
 المملكة األردنية الهاشمية
 

سعى األردن خالل العشر سنوات األخيرة لبناء قطاع تكنولوجيا معلومات واتصاالت لالستفادة من                         
يأتي    .    دوالر أمريكي    ١٨٦٠ ويقدر الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد بما يعادل                 .هذه التقنيات في التنمية   

حسب تقرير المنتدى   مؤشر التنافسية     ة وأربع دول بالنسبة  ل    األردن في المرتبة الخامسة والثالثين من بين مئ            
 حسب مؤشر      ٥١ احتل األردن المرتبة      ٢٠٠٣، وفي عام  ٢٠٠٥-٢٠٠٤االقتصادي العالمي لعام      

 .  حسب مؤشر البيئة االقتصادية      ٥٣ حسب مؤشر االبتكار و        ٥٧التكنولوجيا، والمرتبة      
 

 السياسات واإلستراتيجيات  -١
 

 تم نشر مبادرة ريتش في      لتحويل األردن إلى مجتمع معرفة كما             طالق إستراتيجية      تم إ  ١٩٩٩في عام  
 ) .  جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات            (  من قبل مؤسسة إنتاج       ٢٠٠٠عام  

 
 مليون دوالر إلى      ٦٠ من   ٢٠٠٤نمى قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األردن في عام               

 بنسبة    ة من جذب االستثمارات األجنبية وبزيادة الصادرات السنوية            مليون دوالر، وتمكنت اإلستراتيجي         ٢٩٦
 .  ، كما ازداد التوظيف    ةبالمائ    ٤٥٠

 
 وظيفة اختصاصية    ١٢٠٠٠إلى    ١٢٥٠أعد مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني االستراتيجية من                    

ا يخدم المواطن،     الوطنية للمعلومات، وهي تعالج  جميع شؤون  المعلومات في القطاعين العام والخاص وبم                   
 : وتهدف اإلستراتيجية إلى تحقيق ما يلي       

 
تنمية الموارد  البشرية من خالل برامج  إصالح التعليم، والمبادرات الخاصة بالتعلم اإللكتروني،                   . ١

 واالستراتيجية الخاصة بالتعليم العالي؛          

 تجسير الفجوة الرقمية من خالل مراكز تكنولوجيا  المعلومات وخدمة المجتمع؛                     . ٢

 هيل الوصول للمواطن من خالل بنية أساسية تعتمد على  شبكة  ألياف ضوئية؛                 تس  . ٣

 ). ٢٠٠٦-٢٠٠٤( تخصيص موارد مالية في الخطة االقتصادية واالجتماعية  لثالث سنوات              . ٤
 

 شريعي القانوني والتاإلطار  -٢
 

عاهدة  ، ووقع على م  ٢٠٠٤في عام  ) WIPO(  حقوق الملكية الفكرية      منظمة حماية    انضم األردن إلى   
 . األردن عضو في منظمة التجارة العالمية          ، وحقوق المؤلف  

 
وقّعت الحكومة األردنية قانون األسماء التجارية وقانون المعامالت  اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني                    
والوثائق اإللكترونية، وأصدرت قانون شركة االتصاالت لتنظيم خدمات االتصاالت، وتقوم وزارة تكنولوجيا                        

تقوم هيئة  تنظيم قطاع      . ومات برسم السياسات بينما تقوم هيئة تنظيم قطاع االتصاالت بتنفيذها               المعل  
 . االتصاالت أيضاً بترخيص مزودي خدمات اإلنترنت        

 



 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالبنية األساسية ل  -٣
 

 خطوط الهاتف األرضي         تتطور البنية األساسية لالتصاالت في األردن بسرعة فقد بلغت نسبة انتشار                 
، وتم منح رخصة لشركة هواتف         % ٣٠، وبلغت نسبة انتشار الهواتف النقالة نحو             %١١,٩ نحو   ٢٠٠٤عام  

 . نقالة ثالثة 
 

 ١٥٥*٣أما بالنسبة إلى قنوات اإلنترنت الرئيسية، فقد تم رفع سعة الخطوط الدولية لإلنترنت  إلى                   
MB ،        ليف ضوئي بسعة     حلقة  كما أن العمود الفقري لشبكة االتصاالت هيSTM4 .    بلغ عدد مستخدمي

