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تقدمي

مت �إعداد هذه املراجعة لغايات الوقوف على واقع احلال اخلا�ص بتنفيذ ال�سيا�سات واملبادرات
املختلفة التي مت طرحها لغايات حتفيز وتنمية قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ملا
يتمتع به هذا القطاع من �أهمية يف حتفيز التطور يف جماالت احلياة املختلفة ،وذلك من خالل
تقييم م�ستويات الإجناز لكل من هذه اخلطط ،وبيان �أ�سباب االنحراف يف الإجناز واملعيقات
التي واجهت �إجنازها ،واقرتاح التو�صيات الكفيلة بتنفيذ هذه اخلطط �ضمن الإطار الزمني
املخطط له وبالكفاءة الالزمة.
وتنق�سم هذه املراجعة �إلى ف�صلني؛ الأول يت�ضمن و�صف لأبرز امل�ؤ�شرات املتعلقة بقطاع
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي ملحة عن تطور قطاع االتّ�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات منذ عام  1994لغاية عام  2012من حيث تطور اخلدمات وال�سيا�سات
العامة احلكومية التي �أُقرت خالل هذه الفرتة ،فيما يغطي الف�صل الثاين الر�ؤية الوطنية
للقطاع وال�سيا�سات النافذة التي ما زالت حتكم القطاع حتى تاريخ �إعداد هذه املراجعة.
ولهذه الغاية ،فقد اعتمدت منهجية املراجعة بداية على و�صف التطور يف م�ؤ�شرات قطاع
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وتقدمي ملحة تاريخية عن تطور هذا القطاع عرب املراحل
واملحددة لتطور قطاع االتّ�صاالت
الزمنية املختلفة ،وحتديد املرجعيات املختلفة الناظمة
ّ
وتكنولوجيا املعلومات ،وحتليل كل منها من خالل بيان �أهدافها وتقييم ما حتقق منها وما مل
يتحقق ،مع الإ�شارة �إلى �أن �إجراء هذا التقييم قد مت يف �ضوء املعلومات املتوفرة لتقييم هذه
اخلطط وال�سيا�سات واملبادرات ومتابعة تنفيذها.
وقد خل�ص هذا التحليل �إلى بيان العديد من الإجنازات التي متت بهذا اخل�صو�ص� ،إال �أنه
أثر �سلبي ًا على حتقيق
تبني يف املقابل وجود ت�أخر يف �إجناز العديد من بنود هذه اخلطط ،ما � ّ
الأهداف املر�سومة ،لأ�سباب خمتلفة جنملها مبا يلي:
 .1الت�أخر يف �إجناز الت�شريعات الالزمة كمتطلبات قانونية لتنفيذ اخلطط.
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 .2عمومية بع�ض اخلطط وافتقارها �إلى م�ؤ�شرات وا�ضحة للتنفيذ والقيا�س بالإ�ضافة �إلى
عدم واقعية بع�ضها الآخر.
 .3احلاجة �إلى متكني اجلهات احلكومية املكلفة بتنفيذ اخلطط ،وتعظيم قدرتها على �إنفاذ
الت�شريعات الناظمة.
� .4ضعف املتابعة والتن�سيق والتقييم الدوري للخطط املو�ضوعة ،ما يتطلب حتديد م�س�ؤولية
املتابعة ب�شكل دوري ،وو�ضع �آليات حمددة للتن�سيق بني اجلهات املخت�صة ل�ضمان فعالية
التنفيذ �ضمن الإطار الزمني املحدد.
 .5افتقار ال�سيا�سات احلكومية للرتابط يف ما بينها على الرغم من �أنها تهدف �إلى حتقيق
الغاية نف�سها.
 .6افتقار ال�سيا�سات احلكومية �إلى جهة حمددة تتولى مهمة املتابعة والتن�سيق مل�ستويات
الإجناز.
 .7ن�شر تقارير �إجناز لل�سيا�سات احلكومية يف القطاع دون ربطها مع م�ؤ�شرات الأداء امل�ستهدفة
وعدم بيان ما مل يتم �إجنازه.
 .8تبني �سيا�سة وطنية لن�شر خدمات االتّ�صاالت عري�ضة النطاق من خالل �إ�سرتاتيجية
منف�صلة �أو من خالل مراجعة ال�سيا�سة العامة.
 .9تبني �إجراء املزيد من التح�سني والتب�سيط لإجراءات الرتاخي�ص وخ�صو�ص ًا يف ما
يتعلق بالرخ�ص التي ال تتطلب ا�ستخدام موارد نادرة ب�شكل �أ�سا�سي «الرخ�ص الفئوية».
ومراجعة املعلومات املطلوبة �ضمن متطلبات الرتخي�ص ،وتب�سيط الفرتة الالزمة لعملية
الرتخي�ص الفئوي وتقليلها.
 .10ا�ستكمال العالجات التنظيمية لتحفيز املناف�سة من خالل تطبيق نظام قابلية نقل
الأرقام اخلليوية (.)Mobile Number Portability
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نطاق املراجعة

يعتمد نطاق املراجعة ب�شكل �أ�سا�سي على املرجعيات القانونية الناظمة للعمل يف هذا القطاع
خالل فرتة املراجعة املحددة ،والتي ت�شمل ال�سيا�سات واخلطط واملبادرات املختلفة ذات
العالقة ،وعلى النحو التايل:
 .1وثيقة ال�سيا�سة العامة لقطاعي االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد .2003
 .2ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية .2004
 .3وثيقة ال�سيا�سة العامة لقطاعي االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد .2007
 .4وثيقة ال�سيا�سة العامة لقطاعات االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد .2012
 .5ر�ؤية الأردن .2025
 .6الإ�سرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي .REACH 2025
�إ�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين �أردن رقمي .2020-2017
 .8خطة التحفيز النمو االقت�صادي .2022-2018
 .9الإ�سرتاتيجية الوطنية ل�ضمان املعلومات والأمن ال�سرباين لعام .2012
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أوالً :تطور قطاع االتّصاالت وتكنولوجيا املعلومات

�أ .ال�سرية التاريخية لتحرير خدمات اال ّت�صاالت وترخي�صها

مرت عمليات حترير خدمات االتّ�صاالت وترخي�صها يف الأردن مبراحل زمنية ونوعية عدة،
بد�أت يف عام  1987الذي �شهد انح�سار ًا يف االقت�صاد الأردين .حيث اتُّخذ قرار بفتح قطاع
االتّ�صاالت ال�ستثمار القطاع اخلا�ص فيه ،وبد�أت بذلك اخلطوات الأولى لتحرير قطاع
االتّ�صاالت يف الأردن خالل الفرتة التي امتدت من عام  1987حتى عام  ،1995مثل خدمة
النداء الآيل ،وخدمة ا�ستقبال املعلومات املالية ،وترخي�ص خدمات الهواتف املتنقلة ل�شركة
فا�ست لينك (زين حالي ًا) يف عام  1994مع فرتة انفرادية ملدة �أربع �سنوات .وبد�أت اململكة
يف عام  1994ب�إجراء �إ�صالحات متعاقبة يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وبد�أت
عملية التحرير الفعلية لقطاع االتّ�صاالت ،يف عام  ،1995ومتثلت ب�صدور قانون االتّ�صاالت
رقم ( )13ل�سنة  1995الذي ن�ص على �إن�شاء هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت لتتولى مهام
تنظيم القطاع وترخي�ص اخلدمات املقدمة فيه.
وبتاريخ ُ ،1996/10/8ح ّولت م�ؤ�س�سة االتّ�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �إلى �شركة حتت
م�سمى «�شركة االتّ�صاالت الأردنية» لتعمل على �أ�س�س جتارية ،ومت ت�أ�سي�س هيئة تنظيم
قطاع االتّ�صاالت وفق ًا لأحكام قانون االتّ�صاالت اجلديد .وقامت الهيئة بعد ذلك برتخي�ص
خدمة النداء الآيل ،وترخي�ص خدمات ترا�سل املعطيات ()Data Communications
حلوايل � 13شركة ،وترخي�ص خدمة الهواتف العمومية (جيب و�ألو) ،وترخي�ص خدمات
االتّ�صاالت الثابتة واملتنقلة ل�شركة االتّ�صاالت الأردنية التي مت خ�صخ�صتها يف عام
 )1(1997ومنحها االنفرادية حتى نهاية عام  ،2002وترخي�ص خدمات االتّ�صاالت ال�ساتلية
ال�شخ�صية املتنقلة العاملية (Global Mobile Personal Communications
 ،)Service -GMPCSوترخي�ص اخلدمة الهاتفية املدفوعة م�سبق ًا (Telephone
 ،)prepaid calling serviceوترخي�ص خدمة الراديو املتنقل (�إك�سرب�س).

( )1بح�سب تقرير اللجنة امللكية للتخا�صية ،املن�شور على موقع رئا�سة الوزراء ،ف�إن «عملية خ�صخ�صة قطاع االت�صاالت
تعترب مثا ًال يحتذى به لفتح وتو�سيع باب املناف�سة فقد جنحت عملية �إعادة الهيكلة وحترير القطاع يف حتويل �شركة
االت�صاالت الأردنية من �شركة احتكارية تدر دخ ًال احتكاري ًا للخزينة على ح�ساب ال�سعر للم�ستهلك ونوعية اخلدمة� ،إلى
�شركة حتقق ربحية يف قطاع حيوي ومناف�س يقدم خدمات مميزة ويدر دخ ًال على اخلزينة من خالل ال�ضرائب والرخ�ص
والر�سوم ،م�شك ًال �أحد �أهم م�صادر دخل اخلزينة ال�ضريبية ،حيث مل تعد هذه القطاعات ت�شكل عبئ ًا ا�ستثماري ًا مبا�شر ًا
على احلكومة وانعك�ست كفاءة قطاع االت�صاالت والنقل على القطاعات الأخرى«.
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وع ّدل قانون االتّ�صاالت ،بالقانون امل�ؤقت رقم ( )8ل�سنة  2002قانون معدل لقانون
ُ
االتّ�صاالت .ومع انتهاء الفرته االنفرادية ل�شركة االتّ�صاالت الأردنية ،جاءت احلاجة لتبني
احلكومة ل�سيا�سات عامة تبني االجتاه العام لقطاع االتّ�صاالت ،وكانت �أوالها ال�سيا�سة العامة
لقطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام  ،2003ثم تالها ال�سيا�سات العامة لعامي 2007
و .2012وحالي ًا تقوم الوزارة بالعمل على �إعداد وثيقة �سيا�سة عامة لقطاعي االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات وقطاع الربيد  2018بالت�شاور مع الأطراف املعنية يف القطاع.

