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1 االتصاالت تكنولوجيا المعلومات دراسة عن القطاع

تخدم  التي  الناشئة  التكنولوجيا  لشركات  إقليمًيا  مركًزا  األردن  “يعد 
النظام  إن  واسع.  نطاق  على  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
ووجود  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  على  يركز  الذي  التعليمي 
املنخفضة  والتكاليف  لألعمال  املالئمة  والبيئة  االستثماري  املال  رأس 
االتصاالت  قطاع  من  قليلة  جوانب  سوى  ليست  الناشئة  للمشاريع 
ممارسة  تسهيل  في  يساهم  الذي  األردن  في  املعلومات  وتكنولوجيا 

األعمال في األردن.”
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نظرة عامة على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات في األردن

نجح األردن في إنشاء وتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )“ICT”( الذي يتميز بدرجة عالية من التنافسية ويعتبر 
أحد القطاعات الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يستقطب قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 
األردن ما معدله 150 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات السنوية1.  ويخدم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 

األردن أسواق التكنولوجيا واالبتكار األكبر في املنطقة، ويساهم بشكل كبير في العوملة املتزايدة في اململكة.

وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  تنافسية  بيئة  االردن  يوفر 
املعلومات، ويعد األردن مركًزا إقليمًيا للمشاريع التكنولوجية 
الناشئة التي تخدم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على 
نطاق واسع. ويعد النظام التعليمي الذي يركز على االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات ووجود رأس املال االستثماري والبيئة 
الناشئة  للمشاريع  املنخفضة  والتكاليف  لألعمال  املالئمة 
ليست سوى جوانب قليلة من قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات في األردن الذي يساهم في تسهيل ممارسة األعمال 
في األردن. أطلقت الدولة في عام 2016 مبادرة ريتش 2025 
)REACH 2025( لتبسيط عملية التحول الرقمي لالقتصاد 

األردني.

وتشجع هذه املبادرة التعاون بين القطاعين العام والخاص، 
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام  نحو  اململكة  يدفع  مما 
للقطاعات الرئيسية األخرى. حيث شهد القطاع معدل نمو 
 ،2017-2016 العام  في   %7.23 بنسبة  السنوية  اإليرادات 
وساهم بجزء كبير في النمو الشامل للناتج املحلي اإلجمالي في 
اململكة ذلك العام2.  ونظًرا لتوظيف 17,412 فرد على مستوى 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال في األردن ككل، أصبح 
القطاع يوفر فرًصا ال تعد من أجل األعمال واالستثمارات 

الناجحة3. 

اإليرادات السنوية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن

املصدر: املعهد االقتصادي السويسري “KOF”، 2018، “مؤشر KOF للعوملة”
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املصدر: جمعية انتاج

 سريًعا نحو استخدام خدمة البيانات عبر خدمات الصوت 
ً

شهد سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن تحوال
والرسائل القصيرة التقليدية، وقد دعم ذلك توسيع الشبكة املتنقلة السريعة ذات النطاق العريض، مما كان له تأثيًرا إيجابًيا 
على القطاع4.  وفي أوائل القرن العشرين، أثبتت املؤسسات الحاضنة وشركات رأس املال االستثماري ومسرعات املشاريع 
الناشئة ومساحات العمل املشتركة، مثل Oasis500 وiPark وV Business Center، وجودها القوي في األردن5.  فهناك 
أكثر من 600 شركة عاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يعتبر األردن مقرها الرئي�سي، حيث توظف 16,000 
ا6.  يمكن تقسيم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

ً
موظف مباشرة، وتساهم بنحو 84,000 فرصة عمل في االقتصاد األوسع نطاق

املعلومات إلى سبعة قطاعات فرعية، والتي توفر جميعها فرص استثمارية كبيرة.

1 - االتصاالت

تتوافر الفرص االستثمارية في القطاعات الفرعية لالتصاالت في األردن للمشغلين الدوليين ومقدمي خدمات االنترنت ومقدمي 
خدمات التطبيقات. وقد شملت صناعة االتصاالت في األردن 4,225 وظيفة اعتباًرا من2017 7.  وأصبحت هيئة تنظيم االتصاالت 

أول هيئة تنظيمية مستقلة لالتصاالت في املنطقة.

