General Policy for the Information &
Communications Technology and Postal Sectors,
2018

1

،السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد
2018

Table of Contents
Introduction
Telecommunications sector
IT sector
Postal sector
Government Digital transformation

2

المحتويات
المقدمة
قطاع االتصاالت
قطاع تكنولوجيا المعلومات
قطاع البريد
التحول الرقمي للحكومة

1. Introduction
1.1 The Context of the Policy

 المقدمة.1
 سياق السياسة1.1

(1) Under the Constitution, the Telecommunications
Law No. 13 for 1995 and its amendments
(Telecommunications Law) and the Postal Services Law
No. 34 for 2007 (Postal Law), the Ministry of
Information and Communications Technology (the
Ministry)
has
responsibility
for
the
Telecommunications, Information Technology and
Postal Sectors in the Kingdom.

1995 ) لسنة13( ) بموجب الدستور ووفقًا لقانون االتصاالت رقم1(
 لسنة34 وتعديالته (قانون االتصاالت) وقانون الخدمات البريدية رقم
 تتولى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا،) (قانون الخدمات البريدية2007
 المسؤولية عن قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا،)المعلومات (الوزارة
.المعلومات والبريد في المملكة

(2) Article 3 of the Telecommunications Law assigns to
the Ministry the duty for preparing the general policy of
the Telecommunications and Information Technology
Sectors in the Kingdom and a biennial national strategic
plan in accordance with the general policy. Article 3 of
the Postal Law stipulates that the Ministry shall prepare
the general policy and the working plan for the Postal
Sector.

) من قانون االتصاالت مهمة إعداد3( ) تتولى الوزارة بموجب المادة2(
السياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة
 كما تتولى.ووضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين وفقا ً لهذه السياسة
) من قانون الخدمات البريدية إعداد السياسة3( الوزارة بموجب المادة
.العامة وخطة العمل لقطاع البريد

(3) This General Policy for the Telecommunications,
Information Technology and Postal Sectors 2018 (the
Policy) has a specific legal status since it sets the
context within which the Telecommunications
Regulatory Commission (the Commission) must operate
in order to meet its obligations under the
Telecommunications Law and the Postal Law. In
addition, the Policy provides important information for
stakeholders in the respective sectors and for others who
might consider entry into, or investment in, those
sectors.

) تتمتع السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات3(
 حيث تحدد اإلطار الذي، (السياسة) بصفة قانونية محددة2018 والبريد
يجب أن تعمل بموجبه هيئة تنظيم قطاع االتصاالت (الهيئة) للوفاء
 إضافة إلى.بالتزاماتها وفقا ً لقانون االتصاالت وقانون الخدمات البريدية
 توفر السياسة معلومات مهمة ألصحاب المصلحة في القطاعات،ذلك
.المعنية ولغيرهم للدخول إلى هذه القطاعات أو االستثمار فيها

(4) Regarding the Commission, Article 6 of the
Telecommunications Law provides as follows in
relation to the obligations of the Commission: “To
regulate
telecommunications
and
information
technology services in the Kingdom in accordance with
the established general policy so as to ensure the
provision of high quality telecommunications and
information technology services to users with high
standards and reasonable prices and which realizes the
optimal performance of the telecommunications and
information technology sectors.” Similarly, Article (9)
of the Postal Law assigns to the Commission the
responsibility to regulate postal services in accordance
with the general policy approved by the Council of
Ministers. Further, Article (23) of the Electronic
Transactions Act No. 15 for 2015 gives the Commission
the authority to license and accredit Electronic
Authentication organisations and to regulate their work.
The same Article gives the Ministry the authority to
administer the electronic authentication system for the
root certificate. The Ministry is also made the principal

) من قانون االتصاالت المتعلقة بمهام ومسؤوليات6( ) تنص المادة4(
 "تنظيم خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في:الهيئة على ما يلي
المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة وبما يحقق
 وعلى نحو."االداء االمثل لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
) من قانون الخدمات البريدية للهيئة مسؤولية تنظيم9(  تُسند المادة،مماثل
الخدمات البريدية في المملكة وفقا ً للسياسة العامة المقرة من مجلس
) من قانون المعامالت23(  تمنح المادة، وإضافة لذلك."الوزراء
 الهيئة سلطة ترخيص واعتماد جهات2015 ) لعام15( اإللكترونية رقم
 وتمنح نفس المادة الوزارة مسؤولية.التوثيق اإللكتروني وتنظيم أعمالها
إدارة منظومة التوثيق اإللكتروني للشهادة الجذرية إضافة إلى مسؤوليتها
.عن التوثيق اإللكتروني للجهات الحكومية
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authentication authority for government entities.
(5) Regarding e-government, the mandate for
implementing the e-government programme was
assigned to the Ministry when launching the programme
in March 2001.

 أنيطت للوزارة مسؤولية تنفيذ،) وفيما يتعلق بالحكومة اإللكترونية5(
.2001 برنامج الحكومة االلكترونية عندإطالق البرنامج في شهر أذار

(6) Accordingly, the purpose of this document is to
specify government policy for the Telecommunications,
IT and Postal Sectors, and E-Government.

 فإن الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد سياسة الحكومة،) وعليه6(
لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة
.اإللكترونية

(7) Upon its approval by the Council of Ministers, the
Policy shall be the exclusive Government Policy on the
Telecommunications and Information Technology and
Postal Sectors, and the 2012 Policy Statement will no
longer be of any force or effect. However, nothing in the
Policy is intended to detract from or affect the validity
of any regulatory decision or action taken during the
periods that any of the 2012, 2007 or the 2003 Policy
Statements were in effect. Hence any such actions and
decisions remain valid inasmuch as they are not required
to be modified in accordance with the Policy.

 تصبح هي السياسة،) بمجرد إقرار مجلس الوزراء لهذه السياسة7(
الحصرية لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد والحكومة
 وبالتالي تصبح2012  وبذلك تحل محل سياسة الحكومة لعام،اإللكترونية
 إال أنه ال تهدف هذه السياسة إلى.غير سارية المفعول وغير نافذة
االنتقاص من أو التأثير على صالحية أي قرار أو إجراء تنظيمي تم اتخاذه
2012 خالل الفترات التي كانت فيها أي من وثائق السياسة العامة لألعوام
 فإن أي من هذه القرارات، ولذلك. سارية المفعول2003  أو2007 أو
.واإلجراءات تبقى سارية المفعول ما لم يتم تعديلها وفقًا لهذه السياسة

1.2 Policy goals

 أهداف السياسة1.2

(8) This Policy is intended to seize the opportunities of
the Fourth Industrial Revolution with the primary goal
being the development of a digital economy leading to
renewed economic development and increased income
and wealth of individual Jordanians. The government is
keen for Jordan to harness existing and emerging digital
technologies including but not limited to Artificial
Intelligence (AI), Blockchain and the Internet of Things
(IoT) provided by the Telecommunications, Information
Technology and Postal sectors for economic and social
development.

) تهدف هذه السياسة إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية8(
الرابعة بهدف تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة
 ولتحقيق أغراض التنمية االقتصادية..وإلى زيادة دخل الفرد األردني
واالجتماعية لألردن تحرص الحكومة على تسخير التكنولوجيا الرقمية
الحالية والناشئة على سبيل المثال ال الحصر الذكاء االصطناعي
)Blockchain( ) وسلسلة الكتلArtificial Intelligence - AI(
) التي توفرها قطاعاتInternet of Things- IoT( وإنترنت األشياء
..االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد

(9) The development of a digital economy is dependent
on the use of information and communications
technology by individual Jordanians, the public sector
and the private sectors of the economy. Therefore, the
Policy aims to facilitate the use of such technologies in
all sectors and to revitalise Government’s own Digital
Transformation Programme by which it adopts digital
technologies for Government administration, provision
of government services and communication with
citizens.

) تعتمد تنمية االقتصاد الرقمي على استخدام األفراد ومؤسسات9(
 تهدف، ولذلك.القطاعين العام والخاص لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
السياسة إلى تيسير استخدام هذه التكنولوجيا في كافة القطاعات وإلى
تنشيط برنامج التحول اإللكتروني للحكومة الذي بموجبه تتبنى الحكومة
التكنولوجيا الرقمية في االدارة الحكومية وتوفير الخدمات والتواصل مع
.المواطنين

(10) A digital economy is reliant on the provision of a
digital identity for all legal persons. Such formal digital
identities are already available. However, for day to day
transactions other digital identities, such as mobile
telephone numbers, may also be used. The Policy
facilitates their use.

) تيسر السياسة استخدام الهويات الرقمية لكافة األشخاص في10(
 وال تقتصر.المعامالت اليومية وذلك العتماد االقتصاد الرقمي عليها
ً  بل تتضمن أيضا-ً المستخدمة حاليا- الهويات الرقمية على الهوية الرسمية
.هويات رقمية أخرى مثل أرقام الهواتف المحمولة
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(11) The digital economy requires an efficient means of
delivering mail and packages throughout the Kingdom.
Therefore, the provision of efficient postal services is
central to the Policy.

) يتطلب االقتصاد الرقمي استخدام وسيلة فعالة لتسليم البعائث11(
 تطلب السياسة توفير الخدمات البريدية الفعالة في، لذلك.والطرود البريدية
.جميع أنحاء المملكة

(12) Government is cognisant of the divide in the
availability of digital services between urban and rural
areas. Therefore, the Policy provides measures intended
to ensure that such services are accessible with the same
speed and quality across the Kingdom to all income
groups.

) تدرك الحكومة الفجوة في مدى توفر الخدمات الرقمية بين مناطق12(
 توفر السياسة تدابير تهدف إلى ضمان وصول،الحضر والريف لذلك
األفراد من كافة فئات الدخل إلى هذه الخدمات بنفس السرعة والجودة في
.كافة أنحاء المملكة

(13) Finally, the digital economy requires that law and
regulation takes account of new digitally enabled
products and services and new digitally enabled
methods of producing and selling products and services.
Therefore the Policy sets out requirements for a review
of law and regulation to ensure that it is fit for purpose
in the digital economy and that such law facilitates the
development of the digital economy.

 يتطلب االقتصاد الرقمي أن تأخذ القوانين واألنظمة بعين،ً) وأخيرا13(
االعتبار المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة وكذلك وسائل إنتاج وبيع تلك
 تطلب السياسة مراجعة القوانين واألنظمة ذات، لذلك.المنتجات والخدمات
.العالقة لضمان توافقها مع غايات االقتصاد الرقمي وأن تيسر تطويره

1.3 Governance

 الحوكمة1.3

(14) Government requires that this Policy will be
implemented using a strong governance model.
Government
requires
that
individual
policy
implementation projects are undertaken in a manner that
enables timely, flexible and rapid implementation.

) تطلب الحكومة لتنفيذ السياسة تبني نموذج حوكمة متين يضمن تنفيذ14(
.متطلبات هذه السياسة في وقت مناسب وبشكل سريع ومرن

(15) Government will set direction and priorities, and
through the Commission manage scarce resources and
regulate appropriately. Government will support the
provision of services in underserved and unserved areas.
Infrastructure provision and service delivery will
generally be determined by market forces and subject to
appropriate regulation.

 وستقوم الهيئة،) ستقوم الحكومة بتحديد األولويات ورسم التوجهات15(
 وستدعم الحكومة توفير.بإدارة وتنظيم الموارد النادرة بالشكل المناسب
 وبشكل عام.الخدمات في المناطق غير المخدومة وغير مكتملة الخدمات
سيتم تحديد وتوفير البنية التحتية وتقديم الخدمات بناء على قوى العرض
.والطلب في السوق التي تخضع للتنظيم المناسب

(16) Government hereby assigns overall responsibility
for monitoring and managing the delivery of the Policy
to the Ministry. Government requires that the Ministry
provides an annual report to the Council of Ministers on
the delivery of the Policy.

) تنيط الحكومة المسئولية الشاملة عن مراقبة وإدارة تنفيذ السياسة إلى16(
 وعلى الوزارة تقديم تقرير سنوي بواقع حال تنفيذ متطلبات.الوزارة
.السياسة إلى مجلس الوزراء

(17) Government requires that all Ministries and other
public sector organisations act in accordance with this
Policy and report to the Ministry regarding their
achievements in delivering Policy measures for which
they are responsible.

) تطلب الحكومة من كافة الوزارات ومؤسسات القطاع العام العمل17(
وفقا لهذه السياسة وتقديم تقارير عن انجازاتها في تنفيذ البنود المطلوبة
.منها وفقًا لهذه السياسة الى الوزارة

(18) Government continues to require that the
Commission monitors the delivery of the Policy
measures for which it is responsible, publishes an
annual report on its achievements in delivering those
measures on its website, and provides the Ministry with
an annual report of these achievements.

) على الهيئة االستمرار بمتابعة تنفيذ بنود السياسة العامة المطلوبة18(
 ونشر تقرير سنوي عن إنجازاتها في تنفيذ تلك البنود على موقعها،منها
. وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن هذه اإلنجازات،اإللكتروني
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(19) With respect to all decisions that are likely to have
a material impact on the market, Government continues
to require that the Commission engages in a transparent
and open public consultation process. In this process,
consultations and submissions made to the Commission
will be made publicly available so that others may make
their own submissions before decisions are announced.
The Commission will publish “reasoned decisions” for
all decisions that are likely to have a material impact on
the market, setting out not only why the decision was
made but also providing the full objective legal and
necessary analysis that underlies that conclusion, an
assessment of the impact on affected parties of the
resulting regulatory burdens and to observe the gradual
application of these decisions.

 وفيما يتعلق بكافة القرارات التي يحتمل أن يكون لها،) على الهيئة19(
، طرح استشارة عامة تتميز بالشفافية واالنفتاح،أثر ملموس على السوق
تعرض فيها االستشارات والمداخالت المقدمة من المعنيين ويتم نشر هذه
االستشارات والمداخالت لكي يتمكن ذوو المصلحة من تقديم مداخالتهم
 وعلى الهيئة.عليها أيضا ً قبل إصدار أي قرارات تنظيمية بصورة نهائية
أن ال تكتفي بنشر "قرارات مبررة" لكافة القرارات التنظيمية التي لها أثر
 وإنما أيضا أن تبين التحليل القانوني والموضوعي،ملموس على السوق
 وأن تبين مدى التأثير على األطراف،الكامل الذي تستند إليه تلك القرارات
 ومراعاة،المتضررة من األعباء التنظيمية الناتجة عن هذه القرارات
.التطبيق التدريجي لهذه القرارات

(20) Government continues to require that the
Commission website makes available in an easily
accessible manner up to date information and
documents including all current policy statements,
consultative documents, instructions and regulatory
decisions, licences and licence applications, and
indicators related to the sectors. Government also
continues to require that the Commission website
permits citizens, businesses, and government entities to
have immediate access to information that is not
commercially confidential concerning applications for
and grants of various licenses and type approvals for
telecommunication equipment.

 المعلومات والوثائق، وبشكل ميسر،) على الهيئة أن تستمر بتوفير20(
، والوثائق االستشارية،المحدثة بما في ذلك وثائق السياسة الحالية
، وطلبات الترخيص، والتراخيص، والقرارات التنظيمية،والتعليمات
 وأن يتيح الموقع.والمؤشرات المتعلقة بالقطاعات على موقعها االلكتروني
االلكتروني للمواطنين والشركات والجهات الحكومية الوصول الفوري إلى
المعلومات التجارية غير السرية المتعلقة بطلبات منح التراخيص المختلفة
.والموافقات النوعية لمعدات االتصاالت

(21) Government requires the Commission to review its
instructions and regulatory decisions periodically and,
where market conditions allow and where, in the
judgment of the Commission it is appropriate, to amend
such instructions and regulatory decisions in line with
these conditions. In this respect, Government requires
that the Commission will favour a presumption of
withdrawal of ex ante regulation where market
conditions allow.

،) على الهيئة مراجعة تعليماتها وقراراتها التنظيمية بشكل دوري21(
 وأن تقوم بتعديل، وحسب ما تراه مناسبا،وبما تسمح به ظروف السوق
 تطلب، وفي هذا الصدد.هذه التعليمات والقرارات التنظيمية وفقا ً لذلك
ex ( الحكومة من الهيئة أن يكون التفضيل لسحب التنظيمات المسبقة
.) حيثما تسمح ظروف السوق بذلكante
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2. Telecommunications sector

 قطاع االتصاالت.2

(22) Government recognises that the state of
development of telecommunications in any country is a
major contributor to that country’s competitiveness.
More specifically, an efficient, capable and resilient
national telecommunications network provides the
essential foundation for the development of Jordan’s
digital economy and of its evolving e-government
services.

