعامالت حتى اآلن
 

 :التشريعات التي سيتم اعتمادها سوف تسمح بما يلي
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 التوثيق الرقمي )أ(
 ترخيص وتنظيم عمل سلطات التوثيق )ب(
 الهوية الوطنية الرقمية )ج(
 سلطات التوثيق األجنبية )د(

 
اعتماداً على نموذج القانون الذي أعدته لجنة األمم المتحدة للتجارة الدولية، يعترف القانون األردني               

معامالت وبأن لها نفس قوة      حول المعامالت اإللكترونية بتكافؤ التوقيع اإللكتروني والوثائق والبيانات وال          
إضافة إلى ذلك، يمنح القانون المصرف المركزي سلطة ضبط نقل األموال إلكترونياً ويضع             .  النسخ األصلية 

الخطوة الهامة التالية لوضع هذا القانون      .  عقوبات على الجرائم التي تُرتكب باستخدام الوسائل اإللكترونية       
 .ية والمؤسسات الضرورية لمعالجة المعامالت وتصديقهاموضع التطبيق هي إنشاء البنية التحت

 
   قوانين األمن والخصوصية وقواعد تطبيقها-دال

 
تقوم لجنة تنظيم االتصاالت اآلن بإعداد مسودة قوانين األمن والخصوصية بالتعاون مع الجمعية                

 .األردنية لتكنولوجيا المعلومات والشركات األعضاء فيها
 

  أخرى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قوانين وقواعد-هاء
 

 قانون تشجيع االستثمار  -١
 

٢٥في المائة بدالً من     ١٥تدفع  (بموجب هذا القانون تمنح شركات تطوير البرمجيات تخفيضاً ضريبياً          
 ).في المائة

 
   البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت-ثالثا

 
   انتشار الهاتف-ألف

 
 مؤسسة االتصاالت األردنية  -١

 
 بلغت األرباح   ٢٠٠١ففي عام   . انخفضت أرباح مؤسسة االتصاالت األردنية خالل السنتين الماضيتين       

 ٤٠١،٥إال أن العائدات ارتفعت من      .  ٢٠٠٠ مليون دوالر عام     ٨٣,٩ مليون دوالر بالمقارنة مع      ٦٤,٦مبلغ  
 .٢٠٠٢ مليون دوالر عام ٤٣٥,٥ إلى ٢٠٠٠مليون دوالر عام 

 
إلى المجموعة االستشارية   " مشغٌِّل جرى تحويله  : مؤسسة االتصاالت األردنية  " تم تسليم تقرير بعنوان     

يبين التقرير أن هذا    .  ٢٠٠٢أكتوبر عام   / تشرين األول  ٢٠العربية لخدمات البحوث االستراتيجية في       
تعتقد المجموعة االستشارية   .  قاًاالنخفاض في هامش الربح لدى مؤسسة االتصاالت األردنية ال يعتبر مقل           

 .العربية أن هذا مؤشر يعكس التحوالت التي حدثت في مؤسسة االتصاالت األردنية
 

انخفض عدد دقائق االتصال    : " كتب جواد عباسي، رئيس المجموعة االستشارية العربية، في تقريره        
 في المائة   ٦,٤٨ في المائة و   ٢,٣٨ بنسبة   ٢٠٠١ و ٢٠٠٠المحلي والوطني في شبكة الهاتف الثابت في عامي         

ونظراً للتزايد الكبير في عدد الهواتف الخلوية في األردن خالل الفترة ذاتها، وزيادة االتصال              .  على الترتيب 
ضمن شبكة الهاتف الخلوي، فإن هذا االنخفاض دليل واضح على التحّول من الهاتف الثابت إلى الهاتف                   
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رغم أن حجم المكالمات المحلية على الشبكة الثابتة لمؤسسة          : "باسيويضيف السيد ع  ". الخلوي في األردن  
 مليون دوالر،   ٥٦ في المائة لتتجاوز     ٨,٤٥االتصاالت األردنية قد انخفض، إال أن العائدات ازدادت بنسبة          

يبين التقرير الذي يتألف من خمس صفحات أن حجم المكالمات          . مما يعني أن تسعير االتصال عاد للتوازن      
الشبكة الهاتفية الوطنية الثابتة قد انخفض، إال أن حجم المكالمات من الشبكة الثابتة إلى شبكة الهاتف                  على  

، ازدادت الحركة من شبكة الهاتف الثابت إلى        ٢٠٠١ و ٢٠٠٠بين عامي   .  الخلوي قد ازدادت بمعدالت جيدة    
٨٦ى شبكة الهاتف الثابت بنسبة       في المائة وازدادت الحركة من شبكة الخلوي إل        ٥٠,٥٢شبكة الخلوي بنسبة    

 ".في المائة، ويتوقع أن تنمو لتصبح من أهم موارد مؤسسة االتصاالت األردنية
 

على المكالمات الهاتفية   VoIP يشرح التقرير أيضاً أثر استخدام المكالمات الهاتفية عبر اإلنترنت            
 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ان تقريباً ثابتاً بين عامي      فحركة المكالمات الدولية الواردة إلى األردن ك      . الدولية في األردن  
 كان العام األول الذي تصبح فيه حركة         ٢٠٠١األهم من ذلك أن عام      .   في المائة  ١,٥وازداد فقط بنسبة    

نظراً الزدياد عدد المشتركين في     . "المكالمات الدولية الصادرة أكبر من حجم حركة المكالمات الدولية الواردة         
إن التفسير الوحيد لنقص حركة المكالمات الواردة هو استخدام االتصال الهاتفي عبر            الهاتف الثابت والخلوي ف   

مؤسسة االتصاالت األردنية اليوم أقل اعتماداً على حركة المكالمات الدولية          . "الحظ السيد عباسي  ". اإلنترنت
 من عائداتها في عام      في المائة  ٣٢ففي حين كانت تشكل عائدات المكالمات الدولية الواردة حوالي          . الواردة
 ومع ذلك فإن إجمالي العائدات ازداد في بعض         ٢٠٠١ في المائة في عام      ٢٠، لم تعد تشكل أكثر من       ١٩٩٩
ولذلك فإن المؤسسة أصبحت اآلن أقل تأثراً بالتبدالت التي يمكن أن تطرأ على سياسات التسعير                . المراحل
 .يضيف السيد عباسي". الدولية
 

 تكاليف أقل، ومشغلون حريصون، ومشغِّالن أو       – مثيرة للمستثمرين األردنيين     ينتهي التقرير بوعود  
من الواضح أن المنطقة ستراقب التجربة  . ثالثـة موثوقـون علـى المسـتوى الوطني ليختار الزبون أحدهم           

 .األردنية بانتباه شديد
 

 الهاتف الخلوي  -٢
 

ياً اليوم، فقد كان أول من أطلق خدمة         يطبق األردن أحدث تكنولوجيا للهاتف الخلوي متوفرة عالم        
MMS          في الشرق األوسط، وثاني دولة تطلق خدمة GPRS .        يبلغ معدل انتشار الهاتف الخلوي في األردن

معدل استخدام خدمة   .   في المائة وهي نسبة جيدة ضمن شريحة الدول النامية ودول المنطقة             ٢٤حوالي  
 .ي العالمالرسائل القصيرة في األردن من أعلى النسب ف

 
يحلل تقرير نشرته   .  مؤشـرات المجموعة االستشارية العربية حول حصة الهواتف الثابتة والخلوية         

البحرين، (مؤخراً المجموعة االستشارية العربية تطور سوق شبكة الهاتف الثابت في أحد عشرة دولة عربية               
 السعودية، الجمهورية العربية    مصـر، الكويـت، األردن، لبـنان، عمـان، المغرب، قطر، المملكة العربية            

 ).السورية، اإلمارات العربية المتحدة
 

مـا زال سـوق الهـاتف الثابت في العالم العربي سوقاً محصوراً، حيث ما زال مزود خدمة الهاتف           
الثابت في الدول العربية مؤسسة ذات حق حصري، ومعظم هذه المؤسسات التي تتمتع بحق حصري مملوكة                

توقع أن يبقى سوق الهاتف الثابت في معظم الدول العربية غير منافس حتى نهاية عام               ُي. مـن قـبل الدولـة     
إضافة إلى ذلك المؤسسات ذات     . ، حيـث يتوقع أن يزداد الضغط على الحكومات لتحرر هذه األسواق           ٢٠٠٤

 التي  الحق الحصري على االتصاالت لديها أيضاً حق حصري على بوابات االتصال الدولي باستثناء المغرب،             
 . بتقديم خدمة االتصال الدولي من خالل بوابتها الخاصةMediTelسمحت لشركة 
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حالياً يوجد أكثر من    . يبيـن الـتقرير أن سوق الهاتف الخلوي متحرر أكثر من سوق الهاتف الثابت             
 ).هي مصر، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، الجمهورية العربية السورية(مشغل في ست دول 

 
 كان عدد المشتركين بالهاتف الخلوي في الدول األحد عشرة موضوع            ٢٠٠١ و ١٩٩٨ بين عامي "

ومع ذلك، يتوقع أن يتجاوز عدد المشتركين بالهواتف         . الدراسة أقل من عدد المشتركين بالهاتف الثابت       
 يتوقع أن يتجاوز عدد      ٢٠٠٢في نهاية عام    . ٢٠٠٢الخلوية عدد المشتركين بالهواتف الثابتة في عام          

مشتركين بالهواتف الخلوية عدد المشتركين بالهواتف الثابتة في تسع دول من الدول األحد عشر التي شملتها                ال
البحرين، األردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، اإلمارات              (الدراسة  

 . االستشارية، في التقريركتب السيد شاهين شاهين، محلل المجموعة العربية)". العربية المتحدة
 

. يعتبر هذا التقرير إنجازاً هاماً وفحصاً دقيقاً لكل سوق من األسواق المدروسة ضمن اإلطار اإلقليمي              
ُيحسب هذا الدليل   .  فـي نهايـة الـتقرير حسبت المجموعة االستشارية العربية دليل توزع السوق لكل دولة              

حصة مجمل السكان في الدولة، وذلك لكٍل من الدول األحد          بتقسيم حصة مجمل المشتركين في كل دولة على         
 .عشر المدروسة

 
كلمـا ازداد هذا المؤشر كانت حالة تطور السوق أفضل، وإذا كان هذا الدليل أقل من واحد فإن ذلك                   

 .يدل على حالة من عدم التطور في السوق
 

ألولى بدون منازع فحصلت على     فيما يخص الهاتف الخلوي أتت اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة ا         
 ، والمغرب  )١,٨٨(، ولبنان   )٢,٧٢(، وقطر   )٣,٨٧( ثم الكويت    ٣,٩٨ تلـتها البحرين بعالمة      ٥,٣٨عالمـة   

، والجمهورية  )٠,٥١(، ومصر )١,١٢(، والمملكة العربية السعودية   )١,٢(، وعمان   )١,٤٦(، واألردن   )١,٥٢(
لهاتف الثابت، فقد أتت اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة        أما فيما يتعلق بسوق ا    ). ٠,١(العربـية السـورية     

، والمملكة  )١,٩٥(، والكويت   )٢,٠٤(، ولبنان   )٢,٣(، ثم البحرين  )٢,٥٤( تلتها قطر  ٢,٩٦األولـى بعالمـة     
، )٠,٩٣(، ومصر   )٠,٩٨(، والجمهوريـة العربية السورية      )١,١٩(، واألردن   )١,٤٢(العربـية السـعودية     

 ).٠,٣٥(غرب، والم)٠,٨٥(وعمان 
 

بنـت المجموعة االستشارية العربية هذا التقرير، الذي يصف بوضوح توجهات الدول العربية، على              "
الـتقارير الوطنية حول االتصاالت التي أعدتها الدول العربية األحد عشر خالل الفترة الماضية وعلى العديد                

ركز فريق العمل   . "االستشارية العربية صرح السيد جواد عباسي مدير المجموعة       ".من أعمال البحث األخرى   
لديـنا على األسواق العربية لالتصاالت خالل السنتين الماضيتين، وهذا أعطانا فرصة فريدة لتقديم مثل هذه                

 .أضاف السيد عباسي." المقارنات اإلقليمية لخدمة كل المهتمين
 

   العمود الفقري لشبكة اإلنترنت-باء
 

 زيادة انتشار اإلنترنت  -١
 

أحـد القضـايا الهامة لتحقيق وصل األردنيين تتعلق بإزالة األمية في اإلنترنت وزيادة معدل انتشار                
 .وهذا يمكن تحقيقه من خالل زيادة انتشار الحواسيب الشخصية وتخفيض تكاليف االتصال. اإلنترنت

 
  مقارنةً مع    يعزى ضعف انتشار الحواسيب الشخصية جزئياً إلى الكلفة المرتفعة للحواسيب الشخصية          

مستوى الدخل الوسطي للفرد وعدم وجود برامج تمويل تجعل الحواسيب الشخصية بمتناول المجموعات ذات              
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وكبديل، يتمتع األردن بعدد متزايد من مقاهي اإلنترنت ونقاط الولوج العامة، حيث يستطيع             . الدخـل األدنـى   
نفقات األساسية لإلنترنت المتمثلة بشراء حاسوب      األردنيون استخدام الوب بأسعار زهيدة دون الحاجة لتحمل ال        

 .شخصي وملحقاته
 

تحرص الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات على جعل كلفة االتصال منخفضة لألفراد والشركات،            
ممـا يشـجع نشاطات التجارة اإللكترونية، والتوجه نحو االقتصاد العالمي، والتفاعل مع المجتمع االقتصادي               

 في المحصلة ستستمر الجمعية في محاوالتها لجعل مؤسسة االتصاالت األردنية تحافظ على معدل              . العالمـي 
 .تخفيض األسعار خالل السنوات القادمة

 
التعلـيم هو األداة األقوى إلقناع اآلباء المترددين بأن اإلنترنت ستقدم ألوالدهم فرصة الحصول على               

 الوعي والشائعات حول حوادث نتجت عن تعرض        تنبع المعارضة من نقص   .  مكاسـب هامـة وضـرورية     
 .األوالد لمواد خالعية عبر اإلنترنت

 
تعد الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات حالياً نشرة سهلة القراءة حول اإلنترنت، تبين كيف تعمل              

خالل اإلنترنـت، والمـواد والمعـارف المـتوفرة على الوب، وكيف يمكن لألطفال أن يحسنوا تعليمهم من                  
في نفس الوقت ستقدم الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات  برمجيات    .  الوصـول إلـى هـذه التكنولوجيا      

 .مجانية للعائالت التي ترغب بمراقبة ما يراه أطفالها
 

   مزودو خدمات اإلنترنت ومزودو خدمات التطبيقات-جيم
 

مة اإلنترنت على الخدمات عبر     يحصل مزودو خد  .  مزودي خدمات اإلنترنت   ١٠يوجـد في األردن     
اإلنترنت عبر الكبل أرخص    .  ، وعبر األقمار الصنعية   FLAGالكبل الضوئي البحري من شركة      : طريقتيـن 
 .وأسرع

 
 كان لكل   ١٩٩٧في عام   ). ٢٠٠٣في عام    (200MBعـرض الحـزمة اإلجمالي في األردن حوالي         

 وارتفع إلى   20M عرض الحزمة إلى      وصل ٢٠٠١، وفي عام    8MBمـزود خدمة خط خاص سعته اإلجمالية        
155M استعداداً لتقديم خدمة ADSL. 

