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مت اإعداد هذه املراجعة لغايات الوقوف على واقع احلال اخلا�س بتنفيذ ال�شيا�شات واملبادرات 

املعلومات ملا  املختلفة التي مت طرحها لغايات حتفيز وتنمية قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا 

يتمتع به هذا القطاع من اأهمية يف حتفيز التطور يف جمالت احلياة املختلفة،  وذلك من خالل 

تقييم م�شتويات الإجناز لكل من هذه اخلطط،  وبيان اأ�شباب النحراف يف الإجناز واملعيقات 

التي واجهت اإجنازها،  واقرتاح التو�شيات الكفيلة بتنفيذ هذه اخلطط �شمن الإطار الزمني 

املخطط له وبالكفاءة الالزمة.

بقطاع  املتعلقة  املوؤ�شرات  لأبرز  و�شف  يت�شمن  الأول  ف�شلني؛  اإلى  املراجعة  هذه  وتنق�شم 

الّت�شالت  قطاع  تطور  عن  ملحة  تقدمي  اإلى  بالإ�شافة  املعلومات،   وتكنولوجيا  الّت�شالت 

وتكنولوجيا املعلومات منذ عام 1994 لغاية عام 2012 من حيث تطور اخلدمات وال�شيا�شات 

العامة احلكومية التي اأُقرت خالل هذه الفرتة،  فيما يغطي الف�شل الثاين الروؤية الوطنية 

للقطاع وال�شيا�شات النافذة التي ما زالت حتكم القطاع حتى تاريخ اإعداد هذه املراجعة.

ولهذه الغاية،  فقد اعتمدت منهجية املراجعة بداية على و�شف التطور يف موؤ�شرات قطاع 

الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  وتقدمي ملحة تاريخية عن تطور هذا القطاع عرب املراحل 

الزمنية املختلفة،  وحتديد املرجعيات املختلفة الناظمة واملحّددة لتطور قطاع الّت�شالت 

وتكنولوجيا املعلومات،  وحتليل كل منها من خالل بيان اأهدافها وتقييم ما حتقق منها وما مل 

يتحقق،  مع الإ�شارة اإلى اأن اإجراء هذا التقييم قد مت يف �شوء املعلومات املتوفرة لتقييم هذه 

اخلطط وال�شيا�شات واملبادرات ومتابعة تنفيذها.

اأنه  اإل  اإلى بيان العديد من الإجنازات التي متت بهذا اخل�شو�س،   وقد خل�س هذا التحليل 

تبني يف املقابل وجود تاأخر يف اإجناز العديد من بنود هذه اخلطط،  ما اأثّر �شلبيًا على حتقيق 

الأهداف املر�شومة،  لأ�شباب خمتلفة جنملها مبا يلي:

التاأخر يف اإجناز الت�شريعات الالزمة كمتطلبات قانونية لتنفيذ اخلطط.  .1

تقدمي
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اإلى  عمومية بع�س اخلطط وافتقارها اإلى موؤ�شرات وا�شحة للتنفيذ والقيا�س بالإ�شافة   .2

عدم واقعية بع�شها الآخر. 

احلاجة اإلى متكني اجلهات احلكومية املكلفة بتنفيذ اخلطط،  وتعظيم قدرتها على اإنفاذ   .3

الت�شريعات الناظمة.

�شعف املتابعة والتن�شيق والتقييم الدوري للخطط املو�شوعة،  ما يتطلب حتديد م�شوؤولية   .4

املتابعة ب�شكل دوري،  وو�شع اآليات حمددة للتن�شيق بني اجلهات املخت�شة ل�شمان فعالية 

التنفيذ �شمن الإطار الزمني املحدد.

اإلى حتقيق  اأنها تهدف  الرغم من  بينها على  ما  للرتابط يف  ال�شيا�شات احلكومية  افتقار    .5

الغاية نف�شها. 

مل�شتويات  والتن�شيق  املتابعة  مهمة  تتولى  حمددة  جهة  اإلى  احلكومية  ال�شيا�شات  افتقار   .6

الإجناز.

ن�شر تقارير اإجناز لل�شيا�شات احلكومية يف القطاع دون ربطها مع موؤ�شرات الأداء امل�شتهدفة   .7

وعدم بيان ما مل يتم اإجنازه.

اإ�شرتاتيجية  خالل  من  النطاق  عري�شة  الّت�شالت  خدمات  لن�شر  وطنية  �شيا�شة  تبني   .8

منف�شلة اأو من خالل مراجعة ال�شيا�شة العامة.

ما  يف  وخ�شو�شًا  الرتاخي�س  لإجراءات  والتب�شيط  التح�شني  من  املزيد  اإجراء  تبني   .9

يتعلق بالرخ�س التي ل تتطلب ا�شتخدام موارد نادرة ب�شكل اأ�شا�شي »الرخ�س الفئوية«. 

ومراجعة املعلومات املطلوبة �شمن متطلبات الرتخي�س،  وتب�شيط الفرتة الالزمة لعملية 

الرتخي�س الفئوي وتقليلها. 

نقل  قابلية  نظام  تطبيق  خالل  من  املناف�شة  لتحفيز  التنظيمية  العالجات  ا�شتكمال   .10

.)Mobile Number Portability( الأرقام اخلليوية
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نطاق املراجعة
يعتمد نطاق املراجعة ب�شكل اأ�شا�شي على املرجعيات القانونية الناظمة للعمل يف هذا القطاع 

ذات  املختلفة  واملبادرات  واخلطط  ال�شيا�شات  ت�شمل  والتي  املحددة،   املراجعة  فرتة  خالل 

العالقة،  وعلى النحو التايل:

وثيقة ال�شيا�شة العامة لقطاعي الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2003.  .1

ال�شيا�شة العامة للخدمة ال�شمولية 2004.  .2

وثيقة ال�شيا�شة العامة لقطاعي الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2007.  .3

وثيقة ال�شيا�شة العامة لقطاعات الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 2012.  .4

روؤية الأردن 2025.   .5

.REACH 2025 الإ�شرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي  .6

اإ�شرتاتيجية التحول الإلكرتوين اأردن رقمي 2020-2017.

خطة التحفيز النمو القت�شادي 2022-2018.  .8

الإ�شرتاتيجية الوطنية ل�شمان املعلومات والأمن ال�شرباين لعام 2012.   .9
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أوالً: تطور قطاع االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

اأ. ال�شرية التاريخية لتحرير خدمات الّت�شالت وترخي�شها
مرت عمليات حترير خدمات الّت�شالت وترخي�شها يف الأردن مبراحل زمنية ونوعية عدة،  

خذ قرار بفتح قطاع  بداأت يف عام 1987 الذي �شهد انح�شارًا يف القت�شاد الأردين. حيث اتُّ

قطاع  لتحرير  الأولى  اخلطوات  بذلك  وبداأت  فيه،   اخلا�س  القطاع  ل�شتثمار  الّت�شالت 

الّت�شالت يف الأردن خالل الفرتة التي امتدت من عام 1987 حتى عام 1995،  مثل خدمة 

النداء الآيل،  وخدمة ا�شتقبال املعلومات املالية،  وترخي�س خدمات الهواتف املتنقلة ل�شركة 

1994 مع فرتة انفرادية ملدة اأربع �شنوات. وبداأت اململكة  فا�شت لينك )زين حاليًا( يف عام 

يف عام 1994 باإجراء اإ�شالحات متعاقبة يف قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  وبداأت 

عملية التحرير الفعلية لقطاع الّت�شالت،  يف عام 1995،  ومتثلت ب�شدور قانون الّت�شالت 

مهام  لتتولى  الّت�شالت  قطاع  تنظيم  هيئة  اإن�شاء  على  ن�س  الذي   1995 ل�شنة   )13( رقم 

تنظيم القطاع وترخي�س اخلدمات املقدمة فيه. 

حتت  �شركة  اإلى  والال�شلكية  ال�شلكية  الّت�شالت  موؤ�ش�شة  ُحّولت   ،1996/10/8 وبتاريخ 

تنظيم  هيئة  تاأ�شي�س  ومت  جتارية،   اأ�ش�س  على  لتعمل  الأردنية«  الّت�شالت  »�شركة  م�شمى 

قطاع الّت�شالت وفقًا لأحكام قانون الّت�شالت اجلديد. وقامت الهيئة بعد ذلك برتخي�س 

 )Data Communications( خدمة النداء الآيل،  وترخي�س خدمات ترا�شل املعطيات

13 �شركة،  وترخي�س خدمة الهواتف العمومية )جيب واألو(،  وترخي�س خدمات  حلوايل 

عام  يف  خ�شخ�شتها  مت  التي  الأردنية  الّت�شالت  ل�شركة  واملتنقلة  الثابتة  الّت�شالت 

1997)1( ومنحها النفرادية حتى نهاية عام 2002،  وترخي�س خدمات الّت�شالت ال�شاتلية 

 Global Mobile Personal Communications( العاملية  املتنقلة  ال�شخ�شية 

 Telephone( م�شبقًا  املدفوعة  الهاتفية  اخلدمة  وترخي�س    ،)Service -GMPCS
)اإك�شرب�س(.  املتنقل  الراديو  خدمة  وترخي�س    ،)prepaid calling service

»عملية خ�شخ�شة قطاع الت�شالت  فاإن  الوزراء،   رئا�شة  املن�شور على موقع  للتخا�شية،   امللكية  اللجنة  )1(  بح�شب تقرير 
القطاع يف حتويل �شركة  الهيكلة وحترير  اإعادة  املناف�شة فقد جنحت عملية  تعترب مثاًل يحتذى به لفتح وتو�شيع باب 
الت�شالت الأردنية من �شركة احتكارية تدر دخاًل احتكاريًا للخزينة على ح�شاب ال�شعر للم�شتهلك ونوعية اخلدمة،  اإلى 
�شركة حتقق ربحية يف قطاع حيوي ومناف�س يقدم خدمات مميزة ويدر دخاًل على اخلزينة من خالل ال�شرائب والرخ�س 
والر�شوم،  م�شكاًل اأحد اأهم م�شادر دخل اخلزينة ال�شريبية،  حيث مل تعد هذه القطاعات ت�شكل عبئًا ا�شتثماريًا مبا�شرًا 

على احلكومة وانعك�شت كفاءة قطاع الت�شالت والنقل على القطاعات الأخرى».
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لقانون  معدل  قانون   2002 ل�شنة   )8( رقم  املوؤقت  بالقانون  الّت�شالت،   قانون  وُعّدل 

الّت�شالت. ومع انتهاء الفرته النفرادية ل�شركة الّت�شالت الأردنية،  جاءت احلاجة لتبني 

احلكومة ل�شيا�شات عامة تبني الجتاه العام لقطاع الّت�شالت،  وكانت اأولها ال�شيا�شة العامة 

لقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2003،  ثم تالها ال�شيا�شات العامة لعامي 2007 

اإعداد وثيقة �شيا�شة عامة لقطاعي الت�شالت  الوزارة بالعمل على  و2012. وحاليًا تقوم 

وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد 2018 بالت�شاور مع الأطراف املعنية يف القطاع.

