الخطة السنوية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
لعام 2015
وصف املشروع

اسم املشروع
برنامج الحكومة االلكترونية
تعديل بوابة الدفع االلكتروني
ربط  19خدمة إلكترونية على نظام الربط البيني الشامل ()ESB
وتطوير نموذج حوكمة نظام الربط البيني ( مرحلة التطوير)

جائزة الحكومة األلكترونية (املرحلة األولى)

إعادة طرح عطاء تنفيذ خدمات الكترونية في دائرة األحوال املدنية
والجوازات
التحول للخدمات واملعامالت الكترونية في وزارة العمل (تصاريح العمل)
التحول للخدمات واملعامالت الكترونية في دائرة االراض ي واملساحة
تطوير استراتيجية التحول للمعامالت والخدمات االلكترونية وخارطة
الطريق الوطنية

تطوير بوابة الدفع الكتروني واضافة خاصية تحصيل الرسوم من خالل ارسالية
مالية واحدة لحسابات متعددة وتحصيل الرسوم لعدة خدمات الكترونية
ربط  19خدمة الكترونية لـ  13مؤسسة حكومية على النظام لتسهيل وتحفيز
ً
عملية تبادل البيانات الكترونيا وبشكل آمن ،باالضافة الى الخروج بنموذج
لحوكمة ربط املؤسسات على النظام
العمل عل اطالق وادارة وتنفيذ الجائزة مع مركز امللك عبدهللا للعمل على تحفيز
املؤسسات الحكومية لتطبيق مفهوم التحول للحكومة اإللكترونية،وسيتم من
خالل هذه املرحلة اطالق الجائزة وتعميمها والبدء باجراءات التقييم والتدريب
واستالم التقارير واختيار الفائزين
تطوير عدد من الخدمات التابعة لدائرة األحوال املدنية والجوازات وتحويلها الى
خدمات الكترونية لتشمل خدمات جوازات السفر الدائمة واملؤقته ،الخدمات
الشخصية والعائلية وخدمات تعديل املعلومات
تطوير خدمات الكترونية وتطوير الهيكلية العامة للخدمات االلكترونية في وزارة
العمل (تصاريح العمل)
تطوير خدمات الكترونية وتطوير الهيكلية العامة للخدمات االلكترونية في دائرة
االراض ي واملساحة
تطوير استراتيجية التحول للمعامالت والخدمات االلكترونية وخارطة الطريق
الوطنية

تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العام PKI

تطبيق وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية على مرحلتين:
* توفير الـ  PKIملوظفي الحكومة
* توفير الـ  PKIللمواطنين واألعمال
مما يساهم في توفير البنية التحتية اآلمنة لضمان أمن وحماية التطبيقات التالية :
 .1نظام إدارة الهوية الرقمية
 .2الخدمات االلكترونية ( العمودية ،واملشتركة ،املتداخلة)
 .3الشبكة الحكومية اآلمنة
 .4نظام البريد االلكتروني
 .5امللفات الحكومية
 .6معلومات املستخدم

تطوير نظام الربط البيني الطرفي ()Edge ESB

ً
تطوير النظام لتسهيل عملية تبادل البيانات الكترونيا وبشكل آمن مع الجهات
الغير حكومية

تطوير بوابة الحكومة االلكترونية من معلوماتية الى تفاعلية-املرحلة

تقييم وتطوير البنية التحتية لبوابة الحكومة االلكترونية التفاعلية

الثانية
الشبكة الحكومية اآلمنة -املرحلة الخامسة

ربط من خمس الى عشر دوائر حكومية جديدة على الشبكة الحكومية اآلمنة من
خالل املرحلة الخامسة للمشروع

نظام إدارة وفحص الثغرات في أمن املعلومات
Vulnerability Management System

الحصول على االدوات املناسبة واختبار مدى ضعف أو قوة الشبكة االمنة
وأنظمتها ضد الهجمات

تطوير البنية التحتية ملركز االتصال الوطني

تطوير البنية التحتية الخاصة بمركز االتصال الوطني

خدمات الرسائل القصيرة (املرحلة الرابعة)

تهدف إلى إدامة توفير خدمة الرسائل القصيرة كخدمة مشتركة لكافة املؤسسات
الحكومية وتهدف الخدمة إليجاد قنوات اتصال إلرسال واستقبال رسائل قصيرة
بين املؤسسات الحكومية ومتلقي الخدمة وتحديث وتطوير بوابة الهاتف النقال
للحكومة االلكترونية

دراسة وتنفيذ تحويل ربط الخدمات االلكترونية من بوابة الدفع
االلكتروني الى نظام الدفع مدفوعاتكم

دراسة وتحليل املتطلبات الفنية واملالية لنقل الخدمات االلكترونية من بوابة
الدفع

صيانة الشبكة الحكومية اآلمنة

صيانة االجهزة واملعدات الخاصة بالشبكة الحكومية االمنة والحوسبة السحابية
ونظام الربط البيني ونظام ادارة املشاريع