ب .م�ؤ�شرات قطاع اال ّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
 - 1م�ؤ�شرات قطاع االتّ�صاالت

وفق ًا للم�سح ال�سنوي الذي جتريه جمعية تكنولوجيا املعلومات «�إنتاج» بالتعاون مع وزارة
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،والذي يت�ضمن بع�ض امل�ؤ�شرات التي تقي�س قطاع االتّ�صاالت،
وبح�سب الإح�صاءات ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت ،يتبني وجود تراجع يف
�إيرادات قطاع االتّ�صاالت ،وزيادة يف انت�شار خدمات االتّ�صاالت املتنقلة والإنرتنت ،وتذبذب
يف اال�ستثمار( ،)2وا�ستقرار ن�سبي يف عدد العمالة املبا�شرة يف قطاع االتّ�صاالت ،وخ�صو�ص ًا
لل�سنوات الثالث الأخرية كما هو مبني يف الأ�شكال التالية:

( )2يظهر زيادة يف حجم اال�ستثمار خالل عامي  2014و 2015يعزى �إلى ا�ستثمار �شركات الهواتف املتنقلة يف ترددات اجليل
الرابع.
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امل�صدر :من�شورات االحتاد الدويل لالت�صاالت ()Measuring ICI socit

امل�صدر :تقرير « ،»IT & ITES industry statstic 2016وزارة االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وهيئة تنظيم قطاع
االتّ�صاالت.
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 - 2م�ؤ�شرات قطاع تكنولوجيا املعلومات
ُيبينّ م�سح امل�ؤ�شرات املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات من ّو ًا يف �إيرادات القطاع املحلية ،و�إيرادات
ال�صادرات ،وزيادة يف اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ( )FDIكما هو مبني يف الأ�شكال التالية:
�إيرادات ال�صادرات من قطاع تكنولوجيا املعلومات ()2016 - 2007

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

�إيرادات قطاع تكنولوجيا املعلومات ()2016 - 2007

امل�صدر :تقرير « ،»IT & ITES industry statstic 2016وزارة االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وهيئة تنظيم قطاع
االتّ�صاالت.
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 - 3م�ؤ�شرات عاملية
يف ما يتعلق بامل�ؤ�شرات التي ت�صدرها املنظمات العاملية وتقي�س �أداء قطاع اال ّت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،وترتيب اململكة عاملي ًا ،فقد تبني وجود حت�سن م�ستمر لهذه امل�ؤ�شرات على الرغم
من انخفا�ض ترتيب اململكة العاملي ،ومن الأمثلة على هذه امل�ؤ�شرات ،م�ؤ�شر تنمية اال ّت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات ال�صادر عن االحتاد الدويل لالت�صاالت ( ،)ITUوم�ؤ�شر جاهزية
ال�شبكات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي ( ،)WEFوم�ؤ�شر النفاذ �إلى اخلدمات املتنقلة ال�صادر
عن رابطة م�شغلي اخلدمات اخلليوية ( ،)GSMAكما هو مبني يف الأ�شكال �أدناه:
م�ؤ�شر تنمية قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ال�صادر عن االحتاد الدويل لالت�صاالت

امل�صدر :من�شورات االحتاد الدويل لالت�صاالت (.)Measuring ICT socit

م�ؤ�شر جاهزية ال�شبكات ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي ()WEF

امل�صدر.Networked rediness index issued by World economic forum :
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م�ؤ�شر النفاذ خلدمات االت�صاالت املتنقلة ال�صادر عن جمعية م�شغلي اخلدمات املتنقلة ()GSMA

امل�صدر.GSMA Mobile connectivity index :

ت .ال�سيا�سة العامة لقطاع اال ّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات 2003

م�ضمون ال�سيا�سة:

تنفيذ ًا ملتطلبات الفقرة (�/3أ) من قانون االتّ�صاالت� ،صدر قرار جمل�س الوزراء رقم ()478
باملوافقة على وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
و ُن�شرت هذه الوثيقة بتاريخ  .2003/9/4وكان من �أهم ما ورد يف هذه ال�سيا�سة ،ما قررته
احلكومة يف ما يتعلق بالقطاعات الفرعية بهدف رفع اجلاهزية الإلكرتونية يف الأردن ،والتي
�ست�سهم يف حتفيز التطور االقت�صادي وحتقيق التنمية االجتماعية:
 يف قطاع االتّ�صاالت املتنقلة :وجوب �إنهاء احل�صرية املزدوجة( )3يف تقدمي خدماتاالتّ�صاالت املتنقلة وذلك اعتبار ًا من الأول من كانون الثاين من عام  ،2004و�أن ت�صل
هذه اخلدمة حلوايل  %50من عدد ال�سكان.
 يف قطاع االتّ�صاالت الثابتة :ت�أكيد احلكومة ب�أن االنفرادية التي تتمتع بها �شركةاالتّ�صاالت الأردنية يف جوانب �أ�سا�سية من قطاع االتّ�صاالت� ،سيتم �إنها�ؤها فع ًال مع نهاية
عام  ،2004وعلى �أن تقوم الهيئة بتجهيز مقرتح وا�ضح و�صريح للرتاخي�ص الإ�ضافية
املنوي طرحها يف هذا القطاع مت�ضمن ًا �شروط الرخ�ص ومتطلبات املتقدمني و�إجراءات
الرتخي�ص ،مع �ضرورة التخفيف من االثار الناجتة عن الو�ضع االحتكاري يف هذا القطاع
و�إدخال خدمات مناف�سة و�إمكانية النفاذ للعنا�صر الأ�سا�سية لل�شبكة الثابته(.)4
( )3ح�صرية م�شرتكة بني �شركة زين و�شركة �أوراجن موبايل يف ذلك الوقت.
( )4العنا�صر الأ�سا�سية لل�شبكة :هي �أجزاء ال�شبكة التي من غري املجدي اقت�صادي ًا ت�أ�سي�س مماثل لها لتكلفتها العالية مثل
�شبكة الأ�سالك النحا�سية.
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 يف �سوق مزودي خدمات الإنرتنت� :ضرورة ا�ستغالل الكفاءة املتحققة من ا�ستخدامالإنرتنت والفوائد العلمية واالجتماعية املت�أتية منه يف الأردن ،من خالل تنفيذ عدد
من املبادرات تهدف �إلى حتقيق امل�شاركة الرقمية وتطوير التعليم وحتفيز الطلب على
خدمات الإنرتنت ب�شكل خا�ص وتخفي�ض تكلفة النفاذ وخلق الظروف املالئمة لإدخال
التكنولوجيا والإبداع يف اخلدمات ،بالإ�ضافة �إلى �إزالة �أي عقبات هيكلية تعيق ذلك مع
�إن�شاء مق�سم �إنرتنت.
 اخلدمات ال�شمولية :توفري خدمات االتّ�صاالت لل�شرائح الأقل حظ ًا �أو غري القادرة لأ�سباباجتماعية �أو اقت�صادية على التمتع بخدمات االتّ�صاالت من خالل �شروط ال�سوق ،و�سيتم
حتليل ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية يف الف�صل الثاين.
كما ت�ضمنت ال�سيا�سة �ضرورة حماية بنية االتّ�صاالت التحتية من قبل احلكومة ،وتخ ّلي
احلكومة عن ملكيتها يف �شركة االتّ�صاالت الأردنية.
�شددت هذه ال�سيا�سة على �ضرورة الرتكيز على جذب
يف ما يخ�ص قطاع تكنولوجيا املعلوماتّ :
اال�ستثمار الدويل ،وعلى ا�ستغالل احلكومة لتكنولوجيا املعلومات لرفع الكفاءة والتوجه
لتنفيذ م�شروع احلكومة الإلكرتونية.
كما ب ّينت هذه ال�سيا�سة �أن العمل يف هذا القطاع �سيكون بنظام ال�سوق املفتوح ،ما يعني عدم
التدخل التنظيمي فيه ،و�أن �أحكام قانون املناف�سة كافية حلماية املناف�سة يف هذا القطاع.
بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع التجارة الإلكرتونية ووجود �إطار قانوين للتعامالت الإلكرتونية.
�إجنازات هذه ال�سيا�سة
حتقيق ًا للأهداف املرجوة لهذه ال�سيا�سة ،فبالإ�ضافة �إلى تطور قطاع االتّ�صاالت ،فقد مت
�إجناز العديد من الأمور التي �ساهمت يف حترير قطاع االتّ�صاالت ،ومتثلت مبا يلي:
• الرتخي�ص الإ�ضايف يف قطاع االتّ�صاالت املتنقلة واملتمثل بدخول �شركة �أمنية لل�سوق
املحلية يف عام .2004
• الإطار التنظيمي املتكامل للرتخي�ص الذي يعتمد على مبد�أ الرتخي�ص املوحد لأنواع
خدمات االتّ�صاالت الثابتة واملتنقلة كافة من خالل رخ�صة واحدة لكل مرخ�ص له ،وعلى
�أن يكون هناك نوعان من الرخ�ص :فردية وفئوية(.)5
( )5الفرق بني الرخ�صة الفردية والرخ�صة الفئوية� ،أن الرخ�صة الفردية تكون للحاالت التي يرغب فيها املرخ�ص له
با�ستخدام املوارد النادرة (الرتددات الراديوية والأرقام وحق ا�ستخدام الطرق العامة) ،وتبلغ ر�سوم احل�صول على هذه
الرخ�صة مائة �ألف دينار� ،أما الرخ�صة الفئوية فتكون للحاالت التي ال يرغب فيها املرخ�ص له با�ستخدام املوارد النادرة،
وتبلغ ر�سوم احل�صول عليها ثالثني �ألف دينار
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• �إقرار الإطارات التنظيمية الالزمة لتحقيق الأهداف املرجوة من حترير القطاع ،ومنها
تعليمات ل�ضمان ربط �شبكات املرخ�ص لهم ببع�ضها ،وتعليمات حماية املناف�سة والإطار
التنظيمي جلودة اخلدمات وم�شغل الهاتف اخلليوي االفرتا�ضي ،بالإ�ضافة �إلى تعليمات
ف�ض املنازعات بني املرخ�ص لهم.
• و�صل عدد ال�شركات املرخ�ص لها يف القطاع مع نهاية عام  2006حوايل � 59شركة فئوية
وفردية ،وو�صلت ن�سبة انت�شار اخلدمات املتنقلة �إلى حوايل  % 57من عدد ال�سكان.
• حتى انتهاء الفرتة الزمنية لتحقيق �أهداف هذه ال�سيا�سة ،مل يتم تبني الإطار
القانوين للمعامالت الإلكرتونية ،كما مل يتم اتخاذ �إجراءات من �ش�أنها ت�شجيع التجارة
الإلكرتونية من قبل احلكومة.
ث .ال�سيا�سة العامة لقطاع اال ّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات 2007