   الوصول-دال
 

 وصل األردنيين عبر وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -١
 

اعتبرت مبادرة وصل األردنيين أن جعل الوصول إلى الحواسيب واإلنترنت لجميع الطالب األردنيين             
 .من أولى األولويات

 
على سرعة عالية عامل هام في تحقيق أهداف مبادرة وصل األردنيين لتقديم السعة               إن الحصول   

في هذا السياق تتعاون كل من      .  الالزمة للمؤسسات التعليمية الموجودة حالياً والمخطط إحداثها في المستقبل        
 التخطيط،  وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة             

تربط هذه الشبكة   .  باإلضافة إلى مؤسسات حكومية أخرى إلعداد دراسة تفصيلية إلنشاء شبكة تعليمية واسعة           
 مركز اجتماعي   ٦٧ مدرسة أهلية، و   ٢٣ مدرسة حكومية، وثمان جامعات حكومية، و      ٣٠٠٠بين أكثر من    

 . مليون أردني١,٥، وهذا يشمل حوالي ٢٠٠٥بنهاية عام 
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 :هذه الشبكة الواسعة ما يليتتضمن فوائد 
 

 تشجيع برامج التعليم التعاونية؛ )أ(
 جعل المحتوى التعليمي متاحاً لكل األردنيين، والمساهمة في إتاحة فرصة التعليم مدى الحياة؛ )ب(
دعم مجال واسع من التطبيقات التي تتطلب سرعة نقل عالية، بما في ذلك المحتوى متعدد                 )ج(

 الوسائط؛
تطوير بناء تجمع يضم محتوى التعليم اإللكتروني والتطبيقات والخدمات للتصدير            تشجيع   )د(

 اإلقليمي والعالمي؛
 تحقيق متطلبات الربط الشبكي للمستخدمين الخاصين؛ )هـ(
 ".اقتصاد المعرفة"تحريض تطوير مهارات  )و(

 
 والكلفة إلنشاء الشبكة    تحّضر الحكومة األردنية اآلن خطة تنفيذ لتحدد أفضل السبل من ناحية الجودة           

 .الواسعة
 

   انتشار الحواسيب الشخصية-هاء
 

 إنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل وزارة التخطيط  -١
 

ونظراً لضعف فائض الدخل    . يعتبر الوصول الجماهيري عنصراً هاماً في مبادرة وصل األردنيين         
الحواسيب الشخصية واإلنترنت في المنازل والشركات الصغيرة       فإنه من غير الواقعي االفتراض أن انتشار        

ولذلك .  في األردن سيشهد زيادات هائلة، حتى بوجود حمالت توعية وتسويق جادة تقوم بها الحكومة                
 .ستستمر نقاط الوصول العامة في لعب دور هام في األردن خالل السنوات العشر القادمة

 
سباقاً في زيادة قدرة الجمهور على الوصول إلى تكنولوجيا         كـان جاللـة الملـك عـبد اهللا الثانـي            

 .المعلومات من خالل إطالق المراكز االجتماعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات
 

المراكـز االجتماعـية األردنية لتكنولوجيا المعلومات هي مخابر حواسيب كاملة التجهيز توضع في              
توضع هذه المراكز في أماكن استراتيجية في التجمعات        . ة سابقاً المراكز االجتماعية ومراكز الشباب الموجود    

السـكنية واألرياف، وتقدم الخدمات غالباً للنساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة الذين ال يمكنهم بدونها               
 . في حالة عمل فعلي٦٧حالياً هناك واحد وأربعون مركزاً من أصل .  الوصول إلى التكنولوجيا

 
تعاون البالط  . لمعلومات الوطني، باعتباره وكالة تنفيذية، بإحداث وحدة إدارة للمشروع        قـام مركز ا   

الملكي ووزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمات غير الحكومية المحلية والجهات المانحة             
 .ماتالدولية في بناء وتجهيز وتمويل المراكز االجتماعية األردنية لتكنولوجيا المعلو

 
تتضـمن الخدمـات التي تقدمها المراكز االجتماعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات تصفح اإلنترنت،             

الحواسيب، الطابعات، أجهزة الفاكس،   (والخدمـات الداعمـة للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت          
تدريب القيادات، الحاجات   (اعي  ، وبرمجـيات تعلـيم اللغة اإلنكليزية، وخدمات توجيه التطوير االجتم          )إلـخ 

 .، والتدريب على المهارات األساسية للحاسوب)الخاصة، إلخ
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 دورة تدريبية شملت    ٧٣٧ أن عشرين مركزاً أقامت       ٢٠٠٢أبريل  /بينت دراسة نُشرت في نيسان    
ل بينت هذه الدراسة أيضاً أن معظم المراكز تمكنت من تغطية نفقاتها التشغيلية من خال                .  متدرباً ٧٤٣٧

المراكز التي كانت في المناطق الريفية الفقيرة لم تستطع أن          .  العائدات التي كانت تجنيها من رسوم التدريب      
تغطي نفقاتها، ولذلك التزمت الحكومة األردنية بدعمها على المدى الطويل لتبقى محاِفظة على أجور التدريب               

 .المنخفضة
 

م والخاص لنشر وتعميق الخدمات التي تقدمها هذه        بـدأ اآلن تشـكيل عالقات شراكة بين القطاع العا         
لتوجيه هذه العملية، تُجري وحدة إدارة المشروع دراسة تقييمية تشمل المجتمعات التي توجد فيها              .  المراكـز 

في بعض الحاالت البد من تقديم . هـذه المراكـز بهـدف بناء نموذج طويل األمد لطريقة عمل هذه المراكز           
ـ      اعتماداً على حاجات ومتطلبات كل مجتمع يمكن أيضاً تقديم خدمات إضافية أو .  يةتسـهيالت البنـية التحت

توسيع الخدمات القائمة، ويتضمن ذلك خدمة الرعاية الصحية، والتدريب على الحكومة اإللكترونية، وخدمات             
 .نتطوير األعمال مثل البحث عن األسواق وشرح قواعد التجارة اإللكترونية للمستثمرين المبتدئي

 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بناء اإلمكانات في  -رابعا

 
 نتشارالوعي واال  -ألف

 
 يحصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوبة لتدريب كل موظفي الحكوم  -١

 
 وزارة تكنولوجيا المعلومات    تالحكومة اإللكترونية، بدأ  نشر ممارسات   المستمرة ل هـا   جهودضـمن   

برامج كجزء من     الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    التدريب للحصول على  لة األولى من    واالتصـاالت المرح  
  مليون دينار أردني، وتهدف إلى     ٢,٥بلغت تكلفة هذه المبادرة     .  الهادفة إلى إزالة األمية المعلوماتية    تدريب  ال

ـ  ٢٠،٠٠٠تدريـب    وجيا المعلومات  تكنولجعلهم ملمين ب   و ،  المملكةاً موزعين في كل أنحاء       حكومـي  اً موظف
 .٢٠٠٥بحلول العام واالتصاالت 

 
 ة في تكنولوجيا المعلومات،    األساسيالمهارات  برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب تعلم       تضـمن   ي

معالجة و، Windowsنظام التشغيل بيئة و، مدخل إلى تكنولوجيا المعلومات  : هيوُيقَسـم إلـى أربـع مركبات        
  سيجري تدريس مقررات هذا البرنامج باللغة العربية،       للمرة األولى،   و  .نتاالتصاالت واإلنتر و،  نصـوص ال

الكراسات ونشرات التوعية الموجهة    لبرنامج ترجمة كل      تضمن اإلعداد ل    .ةليزينكإلإلى تعليم اللغة ا   باإلضافة  
 . في البرنامجمشتركةالحكومية المؤسسات دى الالتدريب ومنسقي التدريب لإلى كٍل من القائمين ب

 
 jo.IT.wwwموقع   -٢

 
قاعدة معطيات حول المختصين    من نوعه في المنطقة،       األوليتضمن هذا الموقع، الذي ُيعتبر       

على بناًء  ،  ٢٠٠٠ العمل بإنشاء هذا الموقع في أوائل عام         بدأ .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن    ب
معلومات عن  الجمع  لعلى الشبكة   متاحة  انات  تطوير قاعدة بي  الثاني  عبداهللا  الملك  طلب صاحب الجاللة    

بلغ عدد   و  جداً ةهذا المشروع ناجح    كانت بداية     .األردنفي تكنولوجيا المعلومات المتوفرة في      مهارات  ال
بدأت سريعاً  بيانات المستخدمين   ل ةمستمرالتحديث  الولكن عمليات اإلدخال    ،  شخصاً ٥،٠٠٠المسجلين حوالي   

 .التراجعالتدهور وب
 

 االتصاالت إدارة هذا المشروع إلى    المعلومات و وزارة تكنولوجيا   أوكلت  تنعش الموقع ووظائفه،    لكي  
المتوفرة  بياناتاستخدمت الجمعية كل ال     .٢٠٠١عام  في منتصف    تكنولوجيا المعلومات األردنية ل جمعـية   ال

م إجراء مقارنة بين المتوفر     من ث في األردن، و  المتوفرة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    في  مهارات  اللتقييم  
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التي التي نتجت عن هذه المقارنة، و     الوثيقة   .الخاص لقطاعشركات ا لعلى المدى القصير    حالية و الحاجات  وال
 .٢٠٠١عام نهاية في نُِشَرتْ وقُدَمتْ إلى الجمهور الحرجة، مهارات حددت الوأظهرت التباين 

 
تكنولوجيا مباشر للمختصين ب  شامل  تطوعي  م  دعالمتمثلة بتقديم وحدة     –مهمـة المشـروع     تحقـيق   ل

 اقترحت  -خالل برنامج منظم  من  مهاراتهم وخبرتهم   تفيدهم في تحسين    المعلومـات واالتصـاالت األردنيين      
 األنشطة    التي تتضمن   www.IT.jo إطالق المرحلة الثانية من مشروع       تكنولوجيا المعلومات األردنية ل جمعية  ال

 :التالية
 
 ؛تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن والخارجمع المختصين بات تقوية العالق )أ(
 ؛ الالزمة للتعريف بهاإلعالنية ودعاطالق حمالت الالموقع، وإإعادة تسمية  )ب(
 ؛التباين كل ثالثة أشهر وتحليل ،حاجات الشركات وتقييم المهارات المتاحةإعادة  )ج(
 وإنشاء  -الكليات ومراكز التدريب    ومع الجامعات   ت  اتفاقياخالل  من   فرص التدريب    تقديم )د(

 ؛الحرجةالمهارات في تدريب الصندوق لدعم 
حسين تمن خالل   في تطوير الموارد البشرية     بسخاء  القطاع الخاص على االستثمار     تشجيع   )هـ(

 ؛تطوير الموارد البشريةة لساسيالبنى األ
ضمن بما ي  الوظائف   ة متعدد ةشاملونية    ليصبح بوابة إلكتر    www.IT.joموقـع   بـناء   إعـادة    )و(

 .اتيةالعملية والوظيفية و المالي عمله من النواحياستمرار
 

فقط من خالل تطوير البوابة اإللكترونية بما يحقق        الذاتي  في التمويل   االستمرار  يمكـن تحقـيق هذا      
 .التوقعات الحالية والمستقبلية للمستخدمين

 
وواضحة بين  مباشرة  كآلية اتصال     www.IT.joيتضمنها موقع   تي  بيانات ال الخدم قاعدة   ستَسوف تُ 

تطوير جديدة أو   في إيجاد فرص عمل     األفراد  ه البوابة   ساعد هذ تس .باحثين عن عمل  الأصحاب العمل و  
  .الجددعاملين  وتوظيف ال نتقاء  تزويد أصحاب العمل بأداة شاملة ال     إلى  الحالي، باإلضافة   هم الوظيفي   وضع
 يمكن التقدم   .فرص العمل قاعدة بيانات   البحث ضمن   ، و )مجاناً( ليسجبالتباحثين عن عمل    لبوابة ل سمح ال تس
المتوفرين الوكالء األذكياء    باستخدام   البحث المباشرة، أو  خدمة  باستخدام  وذلك إما   الشبكة،  العمل عبر   طلبات  ب

 مخزنة  ومعاييرمسبقاً  معرفة  بحث  عبارة عن عمليات    الوكالء    .ن عن عمل  يباحثالأصحاب العمل و  لكٍل من   
 أكثر ابطوبرالعمل  طالب  الواردة لتزود    البريد اإللكتروني    رسائلو قاعدة البيانات تُطَبَّق دورياً على كامل     

، أو  )لقاء رسوم (إما على الشبكة    إرسال المعلومات حول فرص العمل       أصحاب العمل    يستطيع   .تفصيالً
  تُستقبل   .لملخصاتالتي تتضمن كل ا   قاعدة البيانات   في  ث  بحيدفعون اشتراكاً شهرياً لقاء السماح لهم بال       

 حيث توجد وظائف إضافية لغربلة      صاحب العمل الخاص ب مكان العمل   تضاف إلى   الشبكة و عبر  الطلبات  
 .التقييم األوليوالمعلومات 

 
 الحواسيب في المدارس  -اءب

 
 التدريب المهني  -جيم

 
في  معلومات واالتصاالت المحلية والجامعات ضعيفةً    العالقـات بين صناعة تكنولوجيا ال     مـا زالـت     

آلية البد من إيجاد    النهاية،   في   .وتعاون أفضل تواصل  خالل  من  هذه الروابط     ينبغي تقوية     .راهنالوقـت ال  
عدد من األنشطة    البدء بتنفيذ    تكنولوجيا المعلومات األردنية ل جمعية   ولذلك تنوي ال   ،لتخطيط التنسيق رسـمية   

 :نهام
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ـ  )أ( ب لطالرفع سوية ا  تعريف األهداف المعينة ل   تعنى ب  عمل رفيعة المستوى     مجموعـة اء  إنش
 ؛دقيقةأولويات وبرامج ، وفق هجاوالمنات الكليو

 
ووزارة  التربية والتعليم،    ةوزار بين   تنسيق أهداف التدريب والتعليم   بمهمة  لجنة العمل   تكليف   )ب(

 من مستوى المدرسة االبتدائية   ، بدءاً   تصاالتووزارة تكنولوجيا المعلومات واال   عالي،  التعليم ال 
بما توجيهي  المتحان  اال نظام   مراجعةعلى سبيل المثال،      .ما بعدها الجامعة و وصـوالً إلـى     
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على دخول ميادين الدراسة في بطاليضمن قدرة ال

 
المطلوبة تدريب للتعرف على المهارات     في قواعد بيانات التشغيل وال    المتجمعة  اسـتخدام المعلومات    

 .جامعيالتعليم ال و،الحكومة اإللكترونيةوالتعليم اإللكتروني، خطط  في اوفجوات التدريب وإدراجه
 

 القطاع الخاص ومؤسسات التعليم الجامعي    التي ال يستطيع     لسد الفجوات    ةالمانحالجهات  مع  التنسيق  
 .سّدها

 
من من االستفادة   التي تمكن الشركات    والمؤسسات التعليمية   ناعة  الصبين   المشاريع المشتركة    تأسيس

تحسين هذا النوع من الشراكات بتطوير الجانب العملي في الكليات من خالل           سمح    كما ي   .خـبرة الجامعـات   
 .البحث والتدريسفائدة جودة و

 
 التعليم الجامعي  -دال

 
 .سنويامتدرب   ٢،٠٠٠إلى  جيا المعلومات   تكنولوبخصائيين  يصل عدد المتدربين األردنيين ليصبحوا أ     

في نهاية  خريجاً ٩٤٢الحاسوب وهندسة م وعلبلـغ عدد الخريجين الذين يحملون شهادات في مجاالت تتعلق ب   
 ٢٠٠٠حوالي  بردنية والكليات سوق العمل المفتوح      األجامعات    تـرفد ال    .١٩٩٨-١٩٩٧السـنة الدراسـية     

 .سنةات المتوسطة في الالمهارشخصاً من ذوي 
 

ت المؤسسات  أجبرقد  وتكنولوجيا المعلومات،   تدرك الحكومة األردنية أهمية التعليم في تطوير قطاع         
الحاسوب في المؤسسات التعليمية    م التعليم المعتمد على     يتقدتشمل  إصالحات جذرية   التعليمـية علـى إدخال      

 .الحكومية والخاصة
 

المتعلقة بتكنولوجيا  المجاالت  المتخصصة في   ة  خاصال و ةعام والتدريب ال  تعلـيم المؤسسـات   تُعتـبر   
 .وطنيالتطور التوجيه مراكز المعلومات 

 
والجامعات األردنية ية، هاشمالجامعة ، والم والتكنولوجياوالجامعة األردنية للعلوجامعة األردن،  لـدى   

السنة مل  تمتد على كا  تطوير البرامج   لتكنولوجـيا المعلومات، وتقدم مناهج متخصصة في        األخـرى كلـيات     
 .الدراسية