) تقر الحكومة بأن تطوير قطاع االتصاالت في أي بلد يساهم بشكل22(
 وبالتحديد فإن وجود شبكة اتصاالت وطنية.رئيسي في تنافسية ذلك البلد
تتسم بالكفاءة والقوة والمرونة يوفر الركيزة األساسية لتطوير االقتصاد
.الرقمي األردني وخدمات الحكومة اإللكترونية

(23) Furthermore, for the digital economy to develop in
Jordan, the telecommunications services offered to the
users in the Kingdom need to be affordable, universally
available, secure and reliable. Affordability and
universal availability of such services will ensure that all
Jordanians are included in the digital economy and that
the full range of e-government applications can be used.

 إلى أن، يحتاج تطوير االقتصاد الرقمي في األردن،) عالوة على ذلك23(
 وبشكل،تكون خدمات االتصاالت المقدمة في متناول جميع المستخدمين
 كما أن الكلفة المعقولة والتوافر الشامل لهذه.شامل وآمن وموثوق
الخدمات يساعد في ادماج كافة األردنيين في االقتصاد الرقمي وبالتالي
.استخدام كافة تطبيقات الحكومة اإللكترونية

(24) In addition, for Jordanian start-up and innovative
companies to be able to offer digital economy services,
the telecommunications services which they use need to
be offered in accordance with the net neutrality
principle: telecommunications service providers treat all
data on the Internet equally, and do not discriminate or
charge differently by user, content, website, platform,
application, type of attached equipment, or method of
communication.

 ولكي تتمكن الشركات األردنية الناشئة،) باإلضافة إلى ذلك24(
 يجب توفير،والشركات المبتكرة من تقديم خدمات االقتصاد الرقمي
 وهي تطبيق المساواة من قبل:خدمات االتصاالت وفقًا لمبدأ حيادية الشبكة
مقدمي خدمات االتصاالت في التعامل مع كافة البيانات على اإلنترنت وأال
يتم التمييز واحتساب الرسوم بنا ًء على من هو المستخدم أو ما هو
المحتوى أو الموقع االلكتروني أو المنصة أو نوع التطبيق أو نوع
.المعدات المتصلة أو طريقة االتصال

(25) In Jordan, telecommunications networks and
services are provided by licensed commercial
telecommunication operators and service providers in a
regulated market. In light of this, the Policy aims to
encourage these licensees to deploy the infrastructure
and to develop the services needed to support the vision
for delivering the digital economy that the Policy
envisages.

) يتم توفير شبكات وخدمات االتصاالت في االردن من خالل مشغلي25(
.ومزودي خدمات االتصاالت المرخص لهم في سوق خاضعة للتنظيم
 تهدف السياسة إلى تشجيع المرخص لهم على نشر البنية،وفي ضوء ذلك
.التحتية وتطوير الخدمات الالزمة لدعم رؤية تحقيق االقتصاد الرقمي

(26) In order to ensure that a strong and growing
telecommunications sector is maintained, it is essential
that appropriate regulation is in place, that relevant
fiscal measures are enacted, and that competition and
trade policy enables the sector to thrive. Measures listed
in this section are intended to guarantee that the
environment
in
which
the
providers
of
telecommunications services operate is conducive to the
growth of the sector and to the continued development
of a sound network infrastructure.

 ال بد من وجود،) لضمان الحفاظ على قطاع اتصاالت قوي ومتنامي26(
 وسياسة تجارية تنافسية،تعليمات تنظيمية مناسبة وتشريعات مالية مالئمة
 وتهدف بنود السياسة إلى ضمان بيئة تساعد.تمكن القطاع من االزدهار
مشغلي ومزودي خدمات االتصاالت على تنمية القطاع وعلى تطوير البنية
.التحتية للشبكة بشكل مستمر

(27) The essential position promoted in the Policy is for
telecommunications operators and service providers to
generate a rate of return on investment that will
encourage network development whilst protecting the
interests of beneficiaries. If operator profitability is
squeezed, it is likely that investment will be inhibited
and the sector will stagnate.

) تعزز السياسة بشكل أساسي تحصيل مشغلي االتصاالت ومزودي27(
الخدمات معدل عائد على االستثمار يشجع على تطوير الشبكة وبنفس
 من المعلوم أن خضوع ربحية المشغل.الوقت يحمي مصالح المستفيدين
. إلى تثبيط االستثمار وركود القطاع، في الغالب،للضغط الشديد يؤدي
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(28) Ready access to essential resources and
infrastructure at an economically justifiable cost is
essential to ensure that the telecommunications sector
evolves. The introduction of attractive and innovative
services for the digital economy is critically dependent
on operators having such access in a manner that
promotes sector growth. Hence the availability of
spectrum for assignment to operators, the sharing of
towers, masts, ducts and other physical infrastructure
and the grant of rights of way are all vital enablers.

) من الضروري أن يكون الوصول إلى الموارد االساسية والى البنية28(
.التحتية بكلفة اقتصادية مبررة متا ًحا لضمان تطور قطاع االتصاالت
ويعتمد إدخال الخدمات الجاذبة وال ُمبتكرة لالقتصاد الرقمي على سهولة
 وبالتالي يعتبر.وصول المشغلين إلى هذه الموارد بما يعزز نمو القطاع
 ومرافق، واألنابيب، والمناهل،توفر الطيف الترددي والمشاركة باألبراج
. وحق الطريق عوامل حيوية ممكنة لعمل المشغلين،البنية التحتية األخرى

(29) Likewise, if the sector is over-regulated or if
insufficient controls are applied, network efficiency or
quality can be compromised. In this respect, the powers
of the regulator are key as the effectiveness of network
developments shall be enhanced by supportive
regulation.

) وبالمثل فإن القطاع المثقل بالضوابط التنظيمية أو عدم كفاية تطبيق29(
 فإن قوة، وفي هذا الصدد. يؤثر على كفاءة الشبكة وجودتها،هذه الضوابط
إنفاذ قرارات الهيئة التنظيمية تعتبر أمراً أساسيا ً لتطور الشبكة بفعالية
.ويجب تعزيزها من خالل التعليمات التنظيمية المساندة

(30) The telecommunications sector in Jordan has for
many years been one of the most competitive and
innovative in the region. These characteristics have
enabled the establishment of high-quality mobile
networks, a sound fixed-line infrastructure and a high
uptake of services. It is Government’s intention that the
Policy builds on past success and provides operators
with the latitude and support to further develop the
networks and services needed for the digital economy.
Therefore, the Policy specifies a number of measures to
support the achievement of providing the foundation for
the digital economy in the Kingdom. These measures
are specified below.

 أحد أكثر، ولسنوات عديدة،) يعتبر قطاع االتصاالت في األردن30(
 وقد ساعد ذلك على بناء شبكات.القطاعات تنافسية وإبداعا في المنطقة
ً  وانتشاراً واسعا،وبنية تحتية عالية الجودة لالتصاالت المتنقلة والثابتة
 وبالتالي ترتكز هذه السياسة على النجاح المتحقق سابقا ً وعلى.للخدمات
توفير حرية العمل والدعم للمشغلين لمواصلة تطوير الشبكات والخدمات
 تطرح السياسة عدداً من التدابير لدعم، ولذلك.الالزمة لالقتصاد الرقمي
 وهذه التدابير محددة.توفير األساس لبناء االقتصاد الرقمي في المملكة
.أدناه

2.1 Promote effective competition

 تعزيز المنافسة الفعالة2.1

2.1.1 Removal of barriers to subscribers switching
operators

 إزالة المعيقات التي تحول دون تبديل المشتركين للمشغلين2.1.1

(31) Government requires without delay the removal of
barriers to consumer switching between operators by
enabling Fixed and Mobile Number Portability. This
action conforms to international best practice. Barriers
to switching between operators reduce market
competitiveness and causes operators to compete in
other ways, for example, through price competition. The
ability of beneficiaries to retain their phone numbers
will also contribute to the vision of all citizens and
businesses having a digital identity by enabling them to
use their phone numbers as a de facto means of
identification in many digital services.

 أن يتم إزالة المعيقات التي تحول، ودون أي إبطاء،) تطلب الحكومة31(
دون نقل رقم المستخدم بين المشغلين من خالل تمكين خاصية قابلية نقل
 حيث يتماشىهذا اإلجراء مع أفضل،األرقام في االتصاالت المتنقلة والثابتة
 ان وجود المعيقات التي تعرقل قابلية نقل األرقام بين.الممارسات الدولية
المشغلين تخفض من القدرة التنافسية في السوق وتؤدي إلى تنافس
 من خالل المنافسة، على سبيل المثال،المشغلين من خالل أساليب أخرى
 هذا باإلضافة إلى أن احتفاظ المستخدمين بأرقام هواتفهم.في األسعار
سيساهم في تمكينهم من استخدام أرقام هواتفهم كهوية رقمية وكوسيلة
.تعريف في العديد من الخدمات الرقمية

(32) Government therefore requires the Commission to
revise as necessary the regulation on Mobile Number
Portability and implement by 2020 enabling
beneficiaries to port their mobile numbers to another
operator by the end of that year.

 مراجعة وتنفيذ وإنفاذ التعليمات، وعند الضرورة،) على الهيئة32(
التنظيمية الخاصة بقابلية نقل أرقام الهواتف المتنقلة وتنفيذها بحلول عام
 لتمكين المستفيدين من نقل أرقام هواتفهم المتنقلة إلى مشغل آخر2021
.بحلول نهاية ذلك العام
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(33) Government further requires the Commission to
prepare a regulation on Fixed Number Portability and
implement by 2022 enabling beneficiaries to port their
fixed numbers to another operator by the end of that
year.

) وعلى الهيئة كذلك إعداد تعليمات تنظيمية حول إمكانية نقل أرقام33(
 مما سيمكن المستفيدين من،2021 الهواتف الثابتة وتنفيذها بحلول عام
.نقل أرقام هواتفهم الثابتة إلى مشغل آخر بحلول نهاية ذلك العام

(34) The regulations should take due note of
implications for the security of communications and
networks and, in this regard, Government expects that
best practice from the countries that have implemented
Number Portability is followed.

) ويجب أن تأخذ تعليمات قابلية نقل أرقام الهواف المتنقلة والثابتة في34(
 واتباع أفضل الممارسات،االعتبار متطلبات أمن االتصاالت والشبكات
.الدولية في هذا الصدد

(35) Levies and taxes on new SIM cards may also be
considered as a barrier to switching between operators.
Therefore, Government is also committed to remove
such a barrier by the removal of levies and taxes on new
SIM cards.

)SIM( ) قد تشكل الرسوم والضرائب على بطاقة المشترك الجديدة35(
 وبالتالي تلتزم الحكومة بإزالة هذا.أيضًا عائقا أمام االنتقال بين المشغلين
.العائق من خالل إلغاء هذه الرسوم والضرائب على البطاقات الجديدة

2.1.2 Market reviews

 مراجعات السوق2.1.2

(36) Government requires market reviews to be
undertaken by the Commission in a timely manner to
ensure that the telecommunications market remains
competitive. Market reviews have not been carried out
for a considerable period of time yet market conditions
have changed significantly. Government therefore
requires the Commission, as a matter of great urgency,
to carry out such market reviews. Specifically,
Government requires that these market reviews identify
relevant product markets, determine the market power
of individual operators within those markets, and
specify remedies to mitigate the effects of dominance or
significant market power. A specific issue to be covered
in
forthcoming
market
reviews
will
be
telecommunications-like services provided over the
Internet by service providers lying outside the domain of
the current telecommunications law and by foreign
companies that are difficult to regulate, Government
requires the Commission to consider, amongst other
factors determined by the Commission, whether
particular regulation of licensees places them at a
disadvantage in comparison with such service providers
in particular product markets.

) تطلب الحكومة من الهيئة تنفيذ مراجعات السوق في الوقت المناسب36(
 وبالرغم من تغير.وذلك لضمان ديمومة التنافسية في سوق االتصاالت
ظروف السوق بشكل كبير فإنه لم يتم إجراء مراجعات للسوق لفترة طويلة
 القيام بمراجعة للسوق ينتج، وبشكل ُملح، على الهيئة، ولذلك.من الزمن
 وتحديد القوة السوقية لكل مشغل،عنها تحديد أسواق المنتجات ذات العالقة
على حده في تلك األسواق وتحديد العالجات التنظيمية المناسبة للتقليل من
 وتتمثل إحدى القضايا المحددة التي.آثار الهيمنة أو القوة السوقية األكبر
يجب تناولها في مراجعات السوق القادمة الخدمات التي تشبه االتصاالت
وتقدم عبر شبكة اإلنترنت من قبل مقدمي خدمات يقيمون خارج نطاق
تطبيق قانون االتصاالت او من قبل شركات أجنبية يصعب تطبيق
 لذا على الهيئة تحديد فيما إذا كان التنظيم،المتطلبات التنظيمية عليها
المطبق على المرخص لهم يضعهم في وضع غير متكافئ بالمقارنة مع
.مقدمي هذه الخدمات في أسواق منتجات معينة

(37) Government requires that the Commission
undertakes these market reviews in accordance with the
Commission’s established rules and guidelines and
completes them by the end of 2019.

) على الهيئة إجراء هذه المراجعات وفقًا للقواعد واألحكام المعمول37(
.2019 بها في الهيئة على ان تستكمل بحلول نهاية عام

(38) In addition, Government requires a review of the
Instructions on the Competition Safeguards in the
Telecommunications Sector to determine whether they
still conform to best international practice and cover
appropriate product and geographic markets. Therefore,
Government requires the Commission supported by the
Competition Directorate at the Ministry of Industry &

 إجراء،2019  وقبل نهاية عام، على الهيئة،) باإلضافة إلى ذلك38(
مراجعة للتعليمات التنظيمية المتعلقة بضمانات التنافسية في قطاع
االتصاالت لتحديد فيما إذا كانت هذه التعليمات تتوافق مع أفضل
 على، لذا.الممارسات الدولية وتغطي المنتجات واألسواق الجغرافية
، وبمساعدة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين،الهيئة
إجراء مراجعة مشتركة للتعليمات والمبادئ التوجيهية المعمول بها لتقييم
مدى مالءمتها لمراجعات السوق التي سيتم تنفيذها خالل الفترة من عام
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Trade & Supply to conduct a review of the established
instructions and guidelines to assess their adequacy for
market reviews to be carried out during the period 2021
to 2025. This action should be completed by the end of
2019.

.2025  إلى2021

(39) In order to ensure transparency, Government
requires that the Commission publishes criteria that it
will use to determine the timing of subsequent market
reviews. Government also requires that the Commission
applies these criteria to prepare a list of product and
geographic markets that it plans to review and the
timetable for the reviews. This action should be
completed by the end of 2019.

 نشر المعايير،2019  قبل نهاية عام، على الهيئة،) لغايات الشفافية39(
التي ستستخدمها لتحديد توقيت المراجعات المستقبلية وتطبيق هذه المعايير
إلعداد قائمة باألسواق والمنتجات الجغرافية التي تعتزم مراجعتها
.والجدول الزمني للمراجعات

2.2 Plan spectrum availability for assignment to
licensees
(40)
The
ever
increasing
capabilities
of
telecommunications networks, the range of services that
these networks carry, and the value of the applications
that they enable make it vital to ensure that the
electromagnetic spectrum on which they rely is
managed to best advantage. Hence Government requires
that the Commission publishes a rolling plan specifying
what spectrum in the civilian portion of the National
Plan for Frequency Allocations will be available for
assignment to telecommunications licensees so that
telecommunications licensees can conduct business and
operational planning related to their spectrum usage in a
timely manner. Government requires that the rolling
plan has a three year time horizon and indicates
spectrum availability to licensees by quarter for each of
the succeeding three years. Government requires that the
Commission reviews and if necessary revises the rolling
spectrum plan every six months, and then publishes the
revised rolling spectrum plan on the Commission
website. Government requires that the Commission’s
spectrum plan will allocate spectrum in a manner
consistent with the output of the respective ITU World
Radio Conferences.