 .  مليون نسمة، باإلضافة إلى انتشار واسع لمقاهي اإلنترنت             ٥,٤٧ مستخدم من أصل      ٤٧٥٠٠٠اإلنترنت نحو   
 

قامت شركة االتصاالت بتخفيض أسعار االتصاالت الهاتفية لتوفير مجموعة من الخدمات تقدم من                         
فقد  ADSL، أما خطوط     .leased lines, ADSL, ISDN, GPRS, WiFi  خالل شبكات محلية تعتمد على  الخطوط            

 . خط   ٥٠٠٠٠نقطة أو   % ١٠انتشرت بنسبة    
 

حاسوب، كما تعمل شركة االتصاالت               ٣٥٠٠٠٠بلغ عدد الحواسيب الشخصية في األردن حوالي      
 .  من خالل توفير التجهيزات والخدمات بأسعار منافسة            "  حاسوب لكل منزل    "على تنفيذ مبادرة   

 
 بناء القدرات  -٤

 
 بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتدريب العاملين في القطاع العام في عام                التوعية بدأ برنامج  

  .ICDLموظف على استخدام الحاسوب لمستوى شهادة                ٥٣٠٠وقد تم تدريب ، ٢٠٠٤
 

 أنتل   ساعدت شركة     و،   ٢٠٠٤تم ربط المدارس والجامعات بشبكة اتصاالت عريضة السعة في عام                    
معلم كجزء من الخطة العامة الستخدام التكنولوجيا في الصفوف المدرسية، كما تم استحداث                          ٥٠٠٠بتدريب 
في نهاية عام      ٥٧٠٠٠محطة معرفة كمراكز تنمية المجتمعات المحلية ووصل عدد المتدربين إلى                          ١٠٠
 استخدام الحاسوب في      ومعظمهم من المناطق الريفية، ويجري التدريب تطوير المهارات وتطبيق               ٢٠٠٤

 .مختلف الجامعات األردنية        
 

أما البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فتقوم به مختلف الجامعات، بينما                     
 . القطاع الخاص بالحدائق التكنولوجية وتطوير األلعاب الحاسوبية، والتعريب وحزم البرامج التعليمية                        يهتم 

 
 ا المعلومات واالتصاالت قطاع تكنولوجيبناء  -٥

 
 لدعم المبادرين األردنيين في قطاع تكنولوجيا المعلومات من               ٢٠٠٣ عام iPARKتم تأسيس مؤسسة     

 .  خالل تقديم خدمات للشركات الناشئة وزيادة إمكانات نجاحهم              
 

في تطوير القطاع في تقرير التنافسية الذي يصدره المنتدى        ٥٠حصل األردن على المرتبة     
  ١٢٩٠٠ مليون دوالر، ووصل عدد الموظفين إلى        ٦٩ي العالمي، حيث زادت عائدات التصدير عن          االقتصاد

تقوم الحكومة بتقديم التسهيالت        .    مليون دوالر  ٧٩,٦٥موظف، كما وصل االستثمار األجنبي المباشر إلى                 



ومة اإللكترونية      المطلوبة لبناء قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل المبادرات لتحقيق الحك                          
 . والتعلم اإللكتروني وتطوير البنية األساسية وتطوير القوانين ودعم مبادرات القطاع الخاص                 

 
 التطبيقات في المؤسسات الحكومية  -٦

 
تم تعديل القوانين الستيعاب الخدمات         و٢٠٠٠انطلقت مبادرة الحكومة اإللكترونية في عام        

  ٧٠ة الفكرية والمعامالت اإللكترونية، وتمت  أتمتة األعمال في                اإللكترونية وخاصة فيما يتعلق بالملكي         
  ٥٣٠٠مؤسسة في القطاع العام كجزء من االستعداد لتطبيق الحكومة اإللكترونية، وجرى تدريب حوالي                   

 . موظف في القطاع العام ضمن إطار برنامج محو األمية كما تم إنشاء شبكة اتصاالت للقطاع العام                           
 

لمشتريات اإللكترونية أيضاً في عدة دوائر، وأتمتت إجراءات الجمارك، وتم تطبيق                    تم إعداد وتطبيق ا 
الخدمات اإللكترونية في دائرة ضريبة الدخل ودائرة ضريبة المبيعات، وطرح نظام غرف التجارة                     