م�ضمون ال�سيا�سة

اتخذ جمل�س الوزراء بتاريخ  ،2007/5/29قراره رقم ( )4395باملوافقة على وثيقة
ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاعات االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد لعام ،2007
حيث ت�ضمنت هذه الوثيقة مرئيات وتوجيهات احلكومة يف العديد من الق�ضايا التي تهم هذه
القطاعات .ور ّكزت هذه ال�سيا�سة على �إيجاد الظروف املنا�سبة التي ت�صبح يف ظلها كل من
�أ�سواق االتّ�صاالت الثابتة واملتنقلة �أ�سواق ًا تناف�سية ب�شكل تام ،من خالل:
• احلد من �آثار الهيمنة.
• تقليل العوائق �أمام الدخول �إلى ال�سوق.
• �إيجاد �إمكانيات جديدة للدخول �إلى ال�سوق.
• دعم ثقافة االمتثال للتنظيم.
• مراجعة اخلدمات ال�شمولية.
• و�ضع �إ�سرتاتيجية وطنية لط ْيف الرت ّددات الراديوية ،واعتماد �أ�سلوب لت�سعري الرت ّددات
باالعتماد على عوامل ال�سوق.
• االندماج ما بني قطاع االتّ�صاالت وقطاع تكنولوجيا املعلومات.
• االندماج ما بني قطاع االتّ�صاالت وقطاع الإعالم املرئي وامل�سموع.
�أما يف ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات ،فقد ر ّكزت هذه ال�سيا�سة على اتخاذ التدابري
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الالزمة كافة لزيادة تناف�سية القطاع وجذب اال�ستثمار �إليه ،حيث وجهت احلكومة نحو
�ضرورة زيادة الطلب على احلوا�سيب ال�شخ�صية والنفاذ �إلى الإنرتنت من خالل �إلغاء
ال�ضرائب على احلوا�سيب وا�ستخدام الإنرتنت ،بحيث ت�صبح ن�سبة اال�ستخدام  %50خالل
خم�س �سنوات ،بالإ�ضافة �إلى العديد من املبادرات يف هذا املجال.
ور ّكزت احلكومة على ت�شجيع �صناعة تكنولوجيا املعلومات ،وتعزيز القدرة على الت�صدير،
وتقدمي حوافز �ضريبية لال�ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات.
و�أو�صت هذه ال�سيا�سة ب�ضرورة وجود �إطار قانوين لتغطية جرائم الإنرتنت ،وحماية
خ�صو�صية البيانات وقانون املعامالت الإلكرتونية ،وترويج ا�ستخدام خدمات التجارة
الإلكرتونية.
كما بينت هذه ال�سيا�سة �ضرورة تكثيف احلكومة برنامج احلكومة الإلكرتونية ،وت�شجيع
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص لتوفري اخلدمات الإلكرتونية مع الأخذ بعني االعتبار
م�ستوى النفاذ �إلى الإنرتنت.
�إجنازات هذه ال�سيا�سة
• �إعداد وثيقة �سيا�سة ا�ستخدام وتخطيط الرت ّددات ،حيث غطت املوا�ضيع الرئي�سية
التالية:
قدم وفق ًا للجدول الوطني لتوزيع
• توزيع الرت ّددات من حيث نوعية اخلدمات التي ُت ّ
الرت ّددات.
• الآليات وال�شروط التي يتم تطبيقها لتخ�صي�ص حزم الرت ّددات الراديوية للمرخ�ص
لهم.
• �آليات و�سيا�سات تداور الط ْيف الرت ّددي.
• املراقبة والإلزام والتحكم.
• ترخي�ص الط ْيف الرت ّددي الراديوي.
• ت�سعري الط ْيف الرت ّددي الراديوي.
• هند�سة الط ْيف الرت ّددي الراديوي.
• البعد الدويل لإدارة ط ْيف الرت ّددات الراديوية.
• املوافقات النوعية و�إجازة الأجهزة الراديوية.
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أعدت
يف ما يتعلق ب�إيجاد الظروف املنا�سبة للمناف�سة الفعالة يف �أ�سواق االتّ�صاالت ،فقد � ّ
هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت وثيقة معلومات حتت عنوان:
()Creating Conditions for Effective Competition in the Mobile Sector

ور ّكزت هذه الوثيقة على تعريف املناف�سة الف ّعالة باملفهوم املعتمد نف�سه يف االحتاد الأوروبي،
ويتلخ�ص ب�أن املناف�سة الف ًعالة يف �سوق معني ،تكون قد وجدت يف حال عدم وجود م�شغّلني
مهيمنني يف تلك ال�سوق .ومت �أي�ض ًا حتديد الإجراءات التي تنوي الهيئة اتخاذها لإيجاد
الظروف املنا�سبة للمناف�سة الف ّعالة ،والتي تتلخ�ص مبا يلي:
• تعريف الأ�سواق على �أ�سا�س منهجيات اقت�صادية ،وحتليل تلك الأ�سواق للتعرف �إلى
مدى وجود الهيمنة يف �أي منها ،وتطبيق العالجات املنا�سبة للحد من املمار�سات امل�ضادة
للمناف�سة.
• فتح �سوق االتّ�صاالت املتنقلة لدخول م�شغّلني جدد ،وذلك من خالل �إتاحة تراخي�ص
جديدة لتقدمي خدمات االتّ�صاالت املتنقلة ،وب�شكل خا�ص خدمات اجليل الثالث.
• مراقبة عرو�ض الأ�سعار واخلدمات.
• حتديد تعرفة الربط البيني من خالل �إيجاد و�سائل ت�سعري متقدمة ،مثل منهجية
التكلفة املتزايدة طويلة الأجل (.)Long Run Incremental Cost-LRIC
• تنفيذ قابلية نقل الأرقام.
• رفع كفاءة ا�ستخدام ط ْيف الرت ّددات الراديوية.
• ترخي�ص تر ّددات راديوية ال�ستخدامها يف تقدمي خدمات اجليل الثالث من االتّ�صاالت
املتنقلة ،ومنحت الهيئة بتاريخ  2009/9/14رخ�صة ل�شركة البرتاء الأردنية لالت�صاالت
املتنقلة (�أوراجن موبايل) حلزمة تر ّددية ( )10+10م.هـ .يف النطاق الرت ّددي 2100
م.هـ .وبتاريخ ُ ،2010/6/15منحت ال�شركة الأردنية خلدمات الهواتف املتنقلة (زين)
ترخي�ص لرت ّددات اجليل الثالث ،وبتاريخ ُ ،2012/1/19منحت �شركة �أمنية ترخي�ص
حلزمة الرت ّددات اجليل الثالث.
• تنفيذ مراجعة �شاملة للت�شريعات الناظمة لقطاع االتّ�صاالت املتعلقة باملناف�سة ،ونتج
عن هذه املراجعة �إخ�ضاع � 14سوق ًا فرعية يف قطاع االتّ�صاالت للتنظيم على م�ستوى
اجلملة والتجزئة من �أ�صل � 21سوق ًا مت تعريفها ،متثل التنظيم املقرتح لل�سماح بالنفاذ
لهذه الأ�سواق بهدف تقليل عوائق الدخول �إلى ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى تنظيم الأ�سعار وفق
منهجيات معينة.
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• و�صل عدد ال�شركات املرخ�ص لها يف القطاع مع نهاية عام  2012حوايل � 76شركة ذات
رخ�صة فئوية وفردية ،كما بلغت ن�سبة ا�ستخدام الإنرتنت يف عام  2012حوايل  %67من
عدد ال�سكان.
ثانياً :رؤية األردن  2025والسياسات الحكومية يف قطاع االتّصاالت
وتكنولوجيا املعلومات
متثلت الر�ؤية الوطنية لقطاع االتّ�صاالت من خالل ر�سم ر�ؤية الأردن  2025ر�ؤية وطنية
و�إ�سرتاتيجية ،والتي مت تبنّيها يف عام  ،2014ومن خالل خطة التحفيز االقت�صادي
(.)2022-2018
�أ .ر�ؤية الأردن 2025

م�ضمون الر�ؤية

ب�شكل عام ،حددت هذه الوثيقة الر�ؤية الوطنية للمملكة ككل من خالل حتديد ال�سيناريو
امل�ستهدف حتى عام  2025واملتمثل بتحقيق معدالت منو اقت�صادي حقيقي بنحو  %7.5يف
عام  ،2025وتخفي�ض معدالت الفقر �إلى  ،%8والبطالة �إلى ما ن�سبته  ،%9.1وتخفي�ض
ن�سبة الدين العام من الناجت املحلي الإجمايل �إلى  %47من خالل حتقيق النمو على �أ�سا�س
التناف�سية .وقد اعتربت هذه الر�ؤية قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من القطاعات
الأكرث قدرة على النمو.
كما حددت هذه الر�ؤية النتائج املرجوة لتحقيق ال�سيناريو امل�ستهدف من خالل �سل�سلة من
املبادرات والأولويات ،وعلى �أن تكون وحدة التنفيذ يف رئا�سة الوزراء ملتابعة �سريها وفق ًا
لأولويات مت حتديدها.
ويف ما يتعلق بقطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،فقد حددت هذه الر�ؤية الأولويات
الإ�سرتاتيجية واملبادرات الالزمة لتحقيقها كما يلي:
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كما ت�ضمنت الر�ؤية م�ؤ�شرات �أداء ملتابعة حتقيق هذه الأولويات كما يلي:

امل�صدر :وثيقة الأردن .2025

م�ستويات الإجناز واملتابعة
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عد ر� ً
ؤية طموحة يف القطاع .ووفق ًا للإطار الزمني
مت تبني هذه الر�ؤية يف عام  ،2014و ُت ّ
لهذه الوثيقة ،ف�إن التقييم �سيكون يف نهاية عام .2018
�أما يف ما يتعلق بالنتائج الأولية ،فيمكن تلخي�صها على النحو التايل:
• بح�سب �أرقام دائرة االح�صاالت العامة ،ف�إن ن�سبة م�ساهمة قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات من الناجت املحلي الإجمايل ال تتعدى  %3.8حتى عام  ،2015مع انخفا�ض م�ستمر
منذ عام  2012خالف ًا ملا هو متوقع يف هذه الوثيقة.
م�ساهمة قطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات من الناجت املحلي الإجمايل ()2015 - 2010
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امل�صدر :بيانات دائرة الإح�صاءات العامة.2016 ،

• وباملجمل وحتى عام � ،2016شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات حت�سن ًا يف م�ؤ�شرات الأداء،
حيث ارتفعت الإيرادات بن�سبة  ،%7.3كما ارتفعت عائدات الت�صدير بن�سبة ،%3.48
و�شهد القطاع زيادة يف اال�ستثمار االجنبي املبا�شر يف تكنولوجيا املعلومات حوايل ،%10
ومع ذلك ف�إنها تعترب متوا�ضعة باملقارنة مع النتائج املرجوة يف هذا القطاع.
يف ما يتعلق مب�ؤ�شرات الأداء ب�شكل عام ،ف�إنها ف�ضفا�ضة و�صعبة القيا�س وحتتمل الت�أويل ،وال
تقي�س الأولويات كافة ،بالإ�ضافة �إلى ن�شر اجلهات احلكومية م�ؤ�شرات قيا�س خمتلفة عن
املعتمد يف هذه الوثيقة ،ما ي�ص ّعب عملية قيا�سها ومتابعتها.
• مل يت�ضمن الربنامج التنموي للحكومة  2018-2016الأولويات الإ�سرتاتيجية كافة،
بالإ�ضافة �إلى تبني م�ؤ�شرات �أداء عديدة بع�ضها موجود يف هذه الر�ؤية ،لكن بطريقة
احت�ساب خمتلفة ،مثل حجم ال�صادرات ،بينما يف هذه الر�ؤية معدل منو ال�صادرات.
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اخلال�صة:

عد الأولويات املطروحة مهمة ويجب العمل على حتقيقها ،وهناك مبادرات ُنفّذت ،مثل
• ُت ّ
�شبكة الألياف ال�ضوئية ،وت�سهيل �إجراءات ترخي�ص ال�شركات ودعم م�ؤ�س�سات تكنولوجيا
املعلومات .وقد مت تقدمي العديد من الإعفاءات لهم ويجب االهتمام بباقي الأولويات،
مثل امل�شاركة بالبنى التحتية وحت�سني املحتوى العربي والتعاون بني القطاعات الأخرى
وقطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
• وجوب �إعادة النظر يف م�ؤ�شرات الأداء التي مت تبنيها من حيث امل�ضمون والقيم
امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة �إلى ربط الربنامج التنموي للحكومة مع هذه الر�ؤية وتوحيد جهة
املتابعة.
• يجب على اجلهات ذات العالقة متابعة م�ؤ�شرات الأداء ون�شرها على مواقعها الإلكرتونية،
والعمل على قيا�س م�ستوى التنفيذ يف القطاعات املعنية ،وتنفيذ امل�سوح الالزمة لقيا�س
هذه امل�ؤ�شرات.
• دعم اجلهات احلكومية يف حتقيق �أولوية �إنفاذ القوانني الناظمة للقطاع.

