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مقدمــــة
تولت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،ومنذ إنشائيا في نيسان عام  ،2002مسؤولية وضع السياسات
والتشريعات الخاصة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد في المممكة األردنية الياشمية وذلك وفقا
لمميام والمسؤوليات المحددة ضمن قانون االتصاالت رقم  31لسنة  3991وتعديالتو وقانون الخدمات البريدية

رقم  13لسنة .2002

حيث تقوم الو ازرة بوضع السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد والخطط اإلستراتيجية
الالزمة لتطوير قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد ومتابعة التطورات الحاصمة في ىذه القطاعات
لعكسيا عمى السياسات العامة عند إعدادىا ومراجعتيا بما يضمن انسجاميا معيا .باإلضافة الى متابعة تنفيذ
االلتزامات المترتبة عمى المممكة من االتفاقيات الدولية التي ترتبط بيا في مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات والبريد .وبذل كافة الجيود الرامية لمعمل عمى إزالة العوائق أمام قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد بالتنسيق والتعاون مع الجيات المختمفة وبما يساعد الو ازرة عمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية.
وتقوم الو ازرة بتقديم كافة أوجو الدعم لممبادرات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى المستوى المحمي
و تنمية الوعي حول استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وفقا لخطة شمولية .ىذا باإلضافة إلى جيود

الو ازرة في الترويج لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد في المممكة ،وتشجيع االستممارات
المحمية واألجنبية.
تعكس الخطة اإلستراتيجية ىدف الو ازرة في تييئة وتطوير البيئة الممكنة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد لممساىمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل إيجاد بيئة قانونية تنظيمية منافسة

قادرة عمى استيعاب التكنولوجيا كعامل تغيير نحو تنمية اجتماعية اقتصادية في مجتمع مبني عمى المعرفة.

ومن أىم البرامج التي تقوم الو ازرة عمى تنفيذىا برنامج الحكومة اإللكترونية وىو برنامج وطني تم طرحو
بتوجييات من قبل صاحب الجاللة الممك عبداهلل الماني ،ييدف إلى تحسين أداء الحكومة التقميدي في مجال
تقديم الخدمات وزيادة كفاءتيا ودقتيا واختصار الوقت والتكمفة الالزمين ألداء األعمال ورفع مستوى رضى
المواطنين والمتعاممين مع الحكومة وخمق التكامل بين اإلدارات الحكومية.

كما تنفذ و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ذات السعات العالية،
وتستخدم في تنفيذه أحدث التقنيات .سيساىم البرنامج في خمق البنية التحتية االلكترونية كما سيساىم بشكل كبير
في عممية التنمية االقتصادية في األردن .كما سيخدم وبشكل أكمر كفاءة المتطمبات الضرورية لمنيوض بالنظام

التعميمي والصحي وزيادة انتشار خدمة االنترنت في المممكة.
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انجازات الوزارة خالل الخطة االستراتيجية 5102-5105
حققت الو ازرة عدداً من االنجازات خالل االعوام  2033-2032التي من شأنيا تحقيق االىداف المؤسسية
االستراتيجية .ونسرد ىنا عدداً من االنجازات الرئيسية لمو ازرة:

الهدف االستراتيجي االول :ضمان مواكبة سياسات وتشريعات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
والبريد لمتطورات العالمية من خالل الدراسات والمسوحات الميدانية

قامت الو ازرة بالعديد من المشاريع التي تصب في تحديث سياسات وتشريعات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد وتنفيذ الدراسات والمسوحات الداعمة لذلك ،وما يمي اىم االنجازات:
 .3اعداد واقرار وميقة السياسة العامة لمحكومة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .2اعداد االستراتيجية الوطنية لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لألعوام .2032-2031
 .1اعداد واقرار الخطة االستراتيجية لقطاع البريد.
 .3اعداد واقرار قانون المعامالت االلكترونية ومراجعة قانون االتصاالت.

 .1اعداد نظام توميق واعتماد جيات التوميق االلكتروني ونظام مراقبة البعائث البريدية وفحصيا ومصادرة
المخالف منيا.
 .6تنفيذ عدة مسوحات ميدانية سنوية ممل مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المنازل
والمنشآت ومسح الشركات العاممة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .2خمق قاعدة بيانات خاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد تتضمن اكمر من 200
مؤشر بالمغتين العربية واالنجميزية.

 .8اعداد عدة دراسات خاصة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد.
الهدف االستراتيجي الثاني :تمكين البيئة االستثمارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد
قامت الو ازرة بالعمل عمى دعم توفير فرص عمل في المممكة بيدف دعم البيئة االستممارية وذلك من خالل دعم
انشاء مراكز االتصال في محافظتي اربد والكرك وتوظيف  220موظف خالل عام .2032
الهدف االستراتيجي الثالث :توفير البنية األساسية ذات النطاق العريض والسرعات العالية في المممكة
وادامتها

العمل جاري عمى استكمال اجزاء من برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ،حيث وصمت عدد المؤسسات
المربوطة عمى الشبكة الى ( )966موقع حكومي مع نياية عام  2033موزعة كالتالي )629( :مدرسة ،و()93

جية صحية ،و( )321مؤسسة حكومية ،و( )38نقطة شركة كيرباء.