 
ـ   الخـذت   ات أصدرت و،  نترنت في األردن  حول اإل وعي  صارمة لنشر ال   إجراءات   يةحكومـة األردن

ين ردنيإلى بيوت األ  اإلنترنت   تصل   .رس االبتدائية في األردن   افي المد إلزامياً   لجعل تعليم الحاسوب     اتتوجيه
حّسن لفرص العمل على وجه     في الحياة بصفة عامة، وكم     للتقدم    طريقةً يين األردن لدى، وتُْعتََبر اإلنترنت    اًيومي

 .الخصوص
  

 )RSS(  الجمعية العلمية الملكية
 

 يةلياباناوكالة  ال تهلتكنولوجيا المعلومات الذي موّ   مركز تطوير   دير  كانـت الجمعـية العلمية الملكية ت      
م و عل  في سشهادة البكالوريو ممن حصلوا سابقاً على       طالباً ١٢٠المركز حوالي   هذا  ج  يخّر. لـتعاون الدولي  ل

 .وبرمجة اإلنترنتالمتقدمة في تكنولوجيا المعلومات مهارات بعد أن يتدربوا على الالحاسوب، 
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 معظم هذه المراكز    ،اإلنترنتقدم دورات في     مراكز تدريب متخصصة في األردن ت      ١٠هناك حوالي   
األردن  إلى IBM وشركة Oracleها شركة    دخلت الدورات التدريبية التي تقدم     .مايكروسوفتمعتَمدة من شركة    

تطبيقات م الحاسوب خبرة جيدة في       و من الخريجين الجدد في عل      في المائة  ٤٠لدى    .١٩٩٥عام  منذ  
 .وحقول برمجة اإلنترنت األخرىالمخدمات الفعالة 

 
في تكنولوجيا المعلومات إلى طالب     تدريبيه  قديم دورات   على ت مؤخراً  شـركة ميكروسوفت     وافقـت 

خدام أبنية جامعة األميرة  على استSUN Microsystemsشركة باإلضافة إلى ذلك، وافقت   .معـة الـيرموك  جا
 .الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل لدى الشركة مستقبالًب لتدريب طالسمية 

 
 الحاسوبوهندسة م وعلبالمتعلقة االختصاصات  الجامعات األردنية في طالبتوزيع   -٢الجدول 

١٩٩٧/١٩٩٨ 
 

 المقبولون المسجلون متخرجونال
 ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع

 الموضوع

 م الحاسوبوعلاختصاصات       
- 

١٨٥ 
٦٨٣ 

- 
٢١ 
٢٠٧

- 
١٦٤ 
٤٧٦ 

٧٢ 
٦٩٨ 
٤٧٧٨ 

٣٠ 
١١٩ 
١٣٢٣ 

٤٢ 
٥٧٩ 
٣٤٥ 

٧٢ 
١٣٢ 
١٢١٥ 

٣٠ 
٣٧ 
٣٨٦

٤٢ 
٩٥ 
٨٢٩ 

 تكنولوجيا المعلومات
 نظم المعلومات

 الحاسوبم وعل
 هندسة الحاسوباختصاصات       

٦١ 
٩ 
١٧ 
٧١ 
- 

٦ 
- 
٣ 
٢ 
- 

٥٥ 
٩ 
١٤ 
٦٩ 
- 

٥٤٥ 
٣٢٤ 

- 
٥١٦ 
٣٣ 

٥١ 
٢٨٤ 

- 
٢٠ 
٢ 

٤٩٤ 
٢٩٦ 

- 
٤٩٦ 
٣١ 

١١٤ 
٨٤ 
- 

١٠٠ 
- 

١٠ 
٨ 
- 
٢ 
- 

١٠٤ 
٧٦ 
- 
٩٨ 
- 

 هندسة الحاسوب
 ةهندسة اإللكترونيال

 تكنولوجيا الحاسوب
هندسة اإللكترونيات 

 االتصاالتو
 صاالت هندسة االتو

 ةهندسة التطبيقياختصاصات ال      

٢١ 
٣٧ 
٤١ 

- 

٤ 
١ 
١٠ 

- 

١٧ 
٣٦ 
٣١ 

- 

١٩١ 
٢٣٣ 
٢٠٨ 
١٢٥ 

٢٤ 
٦١ 
٥١ 
٣٠ 

١٦٧ 
١٧٢ 
١٥٧ 
٩٥ 

٤٥ 
٥٤ 
٤٤ 

- 

٣ 
١٦ 
١٠ 

- 

٤٢ 
٣٨ 
٣٤ 

- 

 هندسة اإللكترونيات
هندسة الحواسيب 

 تحكموال
 هندسة االتصاالت
 تكنولوجيا الحاسوب

 المجموع ١٣٥٨ ٥٠٢ ١٨٦٠ ٥٩٨٤ ١٧٣٩ ٧٧٢٣ ٨٧١ ٢٥٤ ١١٢٥
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتبتكار في االو والتطوير البحث  -هاء
 

 دعم فرص التدريب  -١
 

 سوف تنشئ الجمعية    ،وا منافسين بقيلحظوةً  ع األقل   يشجتكل األردنيين و  بين  لضـمان تكافؤ الفرص     
أهمية خاصة لدى   هذا الصندوق    ل .يناجتحمتدريب ال األردنـية لتكنولوجـيا المعلومات صندوقاً لتمويل نفقات         

 سيتم الحصول على التمويل من الجهات المانحة، والبعثات         . الموصوفة آنفاً  www.IT.joالمسـجلين في بوابة     
في مستقبالً  المساهمة  تريد   وأي منظمة أخرى     ،القطاع الخاص والحكومة األردنية،   والدبلوماسـية األجنبـية،     

 .في األردنومات واالتصاالت ر مهارات تكنولوجيا المعليتطو
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 التدريب في الشركاتتشجيع   -٢
 

 خريجي تكنولوجيا المعلومات     تزويد ل اًامجنالجامعات، بر  مع، بالتعاون    القطاع الخاص  دأب
  تساعد الجمعية األردنية لتكنولوجيا      .العملميدان  للنجاح في   الضرورية  واالتصاالت والموظفين بالمهارات    

 .ستمر طوال العام  هذه التي ت  تدريب  الب في برامج    مشاركة الطال  من خالل تشجيع     لجهودهذه ا المعلومات في   
 .بعد التخرجللعمل أفضل ا مجهَّزين يكونوللطالب لعملية الخبرة إلى تقديم الهذه البرامج تهدف 

 
تكنولوجيا المعلومات  جراء مسابقة ألفضل مشروع في      إ: ، مثل أخرى أيضاً يجري التخطيط لمبادرات    

برنامج  وكذلك   .تجهيزاتبرامج و تتضمن  جوائز  يقوم به طالب أو عضو هيئة تدريسية، ومنح         االتصاالت  و
خلق   و  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  مجال  في  العمل  المهتمين ب الطالب  توجيه  التوجيه التي تهدف إلى     

معلومات ومتاحة في األردن،    ال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في  تدريب  البرامج  تتضمن  قاعدة بيانات   
 . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   ن العاملين في  موظفيال لتدريب   اً ودعم اًحنَِمقدم  منظمات التي ت  العن  
 . www.IT.jo بشريةالموارد قاعدة بيانات موقع الج هذه المعلومات في اأدرو
 

 هالقطاع ونجاحتطوير مشاركة النساء في   -٣
 

 بنسبة مشاركة النساء في تطوير قطاع تكنولوجيا        جداًنولوجيا المعلومات مهتمة    الجمعـية األردنية لتك   
 في الوقت الراهن ما     .ذلكملحوظة في   زيادة  حصول  شجع  وف ت ، وس في األردن المعلومـات واالتصـاالت     

من أنجح شركات تكنولوجيا    داً  القطاع في مستويات ضئيلة، بالرغم من أن عد       هذا  في  تـزال ملكـية النساء      
د بعدالجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات  شارك ت.نساءالوطنية تملكها أو تديرها     علومـات واالتصاالت    الم

 .القطاعهذا المشاركة األنثوية في تي تهدف إلى االرتقاء بنشطة المن األ
 

 في الشركاتتنمية الموارد البشرية أقسام تحديث إنشاء و  -٤
 

دارة الموارد  متطورة إل إنشاء أقسام   إلى  واالتصاالت المحلية   تحـتاج شـركات تكنولوجيا المعلومات       
ال تكون  وقد  ،  نسبياتنمية الموارد البشرية تُعتبر ُمكلفة      أدلة    إن أنظمة و    .يةدارضـمن هـياكلها اإل    البشـرية   

 الجمعية األردنية   طور  ت  .أهميتها البالغة المتوسطة، بالرغم من    الصغيرة و الشركات  مـن   كثـير   بمتـناول ال  
كل  على    مجاناً اً لتطوير الموارد البشرية، يوزَّع    دقيقو شامالًاً  نظامتضمن  ، ي هيكالً عاماً  نولوجيا المعلومات لتك
بسيطة وتصحيحات على هذا النظام  تعديالت  وف تستطيع الشركات األعضاء إجراء      س  .األعضاءشـركات   ال

 سوف تتحمل الجمعية األردنية     .لتحصـل كـلٌّ مـنها علـى دليل ونظام تنمية الموارد البشرية الخاص بها              
سنوياً لتتوافق مع آخر المستجدات     الوثيقة  لتكنولوجيا المعلومات نفقات إعداد الهيكل العام، وسوف تحّدث هذه          

 .والتطورات
 ردناألبرنامج سفراء   -٥

 
هامة في المؤسسات التي يعملون لديها والمجتمعات       مناصب  ين المهاجرين   ردنييحتل الكثير من األ   

إلى باإلضافة    و  .نساب إلى األردن  من األعمال ت  كمية هامة   تي يعيشون فيها، ولذلك فهم يستطيعون جعل        ال
على المستثمرين األجانب   تشجيع  الخارج  في  قيمون  ماألردنيون المؤثرون ال  هذا الدفق من األعمال، يستطيع      

 ستطور الجمعية   ل هؤالء األفراد  مث لالستفادة من    .طموحاتهممكان يستطيعون فيه تحقيق     األردن ك النظر إلى   
فاعلين المقيمين في   األردنيين ال يهدف إلى تزويد     الذي   "ردناألبرنامج سفراء   " األردنية لتكنولوجيا المعلومات  

يتضمن هذا   .رائهم بين نظ   تمثيالً فاعالً  ل بلدهم يمثليتمكنوا من ت  الخارج بالمعرفة والدعم الضروريين      
دوات كل ما يتوفر من األ    دعائية، و ومواد  إحصاءات،  وإنجازات األردن،    عن   تقديم معلومات حديثة  البرنامج  

 .الخارجقضيته في سمعة األردن ودعم أن تالتي يمكن 
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 مراكز التميز  -٦
 

 األمريكية الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات والمنظمة        المشترك بين  ، هذا المشروع  الهـدف من  
التي ، و صناعة تكنولوجيا المعلومات في األردن    توطين  ساعدة في إنشاء و   مال ،الشرق األدنى ئي  الجلمسـاعدة   

الجامعة خريجي  سيدرب المشروع     .عاليةالجودة  الذات  اً من فرص العمل     آالف مـع مـرور الزمن       سـتخلق 
على إيجاد أو   هؤالء الخريجين   سيساعد   و ،مستوى دولي ذي  خلق كادر مهني    بهدف المساهمة في    األردنـية   

 .خلق األعمال
 

 بين العرب   ١٩٦٧ عام    نتيجة حرب  ١٩٦٨الشرق األدنى في عام     ئي  الج لمساعدة   األمريكيةالمنظمة   تُأنِشئ
 اتإعانبدأت المنظمة بتقديم    في البداية     . الفلسطينيين  النازحين ، لمسـاعدة مـئات اآلالف مـن       وإسـرائيل 

 ،المستقبللمدة طويلة في    تستمر  يمكن أن   أن آثار الحرب على المجتمع الفلسطيني       لكنها الحظت   الطـوارئ،   
 .للنمو االجتماعي واالقتصاديكون أساساً  في تنفيذ المشاريع التي ستتولذلك بدأ

 
 بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -خامسا

 
 شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -ألف

 
 وتطويره  القطاعالجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات وتمثيل  -١

 
لتطوير وطنية   مبادرة   نتيجة ٢٠٠٠ مايو/في أيار تأسسـت الجمعـية األردنية لتكنولوجيا المعلومات        

 .)REACH ريتش مبادرة(في األردن تكنولوجيا المعلومات قطاع 
 

شركات منظمة خاصة غير ربحية تطوعية، مهمتها تمثيل        الجمعـية األردنـية لتكنولوجيا المعلومات       
 .ةالسوق العالميواالرتقاء بها إلى مستوى ، وجيا المعلومات األردنية تمثيالً فعاالًالبرمجيات وتكنول

 
كل األنشطة المتعلقة بصناعة لتكنولوجيا     تمـثل الجمعـية األردنية لتكنولوجيا المعلومات نقطة تجّمع          

 البرمجيات  هي مفتوحة لكل المؤسسات العاملة في مجاالت تطوير ودعم         و ،المعلومـات واالتصاالت األردنية   
األهداف تحقيق  خالل  أداء رسالتها من    قترح   وت .في تكنولوجيا المعلومات  القـيمة المضـافة     ذات   واألعمـال 

 :التالية
 

الحكومة التفاعل مع    ل مصالح صناعة تكنولوجيا المعلومات و       يمثت –صناعة  القضايا  دعم  
 .القات العامةالعوطنية والقيام بمهام ح المبادرات الااقترو الدولية، المجموعاتو
 

تشجيع رأس المال المغامر ومساعدات التأسيس الحكومية،        –ستثمار في األردن    االفـرص   تشـجيع   
 تكنولوجيا المعلومات   ل صناعة يمثوتالتصدير،  المحلية التي تسعى إلى     المجموعات  مـع   عالقـات   لتأسـيس   
 مواقعها من خالل    ونشراألعضاء  حول   قواعد البيانات    ادعدوإ في المؤتمرات والمعارض التجارية،      األردنية
 .مواد الدعاية واإلعالن والروابط واإلخباريةنشرات الالوب و

 
ونشر المعلومات حول   دراسات السوق،   إجراء   –بيانات عن واقع السوق     الث و ابحباألد الصناعة   يزوت

 .توجهات السوقورصد الفرص اإلقليمية والدولية والمحلية، 
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التوثيق تشجيع مؤسسات    –الجودة في صناعة تكنولوجيا المعلومات      ط  ضبلتوثيق و تحقيق المعيرة وا  
 .عقود التشغيلمعيرة أخالقيات صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووتعزيز ، القيم الُمضافة التي يمثلونهاو
 

، الحرجةعمل مع المؤسسات التعليمية للتركيز على المهارات        ال -تنمية الموارد البشرية    دعـم جهود    
ـ وت التدريب العملي التي    برامج   إنشاءتعاون مع الجامعات الخارجية، و    العالقات مع الجامعات المحلية و     ال ةقوي

 .اتالجامعتفيد طالب 
 

وإعالم األعضاء بأي   ،  شهادات التوافق مع هذه الحقوق    ق  يصدت -فكرية  الملكية  الحقوق  تطوير  
صناعة تطور  ؤدي إلى   تمحلية  مات  على إصدار تعلي  عمل  ال، و يطرأ قانون حقوق الملكية الفكرية    تحديث  

 .تكنولوجيا المعلومات
 

الشركات بنشاط عن تحالفات مع     البحث   –صناعة تكنولوجيا المعلومات    في  تحالفات دولية   إنشاء  
 .قصص النجاحرؤوس األموال المغامرة، ونشر ر وجذب يتطوو، ةالعالمي

 
بين أعضاء  بناء وتقوية الجسور      – بينهانزاعات  ال وحّلإدارة العالقات بين الشركات المحلية       

 . والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحةالجامعات واإلعالم والجمعية، وبين أعضاء الجمعية والحكومة
 

 لشباب وتشجيع زيادة الشركات األعمال اروادجمعية   -٢
 

خالل تبادل  من  ن  متميزيشباب   أعمال   غير ربحية، هدفها إيجاد رواد    مؤسسة  لشباب   األعمال ا  روادجمعية  
في االقتصاد  بالمنافسة  سماح لهم   وال األعمال   رواد لتحسين مهارات     الدعم،التدريب و  و التعليماألفكار و 
 .العالمي