ب. موؤ�شرات قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات
1 - موؤ�شرات قطاع الّت�شالت

وزارة  مع  بالتعاون  »اإنتاج«  املعلومات  تكنولوجيا  جمعية  جتريه  الذي  ال�شنوي  للم�شح  وفقًا 

الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  والذي يت�شمن بع�س املوؤ�شرات التي تقي�س قطاع الّت�شالت،  

يتبني وجود تراجع يف  الّت�شالت،   ال�شادرة عن هيئة تنظيم قطاع  الإح�شاءات  وبح�شب 

اإيرادات قطاع الّت�شالت،  وزيادة يف انت�شار خدمات الّت�شالت املتنقلة والإنرتنت،  وتذبذب 

يف ال�شتثمار)2(،  وا�شتقرار ن�شبي يف عدد العمالة املبا�شرة يف قطاع الّت�شالت،  وخ�شو�شًا 

لل�شنوات الثالث الأخرية كما هو مبني يف الأ�شكال التالية:

)2(  يظهر زيادة يف حجم ال�شتثمار خالل عامي 2014 و2015 يعزى اإلى ا�شتثمار �شركات الهواتف املتنقلة يف ترددات اجليل 
الرابع.
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)Measuring ICI socit( امل�شدر: من�شورات الحتاد الدويل لالت�شالت

امل�شدر: تقرير »IT & ITES industry statstic 2016«،  وزارة الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  وهيئة تنظيم قطاع 
الّت�شالت. 
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2 - موؤ�شرات قطاع تكنولوجيا املعلومات
ُيبنّي م�شح املوؤ�شرات املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات منّوًا يف اإيرادات القطاع املحلية،  واإيرادات 

ال�شادرات،  وزيادة يف ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر )FDI( كما هو مبني يف الأ�شكال التالية: 

اإيرادات ال�شادرات من قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

الإ�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

اإيرادات قطاع تكنولوجيا املعلومات )2007 - 2016(

امل�شدر: تقرير »IT & ITES industry statstic 2016«،  وزارة الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع 
الّت�شالت.
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3 - موؤ�شرات عاملية

يف ما يتعلق باملوؤ�شرات التي ت�شدرها املنظمات العاملية وتقي�س اأداء قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا 
الرغم  على  املوؤ�شرات  لهذه  م�شتمر  حت�شن  وجود  تبني  فقد  عامليًا،   اململكة  وترتيب  املعلومات،  
من انخفا�س ترتيب اململكة العاملي،  ومن الأمثلة على هذه املوؤ�شرات،  موؤ�شر تنمية الّت�شالت 
جاهزية  وموؤ�شر    ،)ITU( لالت�شالت  الدويل  الحتاد  عن  ال�شادر  املعلومات  وتكنولوجيا 
ال�شبكات ال�شادر عن املنتدى القت�شادي )WEF(،  وموؤ�شر النفاذ اإلى اخلدمات املتنقلة ال�شادر 

عن رابطة م�شغلي اخلدمات اخلليوية )GSMA(،  كما هو مبني يف الأ�شكال اأدناه:

موؤ�شر تنمية قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات ال�شادر عن الحتاد الدويل لالت�شالت 

.)Measuring ICT socit( امل�شدر: من�شورات الحتاد الدويل لالت�شالت

 )WEF( موؤ�شر جاهزية ال�شبكات ال�شادر عن املنتدى القت�شادي

.Networked rediness index issued by World economic forum :امل�شدر
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)GSMA( موؤ�شر النفاذ خلدمات الت�شالت املتنقلة ال�شادر عن جمعية م�شغلي اخلدمات املتنقلة

.GSMA Mobile connectivity index :امل�شدر

ت. ال�شيا�شة العامة لقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 2003
م�شمون ال�شيا�شة: 

تنفيذًا ملتطلبات الفقرة )3/اأ( من قانون الّت�شالت،  �شدر قرار جمل�س الوزراء رقم )478( 

باملوافقة على وثيقة ال�شيا�شة العامة للحكومة يف قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  

وُن�شرت هذه الوثيقة بتاريخ 2003/9/4. وكان من اأهم ما ورد يف هذه ال�شيا�شة،  ما قررته 

احلكومة يف ما يتعلق بالقطاعات الفرعية بهدف رفع اجلاهزية الإلكرتونية يف الأردن،  والتي 

�شت�شهم يف حتفيز التطور القت�شادي وحتقيق التنمية الجتماعية:

خدمات  تقدمي  يف  املزدوجة)3(  احل�شرية  اإنهاء  وجوب  املتنقلة:  الّت�شالت  قطاع  يف   -

واأن ت�شل    ،2004 الثاين من عام  الأول من كانون  اعتبارًا من  املتنقلة وذلك  الّت�شالت 

هذه اخلدمة حلوايل 50% من عدد ال�شكان. 

�شركة  بها  تتمتع  التي  النفرادية  باأن  احلكومة  تاأكيد  الثابتة:  الّت�شالت  قطاع  يف   -

الّت�شالت الأردنية يف جوانب اأ�شا�شية من قطاع الّت�شالت،  �شيتم اإنهاوؤها فعاًل مع نهاية 

الإ�شافية  للرتاخي�س  و�شريح  وا�شح  مقرتح  بتجهيز  الهيئة  تقوم  اأن  وعلى    ،2004 عام 

واإجراءات  املتقدمني  ومتطلبات  الرخ�ص  �شروط  مت�شمنًا  القطاع  هذا  يف  طرحها  املنوي 

الرتخي�س،  مع �شرورة التخفيف من الثار الناجتة عن الو�شع الحتكاري يف هذا القطاع 

واإدخال خدمات مناف�شة واإمكانية النفاذ للعنا�شر الأ�شا�شية لل�شبكة الثابته)4(. 

)3( ح�شرية م�شرتكة بني �شركة زين و�شركة اأوراجن موبايل يف ذلك الوقت.

)4( العنا�شر الأ�شا�شية لل�شبكة: هي اأجزاء ال�شبكة التي من غري املجدي اقت�شاديًا تاأ�شي�س مماثل لها لتكلفتها العالية مثل 
�شبكة الأ�شالك النحا�شية.
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ا�شتخدام  من  املتحققة  الكفاءة  ا�شتغالل  �شرورة  الإنرتنت:  خدمات  مزودي  �شوق  يف   -

الإنرتنت والفوائد العلمية والجتماعية املتاأتية منه يف الأردن،  من خالل تنفيذ عدد 

على  الطلب  وحتفيز  التعليم  وتطوير  الرقمية  امل�شاركة  حتقيق  اإلى  تهدف  املبادرات  من 

النفاذ وخلق الظروف املالئمة لإدخال  خدمات الإنرتنت ب�شكل خا�س وتخفي�س تكلفة 

التكنولوجيا والإبداع يف اخلدمات،  بالإ�شافة اإلى اإزالة اأي عقبات هيكلية تعيق ذلك مع 

اإن�شاء مق�شم اإنرتنت.

اخلدمات ال�شمولية: توفري خدمات الّت�شالت لل�شرائح الأقل حظًا اأو غري القادرة لأ�شباب   -

اجتماعية اأو اقت�شادية على التمتع بخدمات االّت�شاالت من خالل �شروط ال�شوق،  و�شيتم 

حتليل ال�شيا�شة العامة للخدمة ال�شمولية يف الف�شل الثاين.

التحتية من قبل احلكومة،  وتخّلي  ال�شيا�شة �شرورة حماية بنية الّت�شالت  كما ت�شمنت 

احلكومة عن ملكيتها يف �شركة الّت�شالت الأردنية. 

يف ما يخ�س قطاع تكنولوجيا املعلومات: �شّددت هذه ال�شيا�شة على �شرورة الرتكيز على جذب 

والتوجه  الكفاءة  لرفع  املعلومات  لتكنولوجيا  احلكومة  ا�شتغالل  وعلى  الدويل،   ال�شتثمار 

لتنفيذ م�شروع احلكومة الإلكرتونية.

كما بّينت هذه ال�شيا�شة اأن العمل يف هذا القطاع �شيكون بنظام ال�شوق املفتوح،  ما يعني عدم 

التدخل التنظيمي فيه،  واأن اأحكام قانون املناف�شة كافية حلماية املناف�شة يف هذا القطاع. 

بالإ�شافة اإلى ت�شجيع التجارة الإلكرتونية ووجود اإطار قانوين للتعامالت الإلكرتونية. 

اإجنازات هذه ال�شيا�شة

اإلى تطور قطاع الّت�شالت،  فقد مت  حتقيقًا لالأهداف املرجوة لهذه ال�شيا�شة،  فبالإ�شافة 

اإجناز العديد من الأمور التي �شاهمت يف حترير قطاع الّت�شالت،  ومتثلت مبا يلي:

لل�شوق  اأمنية  �شركة  بدخول  واملتمثل  املتنقلة  الّت�شالت  قطاع  يف  الإ�شايف  الرتخي�س  	•
املحلية يف عام 2004.

لأنواع  املوحد  الرتخي�س  مبداأ  على  يعتمد  الذي  للرتخي�س  املتكامل  التنظيمي  الإطار  	•
خدمات الّت�شالت الثابتة واملتنقلة كافة من خالل رخ�شة واحدة لكل مرخ�س له،  وعلى 

اأن يكون هناك نوعان من الرخ�س: فردية وفئوية)5(. 

له  املرخ�س  فيها  يرغب  التي  للحالت  تكون  الفردية  الرخ�شة  اأن  الفئوية،   والرخ�شة  الفردية  الرخ�شة  بني  الفرق   )5(
با�شتخدام املوارد النادرة )الرتددات الراديوية والأرقام وحق ا�شتخدام الطرق العامة(،  وتبلغ ر�شوم احل�شول على هذه 
الرخ�شة مائة األف دينار،  اأما الرخ�شة الفئوية فتكون للحالت التي ل يرغب فيها املرخ�س له با�شتخدام املوارد النادرة،  

وتبلغ ر�شوم احل�شول عليها ثالثني األف دينار



14

اإقرار الإطارات التنظيمية الالزمة لتحقيق الأهداف املرجوة من حترير القطاع،  ومنها  	•
املناف�شة والإطار  لهم ببع�شها،  وتعليمات حماية  املرخ�س  �شبكات  ل�شمان ربط  تعليمات 

التنظيمي جلودة اخلدمات وم�شغل الهاتف اخلليوي الفرتا�شي،  بالإ�شافة اإلى تعليمات 

ف�س املنازعات بني املرخ�س لهم.

و�شل عدد ال�شركات املرخ�س لها يف القطاع مع نهاية عام 2006 حوايل 59 �شركة فئوية  	•
وفردية،  وو�شلت ن�شبة انت�شار اخلدمات املتنقلة اإلى حوايل 57 % من عدد ال�شكان. 

الإطار  تبني  يتم  مل  ال�شيا�شة،   هذه  اأهداف  لتحقيق  الزمنية  الفرتة  انتهاء  حتى  	•
القانوين للمعامالت الإلكرتونية،  كما مل يتم اتخاذ اإجراءات من �شاأنها ت�شجيع التجارة 

الإلكرتونية من قبل احلكومة. 

ث. ال�شيا�شة العامة لقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات 2007
م�شمون ال�شيا�شة

وثيقة  على  باملوافقة   )4395( رقم  قراره    ،2007/5/29 بتاريخ  الوزراء  جمل�س  اتخذ 

ال�شيا�شة العامة للحكومة يف قطاعات الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد لعام 2007،  

حيث ت�شمنت هذه الوثيقة مرئيات وتوجيهات احلكومة يف العديد من الق�شايا التي تهم هذه 

التي ت�شبح يف ظلها كل من  املنا�شبة  الظروف  اإيجاد  ال�شيا�شة على  القطاعات. ورّكزت هذه 

اأ�شواق الّت�شالت الثابتة واملتنقلة اأ�شواقًا تناف�شية ب�شكل تام،  من خالل:

الهيمنة. اآثار  من  احلد  	•

ال�شوق. اإلى  الدخول  اأمام  العوائق  تقليل  	•

ال�شوق. اإلى  للدخول  جديدة  اإمكانيات  اإيجاد  	•

للتنظيم. المتثال  ثقافة  دعم  	•

ال�شمولية. اخلدمات  مراجعة  	•

اإ�شرتاتيجية وطنية لطْيف الرتّددات الراديوية،  واعتماد اأ�شلوب لت�شعري الرتّددات  و�شع  	•
بالعتماد على عوامل ال�شوق.

املعلومات. تكنولوجيا  وقطاع  الّت�شالت  قطاع  بني  ما  الندماج  	•

قطاع الّت�شالت وقطاع الإعالم املرئي وامل�شموع. بني  ما  الندماج  	•

اأما يف ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات،  فقد رّكزت هذه ال�شيا�شة على اتخاذ التدابري 
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نحو  احلكومة  وجهت  حيث  اإليه،   ال�شتثمار  وجذب  القطاع  تناف�شية  لزيادة  كافة  الالزمة 

اإلغاء  خالل  من  الإنرتنت  اإلى  والنفاذ  ال�شخ�شية  احلوا�شيب  على  الطلب  زيادة  �شرورة 

ال�شرائب على احلوا�شيب وا�شتخدام الإنرتنت،  بحيث ت�شبح ن�شبة ال�شتخدام 50% خالل 

خم�س �شنوات،  بالإ�شافة اإلى العديد من املبادرات يف هذا املجال. 

ورّكزت احلكومة على ت�شجيع �شناعة تكنولوجيا املعلومات،  وتعزيز القدرة على الت�شدير،  

وتقدمي حوافز �شريبية لال�شتثمار يف تكنولوجيا املعلومات.

وحماية  الإنرتنت،   جرائم  لتغطية  قانوين  اإطار  وجود  ب�شرورة  ال�شيا�شة  هذه  واأو�شت 

التجارة  خدمات  ا�شتخدام  وترويج  الإلكرتونية،   املعامالت  وقانون  البيانات  خ�شو�شية 

الإلكرتونية.