كما وقامت الو ازرة باإلشراف عمى أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة حيث تم إصالح  %300من القطوعات
خالل  23ساعة.
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الهدف االستراتيجي الرابع :ترسيخ مفهوم الحكومة االلكترونية في المجتمع وخمق البنية التحتية
والتكنولوجية الالزمة واطالق خدمات حكومية الكترونية جديدة

قامت الو ازرة بالعمل عمى عدة مشاريع بيدف انجاز برنامج الحكومة االلكترونية وقد حققت االنجازات التالية:
 .3تطوير بوابة ال حكومة االلكترونية من معموماتية الى تفاعمية ،حيث تم رفع جاىزية البنية التحتية لمبوابة
وتطويرىا لتمكين المؤسسات الحكومية من نشر معموماتيا بسيولة ويسر عمى البوابة.
 .2ربط  30مؤسسات حكومية عمى بوابة الرسائل القصيرة ليصل عدد المؤسسات الى  83مؤسسة
حكومية ،كما تم ربط  9خدمات حكومية عمى البوابة لتصل عدد الخدمات الى  36خدمة حكومية مع

نياية عام .2033
 .1ربط  38مؤسسة حكومية عمى مركز االتصال الوطني ليصل عدد المؤسسات الى  11مؤسسة مع
نياية عام  ،2033حيث يقوم بتقديم خدمات حكومية لممواطنين عبر االتصال عمى رقم موحد.

 .3ربط  11مؤسسة حكومية عمى الشبكة الحكومية االمنة ليصل عدد المؤسسات المربوطة الى 98
مؤسسة.
 .1اطالق خدمات الكترونية حكومية جديدة إلدارة االقامة والحدود ودائرة رخص المين ودائرة االحوال
المدنية والجوازات.
 .6اطالق مبادرة اليواتف النقالة الذكية.

 .2االنتياء من تنفيذ مشروع بيئة الحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة االلكترونية والتي ستوفر منصة
لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية بيدف توفير كمف التشغيل ورفع االداء وتحقيق
سرعة االستجابة.
 .8تدريب  3328من موظفي الحكومة عمى احدث تطبيقات وبرمجيات مايكروسوفت.
الهدف االستراتيجي الخامس :إطالق وتنسيق ودعم المبادرات والبرامج لخمق ركيزة الستخدام االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات في مختمف القطاعات

قامت الو ازرة بإطالق وتبني عدة مبادرات ىادفة الى رفع كفاءة الخريجين وزيادة انتشار وسائل االتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات ،وما يمي ىي اىم االنجازات:

 .3توظيف  3321خريج جامعي من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خالل برنامج تدريب
وتأىيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع و ازرة العمل حيث تم توظيف  121من ابناء
المحافظات في عامي  2031و ،2033ووصل اجمالي عدد المستفيدين الى  2312منذ انطالق البرنامج

في ايار .2009

 .2تدريب  363متدرب في مبادرة التشغيل في الجامعات الرسمية بحيث تعمل المبادرة عمى توفير فرص
تدريب عممي مدفوع لسكان المحافظات في الجامعات الرسمية المحيطة ولمدة  32شي ار في مجال
تخصصيم ،حيث تم التنسيق مع  8جامعات رسمية ،كما وصمت نسبة االناث المستفيدات من البرنامج

الى  322متدربة.
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الهدف االستراتيجي السادس :تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية
قامت المجنة االجتماعية وفريق المسؤولية المجتمعية بعدة نشاطات ضمن خطة سنوية تتضمن كافة االنشطة

والتي تصب في عدة مجاالت وىي:

 .3ذوي االحتياجات الخاصة.
 .2مكافحة التدخين.
 .1مساعدة األقل حظاً في المجتمع األردني .
 .3التبرع لمكافحة مرض السرطان.
 .1التبرع بالدم.
 .6التوعية بترشيد االستيالك في المياه والكيرباء.