 . ٢٠٠٤اإللكترونية في عام    
 

شبكة      ١٧ضم مؤسسة في القطاع العام وي       ١٦٠تم إنشاء نظام المعلومات الوطني الذي يشمل          
 . معلومات قطاعية ويهدف إلى ربط المؤسسات بشبكة معلومات وطنية                    

 
 التطبيقات في التعليم  -٧

 
تم إنشاء    و من أجل التحول نحو االقتصاد المعرفي          ٢٠٠٢طرحت مبادرة تطوير التعليم في عام         

  ١٢٠٠جرى ربط  .  مدرسة حكومية حتى اآلن       ٣٢٠٠مدرسة من أصل      ٢٥٠٠مختبرات حاسوبية في    
معلم الستخدام تكنولوجيا المعلومات              ٣٥٠٠٠مدرسة على شبكة المدارس منذ بداية المبادرة، كما تم تدريب               

 . ٢٠٠٤وطور برنامج شامل للمدارس بدأ بتشغليه في المدارس التجريبية عام                
 

على مستوى التعليم الجامعي تم تأسيس كليات متخصصة بتدريس علوم تكنولوجيا المعلومات، وتم                     
ز معظم الجامعات بالبنية األساسية من شبكات ومختبرات، أما التعلم عن بعد فقد طبق في بعض                               تجهي 

 . الجامعات    
 

 إلعداد الطلبة كمستثمرين أو إعطائهم القدرة على خلق فرص           (JEI)تم طرح مبادرة التعليم األردنية    
حطات المعرفة في شبكة تعلم          عمل  للغير، كما تم طرح مبادرة لربط جميع المدارس الحكومية والجامعات وم                     

 . عريضة السعة   
 

 لاعمتطبيقات في التجارة واألال  -٨
 

 ليتيح البيع    (B2B)ضمن مفهوم عالقة مؤسسات األعمال مع بعضها                ) تجاري  (تم استخدام التطبيق    
والشراء والمزاد اإللكتروني، كما طورت بعض الشركات األردنية برامجها إلتاحة نشاطات التجارة                          

نية، وقد دشنت شركة االتصاالت األردنية بوابة الدفع اإللكتروني بالتعاون مع البنوك، كما تم تقديم                     اإللكترو 
خدمات إلكترونية في البنوك التجارية منذ عدة سنوات عبر شبكة اإلنترنت، وتشمل الخدمات التسوق، واب                          

WAP ،   تحويل، البطاقات إلكترونية، والصفقات التجارية وخدمات            خدمات الATM. 
 



 تطبيقات الرعاية الصحية  -٩
 

 لتسيير العمل التقني     ٢٠٠٤في مستشفى الملك عبد اهللا في عام     )  MEDICOM(تم تطبيق نظام  
واإلداري بما فيها الخدمات التمريضية والطبية، كما تم إنشاء بوابة للمعلومات الصحية كجزء من نظام                     

 .المعلومات الوطني األردني       
 

 األردن منذ أكثر من عشر سنوات في الخدمات الطبية، أما في القطاع                  تم تطبيق الطب عن بعد في    
 في الواليات     )Huston(  من الربط مع مستشفى هيوستن          )Medlabs( الخاص فقد تمكنت شركة مختبرات         

 . المتحدة لتقديم خدمات الطب عن بعد       
 

 المحتوى العربي الرقمي  -١٠
 

ى المشاكل التي تواجه انتشار اإلنترنت في          إن عدم توفر محتوى رقمي باللغة العربية هي إحد       
األردن، ولكن على الرغم من ذلك توجد بعض المحاوالت لمعالجة قضية هذا المحتوى، وخصوصاً في                      
ميادين العلوم األساسية، كما تحاول المؤسسات المختلفة نشر معلوماتها باللغة العربية مثل مكتوب،                                    

arabia.com  ،planetarabia.com  ،ameinfo.com ،   بحث باللغة العربية من قبل شركة محلية              محرك   وتم تصميم   .
هذا ويشكل سعي الشركات التجارية وراء المستهلك األجنبي وعدم توفر واجهة عربية لإلنترنت أهم معوقات                     

 .  تطوير المحتوى الرقمي العربي     
 

 
 