2 - الخدمات الرقمية

لقد كانت حكومة األردن تعمل على تعزيز عدد خدمات الحكومة االلكترونية املتاحة لزيادة فعالية حملة األسهم ومشاركتهم مع 
الحكومة. ويتاح اآلن ما يقرب من 150 خدمة من خدمات الحكومة االلكترونية في مختلف املؤسسات الحكومية. عالوة على ذلك، 
فإن الحكومة تعمل على استبدال جميع بطاقات الهوية التقليدية للمواطنين ببطاقات الهوية الذكية، مما يتيح إمكانية الوصول 
السريع والسهل إلى خدمات الحكومة االلكترونية8.  يوفر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن فرص استثمارية 
مختلفة، حيث إنه يوفر باقات البيانات مع خدمات OTT املحددة وخدمة انترنت األشياء الذكية )IOTs( وخدمات التلفزيون القائم 

 عن خدمات التمويل الرقمي٩. 
ً

على االنترنت ومنصة استضافة سحابية لألعمال والتجارة االلكترونية، فضال

3 -  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات

فيما يتعلق باألجهزة والبنية التحتية للشبكات، فإن األردن تدعو املستثمرين 10 إلى تنفيذ مشاريع األشغال وأعمال توصيل املعدات 
وأعمال األلياف لتوصيل الخدمات لعدد ٩٩0 من املدارس الحكومية و 217 مستشفى ومركز رعاية صحية و 126 جهة حكومية 
في اربد واملفرق وجرش وعجلون. باإلضافة إلى ذلك، هناك فرصة جيدة لتنفيذ شبكة وطنية واسعة النطاق تربط 1,318 مدرسة 

حكومية و 231 من املستشفيات العامة ومراكز رعاية صحية و 16٩ جهة حكومية في عمان والزرقاء و مأدبا والبلقاء.
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القطاع”. “الفرص حسب   ،2018  ،)Jordan Relaunched ( األردن  انطالق  إعادة   10

الفرص االستثمارية

اإلجمالي أخرى خدمة االنترنت الهاتف الجوال  شبكة الهاتف

العامة

 إحصاءات إيرادات
االتصاالت

1.36 

مليار دوالر أمريكي

112.09

مليون دوالر أمريكي

101.16 

مليون دوالر أمريكي

875.16 

مليون دوالر أمريكي

274.39

مليون دوالر أمريكي 

اإليرادات



4 - برامج تكنولوجيا املعلومات

تتوافر الفرص االستثمارية في تقديم حلول تكنولوجيا املعلومات للقطاع املالي في األردن وكذلك حلول املؤسسات والتطبيقات 
الناشئة. وتشهد األردن تدفًقا لالستثمار من أجل إحداث املزيد من التطوير للقطاعات التي تعتمد على برامج تكنولوجيا املعلومات، 
مثل النقل والسياحة والطاقة واملياه، ال شك أنه سيترتب على تنفيذ هذه املشاريع التنموية املزيد من الحاجة إلى توفير برامج 

تكنولوجيا املعلومات املوثوقة.

5 - خدمات االنترنت والهاتف الجوال

يتم إنتاج 75% من محتوى االنترنت العربي من قبل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن11.  وتوفر األردن عرًضا 
تنافسًيا لالستثمار في تقديم تطبيقات املحتوى والتعلم االلكتروني مقابل توفر خدمة االنترنت ذات النطاق الترددي العريض 

 .)PPP(12 بأسعار تنافسية على الصعيد اإلقليمي، أي بسعر 42.7 دوالر أمريكي شهرًيا حسب أسعار تعادل القوة الشرائية

6 - مراكز التعاقد الخارجي

توفر مراكز التعاقد الخارجي في قطاع تكنولوجيا املعلومات مختلف الفرص االستثمارية، مثل االستعانة بمصادر خارجية في 
العمليات التجارية )BPO( واالستعانة بمصادر خارجية في العمليات املعرفية )KPO( ومراكز اتصال العمالء. يساعد وجود القوى 
العاملة األردنية املاهرة للغاية الشركات العاملية في القيام بأعمال خدمات الدعم املكتبي وخدمات تكنولوجيا املعلومات والصادرات 

باستخدام مجمع خدمات االستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية في األردن.