الهدف االستراتيجي السابع :تطوير كفاءة األداء المؤسسي
قامت الو ازرة بالعمل عمى عدد من الجوانب المختمفة بيدف رفع كفاءة االداء المؤسسي واالرتقاء بو:
 المحور االول :الكوادر البشرية

قامت الو ازرة بالعمل عمى رفع كفاءة الموارد البشرية من خالل التدريب والتقييم والتوظيف بيدف توفير كافة

الكفاءات والخبرات الالزمة لتمبية متطمبات العمل ،حيث قامت الو ازرة بعقد عدة دورات داخميا وخارجيا حيث
وصمت نسبة الموظفين الذين تم تدريبيم في عام  2033الى  %82رغم شح الموارد .كما قامت الو ازرة
بالعمل عمى عدة اجراءات بيدف الحفاظ عمى الكفاءات والخبرات وزيادة رضى الموظفين وتوفير البيئة
الداخمية المناسبة والمالئمة لتسييل سبل التواصل الداخمي إليصال المالحظات والمقترحات.
 المحور الماني :العمميات الداخمية
قامت الو ازرة بتحسين العمميات الداخمية من خالل إدخال تطوير وتحسين اساليب العمل وفق المعايير
العالمية والممارسات الفضمى المتبعة بيدف رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة ،حيث قامت الو ازرة بتحسين
وتبسيط العمميات الداخمية ،كما تم أتمتو ( )3عمميات خالل الفترة  2033-2032لتصل نسبة العمميات
المؤتمتة في الو ازرة الى  %10مما ساىم بشكل كبير في تحسين ورفع كفاءة العمل الداخمي لكافة المتعاممين

داخمياً وخارجياً.
 المحور المالث :ادارة المعرفة

قامت الو ازرة خالل الفترة  2033-2032عمى ترسيخ وتجذير مفيوم ادارة المعرفة ومأسستو في كافة
االجراءات والعمميات ذات العالقة مما كان لو امر مباشر عمى رفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع كفاءة
العمميات الداخمية من خالل ايجاد استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة وعمل منيجية خاصة بيا تحدد نطاقات

العمل اليادفة الى االستغالل االممل لممعرفة الضمنية والصريحة من خالل نقميا واالستفادة منيا.
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المنهجية المتبعة لصياغة الخطة االستراتيجية
تستخدم الو ازرة منيجية بطاقات االداء المتوازن ( )Balanced Scorecardوالتي تعمد إلى إيجاد التوازن في
التخطيط اإلستراتيجي من خالل أربعة محاور وىي المحور المالي ،محور العمالء ومحور العمميات الداخمية
ومحور النمو والتطوير .كما توضح الخطة االستراتيجية لمو ازرة الغايات األساسية المراد تحقيقيا خالل الفترة التي
تغطييا الخطة والمنبمقة من رؤية الحكومة والسياسة العامة واالستراتيجية الوطنية لمقطاعات ورؤية الو ازرة

ورسالتيا .كما توضح مخطط ربط الغايات واألىداف االستراتيجية ومساىمة كل منيا في تحقيق الرؤية والرسالة
في ظل افتراضات وعوامل نجاح أساسية ،مما يمكن فرق العمل في الو ازرة من ترجمة ىذه األىداف إلى خطط
عمل سنوية مفصمة.
كما تبين الخطة االستراتيجية مؤشرات األداء الرئيسية لكل من األىداف االستراتيجية وذلك بيدف قياس أداء
الو ازرة ومدى التقدم في تحقيق ىذه األىداف ولتحديد االنحرافات والعمل عمى تصويبيا .حيث تمكنا بطاقات
األداء المتوازن من متابعة التنفيذ وقياس مدى االنجاز عمى الخطة االستراتيجية
ومن ىنا تضمنت عممية صياغة الخطة االستراتيجية عمى عدة مراحل نسرد منيا أىم الخطوات وىي:
 .0تحديد ودراسة مدخالت الخطة االستراتيجية:

تم االستناد الى عدة مصادر داخمية وخارجية إلعداد الخطة االستراتيجية ،وىي:
 الخطة االستراتيجية السابقة .2104-2102 السياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد 2102 االستراتيجية الوطنية لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ()National ICT Strategy المبادرات الممكية التي تساىم الو ازرة بيا ،حيث تم تحديد المبادرات الممكية التي تشارك فييا الو ازرة وتمتصنيف ىذه المشاركة إلى "دور رئيسي" أو "مساىم رئيسي" أو "مساىم" ،ونسرد ىنا المبادرات الممكية
التي تعمل الو ازرة عمى تحقيقيا ،وىي:


الحكومة االلكترونية -دور رئيسي



التعميم االلكتروني – مساىم رئيسي



محطات المعرفة – مساىم رئيسي



برنامج االتصال لممعرفة – مساىم



جائزة الممك عبد اهلل الماني لتميز االداء الحكومي والشفافية – مساىم

 رؤية الحكومة لعام  :2125قامت الو ازرة بالمشاركة في صياغة رؤية الحكومة لعام  2125من خاللالمشاركة في تحديد مساىمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد في االستقرار االقتصادي

والبنى التحتية وتحديد دور الو ازرة في كل من المحاور االربعة ( )wheelsمحور الحكومة ومحور
المواطنين ومحور المجتمع ومحور االعمال ،حيث تم أخذىا جميعا بعين االعتبار عند اعداد الخطة

االستراتيجية وتحديد نطاقات االىداف المؤسسية االستراتيجية.