إدامة بوابة الحكومة االلكترونية (صيانة أجهزة )IBM

صيانة االجهزة واملعدات الخاصة ببوابة الحكومة االلكترونية

دعم فني للخدمات املشتركة في الحكومة االلكترونية

دعم فني وصيانة للشبكة الحكومية اآلمنة والحوسبة السحابية ،ونظام مفتاح
البنية التحتية العام ،ودعم فني وصيانة لنظام الربط البيني الشامل  ESBو 19
خدمة الكترونية ( ، )web servicesمشروع تطوير التحسينات على نظام الربط
البيني الشامل ESB

مشروع دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة بتطوير خدمات
الكترونية في وزارة السياحة واألثار

إعداد وثائق العطاء الخاص بمشروع خدمات رخص املهن السياحية املقدمة من
قبل وزارة السياحة وتحويلها الى خدمات الكترونية تشمل خدمة تجديد رخص
املهن السياحية السنوي باالضافة الى خدمة تعديل وخدمة الغاء رخص املهن

دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة تطوير الخدمات اإللكترونية
لوزارة الصحة

دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة بتطوير خدمات االلكترونية لهيئة
تنظيم قطاع االتصاالت

دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة بتطوير خدمات االلكترونية في
مديرية الدفاع املدني

يشمل هذا املشروع إعداد وثائق العطاء ملشروع الخدمات اإللكترونية لوزارة
الصحة ويضم هذا املشروع إعداد خطة للتحول اإللكتروني للوزارة وتصميم
وتنفيذ اثنتين من الخدمات اإللكترونية وهي مزاولة مهنة ممرض قانوني وترخيص
صيدلية عامة
اعداد وثائق العطاء الخاصة بدراسة وتحويل عدد من الخدمات الحكومية التي
تقدمها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت الى املواطنين والشركات الى خدمات
الكترونية والتي تشمل خدمات املوفقات النوعية الجهزة االتصاالت الطرفية
والترددات الطيفية واالجهزة الراديوية وخدمات حجز ارقام خدمات التكاليف
املضافة مع ما يلزم من تطوير انظمة داخلية وبنية تحتية لهذه الخدمات والربط
مع شركاء الخدمات
اعداد وثائق العطاء الخاصة بدراسة تحويل عدد من الخدمات الحكومية التي
يقدمها مديرية الدفاع املدني الى املواطنين والشركات الى خدمات الكترونية والتي
تشمل طلب الحصول على نسخه مصدقه من تقرير الحادث ،تقديم الشكاوي على
املنشآت املخالفة لشروط السالمة العامة التي تخص املديرية العامة للدفاع
املدني ،طلب الحصول على موافقة الدفاع املدني ملعامالت رخص املهن واذونات
االشغال للمنشآت املختلفة ومعامالت وكاالت الغاز ومحطات املحروقات.مع ما يلزم

من بنية تحتية لتنفيذ هذه الخدمات

اعداد وثائق العطاء الخاصة بدراسة تحويل عدد من الخدمات الحكومية التي
تقدمها وزارة التربية والتعليم الى خدمات الكترونية والتي تشمل "اصدار الوثائق
دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة بتطوير خدمات االلكترونية لوزارة
املتعلقة بامتحان شهادة الثانوية العامة  ،املوافقة على مناهج الدورات للمراكز
التربية والتعليم
الثقافية املعتمدة من وزارة التربية والتعليم مع ما يلزم من بنية تحتية لتنفيذ
هذه الخدمات والربط مع شركاء الخدمات
سيتم تطوير نظام مركزي ملعلومات التأمين الصحي املدني والعسكري حيث يتم
استضافته وادارته من قبل وزارة الصحة ويوفر خدمات االستعالم والتغذية
واصدار التقارير من خالل االنترنت .يتضمن النظام الوظائف الرئيسية التالية:
· توفير خدمة االستعالم عن حالة التأمين الصحي ملعرفة ان كان املتقدم
دراسة واعداد وثائق العطاء الخاصة بالنظام املركزي ملعلومات التأمين بطلب االشتراك بالتأمين مشترك بالتأمين مع جهة أخرى باإلضافة الى معرفة جهة
ونوع االنتفاع.
الصحي
· توفير خدمة الحصول على معلومات املشترك بالتأمين الصحي واتخاذ
القرارات املناسبة لتقديم الخدمة الصحية وحسب الحالة املرضية دون هدر في
الوقت.
· امكانية اصدار التقارير الشمولية ألصحاب القرار.
يتضمن املشروع ربط رئاسة الوزراء مع مجموعة من املؤسسات الحكومية بما
مشروع ربط الرئاسة مع الجهات الحكومية
يتعلق بموضوع التكافل االجتماعي
دراسة وتقييم اعداد التحسينات الالزمة لنظام خدمات االقامة
والحدود