7 -  قطاع تصميم األلعاب

يتم تصميم وانتاج 50% من ألعاب الهاتف الجوال في العالم في األردن، كما يعتبر قطاع ألعاب الهاتف الجوال في الشرق األوسط 
األسرع نمًوا في العالم ، حيث يبلغ معدل نموه السنوي 2٩%، وتوفر األردن فرًصا استثمارية كبيرة في قطاع األلعاب على أجهزة 
الهواتف الجوالة واالنترنت وكذلك في استوديوهات التصميم التي تعمل في قطاع األلعاب والرسوم املتحركة وتعريب املحتوى. 
تستخدم اململكة استوديوهات التصميم القائمة على خدمة تكنولوجيا املعلومات الستهداف الصناعات الناشئة املتعلقة بالرسوم 

املتحركة والتصاميم وتوسيعها لتسويقها إقليمًيا ودولًيا.

)BPO( 8 -  االستعانة بمصادر خارجية في األعمال التجارية املعلوماتية

يعتبر األردن من املراكز التقنية الرائدة في الشرق األوسط، وكذلك وجهة مثالية ملجال االستعانة بمصادر خارجية في العمليات 
التجارية. يعتبر األردن وجهة ناشئة في مجال االستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية لتوفير الخدمات املالية وخدمات 
تكنولوجيا املعلومات والتأمين والصحة، كما أنها تعد موطًنا ملحركات املحتوى الرائدة في املنطقة املتخصصة في تطوير تطبيقات 

املحتوى التقليدي.

الحكومة”. لدى  األولويات  قائمة  على  األردن  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  توسيع  يزال  “ال   ،2018 لألعمال،  أكسفورد  مجموعة   11
.180 ص.   ،”2015 لعام  المعلومات  لتكنولوجيا  العالمي  “التقرير   ،2017 العالمي،  االقتصادي  المنتدى   12

املصدر: انتاج 2016

المشتركون المشتركون خدمات  انتشار  إحصاءات 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

100 9,818,000 الهاتف الجوال

103 10,129,351 خدمة االنترنت
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موقع استراتيجي إلى جانب األمان واالستقرار 
وعوامل اتصال وربط فريدة ومنصة خدمات 

لوجستية تنافسية وهذا ما جعل األردن في املكان 
املناسب بشأن الخدمات اللوجستية اإلقليمية 

والبناء وإعادة اإلعمار.

مركز إقليمي إلدارة العمليات 

من املعروف عن اململكة أنها محل ترحيب 
واستضافة إلى جانب مجاالتها املتنوعة ومناطقها 
الساحرة ومناخها املريح مما جعل األردن الوجهة 

الفاتنة لجميع أنماط السياحة.

الوجهة املناسبة للسياحة 
الترفيهية والسياحة الطبية

تقدم األردن بيئة عمل متسمة بالحركة واالبتكار 
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء 
وتأسيس الشركات في موقع مستقر وتناف�سي 

ويمكن توقع التكاليف فيه وهو ما جعل األردن في 
املركز الرئي�سي للمنطقة بالنسبة لعمليات 

الشركات التي تتطلب وفرة من املواهب التي تتمتع 
باملهارات العالية. 

محور الخدمات اللوجستية 
اإلقليمية والبناء )وإعادة 

اإلعمار(

الوصول إلى األسواق اإلقليمية 
والدولية

مركز رأس املال االستثماري 
واالبتكار

أثمرت شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة في 
األردن واتفاقيات االستثمار الثنائية إلى إيجاد طرق 

الوصول املميزة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في 
أكبر األسواق حول العالم. 

أدى مزيج رأس املال االستثماري والساحة 
االبتكارية ملواهب التكنولوجيا والقطاع املالي 

السليم إلى تحويل األردن الى نظام بيئي ابتكاري 
جاهز للمستثمرين وللشركات الناشئة.