 التقارير العالمية الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (تقرير التنافسية وتقرير االممالمتحدة لتطور الحكومة االلكترونية) ،حيث قامت لجنة التخطيط العميا بدراسة المؤشرات التالية:
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الرقم

تراجع  /تقدم

المؤشر

.0

البيئة التشريعية والتنظيمية

تقدم

.2

القوانين المتعمقة باالتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

تقدم

.3

بيئة االعمال واالبتكار

تراجع

.4

الوصول الى االنترنت في المدارس

.5

واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية

.6

حفاظ عمى المرتبة

استخدام االفراد االلكتروني

تقدم
تراجع

.7

استخدام المؤسسات االلكتروني

تقدم

.8

استخدام الحكومة االلكتروني

تقدم

.9

مؤشر تطور الحكومة االلكترونية

تقدم

.01

مؤشر الخدمات االلكترونية الحكومية

تقدم

.00

مؤشر البنية التحتية

تقدم

.02

مؤشر المشاركة االلكترونية

تقدم

بعد الدراسة والمقارنة مع عدد من الدول االقميمية والعالمية تبين أن المؤشرات ذات العالقة بالبيئة
التشريعية والتنظيمية متقدمة ،وان مؤشر "بيئة االعمال واالبتكار" متراجع مما يستدعي المزيد من العمل
واعداد الخطط التنفيذية اليادفة الى تحسين بيئة االعمال واالبتكار مما سيساعد في تسييل استقطاب

االستممارات في القطاع ،كما لوحظ انخفاض في مؤشر "استخدام االفراد االلكتروني" مما يوجب عمى

الو ازرة العمل عمى عدة مبادرات تستيدف زيادة استخدام تكنولوجيا المعمومات بين االفراد ،كما تبين

محافظة االردن عمى نفس الترتيب في مؤشر "الوصول الى االنترنت في المدارس" مما يستدعي العمل
عمى استكمال شبكة االلياف الضوئية وضمان زيادة عدد المؤسسات التعميمية الحكومية المربوطة عمى
الشبكة .كما أن المؤشرات الخاصة بالحكومة االلكترونية تشير الى تقدم واضح ولكن المؤشر الخاص
بالبنية التحتية يحتاج المزيد من العمل مقارنة مع الدول المماممة لألردن في فئة الدخل.
 .2صياغة الخطة االستراتيجية :5102-5102

قامت لجنة التخطيط العميا بصياغة الخطة االستراتيجية  2107-2105باالستناد الى مدخالت الخطة
االستراتيجية التي تم تحديدىا ودراستيا والخروج بالصيغة االولية لمخطة من خالل عدد من االجتماعات

وحمقات العصف الذىني ،مم تم عرض مسودة الخطة االستراتيجية  2107-2105عمى الشركاء الداخميين
والشركاء الخارجيين أصحاب القرار ألخذ آرائيم ومالحظاتيم ومتطمباتيم لعكسيا عمى مسودة الخطة
االستراتيجية والخروج بالصيغة النيائية لمخطة.
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 .3اعداد مخطط الربط االستراتيجي (:)SLM

تم اعداد الخارطة االستراتيجية استنادا الى محاور بطاقات االداء المتوازن االربعة (المالية ،متمقي الخدمة

والمتعاممين (المستوى الوطني) ،العمميات الداخمية ،النمو والتعمم) ليتم االستناد الييا عند اعداد بطاقات
االداء المتوازن.
 .2تحديد مؤشرات االداء والقيم المستهدفة:

تم تحديد مؤشرات لقياس االداء واالنجاز عمى االىداف االستراتيجية ،حيث تم اعتماد مؤشرات مرتبطة

بإنجاز المبادرات والمشاريع التي تصب في انجاز كل ىدف من االىداف االستراتيجية.
 .2تحديد المبادرات والمشاريع االستراتيجية:

تم تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عمييا خالل المالث سنوات القادمة بشكل عام وتحديد
المشاريع التي سيتم العمل عمييا لعام  2105واعداد خططيا السنوية لتوفير كافة الموارد الالزمة إلنجازىا.

 .6اعداد بطاقات االداء المتوازن:

تم اعداد بطاقات االداء المتوازن الخاصة باألىداف االستراتيجية استنادا الى كافة ما تم تحديده في المراحل

السابقة ليتم العمل عمى متابعتيا ربعيا وضمان العمل عمى تحقيق االىداف االستراتيجية.

التحميل الرباعي االستراتيجي ()SWOT Analysis
تم عمل دراسة لمبيئة الداخمية والخارجية التي تؤمر عمل تنفيذ استراتيجية الو ازرة وتحقيقيا ألىدافيا من خالل
التحميل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات ( )SWOT Analysisلو ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات:
نقاط القوة

نقاط الضعف

ق .0توفر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة داخل الو ازرة

ض .0قمة نشر الوعي بدور الو ازرة في القطاعات وعدم
ايالء حمالت التوعية أىمية.