ب .الإ�سرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي ()REACH 2025
م�ضمون الإ�سرتاتيجية

مت �إطالق هذه الإ�سرتاتيجية يف عام  ،2016بهدف حتقيق التحول الرقمي يف االقت�صاد
الأردين مع نهاية عام  ،2025مبا ي�ساهم يف ت�سريع حتقيق الأهداف االقت�صادية للمملكة،
وخلق وظائف جديدة ،ومتكني املر�أة .وب ّينت هذه الإ�سرتاتيجية �أن القطاعات الأ�سا�سية
لقيادة التحول الرقمي هي ال�صحة والتعليم والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والنقل والأمن
واالتّ�صاالت والقطاع املايل ،حيث مت االعتماد على هذه القطاعات لوجود فر�ص قوية
لنموها يف الأردن الذي ي�شهد م�ستوى متقدم ًا يف هذه القطاعات ،بالإ�ضافة �إلى �أن التجارب
الدولية ب ّينت جناعة االعتماد على هذه القطاعات ،ف�ض ًال عن النمو املتوقع على التقنيات
املتمثلة يف �إنرتنت الأ�شياء واحلو�سبة ال�سحابية والذكاء اال�صطناعي.
وقد تبنّت هذه الإ�سرتاتيجية عدد ًا من الإجنازات التي يجب تنفيذها �ضمن خطة عمل
حمددة .وملراقبة النتائج املرجوةُ ،ربطت هذه الأعمال مب�ؤ�شرات �أداء .ويف املدى البعيد
وبحلول عام  ،2025فقد تبنّت الإ�سرتاتيجية عدد ًا من املخرجات الوا�ضحة والقابلة للقيا�س
مع بيان لكيفية �صياغة هذه املخرجات والتي متثلت مبا يلي:
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• حتقيق منو �إ�ضايف خالل الع�شر �سنوات مبقدار  %4-3يف الناجت املحلي الإجمايل ب�سبب
التحول الرقمي لي�صبح النمو املتوقع .%8-6
• زيادة تراكمية مبقدار  %30-25يف �إيرادات القطاعات الرقمية يف عام  ،2025بحيث
يبد�أ النمو يف عام  2019بن�سبة � %4سنوي ًا.
• خلق وظائف ترتاوح بني � 130ألف ًا و� 150ألف ًا يف االقت�صاد خالل ع�شر �سنوات.
• ظهور � 7-5آالف �شركة جديدة يف القطاعات الرقمية خالل عمر اخلطة.
و�سيتم مراقبة التطور يف امل�ؤ�شرات العاملية مثل م�ؤ�شر جاهزية ال�شبكات ( )NRIلغايات
متابعة م�ستويات الإجناز.
كما ب ّينت الإ�سرتاتيجية �أن م�ستويات الأردن يف انحدار بالأخ�ص يف ما يتعلق ب�إيرادات قطاع
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و�ضعف تلبية اجلامعات ملتطلبات ال�سوق من امل�ؤهالت،
وهذا بحاجة �إلى ت�صحيح ،وذلك من خالل التحول الرقمي بتبني مبادرات يف عدد من
املجاالت �شكلت بدورها خطة العمل لهذه الإ�سرتاتيجية ( ،)Action plansومتثلت هذه
املجاالت مبا يلي:
• جمال التخ�ص�ص الذكي والنمو(.)Smart Specialization And Growth
• االبتكار يف القطاع العام (.)Public Sector Innovation
• ريادة الأعمال وامل�ؤ�س�سات النا�شئة (.)Startup And Enterpuenrship
• املهارات واملواهب والقدرات (.)Skills, Capacity And Talent
• حت�سني بيئة الأعمال (.)Enabling Business Environment
• البنية التحتية الذكية (.)Smart Digital Economy Infrastructure
• �إجراءات احلوكمة (.)Governance Action
م�ستويات الإجناز
ت�ضمنت الإ�سرتاتيجية خطة عمل وا�ضحة يف كل جمال من املجاالت املبينة �أعاله ،وقد
ب ّينت اخلطوات الواجب اتخاذها على املدى الق�صري وملدة ثالث �سنوات ،بالإ�ضافة �إلى حتديد
الإجراءات التي يجب اتخاذها على امل�ستوى الت�شريعي واملتمثلة بقرارات و�أنظمة وتوجيهات.
كما حددت خطط العمل اجلهات امل�س�ؤولة عن تنفيذ هذه اخلطط .ونظر ًا ل�شمولية الر�ؤية
وا�شتمالها على عدد من القطاعات ،ف�إن م�س�ؤولية التنفيذ تقع على عاتق العديد من اجلهات
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احلكومية واخلا�صة.
ويف املدى املتعلق بقطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،نوجز م�ستويات الإجناز على
النحو التايل:
• جمال التخ�ص�ص الذكي والنمو ()Smart Specialization and Growth
مت �إجناز العديد من املتطلبات مثل تبني الإ�سرتاتيجية و�إطالق البنك املركزي �سيا�سة
اال�شتمال املايل ،و�إدراج هذه املبادرة �ضمن خطة التحفيز االقت�صادي ،يف حني مل يتم ما
يلي:
• حتديد وحدة متابعة هذه الإ�سرتاتيجية.
• مراجعة عمليات متويل البحوث والتطوير املقدمة من قبل القطاع اخلا�ص.
• االبتكار يف القطاع العام (.)Public Sector Innovation
• مت تبني �سيا�سة البيانات احلكومية املفتوحة وتنفيذها.
• يتم العمل على �إعداد خطة �إ�سرتاتيجية للحكومة الإلكرتونية.
• ريادة الأعمال وامل�ؤ�س�سات النا�شئة (. )Startup and Enterpuenrship
• مت �إدراج ال�شركات النا�شئة للح�صول على قرو�ض بفوائد مي�سرة من البنوك التجارية.
• املهارات واملواهب والقدرات (. )Skills, Capacity and Talent
• �إ�صدار تعليمات العمل من املنازل.
• مراجعة اخلطط الدرا�سية يف اجلامعات لتتما�شى مع متطلبات االقت�صاد الرقمي.
• مبادرة تدريب وت�شغيل  330خريج ًا لتقدمي خدمات احلكومة الإلكرتونية يف مكاتب
الربيد وحمطات املعرفة.
• تدريب  165موظف ًا حكومي ًا على خدمات احلكومة الإلكرتونية.
• برنامج تعليم الربجمة لطلبة املرحلة الأ�سا�سية من ال�صف الرابع �إلى ال�صف ال�ساد�س.
• �إطالق مبادرة رواد حمتوى االقت�صاد الرقمي بالتعاون بني جمعية «�إنتاج» ووزارة
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات لتحفيز طلبة املدار�س لالطالع على التطورات يف جمال
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
• حت�سني بيئة الأعمال ()Enabling Business Environment
• �إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للأمن ال�سرباين.
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• البنية التحتية الذكية (.)Smart Digital Economy Infrastructure
• تب�سيط التعليمات املتعلقة باملوافقات النوعية ال�صادرة عن هيئة تنظيم قطاع
االتّ�صاالت.
• درا�سة الأنظمة وال�ضرائب على م�شغلي خدمات االتّ�صاالت املتنقلة.
• العمل على �إمتام �شبكة الألياف ال�ضوئية الوطنية وربط اجلهات احلكومية بها.
• �إجراءات حوكمة (.)Governance Action
• يجري حالي ًا مراجعة ال�سيا�سة العامة لقطاع االتّ�صاالت ،و�سيتم �إعداد �سيا�سة جديدة
للفرتة  ،2025-2018تت�ضمن توجيهات تنظيمية للإنرتنت عري�ض النطاق واجليل
اخلام�س.
�أما يف ما يتعلق بالأمور التي يجب �إجنازها خالل ال�سنة الأولى للمبادرة ،فلم يتم الت�أكد من
�إمتامها لعدم وجود ما يفيد ذلك وفق ًا لتقرير املتابعة املتوفر ،ومن هذه الأمور على �سبيل
املثال:
• �إن�شاء اللجنة العليا لالقت�صاد الرقمي التي ت�ضم اجلهات امل�س�ؤولة عن التنفيذ.
• خطط التنفيذ من قبل اجلهات احلكومية للنقاط املعنية بهذه الر�ؤية.
• التوجيهات املتعلقة بخ�صخ�صة �شبكة الألياف الوطنية.
• تخفي�ض ال�ضريبة اخلا�صة على قطاع االتّ�صاالت.
• �إعفاء ال�ضريبة العامة على مبيعات الأجهزة اخلليوية واملعدات الرقمية وطابعات
(.)3D
• تعليمات لنقل قطاع االتّ�صاالت من االعتماد على ال�صوت ليكون معتمد ًا على البيانات.
• االنتقال من التنظيم الالحق �إلى امل�سبق.
• تعديل التعليمات لل�سماح بتبني التقنيات احلديثة مثل �إنرتنت الأ�شياء وطابعات (.)3D
• برامج لدعم جذب اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر.
• �إن�شاء �صندوق االقت�صاد الرقمي لتمويل �شركات التقنيات النا�شئة واالبتكارية.
• ال�سماح لل�شركات الرقمية بالعمل دون احل�صول على موافقات واالكتفاء بالتدقيق
الالحق.
• �إلغاء �ضرورة وجود حمام لتمثيل ال�شركات النا�شئة.
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• �سن قانون الإفال�س.
• حوافز �ضريبية لل�شركات العاملة يف القطاع الرقمي التي توظف ن�ساء.
• مراجعة قانون املطبوعات والن�شر لتقليل عقبات املحتوى الرقمي.
• مراجعة العبء ال�ضريبي لل�شركات التي لها فروع خارج الأردن.
• التوجة �إلى العطاءات الإلكرتونية (.)E-procurement
ي�صدر الأردن منتجاته �إليها.
• �إن�شاء � 10شراكات �إ�سرتاتيجية يف الأ�سواق التي ّ
• ت�سهيل ت�أ�شريات الدخول للأ�سواق التي تهم الأردن.

اخلال�صة

تعد هذه الر�ؤية طموحة وحمددة الأهداف� ،إال �أنها تعاين من غياب املتابعة والتن�سيق،
ّ
ويجب العمل على تفعيل جهة خمت�صة للمتابعة ،وربطها مع خطة التحفيز االقت�صادي.

ت .خطة التحفيز االقت�صادي ()2022-2018

�أقرت احلكومة يف عام  2017خطتها لتحفيز النمو االقت�صادي يف القطاعات جميعها،
و�شددت على �ضرورة زيادة تناف�سية هذه
ومنها قطاعي االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات،
ّ
القطاعات من خالل تنفيذ مبادرات الإ�سرتاتيجية الوطنية للتحول الرقمي (REACH
 ،)2025وبناء �شبكات الألياف ال�ضوئية ،وتنفيذ م�شروع احلكومة الإلكرتونية.
ووفق ًا لهذه اخلطة ،ترتكز ال�سيا�سة العامة لقطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات على ما
يلي:
 -1ا�ستخدام ال�سيا�سات الرقمية لتعزيز توظيف التكنولوجيا.
 -2اعتماد �سيا�سة البيانات املفتوحة و�سيا�سة امن وحماية املعلومات.
�	-3إ�شراك القطاع اخلا�ص بتفعيل دور الربيد وحمطات املعرفة.
 -4حتفيز اال�ستثمار يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 -5احلد من ا�ستخدام الورق يف امل�ؤ�س�سات احلكومية.
 -6اعتماد �سيا�سة رقمنة الأردن.
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وقد ر�صدت احلكومة  430مليون دينار كم�شاريع حكومية لتحقيق هذه الأهداف .ومبا �أن
اخلطة ُطبقت اعتبار ًا من عام  ،2018ف�إنه ال ميكن قيا�س � ّأي �إجنازات يف هذا املجال.
ث� .إ�سرتاتيجية التحول الإلكرتوين �أردن رقمي 2020-2017