وت�شجيع  الإلكرتونية،   احلكومة  برنامج  احلكومة  تكثيف  �شرورة  ال�شيا�شة  هذه  بينت  كما 

ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�س لتوفري اخلدمات الإلكرتونية مع الأخذ بعني العتبار 

م�شتوى النفاذ اإلى الإنرتنت.

اإجنازات هذه ال�شيا�شة

الرئي�شية  املوا�شيع  غطت  حيث  الرتّددات،   وتخطيط  ا�شتخدام  �شيا�شة  وثيقة  اإعداد  	•
التالية:

لتوزيع  الوطني  للجدول  وفقًا  ُتقّدم  التي  اخلدمات  نوعية  حيث  من  الرتّددات  توزيع  	•
الرتّددات.

للمرخ�ص  الراديوية  الرتّددات  حزم  لتخ�شي�ص  تطبيقها  يتم  التي  وال�شروط  االآليات  	•
لهم.

الرتّددي. الطْيف  تداور  و�شيا�شات  اآليات  	•

والتحكم. والإلزام  املراقبة  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  ترخي�س  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  ت�شعري  	•

الراديوي. الرتّددي  الطْيف  هند�شة  	•

الراديوية. الرتّددات  طْيف  لإدارة  الدويل  البعد  	•

الراديوية. الأجهزة  واإجازة  النوعية  املوافقات  	•
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اأعّدت  اأ�شواق الّت�شالت،  فقد  الفعالة يف  للمناف�شة  املنا�شبة  الظروف  باإيجاد  يتعلق  ما  يف 

هيئة تنظيم قطاع الّت�شالت وثيقة معلومات حتت عنوان:

)Creating Conditions for Effective Competition in the Mobile Sector(

ورّكزت هذه الوثيقة على تعريف املناف�شة الفّعالة باملفهوم املعتمد نف�شه يف الحتاد الأوروبي،  

ويتلخ�س باأن املناف�شة الفًعالة يف �شوق معني،  تكون قد وجدت يف حال عدم وجود م�شّغلني 

لإيجاد  اتخاذها  الهيئة  تنوي  التي  الإجراءات  حتديد  اأي�شًا  ومت  ال�شوق.  تلك  يف  مهيمنني 

الظروف املنا�شبة للمناف�شة الفّعالة،  والتي تتلخ�س مبا يلي:

اإلى  للتعرف  الأ�شواق  تلك  وحتليل  اقت�شادية،   منهجيات  اأ�شا�س  على  الأ�شواق  تعريف  	•
مدى وجود الهيمنة يف اأي منها،  وتطبيق العالجات املنا�شبة للحد من املمار�شات امل�شادة 

للمناف�شة.

تراخي�س  اإتاحة  خالل  من  وذلك  جدد،   م�شّغلني  لدخول  املتنقلة  الّت�شالت  �شوق  فتح  	•
جديدة لتقدمي خدمات الّت�شالت املتنقلة،  وب�شكل خا�س خدمات اجليل الثالث.

واخلدمات. الأ�شعار  عرو�س  مراقبة  	•

منهجية  مثل  متقدمة،   ت�شعري  و�شائل  اإيجاد  خالل  من  البيني  الربط  تعرفة  حتديد  	•
.)Long Run Incremental Cost-LRIC( التكلفة املتزايدة طويلة الأجل

الأرقام. نقل  قابلية  تنفيذ  	•

الراديوية. الرتّددات  طْيف  ا�شتخدام  كفاءة  رفع  	•

الثالث من الّت�شالت  راديوية ل�شتخدامها يف تقدمي خدمات اجليل  ترخي�س ترّددات  	•
املتنقلة،  ومنحت الهيئة بتاريخ 2009/9/14 رخ�شة ل�شركة البرتاء الأردنية لالت�شالت 

 2100 الرتّددي  النطاق  يف  م.هـ.   )10+10( ترّددية  حلزمة  موبايل(  )اأوراجن  املتنقلة 

م.هـ. وبتاريخ 2010/6/15،  ُمنحت ال�شركة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة )زين( 

ترخي�س لرتّددات اجليل الثالث،  وبتاريخ 2012/1/19،  ُمنحت �شركة اأمنية ترخي�س 

حلزمة الرتّددات اجليل الثالث. 

ونتج  باملناف�شة،   املتعلقة  الّت�شالت  لقطاع  الناظمة  للت�شريعات  �شاملة  مراجعة  تنفيذ  	•
م�شتوى  على  للتنظيم  الّت�شالت  قطاع  يف  فرعية  �شوقًا   14 اإخ�شاع  املراجعة  هذه  عن 

اجلملة والتجزئة من اأ�شل 21 �شوقًا مت تعريفها،  متثل التنظيم املقرتح لل�شماح بالنفاذ 

لهذه الأ�شواق بهدف تقليل عوائق الدخول اإلى ال�شوق،  بالإ�شافة اإلى تنظيم الأ�شعار وفق 

منهجيات معينة. 
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نهاية عام 2012 حوايل 76 �شركة ذات  مع  القطاع  يف  لها  املرخ�س  ال�شركات  عدد  و�شل  	•
رخ�شة فئوية وفردية،  كما بلغت ن�شبة ا�شتخدام الإنرتنت يف عام 2012 حوايل 67% من 

عدد ال�شكان. 

ثانياً: رؤية األردن 2025 والسياسات الحكومية يف قطاع االتّصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات 

وطنية  روؤية   2025 الأردن  روؤية  ر�شم  خالل  من  الّت�شالت  لقطاع  الوطنية  الروؤية  متثلت 

القت�شادي  التحفيز  خطة  خالل  ومن    ،2014 عام  يف  تبّنيها  مت  والتي  واإ�شرتاتيجية،  

.)2022-2018(

اأ. روؤية الأردن 2025
م�شمون الروؤية

ب�شكل عام،  حددت هذه الوثيقة الروؤية الوطنية للمملكة ككل من خالل حتديد ال�شيناريو 

7.5% يف  2025 واملتمثل بتحقيق معدلت منو اقت�شادي حقيقي بنحو  امل�شتهدف حتى عام 

9.1%،  وتخفي�س  ن�شبته  ما  اإلى  8%،  والبطالة  اإلى  الفقر  2025،  وتخفي�س معدلت  عام 

اأ�شا�س  47% من خالل حتقيق النمو على  اإلى  ن�شبة الدين العام من الناجت املحلي الإجمايل 

التناف�شية. وقد اعتربت هذه الروؤية قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات من القطاعات 

الأكرث قدرة على النمو.

�شل�شلة من  امل�شتهدف من خالل  ال�شيناريو  لتحقيق  املرجوة  النتائج  الروؤية  كما حددت هذه 

�شريها وفقًا  ملتابعة  الوزراء  رئا�شة  التنفيذ يف  اأن تكون وحدة  والأولويات،  وعلى  املبادرات 

لأولويات مت حتديدها.

 ويف ما يتعلق بقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  فقد حددت هذه الروؤية الأولويات 

الإ�شرتاتيجية واملبادرات الالزمة لتحقيقها كما يلي:
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امل�شدر: وثيقة الأردن 2025. 

كما ت�شمنت الروؤية موؤ�شرات اأداء ملتابعة حتقيق هذه الأولويات كما يلي: 

امل�شدر: وثيقة الأردن 2025. 

م�شتويات الإجناز واملتابعة
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2014،  وُتعّد روؤيًة طموحة يف القطاع. ووفقًا لالإطار الزمني  مت تبني هذه الروؤية يف عام 

لهذه الوثيقة،  فاإن التقييم �شيكون يف نهاية عام 2018.

اأما يف ما يتعلق بالنتائج الأولية،  فيمكن تلخي�شها على النحو التايل:

بح�شب اأرقام دائرة الح�شالت العامة،  فاإن ن�شبة م�شاهمة قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا  	•
املعلومات من الناجت املحلي الإجمايل ل تتعدى 3.8% حتى عام 2015،  مع انخفا�س م�شتمر 

منذ عام 2012 خالفًا ملا هو متوقع يف هذه الوثيقة.

م�شاهمة قطاع الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات من الناجت املحلي الإجمايل )2010 - 2015(

امل�شدر: بيانات دائرة الإح�شاءات العامة،  2016.

2016،  �شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات حت�شنًا يف موؤ�شرات الأداء،   عام  وحتى  وباملجمل  	•
  ،%3.48 الت�شدير بن�شبة  7.3%،  كما ارتفعت عائدات  حيث ارتفعت الإيرادات بن�شبة 

و�شهد القطاع زيادة يف ال�شتثمار الجنبي املبا�شر يف تكنولوجيا املعلومات حوايل %10،  

ومع ذلك فاإنها تعترب متوا�شعة باملقارنة مع النتائج املرجوة يف هذا القطاع.

يف ما يتعلق مبوؤ�شرات الأداء ب�شكل عام،  فاإنها ف�شفا�شة و�شعبة القيا�س وحتتمل التاأويل،  ول 

اإلى ن�شر اجلهات احلكومية موؤ�شرات قيا�س خمتلفة عن  تقي�س الأولويات كافة،  بالإ�شافة 

املعتمد يف هذه الوثيقة،  ما ي�شّعب عملية قيا�شها ومتابعتها.

كافة،   الإ�شرتاتيجية  الأولويات   2018-2016 للحكومة  التنموي  الربنامج  يت�شمن  مل  	•
اأداء عديدة بع�شها موجود يف هذه الروؤية،  لكن بطريقة  اإلى تبني موؤ�شرات  بالإ�شافة 

احت�شاب خمتلفة،  مثل حجم ال�شادرات،  بينما يف هذه الروؤية معدل منو ال�شادرات. 
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اخلال�شة:
ُتعّد الأولويات املطروحة مهمة ويجب العمل على حتقيقها،  وهناك مبادرات ُنّفذت،  مثل  	•
�شبكة الألياف ال�شوئية،  وت�شهيل اإجراءات ترخي�س ال�شركات ودعم موؤ�ش�شات تكنولوجيا 

املعلومات. وقد مت تقدمي العديد من الإعفاءات لهم ويجب الهتمام بباقي الأولويات،  

مثل امل�شاركة بالبنى التحتية وحت�شني املحتوى العربي والتعاون بني القطاعات الأخرى 

وقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. 

والقيم  امل�شمون  حيث  من  تبنيها  مت  التي  الأداء  موؤ�شرات  يف  النظر  اإعادة  وجوب  	•
امل�شتهدفة،  بالإ�شافة اإلى ربط الربنامج التنموي للحكومة مع هذه الروؤية وتوحيد جهة 

املتابعة. 

يجب على اجلهات ذات العالقة متابعة موؤ�شرات الأداء ون�شرها على مواقعها الإلكرتونية،   	•
والعمل على قيا�س م�شتوى التنفيذ يف القطاعات املعنية،  وتنفيذ امل�شوح الالزمة لقيا�س 

هذه املوؤ�شرات.

للقطاع.  الناظمة  القوانني  اإنفاذ  اأولوية  حتقيق  يف  احلكومية  اجلهات  دعم  	•

)REACH 2025( ب. الإ�شرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي
م�شمون الإ�شرتاتيجية

القت�شاد  يف  الرقمي  التحول  حتقيق  بهدف    ،2016 عام  يف  الإ�شرتاتيجية  هذه  اإطالق  مت 

الأردين مع نهاية عام 2025،  مبا ي�شاهم يف ت�شريع حتقيق الأهداف القت�شادية للمملكة،  

الأ�شا�شية  القطاعات  اأن  الإ�شرتاتيجية  وبّينت هذه  املراأة.  وخلق وظائف جديدة،  ومتكني 

لقيادة التحول الرقمي هي ال�شحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والنقل والأمن 

قوية  فر�س  لوجود  القطاعات  هذه  على  العتماد  مت  حيث  املايل،   والقطاع  والّت�شالت 

لنموها يف الأردن الذي ي�شهد م�شتوى متقدمًا يف هذه القطاعات،  بالإ�شافة اإلى اأن التجارب 

الدولية بّينت جناعة العتماد على هذه القطاعات،  ف�شاًل عن النمو املتوقع على التقنيات 

املتمثلة يف اإنرتنت الأ�شياء واحلو�شبة ال�شحابية والذكاء ال�شطناعي.