ق .5وجود شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص

ق .3توفر المقة لدى الجيات المانحة والمؤسسات

ض .5عدم القدرة عمى استقطاب الخبرات والكفاءات

ق .2و ازرة ديناميكية تستجيب لنمو السوق السريع

ض .3عدم وجود آليات لمتواصل الجيد مع القطاعات

ق .2وجود كوادر وخبرات مؤىمة في مجال

ض .2تغيير توجيات الو ازرة في قطاع االتصاالت

ق .6توفر البيئة التشريعية والتنظيمية المالئمة

ض .2عدم دقة الخطط سنوية لتكون واضحة وقابمة

وعدم تأىيل الخبرات المتوفرة داخل الو ازرة.

المتعاممة مع الو ازرة

األخرى.

وتطور القطاع

وتكنولوجيا المعمومات.

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

لمتطبيق من قبل المديريات والبرامج داخل الو ازرة.

ق .2قنوات اتصال داخمي مفتوحة

ض .6عدم مواكبة التطورات الحاصمة في القطاع من

ق .8وجود نظام مطور وفعال لتطبيق وتوميق كافة

خالل التواصل الفعال مع القطاع الخاص.

االجراءات والعمميات
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التهديدات

الفرص

ت .0تأخر إجراءات إقرار القوانين واألنظمة الداعمة

ف .0رؤية ودعم جاللة الممك لقطاعي االتصاالت

لتنفيذ البرامج والمشاريع

وتكنولوجيا المعمومات لموصول إلى اقتصاد مبني عمى

المعرفة

ت.5

ف .5توفر الدعم من الجيات المعنية لممبادرات

المنافسة

االقميمية

والدولية

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

في

قطاعي

المساىمة في تحقيق األىداف الوطنية واالستراتيجية

لمقطاعات

ت .3عدم تعاون المؤسسات الحكومية الشريكة في
إنجاز األعمال المطموبة

ف .3المشاركة والدعم من مؤسسات القطاع الخاص

ت .2قمة الكوادر المؤىمة في المؤسسات الحكومية في

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

ت .2عدم وعي القطاعات االخرى بأىمية قطاع

مجال تكنولوجيا المعمومات

ف .2توفر المناخ المناسب لجذب االستممارات في
ف .2التواجد في المحافل الوطنية والدولية

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

ف .6عالقات متينة مع الحكومات اقميمياً ودولياً

ت .6تأمر قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالبيئة
التشريعية والتنظيمية المحيطة وفرض الضرائب عمى

ف .2توفر بنية تحتية حديمة لممؤسسات الحكومية

القطاع.

ف .8التوجو العالمي الى استخدام االتصاالت

ت .2عدم استقرار المنطقة سياسياً وأمنيا

وتكنولوجيا المعمومات في جميع القطاعات األخرى

ف .9المشاركة في جائزة الممك عبداهلل الماني لتميز األداء
الحكومي والشفافية

ف .01وجود منح خارجية موجية لألردن لتمويل
المشاريع التنموية

استتتنادا التتى تحميتتل البيئتتة الداخميتتة والخارجيتتة والمتممتتل بتحديتتد نقتتاط القتتوة والضتتعف والفتترص والتيديتتدات ،قامتتت
التتو ازرة بتحديتتد الخيتتارات االستتتراتيجية التتتي ستتتعمل عمييتتا متتن ختتالل تحميتتل استتتراتيجية القتتوة والفتترص واستتتراتيجية
الض تتعف والف تترص واس تتتراتيجية الق تتوة والتيدي تتدات واس تتتراتيجية الض تتعف والتيدي تتدات وفقت تاً لمح تتاور بطاق تتات االداء

المتوازن التي تم بناء االستراتيجية استنادا الييا،
محاور بطاقات

االداء المتوازن
متمقي الخدمة
والمتعاممين

القوة

الضعف

الفرص

التهديدات

الخيارات االستراتيجية

ق6
ق4

ض6
ض1

ف1
ف4
ف5
ف6
ف7
ف8

ت2
ت6
ت7

ستقوم الو ازرة بالعمل عمى تقوية موارد القطاع والتي يعتبر

ض3
ض4

ف2
ف3

ت1
ت4

(المستوى الوطني)

المورد البشري احد اىميا بالنسبة لألردن وذلك من خالل رفع

كفاءة العاممين في القطاع واستغالل الدعم الذي يحظى بو
القطاع والعالقات الدولية المتينة ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية

مالئمة لزيادة االستممارات في القطاع مما سيساىم في التطور

االجتماعي االقتصادي.
العمميات الداخمية

ق2
ق8
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ستقوم الو ازرة بالعمل عمى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية

ت5
ت6

ض5

لمواكبة التطورات الحاصمة في القطاع باإلضافة الى استكمال
العمل عمى البنية التحتية التكنولوجية الالزمة لتطور القطاع