 
 الدعمالتدريب و  في   الرئيسيةها  ، نجحت الجمعية في تحقيق أهداف      ١٩٩٩فبراير  /شباطفي  تأسيسها  منذ  

أيضاً هيكالً موجهاً    أنشأت   . األعمال في األردن   وادشاب من ر  الجيل ال التي يحتاجها   والخدمات األخرى   
 تسعى الجمعية إلى تحسين     .نيموظفالوإدارتها،  أعضاء مجلس   واألعضاء،  والمتطوعين،  هدفة تقوية   بالنتائج  

العالقات العامة،  :  الخمسة االنضمام إلى أي من لجانه     باها  ئعضاالروح الجماعية من خالل السماح أل      
وا يعملسياستها و رسم  ساهموا في   ، لكي ي  األعضاء وخدمات   ، العامة، التعليم والتدريب   السياسةدعم  ،  شبكاتال

 . والخدمات التي يقدمونهااألعمال في األردنحسين صورة رواد على ت
 

 عقدة  يعمالن لخلق لشبابالبنك الدولي وجمعية رجال األعمال ا  -٣
 الشركات الصغيرة والمتوسطةلمساندة 

 
غرف  (ةوسيطالمنظمات  هـو برنامج يهدف إلى بناء اإلمكانات يربط بين ال          SMExchangeبـرنامج   

ـ  متقدمة لمساندة  النامية و الدول  الفي  ) االستثمارتشجيع  وكاالت  وجمعـيات الشـركات واألعمال، و     تجارة،  ال
ـ تطو مهمته األساسية هي تشجيع التجارة       .خالل نقل المعرفة والخبرة   الشركات الصغيرة والمتوسطة من     ر  ي
 .الشمال والجنوبدول في الشركات الصغيرة والمتوسطة الستثمار بين وا
 

ـ  على ثالث أدوات ، وقد ُبني (MENA)الشرق األوسط وشمال أفريقيا  في منطقة ذ الـبرنامج حالياً   نفَُّي
 :مصممة لتسهيل انتقال المعرفة
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لمنظمات ابناء اإلمكانات، وعروض وطلبات     معلومات عن برامج    على الوب يتضمن    موقـع    )أ(
 ؛الوسيطة من الشمال والجنوب

منظمة ُينتدب للعمل في    بية  ومنظمة وسيطة أور  ضابط ارتباط خاص بالبرنامج يعمل في         )ب(
 ؛وسيطة في الجنوب لمدة ثالث سنوات

 وشركة التمويل الدولية    البنك الدولي هدفها جعل   مجموعة البنك الدولي     إرشـادية ل   عـروض  )ج(
(IFC)    ارات متعددة األطراف     ووكالـة ضمان االستثم(MIGA)      أقرب إلى الشركات في الدول

مع المنظمات  التي يجري تنظيمها بالتعاون     خالل المؤتمرات والندوات    ، وذلـك من     النامـية 
التي تقدمها شركة التمويل الدولية إلى      خدمات  أفضل السبل لالستفادة من ال    شرح  لالوسـيطة   

 .خاصالقطاع ال
 

 يا المعلومات واالتصاالتتكنولوجاالستثمار في   -باء
 

 وزارة التخطيطلدى ن اإلنتاجية يحستبرامج   -١
 

 ةحكومه ال مولتمشروع   اإلنتاجيةتطوير  برنامج  
 في تسهيل   هلعبت اًكرة أن لدى الحكومة دور    ية، ُبني على ف   ألردنا

ولتحقيق ذلك يمضي   . األردنيين لتحسين حياتهم  جميع  قدرة  
 واكونيلمجتمعات الريفية ل  دى أبناء ا  خلق الفرص ل  نامج في   البر

إلى إضافة   .الذاتية الدعم  و دخلالمولّدة لل الصناعات  مساهمين في   
على البرنامج  سابقة، يركز   الحكومية  المبادرات  الذلك، وبخالف   

ُينفَّذ مشروع  ؤدي كل   ريفي حيث ي  اللتطوير  لطريقة متكاملة   
ستكون النتيجة   . مشاريع أخرى  مباشرةً إلى ضمن هذا البرنامج    

في ائف  الدخل والوظ من توليد   مجتمعات  الفراد و تمكّن األ النهائية  
تلعب الحكومة دور العامل المساعد      في حين   بلداتهم وقراهم،   

 .الداعمو
 

منتدى البحر الميت    نتيجةً ل  اإلنتاجيةتطوير  جاء برنامج   
كانون وزراء في   المجلس  أصدره  قرار  بجرت صياغته   و،  ٢٠٠١ مارس/في آذار الذي ُعقد   الثاني  
 لكي  ،خاصةتعاقد  لجنة  إنشاء  مثل  ،  غير عادية اً  حقوقهذا البرنامج   منح مجلس الوزراء     .٢٠٠٢يناير  /الثاني

 وفي  .مرتبات تنافسية متميزين لقاء   ن  يموظفالتعاقد مع   ُأعطي المشروع حرية      كما    .يسهل نجاح المشروع  
دينار  مليون   ٢٥لية بلغت   ميزانية أو المشروع تمت الموافقة على      اح  نجبإالحكومة  إشارة أخرى اللتزام    

 .أردني
 

وزراء ضمت مجلس الوزراء أيضاً لجنة تنسيقية ، فقد أحدث المسؤوليةمع هـذه المـرونة    ترافقـت   
وحدة رئيس الوزراء،   تي يرأسها   لدى اللجنة التنسيقية، ال    .البرنامجوممثلـي القطـاع الخاص لإلشراف على        

الُمطبَّق في  تمثل األهداف الراسخة المستوى العالي للتنفيذ         .أهدافهالبرنامج ضمن   إبقاء  وتقييم مهمتها   متابعة  
 .الذي يتطلب دعم كل مستويات الحكومة لتحقيق النجاحهذا البرنامج، و

 
 هن اإلنتاجية وأهدافيحست بنية برنامج   -٢

 
ولي البرنامج  ؤمن مس مسؤول  كل    يتمتع    .فعالة هالكنبنية مسطحة   ن اإلنتاجية   يحسبنية برنامج ت  

لعقود مباشرةً، وتؤخذ موافقة الوزير على ا     من قبل المدير     تُتخذ القرارات    .ةالخاصباستقالل ضمن وحدته    

 
  محافظة١٢ مركزاً في ١٩
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 .ول برنامج ؤمس، يدير كالً منها     ن اإلنتاجية يحسة في برنامج ت   مختلفعناصر جزئية   أربعة   هناك   .الرئيسية
 مسؤولويجلس    .خرىالعناصر األ ناصر جزئية أصغر، يساند كل منها        هذه العناصر إلى ع   بعض  تُقسم  

 .يومياًيتناقشون فكار وبادلون األيتفالبرنامج في حجرة واحدة، 
 

 تجمعات القرى  -٣
 

من  ةمجموع تشكل جمعية لكل     . مشروع مشابه في لبنان    فيمن تجربة ناجحة    ى  جمعات القر نشأت ت 
بالتعاون مع  تختار هذه الجمعية،      .ةاالجتماعية واالقتصادي  الخصائص   المتشابهة من حيث  المجتمعات الريفية   

وعين أو كليهما مولداً    أحد المشر   يجب أن يكون      .ضمن منطقتها ن اإلنتاجية، مشروعين للتنفيذ     يحسبـرنامج ت  
 اجيةن اإلنت يحسالذي يقدمه برنامج ت    من التمويل    في المائة  ٣٠تأمين  الجمعية    ُيطلب من     .دخـل للمجتمعات  لل

 .لمشاريعباستمرار االطويل ا على المدى التزامهلتثبت 
 

 شركاتمراكز تطوير ال  -٤
 

كل مركز   يقع   .األردنمحافظات   تغطي كل    اًياستشاراً  عشرون مركز هي   شركاتمراكز تطوير ال  
هي البحث عن   ن  يهؤالء المستشار  مهمة   .من مستوى رفيع  ين  على األقل مستشارَ  لديه  في منطقة مركزية و   

إرشادهم إلى طرق الحصول على     ل جديدة أو توسيع عملهم الحالي و       اعمأبخلق  ين  لرجال والنساء المهتم  ا
تخطيط األعمال  بصفة خاصة، في    ،   المساعدة  يقدم هؤالء المستشارون   .لنجاحالتي تؤمن لهم ا   لموارد  ا
حدة دعم مركزية   هم إلى و  ؤالمستشارون وعمال   يمكن أن يتوجه      .مصادر التمويل الوصول إلى   و التدريبو

مثل األعمال  (األعمال المتخصصة   أو  اإلدارة المالية،   في  خبير  لطلب اإلرشاد من    ان  موجودة في عمّ  
 .متطلبات تكنولوجيا المعلوماتو ، أ)الزراعية

 
مليون دينار أردني، ُيعتبر برهاناً      ٢٥ ، الذي خُصص بميزانية قدرها    ن اإلنتاجية يحسإن برنامج ت  

عندما  فرصهم االقتصادية الخاصة     على خلق أن األردنيين سيكونون قادرين     بلحكومة  إيمان ا ساطعاً على   
ستستخدمه رأس مال   لن اإلنتاجية هو نواة      يحسبرنامج ت تمويل    إن    .عمةاد ال مستقرةالبيئة  تتوفر لهم ال  

ن يحسج ت التي يقدمها برنام   ىخرالدعم األ   أوجه    .جديدةات  حاجولمواجهة   جديدة،   اتمجتمعاتنا لبدء مبادر  
ن يحسبرنامج ت في اعتقادنا أن عمالء       .الموارد، وتأمين   تقنيةالمساعدة  تقع في مجاالت التدريب، وال    اإلنتاجية  

 . ألنفسهم وعائالتهم األمداإلنتاجية سيحولون تلك المساعدة إلى بديل طويل
 

ـ الهـداف   األ  .سكانلبعض شرائح ا  حاجات  تتناسب مع ضخامة    ن اإلنتاجية   يحسة لـبرنامج ت   طموح
 .األردنيوناألفراد  و،القطاع الخاصولحكومة، فعال الذي تقدمه اسيعتمد نجاحه على الدعم الو
 

 تكنولوجيا المعلوماتالمراكز االجتماعية األردنية ل  -٥
 

أن لم يكن أهّم، القوى المحركة      حاليا أحد،   في الوقت الراهن     تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال  تُعتبر  
القطاعات  هاستخدمت أداة   افي حقيقة أنه   تكمن أهميتها    .ية االجتماعية واالقتصادية المستمرة   للعولمة والتنم 

 ،خلق اقتصاد المعرفة  عن طريق    القيمة المضافة    ةدازيفي قدرتها على    لتحسين اإلنتاجية، و  ية  االقتصاد
جدول أعمال  من  ضتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أولوية قصوى       لك تحتل   لذ  .وتحسين نواتج التعليم  

 اًنشاطها باعتبارها   تطوير المعلومات واالتصاالت و    ن تكنولوجيا يتحسالتي تسعى إلى     حكومة األردن،   
 .الجوانب االجتماعية والبيئية واالقتصاديةيطال لتحقيق التطور المستمر الذي اً ووسيلة اقتصادي
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 يشكل  . والمنظمات الدولية  ،اع الخاص القطوالحكومة،  أطلقتها  األردن عدة مبادرات    يشهد   لذلك،   تََبعاً
 .تطور مستمر متعدد األبعادإحراز متكامالً نحو تحقيق أهداف مجمل هذه المبادرات توجهاً 

 
استخدام قوة تكنولوجيا   من منظور   تكنولوجيا المعلومات   المراكز االجتماعية األردنية ل   مبادرة  ُأطلقت  

حادي تحديات القرن ال  لمواجهة  ممت  ُصوألردن،  في ا مستمر  التطوير  العم استراتيجية   في د المعلومات  
 تكنولوجيا المعلومات   ولتحقيق هذه الغاية، سوف تُستخدم شبكة المراكز االجتماعية األردنية ل             .والعشرين
لشرائح السكان البعيدة   المساواة  وتحقيق  ،  وتأمين مصدر الدخل للعائالت   ،  االتكنولوجيلنشر المعرفة ب   كمنصة

 .المعلوماترومة من المحووالفقيرة 
 

تكنولوجيا المعلومات هو تقديم تكنولوجيا المعلومات      للمراكز االجتماعية األردنية ل   الهـدف الرئيسـي     
ومحاولة رأب الهوة الرقمية    ريفية،  المجتمعات  وخاصة ال لمجتمعات المتنوعة في األردن،     إلى ا واالتصـاالت   

هذه   ُينظر إلى     .الرخاء في عصر المعلومات   النمو و في االستفادة من    تلـك المجـتمعات     فـرص   وتحسـين   
من لمعلومات  من وجهتي نظر؛ تتلخص وجهة النظر األولى بأن هذه المراكز ستسهل الولوج إلى ا             األهـداف   

نات الجديدة االتقبالوعي  هذه المراكز نشرتس، ومن جهة أخرى خـالل مراكـز خدمـة تكنولوجيا المعلومات     
 .لتطوير المجتمعخدامها وفوائد است

 
 اآلنتم حتى   (في كل بلدة وقرية      تكنولوجيا المعلومات  مركز اجتماعي ل   إنشاءإلى  تهدف المبادرة   

تزويد تلك المجتمعات باألدوات    ل،  )األردنتغطي  مختلفة  محافظة   عشر   يتسعة عشر مركزاً في اثن    إنشاء  
نظام ل الدخول إلى    يسههذا السياق،     في    .يهاوالحصول عل  والبحث عنها    ، إلى المعرفة  لوصولالالزمة ل 

 .باإلنترنتوكذلك االتصال   ،  التي يتضمنها المعلومات العامة    الكبير من    كّمالو) NIC(المعلومات القومي   
ن تبادل المعلومات المحلية    حّس، مما ي  بين تلك المجتمعات  هذه المراكز ببناء شبكة     سمح  تباإلضافة إلى ذلك، س   

 المحلية والمشاركة   هالنشر معلومات  الالزمة   والتكنولوجياتلك المجتمعات األدوات    وف تتوفر ل  سو.  ابينه
األردن وطنية التي تهدف إلى االنتقال ب     الجهود ال ، وبالتالي المشاركة في     في نظام المعلومات القومي   الفعالة  

 .اقتصاد المعرفةإلى 
 
 مات تكنولوجيا المعلوالفرص في قطاع: في األردنفي تكنولوجيا المعلومات االستثمارات   -٦

 
جد ت وس ،ستفيد من هذا القطاع المتنامي    ت س تكنولوجيا المعلومات فـرص االسـتثمار الجديدة في قطاع        

 : في الحقول التاليةخاصةًو طويل األجل، مستمراًاً نمو
 

 ، والربط الشبكي؛اإلرسالو، ائلرسوالالمعطيات، نقل خدمات  )أ(
قطاعات في تحسين النمو في      اعالً  اً ف دورالتي تلعب   تقليدية  التصاالت غير   االخدمات   )ب(

 ؛األردنالصناعة والتجارة والخدمات في 
 ؛ةيالبرمجالبرمجيات العمومية الجاهزة والخاصة بزبون محدد، والحزم  )ج(
التي تعتمد  صناعية  التخصصية الموجهة لخدمة المشاريع ال      خدمات تكنولوجيا المعلومات   )د(

 ت في مواقع العمل؛اً على تكنولوجيا المعلومامكثفاعتماداً 
  االختبار؛ومراكزومن ضمنها المخابر البحث والتطوير،  )هـ(
 ؛االتصاالتعدات ومومنتجات تكنولوجيا المعلومات،  األجزاء اإللكترونية، تجميعتصنيع و )و(
قيمة المكاتب األمامية ذات ال   وظائف إدارة    التي تقدم    خدمات االتصاالت مراكز تعهدات    )ز(

 .المكاتب الخلفيةات دعم مضافة أو خدمال
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في أنشطة التجارة   على االستثمار   القطاع الخاص    تشجعالتي   يةحكومة األردن السياسـات وخطط    إن  
االستثمارات ؤثر تأثيراً إيجابيا على     ست،  خدمات الحكومة اإللكترونية  على البدء ب  تشجع الحكومة   ، و اإللكترونية