عمل  خطة  �شمن  تنفيذها  يجب  التي  الإجنازات  من  عددًا  الإ�شرتاتيجية  هذه  تبّنت  وقد 

البعيد  املدى  ويف  اأداء.  مبوؤ�شرات  الأعمال  هذه  ُربطت  املرجوة،   النتائج  وملراقبة  حمددة. 

وبحلول عام 2025،  فقد تبّنت الإ�شرتاتيجية عددًا من املخرجات الوا�شحة والقابلة للقيا�س 

مع بيان لكيفية �شياغة هذه املخرجات والتي متثلت مبا يلي:
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�شنوات مبقدار 3-4% يف الناجت املحلي الإجمايل ب�شبب  الع�شر  خالل  اإ�شايف  منو  حتقيق  	•
التحول الرقمي لي�شبح النمو املتوقع %8-6.

25-30% يف اإيرادات القطاعات الرقمية يف عام 2025،  بحيث  مبقدار  تراكمية  زيادة  	•
يبداأ النمو يف عام 2019 بن�شبة 4% �شنويًا.

ترتاوح بني 130 األفًا و150 األفًا يف القت�شاد خالل ع�شر �شنوات.  وظائف  خلق  	•

5-7 اآلف �شركة جديدة يف القطاعات الرقمية خالل عمر اخلطة.  ظهور  	•

لغايات   )NRI( ال�شبكات  جاهزية  موؤ�شر  مثل  العاملية  املوؤ�شرات  يف  التطور  مراقبة  و�شيتم 

متابعة م�شتويات الإجناز.

كما بّينت الإ�شرتاتيجية اأن م�شتويات الأردن يف انحدار بالأخ�س يف ما يتعلق باإيرادات قطاع 

املوؤهالت،   من  ال�شوق  ملتطلبات  اجلامعات  تلبية  و�شعف  املعلومات،   وتكنولوجيا  الّت�شالت 

من  عدد  يف  مبادرات  بتبني  الرقمي  التحول  خالل  من  وذلك  ت�شحيح،   اإلى  بحاجة  وهذا 

املجالت �شكلت بدورها خطة العمل لهذه الإ�شرتاتيجية )Action plans(،  ومتثلت هذه 

املجالت مبا يلي:

.)Smart Specialization And Growth(والنمو الذكي  التخ�ش�س  جمال  	•

.)Public Sector Innovation( العام  القطاع  يف  البتكار  	•

 .)Startup And Enterpuenrship( النا�شئة  واملوؤ�ش�شات  الأعمال  ريادة  	•

.)Skills، Capacity And Talent( والقدرات  واملواهب  املهارات  	•

 .)Enabling Business Environment( حت�شني بيئة الأعمال 	•

.)Smart Digital Economy Infrastructure( الذكية  التحتية  البنية  	•

 .)Governance Action( احلوكمة  اإجراءات  	•

م�شتويات الإجناز

وقد  اأعاله،   املبينة  املجالت  من  جمال  كل  يف  وا�شحة  عمل  خطة  الإ�شرتاتيجية  ت�شمنت 

بّينت اخلطوات الواجب اتخاذها على املدى الق�شري وملدة ثالث �شنوات،  بالإ�شافة اإلى حتديد 

الإجراءات التي يجب اتخاذها على امل�شتوى الت�شريعي واملتمثلة بقرارات واأنظمة وتوجيهات. 

كما حددت خطط العمل اجلهات امل�شوؤولة عن تنفيذ هذه اخلطط. ونظرًا ل�شمولية الروؤية 

وا�شتمالها على عدد من القطاعات،  فاإن م�شوؤولية التنفيذ تقع على عاتق العديد من اجلهات 
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احلكومية واخلا�شة. 

على  الإجناز  م�شتويات  نوجز  املعلومات،   وتكنولوجيا  الّت�شالت  بقطاع  املتعلق  املدى  ويف 

النحو التايل: 

 )Smart Specialization and Growth( والنمو  الذكي  التخ�ش�س  جمال  	•

�شيا�شة  املركزي  البنك  واإطالق  الإ�شرتاتيجية  تبني  مثل  املتطلبات  من  العديد  اإجناز  مت 

ال�شتمال املايل،  واإدراج هذه املبادرة �شمن خطة التحفيز القت�شادي،  يف حني مل يتم ما 

يلي:

الإ�شرتاتيجية. هذه  متابعة  وحدة  حتديد  	•

اخلا�س. القطاع  قبل  من  املقدمة  والتطوير  البحوث  متويل  عمليات  مراجعة  	•

.)Public Sector Innovation( العام  القطاع  يف  البتكار  	•

وتنفيذها. املفتوحة  احلكومية  البيانات  �شيا�شة  تبني  مت  	•

الإلكرتونية. للحكومة  اإ�شرتاتيجية  خطة  اإعداد  على  العمل  يتم  	•

.  )Startup and Enterpuenrship( النا�شئة  واملوؤ�ش�شات  الأعمال  ريادة  	•

ال�شركات النا�شئة للح�شول على قرو�س بفوائد مي�شرة من البنوك التجارية.  اإدراج  مت  	•

.  )Skills، Capacity and Talent( والقدرات  واملواهب  املهارات  	•

املنازل.  من  العمل  تعليمات  اإ�شدار  	•

الرقمي.  القت�شاد  متطلبات  مع  لتتما�شى  اجلامعات  يف  الدرا�شية  اخلطط  مراجعة  	•

مكاتب  يف  الإلكرتونية  احلكومة  خدمات  لتقدمي  خريجًا   330 وت�شغيل  تدريب  مبادرة  	•
الربيد وحمطات املعرفة. 

165 موظفًا حكوميًا على خدمات احلكومة الإلكرتونية.  تدريب  	•

برنامج تعليم الربجمة لطلبة املرحلة الأ�شا�شية من ال�شف الرابع اإلى ال�شف ال�شاد�س.  	•

ووزارة  »اإنتاج«  جمعية  بني  بالتعاون  الرقمي  القت�شاد  حمتوى  رواد  مبادرة  اإطالق  	•
الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات لتحفيز طلبة املدار�س لالطالع على التطورات يف جمال 

الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات. 

 )Enabling Business Environment( الأعمال  بيئة  	حت�شني  	•

ال�شرباين.  لالأمن  وطنية  اإ�شرتاتيجية  اإعداد  	•
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.)Smart Digital Economy Infrastructure( الذكية  التحتية  البنية  	•

قطاع  تنظيم  هيئة  عن  ال�شادرة  النوعية  باملوافقات  املتعلقة  التعليمات  تب�شيط  	•
الّت�شالت. 

املتنقلة. الّت�شالت  خدمات  م�شغلي  على  وال�شرائب  الأنظمة  درا�شة  	•

على اإمتام �شبكة الألياف ال�شوئية الوطنية وربط اجلهات احلكومية بها.  العمل  	•

.)Governance Action( حوكمة  اإجراءات  	•

مراجعة ال�شيا�شة العامة لقطاع الّت�شالت،  و�شيتم اإعداد �شيا�شة جديدة  حاليًا  يجري  	•
واجليل  النطاق  عري�س  لالإنرتنت  تنظيمية  توجيهات  تت�شمن    ،2025-2018 للفرتة 

اخلام�س. 

اأما يف ما يتعلق بالأمور التي يجب اإجنازها خالل ال�شنة الأولى للمبادرة،  فلم يتم التاأكد من 

�شبيل  املتوفر،  ومن هذه الأمور على  املتابعة  اإمتامها لعدم وجود ما يفيد ذلك وفقًا لتقرير 

املثال:

اللجنة العليا لالقت�شاد الرقمي التي ت�شم اجلهات امل�شوؤولة عن التنفيذ.  اإن�شاء  	•

الروؤية.  بهذه  املعنية  للنقاط  احلكومية  اجلهات  قبل  من  التنفيذ  خطط  	•

الوطنية.  الألياف  �شبكة  بخ�شخ�شة  املتعلقة  التوجيهات  	•

الّت�شالت.  قطاع  على  اخلا�شة  ال�شريبة  تخفي�س  	•

وطابعات  الرقمية  واملعدات  اخلليوية  الأجهزة  مبيعات  على  العامة  ال�شريبة  اإعفاء  	•
.)3D(

الّت�شالت من العتماد على ال�شوت ليكون معتمدًا على البيانات.  قطاع  لنقل  تعليمات  	•

امل�شبق. اإلى  الالحق  التنظيم  من  النتقال  	•

.)3D( تعديل التعليمات لل�شماح بتبني التقنيات احلديثة مثل اإنرتنت الأ�شياء وطابعات 	•

املبا�شر. الأجنبي  ال�شتثمار  جذب  لدعم  برامج  	•

والبتكارية.  النا�شئة  التقنيات  �شركات  لتمويل  الرقمي  القت�شاد  �شندوق  اإن�شاء  	•

بالتدقيق  والكتفاء  موافقات  على  احل�شول  دون  بالعمل  الرقمية  لل�شركات  ال�شماح  	•
الالحق.

النا�شئة.  ال�شركات  لتمثيل  حمام  وجود  �شرورة  اإلغاء  	•
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الإفال�س.  قانون  �شن  	•

ن�شاء. توظف  التي  الرقمي  القطاع  يف  العاملة  لل�شركات  �شريبية  حوافز  	•

الرقمي.  املحتوى  عقبات  لتقليل  والن�شر  املطبوعات  قانون  مراجعة  	•

الأردن. خارج  فروع  لها  التي  لل�شركات  ال�شريبي  العبء  مراجعة  	•

.)E-procurement( الإلكرتونية  العطاءات  اإلى  التوجة  	•

10 �شراكات اإ�شرتاتيجية يف الأ�شواق التي ي�شّدر الأردن منتجاته اإليها.  اإن�شاء  	•

التي تهم الأردن.  لالأ�شواق  الدخول  تاأ�شريات  ت�شهيل  	•

اخلال�شة
والتن�شيق،   املتابعة  غياب  من  تعاين  اأنها  اإل  الأهداف،   وحمددة  طموحة  الروؤية  هذه  تعّد 

ويجب العمل على تفعيل جهة خمت�شة للمتابعة،  وربطها مع خطة التحفيز القت�شادي.

ت. خطة التحفيز القت�شادي )2022-2018(
جميعها،   القطاعات  يف  القت�شادي  النمو  لتحفيز  خطتها   2017 عام  يف  احلكومة  اأقرت 

ومنها قطاعي الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات،  و�شّددت على �شرورة زيادة تناف�شية هذه 

 REACH( القطاعات من خالل تنفيذ مبادرات الإ�شرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي

2025(،  وبناء �شبكات الألياف ال�شوئية،  وتنفيذ م�شروع احلكومة الإلكرتونية.

ووفقًا لهذه اخلطة،  ترتكز ال�شيا�شة العامة لقطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات على ما 

يلي:

ا�شتخدام ال�شيا�شات الرقمية لتعزيز توظيف التكنولوجيا.   -1

اعتماد �شيا�شة البيانات املفتوحة و�شيا�شة امن وحماية املعلومات.   -2

اإ�شراك القطاع اخلا�س بتفعيل دور الربيد وحمطات املعرفة.   -3

حتفيز ال�شتثمار يف قطاع الّت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.   -4

احلد من ا�شتخدام الورق يف املوؤ�ش�شات احلكومية.   -5

اعتماد �شيا�شة رقمنة الأردن.  -6
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اأن  ومبا  الأهداف.  هذه  لتحقيق  حكومية  كم�شاريع  دينار  مليون   430 احلكومة  ر�شدت  وقد 

اخلطة ُطبقت اعتبارًا من عام 2018،  فاإنه ل ميكن قيا�س اأّي اإجنازات يف هذا املجال.

ث. اإ�شرتاتيجية التحول الإلكرتوين اأردن رقمي 2020-2017
تعر�س الوثيقة خطة احلكومة لزيادة ا�شتخدام اخلدمات الإلكرتونية واأمتتة الإجراءات 

عرب   »2020 رقمي  »اأردن  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  الإلكرتوين  التحول  منهجية  من 

ا�شتخدام منهجية اإعادة هند�شة الإجراءات احلكومية لتقدمي اخلدمات )Re-D(،  والتي 

والدوائر  الأردن،   املقيمني يف  الأعمال،  وخدمة  الأردين،  وقطاع  املواطن  ت�شتهدف خدمة 

التحول  امل�شاركة يف خطة  للدوائر احلكومية  زمني  واملوؤ�ش�شات احلكومية،  وحتديد جدول 

الأرا�شي  ودائرة  املالية  وزارة  من:  كاًل  ت�شمل  والتي    ،2020-2017 للفرتة  الإلكرتوين 

وامل�شاحة،  دائرة الأحوال املدنية واجلوازات،  دائرة ترخي�س ال�شواقني واملركبات،  وزارة 

ال�شحة-دائرة التاأمني ال�شحي،  وزارة ال�شناعة والتجارة،  دائرة مراقبة ال�شركات،  هيئة 

ال�شتثمار،  واأمانة عمان الكربى.

واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  بقانون  النظر  اإعادة  الإ�شرتاتيجية  تت�شمن  كما 

الأهداف  وتتمثل  اخلا�س.  للقطاع   )Out Sourcing( التعهيد  حيث  من   2014 ل�شنة 

الإ�شرتاتيجية مبا يلي:

الإلكرتونية. اخلدمات  ا�شتخدام  م�شتوى  رفع  	•

.2020 عام  بحلول  ورق  بال  حكومة  	•

تقدميها  وح�شر  تدريجيًا  التقليدية  بالطرق  احلكومية  اخلدمات  بع�س  تقدمي  وقف  	•
اإلكرتونيًا.

بّينت الإ�شرتاتيجية باأن جناح احلكومة الإلكرتونية يرتكز اإلى مقومات »احلكومة الذكية« 

واملتمثلة باحلاكمية املوؤ�ش�شية والقوانني والت�شريعات والبنية واخلدمات الإلكرتونية واملوارد 

الب�شرية واملالية.

م�شتوى الإجناز يف هذه ال�شيا�شة

اأداء حمددة من قبل جلنة توجيهية  موؤ�شرات  وفق  والتنفيذ  املتابعة  منهجية  اعُتمدت  	•
للحكومة الإلكرتونية،  كما اأُقّرت القوانني ذات العالقة واملتمثلة مبا يلي:

الإلكرتونية رقم )15( ل�شنة 2015. املعامالت  قانون  	•
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رقم )27( ل�شنة 2015. الإلكرتونية  اجلرائم  قانون  	•

رقم )86( ل�شنة 2016. الإلكرتوين  التوثيق  جهات  نظام  	•

رقم )156( ل�شنة 2016. احلكومية  اخلدمات  تطوير  نظام  	•

 .2017 ل�شنة  املفتوحة  البيانات  �شيا�شة  	•

ومل ي�شدر قانون حماية البيانات ال�شخ�شية بعد. 

اإلى ربط  عديد من ال�شبكات احلكومية على ال�شبكة احلكومية الآمنة،  بالإ�شافة  ربط  	•
املوؤ�ش�شات احلكومية مع بع�شها،  وتطبيق م�شروع احلو�شبة ال�شحابية،  ورفع م�شتوى اأمن 

ال�شبكات احلكومية.

الإلكرتونية.  احلكومة  بوابة  واإطالق  الذكية،   البطاقات  اإ�شدار  	•

الإلكرتوين.  التحول  م�شاريع  لرفد  واملالية  الب�شرية  املوارد  بتوفري  الوزارات  تكليف  	•

76 مليون دينار )اعُتمدت يف خطة التحفيز  البالغة  الإلكرتوين  التحول  موازنة  اإقرار  	•
القت�شادي(. 

اخلال�شة
التحفيز  خطة  مع  ات�شاق  يف  اأنها  ويت�شح    ،2017 عام  يف  الإ�شرتاتيجية  هذه  تبني  مت  لقد 

اأُجنزت العديد من متطلبات حتقيق هذه الإ�شرتاتيجية  القت�شادي )2018-2022(. وقد 

على امل�شتوى الت�شريعي والبنية التحتية واملوارد املالية والب�شرية،  اإل اأنه لوحظ ما يلي:

الإ�شرتاتيجية.  الأهداف  لتحقيق  ال�شرورية  الت�شريعات  اإقرار  يف  بطء  	•

التنفيذ.  ملتابعة  ال�شرورية  الأداء  موؤ�شرات  على  اخلطة  ت�شتمل  مل  	•

اخلطة على مواعيد اإعادة الهند�شة للخدمات التي �شتقدم اإلكرتونيًا،  ومل تبني  ا�شتملت  	•
املواعيد التي �شتقدم بها اإلكرتونيًا.

اخلطة اأنه �شيتم يف عام 2017 اأمتتة 25 من اأ�شل 136 خدمة اأُعيدت هند�شتها،  يف  بّينت  	•
حني اأُجنزت اأمتتة فعلية لـ 10 خدمات.
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ج. ال�شيا�شة العامة للخدمة ال�شمولية 2004
م�شمون ال�شيا�شة

ال�شيا�شة  على  باملوافقة   2004/12/21 تاريخ   )3780( رقم  قراره  الوزراء  جمل�س  اأ�شدر 

اخلدمة  �شيا�شة  احلكومة  اأقرت  وقد  الّت�شالت.  قطاع  يف  ال�شمولية  للخدمات  العامة 

ال�شمولية يف عام 2004 تنفيذًا لأحكام قانون الّت�شالت وال�شيا�شة العامة لقطاع الّت�شالت 

اإلى زيادة ا�شتخدام خدمات الّت�شالت يف  2003،  والتي تهدف  وتكنولوجيا املعلومات لعام 

اململكة كافة،  وبالأخ�س اجلزء غري املجدي اقت�شاديًا ملزودي خدمات الّت�شالت.  مناطق 

اأن يقوم بها املعنيون جميعهم يف القطاع  ال�شيا�شة العديد من املهام التي يجب  وقد ت�شمنت 

)و�شول  اخلدمات  �شمولية  حتقيق  بهدف  ال�شمولية(  اخلدمة  ومزود  والهيئة،   )الوزارة،  

متّكن  معينة  منطقة  اإلى  اخلدمة  )و�شول  النفاذ  و�شمولية  امل�شتفيد(،   منزل  اإلى  اخلدمة 

امل�شتفيدين من ا�شتخدامها(،  بالإ�شافة اإلى اأخذها ذوي الحتياجات اخلا�شة بعني العتبار.

بّينت املادة )5-1( من هذه ال�شيا�شة نطاق اخلدمة ال�شمولية)6(،  والتي اقت�شرت على خدمات 

للمناطق  اإي�شال هذه اخلدمات  ال�شيا�شة  وا�شرتطت هذه  الأر�شي.  الثابت  الهاتف  ات�شالت 

كّلها التي يزيد عدد �شكانها على 300 ن�شمة. وقد األزمت هذه ال�شيا�شة �شركة الّت�شالت باأن 

تقّدم هذه اخلدمات،  وبذلك اأ�شبحت �شركة الّت�شالت الأردنية مزود اخلدمة ال�شمولية. 

الّت�شالت  وزارة  مهام  على  ال�شمولية  للخدمة  العامة  ال�شيا�شة  من   )1-3( املادة  اقت�شرت 

ال�شمولية،   للخدمة  العامة  ال�شيا�شة  واقرتاح  مبراجعة  تقوم  باأن  املعلومات،   وتكنولوجيا 

بالإ�شافة اإلى ت�شجيع ال�شتثمار يف قطاع الّت�شالت،  وتوّليها مهمة اإن�شاء حمطات املعرفة 

واإي�شال خدمات الإنرتنت من خالل ال�شبكة الوطنية لالألياف ال�شوئية.

ومبوجب ن�س املادة )4-1( من هذه ال�شيا�شة،  يكون للهيئة ب�شكل عام الدور الأكرب يف اإدارة 

اإن�شاء واإدارة �شندوق م�شتقل وفقًا لن�س املادة )86( من قانون  اخلدمة ال�شمولية من حيث 

مزود  بتحديد  الهيئة  تقوم  خا�س  وب�شكل  التكاليف،   يف  امل�شاركة  وتعليمات  الّت�شالت 

اخلدمة ال�شمولية و�شمان وجود عرو�س خدمات ذات تكلفة مقتدر عليها. 

كما بّينت وفقًا لن�س املادة )8-1( من ال�شيا�شة باأن �شركة الّت�شالت الأردنية �شتبقى هي 

اأن تتحقق املناف�شة يف تزويد هذه اخلدمات،  عندها �شُيطّبق  اإلى  املزود للخدمة ال�شمولية 

نظام امل�شاركة بالتكاليف والتعوي�س من ال�شندوق.

)6( اخلدمة ال�شمولية )خدمة الهاتف العامة الأ�شا�شية(: تعني خدمات الت�شال التي ت�شتمل على املوا�شفات الفنية التي 
ت�شكل احلد الأدنى ال�شروري لإتاحة اإقامة قناة هاتفية متّكن م�شتخدمها من اإجراء وا�شتالم ات�شالت حملية ووطنية 
ودولية على �شكل مكاملات �شوتية،  ور�شائل فاك�س،  وخدمات نقل البيانات لتحقيق النفاذ ب�شكل عملي اإلى الإنرتنت. ويعّد 
اإذا كانت اخلدمة املقدمة مكافئة )من حيث معدل �شرعة تبادل البيانات واإمكانية العتماد  النفاذ ب�شكل عملي متاحًا 

عليها وا�شتمرارية اخلدمة( لتلك التي ت�شتخدمها غالبية امل�شتخدمني.
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واقع حال تنفيذ �شيا�شة اخلدمة ال�شمولية

بعد م�شي حوايل 14 �شنة على اإقرار اخلدمة ال�شمولية،  تبني ما يلي: 

تقوم الوزارة بدورها يف ت�شجيع ال�شتثمار،  وقد كان وما زال لها دور يف حتقيق �شمولية  	•
النفاذ من خالل حمطات املعرفة،  اإل اأنه يف الوقت احلايل ومع انت�شار خدمات الّت�شالت 

املتنقلة،  اأ�شبحت جدوى هذه املحطات حمدودة.

كان للوزارة دور فّعال يف ربط اجلهات احلكومية من خالل �شبكة الألياف ال�شوئية الوطنية،   	•
الذي  اخلا�س  القطاع  مع  بالتن�شيق  ال�شوئية  الألياف  �شبكة  تنفيذ  يف  ال�شتمرار  ويجب 

ي�شعى ويعمل يف الوقت احلايل على بناء �شبكات األياف �شوئية.

ال�شيا�شات العامة يف قطاع الّت�شالت لعامي 2007 و2012)7( على �شرورة مراجعة  ن�شت  	•
هذه  نتائج  اأن  اإل  عدة،   مرات  ال�شيا�شة  مراجعة  مت  وقد  ال�شمولية.  اخلدمة  �شيا�شة 

املراجعات كانت تفيد بعدم احلاجة لإجراء اأي تعديل على هذه ال�شيا�شة على الرغم من 

التغريات اجلوهرية يف قطاع الّت�شالت،  وبوجود �شرورة ملراجعة اللتزامات املفرو�شة 

على �شركة الّت�شالت الأردنية يف هذه ال�شيا�شة.

اإعداد هذه  تاريخ  لغاية  اأنه  اإل  ال�شمولية،   نظام �شندوق اخلدمة  م�شّودة  الهيئة  اإقرار  	•
املراجعة،  مل يقر جمل�س الوزراء هذا النظام.

منذ  ُتطّبق  مل  اأنه  غري  ال�شمولية،   اخلدمة  تكاليف  يف  للم�شاركة  تعليمات  الهيئة  اإقرار  	•
بحدوث  ال�شمولية  اخلدمة  تقدمي  تزويد  ربط  اإلى  التعليمات  هذه  وتهدف  اإقرارها،  

مناف�شة يف خدمات الّت�شالت الثابتة،  وهذا ما مل يحدث حتى تاريخة،  ما يوؤدي اإلى 

عدم حتقيق املنفعة املرجوة من �شندوق اخلدمة ال�شمولية.