حقائق 
اتفاقيات التجارة الحرة

7

دائرة السوق املباشرة
1,5 مليار مستهلك

مناطق تنموية
14 منطقة عبر األردن

االتصال والربط
12 ميناء بحري، ومطارات جوية ومطارات برية

الحرية االقتصادية
املركز الرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )2018(

الناتج املحلي اإلجمالي
40.07 مليار دوالر أمريكي )2017(

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد
4,12٩.8 دوالر أمريكي )2017(

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
)2017( %2.0

عدد الجامعات
36

عدد املهندسين لكل 10,000 فرد
)2017( 151.0

عدد األطباء لكل 10,000 فرد
)2017( 28.6

 عصرًيا مجهًزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة 
ً
تعتبر اململكة األردنية موقًعا مستقًرا وصديًقا لألعمال و موقعا

أو تكنولوجيا املعلومات أو علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة والتي 

ن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة، واملساعدة في األعمال التجارية، وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب في 
ّ
مك

ُ
ت

املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ملاذا األردن؟

منطقة

معان التنمويه 

منطقة

املوقر التنمويه 

منطقة امللك عبدالله الثا� التنمويه - سحاب

منطقة رشكه التجمعات الصناعيه التنمويه

 منطقة مجمع

الضليل الصناعي

التنمويه 

منطقة

ال�يا التنمويه 

منطقة امللكاملفرق - 

حس� بن 

طالل 

 التنمويه 

املفرق -

منطقة

الحسن 

الصناعية 

التنمويه 

منطقة

اربد 

التنمويه 

منطقة جبل عجلون التنمويه

منطقة مجمع امللك الحس� لألع�ل التنمويه

منطقة البحر امليت التنمويه

منطقة الحس� بن عبدالله الثا� التنمويه - الكرك

منطقة املحمدية التنمويه - معان



1 - ازدهار قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن

يعتبر األردن دولة رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بتحرر سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

بالكامل. يشير ترتيب األردن وفًقا ملؤشر التمكين الرقمي )EDI( إلى أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن يزداد قوة 

 من البلدان القليلة التي استطاعت تحسين 
ً
بمعدل يتجاوز الدول املجاورة له. وقد أصبح األردن، بين عامي 2017 و 2018، واحدا

ترتيبها في مؤشر التمكين الرقمي، وتفوقت بذلك على دولة الكويت بشكل خاص.

2 - التكاليف التنافسية واملواهب العالية

يزداد عدد القوى العاملة التي تعمل في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن سنوًيا، حيث يستمر التدفق من 5000 

إلى 6000 خريج جامعي إلى هذا القطاع. ويحتل القطاع املرتبة األولى في املنطقة بفضل نسبة توافر العلماء واملهندسين للفرد 

الواحد. كما أن استثمارات األردن في مجال التدريب في قطاعات التكنولوجيا الحديثة والصناعات التحويلية والخدمات تضيف 

قيمة إلى االقتصاد األردني، بينما تبقى تكلفة العمالة هي األكثر قدرة على املنافسة في املنطقة14.
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“املسصدر: يولر هيرميس، 2018، “مؤشر التمكين الرقمي

7

 عالًيا والتي تتمتع بمرونة عالية وذات تكلفة تنافسية - وهي واحدة 
ً

 تكمن القوة الرئيسية لألردن في القوى العاملة املؤهلة تأهيال

من أهم العناصر األساسية الالزمة ألي شركة عاملية إلثبات وجودها القوي على الصعيد اإلقليمي. و تعتبر القوى العاملة الشابة 

والديناميكية في األردن واحدة من أكثر القوى املاهرة واملنافسة واإلنتاجية في املنطقة. تستند مزايا القوى العاملة في اململكة إلى 

التكلفة املنخفضة نسبًيا والعالقات التعاونية بين املوظفين وأصحاب العمل واملرونة في تحديد األجور وممارسات التوظيف 

والتسريح الفعالة، مما يجعل من السهل جذب املوظفين املناسبين والحفاظ عليهم. كما يؤدي املزج بين االستثمار العام العالي في 

مجال التعليم الصناعي املتخصص واملؤسسات التي تلتزم بشدة بالتدريب املنهي والتدريب أثناء العمل، إلى توافر القوى العاملة 

متعددة املواهب متعددة اللغات.

3 - النظام الرقابي السليم

تطبق األردن تشريعات قوية لحماية براءة امللكية الصناعية والعالمات التجارية وحقوق النشر والتأليف والتصاميم الصناعية. 

وقد أصبحت إحدى الدول املوقعة على اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )TRIPS( الذي تديره منظمة التجارة 

العاملية )WTO( في عام 2000. 15  وتعترف الحكومة األردنية باألهمية الحيوية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في اقتصاد 

اململكة، وقد وضعت ونفذت استراتيجية األردن الوطنية للمعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 2013-2017. وفي عام 2003 صدر 

بيان سياسة الحكومة بشأن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع البريد في سبيل تنفيذ االلتزامات الحكومية تجاه منظمة 

التجارة العاملية لتحرير قطاع االتصاالت، مما أكد على نية الحكومة لتحرير قطاع االتصاالت الثابتة بحلول عام 2004، ووضع حد 

لالحتكار الثنائي من قبل مزودي خدمات الهواتف الجوالة  بحلول بداية عام 2004 16. 