والنيوض بو من خالل البرامج التنفيذية في الو ازرة من خالل

استغالل الكوادر والخبرات البشرية الموجودة ووجود ىيكل

تنظيمي يحدث باستمرار ليستجيب لكافة متطمبات العمل والعمل

عمى زيادة وعي القطاعات االخرى بدور الو ازرة في القطاع
ودور القطاع في التنمية بشكل عام وادراج ذلك في خطط

العمل السنوية.
النمو والتعمم

ق1
ق5
ق7

ض2
ض6

ف9

_

المالية

ق7
ق8

ض5

ف11

ت3

ستقوم الو ازرة بالعمل عمى استغالل الكوادر الداخمية المؤىمة

واالجراءات الداخمية المومقة والمطبقة وكافة عمميات نقل
المعرفة ونتائج تقييم جائزة الممك عبد اهلل لمتميز إليجاد بيئة

داخمية قوية تمكن الو ازرة من القيام بكافة االعمال والميام

المطموبة منيا لتحقيق اىدافيا االستراتيجية.

ستقوم الو ازرة باستغالل كافة الموارد المالية المتوفرة سواء من
خالل الموازنة العامة او المنح الخارجية المقدمة بالشكل االممل

من خالل االستفادة من البيئة الداخمية القوية والتكامل في

الميام بين كافة المديريات والبرامج لتحقيق اىدافيا وبالتالي

االىداف االستراتيجية.

وكمخرج لجميع المدخالت السابقة قامت الو ازرة بصياغة استراتيجيتيا لألعوام 2107-2105

الرؤيــــة
" قطاعات اتصاالت وتكنولوجيا معمومات وبريد متطورة وآمنة تحسن نوعية الحياة"

الرسالـــة
تحقيق رؤية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خالل:


تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية ألسواق منافسة تشجع االبداع واالبتكار وتقدم الخدمات والمنتجات

بجودة عالية.


دعم وتعزيز قدرة وتنافسية قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد محمياً واقميمياً ودولياً
واستقطاب االستثمار.



تعظيم االستفادة من موارد تكنولوجيا المعمومات وتعزيز مفاهيمها واستخداماتها لممساهمة في تحقيق
الشمولية االجتماعية وردم الفجوة الرقمية لموصول الى المجتمع المعرفي.



رفع كفاءة خريجين قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات".
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القيــم المؤسسيــة
تطبيق الممارسات المينية الفضمى في العمل وتغميب الموضوعية واالعتماد عمى

 .0المهنية:

األسس العممية التخاذ القرار وضمان التطور الميني لمموظفين بحسب الكفاءة
والجيد والمؤسسية في العمل.

 .2بيئة عمل إيجابية :بيئة عمل تتسم بقنوات اتصال مفتوحة والعمل بروح الفريق الواحد واالحترام
المتبادل.

 .3التميز:

التميز في األداء ونوعية الخدمة المقدمة والسعي نحو التطور المستمر وااللتزام

 .4الشفافية والنزاهة:

بساطة ووضوح كافة اإلجراءات والعمميات وتوافرىا حسب األصول والنزاىة في

 .5الريادة:

بيئة تنافسية عالية وادارة مرنة سباقة لتقدم األفضل واألكمر اتقاناً مع التقيد

لتحقيق األىداف الوطنية وتحقيق المصمحة العامة.
تطبيقيا.

باألنظمة والقوانين.

عوامل النجاح األساسية
ىنالك عدة عوامل اساسية لنجاح العمل عمى االستراتيجية وضمان استدامتيا وتحقيق االىداف المرجوة منيا

وتندرج ىذه العوامل ضمن مالمة محاور رئيسية وىي:

 -حعظيم الاسخفادة من مواسهت

 -جدريب املوظفين ورفع قدراتهم.

الحكومت واسخغاللها في مشاريع

 -جحفيز املوظفين على الابداع.

جصب في جحقيق الاهداف

 -املساواة بين الجنسين في

الاستراجيجيت للوسارة.
ا

الخوظيف وخصوصا في

 -الخواصل الدائم مع جهاث

املناصب القياديت.

خارجيت لخوفير منح خارجيت

 -الخخطيط السليم.

لدعم املشاريع.

 -مزاقبت وجقييم الاداء.

 -الاسخغالل الامثل لقدراث

ً
املوظفين لخنفيذ مشاريع داخليا.

 جقويت العالقت مع الشزكاء من خالل الخواصل الدائم. جنفيذ مشاريع مشتركت مع جهاث اخزى من القطاعالعام والخاص لخحقيق اهداف مشتركت.
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واستنادا الى المحاور المالمة الستدامة العمل لتحقيق االستراتيجية تم استخالص العوامل االساسية لمنجاح التالية:
 .0توفر الموارد المالية.
 .2توفر الموارد البشرية ذات التخصصات والمؤىالت.