تعر�ض الوثيقة خطة احلكومة لزيادة ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية و�أمتتة الإجراءات
من منهجية التحول الإلكرتوين من خالل تنفيذ �إ�سرتاتيجية «�أردن رقمي  »2020عرب
ا�ستخدام منهجية �إعادة هند�سة الإجراءات احلكومية لتقدمي اخلدمات ( ،)Re-Dوالتي
ت�ستهدف خدمة املواطن الأردين ،وقطاع الأعمال ،وخدمة املقيمني يف الأردن ،والدوائر
وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وحتديد جدول زمني للدوائر احلكومية امل�شاركة يف خطة التحول
الإلكرتوين للفرتة  ،2020-2017والتي ت�شمل ك ًال من :وزارة املالية ودائرة الأرا�ضي
وامل�ساحة ،دائرة الأحوال املدنية واجلوازات ،دائرة ترخي�ص ال�سواقني واملركبات ،وزارة
ال�صحة-دائرة الت�أمني ال�صحي ،وزارة ال�صناعة والتجارة ،دائرة مراقبة ال�شركات ،هيئة
اال�ستثمار ،و�أمانة عمان الكربى.
كما تت�ضمن الإ�سرتاتيجية �إعادة النظر بقانون ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
ل�سنة  2014من حيث التعهيد ( )Out Sourcingللقطاع اخلا�ص .وتتمثل الأهداف
الإ�سرتاتيجية مبا يلي:
• رفع م�ستوى ا�ستخدام اخلدمات الإلكرتونية.
• حكومة بال ورق بحلول عام .2020
• وقف تقدمي بع�ض اخلدمات احلكومية بالطرق التقليدية تدريجي ًا وح�صر تقدميها
�إلكرتوني ًا.
ب ّينت الإ�سرتاتيجية ب�أن جناح احلكومة الإلكرتونية يرتكز �إلى مقومات «احلكومة الذكية»
واملتمثلة باحلاكمية امل�ؤ�س�سية والقوانني والت�شريعات والبنية واخلدمات الإلكرتونية واملوارد
الب�شرية واملالية.
م�ستوى الإجناز يف هذه ال�سيا�سة
• اع ُتمدت منهجية املتابعة والتنفيذ وفق م�ؤ�شرات �أداء حمددة من قبل جلنة توجيهية
قرت القوانني ذات العالقة واملتمثلة مبا يلي:
للحكومة الإلكرتونية ،كما �أُ ّ
• قانون املعامالت الإلكرتونية رقم ( )15ل�سنة .2015
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• قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم ( )27ل�سنة .2015
• نظام جهات التوثيق الإلكرتوين رقم ( )86ل�سنة .2016
• نظام تطوير اخلدمات احلكومية رقم ( )156ل�سنة .2016
• �سيا�سة البيانات املفتوحة ل�سنة .2017
ومل ي�صدر قانون حماية البيانات ال�شخ�صية بعد.
• ربط عديد من ال�شبكات احلكومية على ال�شبكة احلكومية الآمنة ،بالإ�ضافة �إلى ربط
امل�ؤ�س�سات احلكومية مع بع�ضها ،وتطبيق م�شروع احلو�سبة ال�سحابية ،ورفع م�ستوى �أمن
ال�شبكات احلكومية.
• �إ�صدار البطاقات الذكية ،و�إطالق بوابة احلكومة الإلكرتونية.
• تكليف الوزارات بتوفري املوارد الب�شرية واملالية لرفد م�شاريع التحول الإلكرتوين.
• �إقرار موازنة التحول الإلكرتوين البالغة  76مليون دينار (اع ُتمدت يف خطة التحفيز
االقت�صادي).

اخلال�صة

لقد مت تبني هذه الإ�سرتاتيجية يف عام  ،2017ويت�ضح �أنها يف ات�ساق مع خطة التحفيز
االقت�صادي ( .)2022-2018وقد �أُجنزت العديد من متطلبات حتقيق هذه الإ�سرتاتيجية
على امل�ستوى الت�شريعي والبنية التحتية واملوارد املالية والب�شرية� ،إال �أنه لوحظ ما يلي:
• بطء يف �إقرار الت�شريعات ال�ضرورية لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية.
• مل ت�شتمل اخلطة على م�ؤ�شرات الأداء ال�ضرورية ملتابعة التنفيذ.
• ا�شتملت اخلطة على مواعيد �إعادة الهند�سة للخدمات التي �ستقدم �إلكرتوني ًا ،ومل تبني
املواعيد التي �ستقدم بها �إلكرتوني ًا.
• ب ّينت اخلطة �أنه �سيتم يف عام � 2017أمتتة  25من �أ�صل  136خدمة �أُعيدت هند�ستها ،يف
حني �أُجنزت �أمتتة فعلية لـ  10خدمات.
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ج .ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية 2004

م�ضمون ال�سيا�سة

�أ�صدر جمل�س الوزراء قراره رقم ( )3780تاريخ  2004/12/21باملوافقة على ال�سيا�سة
العامة للخدمات ال�شمولية يف قطاع االتّ�صاالت .وقد �أقرت احلكومة �سيا�سة اخلدمة
ال�شمولية يف عام  2004تنفيذ ًا لأحكام قانون االتّ�صاالت وال�سيا�سة العامة لقطاع االتّ�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات لعام  ،2003والتي تهدف �إلى زيادة ا�ستخدام خدمات االتّ�صاالت يف
مناطق اململكة كافة ،وبالأخ�ص اجلزء غري املجدي اقت�صادي ًا ملزودي خدمات االتّ�صاالت.
وقد ت�ضمنت ال�سيا�سة العديد من املهام التي يجب �أن يقوم بها املعنيون جميعهم يف القطاع
(الوزارة ،والهيئة ،ومزود اخلدمة ال�شمولية) بهدف حتقيق �شمولية اخلدمات (و�صول
اخلدمة �إلى منزل امل�ستفيد) ،و�شمولية النفاذ (و�صول اخلدمة �إلى منطقة معينة متكّن
امل�ستفيدين من ا�ستخدامها) ،بالإ�ضافة �إلى �أخذها ذوي االحتياجات اخلا�صة بعني االعتبار.
ب ّينت املادة ( )1-5من هذه ال�سيا�سة نطاق اخلدمة ال�شمولية( ،)6والتي اقت�صرت على خدمات
ات�صاالت الهاتف الثابت الأر�ضي .وا�شرتطت هذه ال�سيا�سة �إي�صال هذه اخلدمات للمناطق
ك ّلها التي يزيد عدد �سكانها على  300ن�سمة .وقد �ألزمت هذه ال�سيا�سة �شركة االتّ�صاالت ب�أن
تقدم هذه اخلدمات ،وبذلك �أ�صبحت �شركة االتّ�صاالت الأردنية مزود اخلدمة ال�شمولية.
ّ
اقت�صرت املادة ( )1-3من ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية على مهام وزارة االتّ�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،ب�أن تقوم مبراجعة واقرتاح ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية،
بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع االتّ�صاالت ،وتو ّليها مهمة �إن�شاء حمطات املعرفة
و�إي�صال خدمات الإنرتنت من خالل ال�شبكة الوطنية للألياف ال�ضوئية.
ومبوجب ن�ص املادة ( )1-4من هذه ال�سيا�سة ،يكون للهيئة ب�شكل عام الدور الأكرب يف �إدارة
اخلدمة ال�شمولية من حيث �إن�شاء و�إدارة �صندوق م�ستقل وفق ًا لن�ص املادة ( )86من قانون
االتّ�صاالت وتعليمات امل�شاركة يف التكاليف ،وب�شكل خا�ص تقوم الهيئة بتحديد مزود
اخلدمة ال�شمولية و�ضمان وجود عرو�ض خدمات ذات تكلفة مقتدر عليها.
كما ب ّينت وفق ًا لن�ص املادة ( )1-8من ال�سيا�سة ب�أن �شركة االتّ�صاالت الأردنية �ستبقى هي
املزود للخدمة ال�شمولية �إلى �أن تتحقق املناف�سة يف تزويد هذه اخلدمات ،عندها �س ُيط ّبق
نظام امل�شاركة بالتكاليف والتعوي�ض من ال�صندوق.
( )6اخلدمة ال�شمولية (خدمة الهاتف العامة الأ�سا�سية) :تعني خدمات االت�صال التي ت�شتمل على املوا�صفات الفنية التي
ت�شكل احلد الأدنى ال�ضروري لإتاحة �إقامة قناة هاتفية متكّن م�ستخدمها من �إجراء وا�ستالم ات�صاالت حملية ووطنية
ودولية على �شكل مكاملات �صوتية ،ور�سائل فاك�س ،وخدمات نقل البيانات لتحقيق النفاذ ب�شكل عملي �إلى الإنرتنت .ويعدّ
النفاذ ب�شكل عملي متاح ًا �إذا كانت اخلدمة املقدمة مكافئة (من حيث معدل �سرعة تبادل البيانات و�إمكانية االعتماد
عليها وا�ستمرارية اخلدمة) لتلك التي ت�ستخدمها غالبية امل�ستخدمني.
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واقع حال تنفيذ �سيا�سة اخلدمة ال�شمولية
بعد م�ضي حوايل � 14سنة على �إقرار اخلدمة ال�شمولية ،تبني ما يلي:
• تقوم الوزارة بدورها يف ت�شجيع اال�ستثمار ،وقد كان وما زال لها دور يف حتقيق �شمولية
النفاذ من خالل حمطات املعرفة� ،إال �أنه يف الوقت احلايل ومع انت�شار خدمات االتّ�صاالت
املتنقلة� ،أ�صبحت جدوى هذه املحطات حمدودة.
• كان للوزارة دور ف ّعال يف ربط اجلهات احلكومية من خالل �شبكة الألياف ال�ضوئية الوطنية،
ويجب اال�ستمرار يف تنفيذ �شبكة الألياف ال�ضوئية بالتن�سيق مع القطاع اخلا�ص الذي
ي�سعى ويعمل يف الوقت احلايل على بناء �شبكات �ألياف �ضوئية.
• ن�صت ال�سيا�سات العامة يف قطاع االتّ�صاالت لعامي  2007و )7(2012على �ضرورة مراجعة
�سيا�سة اخلدمة ال�شمولية .وقد مت مراجعة ال�سيا�سة مرات عدة� ،إال �أن نتائج هذه
املراجعات كانت تفيد بعدم احلاجة لإجراء �أي تعديل على هذه ال�سيا�سة على الرغم من
التغريات اجلوهرية يف قطاع االتّ�صاالت ،وبوجود �ضرورة ملراجعة االلتزامات املفرو�ضة
على �شركة االتّ�صاالت الأردنية يف هذه ال�سيا�سة.
• �إقرار الهيئة م�س ّودة نظام �صندوق اخلدمة ال�شمولية� ،إال �أنه لغاية تاريخ �إعداد هذه
املراجعة ،مل يقر جمل�س الوزراء هذا النظام.
• �إقرار الهيئة تعليمات للم�شاركة يف تكاليف اخلدمة ال�شمولية ،غري �أنه مل ُتط ّبق منذ
�إقرارها ،وتهدف هذه التعليمات �إلى ربط تزويد تقدمي اخلدمة ال�شمولية بحدوث
مناف�سة يف خدمات االتّ�صاالت الثابتة ،وهذا ما مل يحدث حتى تاريخة ،ما ي�ؤدي �إلى
عدم حتقيق املنفعة املرجوة من �صندوق اخلدمة ال�شمولية.
• تبنّت ال�سيا�سة العامة مفهوم ًا ف�ضفا�ض ًا للعرو�ض ذات التكلفة املقتدر عليها ،حيث ب ّينت
�أنها تلك العرو�ض التي ميكن حتملها من قبل ذوي الدخل املنخف�ض ،واقت�صرت هذه