تبّنت ال�شيا�شة العامة مفهومًا ف�شفا�شًا للعرو�س ذات التكلفة املقتدر عليها،  حيث بّينت  	•
هذه  واقت�شرت  املنخف�س،   الدخل  ذوي  قبل  من  حتملها  ميكن  التي  العرو�س  تلك  اأنها 

متثل  اأن  ل�شمان  ال�شمولية  اخلدمات  �شيا�شة  مراجعة  يف  احلكومة  »�شت�شتمر   :)63( املادة    ،2007 العامة  ال�شيا�شة    )7(
اخلدمات  توفر  ل�شمان  واحلاجة  اختيارهم  وفق  التناف�شية  اخلدمات  عر�س  يف  امل�شغلني  حرية  بني  ال�شحيح  التوازن 

الأ�شا�شية،  بالإ�شافة اإلى القدرة ال�شرائية للمواطنني جميعًا«.
ال�شيا�شة العامة 2012،  املادة )57(: »تطلب احلكومة اأن ت�شتمر الوزارة يف مراجعة ال�شيا�شة العامة للخدمات ال�شمولية   
ل�شمان التوازن ال�شحيح بني حرية امل�شغلني يف عر�س اخلدمات التناف�شية وفق اختيارهم واحلاجة ل�شمان توفر اخلدمات 
الأ�شا�شية يف اأنحاء اململكة كافة وباأ�شعار مقتدر عليها للمواطنني جميعهم. ومن بني امل�شائل التي يجب معاجلتها يف هذه 

املراجعات الدورية ما يلي:
اأنواع اخلدمات التي يجب تقدميها �شمن ال�شيا�شة العامة للخدمات ال�شمولية،  مثل خدمات النطاق العري�س.  -

الأ�شاليب البديلة للتمويل وتوزيع الدعم«.  -
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العرو�س على خدمة الّت�شالت الهاتفية العامة فقط. ويف الوقت احلايل،  اأ�شبحت هذه 

اخلدمة غري مرغوبة لدى غالبية املواطنني لتوفر بديل اأرخ�س ن�شبيًا مقارنة مع امليزات 

التي يقدمها للم�شتفيد.

مت موؤخرًا تفعيل بنود ال�شيا�شة املتعلقة بت�شهيل نفاذ ذوي الحتياجات اخلا�شة،  حيث  	•
الّت�شالت  خدمات  ومزودي  بهم  العالقة  ذات  اجلهات  مع  م�شرتكًا  فريقًا  الهيئة  �شّكلت 

اأجهزة  توفري  مثل  الّت�شالت،   بخدمات  انتفاعهم  لت�شهيل  املثلى  الطرق  درا�شة  بهدف 

بطرق  امل�شاندة  واخلدمات  ال�شتعالمات  ودليل  اخلا�شة،   الحتياجات  لذوي  مالئمة 

مالئمة لهم.

اخلال�شة
جوانبها  املراجعة  ت�شمل  بحيث  ال�شمولية  للخدمة  العامة  ال�شيا�شة  مراجعة  �شرورة  	•

كافة،  ول تقت�شر على نطاق اخلدمة ال�شمولية. 

القطاعات.  يف  فّعالة  مناف�شة  بحدوث  ال�شمولية  اخلدمة  التزامات  ربط  عدم  	•

تبني �شيا�شة وطنية لن�شر خدمات الّت�شالت عري�شة النطاق من خالل  احلكومة  على  	•
اإ�شرتاتيجية منف�شلة اأو من خالل مراجعة ال�شيا�شة العامة.

والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا  الّت�شالت  لقطاعات  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  ح. 
2012

م�شمون ال�شيا�شة

وتكنولوجيا  الّت�شالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�شيا�شة  وثيقة  الوزراء  جمل�س  اأقر 

كامل  ب�شكل  ال�شيا�شة  وثيقة  وحّلت    ،2012/11/28 بتاريخ   2012 لعام  والربيد  املعلومات 

حمل وثيقة ال�شيا�شة العامة ل�شنة 2007. 

وقد ركزت هذه ال�شيا�شة العامة على جمالت معينة خا�شة بها متّثلت بتنفيذ الأعمال الالزمة 

القانونية  الق�شايا  معاجلة  اإلى  بالإ�شافة  الّت�شالت،   بيئة  يف  الكاملة  املناف�شة  لتحقيق 

والتنظيمية التي تفرزها التكنولوجيات اجلديدة،  وخ�شو�شًا النتقال املت�شارع يف دول العامل 

واأ�شارت  الإنرتنت.  بروتوكول  على  املبنية  املندجمة  الّت�شالت  هيكلية  باجتاه  املختلفة 

وتكنولوجيا  الّت�شالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�شيا�شة  تنفيذ  فعالية  اأن  اإلى  الوثيقة 

املعلومات والربيد،  تعتمد على الدور املهم الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الّت�شالت يف 
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املثلى،   بالفعالية  العمل  على  الهيئة  قدرة  �شمان  خالل  من  منا�شبة  تنظيمية  بيئة  اإيجاد 

و�شمان ا�شتقالليتها ومتتعها ب�شلطات اإلزام فّعالة للتاأكد من �شرعة تنفيذ تعليماتها وقراراتها 

الأردن  التزامات  الذي ورد �شمن  الإداري واملايل  ا�شتقاللها  املحافظة على  التنظيمية،  ويف 

جتاه منظمة التجارة العاملية املت�شمن اأن تكون هيئة التنظيم م�شتقلة عن اأي مقدم خلدمات 

ات�شالت اأ�شا�شية وغري م�شوؤولة جتاهه،  واأن تكون قرارات املنظمني واإجراءاتهم غري متحيزة 

بالن�شبة للم�شاركني جميعهم يف ال�شوق. 

وعلى الرغم مما عاجلته ال�شيا�شات ال�شابقة،  اإل اأن هنالك بع�س الأهداف املحددة يف وثيقة 

ال�شيا�شة لعام 2007 مل تتحّقق ب�شكل كامل كما ورد يف بنود ال�شيا�شة لعام 2012: 

واأ�شواق  النطاق  عري�شة  الثابتة  الّت�شالت  اأ�شواق  يف  الفّعالة  املناف�شة  تتحقق  مل  	•
الّت�شالت الثابتة �شيقة النطاق.

اإلى حقوق الطريق حمل اهتمام،   ما زالت املوا�شيع املتعلقة بامل�شاركة يف املرافق والنفاذ  	•
حيث اأنها تعيق تقدمي خدمات ات�شالت جديدة واإمكانية التو�شع يف اخلدمات احلالية.

�شيطرة  حتت  لت�شبح  امل�شلحة  القوات  لدى  امل�شتخدمة  غري  الرتّددات  نقل  عملية  اإن    •
الهيئة ل ت�شري وفق اخلطط املاأمولة كما وردت �شمن وثيقة ال�شيا�شة العامة 2007.

اأوًل: قطاع الت�شالت

وردت يف هذه الوثيقة ال�شيا�شة العامة توجيهات احلكومة يف ما يتعلق بقطاع الّت�شالت كما 

يلي:

تهيئة البيئة املنا�شبة للمناف�شة الفّعالة،  مبا يف ذلك تو�شيح املق�شود باملناف�شة الفعالة)8(،    .1

الّت�شالت،   بقطاع  جدد  ملناف�شني  ال�شريع  الدخول  لت�شهيل  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ 

بالإ�شافة اإلى ت�شهيل قيام امل�شتهلك بالختيار بني مزودي خدمات الّت�شالت. 

احلد من اآثار الهيمنة،  مبا يف ذلك التقليل من عوائق الدخول اإلى ال�شوق،  واإيجاد اإمكانيات   .2

اإلى ال�شوق واإدامة ثقافة المتثال للتنظيم ومراجعة ال�شيا�شة العامة  جديدة للدخول 

للخدمات ال�شمولية.

)8( املناف�شة الفّعالة: و�شف يطلق على ال�شوق التي ال يكون فيها الأحد القدرة وال�شيطرة على ن�شاط هذه ال�شوق،  اأي غياب 
الو�شع الحتكاري فيه )املهيمن(.
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مقتدر  وباأ�شعار  وموثوق  �شريع  نفاذ  توفري  اأن  على  والتاأكيد  الإنرتنت  اإلى  النفاذ  تعزيز   .3

الإنرتنت،   انت�شار  زيادة  ينبغي  واأنه  مهم،   وطني  هدف  هو  كافة،   للم�شتخدمني  عليها 

خ�شو�شًا النفاذ عري�س النطاق،  يف �شائر مناطق اململكة وخ�شو�شًا يف املناطق الريفية.

قطاع  تنمية  اأجل  من  الراديوية  الرتّددات  لطْيف  الفّعالة  الإدارة  اأهمية  على  التاأكيد    .4

املتنقلة  الهواتف  اأعداد  زيادة  ظل  يف  خ�شو�شًا  املعلومات،  وتكنولوجيا  الّت�شالت 

التقليدية والهواتف الذكية واحلوا�شيب اللوحية واأجهزة تكنولوجيا املعلومات املتنقلة 

باأنواعها املختلفة. 

ما  بح�شب  احلالية،   التنظيمية  والهياكل  القانونية  الأطر  وحتديث  مراجعة  �شرورة   .5

وتكنولوجيا  لالت�شالت  امل�شتقبلية  الندماج  بيئة  ا�شتيعاب  اأجل  من  احلاجة،   تقت�شي 

املعلومات والإعالم املرئي وامل�شموع. 

فاإن مرئيات وتوجيهات احلكومة قد جاءت على  املعلومات،   تكنولوجيا  بقطاع  يتعلق  ما  يف 

النحو التايل:

والتجارة  الإلكرتونية  احلكومة  خالل  من  الأردن  يف  املعلومات  تكنولوجيا  اأهمية  	•
الإلكرتونية.

العربي. املحتوى  وت�شجيع  والتطوير  البحث  خالل  من  والإبداع  التكنولوجيا  تطوير  	•

حت�شني بيئة الأعمال من خالل مراجعة ال�شرائب وت�شجيع ال�شتثمار وت�شجيع ال�شادرات  	•
والندماجات واجلاهزية الإلكرتونية.

احلكومة  تطبيقات  وتوفري  اخلدمات  تطوير  خالل  من  الأردن  يف  العر�س  حتفيز  	•
الإلكرتونية.

الأردن. يف  الأعمال  موؤ�ش�شات  قبل  من  الطلب  حتفيز  	•

حتفيز الطلب من قبل الأفراد وتطوير تطبيقات تخ�س احلكومة الإلكرتونية وا�شتخدام  	•
التكنولوجيا يف التعليم.

تعليمية.  دورات  وعقد  التعليمية  املقررات  تطوير  خالل  من  اخلربات  تعزيز  	•

املعلومات.  تكنولوجيا  قطاع  يف  الأردنيني  املغرتبني  م�شاهمة  	•

الإلكرتونية. التجارة  ت�شهيل  	•

لالإنرتنت. الآمن  وال�شتخدام  الفكرية  املُلكية  حماية  	•

املعلومات. تكنولوجيا  اأمن  على  املحافظة  	•
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البيئة. •	حماية 

امل�شتقبلية. الق�شايا  •	معاجلة 

ملخ�س الإجنازات 
جاءت اأهم الإجنازات لهذه الوثيقة على النحو التايل: 

م�شتوى  ومتابعة  كثب،   عن  والفرعية  الرئي�شية  الّت�شالت  اأ�شواق  مبراقبة  ال�شتمرار  	•
امل�شاريع  وتنفيذ  وتنفيذها،   ال�شرورية  التنظيمية  القرارات  واتخاذ  فيها،   املناف�شة 

املتعلقة بتحفيز املناف�شة التالية:

 Hybrid( الأمد  طويلة  التكاليف  احت�شاب  مناذج  حتديث  م�شروع  تنفيذ  من  النتهاء   -

TSLRIC+( مبا ي�شمل حتديث مناذج احت�شاب اأجور خدمات الربط البيني التي تقدمها 
�شركات الّت�شالت املرخ�شة الثابتة واملتنقلة)9(.

الكفوؤ  للم�شغل  املال  راأ�س  لتكلفة  املرجح  املتو�شط  احت�شاب  م�شروع  تنفيذ  من  النتهاء   -

لل�شركات عن  تعوي�شًا  يعترب  والذي    ،)WACC( واملتنقلة الثابتة  الّت�شالت  ل�شركات 

اأ�شعار  اإلى  ال�شتثمار يف القطاع بحيث ي�شمن ربح معني لهذه ال�شركات من خالل اإ�شافته 

خدمات اجلملة بني ال�شركات )الربط البيني(.

متهيدًا  بخ�شو�شه  القطاع  وا�شت�شارة  الق�شرية  الر�شائل  لإنهاء  اجلملة  �شوق  مراجعة   -

لإ�شدار القرار التنظيمي الالزم. 

بدء العمل مب�شروع مراجعة اأ�شواق الّت�شالت واملتوقع اإجنازه مع نهاية عام 2018.  -

من خالل: الّت�شالت  اأ�شواق  اإلى  جديدة  خدمات  اإدخال  	•

 2600 الرتّددي  النطاق  يف   )10+10( بعر�س  واحدة  ترّددية  حزمة  ترخي�س  اإتاحة   .1

م.هـ لكل �شركة من �شركات الّت�شالت املتنقلة لتقدمي خدمات الّت�شالت املتنقلة ملدة 

15عامًا.