 .في األردنفي تكنولوجيا المعلومات 
 

الحكومة اإللكترونية  تطبيقات  اإللكترونية المتقدمة و   التجارة و التجارة التقليدية خال تطبيقات   سيلعب إد 
 :خالل التطورات األساسية التاليةمن  مباشراً في تحسين األداء االقتصادي في األردن دوراً

 
 ؛األردنتشمل كل  تإدخال شبكة إنتراني )أ(
قطاع محدد  عامة أو متخصصة ب    وبوابات   ،حكومية لإلدارات ال  ة مركزي يةأردنإدخال بوابة    )ب(

 ئها؛وأعضاعمال بخاصة بين جمعيات األو، شركات الةلخدم
 هيكل للتطبيقات المناسبةعام وخلق الخاص وال ينقطاعالالشراكة بين إعادة هندسة عالقات  )ج(
 ؛ن خدمات مركز المعلومات القومييحست )د(
 عمال والبيئة المالئمة إلنشاء الشركات في األردن؛الوطنية لألتحتية البنية مساندة ال )هـ(
شركة، -إلى-تسهيل إجراءات إعادة ابتكار الخدمات والنشاطات الوطنية من أنواع شركة            )و(

 حكومة؛-إلى-شركة، وحكومة-إلى-مواطن، وحكومة-إلى-زبون، وحكومة-إلى-وشركة
 تشجيع إنشاء الشبكات االفتراضية الخاصة وشبكات الخدمات؛ )ز(
تبسيط اإلجراءات الحكومية وإنشاء عمليات معيارية في التطبيقات الحكومية وتطبيقات خدمة            )ح(

 الشركات؛
 تطوير دور الحكومة في تشجيع الشركات الناشئة؛ )ط(
 والتوظيف، ضمن بيئة تتيح التعامل بين       الشراءو عمليات التوريد بالمرونة في معالجة    السماح   )ي(

حكومية تتيح التعامل بين المؤسسات ال     وفي بيئة    ، من ناحية  )شركة-إلى-شركة(الشركات  
-إلى-دخال عمليات من نوع حكومة    فتح الفرصة إل  ، مما ي  )حكومة-إلى-حكومة(المختلفة  
 شركة؛

التوثيق آليات  ووطني   نظام الدفع اإللكتروني ال    الالزمة إلدخال التشريعية  اإلجراءات   تسريع )ك(
 وطنية؛الوالتحقق اإللكتروني 

 عالمي؛ن مشاركة األردن في نظام التجارة اليحست )ل(
 ات؛ر الخدميصدإدخال نشاطات ت )م(
  والخاصة؛الحكوميةلتقديم الخدمات بيئة كاإلنترنت الذي تلعبه دور مساندة ال )ن(
 ؛م أنشطة السوق الداخليةيظتن )س(
 .ن الجهة الثانية م األعمالقطاعومن جهة الضريبة وين السلطات الجمركية تسهيل التخاطب ب )ع(
 

 فوائد االستثمار في األردن  -٧
 

 االستثمار األجنبي إلى    هاسيحضرالتي  الفوائد  ب ١٩٩٥لعام   ١٦ رقماالستثمار  تشجيع  قانون  يعترف  
 . لتشجيع رجال األعمال المحليين أيضاًاًاألردن، ويتضمن بنود
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الصناعة، : يةالجمركئب والرسوم   بمعاملة خاصة فيما يتعلق بالضرا     األردن القطاعات التالية     يخّص
االستجمام، مراكز  التسلية و ، مجمعات   يةالحديدك  سكالالبحري،  النقل  الزراعة، الفنادق، المستشفيات،     

 :نهافوائد كبيرة، م يتمتع المستثمرون ب.اتالمؤتمرورض االمع
 

 ية؛الجمركالرسوم من اإلعفاء  )أ(
 .عفاء من الضرائباإل )ب(

 
 ارضمانات االستثم  -٨

 
القانون يسمح  .  نفسهاالمعاملة  المستثمرين األردنيين وغير األردنيين     ستثمار  االقانون  يعاِمل   )أ(

لمشاركة بأي نشاط   اامتالك أي مشروع بالكامل أو جزئيا، أو        بردنـي   للمسـتثمر غـير األ    
 ؛اقتصادي في المملكة، باستثناء بعض الخدمات التجارية التي تتطلب شريكاً أردنيا

ال يمكن أن تكون قيمة االستثمار غير       ،  الحكوميةقابضة  الشركات  اللمشـاركة في    اسـتثناء   با )ب(
 دوالر  ٧٠،٠٠٠ دينار أردني أو   ٥٠،٠٠٠(دينار أردني    أقـل مـن خمسين ألف        األردنـي 
 ؛)أمريكي

 خالل الشخص   من، و ةمناسبها  يعتبرالتي  الطريقة  وفق  لـدى المستثمر حق إدارة المشروع        )ج(
 ة؛إلدارلالمستثمر ه ختارالذي ي )أو األشخاص(

عملة قابلة للتحويل،   بأخير، و أي ت  دون   ،الخارجإلى  ردني أن يرسل    األلمستثمر غير   لُيْسـَمح    )د(
الستثمار أو  اتصفية  ات  عائدأرباح تم تحقيقها، و   أي عوائد و  مضافاً إليه   ر  رأس المال المستثمَ  

 ه؛ أو جزء منهكلالمشروع  بيع اتعائد
مرتباتهم تحويل  ن الذين يعملون في أي مشروع       يردنياألغير  من  فنيون والمديرون   اليستطيع   )هـ(

 ؛الخارجتعويضاتهم إلى و
تصدير األصول  إعادة  المستثمر  يستطيع  االستثمار،  تشجيع  موافقة لجنة   عـد الحصول على     ب )و(

 ؛الثابتة المعفاة
مار، بيع األصول الثابتة    االستثتشجيع  موافقة لجنة   عد الحصول على     ب ،المستثمريستطيع   )ز(

ببنود هذا القانون بعد    آخر غير مشمول     إلى مستثمر آخر أو مشروع       ا عنه يتخلالالمعفاة أو   
 ؛ة على مثل هذه األصول الثابتةستَحقوالضرائب المرسوم دفع ال

 خصصييستطيع أن   بلده أو وكالة رسمية،     من قبل   ستثماره  حصل على ضمان ال   أي مستثمر    )ح(
 ات أو تعويضات التزم بها؛لد أو الوكالة أي عائدإلى ذلك الب

تؤدي إلى المصادرة إال    يمكن أن   مصادرة أي مشروع أو تعريضه ألي إجراءات        بسمح  لن يُ  )ط(
الصالح العام، ومقابل تعويض    لخدمة  مثل هذه المصادرة على سبيل شراء إجباري        كانت  إذا  

كون تردني في مثل هذه الحالة      األغير   مرمستثللدفع  ات التي تُ  التعويض .لمستثمرإلى ا ُيدفَـع   
 ؛في عملة قابلة للتحويل

رأس مال أجنبي والمؤسسات الحكومية األردنية بشكل       بمستثمر  النزاعات بين   يجـب حـل ال     )ي(
يمكن ألي من   تجاوز ستة أشهر،    ال ت تسوية ودية خالل فترة     الوصول إلى   إذا لم يمكن    .  ودي

 .(ICSID)المركز الدولي لتسوية نزاعات االستثمار  الطرفين اللجوء إلى القضاء أو إلى
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 ة الحكوميتالتسهيال  -جيم
 

كذلك دور مؤسسات    و تشجيع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،   دور الحكومة في    نبين فيما يلي    
 :يحكومالمالية، وقطاع األعمال المؤسسات ال، ووالمنظمات غير الحكوميةلمجتمع المدني ا

 يألردنستثمار ااالمجلس 
 

ـ   االمجلـس    وجذب االستثمارات إلى   دارة  إالمكلفة ب  الرسمية   يةسلطة األردن ال هـو  يسـتثمار األردن
كمال اإلجراءات الضرورية    واست ستثماراال طلبات   في تقديم األردن، يسـاعد المستثمرين المحليين واألجانب       

 .١٩٩٥ لعام ١٦رقم االستثمار تشجيع قانون في ظل 
 

مشروعاً يتعلق بتكنولوجيا المعلومات،     ١٢ه تم تسجيل     أن ٢٠٠٠يونيو  /انشهر حزير سجالت  تبيـن   
 .يستثمار األردناالمجلس دينار أردني، لدى  مليون ١٣بلغ مجموع االستثمار فيها 

 
اإلجمالي بالدينار األردني ستثمار اال  النشاط عدد الشركات

 ياتمجربالتطوير  ١٠ مليون ٢
 اتهاملحقيب والحواسمكونات تجميع  ١  مليون٢
 لكترونيةاإلعناصر صناعة الحواسيب وال ١  ماليين٩
 مجموعال ١٢ مليون ١٣

  
 .٢٠٠١عام   المفعول في    ةساري، وأصبحت   االستثمارتشجيع  قانون  على  تعديـالت جديدة    أجريـت   

وافز والحميزات  خاصة في األردن كل ال    العامة و منح حدائق تكنولوجيا المعلومات ال    التعديالت  هذه  تضـمنت   
 استثمار  من أيفي المائة ١٠٠المستثمرون األجانب متلك يمكن أن ي .االستثمارتشجيع قانون التـي يتضمنها   

 .في األردنفي تكنولوجيا المعلومات 
 

 ب في مدينة عمان   ياسوفي تجارة الح  عاملة  عمان أن عدد الشركات ال    ة في   تبين سجالت غرفة التجار   
 ةمسجلشركة   ٣٨٥، هناك   ه الشركات هذبين  من    . شركةً ٦٤٥ إلى ٢٠٠٠يونيو  /وصـل في شهر حزيران    

 . دينار أردني مليون٣١إجمالي قدره مال  برأسللحواسيب ستورد كم
 

 من كل   ياتمجرب والب ياسوالحبقطاع  األردن المنتجات األساسية المتعلقة     في  جمارك  ت مديرية ال  أعف
 والضرائب على   يةالجمركالرسوم  من   فاءإلععلى ا المستثمرون    يحصل    .١٩٩٩ستيراد في عام    رسوم اال 

  تسمح مديرية    . على استثماراتهم  يستثمار األردن االاألصول الثابتة المستوردة بمجرد أن يوافق مجلس         
بالوصول بسهولة وبدون أي شروط إلى       ةستوردلماية لمعظم منتجات تكنولوجيا المعلومات      جمارك األردن ال

 .يةنقاط الحدودالومراكز الجمارك 
 

 وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٢
 

 التي قدمها الوزير، والمساعدة التقنية يمثلها قيادة قوية ووجود ، يتصاالت األردناالتبني قانون   عـد   ب
وزارة تكنولوجيا  وتحولت إلى   ن، تطورت وزارة البريد واالتصاالت بنجاح       ون المؤهل ون والمستشار والموظف

 .المعلومات واالتصاالت
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تكنولوجيا  قطاعات    في اتالسياس تنسيق    عن ةولؤارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مس     وز
الوزارة  يتجاوز دور هذه الوزارة، التي تُعرف أيضاً باسم             .خدمات البريد ، و االتصاالتوالمعلومات،  
ولوجيا تكنفي  ستثمار األجنبي والمحلي     تحفيز اال : أيضاًيتضمن  ات، و سياسمجرد وضع ال  اإللكترونية،  

تبني التكنولوجيا  وزيادة  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،    ، وتشجيع وتطوير الوعي ب    المعلومات واالتصاالت 
اً مع  مفتوح تجري الوزارة حواراً     .األردنفي  لكترونية  اإلحكومة  ال واإلشراف على مبادرة     ،السكانلدى  

 .اتتجذب االستثماريمكن أن نونية التي قاالتنظيمية والتجارية والبيئة  لوضع معالم الالقطاع الخاص
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت يات برمجوتصدير معدات   -الد
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت سوق  -١
 

 دوالر أمريكي،    مليون ٦٠بحوالي  مبيعات المعدات والبرامج في األردن       جمالي ل اإلُيقدَّر الحجم   
ثل ميمبلغ   من هذا ال   في المائة  ٢٧طبقاً لمصادر متنوعة، حوالي      .لتجاريةاويشمل ذلك القطاعات الحكومية و    

 يقدَّر النمو   .األخرىالمعدات  الحواسيب و مبيعات   في المائة  ٧٣ثل  م، بينما ي  الخدماتمبيعات البرامج و  
الياً ح تتجاوز   ال التي   ،الصادرات  أما    .في المائة  ٣٠إلى   ١٥ بحوالي   تكنولوجيا المعلومات السنوي في سوق    

شركات لدى  هذا يعكس حقيقة أن      . سنويا في المائة  ١٠٠تجاوز  نمو فيما ي  فإن معدل ال  ،  دوالر مليون   ٧
خالل إنشاء  من  ، وفي عدة حاالت عالميا      إقليمياً و محلياًعلى المنافسة    القدرة   ةاألردنيتكنولوجيا المعلومات   

 .شركات متعددة الجنسياتمع مشاريع مشتركة 
 

 )FTA(ارة الحرة مع الواليات المتحدة اتفاقية التج  -٢
 

إنشاء   اتفاقية ع رئيس الواليات المتحدة بوش     وقّ ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ٢٨ الواقع في    الجمعةيوم  فـي   
ـ مـنطقة    والواليات المتحدة  األردن  بين  حرة  التجارة  التفاقية  اً ال نفذاألمريكية، وذلك ت   يةحرة األردن التجارة  ال

(JFTA) .ذات تجارة السلع والخدمات    لدى البلدين عن    الحواجز التجارية   الرسوم و حرة  الارة  تجالزيل اتفاقية   ت
اتفاقية التي توقعها الواليات المتحدة، وتأتي بعد       حرة الرابعة   التجارة  الإنها اتفاقية     .ياألردنالمنشأ األميركي و  

أول هي  ، و )NAFTA (ية الشمال ايكأمربين دول   حرة  التجارة  الاتفاقية   األميركية اإلسرائيلية، و   الـتجارة الحرة  
 .مع بلد عربيتوقّعها الواليات المتحدة اتفاقية 

 
ردنية األشركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت     ل -فعالة  اآلن  التي أصبحت    –هذه االتفاقية   تقـدم   

وفة على نطاق   معرهذه االتفاقية جديدة نسبيا وغير        .مقاِبلةالالشركات األمريكية   فرص العمل مع    الكثير من   
االتفاقية واسـع، ولذلـك ستشارك الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات في نشاطات تهدف إلى التعريف ب              

 .شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتائها من عضأوفوائدها بين 
 

اء مستثمرين والشركالفي كال البلدين، زار عدد من     وتصديقها   اتفاقـية الـتجارة الحرة    بعـد توقـيع     
 ستجمع الجمعية األردنية لتكنولوجيا     ذلك،إلى  إضافة    .المحتمليـن األردن الستكشـاف الفـرص المستقبلية       

منتدى والبعثة التجارية،   ات  طانشمن خالل   المحتملين  والشركاء  لمستثمرين  من ا عـدداً متزايداً    المعلومـات   
 .رىوأحداث التسويق األخاألردن حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

 
خصصة للمتابعة  في قاعدة بيانات م   تخزينها  وعناوين التي يتم الحصول عليها      كل ال سـيجري تجميع    

قاعدة البيانات هذه التحديثات الدورية عن التغييرات       سيتلقى األشخاص المسجلون في     . والتحديـث المستمرين  
 .دن بصفة عامةباالستثمار في األر تعلقت وأي معلومات أخرى ،فرص االستثماروالتشريعية، 

 



 

 

26 

 )JABA( األمريكية األردنيةعمال جمعية األ  -٣
 

 األمريكية  يةحرة األردن التجارة  البـدأت غرفة التجارة األمريكية في األردن استراتيجيةً لتنفيذ اتفاقية           
 .محاولة للحصول على أكبر فائدة من األعمال التي يجري تنفيذها بموجب هذه االتفاقيةفي 

 
من تحسين التجارة واالستثمارات الثنائية     ، الهدف منها    ست نقاط " TIJARAة  تجار"تتضمن خطة   