2.3 Support network development and the
provision of new services
(41) Government requires that telecommunications
licensees are able to implement telecommunications
networks at a reasonable cost across the Kingdom to
meet the needs of the digital economy. A number of
factors affect operators’ ability to do so. These factors
include the availability of rights of way, the possibility
of sharing infrastructure and thereby spreading the costs
over several operators, and the availability of spectrum
at economically justifiable prices. Government therefore
requires the following.
10

 خطة توفير الطيف الترددي للمرخص لهم2.2
) إن التزايد المستمر في قدرات شبكات االتصاالت ونطاق الخدمات40(
والتطبيقات التي توفرها تجعل من الضروري التأكد من االستخدام األمثل
 على، وبالتالي.للطيف الترددي المستخدم وبما يحقق الفائدة القصوى منه
الهيئة نشر خطة لطرح نطاقات الطيف الترددي المخصصة لالستخدامات
المدنية والمتاحة لمرخصي االتصاالت لمساعدتهم في تخطيط األعمال
 وتشترط الحكومة أن تكون الخطة.التجارية والتشغيلية في الوقت المناسب
 وأن تقوم الهيئة،ذات بعد زمني مدته ثالث سنوات وبشكل ربع سنوي
 ونشرها على موقع،بمراجعة الخطة كل ستة أشهر وتعديلها إذا لزم األمر
 على أن تكون الخطة متوافقة مع مخرجات مؤتمرات،الهيئة اإللكتروني
.الراديو العالمية لالتحاد الدولي لالتصاالت ذات العالقة

 دعم تطوير الشبكة وتقديم خدمات جديدة2.3
) يجب أن يتمكن مرخصو االتصاالت من إنشاء شبكات االتصاالت41(
بكلفة معقولة في جميع أنحاء المملكة وذلك لتلبية متطلبات االقتصاد
 وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على قدرة المشغلين على القيام.الرقمي
بذلك بما في ذلك الحصول على حق الطريق وإمكانية المشاركة في البنية
 وتوفير،التحتية مما يساعد على توزيع التكاليف على عدد من المشغلين
: ولذلك تطلب الحكومة ما يلي.الطيف الترددي بأسعار مبررة اقتصاديا

2.3.1 Development of measures to ensure that
operators are able to access rights of way priced at a
level to promote fibre roll out

 وضع تدابير لضمان قدرة المشغلين على الحصول على حق2.3.1
الطريق بأسعار معقولة وبما يعزز نشر شبكات األلياف الضوئية

(42) Rights of way are considered to include for
example rights to space for towers, cabinets and other
infrastructure placed above ground on buildings or on
land itself, and space for cabling ducts and cable
underground.

 حق استخدام األبراج، على سبيل المثال،) يشمل حق الطريق42(
والكبائن والبنى التحتية األخرى الموجودة فوق األرض أو على المباني أو
على األرض والمساحات الالزمة لتمديد الكوابل وبناء المناهل تحت
.األرض

(43) Government through the Ministry will introduce an
appropriate legal framework to encourage the
development of telecommunications networks through
the management and regulation of rights of way for the
deployment of the necessary infrastructure by licensees.

) ستقوم الحكومة من خالل الوزارة بإعداد إطار قانوني مناسب43(
إلدارة وتنظيم حق الطريق لتشجيع تطوير شبكات االتصاالت وتمكين
.المرخص لهم من نشر البنية التحتية الضرورية

2.3.2 Enforcement of a realistic framework for
infrastructure sharing with fair and reasonable
contract terms

 تطبيق إطار واقعي للمشاركة في البنية التحتية بشروط تعاقدية2.3.2
عادلة ومعقولة

(44) Government requires the Commission to determine
what changes to the regulatory regime are necessary and
sufficient for infrastructure sharing to take place, and to
make those changes. Government requires the
Commission to enforce its decisions regarding
mandatory infrastructure sharing.

) تطلب الحكومة من الهيئة تحديد ما هي التغييرات الالزمة والكافية44(
المطلوب إجراؤها على اإلطار التنظيمي لتيسير المشاركة في البنية
 وعلى الهيئة تنفيذ قراراتها. والقيام بما يلزم لتطبيق تلك التغييرات،التحتية
.المتعلقة بإلزامية المشاركة في البنية التحتية

2.3.3 Availability of spectrum

 توافر الطيف الترددي2.3.3

(45) Government requires specific actions in relation to
spectrum in order to ensure that the full range of leading
edge telecommunications services are available in
Jordan.

) تطلب الحكومة من الجهات المعنية اتخاذ اإلجراءات المناسبة45(
المتعلقة بالطيف الترددي الالزم لضمان توفر مجموعة كاملة من خدمات
:االتصاالت الرائدة في األردن

(46) First, Government requires that spectrum required
for the Internet of Things (IoT) and 5th Generation
mobile services but occupied by non-commercial parties
is made available as appropriate for commercial use.

 توفير الطيف الترددي الالزم لالستخدام التجاري إلنترنت،ً) أوال46(
) والجيل الخامس من خدمات شبكة االتصاالت المتنقلةIoT( األشياء
.والمشغول حاليا من جهات غير تجارية

(47) Secondly, Government requires technology
neutrality to be applied to new spectrum assignments for
use in the provision of Public Telecommunications
Services by licensed operators.

 تطبيق مبدأ حيادية التكنولوجيا على تخصيصات الطيف،ً) ثانيا47(
. الستخدامها في توفير خدمات االتصاالت العامة،الترددي الجديدة

(48) Thirdly, Government requires the Commission to
investigate how technology neutrality for spectrum
holdings already assigned can be introduced in a fair
and non-discriminatory manner, and in a manner that
safeguards existing services provided within the
assignment before it can be used for any new service.
The Commission should then proceed with the approach
that it determines meets the requirement. The
introduction of such technology neutrality would
minimize the possibility of obsolescence and hence
inefficient use of particular bands as service usage
changes.

 على الهيئة دراسة األسلوب األمثل إلدخال حيادية التكنولوجيا،) ثالثًا48(
على نطاقات الطيف المخصصة مسبقا ً بشكل منصف ودون تمييز
وبطريقة تحمي الخدمات القائمة المقدمة من قبل المرخص لهم قبل أن يتم
 واالستمرار في اتباع ذلك األسلوب وبما،استخدامها ألي خدمة جديدة
 إن عدم إدخال حيادية التكنولوجيا سيعمل على.يحقق المتطلبات التنظيمية
تقادم نطاقات ترددية معينة وبالتالي يحد من االستخدام الفعال لها والناتج
.عند تغيير استخدام الخدمة
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(49) Fourthly, Government requires the Commission to
use methods for valuing spectrum assignments that
ensure that spectrum fees are consistent with its
economic value in the Jordanian market.

 على الهيئة استخدام أساليب تقييم تخصيصات الطيف،ً) رابعا49(
الترددي بما يضمن مالئمة رسوم الطيف الترددي مع قيمته االقتصادية في
.السوق األردنية

(50) Fifthly, Government requires the Commission to
investigate requirements for spectrum sharing and to
determine whether the introduction of spectrum sharing
is practical and would reduce the cost of provision and
increase
the
quality
and
availability
of
telecommunications services to consumers.

 على الهيئة دراسة المتطلبات الالزمة إلدخال مبدأ المشاركة،) خامسا50(
في الطيف الترددي من قبل المرخص لهم وتحديد فيما إذا كان هذا اإلدخال
ممكن من الناحية العملية ويؤدي الى خفض تكلفة توفير خدمات
.االتصاالت للمستخدمين وزيادة جودتها

2.4 Review universal service policy
(51) Government through the Ministry will review the
universal service policy and revise accordingly to ensure
that the universal service enables the digital economy as
it develops. The review will cover the universal service
itself, the method of providing the universal service and
the method of covering any net cost that may arise in its
provision. Upon completion of the review, Government
will require the Commission to replace the universal
service instructions in accordance with the new policy.

2.5 Rationalise regulation on convergence

 مراجعة سياسة الخدمة الشمولية2.4
) ستقوم الحكومة من خالل الوزارة بمراجعة سياسة الخدمة الشمولية51(
 ويجب ان تشمل.وتحديثها بما يضمن تمكين االقتصاد الرقمي من التطور
 وطريقة توفيرها وطريق تغطية،المراجعة تعريف الخدمة الشاملة نفسها
، وعند االنتهاء من المراجعة وإقرارها.أي تكاليف قد تنشأ عن تقديمها
.على الهيئة استبدال تعليمات الخدمة الشاملة وفقًا للسياسة الجديدة

 التنظيم المتعلق بالتقارب2.5

(52) To ensure that all services delivered over
telecommunications networks are regulated in a
consistent and appropriate manner and that there are no
regulatory loopholes that can be exploited, Government
requires the Ministry together with other interested
parties to review the applicability of the measures in the
Green Paper on Convergence1 against current and
anticipated
conditions
in
the
media
and
telecommunications services markets, and international
best practice. Having reviewed the Green Paper and
made appropriate changes, the Ministry will determine
what changes if any are needed to telecommunications
and media law and regulation.

) لضمان تنظيم كافة الخدمات المقدمة عبر شبكات االتصاالت بطريقة52(
 تطلب الحكومة من،متسقة ومناسبة ودون ثغرات تنظيمية يمكن استغاللها
الوزارة واألطراف المعنية األخرى مراجعة قابلية تطبيق التدابير
واإلجراءات الواردة في الورقة الخضراء بخصوص موضوع التقارب
بين التقنيات في ظل الظروف الحالية والمتوقعة في أسواق خدمات وسائل
 والحقا ً لهذه.اإلعالم واالتصاالت وفقا ً ألفضل الممارسات الدولية
 على الوزارة تحديد، وبعد وإجراء التعديالت المناسبة،المراجعة
 على قانون االتصاالت وقانون،ً إن كان ذلك ضروريا،التعديالت المطلوبة
.اإلعالم المرئي والمسموع والتعليمات التنظيمية ذات العالقة

(53) Government also requires that the Central Bank of
Jordan continues to ensure that adequate measures are in
place for the regulation of financial services delivered
over telecommunications networks. (See also
Section  tguesatgiitrmelmtomsmnthtigntalumit  3.2.4
)lmhignml

) على البنك المركزي األردني االستمرار في اتخاذ التدابير53(
واإلجراءات المناسبة لتنظيم الخدمات المالية المقدمة عبر شبكات
 تحفيز استخدام خدمات الدفع3.2.4  (انظر أيضا ً الفقرة.االتصاالت
.)اإللكترونية

(54) These measures are consistent with the measures
specified in Section hmiahogii

trm hmiesatgti to  3.2.3
.ogigtasmntitulthtoentlaiolmhignml

3.2.3 ) علما ً بأن هذه التدابير متوافقة مع التدابير المحددة في القسم54(
.والمتعلقة بتنظيم منتجات وخدمات االقتصاد الرقمي

1

The Green Paper on the Convergence of Media and Telecommunications in Jordan, the result of a twinning project
between the Commission and the European Union, JO10/ENP-AP/TE/13
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2.6 Increase the attractiveness of Jordan as a
location for hosting services

 زيادة جاذبية األردن كموقع الستضافة الخدمات2.6

(55) Government requires the Commission to encourage
the installation of alternative international transmission
routes and increased capacity.

) تطلب الحكومة من الهيئة تشجيع إنشاء خطوط نقل دولية بديلة55(
.وبسعات أكبر

(56) Government also requires the Commission to
encourage the establishment of commercial Internet
Exchange Points (IXPs).

(IXPs). ) على الهيئة تشجيع إنشاء نقاط تبادل انترنت تجارية56(

(57) These two measures will give additional resilience
for the provision of services to customers in other
countries, thereby improving the attractiveness of
Jordan as a location for hosting services and call centres.

) سيوفر هذان اإلجراءان المرونة الالزمة لتقديم الخدمات للعمالء في57(
 وبالتالي تحسين جاذبية األردن كموقع الستضافة الخدمات،الدول األخرى
.ومراكز االتصال

2.7 Enable effective market operation

 تمكين التشغيل الفعال للسوق2.7

(58) Government will, through the Ministry and in
cooperation with the Commission, review the need for
enforcement of decisions made by the Commission and
determine what if any changes to the enforcement legal
references are needed. In order to determine any
changes to be made, this review will consider the
frequency of the application of enforcement powers by
the Commission, the arguments made by licensees for
failing to act in accordance with the Commission’s
decisions, the actual penalties imposed by the
Commission, their impact on the penalized licensee, and
a benchmark of the Commission’s enforcement powers
against those of similar regulators.

( ستقوم الحكومة من خالل الوزارة وبالتعاون مع الهيئة بمراجعة58)
مدى الحاجة إلى إنفاذ القرارات التنظيمية التي تتخذها الهيئة وتحديد ما إذا
كانت هنالك حاجة إلى إحداث أي تعديالت على المواد القانونية المتعلقة
 ينبغي أن تأخذ هذه المراجعة في االعتبار مدى التكرار،ولذلك. بإنفاذها
 والمبررات التي يقدمها،في تطبيق صالحيات الهيئة في تنفيذ قراراتها
 وفي العقوبات الفعلية،المرخص لهم لعدم امتثالهم لتنفيذ قرارات الهيئة
 وكذلك إجراء مقارنة،التي تفرضها الهيئة وتأثيرها على المرخص لهم
بين صالحيات الهيئة في اإلنفاذ مقابل ال صالحيات الممنوحة لهيئات
.تنظيميةمماثلة

(59) Effective operation of the telecommunications
market also requires an effective dispute resolution
mechanism. Disputes between licensees and the
Commission have often been protracted by court delay.
The Specialized Economic Chamber is responsible for
judging cases in the ICT sectors. Government therefore
requires that all judges in the Specialized Economic
Chamber and lawyers who appear before the Chamber
are provided with appropriate training in relation to the
Telecommunications Law, applicable regulations, and
the nature of the telecommunications and information
technology, services and markets. The training shall be
provided by recognized international experts and funded
from the 1% annual licensing fees paid by the licensees.

( يتطلب التشغيل الفعال لسوق االتصاالت وجود آلية فعالة لتسوية59)
النزاعات وغالبا ً ما تستمر النزاعات بين المرخص لهم والهيئة لفترات
ونظرا ألن المحكمة االقتصادية. طويلة بسبب التأخير في المحاكم
المتخصصة سوف تنظر في القضايا المتعلقة بقطاع االتصاالت
 فإنه يجب توفير التدريب المناسب لكافة قضاة هذه،وتكنولوجيا المعلومات
المحكمة وللمحامين الذين يمثلون أمامها حول قانون االتصاالت واألنظمة
 إضافة إلى شرح طبيعة االتصاالت وتكنولوجيا،والتعليمات المتعلقة به
ويجب ان يتم تقديم التدريب. المعلومات والخدمات واألسواق المرتبطة بها
من قبل خبراء دوليين معترف بهم و أن يتم تمويل التدريب من رسوم
 من الرسوم التي يدفعها المرخص لهم٪1 التراخيص السنوية البالغة
.للهيئة

2.8 Protection of critical and other
telecommunications infrastructure
(60) Telecommunication services must continue to
operate in the face of emergency, unrest or disaster.
Hence Government requires the protection of Public
Telecommunications Networks and Services in
accordance with policy specified in Para. (90).
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 حماية البنية التحتية الحيوية والبنية التحتية لالتصاالت2.8
) إن حماية شبكات وخدمات االتصاالت العامة وفقًا للسياسة المحددة60(
) أمر ضروري لكي تستمر خدمات االتصاالت في العمل90( في الفقرة
.في حاالت الطوارئ أو االضطرابات أو الكوارث

3. IT sector

 قطاع تكنولوجيا المعلومات.3

(61) Government recognizes the important role of the IT
sector in Jordan in the development of the digital economy,
and the intellectual property and high value jobs that are its
basis noting that Jordan is already contributing to the
development of emerging technologies including artificial
intelligence, distributed ledgers (blockchains) and the
Internet of Things. Accordingly, Government is, through
the Policy, renewing its support for the development and
growth of the sector with the aim of maintaining and
developing Jordan’s position as a strong regional IT
services hub, an enabler of the digital economy and a
leading exporter, with the strength to develop intellectual
property of its own that will be the basis for its future
revenue.

) تقر الحكومة بالدور الهام واألساسي لقطاع تكنولوجيا61(
المعلومات في األردن في تطوير االقتصاد الرقمي والملكية الفكرية
والوظائف ذات القيمة العالية ومساهمة األردن في تطوير
) وسلسلةAI( التكنولوجيات الناشئة بما في ذلك الذكاء االصطناعي
 وعليه تؤكد هذه. )IoT( ) وإنترنت األشياءblockchains( الكتل
السياسة على دعم الحكومة لتطوير وتنمية هذا القطاع بهدف الحفاظ
على موقعه وتطويره كمركز قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات
 ومم َكننا رياديا ومصدراً رئيسيا لالقتصاد الرقمي يتمتع،اإلقليمية
بالقوة القادرة على تطوير الملكية الفكرية الخاصة به والتي ستكون
.األساس لإليرادات المستقبلية

(62) Government also recognizes that the development of
the digital economy is reliant on the transformation of
domestic industries that serve both Jordanian and
international markets in a highly competitive world through
the widespread use of IT. Government, through the Policy,
is supporting this digital transformation. As part of this
transformation, Government is promoting “Smart” digital
zones where public utilities and services are delivered using
smart technologies.