اإتاحة املزيد من النطاقات الرتّددية: 800،  2100،  1800،  2300،  3500 م.هـ لتمكني   .2

عالية  بجودة  جديدة  خدمات  تقدمي  من  والثابتة  املتنقلة  الّت�شالت  �شبكات  م�شغلي 

وتغطية وا�شعة.

اأ�شعار خدمات اجلملة املقدمة من قبل �شركات الت�شالت يف ما  )9( منهجية )TSLRIC+( هي طريقة ت�شتخدم لحت�شاب 
بينهم،  تقوم على احت�شاب التكاليف التي يتم تكبدها من قبل ال�شركات ومن ثم احت�شاب الع�شر بعد الأخذ بعني العتبار 

تكلفة راأ�س املال الذي يتم احت�شابه با�شتخدام الو�شط املرجح
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متهيدًا  العامة  لال�شت�شارة  وطرحها  الوطنية  الرتقيم  خطة  من  املعدلة  الن�شخة  اإعداد   .3

لإقرارها. 

 )Internet of Things( )IoT( طرح الورقة اخل�شراء يف مو�شوع اإنرتنت الأ�شياء  .4

العامة  ومنط الت�شال اآلة – اآلة )Machine to Machine( )M2M( لال�شت�شارة 

للتحليل  وفقًا  الوثيقة  على  املنا�شبة  التعديالت  واإجراء  وحتليلها  حولها  الردود  وجمع 

هذه  لت�شغيل  املنا�شب  التنظيمي  الإطار  لإعداد  متهيدًا  وذلك  الردود،  على  مت  الذي 

اخلدمات واإدخال الأجهزة اخلا�شة بها.

الإيرادات  املتنقلة على كل من  �شركات الّت�شالت  املفرو�شة على  ال�شرائب  اأثر  درا�شة  	•
ويجري  الأردين.  القت�شاد  على  الكلي  الأثر  اإلى  بالإ�شافة  وامل�شغلني  للخزينة  املتاأتية 

العمل حاليًا على تقييم نتائج الدرا�شة متهيدًا لتخاذ القرار املنا�شب.

مل�شغلي  املمنوحة  العامة  الرتّددات  �شريان رخ�س  اإمكانية متديد مدة  درا�شة  العمل على  	•
خدمات الّت�شالت املتنقلة اإلى اأكرث من 15 عامًا،  مغ الأخذ يف العتبار اأف�شل املمار�شات 

الدولية والآثار املرتتبة على الأطراف املعنية جميعها.

تب�شيط الإجراءات،  وتوفري الوقت واجلهد على امل�شتفيدين جميعهم من خدمات الهيئة،   	•
من خالل ما يلي:

اإن�شاء مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع الّت�شالت يف مركز جمرك العقبة لغايات الت�شهيل   .1

على املواطنني وامل�شتثمرين يف اإجناز معامالتهم.

املدين  الطريان  الّت�شالت وهيئة تنظيم  تعاون بني هيئة تنظيم قطاع  اتفاقية  اإبرام   .2

لغايات زيادة التن�شيق وتب�شيط اآلية منح رخ�س الرتّددات اخلا�شة باملحطات الراديوية 

للطائرات.

بالأجهزة  اخلا�شة  واملوافقات  الرتّددات  ترخي�س  لتعرفة  الدورية  املراجعة  اإجراء   .3

الراديوية،  وح�شر متطلبات الرتخي�س يف حدودها الدنيا. 

يف ما يتعلق بتعزيز النفاذ لالإنرتنت )البند 3-3(:

لغايات تعزيز النفاذ لالإنرتنت وتوفري خدمات الإنرتنت باأ�شعار مقتدر عليها للم�شتخدمني  	•
كافة،   اململكة  مناطق  يف  النطاق،   عري�س  النفاذ  خ�شو�شًا  انت�شارها،   وزيادة  كافة،  

وخ�شو�شًا املناطق الريفية،  فقد عملت الهيئة على ما يلي:
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 Unbundled Local( اإقرار العر�س املرجعي اخلا�س بخدمة جتزئة الدارة املحلية  -

تقدمي  من  القطاع  يف  جميعها  والعاملة  املرخ�شة  ال�شركات  مّيكن  والذي    ،)Loop
خدمات الإنرتنت با�شتخدام البنية التحتية اململوكة ل�شركة الّت�شالت الأردنية.

العالجية  الأحكام  لتطبيق  املهيمنة  لها  املرخ�س  لل�شركات  امل�شتمرة  الهيئة  متابعة   -

�شوق  يف  الهيمنة  مظاهر  من  واحلد  الفّعالة  املناف�شة  ت�شمن  التي  امل�شبقة  التنظيمية 

الإنرتنت.

املوافقة على العرو�س التجارية املقدمة من ال�شركات املزودة لالإنرتنت التي تتميز باأ�شعار   -

معتدلة خم�ش�شة للمحافظات ذات ن�شب انت�شار متدنية.

امل�شاركة �شمن اأعمال اللجنة امل�شكلة لدرا�شة اإ�شدار ت�شريع ينّظم مو�شوع حق الطريق،    -

التحتية  البنى  ا�شتخدام  تنظيم  �شاأنها  من  مبواد  القانون  م�شودة  ت�شمني  على  واحلر�س 

ومتكينها ب�شرف النظر عن الطرف املالك لها �شواء كان جهة حكومية اأو خا�شة،  مبا ي�شهم 

بزيادة ن�شبة انت�شار الإنرتنت.

اخلدمة  تقدم  التي  املحلية  الإنرتنت  خدمات  اأ�شواق  يف  املناف�شة  ت�شجيع  يف  ال�شتمرار   -

من  التي  وال�شوقية  التنظيمية  الإجراءات  من  جمموعة  خالل  من  املختلفة  بتقنياتها 

اخليارات  من  العديد  و�شمن  عليها  مقتدر  وباأ�شعار  موثوقة  خدمات  تقدمي  �شمان  �شاأنها 

املتاحة.

يف ما يتعلق بتعزيز كفاءة ا�شتخدام طْيف الرتّددات الراديوي )البند 4-3(

الراديو  للوائح  وفقًا  الرتّددات  لتوزيع  الوطني  اجلدول  من  املحدثة  امل�شّودة  اإعداد   -

وخمرجات املوؤمتر العاملي لالت�شالت الراديوية )WRC-15( متهيدًا لإقرارها بح�شب 

الأ�شول.

ال�شتمرار يف حتديث ال�شيا�شات املتعلقة با�شتخدام وتخطيط الرتّددات ب�شكل م�شتمر مع   -

الأخذ بعني العتبار التغريات يف ظروف ال�شوق والتطورات التكنولوجية واملدخالت التي 

ُيقّدمها اأ�شحاب العالقة من القطاعني العام واخلا�س.

العاملة  الراديوية  واملواقع  بالو�شالت  اخلا�شة  البيانات  حتديث  متابعة  يف  ال�شتمرار   -

لدى ال�شركات املقدمة خلدمات الّت�شالت العامة واإ�شافتها على قواعد البيانات اخلا�شة 

بالهيئة.

باحلزم  الثابت  الال�شلكي  النفاذ  خلدمات  امليدانية  امل�شوحات  اإجراء  يف  ال�شتمرار   -

مبا�شرة  اإجراءات  واتخاذ  التداخل  �شكاوى  اإلى  وال�شتجابة    ،)FBWA( العري�شة 
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ومنا�شبة لإزالة ال�شتخدام غري القانوين للطْيف الرتّددي وت�شويب الأو�شاع املخالفة من 

قبل املرخ�شني.

ت�شكيل فريق فني بالتعاون مع القوات امل�شلحة– اجلي�س العربي لو�شع اتفاقية لتنظيم   -

للرتّددات عن  املدين  ال�شتخدام  ي�شمل ف�شل  اململكة،  مبا  الرتّددي يف  الطْيف  ا�شتخدام 

ال�شتخدام الع�شكري.

طْيف  ا�شتخدام  وتنظيم  ملراقبة  واملتخ�ش�شة  احلديثة  الفنية  بالأنظمة  الهيئة  رفد   -

الرتّددات الراديوية بالطريقة املثلى،  كما هو متبع ودارج لدى الدول املتقدمة،  وب�شكل 

ي�شهم يف ت�شجيع املناف�شة واإدخال خدمات جديدة،  منها:

املتخ�ش�س يف اإدارة �شوؤون موارد الطْيف الرتّددي النادرة،  حيث �شيعمل  الهند�شي  النظام  	•
النظام على:

ا�شتخدام  برتخي�س  املتعلقة  جميعها  والطلبات  اخلدمات  لتقدمي  رقمية  ة  من�شّ توفري   -

.)Online Application( موارد الطْيف الرتّددي ب�شكل اإلكرتوين وعرب الإنرتنت

حمطات  باأنواع  اخلا�شة  الراديوية  للتغطية  الهند�شية  واملحاكاة  التحاليل  اإجراء   -

الّت�شالت املختلفة وعلى امل�شاحة اجلغرافية اخلا�شة باململكة بكاملها.

.)E-payment( اإتاحة املجال م�شتقباًل للهيئة للربط مع بوابة الدفع الإلكرتوين  -

خدمات ا�شت�شارية خا�شة بت�شجيل مدارات �شاتلية جديدة لدى الحتاد الدويل  	�شراء  	•
�شاتلية  اأقمار  منظومة  اإطالق  من  م�شتقباًل  اململكة  متكني  بهدف   )ITU( لالت�شالت 

متطورة تعنى بتوفري �شتى اأنواع خدمات الّت�شالت ال�شاتلية الثابتة واملتنقلة،  اإ�شافة 

ال�شوتي  الإذاعي  البث  ملحطات  وبّثه  الرقمي  املحتوى  بنقل  املتعلقة  اخلدمات  تلك  اإلى 

والتلفزيوين املرئي. 

زيادة متكني العاملني يف اإدارة الطْيف الرتّددي من خالل برامج بناء القدرات املتخ�ش�شة  	•
املحاكاة  اأنظمة  يف  دورات  اإلى  بالإ�شافة  واإدامته،   وا�شتخداماته  الرتّددي  الطْيف  يف 

الهند�شية اخلا�شة بالطْيف الرتّددي،  وبالتعاون مع ال�شركات العاملية الكربى.

ثانيًا: قطاع تكنولوجيا املعلومات

يف ما يتعلق باأهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات و�شرورة اإيجاد بيئة ت�شريعية وتنظيمية من 

�شاأنها تنمية التجارة الإلكرتونية وحتفيزها:
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�شدر كل من قانون املعامالت الإلكرتونية رقم )15( ل�شنة 2015،  ونظام ترخي�س واعتماد   -

جهات التوثيق الإلكرتوين رقم )11( ل�شنة 2014.

وتنظيم  واعتمادها  الإلكرتوين  التوثيق  جهات  لرتخي�س  الالزم  التنظيمي  الإطار  اأُقّر   -

التي  التعليمات  مبوجب  وحتفيزها  الإلكرتونية  التجارة  تنمية  �شاأنها  من  التي  اأعمالها 

اأقرتها هيئة تنظيم قطاع الّت�شالت واملتمثلة بالتعليمات التالية:

تعليمات منح الرخ�شة اأو العتماد جلهات التوثيق الإلكرتوين.  -

تعليمات اإلغاء اأو اإيقاف العمل بالرخ�شة اأو العتماد املمنوح جلهات التوثيق الإلكرتوين.  -

تعليمات التدقيق على اأعمال جهات التوثيق الإلكرتوين.  -

تعليمات مراقبة اأعمال جهات التوثيق الإلكرتوين.  -

تعليمات تنظيم اأعمال جهات التوثيق الإلكرتوين املخّولة قانونيًا.  -

عدد من احلوافز لت�شجيع قطاع تكنولوجيا املعلومات)10(،  مثل: على  العمل  مت  كما  	•

والر�شوم اجلمركية عند  املبيعات  من �شريبة  املعلومات  تكنولوجيا  اأن�شطة قطاع  اإعفاء   -

�شراء ال�شلع اأو اخلدمات من داخل اململكة اأو ال�شترياد من اخلارج.

اإعفاء اأن�شطة القطاع من �شريبة املبيعات عند بيع اخلدمات.  -

تخفي�س �شريبة الدخل املفرو�شة على دخل اأن�شطة تكنولوجيا املعلومات اإلى 5% بدًل   -

من %20.

املعلومات من �شريبة الدخل ملدة ع�شر �شنوات ومنذ  اإعفاء �شادرات خدمات تكنولوجيا   -

عام 2015.