 ،تحسين جهود تسهيل التجارة األردنية    عالقات شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، و        خالل إنشاء   
 .ردنيةاألتصدير ال وتنويع إمكانيات تطويرو
 

تبادل خالل تنظيم   من  ات إلى المملكة    وجذب االستثمار ي  تبادل التجار تطوير ال على  أيضاً  سيعمل  
 .رجال األعمالاللقاءات بين الوفود وزيارات 

 
خاص ين ال قطاعاللخطة، و ا ستمول   ، التي المشروع بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية       ذُينَفَّ

 .في كال البلدينالعام و
 

 يةحرة األردن التجارة  الاتفاقية  حول  المعلومات  نشر  ستعمل المبادرة أيضاً على رفع الوعي العام و        
بيان صحفي  وفق ما ورد في     ،  العامخاص و ين ال قطاعوإرشادات لل برامج تدريب    خالل تنظيم من  األمريكية  

 .األمريكية األردنيةعمال جمعية األل
 

اتفاقية تتضمن وحدة متخصصة ب    غير ربحية،    أعمال، جمعية    األمريكية األردنية عمال  جمعية األ 
 جرى تشكيلها بمساعدة برنامج الوصول إلى التمويل التفصيلي والتنفيذ             األمريكية يةحرة األردن التجارة  ال

و أالواليات المتحدة    أو    من األردن  ، لإلجابة على االستفسارات التي ترد     (AMIR)المتطور لإلصالح السياسي    
 .حرةالتجارة الوحدة اتفاقية لخن ساهاتف خط أيضاً الجمعية  ركّبت .حرةالتجارة الاتفاقية حول مكان آخر أي 

 
 اتفاقية تجارة حرة مع الواليات      وقّع الدولة العربية األولى والبلد الرابع في العالم الذي           واألردن ه 

الضرائب ديسمبر، سيتم تخفيض    / األول  كانون ١٧في  حيز التنفيذ    التي دخلت    ،االتفاقية  بموجب هذه     .المتحدة
لتُزال تماماً بحلول   أربع مراحل   خالل  المملكة والواليات المتحدة تدِريِجيا     السلع والخدمات بين    تجارة  على  
 .٢٠١٠عام 

 
  بليون ٢ وقد تلقت تقريباً     ،برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية    ثالـث أكـبر مسـتفيد من        األردن  

 .االقتصادية حتى اآلنات المساعددوالر من 
 

لمملكة هذه  المساعدة  دوالر   مليون   ١٥٠  مبلغ  لتخصيص تخطـط الوكالـة األمريكية للتنمية الدولية      
 .وتخطيط المشاريعسرية، صحة اُألالوئية، الموارد الماوإدارة لمساندة الصناعات المحلية،  وذلك السنة،
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 في المؤسسات الحكومية  التطبيقات -سادسا
 

 حوسبة اإلدارات العامة  -ألف
 

 حدائق تكنولوجيا المعلومات  -١
 

 في  اًالحكومة قانون أصدرت  ،   تكنولوجيا المعلومات  خاصة في قطاع  الستثمارات  االلتشجيع   سعيهافي  
 CyberCityوكانت المدينة السبرانية     ،   ةخاصال و ةعامبإنشاء حدائق تكنولوجيا المعلومات ال     يسمح   ١٩٩٩عام  
ذا  اً صناعي اًجمعتكنولوجيا المعلومات وت  وقد جرى تصميمها لتكون حديقة ل     في األردن،   هـذه الحدائـق     أول  

تجارية ات  طاستضيف نش تس، و  ألي مستثمر دولي   اًمفتوحهذه الحديقة مجاالً    كون   سـت  .مواصـفات عالمـية   
 .إبداعيةسياحية وووصناعية 

 
تطوير مجاالت  التصنيع والمرافق التقنية في     مـن إنشاء مرافق     المسـتثمرون الدولـيون     تمكن  سـي 

 .بسوالمالنسيج وصناعات ال، كهربائية واإللكترونيةالصناعات الوحث والتطوير، لباو، ياتمجرالب
 

هيلوود كمشروع مشترك بين    في األردن   ى بدأ العمل على إنشائها      خـر ة أ تكنولوجـي ثمـة حديقـة     
Hillwood   تطوير عنه مؤخراً في    علن  الذي أُ سيشجع هذا المشروع     .الزرقاء في   ميةهاشالجامعة  الو األميركية
ـ   تكنولوجيا  حقللعقود الجزئية في    ، وأنشطة ا   فـي تكنولوجـيا المعلومات     والتدريـب والتعلـيم   ،  ياتالبرمج
 .المعلومات

 
الذين يحملون   أن إجمالي الموظفين     ،إلحصاءاقسم  حول التوظيف في األردن، أجراها      دراسة  أظهرت  

 ١٠٣،٢٩٨من أصل    ١٩٩٨في عام    موظفاً   ٦،٠٠٥بلغ   جامعية في علم الحاسوب وعلم الرياضيات        شهادات
 . جامعية في األردن يحملون شهاداتاًموظف

 
 Boscanبوسكان  مجموعة  اتفاقيةً مع   ) شمال األردن (وقعت الجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا       

 ٤مساحتها  على أرض   تكنولوجية  وة  صناعيحديقة  ، إلنشاء   غ كون غهونمقرها  مجموعة استثمار   وهي  ،  ةالدولي
سيكون أعضاء الهيئة   .  CyberCityه الحديقة المدينة السبرانية      ُسميت هذ  .تتبع الجامعة   مربعة كيلومترات
) في إربد شمال عمان    التي تقع   (الجامعة األردنية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك         في  التعليمية  
التي سيتم  وفي مراكز التدريب    البحث والتطوير في هذه الحديقة التكنولوجية،       ن في مراكز    ين الرئيسي يالمشارك

 .٢٠٠١العمل الميداني في القرية التكنولوجية في عام سيبدأ   .اؤهاإنش
 

شركة أمريكية متعددة الجنسيات، إلنشاء     وهي  ،  Hillwood اتفاقيةً مع هيلوود     يةهاشمالجامعة  الوقعت  
  ستُنشأ هذه الحديقة ضمن حرم       . األردن ي من شرقل ال شمامدينة الزرقاء في ال   في  ة وتكنولوجية   صناعيحديقة  
 .اً مربعاً كيلومتر١,٥امعة على مساحة الج
 

ن في  يالرئيسيين  المشاركالزرقاء  الجامعات األخرى في    مية و هاشاللجامعة  والكليات في ا  سـتكون الجامعـات     
 .التي سيتم إنشاؤهاوفي مراكز التدريب البحث والتطوير في هذه الحديقة التكنولوجية، مراكز 

 
 المعلومات  رقمنة -اءب

 
 مة اإللكترونيةخطط الحكو  -١

 
عى حكومة األردن تس  فإن  المعرفة،   إلى اقتصاد    األردنلالنتقال ب رؤية صاحب الجاللة    اسـتناداً إلـى     

 .لكترونيةاإلحكومة لل اً ناجحاًكون نموذجألن ت
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ُينظر إلى   و ،خدمةقّدم  حكومة كم ُينظر إلى ال  خاص، حيث   القطاع  عمل ال طريقة  على  الرؤية  ركّز  ت
  كما تستهدف هذه     .تكاليف معقولة لقاء  خدمات ذات جودة عالية      يريدون الحصول على     نن كمستهلكي يالمواطن

الحكومة أو بين   ،  ة مستوى الحكوم  ي العمليات التي تتم على     ف وإنتاجية الحكومة، سواءٌ  أداء  تحسين  الطريق  
ق بيئة تكون   خالل خل من  ميزة تنافسية لألردن    تحقيق  الهدف هو     .لمستهلكبين الحكومة وا  ، أو   والشركات

 .مالئمة و،شفافةًو،  بسهولةمكن الوصول إليهاويأكثر، متوفرة اإلدارات الحكومية فيها 
 

وزارة تكنولوجيا  تشرف عليه   صاحب الجاللة، و  اً وطنياً يدعمه     هذه الرؤية جهد  يتطلب تحقيق   
 .المعلومات واالتصاالت

 
وتحسين العمليات الداخلية والخدمات     ،لتنظيم اإلجراءات متكامل  برنامج الحكومة اإللكترونية جهد     

قانات تقديم  ، باستخدام ت  عمالة وكيانات األ  يالحكوم والكيانات   نيلمواطنالمقدمة إلى الجمهور الذي يشمل ا      
، التلفزيون، المساعدات الرقمية     WAPالتطبيقات الالسلكية اإلنترنت،  (اإللكترونية المتعددة القنوات    الخدمات  
  .) إلخ، PDAالشخصية 
 

، االتصاالتخدمات  إلى  ، وصوالً   المعلوماتقدمة بدءاً بخدمات تقديم      ستتغير طبيعة الخدمات المُ   
فرص للشركات اإلقليمية والعالمية    السيقدم برنامج الحكومة اإللكترونية      .بخدمات إجراء المعامالت   وانتهاًء

 .اتلخبرواسعة من اوالمحلية عبر تشكيلة 
 
 : كتلخمسإلى لكترونية م استراتيجية الحكومة اإلَسقتُ
 
لتنفيذ برنامج الحكومة اإللكترونية    ى الالزمة   األولالكتلة األساسية   : تنظيمي وال يطار اإلدار اإل )أ(

لبرنامج في وزارة   اوحدة تنسيق    تعمل   .تنفيذ المشاريع المتنوعة  تنظيم  دارة و لإلمناسب  التصميم  هي ال بنجاح  
  إشرافها؛تحت  المختلفةفرق المشروعتعمل واالتصاالت التي بريد ال

تأقلم على  يللديه  طار القانوني   اإلتحديث  اً في مجال    كبيرتقدماً  األردن  أحرز  : التشريعات )ب(
٢٠٠١عام  قبل نهاية   ة  اإللكترونيعلى قانون خاص بالمعامالت     عمل   بدأ ال  .البيئة اإللكترونية المتغيرة بسرعة   

جرائم والخصوصية،  والدفع اإللكتروني،   ولكتروني،   اإل وقيعتالالقضايا مثل    يتناول هذا القانون عدداً من       .
 يجري العمل على إعداد وضع واقتراح        .في المحاكم إثبات  استعمال الوثائق اإللكترونية كدليل     ، و اإلنترنت

 ؛قوانين إلكترونية أخرى

 .ديدةالبيئة الج إلى  سهل  النتقال  االبرامج تدريب مكثف لضمان     ال بد من    : ةوعيتالتعليم وال  )ج(
المعروفة عالميا  وثيق مع الشركات    خالل التنسيق ال  من  تدريب  موضوع ال وزارة البريد واالتصاالت    تعالج  

  من  لكلٍ ةوعيتحمالت ال سيتم تنظيم   .  ، إلخ Ciscoوسيسكو  ،  Oracleأوراكل  ، و Microsoftمثل مايكروسوفت 
 ؛المستخدمين الخارجيين والداخليين لخدمات الحكومة اإللكترونية

 .للبنية التحتية للحكومة اإللكترونية   والعملياتية  الجوانب التقنية   تشمل هذه الكتلة    : تحتيةالبنية  ال )د(
  أما   .التجهيزاتواالتصال،  قنوات  والقضايا التي تتعلق بشبكات البيانات،      ينبغي معالجة   دي،  ماعلى الجانب ال  

 ؛األمننات، ووالتوافق بين المكوقضايا المقاييس، الجانب العملياتي فيشمل 

 هذه الخدمات عبارة     إلى المستخدمين، أول   ةفعليتقديم الخدمات ال  بتتعلق  : لكترونيةاإلخدمات  ال )هـ(
 بوضع المعلومات على مواقع     مستَعجلةالمشاريع ال هذه  ستبدأ    .مستَعَجلةمجموعة من ثمانية مشاريع     عن  

 مثل تجديد رخص قيادة     – الفعليةاء المعامالت   ثم إجر التبادل التفاعلي للمعلومات،    يلي ذلك تحقيق    إنترنت،  
  الهدف   .الالحقة المشاريع التي يمكن تنفيذها في المرحلة التالية       مشاريع    ستحدد ال   .الشبكة عبر   -السيارات  

 .الشبكةن طريق عتتم ة يحكومالمعامالت الكل النهائي هو جعل 
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الموارد البشرية  ، وزيادة   الحكومية  إلى تطوير الخدمات   لبرنامج، على المدى البعيد،   ؤدي هذا ا  سي
فيه مساهمةً في التطور    الحكومة اإللكترونية   كون  وفي النهاية خلق مجتمع ت     واالندماج الرقمي،    الماهرة،

 .لمملكةلقتصادي االجتماعي واال
 

   تطبيقات التزّود اإللكتروني-جيم
 

 نواة رأس المال للشركاتوطني لتقديم  صندوق إنشاء  -١
 

لك في ذ والسبب  تمويل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة أمر في غاية األهمية،            إنشاء  إن  
هذا ل  سيموَّ  . التأسيسي مال ال  برأس ةاألردنيضرورة تأمين مصدر يمّد الشركات الصغيرة والمتوسطة         

  . من قبل المستثمرين اآلخرين أيضاًالحكومة األردنية وجزئياًمن قبل  جزئياًالصندوق 
 
للشركات الصغيرة  مالية  الموارد  ة األردنية لتكنولوجيا المعلومات بإنشاء صندوق يقدم ال       ت الجمعي بدأ
سيتم القطاع الخاص،     انطالقاً من ضرورة إعطاء األولوية لتمويل           .ضمن شروط تشجيعية   والمتوسطة

تشجيعية، يجري إقراضها بشروط    االعتمادات التي   المعونات لتكوين   ة و يتمويل الحكوم المصادر  اللجوء إلى   
في قطاع   المغاِمر المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة    مال   ال حشد رأس سُيوعلى وجه الخصوص،    

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الذي ستسعى الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات إلى تأمينه، وذلك              
 :لتحقيق ما يلي

 
معياري، منهج  وفق   ،تستثمرنار أردني،   دي ماليين   ٧ إلى   ٥إنشاء شركة استثمار رأسمالها      )أ(

ستثمار االجم  يث يتراوح ح  بح دينار أردني،    ٥٠٠،٠٠٠ و ١٠٠،٠٠٠بين  تتراوح  مبالغ  
  دينار أردني؛٢٥٠،٠٠٠ و٢٠٠،٠٠٠بين الوسطي 

العاملة في قطاع تكنولوجيا     الشركات الصغيرة والمتوسطة  فقط في   التمويل  ستثمر هذا   سُي )ب(
 تفوق إمكاناتها؛ بدرجة كبيرة هاليزيادة تموالتي تحتاج إلى و المعلومات واالتصاالت

 لشركة الصغيرة والمتوسطة  في نسبة ضئيلة من رأسمال ا     في كل حالة سيستثمر الصندوق       )ج(

 ؛ستثمر في المؤسسةُمال من المبلغ اإلجمالي في المائة ٢٥وبما ال يتجاوز 
نسبة مئوية  ة مقابل   ائدة منخفض فبالستثمار سيكون على شكل قرض       األكبر من ا  لجزء  ا )د(

، وفق هذه الطريقة،    الصندوق يقدم   ."حقوق الملكية "الشركة المقترضة   صغيرة من مبيعات    
ة التي  خاطرمن الم تجاري وأقل   المصرف ال ر من   ب أك ةطراخملتمويل يسمح ب  من ا نوعاً  

 ؛تقليديةاستثمارية ذات رأس مال مغامر شركة تتحملها 
إلى الشركة المموَّلة،   غير مالية   لتقديم مساعدات     اًعملياً منهجاً   سيعتمد الصندوق أيض   )هـ(

التي يمكن  ،  الصندوقخارج رأسمال   من  ح،  المنَوسيكون لديه إمكانية الوصول إلى بعض        
 ؛لشركة الصغيرة والمتوسطةلزيادة رأسمال امساعدة إضافية بها لتقديم الستعانة ا

على أرضية  في االستثمار   المساهمة  الحكومة  هذه الخطة، ستعرض    من  نموذجية  حالة  في   )و(
 .واحد من خالل قرص بمعدل فائدة منخفض-إلى-اثنين