( )7ال�سيا�سة العامة  ،2007املادة (�« :)63ست�ستمر احلكومة يف مراجعة �سيا�سة اخلدمات ال�شمولية ل�ضمان �أن متثل
التوازن ال�صحيح بني حرية امل�شغلني يف عر�ض اخلدمات التناف�سية وفق اختيارهم واحلاجة ل�ضمان توفر اخلدمات
الأ�سا�سية ،بالإ�ضافة �إلى القدرة ال�شرائية للمواطنني جميع ًا».
ال�سيا�سة العامة  ،2012املادة (« :)57تطلب احلكومة �أن ت�ستمر الوزارة يف مراجعة ال�سيا�سة العامة للخدمات ال�شمولية
ل�ضمان التوازن ال�صحيح بني حرية امل�شغلني يف عر�ض اخلدمات التناف�سية وفق اختيارهم واحلاجة ل�ضمان توفر اخلدمات
الأ�سا�سية يف �أنحاء اململكة كافة وب�أ�سعار مقتدر عليها للمواطنني جميعهم .ومن بني امل�سائل التي يجب معاجلتها يف هذه
املراجعات الدورية ما يلي:
	�أنواع اخلدمات التي يجب تقدميها �ضمن ال�سيا�سة العامة للخدمات ال�شمولية ،مثل خدمات النطاق العري�ض. -الأ�ساليب البديلة للتمويل وتوزيع الدعم».
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العرو�ض على خدمة االتّ�صاالت الهاتفية العامة فقط .ويف الوقت احلايل� ،أ�صبحت هذه
اخلدمة غري مرغوبة لدى غالبية املواطنني لتوفر بديل �أرخ�ص ن�سبي ًا مقارنة مع امليزات
التي يقدمها للم�ستفيد.
• مت م�ؤخر ًا تفعيل بنود ال�سيا�سة املتعلقة بت�سهيل نفاذ ذوي االحتياجات اخلا�صة ،حيث
�شكّلت الهيئة فريق ًا م�شرتك ًا مع اجلهات ذات العالقة بهم ومزودي خدمات االتّ�صاالت
بهدف درا�سة الطرق املثلى لت�سهيل انتفاعهم بخدمات االتّ�صاالت ،مثل توفري �أجهزة
مالئمة لذوي االحتياجات اخلا�صة ،ودليل اال�ستعالمات واخلدمات امل�ساندة بطرق
مالئمة لهم.

اخلال�صة

• �ضرورة مراجعة ال�سيا�سة العامة للخدمة ال�شمولية بحيث ت�شمل املراجعة جوانبها
كافة ،وال تقت�صر على نطاق اخلدمة ال�شمولية.
• عدم ربط التزامات اخلدمة ال�شمولية بحدوث مناف�سة ف ّعالة يف القطاعات.
• على احلكومة تبني �سيا�سة وطنية لن�شر خدمات االتّ�صاالت عري�ضة النطاق من خالل
�إ�سرتاتيجية منف�صلة �أو من خالل مراجعة ال�سيا�سة العامة.

ح .وثيقة ال�سيا�سة العامة لقطاعات اال ّت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد
2012

م�ضمون ال�سيا�سة
�أقر جمل�س الوزراء وثيقة ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد لعام  2012بتاريخ  ،2012/11/28وح ّلت وثيقة ال�سيا�سة ب�شكل كامل
حمل وثيقة ال�سيا�سة العامة ل�سنة .2007
وقد ركزت هذه ال�سيا�سة العامة على جماالت معينة خا�صة بها مت ّثلت بتنفيذ الأعمال الالزمة
لتحقيق املناف�سة الكاملة يف بيئة االتّ�صاالت ،بالإ�ضافة �إلى معاجلة الق�ضايا القانونية
والتنظيمية التي تفرزها التكنولوجيات اجلديدة ،وخ�صو�ص ًا االنتقال املت�سارع يف دول العامل
املختلفة باجتاه هيكلية االتّ�صاالت املندجمة املبنية على بروتوكول الإنرتنت .و�أ�شارت
الوثيقة �إلى �أن فعالية تنفيذ ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات والربيد ،تعتمد على الدور املهم الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت يف
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�إيجاد بيئة تنظيمية منا�سبة من خالل �ضمان قدرة الهيئة على العمل بالفعالية املثلى،
و�ضمان ا�ستقالليتها ومتتعها ب�سلطات �إلزام ف ّعالة للت�أكد من �سرعة تنفيذ تعليماتها وقراراتها
التنظيمية ،ويف املحافظة على ا�ستقاللها الإداري واملايل الذي ورد �ضمن التزامات الأردن
جتاه منظمة التجارة العاملية املت�ضمن �أن تكون هيئة التنظيم م�ستقلة عن �أي مقدم خلدمات
ات�صاالت �أ�سا�سية وغري م�س�ؤولة جتاهه ،و�أن تكون قرارات املنظمني و�إجراءاتهم غري متحيزة
بالن�سبة للم�شاركني جميعهم يف ال�سوق.
وعلى الرغم مما عاجلته ال�سيا�سات ال�سابقة� ،إال �أن هنالك بع�ض الأهداف املحددة يف وثيقة
ال�سيا�سة لعام  2007مل تتحقّق ب�شكل كامل كما ورد يف بنود ال�سيا�سة لعام :2012
• مل تتحقق املناف�سة الف ّعالة يف �أ�سواق االتّ�صاالت الثابتة عري�ضة النطاق و�أ�سواق
االتّ�صاالت الثابتة �ضيقة النطاق.
• ما زالت املوا�ضيع املتعلقة بامل�شاركة يف املرافق والنفاذ �إلى حقوق الطريق حمل اهتمام،
حيث �أنها تعيق تقدمي خدمات ات�صاالت جديدة و�إمكانية التو�سع يف اخلدمات احلالية.
• �إن عملية نقل الرت ّددات غري امل�ستخدمة لدى القوات امل�سلحة لت�صبح حتت �سيطرة
الهيئة ال ت�سري وفق اخلطط امل�أمولة كما وردت �ضمن وثيقة ال�سيا�سة العامة .2007
�أو ًال :قطاع االت�صاالت
وردت يف هذه الوثيقة ال�سيا�سة العامة توجيهات احلكومة يف ما يتعلق بقطاع االتّ�صاالت كما
يلي:
 .1تهيئة البيئة املنا�سبة للمناف�سة الف ّعالة ،مبا يف ذلك تو�ضيح املق�صود باملناف�سة الفعالة(،)8
واتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سهيل الدخول ال�سريع ملناف�سني جدد بقطاع االتّ�صاالت،
بالإ�ضافة �إلى ت�سهيل قيام امل�ستهلك باالختيار بني مزودي خدمات االتّ�صاالت.
 .2احلد من �آثار الهيمنة ،مبا يف ذلك التقليل من عوائق الدخول �إلى ال�سوق ،و�إيجاد �إمكانيات
جديدة للدخول �إلى ال�سوق و�إدامة ثقافة االمتثال للتنظيم ومراجعة ال�سيا�سة العامة
للخدمات ال�شمولية.

( )8املناف�سة الف ّعالة :و�صف يطلق على ال�سوق التي ال يكون فيها لأحد القدرة وال�سيطرة على ن�شاط هذه ال�سوق� ،أي غياب
الو�ضع االحتكاري فيه (املهيمن).
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 .3تعزيز النفاذ �إلى الإنرتنت والت�أكيد على �أن توفري نفاذ �سريع وموثوق وب�أ�سعار مقتدر
عليها للم�ستخدمني كافة ،هو هدف وطني مهم ،و�أنه ينبغي زيادة انت�شار الإنرتنت،
خ�صو�ص ًا النفاذ عري�ض النطاق ،يف �سائر مناطق اململكة وخ�صو�ص ًا يف املناطق الريفية.
 .4الت�أكيد على �أهمية الإدارة الف ّعالة لط ْيف الرت ّددات الراديوية من �أجل تنمية قطاع
االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،خ�صو�ص ًا يف ظل زيادة �أعداد الهواتف املتنقلة
التقليدية والهواتف الذكية واحلوا�سيب اللوحية و�أجهزة تكنولوجيا املعلومات املتنقلة
ب�أنواعها املختلفة.
� .5ضرورة مراجعة وحتديث الأطر القانونية والهياكل التنظيمية احلالية ،بح�سب ما
تقت�ضي احلاجة ،من �أجل ا�ستيعاب بيئة االندماج امل�ستقبلية لالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات والإعالم املرئي وامل�سموع.
يف ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا املعلومات ،ف�إن مرئيات وتوجيهات احلكومة قد جاءت على
النحو التايل:
• �أهمية تكنولوجيا املعلومات يف الأردن من خالل احلكومة الإلكرتونية والتجارة
الإلكرتونية.
• تطوير التكنولوجيا والإبداع من خالل البحث والتطوير وت�شجيع املحتوى العربي.
• حت�سني بيئة الأعمال من خالل مراجعة ال�ضرائب وت�شجيع اال�ستثمار وت�شجيع ال�صادرات
واالندماجات واجلاهزية الإلكرتونية.
• حتفيز العر�ض يف الأردن من خالل تطوير اخلدمات وتوفري تطبيقات احلكومة
الإلكرتونية.
• حتفيز الطلب من قبل م�ؤ�س�سات الأعمال يف الأردن.
• حتفيز الطلب من قبل الأفراد وتطوير تطبيقات تخ�ص احلكومة الإلكرتونية وا�ستخدام
التكنولوجيا يف التعليم.
• تعزيز اخلربات من خالل تطوير املقررات التعليمية وعقد دورات تعليمية.
• م�ساهمة املغرتبني الأردنيني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
• ت�سهيل التجارة الإلكرتونية.
• حماية املُلكية الفكرية واال�ستخدام الآمن للإنرتنت.
• املحافظة على �أمن تكنولوجيا املعلومات.
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• حماية البيئة.
• معاجلة الق�ضايا امل�ستقبلية.

ملخ�ص الإجنازات

جاءت �أهم الإجنازات لهذه الوثيقة على النحو التايل:
• اال�ستمرار مبراقبة �أ�سواق االتّ�صاالت الرئي�سية والفرعية عن كثب ،ومتابعة م�ستوى
املناف�سة فيها ،واتخاذ القرارات التنظيمية ال�ضرورية وتنفيذها ،وتنفيذ امل�شاريع
املتعلقة بتحفيز املناف�سة التالية:
 -االنتهاء من تنفيذ م�شروع حتديث مناذج احت�ساب التكاليف طويلة الأمد (Hybrid

 )+TSLRICمبا ي�شمل حتديث مناذج احت�ساب �أجور خدمات الربط البيني التي تقدمها
�شركات االتّ�صاالت املرخ�صة الثابتة واملتنقلة(.)9
 االنتهاء من تنفيذ م�شروع احت�ساب املتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال للم�شغل الكف�ؤل�شركات االتّ�صاالت الثابتة واملتنقلة ( ،)WACCوالذي يعترب تعوي�ض ًا لل�شركات عن
اال�ستثمار يف القطاع بحيث ي�ضمن ربح معني لهذه ال�شركات من خالل �إ�ضافته �إلى �أ�سعار
خدمات اجلملة بني ال�شركات (الربط البيني).
 مراجعة �سوق اجلملة لإنهاء الر�سائل الق�صرية وا�ست�شارة القطاع بخ�صو�صه متهيد ًالإ�صدار القرار التنظيمي الالزم.
 بدء العمل مب�شروع مراجعة �أ�سواق االتّ�صاالت واملتوقع �إجنازه مع نهاية عام .2018• �إدخال خدمات جديدة �إلى �أ�سواق االتّ�صاالت من خالل:
�	.1إتاحة ترخي�ص حزمة تر ّددية واحدة بعر�ض ( )10+10يف النطاق الرت ّددي
م.هـ لكل �شركة من �شركات االتّ�صاالت املتنقلة لتقدمي خدمات االتّ�صاالت املتنقلة ملدة
15عام ًا.