التجارية  البنوك  من  املي�شرة  القرو�س  مظلة  حتت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  �شمول   -

وب�شعر فائدة ل يزيد على %5.

اإلغاء �شرط وجود حد اأدنى لال�شتثمارات غري االأردنية،  وعدم تقييد اال�شتثمار يف القطاع   -

)بدل 50 األف دينار كحد اأدنى(.

املركزي  البنك  مع  املوقعة  التفاهم  ملذكرة  املعدلة  التفاهم  مذكرة  م�شودة  مراجعة  	•

)10( بح�شب ما هو من�شور على املوقع الإلكرتوين لوزارة الت�شالت وتكنولوجيا املعلومات.
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على  والإ�شراف  الرقابة  عمليات  خالل  طرف  كل  اأدوار  تفا�شيل  تت�شمن  بحيث  2014؛ 

مرخ�شيه �شواء م�شغلي �شبكات الّت�شالت املتنقلة،  اأو مقدمي خدمات الدفع الإلكرتوين،  

كل بح�شب الت�شريعات التي حتكم عمله. 

املخالف  املحتوى  اإزالة  على  وامل�شموع  املرئي  الإعالم  هيئة  مع  وبالتعاون  الهيئة  عملت  	•
حال  عنها  مبا�شرة  احلجب  رفع  بحجبها/اأو  �شواء  املرخ�شة(  غري  الإخبارية  )املواقع 

 1998 ل�شنة   )8( رقم  والن�شر  املطبوعات  قانون  اأحكام  مبوجب  وذلك  ترخي�شها،  

وتعديالته.

اجلهات  على  وُعّممت    ،2014 عام  خالل  لالإنرتنت  الآمن  ال�شتخدام  اإر�شادات  �شدرت  	•
املخت�شة لتوفري امل�شورة للم�شتخدمني حول ال�شتخدام الآمن لالإنرتنت وحماية الأطفال. 

يف ما يتعلق باعتمادية ال�شبكات واملحافظة على اأمن تكنولوجيا املعلومات ومنع ال�شتخدام   

غري ال�شرعي ل�شبكات الّت�شالت »�شرقة ال�شبكات«،  فقد اأُجنزما يلي:

 )SIM Boxes( وال�شبكات  الأجهزة  موقع  وحتديد  بالك�شف  الهيئة  عمل  ا�شتمرار   -

�شبكات  على   )Fraud( م�شروعة  غري  بطرق  الدولية  املكاملات  اإنهاء  يف  ت�شتخدم  التي 

ال�شماح بتمرير  املرخ�شة،  وذلك حماية لأمن الّت�شالت،  وعدم  الّت�شالت اخلليوية 

مكاملات بطرق غري م�شروعة من جهات غري معلومة وغري موثقة ومعروفة واإليها،  واإيداع 

اجلهات املخالفة للق�شاء.

اإعداد م�شودة التعليمات املقرتحة بخ�شو�س اإدامة خدمات �شبكات الّت�شالت العامة يف   -

حالت الطوارئ والكوارث،  واإعداد ا�شتبيان يهدف اإلى درا�شة مدى كفاية ومالءمة اأمن 

اأنظمة الّت�شالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة،  وذلك ل�شمان ا�شتمرارية اخلدمة 

يف البنية التحتية احليوية.

احلقول  عن  املنبعثة  الإ�شعاعات  اآثار  من  واحلد  البيئة  بحماية  يتعلق  ما  يف   

الكهرومغناطي�شية على ال�شحة وال�شالمة العامة،  فقد اأُجنزما يلي:

القدرة  كثافة  قيم  لقيا�س  متخ�ش�شة  ومركبات  حديثة  واأجهزة  اأنظمة  �شراء   -

من  التاأكد  لغايات  وا�شتخدامها  الراديوية،   املحطات  من  ال�شادرة  الكهرومغناطي�شية 

للحقول  التعر�س  اآثار  حتديد  تعليمات  وفق  بها  امل�شموح  القيم  �شمن  تقع  القيم  هذه  اأن 

الكهرومغناطي�شية على ال�شحة وال�شالمة العامة.

امل�شاركة مع اجلهات املعنية يف اإتالف اأجهزة الّت�شالت الراديوية بعد انتهاء ترخي�س   -

ا�شتخداماتها.
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ال�شتمرار يف القيام باجلولت امليدانية الدورية على املواقع الراديوية ومعاجلة ال�شكاوى   -

الواردة من املواطنني. 

اخلال�شة
الّت�شالت  لقطاع  العامة  ال�شيا�شة  لبنود  �شامل  تنفيذ  اأعاله  الإجنازات  حتليل  من  يظهر 

بع�س  تنفيذ  عدم  ُلوحظ  اأنه  اإل  عدة،   م�شتويات  على   2012 لعام  املعلومات  وتكنولوجيا 

توجيهات احلكومة الواردة بهذه ال�شيا�شة،  ومن اأمثلة ذلك:

عدم حتقيق املناف�شة الفّعالة يف القطاعات،  والتي واجهت العديد من املعيقات والتحديات،    -

اأهّمها قدرة الهيئة على اإنفاذ قرارتها التنظيمية الهادفة اإلى حتقيق املناف�شة الفّعالة.

التنظيمية  قدراتها  وتعزيز  الهيئة  ا�شتقاللية  ل�شمان  الّت�شالت  قانون  ُيراجع  مل    -

ومعاجلة الأمور املتعلقة بالندماج بني الّت�شالت والإعالم املرئي وامل�شموع والزدواجية 

يف ق�شايا املناف�شة.

مل ُتراجع اأحكام اتفاقيات الرتخي�س بحيث ُتعالج الأمور املتعلقة باإنفاذ قرارات الهيئة،    -

بالإ�شافة اإلى اأنه مل ُتعالج ال�شبل الالزمة لت�شريع النظر يف الق�شايا التي تخ�س القطاع،  

والتي منها اإن�شاء غرف ق�شائية خمت�شة بالقطاع.

التعليمات  ت�شمل  مل  اإنها  كما  بزمن،   م�شبوطة  وغري  طويلة  التعليمات  مراجعة  دورية   -

اإذا دعت احلاجة،   التنظيم  العمل مببداأ الإحجام عن  اأنه مل يتم  اإلى  كافة،  بالإ�شافة 

ومل تتم مراجعة تعليمات ف�س املنازعات لت�شريع ف�س املنازعات.

ل تقوم ال�شركات املزودة للخدمات وبالأخ�س الإنرتنت بن�شر اأماكن التغطية ب�شكل �شامل،    -

ما يوؤثر على قدرة امل�شتهلك يف اتخاذ قرارات واعية ب�شاأن اخلدمات. 

مل يتم تطبيق كامل للك�شب الرقمي )Digital Dividend( واإدارة الطْيف الرتّددي   -

تعليمات  وتبني  اخلليوية  الأرقام  نقل  قابلية  تطبيق  عدم  اإلى  بالإ�شافة  عنه،   الناجت 

خم�ش�شة حلماية امل�شتفيدين من خدمات الّت�شالت.

اأي  ُتّتخذ  مل  فاإنه  الطريق،   حق  مثل  النادرة  املوارد  ا�شتخدام  اأهمية  من  الرغم  على   -

اإجراءات فعالة ملعاجلة عدم التن�شيق بني اجلهات املانحة حلق الطريق،  ومل ُي�شدر الإطار 

القانوين لتنظيم م�شائل النفاذ وال�شتخدام )مبا يف ذلك امل�شرتك( والبدلت التي تدفع 

ل�شتخدام حقوق الطريق،  علمًا اأنه قد اأُعّدت م�شّودة م�شروع قانون منذ عام 2016. 

القطاعني  بني  ال�شراكة  وتفعيل  احلكومية  التحية  البنية  لتو�شيع  اإجراءات  ُتّتخذ  مل   -
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العام واخلا�س. 

البيانات،   نقل  تكلفة  لتقليل   )IXPs( واإقليمية  حملية  اإنرتنت  تبادل  مراكز  ُتن�شاأ  مل   -

 .)latency( وتقليل التاأخر الزمني

 .)Content Advisory Board( مل ُيفّعل املجل�س ال�شت�شاري للمحتوى  -

تاأخر اإقرار قانون املعامالت الإلكرتونية،  و�شدور نظام ترخي�س واعتماد جهات التوثيق   -

ب�شكل م�شبق لعملية مراجعة القانون وال�شطرار ملراجعة النظام جمددًا،  وبذلك تاأخري 

اإقرار الت�شريعات املمكنة للتجارة الإلكرتونية. 

 خ. الإ�شرتاتيجية الوطنية لأمن املعلومات وحمايتها )2012( 
)National Information Assurance and Cyber Security Srategy(

 

م�شمون الإ�شرتاتيجية
املعلومات  وتكنولوجيا  الّت�شالت  قطاع  يف  للحكومة  العامة  ال�شيا�شة  متطلبات  اإلى  اإ�شارة 

املعلومات وحمايتها،  حيث  الوطنية لأمن  ُو�شعت الإ�شرتاتيجية  2012،  فقد  لعام  والربيد 

اأ�شا�س ومتكني اجلهات املعنية جميعها لتاأمني �شبكات  كانت الغاية الرئي�شية منها هي توفري 

احلا�شوب التي ميلكونها اأو يقومون بت�شغيلها،  اأو مراقبتها،  اأو التفاعل معها بفعالية اأكرب. كما 

هدفت الإ�شرتاتيجية اإلى حتقيق ما يلي:

معلوماتهم  حماية  و�شمان  الأردنيني  وحماية  للمملكة  ال�شرباين  الأمن  جهود  تعزيز   .1

ال�شخ�شية،  اإ�شافة اإلى حتقيق التعاون بني اجلهات جميعها )املوؤ�ش�شات احلكومية،  القوات 

امل�شلحة،  الأمن العام،  الدفاع املدين،  املخابرات العامة،  القطاع اخلا�س،  املجتمع املدين،  

واملواطنون(.

اأو ت�شغل البنية  اأو متلك  2. العمل والتعاون-وب�شكل وثيق-مع الأطراف جميعها التي تدير 

.)Critical National Infrastructure( التحتية الوطنية احلرجة

ال�شرباين«  والأمن  الوطنية  املعلومات  �شمان  »وكالة  تدعى  حمددة  جهة  3.تاأ�شي�س 

National Information Assurance and Security Agency((

NIACSA(( بحيث ت�شكل نقطة مرجعية واحدة للم�شائل والق�شايا كافة التي تتعلق 
بالأمن ال�شرباين يف اململكة.

وت�شمل امل�شائل والق�شايا التي تتعلق بالأمن ال�شرباين يف اململكة ما يلي:
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متثل الوكالة جهة تنظيمية وا�شت�شارية للدولة الأردنية بفئاتها كافة يف ما يخ�س م�شائل   -

الأمن ال�شرباين.

قيادة اجلهود وامل�شاريع كافة ذات العالقة بالأمن ال�شرباين التي تنفذها احلكومة.  -

اإدارة برنامج حماية البنية التحتية الوطنية احلرجة.  -

اإدارة برنامج »اإدارة املخاطر« على ال�شعيد الوطني.  -

حتديد معايري الأمن الوطني ال�شرباين.  -

مراجعة نظم املعلومات احلكومية واإجراءاتها التف�شيلية جميعها ل�شمان المتثال ملعايري   -

الأمن الوطني ال�شرباين.

واملوظفني  احلكومية  للجهات  املنا�شبة  التوعية  وبرامج  التدريبية  الدورات  توفري   -

مل�شاعدتهم على المتثال ملعايري الأمن الوطني ال�شرباين.

ما مت حتقيقه
ا�شتكمال برنامج تقييم خماطر ال�شبكات احلرجة ا�شتنادًا اإلى املعايري املعرتف بها دوليًا   -

من اأجل تقدمي حت�شينات اأمنية وقائية عليها.

اخلا�شة  وال�شيا�شات  املعايري  من  جمموعة  لتحديد  املخاطر  تقييم  نتائج  من  ال�شتفادة   -

باأمن املعلومات الالزمة بغية حت�شينها.

اإن�شاء فرق حمددة لال�شتجابة حلالت الطوارئ احلا�شوبية )CERTs( لتقدمي مراقبة   -

م�شتمرة لل�شبكة والتهديدات والقدرة على ال�شتجابة للحوادث.

ما يجري الآن العمل عليه هو اإعداد م�شودة جديدة لالإ�شرتاتيجية لعام 2018،  وهي ما   -

زالت طور املراجعة.