 التي تخدم،) كما تدرك الحكومة أن تحويل الصناعات المحلية62(
 إلى صناعات رقمية يساهم مباشرة في،األسواق األردنية والعالمية
تنمية االقتصاد الرقمي من خالل االنتشار الواسع لتكنولوجيا
 وستدعم الحكومة هذا التحول.المعلومات في عالم شديد التنافسية
الرقمي بالترويج للمناطق الرقمية "الذكية" التي يتم فيها تقديم المرافق
.والخدمات العامة باستخدام التقنيات الذكية

(63) Government continues to require that the IT sector is
managed with the minimum of restrictive regulation but is
aware that new technologies and new applications of
technology may require regulatory oversight in order that
appropriate safeguards are provided.

) تؤكد الحكومة على ضرورة إدارة قطاع تكنولوجيا المعلومات63(
 وبنفس الوقت تدرك،بالحد األدنى من التعليمات التنظيمية المقيدة
الحكومة أن التكنولوجيا وتطبيقاتها الجديدة قد تتطلب رقابة تنظيمية
.من أجل توفير ضمانات وقائية مناسبة

(64) Government, through the Policy also addresses the
availability of IT skills necessary for the IT sector and the
wider economy, the increased need in a digital economy to
safeguard information, IT infrastructure and IT services,
and the need to maintain statistics necessary for monitoring
progress in the development of the digital economy.

) وتتطرق الحكومة من خالل السياسة أيضًا الى ضرورة توفر64(
مهارات تكنولوجيا المعلومات الالزمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات
 والى الحاجة المتزايدة لحماية المعلومات والبنية،واالقتصاد ككل
التحتية للقطاع وخدماته وإلى توافر اإلحصاءات الالزمة لمتابعة التقدم
.في تنمية االقتصاد الرقمي

3.1 An IT sector that is a strong regional IT
services hub
3.1.1 Export marketing of the IT sector
(65) Government requires the Jordan Investment
Commission (IC) to develop and manage an export
marketing programme for the IT sector. This programme
will, with the support of IT associations and Jordanian
embassies, target countries where there is a shortage of IT
skills, where there is a need for the solutions sold by
Jordanian IT companies, and where there are opportunities
for business process outsourcing. In addition, the marketing
programme will target international IT firms and large
national IT firms that may act as channels for Jordanian IT
solutions or use IT firms for specific in-house development
14

 قطاع تكنولوجيا المعلومات كمركز خدمات إقليمي رئيسي3.1
 تسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات3.1.1
 وبدعم من جمعيات، ) تطلب الحكومة من هيئة االستثمار65(
 تطوير وإدارة برنامج،تكنولوجيا المعلومات و السفارات األردنية
لتسويق صادرات قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الدول التي تعاني
من نقص في مهارات تكنولوجيا المعلومات والتي تحتاج إلى الحلول
 والتي قد تحتاج،التي تبيعها شركات تكنولوجيا المعلومات األردنية
 باإلضافة إلى.إلى االستعانة بالمصادر الخارجية في إجراءات العمل
 يجب أن يستهدف البرنامج التسويقي شركات تكنولوجيا،ذلك
المعلومات الدولية والوطنية الكبيرة التي قد تعمل كقنوات لحلول
تكنولوجيا المعلومات األردنية أو تستخدم شركات تكنولوجيا
المعلومات من أجل تطوير أو تكامل النظم الداخلية الخاصة المرتبطة
 وتتوقع الحكومة أن تواصل جمعيات تكنولوجيا.بمنتجاتها وخدماتها

or systems integration associated with their own products
and services. Government anticipates that IT associations
will maintain an understanding of developments in IT
markets and sectors worldwide, with an emphasis on
markets where Jordanian businesses have already
established a presence, and will ensure that local companies
are kept aware of such developments.

المعلومات في متابعة التطورات التي تحدث في أسواق وقطاعات
 مع التركيز على األسواق،تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم
 وإبقاء الشركات الوطنية على،التي تتواجد بها الشركات األردنية
.دراية بهذه التطورات

(66) Government requires IC to continue to promote
foreign direct investment in the IT sector. In this respect IC
may promote the particular advantages of Jordan as a skill
centre, as a location for call centres and for business
process outsourcing, and as a location for national and
international data centres.

) تطلب الحكومة من هيئة االستثمار العمل على تعزيز االستثمار66(
، وفي هذا الصدد.األجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات
،يمكن لهيئة االستثمار ترويج ميزات األردن كمركز للمهارات
وكموقع لمراكز االتصال ولعملية االستعانة بالمصادر الخارجية في
.إجراءات األعمال وكموقع لمراكز البيانات الوطنية والدولية

3.1.2 Consolidation of IT businesses

 دمج شركات أعمال تكنولوجيا المعلومات3.1.2

(67) There is a large number of small companies in the IT
sector. These companies are not able to invest to develop
new products or services, or to take on large projects by
themselves because of their limited size and financial
resources. Government will, through its procurement of IT
services, encourage the consolidation of businesses in the
IT sector in order to create businesses with sufficient scale
to invest in the development of intellectual property, to
implement projects and to provide IT services for
government and businesses of all sizes across the Arab
region. Government procurement processes for large IT
development and business process outsourcing contracts
will be designed so that smaller Jordanian companies may
join together to form entities with the scale and range of
skills and expertise to bid jointly for such contracts.
Government anticipates that the experience of working
together on such contracts will encourage the formation of
larger entities through formal mergers between
participating companies.

) يتواجد عدد كبير من الشركات الصغيرة في قطاع تكنولوجيا67(
المعلومات غير القادرة على االستثمار في تطوير منتجات أو خدمات
 أو المشاركة في مشاريع كبيرة من تلقاء نفسها بسبب،جديدة بمفردها
،حجمها الصغير ومواردها المالية المحدودة؛ وعليه ستشجع الحكومة
 اندماج،من خالل إجراءات مشترياتها لخدمات تكنولوجيا المعلومات
شركات األعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات من أجل انشاء
شركات أعمال بحجم مناسب لالستثمار في مجال تطوير الملكية
 ولتنفيذ المشاريع وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات،الفكرية
 وسيتم.للحكومة والشركات من جميع األحجام في المنطقة العربية
وضع إجراءات المشتريات الحكومية للعقود الكبيرة لتطوير تكنولوجيا
المعلومات وعقود االستعانة بالمصادر الخارجية بشكل يسمح
للشركات األردنية الصغيرة بالمشاركة معا ً وتشكيل كيانات كبيرة
يكون لديها العديد من المهارات والخبرات التي يمكنها من التقديم في
 وتتوقع الحكومة أن تشجع تجربة العمل.عطاءات هذه العقود
المشتركة في مثل هذه العقود على تشكيل كيانات أكبر من خالل
.عمليات اندماج رسمية بين الشركات المشاركة في هذه العقود

3.1.3 Financing and other support for start-ups in the
IT sector

 تمويل ودعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات3.1.3

(68)
Government is committed to the exemptions
adopted in 2016 to stimulate the IT sector, attract new
investments and increase the number of jobs available in
Jordan.

 لتحفيز قطاع2016 ) تلتزم الحكومة باإلعفاءات المعتمدة في عام68(
 وجذب استثمارات جديدة وزيادة عدد الوظائف،تكنولوجيا المعلومات
.المتاحة في األردن

(69) Government through the Innovative Start-up and SME
Fund (ISSF) operated by the Central Bank of Jordan will
continue to provide financial support to qualifying
businesses.

،) ستستمر الحكومة من خالل شركة الصندوق االردني للريادة69(
 في تقديم الدعم المالي للمشاريع،والذي يديره البنك المركزي األردني
.المؤهلة

(70) In addition, Government will, through IC, develop a
financing and support programme for start-up IT firms with
the aim of developing and commercializing intellectual
property
associated
with
emerging
information
technologies. This programme will provide a framework
for angel investors and others to put in place finance and
incubation for start-up IT firms including those that are
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) باإلضافة لذلك على هيئة االستثمار وضع برنامج تمويل ودعم70(
لشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة بهدف تطوير وتسويق الملكية
 وسيوفر هذا البرنامج إطاراً للمستثمر المالك،الفكرية المرتبطة بها
( وغيره على توفير التمويل واحتضان هذهAngel Investor)
الشركات بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تسويق األبحاث األكاديمية
.في تكنولوجيا المعلومات

aimed at commercialization of academic research in
information technology.
(71) Government will enable a period of exemption for
start-up IT firms from social security payments. Firms often
suffer from limited or no revenue in their start-up phase yet
are burdened with statutory payments that are not related to
their revenue or profit. Such exemption will encourage
more entrepreneurs to start businesses.

3.2 Digitally transformed domestic industries
3.2.1 Use of e-commerce

 من،) تعاني شركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة في الغالب71(
 باإلضافة إلى كونها،العوائد المحدودة أو المنعدمة في مرحلة البداية
 وعليه،مثقلة بالدفعات اإللزامية التي ال ترتبط بإيراداتها أو أرباحها
ستقوم الحكومة بمنح فترة إعفاء لهذه الشركات من اقتطاعات الضمان
االجتماعي الذي سيشجع المزيد من رجال األعمال على إنشاء أعمال
.التجارية

 الصناعات المحلية المحولة رقميا3.2
 استخدام التجارة اإللكترونية3.2.1

(72) Government believes that the widespread use of ecommerce between Jordanian businesses and between
Jordanian businesses and consumers will be an important
part of the digital economy. Measures in the Policy that
support e-commerce comprise: the stimulation of the use of
electronic payments (see Para. (81) and the revitalisation of
the postal sector in part to satisfy the requirements of ecommerce (see Section 4).

) تعتقد الحكومة أن االستخدام الواسع للتجارة اإللكترونية بين72(
شركات األعمال األردنية وبين هذه الشركات والمستهلكين األردنيين
 وتشمل التدابير التي تدعم.سيكون جز ًء مه ًما من االقتصاد الرقمي
 تحفيز استخدام المدفوعات:التجارة اإللكترونية الواردة في السياسة
 وتنشيط القطاع البريدي جزئيا لتلبية،))81( اإللكترونية (انظر الفقرة
.)4 متطلبات التجارة اإللكترونية (انظر القسم

(73) In addition to these measures, Government will
through the Ministry of Industry and Trade and Supply in
collaboration with the Ministry develop a policy for ecommerce in Jordan. This policy will take account of the ecommerce strategy published in 2007.

 على وزارة الصناعة والتجارة،) باإلضافة إلى هذه التدابير73(
والتموين وبالتعاون مع الوزارة وضع سياسة للتجارة اإللكترونية تأخذ
.2007 في الحسبان إستراتيجية التجارة اإللكترونية المنشورة عام

3.2.2 Facilitating the e-transformation of business

 تيسير التحول االلكتروني لألعمال3.2.2

(74) Many new IT applications and services have been
introduced since the 2012 policy was released. As in the IT
sector, other sectors of the economy can and should benefit
from the opportunities and the prospect of developing
intellectual property assets from the application of new IT
technologies. It is important that Jordanian businesses grasp
these opportunities to ensure that they maintain and
improve their competitive position in their domestic market
and in export markets. If they are not grasped by Jordanian
business, such opportunities will be exploited by businesses
from other countries instead.

) يتوفر عدد كبير من تطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في74(
 ستستفيد كافة قطاعات،2012 السوق منذ صدور سياسة عام
االقتصاد من الفرص ومن احتماالت تطوير أصول الملكية الفكرية
ومن تطبيق تقنيات تكنولوجيا المعلومات الجديدة كما استفاد قطاع
 ومن المهم أن تلتقط الشركات األردنية هذه.تكنولوجيا المعلومات منها
الفرص والتطورات لكي تحافظ على مركزها التنافسي وتطوره في
أسواقها المحلية وفي أسواق التصدير تجنبا ً الستغاللها من قِبَل شركات
.من دول أخرى

(75) While many of these new applications will provide
benefits, Government is aware that they will also lead to
substantial change in employment and in particular product
and service markets. The changes in employment will
include the removal of layers of management, the removal
of some operative jobs through automation, the reduction in
the level of skill required in some jobs and requirements for
new skills in others. Market changes are likely to include
substitution of established products and services by new
ones, possibly provided by companies that are not even
resident in Jordan. An important task of Government will
be to ensure that there is a smooth transition to this digital
economy and that this transition benefits Jordan.

) على الرغم من فوائد هذه التطبيقات الجديدة إال أن الحكومة75(
تدرك أنها سوف تؤدي أيضا إلى تغيير جوهري في التوظيف
 حيث ستشمل التغييرات في،وبخاصة في أسواق المنتجات والخدمات
 وإلغاء بعض الوظائف التشغيلية من،التوظيف إزالة مستويات ادارية
 والحد من مستوى المهارة المطلوبة في بعض الوظائف،خالل األتمتة
 أما التغيرات في السوق.وطلب مهارات جديدة في وظائف أخرى
 ربما تكون،فسوف تشمل استبدال المنتجات والخدمات بأخرى جديدة
 وتتلخص مهمة الحكومة هنا في ضمان.مقدمة من شركات غير مقيمة
.االنتقال السلس إلى هذا االقتصاد الرقمي بما يفيد األردن
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(76) Further, new applications and technologies may also
lead to a revised, and possibly increased, need for data
protection, protection of privacy, consumer protection and
personal, corporate and national security. Government will
need to take account of new regulatory requirements and
develop and apply regulations in a way that promotes
development of the digital economy.

 وربما،) سيؤدي توفر التطبيقات والتكنولوجيا الجديدة إلى تعديل76(
 حماية البيانات وحماية الخصوصية وحماية،زيادة الحاجة إلى
 وسوف.المستهلك واألمن الشخصي وأمن الشركات واألمن الوطني
تحتاج الحكومة إلى متطلبات تنظيمية جديدة وتطوير وتطبيق األنظمة
.بطريقة تعزز تنمية االقتصاد الرقمي

3.2.3 Regulation of digital economy products and
services

 تنظيم منتجات وخدمات االقتصاد الرقمي3.2.3

(77) It is important that the use of IT applications and
services as components in products and services and in the
way those products and services are delivered is
accommodated by Jordanian law and regulation. Such
change has already been anticipated in the case of
electronic media. Similarly, the regulation of financial
services accommodates extensive use of IT in the delivery
of financial services. Other sectors of the economy will
face similar change as products develop and evolve with
the use of IT and the regulation of those sectors may also
need to change.

) من المهم أن يكون استخدام تطبيقات وخدمات تكنولوجيا77(
المعلومات كمكونات في المنتجات والخدمات وفي طريقة تسليمها
 وقد تم بالفعل توقع الحاجة إلى.متوافقا ً مع القوانين واألنظمة األردنية
 يحتاج تنظيم الخدمات، وبالمثل.التوافق في حالة االعالم االلكتروني
المالية إلى استيعاب االستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات في تقديم
 كما انه من المتوقع أن تواجه قطاعات االقتصاد.هذه الخدمات
األخرى الحاجة إلى إجراء تعديالت على األنظمة المتعلقة بها مع
تطور المنتجات وتطويرها باستخدام تكنولوجيا المعلومات

(78) In the Policy, a distinction is made between those areas
of the digital economy that are properly regulated by the
Commission
through
the
application
of
the
Telecommunication Law and Postal Law, and areas of the
digital economy that are regulated by other entities through
other laws.

) يتم التمييز في هذه السياسة بين مجاالت االقتصاد الرقمي التي78(
تنظمها الهيئة وفقا ً لقانون االتصاالت وقانون الخدمات البريدية وتلك
.التي تنظمها جهات أخرى من خالل قوانين أخرى

(79) Government requires the Commission to continue to
maintain expertise in the regulation of technologies,
applications and services that fall within the scope of the
Telecommunications and Postal Laws governing its
activities, assess whether or when changes to laws and
regulations is needed, and develop and implement such
regulation in accordance with relevant law.