2600

�	.2إتاحة املزيد من النطاقات الرت ّددية 3500 ،2300 ،1800 ،2100 ،800 :م.هـ لتمكني
م�شغلي �شبكات االتّ�صاالت املتنقلة والثابتة من تقدمي خدمات جديدة بجودة عالية
وتغطية وا�سعة.
( )9منهجية ( )+TSLRICهي طريقة ت�ستخدم الحت�ساب �أ�سعار خدمات اجلملة املقدمة من قبل �شركات االت�صاالت يف ما
بينهم ،تقوم على احت�ساب التكاليف التي يتم تكبدها من قبل ال�شركات ومن ثم احت�ساب الع�سر بعد الأخذ بعني االعتبار
تكلفة ر�أ�س املال الذي يتم احت�سابه با�ستخدام الو�سط املرجح
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�	.3إعداد الن�سخة املعدلة من خطة الرتقيم الوطنية وطرحها لال�ست�شارة العامة متهيد ًا
لإقرارها.
 .4طرح الورقة اخل�ضراء يف مو�ضوع �إنرتنت الأ�شياء ()Internet of Things) (IoT
ومنط االت�صال �آلة – �آلة ( )Machine to Machine) (M2Mلال�ست�شارة العامة
وجمع الردود حولها وحتليلها و�إجراء التعديالت املنا�سبة على الوثيقة وفق ًا للتحليل
الذي مت على الردود ،وذلك متهيد ًا لإعداد الإطار التنظيمي املنا�سب لت�شغيل هذه
اخلدمات و�إدخال الأجهزة اخلا�صة بها.
• درا�سة �أثر ال�ضرائب املفرو�ضة على �شركات االتّ�صاالت املتنقلة على كل من الإيرادات
املت�أتية للخزينة وامل�شغلني بالإ�ضافة �إلى الأثر الكلي على االقت�صاد الأردين .ويجري
العمل حالي ًا على تقييم نتائج الدرا�سة متهيد ًا التخاذ القرار املنا�سب.
• العمل على درا�سة �إمكانية متديد مدة �سريان رخ�ص الرت ّددات العامة املمنوحة مل�شغلي
خدمات االتّ�صاالت املتنقلة �إلى �أكرث من  15عام ًا ،مغ الأخذ يف االعتبار �أف�ضل املمار�سات
الدولية والآثار املرتتبة على الأطراف املعنية جميعها.
• تب�سيط الإجراءات ،وتوفري الوقت واجلهد على امل�ستفيدين جميعهم من خدمات الهيئة،
من خالل ما يلي:
�	.1إن�شاء مكتب دائم لهيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت يف مركز جمرك العقبة لغايات الت�سهيل
على املواطنني وامل�ستثمرين يف �إجناز معامالتهم.
�	.2إبرام اتفاقية تعاون بني هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت وهيئة تنظيم الطريان املدين
لغايات زيادة التن�سيق وتب�سيط �آلية منح رخ�ص الرت ّددات اخلا�صة باملحطات الراديوية
للطائرات.
�	.3إجراء املراجعة الدورية لتعرفة ترخي�ص الرت ّددات واملوافقات اخلا�صة بالأجهزة
الراديوية ،وح�صر متطلبات الرتخي�ص يف حدودها الدنيا.
يف ما يتعلق بتعزيز النفاذ للإنرتنت (البند :)3-3
• لغايات تعزيز النفاذ للإنرتنت وتوفري خدمات الإنرتنت ب�أ�سعار مقتدر عليها للم�ستخدمني
كافة ،وزيادة انت�شارها ،خ�صو�ص ًا النفاذ عري�ض النطاق ،يف مناطق اململكة كافة،
وخ�صو�ص ًا املناطق الريفية ،فقد عملت الهيئة على ما يلي:
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	�إقرار العر�ض املرجعي اخلا�ص بخدمة جتزئة الدارة املحلية (Unbundled Localميكن ال�شركات املرخ�صة والعاملة جميعها يف القطاع من تقدمي
 ،)Loopوالذي ّ
خدمات الإنرتنت با�ستخدام البنية التحتية اململوكة ل�شركة االتّ�صاالت الأردنية.
 متابعة الهيئة امل�ستمرة لل�شركات املرخ�ص لها املهيمنة لتطبيق الأحكام العالجيةالتنظيمية امل�سبقة التي ت�ضمن املناف�سة الف ّعالة واحلد من مظاهر الهيمنة يف �سوق
الإنرتنت.
 املوافقة على العرو�ض التجارية املقدمة من ال�شركات املزودة للإنرتنت التي تتميز ب�أ�سعارمعتدلة خم�ص�صة للمحافظات ذات ن�سب انت�شار متدنية.
 امل�شاركة �ضمن �أعمال اللجنة امل�شكلة لدرا�سة �إ�صدار ت�شريع ّينظم مو�ضوع حق الطريق،
واحلر�ص على ت�ضمني م�سودة القانون مبواد من �ش�أنها تنظيم ا�ستخدام البنى التحتية
ومتكينها ب�صرف النظر عن الطرف املالك لها �سواء كان جهة حكومية �أو خا�صة ،مبا ي�سهم
بزيادة ن�سبة انت�شار الإنرتنت.
 اال�ستمرار يف ت�شجيع املناف�سة يف �أ�سواق خدمات الإنرتنت املحلية التي تقدم اخلدمةبتقنياتها املختلفة من خالل جمموعة من الإجراءات التنظيمية وال�سوقية التي من
�ش�أنها �ضمان تقدمي خدمات موثوقة وب�أ�سعار مقتدر عليها و�ضمن العديد من اخليارات
املتاحة.
يف ما يتعلق بتعزيز كفاءة ا�ستخدام ط ْيف الرت ّددات الراديوي (البند )4-3
	�إعداد امل�س ّودة املحدثة من اجلدول الوطني لتوزيع الرت ّددات وفق ًا للوائح الراديووخمرجات امل�ؤمتر العاملي لالت�صاالت الراديوية ( )WRC-15متهيد ًا لإقرارها بح�سب
الأ�صول.
 اال�ستمرار يف حتديث ال�سيا�سات املتعلقة با�ستخدام وتخطيط الرت ّددات ب�شكل م�ستمر معالأخذ بعني االعتبار التغريات يف ظروف ال�سوق والتطورات التكنولوجية واملدخالت التي
قدمها �أ�صحاب العالقة من القطاعني العام واخلا�ص.
ُي ّ
 اال�ستمرار يف متابعة حتديث البيانات اخلا�صة بالو�صالت واملواقع الراديوية العاملةلدى ال�شركات املقدمة خلدمات االتّ�صاالت العامة و�إ�ضافتها على قواعد البيانات اخلا�صة
بالهيئة.
 اال�ستمرار يف �إجراء امل�سوحات امليدانية خلدمات النفاذ الال�سلكي الثابت باحلزمالعري�ضة ( ،)FBWAواال�ستجابة �إلى �شكاوى التداخل واتخاذ �إجراءات مبا�شرة
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ومنا�سبة لإزالة اال�ستخدام غري القانوين للط ْيف الرت ّددي وت�صويب الأو�ضاع املخالفة من
قبل املرخ�صني.
 ت�شكيل فريق فني بالتعاون مع القوات امل�سلحة– اجلي�ش العربي لو�ضع اتفاقية لتنظيما�ستخدام الط ْيف الرت ّددي يف اململكة ،مبا ي�شمل ف�صل اال�ستخدام املدين للرت ّددات عن
اال�ستخدام الع�سكري.
 رفد الهيئة بالأنظمة الفنية احلديثة واملتخ�ص�صة ملراقبة وتنظيم ا�ستخدام ط ْيفالرت ّددات الراديوية بالطريقة املثلى ،كما هو متبع ودارج لدى الدول املتقدمة ،وب�شكل
ي�سهم يف ت�شجيع املناف�سة و�إدخال خدمات جديدة ،منها:
• النظام الهند�سي املتخ�ص�ص يف �إدارة �ش�ؤون موارد الط ْيف الرت ّددي النادرة ،حيث �سيعمل
النظام على:
من�صة رقمية لتقدمي اخلدمات والطلبات جميعها املتعلقة برتخي�ص ا�ستخدام
 توفري ّموارد الط ْيف الرت ّددي ب�شكل �إلكرتوين وعرب الإنرتنت (.)Online Application
	�إجراء التحاليل واملحاكاة الهند�سية للتغطية الراديوية اخلا�صة ب�أنواع حمطاتاالتّ�صاالت املختلفة وعلى امل�ساحة اجلغرافية اخلا�صة باململكة بكاملها.
	�إتاحة املجال م�ستقب ًال للهيئة للربط مع بوابة الدفع الإلكرتوين (.)E-payment• �شراء خدمات ا�ست�شارية خا�صة بت�سجيل مدارات �ساتلية جديدة لدى االحتاد الدويل
لالت�صاالت ( )ITUبهدف متكني اململكة م�ستقب ًال من �إطالق منظومة �أقمار �ساتلية
متطورة تعنى بتوفري �شتى �أنواع خدمات االتّ�صاالت ال�ساتلية الثابتة واملتنقلة� ،إ�ضافة
�إلى تلك اخلدمات املتعلقة بنقل املحتوى الرقمي وب ّثه ملحطات البث الإذاعي ال�صوتي
والتلفزيوين املرئي.
• زيادة متكني العاملني يف �إدارة الط ْيف الرت ّددي من خالل برامج بناء القدرات املتخ�ص�صة
يف الط ْيف الرت ّددي وا�ستخداماته و�إدامته ،بالإ�ضافة �إلى دورات يف �أنظمة املحاكاة
الهند�سية اخلا�صة بالط ْيف الرت ّددي ،وبالتعاون مع ال�شركات العاملية الكربى.
ثاني ًا :قطاع تكنولوجيا املعلومات
يف ما يتعلق ب�أهمية قطاع تكنولوجيا املعلومات و�ضرورة �إيجاد بيئة ت�شريعية وتنظيمية من
�ش�أنها تنمية التجارة الإلكرتونية وحتفيزها:
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 �صدر كل من قانون املعامالت الإلكرتونية رقم ( )15ل�سنة  ،2015ونظام ترخي�ص واعتمادجهات التوثيق الإلكرتوين رقم ( )11ل�سنة .2014
قر الإطار التنظيمي الالزم لرتخي�ص جهات التوثيق الإلكرتوين واعتمادها وتنظيم
	�أُ ّ�أعمالها التي من �ش�أنها تنمية التجارة الإلكرتونية وحتفيزها مبوجب التعليمات التي
�أقرتها هيئة تنظيم قطاع االتّ�صاالت واملتمثلة بالتعليمات التالية:
 تعليمات منح الرخ�صة �أو االعتماد جلهات التوثيق الإلكرتوين. تعليمات �إلغاء �أو �إيقاف العمل بالرخ�صة �أو االعتماد املمنوح جلهات التوثيق الإلكرتوين. تعليمات التدقيق على �أعمال جهات التوثيق الإلكرتوين. تعليمات مراقبة �أعمال جهات التوثيق الإلكرتوين. تعليمات تنظيم �أعمال جهات التوثيق الإلكرتوين املخ ّولة قانوني ًا.• كما مت العمل على عدد من احلوافز لت�شجيع قطاع تكنولوجيا املعلومات( ،)10مثل:
	�إعفاء �أن�شطة قطاع تكنولوجيا املعلومات من �ضريبة املبيعات والر�سوم اجلمركية عند�شراء ال�سلع �أو اخلدمات من داخل اململكة �أو اال�سترياد من اخلارج.
	�إعفاء �أن�شطة القطاع من �ضريبة املبيعات عند بيع اخلدمات. تخفي�ض �ضريبة الدخل املفرو�ضة على دخل �أن�شطة تكنولوجيا املعلومات �إلى  %5بد ًالمن .%20
	�إعفاء �صادرات خدمات تكنولوجيا املعلومات من �ضريبة الدخل ملدة ع�شر �سنوات ومنذعام .2015
 �شمول قطاع تكنولوجيا املعلومات حتت مظلة القرو�ض املي�سرة من البنوك التجاريةوب�سعر فائدة ال يزيد على .%5
	�إلغاء �شرط وجود حد �أدنى لال�ستثمارات غري الأردنية ،وعدم تقييد اال�ستثمار يف القطاع(بدل � 50ألف دينار كحد �أدنى).
• مراجعة م�سودة مذكرة التفاهم املعدلة ملذكرة التفاهم املوقعة مع البنك املركزي