قل من المعدالت التجارية وأأقل بكثير من سيكون التي تمنحها الحكومة ض وفائدة القرمعدل  )ز(
 .الستثمارات رأس مال الصندوقالمتوقعة العائدات 
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 في التعليم  التطبيقات -سابعا
 

 التعليم اإللكتروني  -ألف
 

 في األردن، وُيعتبر إعدادها إعداداً مناسباً العامل الحاسم في          ميزة األساسية هي ال البشـرية   المـوارد   
 يجب توظيف .لمنطقةاستقطاب لتكنولوجيا المعلومات في ا   مركز  لجعل األردن   رؤية صاحب الجاللة    تحقـيق   

ألفراد الذين يمكن أن     ليلبي االحتياجات الجديدة ل    ،اسـتثمارات فوريـة وهامـة إلصالح نظام التعليم الحالي         
إعداد الناجحة إلى مرحلة    الحالية  التعليم  طريقة  نقل  ل المستقبلي، و   فـي اقتصاد المعرفة    وايسـاهموا ويشـارك   

 .مستقبلالعاملين في مجال المعرفة المطلوبين في ال
 

استراتيجي  إطار عمل    التربيةالحلم، أعدت وزارة    باتجاه تحقيق   النتقال  لالخطوات  أولى  إحدى  فـي   
بما يتناسب  فراد  األإعداد  يتمكن من    للنظام التربوي ل   ة الضروري اتاستراتيجيةً شاملةً إلنجاز اإلصالح   يتضمن  

 .القتصاد الجديدمع ا
 

الوصول لتوفير إمكانات   تكنولوجيا لتحسين عملية التعلم و    الاستراتيجية استخدام   هو  التعليم اإللكتروني   
فإن هذه  بنجاح،   برامج التعليم اإللكتروني    لدى االنتهاء من تنفيذ        .التعلم عن بعد  ى مواضيع   إلتفاعلي  ال

تطوير مهارات التفكير   على  ب  شجع الطال ت ديناميكيةإلى تجربة تعلم    عليم  يمكن أن تحول عملية الت    البرامج  
ب واإلنترنت خطوة واحدة    ولحاسلالمهارات األساسية   م  استخداالتدريب على    يمثِّل   .واإلبداعنقد  والواالبتكار  

 .في عملية التعليم اإللكترونيفقط 
 

وكالة التطوير   قدمتها   استراتيجية تعليم إلكتروني شاملةً بمساعدة تقنية      ت  ، طور انطالقاً مما تَقدَّم  
لتخطيط،  مهمتها ا  ٢٠٠١ لكتروني في عام  اإلتعليم  الوحدةً تنسيق   وزارة التربية    تأنشأ .يةلكنداالدولية  

كأحد ب  والحاستم إدخال مبادئ    باإلضافة لذلك،     .لهذه االستراتيجية المتوازن  التنفيذ   تسهيلوإلرشاد،  او
التعليم وطني لتعليم تكنولوجيا المعلومات في مرحلة       ج  انهوتم اعتماد م  ث،  لثاالالصف  المقررات الدراسية منذ    

 .ألردنالب لدخول الجامعات في ا الذي يؤهل الطلتوجيهيمقرر دراسي لالمتحان اثانوي، وُأِضيفَ ال
 

 وزارة التربيةالعناصر الرئيسية لخطة 
 

 البنية التحتية  -١
 

رس االمدربط  و،  ب طال ١٠ لكل حاسوب واحد نسبة  بالهـدف هـو تجهيز كل المدارس بالحواسيب         
 : بما يليالوضع الحالي يتلخص .أقنية اتصال سريعةباإلنترنت عبر 

 
). كل مدرسة في  حاسوباً   ٤٠( بالحواسيب   ٣،٢٠٠  أصل  من مدرسةً ٢،١٠٠يجري تجهيز    )أ(

شهر نهاية  في   ١٠٠،٠٠٠أصل   من   ٤٥،٠٠٠  الُمركَبة الحواسيبعدد  سيكون إجمالي   
 ؛٢٠٠٣أبريل /نيسان

في نهاية شهر     . ADSLتكنولوجيا   مدرسة باإلنترنت باستخدام       ١٠٠٠تم توصيل     )ب(
  كل شهر؛ مدرسة٢٠٠داد هذا العدد بمعدل  سيزفبراير/شباط

 .٢٠٠٥ في عام لكل المدارسسيتوفر االتصال السريع  )ج(
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 المناهج التدريسية  -٢
 

لنقل م باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة         والتعلُّعليم  الهدف هو تحسين عملية الت     
 : للمناهجالوضع الحالي  .المعلومات

 
كل لتستضيف  من القطاع الخاص     مع شركاء    بالتعاونالتعليم اإللكتروني   تم تطوير بوابة     )أ(

التي سيجري دعمها   إلى كل المدارس    تقدمه  خطة شاملة و  وفق  محتوى التعلم الذي سُيطَور     
 ؛األدوات المختلفة لتشجيع التعليم التعاونيبم ويتعلالدارة متكامل إلبنظام 

األخذ ة مع   الحالية  المناهج الدراسي تصميم هيكل جديد لتطوير     عمل وطني مهمته    ُأنشئ فريق    )ب(
 ؛عمال المعرفةإنجازات ُمخَرجات نظام التعليم المطلوبة من قبل االعتبار بعين 

 ؛في الصفوف السابع حتى الثاني عشرب والحاسيجري تعليم مبادئ  )ج(
 عام الدراسي  بداية ال مسار لتعليم نظم المعلومات اإلدارية في           ح  تافتقرار ال اُتخذ   )د(

 ؛ةلثانويارحلة  للم٢٠٠٣/٢٠٠٤
من عشر بدعم    الحاديللصف  ذاتي لمادة الفيزياء    التعلم  للرقمي  يجري تطوير مضمون     )هـ(

 ؛لتعاون الدولياليابانية لكالة الو
باستخدام تكنولوجيا المعلومات   للصفوف األول حتى الرابع      نجليزية  اإللغة  يجري تعليم ال   )و(

 ؛واالتصاالت
قطاع ال العربية بالتعاون مع     اللغةثل الرياضيات و  مخرى  موضوعات أ تجري مناقشة تطوير     )ز(

 .خاصال
 

 تدريب المعلمين  -٣
 

تحسين في  الستخدام التكنولوجيا   الضرورية  ) ةتربويال و ةتقنيال(مدرسين بالمهارات   الالهدف هو تزويد    
أن يكونوا   التعلم بدالً من  في عملية   مفاوض  الليل و  والد وسيطليلعبوا دور ال  وصفوف،  تعليم والتعلم في ال   ال

 :الوضع الحالي  .مصدر المعرفة الرئيسي
 

منهم  ٢،٥٠٠، حصل   برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب    فاً   ومشر اً مدرس ٧،٠٠٠اتبع   )أ(
 ؛ وزارة التربيةهذا البرنامج كل موظفيبالمجموعة المستهدفة   تشمل .رخصةعلى ال

ن يالفني و نيالمدرس و  الطلبة لمجموعة من تدريب  برنامج   Ciscoقدمت شركة سيسكو      )ب(
 ؛شخصاً ٢٥٠تقوم هذه السنة بتدريب ن، ويوالمهندس

ن يالفني و نيلمجموعة من المدرس  تدريب  برنامج   Microsoftمايكروسوفت  قدمت شركة    )ج(
 ؛شخصاً ١٢٥تقوم هذه السنة بتدريب ن، ويوالمهندس

من لمجموعة  " للمستقبلم  تعلِّإنتل  " برنامجاً تدريبياً تحت عنوان       Intelإنتل  أقامت شركة    )د(
 ؛ مدرساً هذه السنة٣،٠٠٠، شمل مشرفينالمدرسين وال

ن يالفني والمشرفين و  نيلمجموعة من المدرس  ُأقيم برنامج تدريب حول تقانات اإلنترنت          )هـ(
 ؛شخصاً ١٥٠يشمل هذه السنة ن، ويوالمهندس

 . مدرساً هذه السنة٥٠٠، ويستهدف "الروابط العالمية"مشروع تجري حالياً مناقشة  )و(
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 ةيمعلومات اإلدارالنظم   -٤
 

المناسب الذي يحتاجون فيه إلى     قرار بمعلومات دقيقة وحديثة في الوقت       الالهدف هو تزويد صناع     
  .هذه المعلومات

 
 الوضع الحالي

 
وزيع أفضل الطرق لت  بالتعرف على   يسمح لصناع القرار    تم إنشاء نظام حاسوبي للخرائط المدرسية،       

 . المدارسمحلية، وزيادة فاعلية استعمالالمجتمعات مدارس على الال
 

 رس اإللكترونيةامشاريع المد  -باء
 

 إنتلمخابر اإلنترنت لدى شركة   -١
 

شركة إنتل  رئيس   ،   Craig Barretكريج باريت   التي قام بها السيد      زيارة  المن  صير  بعد وقت ق  
في  إلنترنتشركة إنتل أول مخبر ل    أنشأت   ٢٠٠١يونيو  /في شهر حزيران  األردن  إلى   التنفيذي،   هاومدير

في مخبر  ح ال فتُتا  .الجامعة األردنية لتكنولوجيا المعلومات   في  عبد اهللا الثانى    الملك  العالم العربي في كلية     
 .التجارة اإللكترونية في األردن   وإلنترنت  شركات ا ضنة ل اكحيعمل  ُصمَم ل وقد  ،  ٢٠٠٢سبتمبر  /شهر أيلول 

 خالل ا من   تحقيقهالجانب التقني الالزم ل   ، ويساعد في    هامالجديدة ويقيّ شركات الناشئة   نماذج ال بر  درس المخ سي
 .شبكة إنتل

 
صناعة في  أساتذة الجامعة والخبراء    بإشراف  دوليين  من الطالب ال  فريق  من قبل   برامج بحث    ستُنَفذ

 .تقود إلى منتجات تجارية   كن أن   تطور مشاريع تقنية جديدة يم    بهدف  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،    
 كما ستقوم   .أفكار ومشاريع من القطاع الخاص    تدعم الجمعية األردنية لتكنولوجيا المعلومات المخبر بتقديم        س
 سيكون مخبر   هذه الطريقة   ب  .إطالق الشركات الناشئة التي يحتضنها     في   ةساعدالمومنتهية  ق المشاريع ال  يسوبت

 .التعليم الجامعي في العالم العربيوخاص القطاع بين الاون لتعل اً فريداًنموذجاإلنترنت 
 

 Sun Microsystemsشركة   -٢
 

في منتدى البحر   ا  مشاركته نتيجةً ل  عدد من البرامج في األردن    ببدء  ال Sun Microsystemsشركة  قررت  
هذا وجب   بم .لألعمالضنة  احكان المشروع األول إقامة     . ١٩٩٩عام  حول تكنولوجبا المعلومات    الميت  

الدخول المجاني  الناشئة التي يتم انتقاؤها على      تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    تحصل شركات   البرنامج،  
 البرنامج الثاني يتعلق    .ستة أشهر  لمدة   Sunبالتجهيزات والبرمجيات من شركة      بيئة تطوير مجهزة    إلى  

رنامج تدريب مدته أسبوعان حول التجارة      البرنامج الثالث كان ب   .  Sunبتدريب المدربين حول تقنيات شركة      
 في  Sun شركة   أخيراً، بدأت  . من تسع جامعات أردنية     اً أكاديمي ١٥وشمل  في لندن   اإللكترونية ُأقيم   

  .األميرة سمية للتكنولوجيا  جامعة  في   Javaأول برنامج إلعداد مبرمجين معتمدين بلغة        ٢٠٠١ مارس/آذار
 .في كل أنحاء العالم Javaشديدة للمبرمجين بلغة الحاجة التلبية  لمساعدة فياهذا البرنامج الهدف من 

 
 يةفتراضالجامعات اال  -جيم

 
لمدة سنتين أو ثالث    تعليم  قدم ال التي ت هلية  الكليات األ : األردن من في  جامعي  التعليم  اليـتكون نظـام     

مدة وجامعة   كلية   ٢١ألردن  لدى ا .  الجامعات، إضافةً إلى    بعد المرحلة الثانوية في مجاالت متنوعة     سـنوات   
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فقط، باإلضافة  حكومية  الدراسات العليا في الجامعات ال     تُجرى   .أربع سنوات تسع منهم حكومية    الدراسـة فيها    
 .ةجامعيالدراسات يقدمان فقط المعهدين خاصين إلى 

 
نسبة  نظراً لل  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    أعلى من معدل    معـدل التعليم الجامعي في األردن       

 .لقطاع الخاصمشاركة فعالة ل ووجود ،التكلفةالعالية من الُمسجَّلين، والمشاركة العالية لإلناث، وتعويض 
 

 األردنفي جامعي التعليم المشروع تطوير   -١
 

 .٢٠٠٥-٢٠٠١خمسة  من أهم المشاريع التي يجري تنفيذها خالل األعوام ال         المشروع  ُيعتبر هذا   
وارتباطه بالواقع  ألردن  في ا الجامعي   التعليم   جودةعلى  نات  يتحسدخال  إهو  ذا المشروع   ه من   هدفال

 اًالمشروع على المدى البعيد حافز    كون  ييتوقع أن   لكن،    .حكوميةنحو الجامعات ال  موّجه  ، وهو   تهلياوفع
معلومات النظم  ونظم تكنولوجيا المعلومات      يشمل المشروع إنشاء قاعدة عريضة من          .للجامعات الخاصة 

حكومية لتمويل  منح للجامعات ال  يقدم ال جامعي  التعليم  التطوير  لصندوق  وإنشاء  ،  ة الجامعي  والمكتبات ةياراإلد
 .التعليم الجامعيطريقة إدارة إصالح ، ولمشاريع المبتكرةا

 
بشري المال  التحسين رأس   وربطه بالمجتمع إلى    تحسين جودة التعليم الجامعي      ُيتوقع أن يؤدي    

المستفيدون   .في االقتصاد العالمي  للبلد   يةلتنافساقدرة  اليزيد بذلك   وأن  تاجية االقتصادية،    وزيادة اإلن  ياألردن
الطويل ى  المد  وعلى    .األهليةوالكليات   الحكومية   ب الجامعات هم طال على المدى القصير    لمشروع  من ا 

 .في الجامعات الخاصةالطالب المسجَّلون لمشروع أصحاب العمل واوالمتوسط، سيفيد 
 

 يةجامعة األردنالم عن بعد في يلتعللمركز اإلقليمي ال  -٢
 

هذا   يهدف    .م عن بعد  يلتعلاإلقليمية ل شبكة  الون أحد مراكز    تك ل يةجامعة األردن الالبنك الدولي   اختار  
لدول ليسهل تعليم تكنولوجيا المعلومات      لتعليم تكنولوجيا المعلومات عن بعد، و       شبكةإلى إنشاء   المشروع  

  .البنك الدولي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا األعضاء في
 

هان لدى المركز استوديو    .٢٠٠١يونيو  /الخامس من حزيران  افتتح الملك عبد اهللا الثانى المركز في        
وفر فرصة  وسيعن بعد   م  يتعلالمناهج  قدم البرنامج   سي  .سمعية المتقدمة البصرية و الوسائل  البمجّهزان  

من هذا   من القطاعين العام والخاص      كل ستفيديس  .جامعات في كل أنحاء العالم    االتصال مع مراكز البحث وال    
 .المركز

 
 تكنولوجيا المعلومات في التعليم الجامعي  -٣

 
هذا المشروع  يهدف    . لديه التعليم في   معلوماتالسيساعد هذا المشروع األردن في تطوير تكنولوجيا        

في ات  بناء القدر ولوجيا المعلومات في التعليم الجامعي،      لتكنووطنية طويلة األمد    اسـتراتيجية   إلـى وضـع     
لتوثيق مهارات  الرفيعة  المقاييس الدولية   إدخال   و ،امج التعليمي رمهارات تكنولوجيا الوب األساسية لتطوير الب     

 .الحاسوب األساسية
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 األعمالفي التجارة ويقات طبتال  -ثامنا
 