 في تنظيم التكنولوجيا، من خالل خبراتها،) على الهيئة أن تستمر79(
والتطبيقات والخدمات التي تخضع لقانون االتصاالت وقانون
 وأن تقيَم الحاجة إلى إجراء أي تعديالت على،الخدمات البريدية
 وأن تقوم بإجراء التعديالت،القوانين والتعليمات التنظيمية المعنية
.وتطويرها وتطبيقها وفقا لذلك

(80) Government will ensure that law and legislation
covering activities of government and of all sectors of the
economy accommodates changes arising from the use of IT
technologies and applications. In so doing each ministry
will assess the law for which it has responsibility to
determine whether the intent of the law and its
effectiveness are maintained as the use of IT is extended.
Such assessment will need to consider amongst other
things, digital content, data privacy, data protection,
consumer protection, law associated with third party
liabilities, and product liability. Government requires that
each ministry reports to Cabinet every two years on the
status of law at the time of reporting. Government will
revise law and regulation in accordance with such review.
To avoid misunderstanding, this measure is not intended to
cause, and neither should it be used to justify, an increase in
the regulatory burden. Its purpose is to ensure that the law
and regulation can be applied as IT is increasingly adopted

 العمل،) على الوزارات المعنية والجهات التنظيمية ذات العالقة80(
على تعديل القوانين والتشريعات التي تغطي أنشطة الحكومة وجميع
قطاعات االقتصاد نتيجة التغييرات الناشئة عن استخدام انظمة
 وعلى كل وزارة أو جهة تنظيمية.وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات
معنية أن تقيَم مدى مالئمة وفاعلية القانون الذي تخضع له على
، ويجب أن يأخذ هذا التقييم باالعتبار.استخدام تكنولوجيا المعلومات
 وحماية، وخصوصية البيانات، المحتوى الرقمي،من بين أمور أخرى
. وحقوق المنتج، وحقوق الطرف الثالث، وحماية المستهلك،البيانات
وعلى كل وزارة تقديم تقرير كل عامين لمجلس الوزراء عن وضع
 وبنا ًء على تلك التقارير سوف تقوم.القانون عند إعداد ذلك التقرير
.الحكومة بمراجعة الحاجة الى تعديل تلك القوانين واألنظمة
 بل. ال يقصد بهذه اإلجراءات زيادة العبء التنظيمي،وللتوضيح
ضمان تطبيق القوانين واألنظمة المناسبة مع تزايد االعتماد على
.واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المنتجات والخدمات
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in products and services or their provision.

3.2.4 Stimulating the use of electronic payment services
(81) Government through the Central Bank of Jordan will
stimulate the use of electronic payment through multiple
channels, bank and non-banking, including mobile payment
through electronic wallets and other electronic payment
methods. Jordan has multiple electronic payment channels,
but use is still limited. The Central Bank of Jordan will
encourage banks and companies offering financial services
(payment service providers) to work and cooperate with
telecommunications operators and payment card services
companies to promote the use of electronic payments. In
doing so, the Central Bank of Jordan will target all
segments of society, including traders and consumers. The
Central Bank will also study and analyze the reasons for
using existing electronic payment channels and take the
necessary measures with its partners in the sector to
overcome difficulties in order to meet the needs of users.
3.2.5 “Smart” digital zones

 تحفيز استخدام خدمات الدفع اإللكترونية3.2.4
) على البنك المركزي األردني تحفيز استخدام الدفع اإللكتروني81(
 سواء من خالل البنوك المصرفية أو غيرها،من خالل قنوات متعددة
 بما في ذلك الدفع بواسطة الهاتف المتنقل من خالل المحافظ،
 علما ً بأن لدى األردن.اإللكترونية وطرق الدفع اإللكترونية األخرى
 ولذلك. إال أن االستخدام ال يزال محدودًا،قنوات دفع إلكترونية متعددة
سيشجع البنك المركزي المصارف والشركات التي تقدم خدمات مالية
(مزودي خدمات الدفع) على العمل والتعاون مع مشغلي االتصاالت
وشركات خدمات بطاقات الدفع لتعزيز استخدام المدفوعات
 بما في، سيستهدف البنك المركزي كافة شرائح المجتمع.اإللكترونية
 كما سيدرس ويحلل أسباب استخدام قنوات،ذلك التجار والمستهلكين
الدفع اإللكترونية الحالية واتخاذ التدابير الالزمة مع شركائه في
.القطاع للتغلب على الصعوبات من أجل تلبية احتياجات المستخدمين

" المناطق الرقمية "الذكية3.2.5

(82) Many countries are in the process of establishing
“smart cities”. A smart city is one where a large number of
services are provided through digital channels and where IT
is deployed to manage and operate resources and services.
Smart city services cover, inter alia, utilities, transport,
local government services, environmental services, health,
financial and education services. In Jordan, these services
are provided by many different entities, some by
government, some by municipality, and some by private
companies, and it is therefore difficult to plan for a smart
city environment in a particular place. Nevertheless,
Government aims to establish “Smart” digital zones in
cities across Jordan where utilities, transportation, financial
and other services are operated and managed using
advanced IT to provide an efficient and well managed city
environment.

 توفير عدد كبير من الخدمات من، في دول كثيرة،ً) يتم حاليا82(
خالل القنوات الرقمية ومن خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات
إلدارة وتشغيل الموارد والخدمات في "المدن الذكية" التي تنشؤها هذه
 المرافق، ضمن أمور أخرى، وتغطي خدمات المدن الذكية.الدول
العامة والنقل والخدمات الحكومية المحلية والخدمات البيئية والصحية
 فإن هذه الخدمات تقدم، أما في األردن.والمالية والخدمات التعليمية
 ولذلك فإنه من،من قبل الحكومة والبلديات والشركات الخاصة
 تهدف، ومع ذلك.الصعب التخطيط لبيئة المدن الذكية في مكان معين
الحكومة إلى إنشاء مناطق رقمية "ذكية" في مختلف المحافظات
حيث سيتم تشغيل وإدارة المرافق العامة والنقل والخدمات المالية
وغيرها من الخدمات باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة
.لتوفير بيئة حضارية فعالة ومدارة بشكل جيد

(83) Government through the Ministry working in
conjunction with the Greater Amman Municipality (GAM)
and other municipalities will assess the feasibility and
scope of smart zones in selected cities across Jordan,
identifying the smart services that would be implemented,
stakeholders and their responsibilities, regulatory
requirements and constraints, budgetary constraints,
opportunities, benefits, security issues and other threats,
costs and approaches to implementation. The assessment
will identify key applications of IT in Jordan that will lead
to improved delivery of public services and utilities. It will
also identify a short list of locations where these
applications may be used in combination to create smart
zones.

) على الوزارة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى والبلديات االخرى83(
تقييم جدوى ونطاق إنشاء مناطق ذكية في محافظات مختارة مختارة
، وتحديد الخدمات الذكية التي سيتم تنفيذها،في جميع أنحاء األردن
وتحديد أصحاب العالقة ومسؤولياتهم والمتطلبات والقيود التنظيمية
 والمسائل،والقيود المفروضة على الميزانيات والفرص والمزايا
 وسيحدد التقييم. والتكاليف ونهج التنفيذ،األمنية وغيرها من التهديدات
التطبيقات األساسية لتكنولوجيا المعلومات في األردن التي من شأنها
 كما سيتم أيضا.أن تؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات في المرافق العامة
إعداد قائمة موجزة للمواقع التي يمكن أن تستخدم فيها مجمل هذه
.التطبيقات بهدف انشاء المناطق الذكية فيها
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(84) Government through the Ministry will implement short
listed smart zones in accordance with budgetary and other
constraints in partnership with utilities, municipalities and
the private sector. Government through the Ministry will
monitor the implementation and subsequent performance of
the smart zones to determine the economic and social
impact of the investment made.

3.3 Ready availability of IT skills

) على الوزارة إنشاء عدد محدد من المناطق الذكية بالتعاون مع84(
 مع األخذ،البلديات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية األخرى
 وعلى.باالعتبار توفر الموازنات الالزمة وأي اعتبارات أخرى
الوزارة مراقبة التنفيذ واألداء للمناطق الذكية لتحديد األثر االقتصادي
.واالجتماعي لالستثمار الذي تم فيها

 جاهزية توفر مهارات تكنولوجيا المعلومات3.3

3.3.1 Alignment of university curricula with commercial
requirements

 مواءمة المناهج الجامعية مع المتطلبات التجارية3.3.1

(85) Government intends that the skills necessary for the IT
sector and for the wider digital economy are readily
available. Jordanian universities have for many years
provided a large number of graduates in IT and IT-related
disciplines. There has been some criticism of business and
communication skills, including English language skills,
amongst these graduates. Also, their technical training has
not always met business requirements. It is important that
universities and businesses keep current in their theoretical
knowledge and practical skills, and that new employees
gain the business skills necessary for them to progress and
take on new responsibilities.

) تعتزم الحكومة توفير المهارات الالزمة لقطاع تكنولوجيا85(
 وبالرغم من توفير.المعلومات وبشكل أوسع لالقتصاد الرقمي
الجامعات األردنية لسنوات عديدة عدد كبير من الخريجين في
 إال أنه كان هناك بعض،تخصصات ذات عالقة بتكنولوجيا المعلومات
االنتقادات لضعف مهارات األعمال التجارية والتواصل واللغة
 لم يكن تدريبهم، باإلضافة إلى ذلك.اإلنجليزية لدى هؤالء الخريجين
 لذلك فإنه من.الفني يلبي متطلبات العمل في جميع الحاالت
الضروري أن تواكب الجامعات والشركات آخر مستجدات المعرفة
 وأن يكتسب الموظفون الجدد المهارات،النظرية والمهارات العملية
.العملية الالزمة للتقدم وتولي مسؤوليات جديدة

(86) Government requires that the relationship between
university IT departments and the IT sector is strengthened
to ensure that graduates have appropriate skills and
universities are teaching appropriate subjects. In order to
strengthen the relationship, Government requires
universities to provide internships for students in IT
companies, include representatives from the IT industry in
committees reviewing university IT curricula and allow
secondment of IT lecturers and professors to IT companies.

) على قطاع تكنولوجيا المعلومات تقوية عالقته مع دوائر86(
تكنولوجيا المعلومات في الجامعات لضمان حصول الخريجين على
 ومن أجل.المهارات المناسبة وتدريس الجامعات المواد المالئمة
 على الجامعات توفير فرص تدريبية للطالب في، تعزيز هذه العالقة
 وضم ممثلين عن صناعة تكنولوجيا،شركات تكنولوجيا المعلومات
المعلومات في اللجان التي تراجع مناهج تكنولوجيا المعلومات في
الجامعات والسماح بإعارة محاضري وأساتذة تكنولوجيا المعلومات
.إلى شركات تكنولوجيا المعلومات

(87) Government through the Ministry of Higher Education
& Scientific Research requires all universities offering IT
related courses adopt such practices. It is intended that
these practices will motivate students and demonstrate the
opportunities available in the IT sector, focus courses on IT
sector related requirements and enable university staff
themselves to develop their own knowledge in innovative
areas of IT.

 ان تلزم الجامعات،) على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي87(
التي تقدم دورات تكنولوجيا المعلومات بتقوية الممارسات المشار اليها
اعاله التي تحفز الطالب وتظهر لهم الفرص المتاحة في قطاع
 وأن تركز الدورات على المتطلبات المتعلقة،تكنولوجيا المعلومات
بقطاع تكنولوجيا المعلومات وأن يتم تمكين موظفي الجامعة أنفسهم
من تطوير القدرات المعرفية الخاصة في المجاالت المبتكرة
.لتكنولوجيا المعلومات

3.3.2 Working from Home
(88) Government through the Ministry of Labour and
concerned municipalities will facilitate and promote the
opportunity for IT workers, particularly women, to work
from their homes as employees. Women may be lost from
employment once they become mothers, and their skills are
often lost from the economy thereafter. Women comprise a
relatively high proportion of employees in the IT sector,
therefore their loss is particularly noticeable there.
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 العمل من المنزل3.3.2
) على وزارة العمل والبلديات ذات الصلة تسهيل وتشجيع الفرص88(
 للعمل، وخاصة النساء منهم،للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات
 ونظرا ألن العديد من النساء يتوقفن عن العمل.من منازلهن كموظفين
 وبالتالي يفقد االقتصاد الوطني المهارات،بمجرد أن يصبحن أمهات
 ونظرا ألن النساء يشكلن نسبة عالية من العاملين،التي حصلن عليها
 فإن خسارتهن ملحوظة بصفة خاصة،في قطاع تكنولوجيا المعلومات
.في هذا القطاع

3.3.3 Training

 التدريب3.3.3

(89) Government requires that knowledge stations and
post offices provide training and support for e-business
and effective use of IT by micro and small businesses.
Many leaders of micro and small businesses do not have
the time or the opportunity to attend training in the
business use of IT. They need awareness and skills
training associated with common horizontal business
applications including development of websites and ecommerce enabled websites. This training needs to be
provided at convenient locations in short time slots to
minimise the cost of travelling and time away from their
business. Knowledge stations and post offices can provide
convenient locations but require staffing with IT
specialists who would be able to provide the training and
support local businesses in using basic business
applications. Government through the Ministry will
provide the necessary trained staff to provide these
training and support services. Service take up and
performance will be monitored and the scope and method
of providing the services will be modified accordingly to
ensure that the service remains relevant as IT requirements
of micro and small businesses evolve.

) على محطات المعرفة ومكاتب البريد أن تكون مراكز لتوفير89(
التدريب والدعم لألعمال اإللكترونية واالستخدام الفعال لتكنولوجيا
 وحيث ال يمتلك العديد.المعلومات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
من إداريي الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الوقت الكافي أو
الفرصة لحضور التدريب في مجال استخدام األعمال لتكنولوجيا
 فإنهم يحتاجون إلى الوعي والتدريب على المهارات،المعلومات
المرتبطة بتطبيقات األعمال األفقية المشتركة بما في ذلك تطوير
.المواقع االلكترونية وتلك التي تعمل على تمكين التجارة اإللكترونية
ويجب توفير هذا التدريب في مواقع مالئمة ولفترات زمنية قصيرة
 وبالرغم من مالئمة.لتقليل تكلفة السفر والوقت بعيدًا عن مراكز العمل
 إال أنه على الوزارة توفير،مواقع محطات المعرفة ومكاتب البريد
المدربين الالزمين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لتقديم
التدريب والدعم للشركات المحلية في استخدام تطبيقات األعمال
 وأن تقوم بمراقبة أداء الخدمة واألداء وتعديل نطاق وطريقة.األساسية
تقديم الخدمات وفقًا لذلك لضمان بقاء الخدمة ذات صلة بما يفي
.بمتطلبات تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

3.4 Security and protection of critical national IT and
telecommunications infrastructure within the private
sector

 أمن وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية لتكنولوجيا3.4
المعلومات واالتصاالت في القطاع الخاص

(90) Widespread adoption of safeguards for the physical
security of IT and telecommunications systems and for
cyber security is now essential to the economy and for the
protection of critical national infrastructure in the private
sector as well as in the public sector. A failure in IT
systems or telecommunications networks can lead to
economic dislocation and large losses for individuals,
businesses and government. It is therefore important that
all IT systems and telecommunications networks in the
public sector and the private sector are secure.
Government requires the protection of critical national
information
technology
and
telecommunications
infrastructure in a manner that is consistent with the
National Cyber Security Strategy (NCSS) (2018-2023). To
this end, Government will issue a bylaw to set up a
national Cyber Security commission responsible for
national cyber security. Government will through this
commission determine policy for the protection of critical
national telecommunications and IT infrastructure.

) من الضروري تبني الضمانات الالزمة لألمن المادي واألمن90(
اإللكتروني ألنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على نطاق واسع
وذلك لضرورته لالقتصاد ولحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية في
 وسيؤدي الفشل في أنظمة تكنولوجيا.القطاعين العام والخاص
المعلومات أو شبكات االتصاالت إلى زعزعة اقتصادية وخسائر كبيرة
 ولذلك من المهم أن تكون كافة أنظمة.لألفراد والشركات والحكومة
تكنولوجيا المعلومات وشبكات االتصاالت في القطاعين العام والخاص
 ويجب حماية البنية التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات.آمنة
واالتصاالت على نحو يتماشى مع االستراتيجية الوطنية لألمن
 ستعمل الحكومة على إعداد، ولهذه الغاية.)2023-2018( السيبراني
نظام إلنشاء هيئة وطنية لألمن السيبراني تكون مسؤولة عن األمن
 وستحدد هذه الهيئة سياسة حماية البنية التحتية.السيبراني الوطني
.الحيوية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

3.5 Statistics
(91) Government will continue to collect statistics and
monitor progress regarding e-readiness of consumers and
businesses and statistics about the IT sector itself. It will
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 اإلحصاءات3.5
 في جمع اإلحصائيات ورصد، وبشكل دوري،) ستستمر الحكومة91(
التقدم في مجال الجاهزية اإللكترونية للمستهلكين والشركات إضافة إلى
 وعلى الوزارة.جمع اإلحصاءات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

do so on a regular basis. Government, through the
Ministry will review these statistics regularly to identify
areas for improvement. The statistics collected should as
far as practicable include those that are commonly used in
relevant international comparisons.
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 ويجب أن.مراجعة هذه اإلحصائيات بانتظام لتحديد مجاالت التحسين
 تلك التي تستخدم، ما أمكن عمليا،تتضمن اإلحصائيات التي يتم جمعها
.عادة في المقارنات الدولية ذات الصلة

4. Postal sector

 قطاع البريد.4

(92) The overarching aim of the Policy in relation to the
postal sector is the provision of quality postal services at a
reasonable price within Jordan and between Jordan and the
rest of the world.

) يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة فيما يتعلق بقطاع البريد بتوفير92(
خدمات بريدية ذات جودة وبسعر معقول داخل األردن وبين األردن
.وبقية دول العالم

(93) The postal sector in Jordan comprises Jordan Post
Company (JPC), the designated provider of the universal
postal service, and a number of national and international
private courier service providers licensed by the
Commission. While the private courier service providers
have been effective in delivering excellent services to their
customers, JPC has not. Indeed the improvement in
performance in JPC required under previous policies has
not been accomplished.

 (مشغل، ) يتألف قطاع البريد في األردن من شركة البريد األردني93(
 باإلضافة،البريد العام) المزود المخصص للخدمات البريدية الشمولية
إلى عدد من مشغلي البريد الخاص المحليين والدوليين المرخصين من
 وبالرغم من كفاءة مشغلي البريد الخاص في تقديم خدمات.قبل الهيئة
 حيث لم تحقق. تفتقد شركة البريد األردني لهذه الكفاءة،ممتازة للعمالء
الشركة أي تحسن في ادائها حسبما كان مطلوبا ً منها بموجب السياسات
.السابقة

(94) Further, the Policy in relation to the postal sector
needs to take account of the changing requirements for
postal and other delivery services arising from the rapid
growth in e-commerce. Indeed, the postal sector is the
primary means of delivering goods purchased through ecommerce. Therefore, the postal sector must aim to satisfy
the logistics requirements of evolving e-commerce
services.

 تأخذ السياسة المتعلقة بقطاع البريد في الحسبان،) عالوة على ذلك94(
المتطلبات المتغيرة للخدمات البريدية وغيرها من خدمات التوصيل
 حيث أصبح،البريدي الناشئة عن النمو السريع في التجارة اإللكترونية
قطاع البريد الوسيلة األساسية لتسليم البضائع التي يتم شراؤها من
 وعليه فإنه من الضروري أن يلبي قطاع،خالل التجارة اإللكترونية
الخدمات البريدية المتطلبات اللوجستية لخدمات التجارة اإللكترونية
.المتطورة

(95) Given the importance of improving JPC’s
performance and the need to facilitate the delivery of
packages arising from e-commerce, the first goal of the
Policy is a transformed JPC that is able to participate fully
in the provision of postal services for e-commerce and
able to deliver letter mail and packages across Jordan, as
well as internationally, in accordance with its mandate as
the designated universal service provider (Designated
Operator).

) بالنظر إلى أهمية تحسين أداء شركة البريد االردني والحاجة إلى95(
،تسهيل تسليم الطرود التي يتم شراؤها من خالل التجارة اإللكترونية
فإن الهدف األول للسياسة هو تحويل شركة البريد األردني إلى شركة
تتمكن من المشاركة بشكل كامل في تقديم الخدمات البريدية للتجارة
اإللكترونية والقدرة على تسليم البعائث البريدية والطرود البريدية في
 كونها المزود المخصص للخدمات،كافة أنحاء األردن وإلى العالم
.)البريدية الشمولية (المشغل ال ُمهيمن

(96) The second goal of the Policy is the completion of the
street addressing scheme that covers all locations across
Jordan and all buildings. Courier service providers
currently provide delivery to the premises, and ecommerce relies on such delivery. Doorstep delivery
services, and indeed utility services and emergency
services, require a clear building addressing scheme based
on digital maps that include street names and individual
building numbers. Jordan started to establish such a
scheme more than ten years ago. The efficiency of
doorstep delivery services and any other service that
requires frequent visits to building premises will be greatly
improved by the completion of the scheme.

) الهدف الثاني للسياسة هو استكمال مخطط عنونة الشوارع الذي96(
 يوفر مشغلو.يغطي جميع المرافق والمباني في كافة أنحاء المملكة
البريد الخاص حاليا خدمة التسليم إلى المباني حيث تعتمد التجارة
 بما، وتتطلب خدمات التوصيل الى الباب.اإللكترونية على هذا التسليم
ً  نظاما ً واضحا،في ذلك خدمات المرافق العامة وخدمات الطوارئ
لعناوين المباني يستند على الخرائط الرقمية ويتضمن أسماء الشوارع
 ولقد بدأ األردن في وضع مثل هذا المخطط.وأرقام محددة لكل مبنى
 إن استكمال مخطط نظام الترقيم والعنونة.منذ أكثر من عشر سنوات
سيحسن إلى حد كبير كفاءة خدمات التوصيل الى الباب وأي خدمة
.أخرى تتطلب القيام بزيارات متكررة للمباني

(97) The third goal of the Policy is the provision of access
to postal, financial and government services across the
country and to all segments of society through post offices
and Knowledge Stations. This goal is related to the
transformation of government services prescribed

) الهدف الثالث للسياسة هو توفير الوصول لكافة شرائح المجتمع97(
إلى الخدمات البريدية والمالية والحكومية في كافة أنحاء المملكة من
 ويرتبط هذا الهدف بتحويل.خالل مكاتب البريد ومحطات المعرفة
الخدمات الحكومية المنصوص عليها في أجزاء أخرى في هذه السياسة
إلى خدمات الكترونية ويتطلب هذا األمر إجراء تغييرات على ممتلكات
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elsewhere in the Policy. These goals will require changes
to the JPC estate.

.شركة البريد األردني

4.1 Conduct an analysis of the market a for postal
and related services

 إجراء تحليل لسوق الخدمات البريدية والخدمات المتعلقة بها4.1

(98) Government requires the Commission to conduct a
comprehensive analysis of the market for postal services
and services that may be provided through post offices.
The purpose of this market analysis is to provide the
information necessary for reviews of the universal postal
service and the wider requirements of postal, express mail
and parcel services, the locations of post offices to best
serve the needs of local communities and the range of
services that post offices should provide. The analysis will
provide forecasts for different categories of mail and
volumes of business by service that may be provided
through post offices. Forecasts of geographic distribution
of mail and other services will also be made.

) تطلب الحكومة من الهيئة إجراء تحليل شامل لسوق الخدمات98(
البريدية والخدمات التي من الممكن ان يتم توفيرها من خالل مكاتب
 إن الغرض من هذا التحليل هو توفير المعلومات الالزمة.البريد
لمراجعة الخدمات البريدية الشمولية ومتطلبات خدمات البريد والبريد
السريع والطرود ومواقع مكاتب البريد لتلبية احتياجات المجتمعات
المحلية على أفضل وجه ومجموعة الخدمات التي يجب ان توفرها
 وسيوفر التحليل تنبؤات للفئات المختلفة من البريد وحجم.مكاتب البريد
 كما سيشتمل التحليل على توقعات التوزيع الجغرافي.األعمال فيها
.للبريد والخدمات األخرى

(99) The market analysis will also determine the
characteristics of JPC’s market and will be used for
revising JPC’s performance contract, for improving JPC’s
operations, and for enhancing JPC’s estate in terms of
location, infrastructure and services provided from post
offices.

،) سيحدد التحليل أيضا خصائص سوق شركة البريد االردني99(
وسيتم استخدام نتائج التحليل لمراجعة عقد األداء مع شركة البريد
االردني وتحسين عملياتها وتعزيز ممتلكاتها من حيث الموقع والبنية
.التحتية والخدمات المقدمة من قبل مكاتب البريد

(100) This analysis must precede many of the other actions
required under the Policy in the postal sector, and
therefore Government requires that it is completed by the
end of 2019.

) يجب أن يتم هذا التحليل قبل المباشرة بالعديد من اإلجراءات100(
 وعليه يجب،األخرى المطلوبة بموجب السياسة في قطاع البريد
.2019 استكمال التحليل قبل نهاية عام

4.2 Address the performance of JPC

 معالجة أداء شركة البريد االردني4.2

(101) Government requires that the performance of JPC is
transformed in order that it is able to carry out the
functions required of it as the Designated Operator and
provide the services that the market requires in an efficient
manner and with the minimum of intervention by
Government.

) تطلب الحكومة أن يتم تحول في أداء شركة البريد االردني لكي101(
تتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منها كمشغل البريد العام وتقديم
الخدمات التي تتطلبها السوق بطريقة فعالة وبأقل تدخل من قِبَل
.الحكومة

(102) Government therefore requires a number of specific
actions to be undertaken to achieve this transformation.

:) لذلك يجب اتخاذ اإلجراءات المحددة التالية لتحقيق هذا التحول102(

4.2.1 Review JPC’s governance
(103) Government through the Ministry will review the
constitution of JPC’s Board of Directors and Board
processes and make the necessary changes to ensure that
JPC’s Board contains the relevant mix of expertise and has
the necessary processes to govern JPC effectively.
Government will consider best practice identified in
transformed Designated Operators in other countries in
determining the mix of expertise and Board processes.
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 مراجعة حوكمة شركة البريد األردني4.2.1
) على الوزارة مراجعة تشكيلة مجلس إدارة شركة البريد األردني103(
والمهام المناطة به واعتماد أي تغيرات يحتاجها المجلس من حيث
احتوائه على الخبرات ذات الصلة والتي تمكنه من إدارة الشركة بفعالية
 وعلى الوزارة اتباع أفضل الممارسات المطبقة في شركات البريد.
المهيمنة المماثلة التي تم تحويلها في دول أخرى من حيث تشكيلة
.المجلس والمهام اإلدارية المنوطة به

4.2.2 Undertake the transformation of JPC

 المباشرة بتحويل شركة البريد األردني4.2.2

(104) Government requires the JPC Board to evaluate
JPC’s capacity to meet its obligations, to develop a plan to
transform JPC that will be reviewed by Government, and
to implement that plan subject to the Government review.
Government requires that the evaluation of JPC’s capacity
and the transformation plan are completed by mid-2020.

 تقييم قدرة الشركة على الوفاء،) على مجلس إدارة شركة البريد104(
 على. ووضع وتنفيذ خطة التحول بعد مراجعة الحكومة لها،بالتزاماتها
أن يتم االنتهاء من تقييم قدرات الشركة وخطة التحويل بحلول منتصف
.2020 عام

(105) The evaluation of JPC’s ability to meet its
obligations will cover JPC’s managerial capacity and
organisational model, its internal infrastructure, its IT
systems and manual processes, costing, accounting,
planning, operational and monitoring systems, and its
ability to undertake the commercial functions of financial
and cost accounting, marketing and sales essential to a
modern postal operator. This evaluation will be required to
assess JPC’s ability to address the market requirements
identified in the market appraisal, to address its obligations
under the Postal Law and subsidiary regulation, to satisfy
its performance contract, to provide the Commission with
the information it requires for its own purposes under the
Postal Law, and to act on instruction by the Commission.
In addition, the evaluation of JPC’s capacity will need to
assess its capacity in business and service planning,
provisioning, operations, monitoring and performance
improvement.

) يجب ان يغطي التقييم مقدرة شركة البريد االردني على الوفاء105(
 والبنية التحتية،بالتزاماتها وقدرتها اإلدارية والهيكل التنظيمي لها
، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واإلجراءات اليدوية،الداخلية
 وقدرتها، وأنظمة التشغيل والرقابة، والتخطيط، والمحاسبة،والتكاليف
على القيام بالمهام التجارية للمحاسبة المالية وحساب التكاليف والتسويق
 وتكمن الغاية.والمبيعات الضرورية لتشغيل المكاتب البريدية الحديثة
من التق ييم في معرفة قدرة شركة البريد األردني على تلبية متطلبات
 بهدف مراجعة التزاماتها بموجب،السوق المحددة في التقييم أعاله
قانون الخدمات البريدية واالنظمة المنبثقة عنه ومن أجل الوفاء بعقد
 وكذلك لغايات تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها وفقا ً لقانون،أداءها
، باإلضافة إلى ذلك.الخدمات البريدية وتنفيذ تعليمات الهيئة التنظيمية
سيساعد التقييم في قياس قدرة شركة البريد األردني على القيام بأعمالها
في مجال تخطيط األعمال والخدمات والتزويد والعمليات والرقابة
.وتحسين األداء

(106) Government requires that this evaluation considers
and evaluates options for the provision of the universal
service and other services provided by JPC. Government
requires that the options considered should be wide
ranging. Government requires that the evaluation of
options considers the net cost of each option, the impact
on staffing and post office assets, as well as the likely
strengths, weaknesses, opportunities and threats. The
options identified should take account of best practice in
Designated Operators in other countries.

) يجب ان يشمل هذا التقييم دراسة وتقييم الخيارات المختلفة106(
والمتعلقة بتوفير الخدمات البريدية الشمولية والخدمات األخرى التي
 ويجب أن يأخذ التقييم في االعتبار الكلفة.تقدمها شركة البريد األردني
، وتأثير ذلك على الموظفين وأصول مكاتب البريد،الصافية لكل خيار
،باإلضافة إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحتملة
وكذلك أفضل الممارسات في شركات البريد المهيمنة المشابهة في
.الدول األخرى

(107) Government requires the JPC Board to report on the
performance of JPC and the options for continued
provision of the services provided by JPC to the Minister.
Government will review this performance appraisal.
Government will then require the JPC Board to prepare a
business plan in accordance with the outcome of that
review.

) على مجلس إدارة شركة البريد االردني تقديم تقرير إلى وزير107(
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عن تقييم أداء الشركة والخيارات
 وعلى مجلس اإلدارة إعداد.لالستمرار في توفير الخدمات التي تقدمها
.خطة عمل وفقًا لنتائج ذلك التقييم بعد مراجعته من قبل الحكومة

(108) Government requires that the business plan is
prepared with the objective of enabling JPC to meets its
obligations and requirements while minimising any
subsidy it receives as Designated Operator. The business
plan will provide a plan to improve management,
operations and systems within JPC.

) يجب أن تهدف خطة العمل إلى تمكين شركة البريد من الوفاء108(
بالتزاماتها ومتطلباتها بشكل يقلل الدعم المالي الذي تحصل عليه من
 وسوف توفر هذه الخطة إجراءات لتحسين.الحكومة كمشغل مهيمن
.اإلدارة والعمليات واألنظمة لشركة البريد االردني
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(109) Government requires the JPC Board to provide it
with the business plan. Government will review the
business plan and the funding requirement. Government
will require the JPC Board to act in accordance with the
outcome of that review having allocated the necessary
funding to the plan.

) على مجلس إدارة شركة البريد االردني تقديم خطة العمل إلى109(
 على، وبعد مراجعة الحكومة لخطة العمل ومتطلبات التمويل.الحكومة
مجلس إدارة الشركة التصرف وفقًا لنتائج المراجعة وبعد تخصيص
.التمويل الالزم للخطة

(110) Government requires that the JPC Board regularly
reports to it on progress on implementing the plan.

) على مجلس ادارة شركة البريد األردني تقديم تقارير بشكل110(
.دوري إلى الحكومة حول التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل

4.2.3 Review the JPC estate

 مراجعة ممتلكات شركة البريد االردني4.2.3

(111) Government requires the JPC Board to undertake a
review of the JPC estate. The aims of this review are (1) to
determine the locations of post offices that best serve
business and consumers, (2) to determine the facilities and
staffing required to enable them to provide the range of
postal services identified in the postal market appraisal
and the range of government services arising from the
government e-transformation programme described
elsewhere in the Policy. The review should consider
options that enable colocation of post offices with local
businesses, with benefits to JPC and the local business, as
well as other options in order to determine the most cost
effective means of delivering post office related services.
The review should include an economic impact assessment
to determine the benefits and costs of alternatives to JPC
and to the economy.

) على مجلس إدارة شركة البريد االردني إجراء مراجعة111(
) تحديد مواقع1( : وتتمثل أهداف هذه المراجعة بما يلي.لممتلكاتها
،مكاتب البريد التي تخدم قطاع األعمال والمستهلكين على أفضل وجه
) تحديد المرافق الالزمة والموظفين المطلوبين لتمكينهم من تقديم2(
مجموعة الخدمات البريدية المحددة في تقييم سوق البريد ونطاق
الخدمات الحكومية الناشئة عن برنامج التحول اإللكتروني الحكومي
 وتحديد أكثر الوسائل فعالية من.الموجود في جزء آخر من السياسة
 ويجب أن،حيث الكلفة لتقديم الخدمات المتعلقة بالمكاتب البريدية
تتضمن المراجعة إمكانية مشاركة مكاتب البريد مع شركات األعمال
المحلية من حيث خيارات الكلفة الكاملة وأي خيارات أخرى بما يحقق
 ويجب أن تتضمن.الفائدة لشركة البريد االردني وهذه الشركات المحلية
أيضا ً تقييما ً لألثر االقتصادي لتحديد فوائد وتكاليف البدائل على شركة
.البريد األردني واالقتصاد الوطني

(112) Since the post offices will be providing egovernment services, it is important that the Ministry, with
its responsibility in that area, is informed of the JPC
Board’s proposals. Therefore Government requires the
JPC Board to provide a report on the review to the
Minister. The report shall include fully costed evaluations
of each option.