( )10بح�سب ما هو من�شور على املوقع الإلكرتوين لوزارة االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
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2014؛ بحيث تت�ضمن تفا�صيل �أدوار كل طرف خالل عمليات الرقابة والإ�شراف على
مرخ�صيه �سواء م�شغلي �شبكات االتّ�صاالت املتنقلة� ،أو مقدمي خدمات الدفع الإلكرتوين،
كل بح�سب الت�شريعات التي حتكم عمله.
• عملت الهيئة وبالتعاون مع هيئة الإعالم املرئي وامل�سموع على �إزالة املحتوى املخالف
(املواقع الإخبارية غري املرخ�صة) �سواء بحجبها�/أو رفع احلجب مبا�شرة عنها حال
ترخي�صها ،وذلك مبوجب �أحكام قانون املطبوعات والن�شر رقم ( )8ل�سنة 1998
وتعديالته.
وع ّممت على اجلهات
• �صدرت �إر�شادات اال�ستخدام الآمن للإنرتنت خالل عام ُ ،2014
املخت�صة لتوفري امل�شورة للم�ستخدمني حول اال�ستخدام الآمن للإنرتنت وحماية الأطفال.
يف ما يتعلق باعتمادية ال�شبكات واملحافظة على �أمن تكنولوجيا املعلومات ومنع اال�ستخدام
غري ال�شرعي ل�شبكات االتّ�صاالت «�سرقة ال�شبكات» ،فقد �أُجنزما يلي:
 ا�ستمرار عمل الهيئة بالك�شف وحتديد موقع الأجهزة وال�شبكات ()SIM Boxesالتي ت�ستخدم يف �إنهاء املكاملات الدولية بطرق غري م�شروعة ( )Fraudعلى �شبكات
االتّ�صاالت اخلليوية املرخ�صة ،وذلك حماية لأمن االتّ�صاالت ،وعدم ال�سماح بتمرير
مكاملات بطرق غري م�شروعة من جهات غري معلومة وغري موثقة ومعروفة و�إليها ،و�إيداع
اجلهات املخالفة للق�ضاء.
	�إعداد م�سودة التعليمات املقرتحة بخ�صو�ص �إدامة خدمات �شبكات االتّ�صاالت العامة يفحاالت الطوارئ والكوارث ،و�إعداد ا�ستبيان يهدف �إلى درا�سة مدى كفاية ومالءمة �أمن
�أنظمة االتّ�صاالت يف اململكة وتنوعها وقدرتها العامة ،وذلك ل�ضمان ا�ستمرارية اخلدمة
يف البنية التحتية احليوية.
يف ما يتعلق بحماية البيئة واحلد من �آثار الإ�شعاعات املنبعثة عن احلقول
الكهرومغناطي�سية على ال�صحة وال�سالمة العامة ،فقد �أُجنزما يلي:
 �شراء �أنظمة و�أجهزة حديثة ومركبات متخ�ص�صة لقيا�س قيم كثافة القدرةالكهرومغناطي�سية ال�صادرة من املحطات الراديوية ،وا�ستخدامها لغايات الت�أكد من
�أن هذه القيم تقع �ضمن القيم امل�سموح بها وفق تعليمات حتديد �آثار التعر�ض للحقول
الكهرومغناطي�سية على ال�صحة وال�سالمة العامة.
 امل�شاركة مع اجلهات املعنية يف �إتالف �أجهزة االتّ�صاالت الراديوية بعد انتهاء ترخي�صا�ستخداماتها.
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 اال�ستمرار يف القيام باجلوالت امليدانية الدورية على املواقع الراديوية ومعاجلة ال�شكاوىالواردة من املواطنني.

اخلال�صة

يظهر من حتليل الإجنازات �أعاله تنفيذ �شامل لبنود ال�سيا�سة العامة لقطاع االتّ�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات لعام  2012على م�ستويات عدة� ،إال �أنه ُلوحظ عدم تنفيذ بع�ض
توجيهات احلكومة الواردة بهذه ال�سيا�سة ،ومن �أمثلة ذلك:
 عدم حتقيق املناف�سة الف ّعالة يف القطاعات ،والتي واجهت العديد من املعيقات والتحديات،�أه ّمها قدرة الهيئة على �إنفاذ قرارتها التنظيمية الهادفة �إلى حتقيق املناف�سة الف ّعالة.
 مل ُيراجع قانون االتّ�صاالت ل�ضمان ا�ستقاللية الهيئة وتعزيز قدراتها التنظيميةومعاجلة الأمور املتعلقة باالندماج بني االتّ�صاالت والإعالم املرئي وامل�سموع واالزدواجية
يف ق�ضايا املناف�سة.
 مل ُتراجع �أحكام اتفاقيات الرتخي�ص بحيث ُتعالج الأمور املتعلقة ب�إنفاذ قرارات الهيئة،بالإ�ضافة �إلى �أنه مل ُتعالج ال�سبل الالزمة لت�سريع النظر يف الق�ضايا التي تخ�ص القطاع،
والتي منها �إن�شاء غرف ق�ضائية خمت�صة بالقطاع.
 دورية مراجعة التعليمات طويلة وغري م�ضبوطة بزمن ،كما �إنها مل ت�شمل التعليماتكافة ،بالإ�ضافة �إلى �أنه مل يتم العمل مببد�أ الإحجام عن التنظيم �إذا دعت احلاجة،
ومل تتم مراجعة تعليمات ف�ض املنازعات لت�سريع ف�ض املنازعات.
	ال تقوم ال�شركات املزودة للخدمات وبالأخ�ص الإنرتنت بن�شر �أماكن التغطية ب�شكل �شامل،ما ي�ؤثر على قدرة امل�ستهلك يف اتخاذ قرارات واعية ب�ش�أن اخلدمات.
 مل يتم تطبيق كامل للك�سب الرقمي ( )Digital Dividendو�إدارة الط ْيف الرت ّدديالناجت عنه ،بالإ�ضافة �إلى عدم تطبيق قابلية نقل الأرقام اخلليوية وتبني تعليمات
خم�ص�صة حلماية امل�ستفيدين من خدمات االتّ�صاالت.
 على الرغم من �أهمية ا�ستخدام املوارد النادرة مثل حق الطريق ،ف�إنه مل ُتتّخذ �أي�إجراءات فعالة ملعاجلة عدم التن�سيق بني اجلهات املانحة حلق الطريق ،ومل ُي�صدر الإطار
القانوين لتنظيم م�سائل النفاذ واال�ستخدام (مبا يف ذلك امل�شرتك) والبدالت التي تدفع
عدت م�س ّودة م�شروع قانون منذ عام .2016
ال�ستخدام حقوق الطريق ،علم ًا �أنه قد �أُ ّ
 -مل ُتتّخذ �إجراءات لتو�سيع البنية التحية احلكومية وتفعيل ال�شراكة بني القطاعني
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العام واخلا�ص.
 مل ُتن�ش�أ مراكز تبادل �إنرتنت حملية و�إقليمية ( )IXPsلتقليل تكلفة نقل البيانات،وتقليل الت�أخر الزمني (.)latency
 مل ُيف ّعل املجل�س اال�ست�شاري للمحتوى (.)Content Advisory Board ت�أخر �إقرار قانون املعامالت الإلكرتونية ،و�صدور نظام ترخي�ص واعتماد جهات التوثيقب�شكل م�سبق لعملية مراجعة القانون واال�ضطرار ملراجعة النظام جمدد ًا ،وبذلك ت�أخري
�إقرار الت�شريعات املمكنة للتجارة الإلكرتونية.

خ .الإ�سرتاتيجية الوطنية لأمن املعلومات وحمايتها ()2012

()National Information Assurance and Cyber Security Srategy
م�ضمون الإ�سرتاتيجية

�إ�شارة �إلى متطلبات ال�سيا�سة العامة للحكومة يف قطاع االتّ�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
والربيد لعام  ،2012فقد ُو�ضعت الإ�سرتاتيجية الوطنية لأمن املعلومات وحمايتها ،حيث
كانت الغاية الرئي�سية منها هي توفري �أ�سا�س ومتكني اجلهات املعنية جميعها لت�أمني �شبكات
احلا�سوب التي ميلكونها �أو يقومون بت�شغيلها� ،أو مراقبتها� ،أو التفاعل معها بفعالية �أكرب .كما
هدفت الإ�سرتاتيجية �إلى حتقيق ما يلي:
 .1تعزيز جهود الأمن ال�سرباين للمملكة وحماية الأردنيني و�ضمان حماية معلوماتهم
ال�شخ�صية� ،إ�ضافة �إلى حتقيق التعاون بني اجلهات جميعها (امل�ؤ�س�سات احلكومية ،القوات
امل�سلحة ،الأمن العام ،الدفاع املدين ،املخابرات العامة ،القطاع اخلا�ص ،املجتمع املدين،
واملواطنون).
 .2العمل والتعاون-وب�شكل وثيق-مع الأطراف جميعها التي تدير �أو متلك �أو ت�شغل البنية
التحتية الوطنية احلرجة (.)Critical National Infrastructure
.3ت�أ�سي�س جهة حمددة تدعى «وكالة �ضمان املعلومات الوطنية والأمن ال�سرباين»
()National Information Assurance and Security Agency
 )(NIACSAبحيث ت�شكل نقطة مرجعية واحدة للم�سائل والق�ضايا كافة التي تتعلق
بالأمن ال�سرباين يف اململكة.
وت�شمل امل�سائل والق�ضايا التي تتعلق بالأمن ال�سرباين يف اململكة ما يلي:
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 متثل الوكالة جهة تنظيمية وا�ست�شارية للدولة الأردنية بفئاتها كافة يف ما يخ�ص م�سائلالأمن ال�سرباين.
 قيادة اجلهود وامل�شاريع كافة ذات العالقة بالأمن ال�سرباين التي تنفذها احلكومة.	�إدارة برنامج حماية البنية التحتية الوطنية احلرجة.	�إدارة برنامج «�إدارة املخاطر» على ال�صعيد الوطني. حتديد معايري الأمن الوطني ال�سرباين. مراجعة نظم املعلومات احلكومية و�إجراءاتها التف�صيلية جميعها ل�ضمان االمتثال ملعايريالأمن الوطني ال�سرباين.
 توفري الدورات التدريبية وبرامج التوعية املنا�سبة للجهات احلكومية واملوظفنيمل�ساعدتهم على االمتثال ملعايري الأمن الوطني ال�سرباين.

ما مت حتقيقه

 ا�ستكمال برنامج تقييم خماطر ال�شبكات احلرجة ا�ستناد ًا �إلى املعايري املعرتف بها دولي ًامن �أجل تقدمي حت�سينات �أمنية وقائية عليها.
 اال�ستفادة من نتائج تقييم املخاطر لتحديد جمموعة من املعايري وال�سيا�سات اخلا�صةب�أمن املعلومات الالزمة بغية حت�سينها.
	�إن�شاء فرق حمددة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ احلا�سوبية ( )CERTsلتقدمي مراقبةم�ستمرة لل�شبكة والتهديدات والقدرة على اال�ستجابة للحوادث.
 ما يجري الآن العمل عليه هو �إعداد م�سودة جديدة للإ�سرتاتيجية لعام  ،2018وهي مازالت طور املراجعة.
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