يتضمن املشروع دراسة الوضع الحالي لنظام االقامة والحدود وطريقة حل
املشاكل القائمة وعمل التحسينات الالزمة لرفع كفاءة النظام

برنامج شبكة االلياف الضوئية الوطني
SGN5

ربط املؤسسات الحكومية التابعة ملرحلة الخامسة من الشبكة الحكومية اآلمنة

ربط ادارة االزمات

ربط ادارة االزمات

ربط GFMIS

ربط GFMIS

مد كيبل من الصفاوي والكرامة

مد كيبل من الصفاوي والكرامة

دراسة استعمال شبكة JEPCO

دراسة استعمال شبكة  JEPCOلربط الـ  access routsفي منطقة الوسط

ربط  3جهات صحية بالشمال

تنفيذ اعمال مدنية وتمديد كوابل الياف ضوئية لربط  3جهات صحية بالشمال

مديرية السياسات واالستراتيجيات
مشروع مراجعة السياسة العامة للخدمات الشمولية

اصدار وثيقة محدثة من السياسة العامة للخدمات الشمولية

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنازل 2014

التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لدى االسر
في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية

مسح انتشار واستخدام  ICTفي املنشآت 2014

التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنشآت
العامة والخاصة في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في املنازل 2015

التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لدى االسر
في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية

مسح وتصنيف الشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات

مسح الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقياس نمو
القطاع فيما يتعلق بحجم الصادرات واالستثمارات وفرص العمل الجديدة

تحديث دراسة تقييم واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تقييم واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتوفير املؤشرات االقتصادية
املتعلقة بالقطاع بناء على املسوحات االقتصادية على مستوى النشاط االقتصادي

مراجعة وتحديث البيئة القانونية لقطاع تكنولوجيا املعلومات (قانون
حماية البيانات واملعلومات الشخصية)

اعداد تشريع من شأنه حماية البيانات واملعلومات الشخصية لزيادة الثقة باتجارة
االلكترونية والتكنولوجيا

ارشادات االستخدام االمثل لالنترنت

وضع ارشادات بهدف االستخدام االمثل لالنترنت بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت

مشروع عنونة االردن (مستوى االنجاز والخطوات املستقبلية)

تقييم مستوى انجاز مشروع عنونة االردن ( %االنجاز الكلية) واملعيقات التي تحد
من امكانية استكمال املشروع والخطوات املستقبلية النجاز املشروع

مراجعة التشريعات املتعلقة بالبريد

مراجعة كافة التشريعات املتعلقة بقطاع البريد ملالئمتها مع التطورات في القطاع

مراجعة الخطة االستراتيجية لقطاع البريد

مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية لقطاع البريد

وحدة املبادرات االلكترونية

تدريب اساتذة وطلبة الجامعات على التصميم االلكتروني ( Electronic
)Design

الترويج لالستثمار األجنبي املباشر

من خالل تفعيل مبادرة العلوم والتكنولوجيا مع شركة انتل وبرنامج التنافسية
األردني وذلك الستخدام الواح التطوير الدقيقة ( )Galileoوتدريب األساتذة وطلبة
الجامعات على برمجتها وتشغيلها حيث سيتم تزويد الجامعات الرسمية والخاصة
وعددها  30جامعات ب ـ  1500لوح تطوير مبدئيا والعدد قابل للزيادة ودعمها
بالتدريب ودعم مشاركة املتفوقين من الطلبة للمشاركة في منافسات عاملية تقام
في الواليات املتحدة  ،مدة البرنامج  3سنوات.
استهداف الشركات العاملية حسب طبيعة العمل على أن يتم ذلك بالتنسيق مع
جمعية انتاج  ،هيئة االستثمار وشركات تكنولوجيا املعلومات املحلية لضمان توفير
املعلومات املحدثة واملواد الالزمة لدى نقاط االتصال في مختلف الدول وتفعيل
دور امللحقين التجاريين في السفارات األردنية وضمان بقاء املغتربين األردنيين ذوي
العالقة على اطالع على البيئة االستثمارية في قطاع تكنولوجيا املعلومات إضافة
الى الترويج والتوعية لخدمات الحكومة االلكترونية محلية

مبادرة إنتل  -االلواح الذكية ()Gallilleo Boards

توفير االلواح الذكية من شركة انتل التي يستطيع من خاللها املستفيدين بناء
التطبيقات املتعددة واكتساب مهارات البرمجة

التعاون مع املجلس األعلى لشؤون األشخاص املعوقين

العمل على بناء تطبيق خاص لالطفال ذوي الطيف التوحدي للمساعدة في عالج
التحديات البصرية لديهم