) حيث أن مكاتب شركة البريد األردني ستقدم الخدمات112(
 وهي الجهة، فمن المهم أن يتم إبالغ الوزارة،االلكترونية الحكومية
 بمقترحات مجلس إدارة شركة البريد األردني في هذا،المعنية عن ذلك
 وعلى مجلس اإلدارة تقديم تقرير للوزير عن المراجعة.الخصوص
.يحتوي على الكلفة االجمالية لكل خيار

4.2.4 Introduce financial control and cost accounting
(113) Financial control and cost accounting are of critical
importance. Therefore Government requires that the
necessary processes and systems are operational by the
end of 2019. Government requires that the financial
control and cost accounting system provides sufficient
information for activity based costing to be undertaken
thereby enabling regulatory cost accounts to be prepared.
4.3 Review and revise the Universal Postal Service
(114) Government requires that the Universal Service
meets the requirements of postal service users in the
digital economy while safeguarding the Designated
Operator from unfair competition. Therefore, Government
through the Ministry will review the universal postal
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 إدخال الرقابة المالية ومحاسبة التكاليف4.2.4
) نظرا لألهمية الكبيرة للرقابة المالية ومحاسبة التكاليف يجب113(
إدخال وتفعيل نظام الرقابة المالية ومحاسبة التكاليف على اإلجراءات
 وعلى هذه األنظمة توفير المعلومات.2019 واالنظمة بحلول نهاية عام
 مما يساعد في إعداد،الكافية عن التكلفة القائمة على أساس النشاط
.حسابات الكلفة الخاضعة للتنظيم

 مراجعة وتنقيح الخدمات الشمولية البريدية4.3
( يتوجب ان تفي الخدمات البريدية الشمولية بمتطلبات مستخدمي114)
الخدمات البريدية في االقتصاد الرقمي مع حماية مشغل البريد العام من
 لذلك على الوزارة مراجعة الخدمات البريدية.المنافسة غير العادلة
الشمولية وإعداد سياسة خدمات بريدية شمولية جديدة تأخذ في االعتبار

service and prepare a new universal postal service policy
taking account of standards defined by the Universal
Postal Union and the postal market appraisal.

4.4 Develop cost oriented tariffs for the reserved
services provided by JPC

.المعايير التي حددها االتحاد البريدي العالمي وتقييم سوق البريد

 وضع تعرفة محسوبة على أساس التكلفة لخدمات شركة4.4
.البريد االردني الحصرية

(115) Government requires the Commission to regulate the ً ) على الهيئة تنظيم تحديد سقف األسعار للخدمات الحصرية وفقا115(
price caps for the reserved services in accordance with the للقرار التنظيمي الصادر بشأن "تنفيذ النظام التنظيمي الخاص بأسعار
Regulatory Decision on the “Implementation of a  إلى أن تقوم الشركة بتنفيذ،"الخدمات الحصرية لشركة البريد االردني
Regulatory Regime for the Prices of the Reserved Services أنظمة محاسبة التكاليف التي تم َكن من تقدير تكاليف تقديم الخدمات
of the Jordan Post Company (JPC)” until JPC has
.الحصرية بشكل صحيح ودقيق
implemented cost accounting systems that enable the costs
of providing the reserved services to be properly and
accurately estimated.
(116) Once JPC has implemented cost accounting systems,
Government will require the Commission to review the
framework mechanism for regulating the prices of the
reserved services provided by JPC in order that the pricing
basis is cost oriented in the medium term. Government
anticipates that at the minimum this review will lead to a
revision of the “investment incentives adjustment factor”
for each basket of reserved services as defined in the
Regulatory Decision on the “Implementation of a
Regulatory Regime for the Prices of the Reserved Services
of the Jordan Post Company (JPC)”. However, in its
review, the Commission may determine that further action
is necessary to enable cost oriented tariffs for JPC’s
reserved services in which case Government expects the
Commission to take that action. Government requires that
the Commission undertakes the review and makes any
required changes to the framework mechanism following
the receipt of the necessary cost and volume information
during the first quarter 2020.

4.5 Revise JPC’s performance contract

،) بمجرد أن تنفذ شركة البريد األردني أنظمة محاسبة التكاليف116(
على الهيئة مراجعة آلية إطار تنظيم أسعار الخدمات الحصرية التي
تقدمها الشركة لكي تكون عملية التسعير مبنية على أساس الكلفة على
، على األقل، وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه المراجعة.المدى المتوسط
إلى مراجعة "عامل تسوية حوافز االستثمار" لكل مجموعة من
الخدمات الحصرية كما هو موضح في القرار التنظيمي المشار إليه في
، من خالل إجراء عملية المراجعة، يجوز للهيئة، ومع ذلك،البند السابق
أن تقرر مدى ضرورة اتخاذ مزيد من اإلجراءات العتماد التعرفة
،المبنية على أساس الكلفة لخدمات شركة البريد األردني الحصرية
 وعلى الهيئة إجراء المراجعة.واتخاذ اإلجراءات الالزمة بناء على ذلك
واعتماد أي تغييرات مطلوبة على آلية اإلطار التنظيمي بعد استالم
.2020 معلومات الكلفة واألحجام الالزمة خالل الربع األول من عام

 مراجعة عقد أداء شركة البريد األردني4.5

(117) Government will through the Ministry and with the
JPC Board review and revise the performance contract
between the Minster and JPC in accordance with the
business plan agreed with Government and in accordance
with international standards.

) على الوزارة ومجلس إدارة شركة البريد االردني استعراض117(
ومراجعة عقد األداء بين وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
وبين شركة البريد األردني وفقا ً لخطة العمل المتفق عليها مع الحكومة
.والمعايير الدولية

(118) Government requires that the performance contract
specifies measurable performance criteria associated with
the provision of the universal service, customer
satisfaction, financial performance, the implementation of
the business plan, and the availability of post offices and
services provided at post offices.

) يجب أن يحدد عقد األداء معايير أداء قابلة للقياس مرتبطة118(
، واألداء المالي، ورضا العمالء،بتوفير الخدمات البريدية الشمولية
 وتوافر مكاتب البريد والخدمات المقدمة في مكاتب،وتنفيذ خطة العمل
.البريد
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4.6 Streamline customs clearance for mail and
parcels handled by JPC
(119) Government requires that by the end of 2020 Jordan
Customs, jointly with concerned parties including JPC,
develops and implements a customs clearance process for
international postal services that eliminates the
requirement for attendance by the recipient of inbound
mail and parcels during customs clearance. The process
should reduce turnaround time and enable alternative
methods of payment of customs dues by the recipient.
Customs will continue to be empowered to inspect mail
and parcels to protect the interests of the country and
Jordanian society.

4.7 Complete street addressing
(120) Government requires the Greater Amman
Municipality and other municipality authorities to
complete street addressing in their municipalities by
assigning names to streets and numbers to buildings, and
publishing updated digital maps that include these names
and numbers. Government then requires that the digital
maps are updated frequently and regularly to take account
of new and changed streets and buildings.
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 تبسيط التخليص الجمركي للبعائث البريدية والطرود التي4.6
تنجزها شركة البريد األردني
) على دائرة الجمارك وبالتعاون مع الجهات المعنية بما فيها119(
 تطوير وتطبيق نهج،2020 شركة البريد األردني وقبل نهاية عام
تخليص جمركي للخدمات البريدية الدولية وذلك بإلغاء شرط حضور
.متلقي البعيثة البريدية والطرود الواردة أثناء عملية التخليص الجمركي
ومن المتوقع ان تقلل هذه العملية من الوقت المستغرق وتقدم طرق بديلة
 وسيستمر إجراء دائرة الجمارك لعملية تفتيش.لتسديد الرسوم الجمركية
.البعائث البريدية والطرود لحماية مصالح الدولة والمجتمع األردني

 استكمال عنونة الشوارع4.7
) على أمانة عمان الكبرى والبلديات استكمال عنونة الشوارع في120(
 ونشر،بلدياتها عن طريق تخصيص أسماء للشوارع وأرقام للمباني
 ويجب تحديث.خرائط رقمية محدثة تتضمن هذه األسماء واألرقام
الخرائط الرقمية بشكل مستمر ومنتظم لمراعاة ما يستجد وما يتغير من
.أرقام الشوارع والمباني

5. Government Digital transformation

 التحول الرقمي للحكومة.5

(121) Government aims to make digitally provided
services the primary means of interacting with
beneficiaries. To do this, Government will make its
services universally smartly available from anywhere, at
any time for all beneficiaries.

) تهدف الحكومة إلى جعل الخدمات المقدمة رقميا ً الوسيلة األساسية121(
 ستتيح الحكومة خدماتها من أي مكان وفي، وعليه.للتفاعل مع المستفيدين
.أي وقت لكافة المستفيدين

(122) Government aims also to minimise the need to
collect information from beneficiaries and to simplify
the procedures to be followed. It will achieve this in part
by reducing the number of duplicate requests for
information and documents. If information or a
document has been provided in association with one
service, Government will make it available for use
within another service without recourse to the service
beneficiary.

) تهدف الحكومة إلى تقليل الحاجة إلى جمع المعلومات من122(
 ويتم تحقيق هذا الهدف،المستفيدين وتبسيط اإلجراءات الواجب اتباعها
جزئيا ً من خالل تخفيض عدد الطلبات المتكررة للحصول على المعلومات
 فإن الحكومة ستجعلها، فإذا تم تقديم معلومات أو وثائق لخدمة ما.والوثائق
متاحة لالستخدام في كافة الخدمات األخرى المقدمة دون الحاجة إلى
.مراجعة المستفيد

(123) Government needs to continue to develop and
administer its own secure Digital Transformation
Infrastructure.

) تحتاج الحكومة إلى مواصلة تطوير وإدارة البنية التحتية الحكومية123(
.اآلمنة للتحول الرقمي

(124) Finally, Government will manage data collected
by government entities in such a way that multi-factoral
data analysis may be carried out on comprehensive
datasets to support future policy development. The
availability of such data will also support the provision
of government data for research in a manner that
safeguards security and privacy. The availability of such
data is an integral part of the digital economy.

 ستقوم الحكومة بإدارة البيانات التي تجمعها الجهات،ً) وأخيرا124(
الحكومية بشكل يسمح بإجراء تحليل بيانات متعدد العوامل على
 إن.مجموعات البيانات الشاملة وبما يدعم تطوير السياسات في المستقبل
 سوف، والتي تعتبر جز ًء ال يتجزأ من االقتصاد الرقمي،توفر هذه البيانات
.يدعم توفير هذه البيانات لألبحاث بطريقة تحمي األمن والخصوصية

5.1 Digital transformation programme
(125) Government will continue with the digital
transformation programme that is currently the
responsibility of the Ministry. This programme aims to
implement public administration reform through the
simplification and re-engineering of business processes
and the development of government services delivered
via telecommunications networks and information
technology devices. The programme will cover all
government ministries and other public sector bodies.
5.1.1 Governance model
(126) The Government emphasizes on the need to move
forward in Digital Transformation. The Government
will through the Ministry design and adopt a simple,
innovative and effective governance model for Digital
Transformation that defines clear roles and
responsibilities for all involved parties, improves the
transformation process, enhances citizen engagement
and enhances cooperation between the public and
private sectors. The governance model will adopt best
practice and will cover all stages of Digital
Transformation including monitoring and evaluation of
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 برنامج التحول الرقمي5.1
) ستواصل الحكومة برنامج التحول الرقمي والذي هو من125(
 ويهدف البرنامج الى إصالح اإلدارة العامة من.ًمسؤوليات الوزارة حاليا
خالل تبسيط وإعادة هندسة إجراءات العمل وتطوير الخدمات الحكومية
 وسيغطي.المقدمة عبر شبكات االتصاالت وأنظمة تكنولوجيا المعلومات
.البرنامج كافة الوزارات الحكومية ومؤسسات القطاع العام األخرى

 نموذج الحوكمة5.1.1
.) تشدد الحكومة على ضرورة المضي قدما في التحول الرقمي126(
وعلى الوزارة تقديم واعتماد نموذج حوكمة مبسط ومبتكر وفعال للتحول
 ويحسن،الرقمي يحدد أدوار ومسؤوليات واضحة لكافة األطراف المعنية
 ويعزز مشاركة المواطنين والتعاون بين القطاعين العام،عملية التحول
 ويجب ان يعتمد نموذج الحوكمة على أفضل الممارسات الدولية.والخاص
وأن يغطي جميع مراحل التحول الرقمي بما في ذلك مراقبة وتقييم النتائج
.والمساءلة

outcomes and accountability.
(127) Government will ensure that the Ministry has the
skills to procure services for, to manage and to
implement digital transformation projects. The Ministry
will therefore maintain skills in IT, in public sector
reform, and in the development and maintenance of
digital transformation processes and guidelines. In
addition, Government, through the Ministry will work in
partnership with the private sector and government
administrations in other countries so that Jordan may
benefit from their expertise, experiences and best
practices.

) ستضمن الحكومة امتالك الوزارة المهارات الالزمة لشراء127(
 لذلك على الوزارة بذل.الخدمات إلدارة وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي
 وفي،الجهد للحفاظ على الموظفين المهرة في تكنولوجيا المعلومات
 وفي تطوير وإدامة إجراءات التحول الرقمي،إصالح القطاع العام
 العمل مع القطاع الخاص، على الوزارة، باإلضافة إلى ذلك.وتعليماته
واإلدارات الحكومية في الدول األخرى ليتسنى لألردن االستفادة من
.خبراتهم ومن أفضل الممارسات لديهم

(128) Government will through the Ministry develop
and maintain standards for digital transformation
technology to ensure the interoperability between all
public sector entities. These standards will cover ICT
systems, devices, applications, and services, and
business processes, data and security architectures.

) على الوزارة تطوير وديمومة معايير تكنولوجيا التحول الرقمي128(
 وستغطي هذه.لضمان قابلية التشغيل البيني بين جميع كيانات القطاع العام
المعايير أنظمة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واألجهزة والتطبيقات
.والخدمات وإجراءات العمل وهيكليات البيانات واألمن

(129) Government requires that each ministry,
governorate, municipality and other public sector entity
establishes a Digital Transformation Skill Centre. The
Skill Centres will be responsible for their respective
entity’s business processes, electronic services and IT
systems and applications. The skill centre will therefore
provide the leadership for digital transformation projects
for the entity.

) تطلب الحكومة من كل وزارة ومحافظة وبلدية وغيرها من129(
.مؤسسات القطاع العام إنشاء مركز مهارات للتحول الرقمي خاص بها
وستكون مراكز المهارات مسؤولة عن إجراءات العمل والخدمات
 وبالتالي ستقود.اإللكترونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها
.مراكز المهارات هذه مشروعات التحول الرقمي في المؤسسات

5.1.2 Digital Transformation Plan
(130) Government through the Ministry will prepare and
maintain a Digital Transformation Plan covering the
introduction or modification of digital government
services and process simplification and improvement.
The plan will be prepared in consultation with the
individual public sector entities whose services and
processes will be the subject of digital transformation.
The Digital Transformation Plan will thereby specify
priorities for new and improved digital government
services with the aim of maximising service take-up by
individuals and businesses.

5.2 Government Digital Correspondence
(131) Government will determine how electronic
communications services such as electronic mail may be
used for formal correspondence within Government and
between Government and external parties and develop
the necessary processes. Government will then require
all Government Ministries, Municipalities and agencies
to adopt the necessary technology and processes to
enable universal adoption.
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 خطة التحول الرقمي5.1.2
) على الوزارة إعداد وإدامة خطة التحول الرقمي بحيث تشمل130(
إدخال أو تعديل خدمات الحكومة اإللكترونية وتبسيط اإلجراءات
 وسيتم إعداد الخطة بالتشاور مع كل من مؤسسات القطاع العام.وتحسينها
 وبناء.التي ستكون خدماتها وإجراءاتها موضوع نطاق التحول الرقمي
عليه ستحدد الخطة أولويات خدمات الحكومة اإللكترونية الجديدة
والمحسنة بهدف تحقيق أقصى قدر من االستفادة لكافة األفراد والمؤسسات
.وقطاع األعمال

 المراسالت الرقمية الحكومية5.2
،) ستحدد الحكومة كيفية استخدام خدمات االتصاالت اإللكترونية131(
 في المراسالت الرسمية داخل الحكومة وبين،مثل البريد اإللكتروني
 وعلى.الحكومة واألطراف الخارجية وتطوير اإلجراءات الالزمة لذلك
جميع الوزارات والبلديات والجهات الحكومية اعتماد التكنولوجيا
.واإلجراءات الالزمة لتمكين التبني الشامل لها

5.3 E-government services availability to
beneficiaries
5.3.1 Electronic Payment

 توفر خدمات الحكومة اإللكترونية للمستفيدين5.3
 الدفع اإللكتروني5.3.1

(132) To ease payment for Government services,
improve the traceability and reduce the leakage of
government payment, Government requires that
multiple payment options are provided in a secure
environment to all beneficiaries by 2020.