4 - الحوافز التنافسية

توفر املناطق التنموية املعنية بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات/مراكز التعاقد الخارجي البنية التحتية عالية الجودة والبيئة 

املبسطة إلدارة األعمال املعززة بحزم الحوافز الجذابة.

5 - شبكة االتصال

يفتخر األردن بوجود بنية تحتية حديثة على مستوى عالمي وذات شبكة اتصال جيدة الستضافة مجموعة كبيرة من الشركات 

العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، كما أن لديه شبكة اتصال دولي موثوقة مع العالم الخارجي، ويقدم األردن البنية 

التحتية الراقية لقطاع االتصاالت والكهرباء والهامة بالنسبة للعمليات التجارية القائمة على االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. 

تساهم الهياكل اللوجستية املوثوقة، مثل خدمات النقل الفعالة أو شبكة اتصال الهواتف الخلوية القوية في تسهيل ممارسة 

األعمال التجارية في األردن بالنسبة للشركات العاملة في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. يستند ترتيب شبكة االتصال في 

األردن إلى أربعة مؤشرات: نسبة مستخدمي االنترنت واشتراكات خطوط الهواتف الثابتة والهاتف املحمول )لكل 100 شخص( وعدد 

الخوادم اآلمنة )لكل 100 شخص(.

العالمية. التجارة  منظمة   15
الرقمي”. التمكين  “مؤشر   ،2018 هيرميس،  يولر   16

لبنان  المملكة العربية

السعودية

مصر األردن الكويت الدولة

42.7 44.4 45.5 53.4 54.5 شبكة  ترتيب 
االتصال

(األفضل = 100) 

االتصاالت تكنولوجيا المعلومات دراسة عن القطاع
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6 - حماس الشركات الناشئة

يمثل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في األردن، مع وجود 300 شركة من أصل 600 شركة تكنولوجية توصف باعتبارها 
مشاريع ناشئة، نظاًما بيئًيا للتكنولوجيا مواتًيا لبدء املشاريع الناشئة.  ويؤدي تقديم الدعم والحماس تجاه نظام بيئي للشركات 
الناشئة إلى توفير بيئة مالئمة لألعمال على املستوى العالمي. يشير الترتيب العالمي املرتفع للبلد فيما يتعلق ببيئة األعمال واالبتكار 
إلى وجود البيئة الجاهزة لبدء املشاريع في األردن.  وتضم اململكة العديد من الشركات الحاضنة واملسرعات، بما في ذلك مركز امللكة 

رانيا للريادة والحاضنة التكنولوجية األردنية.

عالوة على ذلك، يعد األردن واحد من أكبر البالد الجاذبة لرأس املال االستثماري وصناديق األسهم في املنطقة، حيث تستهدف بدء 
مشاريع تكنولوجيا املعلومات والشركات الناشئة في املنطقة )أي بدء األعمال ونموها وما بعد ذلك(. تبلغ قيمة رأس املال االستثماري 

املتوفر في األردن، كما يتضح من الجدول أدناه، أربعة )4( أضعاف الناتج املحلي اإلجمالي للبلد. 

العالمي التصنیف 
(من أصل ۱۳۹ دولة)

مصر
تونس
لبنان
تركیا

قبرص
السعودية العربیة  المملكة 

بیئة األعمال واالبتكار

األردن












 المملكة العربية

 السعودية

البحرين مصر لبنان األردن  اإلمارات العربية

المتحدة

 رأس المال
االستثماري

0.7 3.7 45 100 400 530 الناتج من   النسبة 
اإلجمالي  المحلي 

(%)



عناوين االتصال
املبنى الرئي�سي

الدوار الخامس: شارع مو�سى بن نصير، ص. ب. 
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عمان 11821، األردن

الهاتف: 5608400)6(962+

فاكس: 5608416)6(962+

info@jic.gov.jo :البريد االلكتروني

www.jic.gov.jo :املوقع االلكتروني