 لكترونيةاألعمال اإلنية وتطبيقات التجارة اإللكترو  انتشار ونضج -ألف
 

من خالل  أكثر  أكثر نضجاً، ويزداد انتشارها     في األردن    شركة   -إلى-تُعتبر التطبيقات من نوع شركة    
 .مثل قسم اإلمدادات العامة ستفيدالمبعض الكيانات الحكومية ، مع "TIJARAتجارة "خطط مثل خطة 

 
على زبون فإنها لم تنتشر حتى اآلن       -إلى-شركةمن نوع   التجارة اإللكترونية   تطبيقات  بأما فيما يتعلق    

 .ها مرتفعةكلفة تنفيذيات التي تتطلبها مازالت غالية نسبياً، و األدوات والبرمجألننطاق واسع 
 

الذي يفتقر  موضوع تسجيل مراحل المعامالت     التي تواجه التجارة اإللكترونية،     األخرى  لمشاكل  من ا 
 .اإلنترنتعبر تسوق الضمان بطاقات ي تتعلق بوالعقبة األخرى التدفع، بوابة للإلى 

 
ال  . Master Card تليها شركة ماستركارد     Visaتسيطر شركتان على سوق البطاقات هما شركة فيزا         

مازالت اإلقليمية  البوابات  .  JCB و Discovery و Dinerيوجد تمثيل محلي لشركات البطاقات األخرى مثل         
 .ةالعالمي وفر حتى اآلن خدمات الوسائط الفضائيةلم تصل مرحلة النضج، وال تتضعيفة و

 
 رفة اإللكترونيةيتوفر وجودة الص  -باء

 
بنك وعربي،  البنك  ال(اإلنترنت  الصيرفة عبر    خدمة   اثالثة منه لدى  ،  مصرفاً ٢٢يوجـد فـي األردن      

ـ  و ،اإلسـكان  بنك  إليها    وسينضم .كل الخدمات لكنها مازالت غير قادرة على تقديم       ) يالكويت-ينك األردن الب
 .العربيةمصرفية شركة الالاألردن و

 
 مصرفاً في   ٢٢وتشترك ثمانية مصارف من أصل      ،  ATMمن نوع   شبكات  مصارف  نفـذت معظم ال   

القضايا األمنية حيث ينبغي    حيال    جداً حذرةً مازالت المصارف    .JONET اسمها   ATM من نوع    مشتركة شبكة
ـ     رفة يالصومازالت الشركات تخشى استخدام     ،  نماألن  رفة اإللكترونـية بمسـتوى عالي م      يأن تتمـتع الص

 .اإلنترنتها ال تثق بطرق الدفع عبر ، ألنفي الصفقات الكبيرةاإللكترونية 
 

 يجري  .للخدمات المعروضة العالية  رغم الجودة   ة  في السوق األردني   WAPالالسلكية  خدمات  الفشلت  
، )ميزةهذه ال يقدم مصرفان حالياً    (مات المصرفية   االستعالمركز  : مثلخدمات أخرى   حالـياً العمل على تقديم      

 .التحويالت المصرفية لالستفسار عن الحسابات المصرفية وإجراء IVRونظام 
 

 مستوى  علىلكن ليس   مصارف و بين ال مركز تقاص   دور   المركزي األردني يلعب المصرف   
ما يزيد عن    نشر تم   .آمنةالقائمة   الشبكة، و فة اإللكترونية في األردن عالية    صيرجودة ال  .الحسابات المصرفية 

 ٦٠،٠٠٠ - ٥٠،٠٠٠حوالي  و،  Visa electronمن نوع    بطاقة   ٥٠٠،٠٠٠ ا بطاقة ائتمان منه   ٦٠٠،٠٠٠
 . بطاقة ائتمان٣٠،٠٠٠ - ٢٠،٠٠٠ومسبقة الدفع بطاقة 
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 ات في الرعاية الصحيةيقطبتال  -تاسعا
 

 ةوطنيقاعدة بيانات للرعاية الصحية ال  -ألف
 

وتحديداً لخدمات الرعاية الصحية،    بوابة إلكترونية   لتطوير  بمحاوالت  كات القطاع الخاص    شرقامـت   
رعاية اللكل خدمات   وطنية  حاليا، هناك محاوالت حكومية لتطوير قاعدة بيانات          .التأميـن الصحي  خدمـات   

 .واألطباءواألدوية، صحية، ال
 

 دات عن بعلمؤتمرالطبية ل تستعماالاالو  الطب عن بعد -اءب
 

في حلول الرعاية الصحية    عمال بتميز   بتكار األ امركز  اعترف  ،  ٢٠٠٠ ديسمبر/في كانون األول  
في سان  ُعقد  الصحة الذي   ونترنت  األردن، وُمنح األردن جائزة ابتكارات الصحة اإللكترونية في مؤتمر اإل          

أن شركات  الجائزة  ثبت هذه   ت  .٢٠٠٠ ديسمبر/ كانون األول  ١٢-١١  خالل الفترة    كاليفورنيا في   خوسيه
تتضمن   .ينمستثمرالتنافسية من منظور    حققت موقعاً متقدماً يؤهلها للعمل في بيئة         الصحة اإللكترونية   

الزبون، رضى  واالبتكار التكنولوجي،   ووعملي،  ممتع  نموذج عمل   وجود  لجوائز  الُمعتمدة في منح ا   المعايير  
 . هامةةكاشرعالقات تشكيل على القدرة و
 

ذلك الوقت،  وضع في االستخدام منذ     للحل األردني الذي    تقديراً  الجائزة شركة أردنية    هـذه   فـازت ب  
تزداد عدد  ، و  يزداد التأمين الصحي المشتركين في   ألعضاء  الموزعة على ا  لكترونية  ومازال عدد البطاقات اإل   

 .الطلبات اإللكترونية لألطباء وشركات التأمين
 

  في األردنمايوعيادة 
 

 وككل  .مايو روتشسير عيادة  من المداومين على تلقي الرعاية الصحية في        حل حسين   الملك الرا كـان   
معدات ُأعجب الملك بال  ،  اًصا خ اًاهتماميتلقوا  لعيادة مايو   يسافرون إلى   كانوا  الوجهاء األجانب الكثيرين الذين     

ة الفكرة التي   راشرطلقت  أالطب عن بعد    قسم  قام بها جاللة الملك في      الجولة التي    .الطبية المتقدمة و ةتقنـي ال
 .عمانية عاصمة األردنالومستشفيين في عيادة مايو نشيطة بين الطب عن بعد العالقة قادت إلى 

 
مرضى إلى  الإلرسال   دون الحاجة    مواطنيهللعالم  متوفرة في ا  أفضل رعاية طبية    قديـم   أراد الملـك ت   

يتم عبر بث   تفاعلي   ال لتعليم الطبي  ل ستمربرنامج م  من خالل    إلى األردن اآلن    تأتي عيادة مايو      .روتشسـتر 
التي ، اختار األطباء األردنيون الموضوعات      ١٩٩٦ البرنامج في عام     ءبد منذ.  حـي عبر األقمار الصناعية    

 .التعليم الطبي المستمرجلسات يريدون أن تُضمِّنها عيادة مايو في 
 

الكلفة المرتفعة سمحت فقط    لكن  و ،   القمر الصناعي عبر  الفيديو التفاعلي   كامل لنقل   نظام  تـم تركيب    
االتصاالت مارفن ميتشيل، رئيس خدمات اتصاالت الفيديو و      وفق ما يذكر السيد     ،  بعدد من االستشارات الطبية   

ية تتحمل نفقات   الحكومية األردن   بما أن     .العناية الطبية عن بعد لدى عيادة مايو      المباشـرة ومديـر مركـز       
أجور االستشارات الطبية التي     و ،تكاليف النقل ولمعدات،  ان عليها دفع ثمن ا    فقد ك لبلد،  في ا لـرعاية الصحية    ا

 .بالدول النفطية المجاورة لبلد فقير مقارنة ثقيالًئاً مالياً عب وهذا يشكل -تقدمها عيادة مايو
 

الجديدة ات  التقنيلالستشارات الطبية، يجري تحقيقه باستخدام      برنامج متطور   تخطط عيادة مايو إلقامة     
، ISDNخطوط  باستخدام  في ملف واحد    عيادة مايو   إلى  ة  صور الشعاعي الالبيانات و ولتـي سترسـل الصوت      ا

 .سرعات منخفضةباستخدام بدقة عالية ولكن 
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وتمكن ،  ات الطبية عن بعد   لمؤتمرجراء ا إل) إيجارك(فضائية  المحطة هاشم   استُخدمت  في الماضي،   
هذه من  اآلن مستشفيات كثيرة    تستفيد  ).  ٢٠٠٠  عام تىح(هذه الخدمة   من االستفادة من    فقط مستشفيان   

أو مليات  خاصة إلجراء الع  أقنية اتصال   خالل  من  أو  باإلنترنت  الخاصة  روابطها  خالل  من  الخدمة  
 .المؤتمرات على الشبكة

 
 المحتوى الرقمي العربي  -عاشرا

 
 يليزكناإلالمخصص لالستخدام الوطني للوب مقابل المحتوى العربي   المحتوى -ألف

 
اللغة العربية  (للتخاطب مع الواجهات العربية     ليزية  نكاإلاللغة  ن في األردن    ييسـتخدم معظم المستخدم   

تسويقها أو  يمكن   معرَّبة   طورت بعض الشركات حلوالً    .)هـي األكثر استخداماً في المملكة العربية السعودية       
 .IBM آي بي إم  لمركزية التي تنتجها شركة     كتلك التي تعمل على الحواسيب ا     لمخصصة  إضافتها إلى الحلول ا   

األخبار، و البريد اإللكتروني،    ا لتطبيقات يفضلونه الوبعلى  العربية  اللغة  المسـتخدمون الذيـن يسـتخدمون       
 . والتعليم،السياسةو
 

في السابق كانت هناك     .العربية اللغة   JSPالبوابات معرَّبة حيث تقبل الحزم البرمجية       كل  أصبحت  
 حالياًواجهات التخاطب أصبحت    ، لكن قواعد البيانات و     Microsoft Explorerاإلنترنت  تكشف  مسفي  مشاكل  
عرض مشكلة في    توجد   لذلك، ال  .المشكلة في األدوات وليس في المحتوى       تكمن   .العربيةاللغة  بمتاحةً  

وفي . العربية  للغة  االمتصفحات  ال تقرأ كل    مع ذلك،    .قاعدة البيانات البيانات العربية ألن ذلك يتعلق فقط ب      
وال تفعل ذلك   العربية ،    اللغة   Nokiaنوكيا  بينما تدعم شركة    ،  عبر الهاتف الخلوي  إلنترنت  مجال استخدام ا  

 .  Siemensنس سيميشركة 
 

متعددة إلى  الوسائط  ويصّدر منتجات ال  في مجال تطبيقات التعليم اإللكتروني،      مـن أول الدول     األردن  
 .العربيةدول  وال،أمريكاوبين، يليفلواأخرى مثل اليابان، دول 

 
 : ما يليفيمتخصصة الشركات األردنية أصبحت ل التجارية، اعمبين تطبيقات األمن 

 
 التعريب والمواءمة مع االحتياجات المحلية؛ )أ(
 ؛المحاسبةالحزم البرمجية المتخصصة ب )ب(
 تطبيقات معالجة الصور ومتابعة تقدم العمل؛  )ج(
 ؛الصحيجية المتخصصة بالتأمين الحزم البرم )د(
 ة؛دينييات المجربال )هـ(
 يات؛معدات وبرمجالحزم المتكاملة التي تضم  )و(
 ؛ثالث إلى لغات الجيل الرابعال من لغات الجيل ياتتحويل البرمج )ز(
 مكاملة األنظمة؛ )ح(
 ب؛ة والتدريب المعتمد على الحاسوالعسكرييات الدعم اللوجستي والبرمجيات برمج )ط(
 تطوير التطبيقات للعمل على الوب؛ )ي(
 .بالعاألوة متعددمنتجات الوسائط ال )ك(

 
 اوطرق إزالتهالتي تواجه التطور العقبات   -باء

 
 المحتوى العربيالتي مازالت تواجه بعض من العقبات   -١

 
 ؛دعمال وياتمجرالبتوفر  )أ(
 ؛لياآلاإلمالء الصوت إلجراء ال توجد أنظمة للتعرف على  )ب(
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 ؛على نطاق واسعال تستخدم برامج التدقيق اآللي  )ج(
 ؛التحويل بين الطرق المختلفة لترميز حروف األبجدية )د(
 ؛نقص المهنيين الموهوبين )هـ(
 .مرتفعةحقوق النشر  )و(

 
 الطرق إلزالة هذه العقبات  -٢

 
 ؛المستخدملدى وعي الخلق  )أ(
 ؛ق قوانين حقوق النشريطبت )ب(
 .برامج التعليم العاليضمن برامج التعليم اإللكتروني تبني  )ج(
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 ١ملحق ال

 مؤشرات مجتمع المعلومات
 
Indicator Y2000 Y2001 Y2002 
1. Basic Background Indicators 

1.1. Population  5,182,1000  
1.2. Area 89,342 km2 89,342 km2 89,342 km2 
1.3. Density (Person/km²)  58  
1.4. Urban population  21.3  
1.5. Adult literacy  10.9%  
1.6. Poverty  30%  
1.7. GNI per capita   4,300 US$ 
1.8. GDP growth   3.5% 

2. Telecom Infrastructure 
2.1. Fixed lines (total) 620,000 660,000  
2.2. Domestic (lines per household) 869,000   
2.3. Urban (%) 78%   
2.4. Waiting list (total number)    
2.5. Waiting time (average)    
2.6. Revenue per line ($)    
2.7. Cost of local call ($ per 1 minutes)    
2.8. Cost of call within region ($ per 1 minutes)    
2.9. Cost of call to US ($ per 3 minutes)    
2.10.  Number of fixed line operators 1 1 1 
2.11.  ISDN lines 
2.11.1. Initial cost ($)    
2.11.2. Monthly charge ($)    
2.12. DSL lines 
2.12.1. Initial cost ($)    
2.12.2. Monthly charge ($)    
2.13. Leased lines 
2.13.1. Initial cost ($)    
2.13.2. Monthly charge ($)    
2.14. Cable 
2.14.1. Initial cost ($)    
2.14.2. Monthly charge ($)    
2.15. Outgoing traffic (minutes per subscriber)    
2.16. Incoming traffic (minutes per subscriber)    
2.17. Mobile lines 389,000 866,000  
2.18. Number of mobile operators 1 2 2 

3. Media infrastructure 

3.1. Radios 2 2 2 
3.2. Televisions 1 1 1 
3.3. Satellites    
3.4. Daily Newspapers    

4. Computers and the Internet 

4.1. Personal computers    
4.2. Personal computers in education    
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 )تابع (١ملحق ال
 

Indicator Y2000 Y2001 Y2002 

4.3. Percentage of computers that are networked    
4.4. Internet subscribers 31,960 35,000  
4.5. Internet users 127,300 234,000 (est. TRC)  
4.6. Internet hosts    
4.7. ISP’s    
4.8. ISP monthly charges ($)    
4.9. Telephone usage charges ($)   0.08 JD 
4.10. Available national bandwidth    
4.11. Hosting availability    
4.12. Secure servers    

5. ICT expenditures 

5.1. Telecom expenditure (million $)    
5.2. IT expenditure (million $) 4,408,000 (1998)   
5.3. Percentage of GDP (%) 5-6% (1998)   
5.4. ICT per capita ($)    

6. Capacity building 

6.1. Scientists & engineers in R&D    
6.2. R&D expenditure (% of GNI)    
6.3. ICT related university graduates per year 1,499 1,468 1,431 (est.) 

7. ICT government and business environment 

7.1. e-readiness index    
7.2. e-government index    
7.3. IPR enforcement   Low 
7.4. Compliance with WTO    
7.5. Basic telecom agreement    
7.6. Reference paper    

8. Laws and regulations 

8.1. Patent law    
8.2. Trademark law Yes Yes Yes 
8.3. Copyright law  Yes Yes 
8.4. IT agreement    
8.5. e-Commerce law No No Yes 
8.6. e-Signature law No No Yes 
8.7. Piracy rate 83% (1996) 67%  

9. ICT Policy 

9.1. ICT strategy    
9.2. ICT plan of action    
9.3. National initiatives    

 