 وتحسين إمكانية التتبع،) لتسهيل الدفع مقابل الخدمات الحكومية132(
 على جميع الجهات الحكومية،والحد من تسرب المدفوعات الحكومية
المعنية توفير خيارات متعددة للدفع اإللكتروني في بيئة آمنة بحلول عام
.2020

(133) Government through the Ministry will ensure
seamless integration among its services, where all
government entities have multiple online channels for
payments for their services through which beneficiaries
can apply to services and pay for them via the same
portal.

) على الوزارة ضمان التكامل السلس بين الخدمات الحكومية133(
االلكترونية وعلى كافة الجهات الحكومية توفير قنوات متعددة للدفع
اإللكتروني مقابل خدماتها التي يمكن من خاللها للمستفيدين التقدم بطلب
.للحصول على الخدمات ودفع تكاليفها عبر نفس البوابة االلكترونية

5.3.2 Citizen Service Centres

 مراكز خدمة المواطن5.3.2

(134) Government will through the Ministry and Jordan
Post Company (JPC), implement Citizen Service
Centres within Knowledge Stations and post offices.
Citizen Service Centres will be in locations where
beneficiaries can access digital government services
with support from staff in the Centre. The staff will have
the training necessary to provide support and will be
able to call upon second line support within the relevant
Skill Centre should it be necessary to complete a
transaction.

) على الوزارة وشركة البريد األردني إنشاء مراكز خدمة المواطن134(
 وستمكن هذه المراكز األفراد.داخل محطات المعرفة ومكاتب البريد
والشركات من الوصول إلى خدمات الحكومة اإللكترونية والحصول على
 وسيتوفر للموظفين التدريب الالزم لتقديم المساعدة.دعم موظفيها
 وسيكون بإمكان موظفي هذه المراكز االتصال بخط الدعم،للمستفيدين
.الثاني داخل مركز المهارات المعنية عند الضرورة إلتمام عملية ما

(135) The digital services provided through the Citizen
Service Centres will be identical to the services
available elsewhere. The purpose of providing the
services in such Centres is to provide access to
beneficiaries who do not themselves have a suitable
device or do not have the skills or aptitude to be able to
use the service. Therefore, the Centres will be important
for universal access to government services at
convenient locations.

) ستكون الخدمات الرقمية المقدمة من خالل مراكز خدمة المواطن135(
 والغرض من تقديم الخدمات.مطابقة للخدمات المتاحة في أي مكان آخر
في هذه المراكز هو توفير الخدمة للمستفيدين الذين ليس لديهم اجهزة
مناسبة أو ليست لديهم المهارات أو القدرات على استخدام الخدمة
 لذلك سيكون للمراكز دور هام في الوصول الشامل للخدمات.اإللكترونية
.الحكومية في مواقع مناسبة للمستفيدين

(136) Some beneficiaries may need support in using
their e-services through their own devices. The staff in
the Citizen Service Centres will in addition provide
support and training for individuals and businesses in
the use of particular e-services.

) قد يحتاج بعض المستفيدون إلى المساعدة في استخدام الخدمات136(
 وفي هذه الحاالت سيقوم.اإللكترونية من خالل أجهزتهم الخاصة
الموظفون في مراكز خدمة المواطن بتوفير الدعم الالزم والتدريب لألفراد
.والشركات الستخدام خدمات إلكترونية محددة

5.3.3 Change management
(137) The development of digital government services
will not provide benefit unless they are used. Therefore,
beneficiaries will need to be aware of their availability,
understand their benefits, and have the know how to use
them. Government will therefore develop and promote
the use of digital government services and the use of
Citizen Service Centres. Government will make
effective use of prevailing electronic media and
traditional media to promote general awareness, launch
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 إدارة التغيير5.3.3
) وحيث لن تتحق الفائدة من تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ما لم137(
يتم استخدامها؛ يجب أن يكون المستفيدون على دراية بتوفرها وفهم
 ستقوم الحكومة بتطوير وتشجيع استخدام، لذلك.فوائدها وكيفية استخدامها
الخدمات الحكومية الرقمية واستخدام مراكز خدمة المواطن واستخدام
الوسائط اإللكترونية السائدة والوسائط التقليدية بشكل فعال لتعزيز الوعي
 وستقوم الحكومة. وإطالق خدمات جديدة واستخدام خدمات محددة،العام
.بالترويج بطرق إعالنية مختلفة في عملية التوعية

of new services and use of particular services.
Government will, similarly, use prevailing media for
announcements of all kinds.
(138) In cases where it is anticipated that beneficiaries
are ready, Government may provide its services in a
digital form only in order that the cost of duplicate paper
based and digital processes can be avoided. However,
Government requires that such digital services are also
made available with support through Citizen Service
Centres.

5.4 Government Data

 قد تقتصر الحكومة خدماتها على شكل رقمي فقط،) في المستقبل138(
 تطلب، ومع ذلك. كي تتجنب كلفة اإلجراءات الورقية والرقمية المكررة
 مع الدعم الالزم أيضًا،الحكومة االستمرار بتوفير هذه الخدمات الرقمية
.في مراكز خدمة المواطن

 البيانات الحكومية5.4

(139) Government data collected and stored over the
years represents a valuable resource that can, if made
available in an appropriate manner, contribute to
community and economic development and enable
citizens and other stakeholders to participate in
decision-making and in developing policies. The release
of government data can also lead to greater trust in
government and the public sector through the increased
transparency and accountability its release provides.

ً) تعد البيانات الحكومية المجمعة والمخزنة عبر السنين مورداً قيما139(
 أن تسهم في التنمية المجتمعية، إذا أتيحت بطريقة مناسبة،ويمكن
واالقتصادية وتمكن المواطنين وأصحاب المصلحة اآلخرين من المشاركة
 يمكن أيضًا أن يؤدي نشر البيانات.في صنع القرار وفي تطوير السياسات
الحكومية إلى زيادة الثقة في الحكومة والقطاع العام من خالل زيادة
.الشفافية والمساءلة التي يوفرها نشر البيانات

(140) Nevertheless, the storage, circulation and release
of government data must be undertaken in a manner that
ensures national security and individuals’ privacy is
maintained. This means that government data must be
managed in accordance with a data classification
scheme and the release of data for publication must be
subject to data policies that maintain security and
privacy.

 يجب أن يتم تخزين وتداول وإصدار البيانات الحكومية،) ومع ذلك140(
 وهذا.بطريقة تضمن الحفاظ على األمن الوطني والخصوصية لألفراد
 وأن،يعني أنه يجب إدارة البيانات الحكومية وفقًا لنظام تصنيف خاص
.يخضع نشر البيانات إلى سياسة بيانات تحافظ على األمن والخصوصية

(141) Government is keen to support academic and
commercial research through the publication of
disaggregated datasets. Such datasets can be used for
medical research and research in many other fields to
the benefit of everyone. Nevertheless, Government
understands the need to maintain the privacy of the
subjects of such data. Such data cannot be released as
open government data, since combinations of such
datasets my enable individual subjects to be identified.
Therefore, Government will provide anonymized
datasets (datasets with all identifying information about
legal persons removed) to selected trusted public sector
organisations and private businesses within a privacy
policy that maintains anonymity of the data taking
account of other such datasets that have been released
by Government and datasets available from other
sources.

) تحرص الحكومة على دعم البحث األكاديمي والتجاري من خالل141(
 ويمكن استخدام مجموعات البيانات هذه.نشر مجموعات بيانات مفصلة
، ومع ذلك.في األبحاث الطبية والعديد من المجاالت األخرى لفائدة الجميع
.تدرك الحكومة الحاجة إلى الحفاظ على خصوصية أصحاب هذه البيانات
 نظرًا ألنه من،ولذلك ال يمكن نشر هذه البيانات كبيانات حكومية مفتوحة
الممكن ان يقود دمج ومعالجة مجموعات البيانات الى التعرف على
 ستقدم الحكومة مجموعات البيانات بشكل ال يتيح، ولذلك.اصحابها
التعرف على الهوية (مجموعات بيانات تحتوي على كافة المعلومات بعد
ازالة المعلومات المعرفة لألشخاص القانونيين) إلى مؤسسات مختارة
وموثوقة من القطاعين العام والخاص ضمن سياسة تضمن الخصوصية
وتحافظ على إخفاء الهوية ألصحاب البيانات حيث تأخذ السياسة في
االعتبار مجموعات البيانات األخرى التي تم إصدارها من قبل الحكومة
.ومجموعات البيانات المتاحة من مصادر أخرى

(142) Government requires that Government entities will
continue to disclose, publish and update aggregated data
subject to availability, national security and privacy
constraints and in accordance with the Open
Government Data Policy.

) على الجهات الحكومية المعنية مواصلة الكشف ونشر وتحديث142(
البيانات المجمعة لديها وفقًا لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة مع مراعاة
.توافرها وشروط األمن الوطني والخصوصية
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(143) Government requires government data to be
classified in accordance with the impact on
Government, citizens, businesses and other beneficiaries
of its loss, corruption or disclosure. Such classification
will be used in order to determine where data is held,
what controls over its storage, management, use and
disposal are required, to whom it may be circulated or
disclosed, and by whom it may be accessed.

5.5 Big Data

) تطلب الحكومة تصنيف البيانات الحكومية وفقًا لمدى التأثير على143(
الحكومة والمواطنين والشركات والمستفيدين اآلخرين من حيث فقدانها أو
 وسيتم استخدام هذا التصنيف لتحديد مكان حفظ.إفسادها أو كشفها
 ومن، والضوابط المفروضة على تخزينها وإدارتها واستخدامها،البيانات
.يمكنه تداولها أو اإلفصاح عنها والوصول إليها

 البيانات الضخمة5.5

(144) The use of “big data” by government and the
public sector more generally can lead to improvements
in analysis, forecasting, and operational performance.
Facilities for sharing data between applications have
already been developed. However, as such sharing
increases, differences will arise between the definitions
of individual data elements common to a number of data
sets. These differences may preclude the production of
integrated datasets or use of such data across
applications. Therefore, Government requires that all
government entities participate in the development of
common standards and where possible enable exchange
of data between applications and the development of
integrated data sets. Nevertheless, a pragmatic approach
is needed to avoid excess complexity and cost.

) إن استخدام "البيانات الضخمة" من قِبَل الحكومة والقطاع العام144(
 ولقد.يمكن أن يؤدي إلى تحسينات في التحليل والتنبؤات واألداء التشغيلي
 فإنه، ومع ذلك.تم سابقا ً تطوير الوسائل لمشاركة البيانات بين التطبيقات
 ستظهر اختالفات بين تعريفات عناصر البيانات،عند زيادة هذه المشاركة
 وقد تمنع هذه.الفردية المستخدمة في عدد من مجموعات البيانات
االختالفات إنتاج مجموعات البيانات المتكاملة أو استخدام مثل هذه
 على كافة الجهات الحكومية المشاركة في، لذلك.البيانات عبر التطبيقات
 تبادل البيانات بين التطبيقات، وحيثما أمكن،وضع معايير مشتركة
 وعلى الحكومة تبني النهج العملي.وتطوير مجموعات البيانات المتكاملة
.المناسب لتجنب زيادة التعقيد والتكلفة

(145) The ability to create and maintain big datasets
brought about by the use of common data standards and
the ability to join individual datasets together will
enable sophisticated analytical tools to be used in policy
development and implementation, and in managing the
operational performance of government. Government
through the Ministry will identify requirements for
analytical tools and identify tools that meet the
requirements. Government will then develop the
capacity to use such tools with large datasets and the
necessary expertise to exploit them.

) ستمكن القدرة على إنشاء والحفاظ على مجموعات بيانات ضخمة145(
ناتجة عن استخدام معايير البيانات المشتركة والقدرة على االنضمام إلى
مجموعات البيانات الفردية استخدام أدوات تحليلية متطورة في وضع
 وعلى الوزارة. وفي إدارة األداء التشغيلي للحكومة،السياسات وتنفيذها
.تحديد متطلبات األدوات التحليلية وتحديد األدوات التي تفي بالمتطلبات
وستقوم الحكومة بتطوير القدرة على استخدام هذه األدوات على
.مجموعات البيانات الضخمة وتنمية الخبرات الالزمة الستغاللها

5.6 Digital Transformation Infrastructure

 البنية التحتية للتحول الرقمي5.6

(146) Government will continue to develop, upgrade and
update its digital transformation infrastructure to ensure
that it has the required capacity, availability,
performance, reliability and security for effective use by
all public sector entities.

) ستواصل الحكومة تطوير وتحسين وتحديث البنية التحتية للتحول146(
الرقمي للتأكد من وجود السعات الكافية والتوافر واألداء والموثوقية
والحماية لكي تتمكن كافة مؤسسات القطاع العام من استخدامها بشكل
.فعال

(147) Government will use cloud services to expand
Government-owned storage capacity and to benefit from
the data management and application services available
in the cloud.

) سوف تستخدم الحكومة خدمات الحوسبة السحابية لتوسيع سعات147(
التخزين المملوكة للحكومة واالستفادة من خدمات إدارة البيانات
.والتطبيقات المتوفرة في الحوسبة السحابية

(148)
Government
information
systems
and
telecommunications networks will be managed in
accordance with the National Cyber Security Strategy
under the policy specified in Para. (90) of this Policy.

) سيتم إدارة شبكات االتصاالت ونظم المعلومات الحكومية وفق148(
"االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني" في إطار السياسة المحددة في
.) من هذه السياسة90( البند
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5.7 Government Operations Centre of Digital
Transformation
(149) Government will designate the Ministry as being
responsible for government digital transformation
operations.

5.8 The National Broadband Network

 مركز العمليات الحكومية للتحول الرقمي5.7
) ستكون الوزارة الجهة المسؤولة عن عمليات التحول الرقمي149(
.الحكومية

 شبكة األلياف الضوئية الوطنية (الشبكة الوطنية للنطاق5.8
)العريض

(150) National Broadband Network (NBN) is a national
telecommunications Governmental owned private
network intended to provide connectivity to enable
telecommunications services to Government.

 والمعروفة حاليا ً بشبكة،)NBN( ) الشبكة الوطنية للنطاق العريض150(
 هي شبكة اتصاالت وطنية تملكها الحكومة،األلياف الضوئية الوطنية
.وتهدف إلى توفير خدمات االتصاالت الحكومية

(151) Government believes that additional benefit can
be extracted from the NBN by enabling it to be used to
carry public telecommunications services provided by
licensed telecommunications operators. Therefore,
Government through the Ministry and the PublicPrivate-Partnership unit will review the future roles of
the NBN for the provision of services to Government
and also as an infrastructure that may be made available
to licensed telecommunications operators in a nondiscriminatory manner. This review will take account of
national security implications arising from this shared
use in addition to other technical and commercial
options. Government will require that the NBN is made
available without distorting the telecommunications
infrastructure and services markets and without
significantly increasing risks to government security.

) تعتقد الحكومة أنه يمكن الحصول على فوائد إضافية من الشبكة151(
الوطنية للنطاق العريض من خالل تمكين مشغلي االتصاالت المرخص
 ولذلك،لهم من استخدامها لنقل خدمات االتصاالت العامة التي يوفرونها
على الوزارة بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
مراجعة األدوار المستقبلية للشبكة الوطنية من أجل توفير الخدمات
للحكومة وأيضا ً للعمل كبنية تحتية يمكن إتاحتها لمشغلي االتصاالت
 وستأخذ هذه المراجعة في الحسبان المخاطر.المرخص لهم بدون تمييز
 باإلضافة الى،على األمن الوطني الناتجة عن هذا االستخدام المشترك
 وستطلب الحكومة أن تكون الشبكة.الخيارات التقنية والتجارية المتاحة
الوطنية للنطاق العريض متاحة لكافة مشغلي االتصاالت المرخص لهم
دون احداث أي خلل بالبنية التحتية لالتصاالت وأسواق الخدمات وبدون
.زيادة المخاطر التي تهدد أمن الحكومة
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