 .3استمرار مساندة والتزام القيادات والجيات المعنية بتنفيذ المشاريع لتحقيق األىداف االستراتيجية.
 .4وضوح األدوار والمسؤوليات بين و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والمؤسسات الحكومية المعنية
وتوطيد سبل التعاون.
.5

وعي القطاعات االخرى بأىمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 .6االستقرار السياسي واالقتصادي.

 .7االخذ بعين االعتبار إدارة التغيير لممقافة الموجودة حالياً في المجتمع.
 .8وجود تواصل مستمر ومساندة دائمة من قبل الشركاء.

األهداف المؤسسية اإلستراتيجية

 .1وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد لضمان تطوره.
 .2زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من االستثمارات.
 .3استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وادامتها.
 .4توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم لكافة المؤسسات الحكومية لمتحول
االلكتروني.
 .5إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .6مأسسة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.
 .7تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي.
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تعمل الو ازرة عمى قياس االنجاز عمى االىداف االستراتيجية من خالل عدة مؤشرات قياس اداء كوضحة في
الجدول التالي:
مؤشر القياس

البرنامج /المديرية المسؤولة

الهدف المؤسسي االستراتيجي


انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في

مديرية السياسات



انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في



انجاز مشاريع المسوحات والدراسات المتعمقة



ترتيب االردن في مؤشر القوانين المتعمقة بقطاع

زيادة حصة قطاع االتصاالت



حجم االستثمار

وتكنولوجيا المعمومات من



عائدات االستثمار المحمي واالجنبي في قطاع



ترتيب االردن في مؤشر بيئة االعمال واالبتكار.



عدد المدارس والمراكز الصحية والمؤسسات



انجاز المشاريع االستراتيجية الخاصة باستكمال



انجاز المشاريع الخاصة بإدامة الشبكة.



انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في



انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في



انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في دعم

وضع سياسات وتشريعات

لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد لضمان

اعداد سياسات واستراتيجيات القطاع.

تطوره

واالستراتيجيات

تحديث القوانين الناظمة لمقطاع واعدادها.

بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد.
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

االستثمارات

استكمال الشبكة الحكومية

وحدة االستثمار

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

الحكومية المربوطة سنوياً.

ذات النطاق العريض وادامتها

برنامج شبكة االلياف
الضوئية

الشبكة.
توفير البنية التحتية والخدمات
المشتركة وتقديم الدعم لكافة
المؤسسات الحكومية لمتحول

البنية التحتية لمحكومة االلكترونية.

االلكتروني

برنامج الحكومة االلكترونية

اطالق الخدمات الحكومية المشتركة.

المؤسسات الحكومية إلطالق خدمات الكترونية
جديدة.


ترتيب االردن في مؤشر تطور الحكومة



عدد المبادرات المطمقة سنوياً.

االلكترونية.
إطالق وتنسيق ودعم

المبادرات في مجال االتصاالت



عدد المستفيدين من المبادرات التي تم اطالقها



ترتيب االردن في محور االستخدام التكنولوجي.



انجاز الخطة السنوية لممسؤولية المجتمعية.

وتكنولوجيا المعمومات

مأسسة وتعزيز ثقافة

وحدة المبادرات االلكترونية

سنوياً.
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فريق المسؤولية المجتمعية

المسؤولية المجتمعية
تطوير وتحفيز كفاءة األداء



انجاز المشاريع واالنشطة الرامية الى رفع كفاءة

مديرية الشؤون االدارية



انجاز المشاريع واالنشطة الرامية الى رفع كفاءة

وحدة مراقبة وتطوير االداء



انجاز المشاريع واالنشطة الرامية الى نشر

الكوادر البشرية.

المؤسسي

العمميات الداخمية وتحسينها.
المعرفة.
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مديرية الشؤون المالية
وحدة الترويج

فريق ادارة المعرفة

مخطط الربط االستراتيجي ()SLM
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مصفوفة ربط األهداف اإلستراتيجية بأهداف المديريات والبرامج
االهداف االستراتيجية
وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات والبريد لضمان تطوره

أهداف المديريات والبرامج
 .3تقييم االنجاز عمى السياسات واالستراتيجيات الخاصة بقطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد.
 .2اعداد القوانين الناظمة لقطاع تكنولوجيا المعمومات فيما يتعمق بحماية
البيانات الشخصية والخصوصية ومراجعة وتحديث انظمة قطاع البريد

المتعمقة بالصناديق والطرود البريدية مع نياية عام .2032

 .1توفير البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد من خالل عقد مسوحات سنوية.
زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات من االستثمارات

 .3تمكين البيئة التنظيمية واالستممارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات.
 .2تشجيع االستممار المحمي واألجنبي في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات.
 .1اطالق وتفعيل ومتابعة المبادرات مع الشركات العالمية.

استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق

العريض وادامتها

 .3استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية الوطنية من خالل ربط 2181
موقع في الجنوب والشمال والوسط بنياية عام .2032
 .2استدامة الشبكة بحيث تكون متوافرة بنسبة تفوق الت  % 92عمى مدار
العام.
 .1توفير الخرائط والتصاميم الالزمة إلنجاز االعمال عمى شبكة األلياف
الضوئية الوطني.

توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة

وتقديم الدعم لكافة المؤسسات الحكومية

لمتحول االلكتروني

 .3زيادة عدد الخدمات االلكترونية المتكاممة وذات الجودة العالية.
 .2رفع قدرات العاممين في مجال تكنولوجيا المعمومات في القطاع العام.
 .1التوعية والترويج لبرنامج الحكومة االلكترونية من خالل تنفيذ حممة
ترويجية سنوياً.
 .3ضمان تطبيق سياسات امن المعمومات المعتمدة من قبل البرنامج وقياس
مدى فعاليتيا.
 .1ضمان استم اررية عمل الخدمات االلكترونية المقدمة من قبل مركز
العمميات من خالل تطبيق االدلة التشغيمية ألنظمة المعمومات (.)ITIL
 .6اطالق جائزة الحكومة االلكترونية وضمان مشاركة  %10من المؤسسات
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الحكومية من الفئة االختيارية خالل السنوات المالث القادمة.
إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 .3رفع كفاءة برنامج تدريب خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات.
 .2توفير فرص تدريب متخصص لخريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات من خالل انشاء اكاديميات تقنية متخصصة في القطاع.

 .1خمق مبادرة جديدة واحدة سنوياً.
مأسسة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية

تنفيذ بنود خطة المسؤولية المجتمعية.

تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي

 .3متابعة تطبيق كافة االجراءات الداخمية بكفاءة وفاعمية وتحسينيا
وتبسيطيا سنوياً.

 .2المحافظة عمى مستوى أداء بنسبة ال تقل عن  %80عمى المستويين
االستراتيجي والتشغيمي في الو ازرة.
 .3تبني الممارسات الفضمى وادخاليا لبيئة الو ازرة ونشرىا والمساىمة في

تطبيقيا .ا
 .3رفد الو ازرة بكفاءات وتمكين الموظفين ورفع قدراتيم لمقيام بمياميم.
 .2خمق بيئة تعمل عمى تحفيز الموظفين وتشجيعيم عمى االبداع واالبتكار
والتميز.
 .1توفير البيئة التكنولوجية الالزمة لمموظفين وتطويرىا وصيانتيا بما

يتناسب مع احتياجاتيم ،وتقديم الدعم الفني الالزم لممديريات والوحدات

ألتمتو عممياتيا الداخمية.
 .3توفير بيئة عمل مناسبة لمموظفين وادارة كافة المستمزمات وضمان
المحافظة عمييا واستغالليا بالشكل االممل.
 .3االستغالل االممل لمموارد الرأسمالية المتاحة وتوجيييا نحو تحقيق

االىداف االستراتيجية لمو ازرة ورفع نسبة االنجاز المالي لمنفقات الرأسمالية

بنسبة ( )5%عن كل عام.
 .2استكمال أتمتو االجراءات الداخمية لممديرية لموصول الى  %300مع
نياية عام .2015
 .1تأمين احتياجات برامج ومديريات ووحدات الو ازرة بالمواد والخدمات
ومتابعة تسميميا بأكفأ صورة واسرع وقت.

 .3رفع وعي المجتمع المحمي بدور الو ازرة كمنظم ومشرع ومراقب لقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
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 .2رفع وعي المجتمع المحمي ببرنامج الحكومة االلكترونية وشبكة االلياف
الضوئية والمبادرات التي تطمقيا وترعاىا الو ازرة
 .1الترويج لممشاريع والخدمات التي يطمقيا برنامج الحكومة االلكترونية
وشبكة االلياف الضوئية

 .3نشر الوعي وترسيخ مقافة المشاركة بالمعرفة من خالل اشراك المعنيين
واالدارة العميا من داخل الو ازرة
 .1تحديد الفجوات المعرفية في الو ازرة وعمل خطط عمل لجسر ىذه
الفجوات من خالل التدريب
 .6تحديد مصادر واماكن المعرفة (الضمنية والصريحة) داخل المؤسسة
وخارجيا وتشكيل خرائط المعرفة من الموجودات المعرفية

 .2توفير سبل الوصول لمخدمات واألنظمة والسياسات والتعميمات داخميا
وخارجيا
 .8توفير الجاىزية االلكترونية لعمميات إدارة المعرفة .

ممحق رقم ( :)0مصفوفة ربط االهداف االستراتيجية بالمشاريع والمبادرات االستراتيجية
مصفوفة ربط االىداف المؤسسية االستراتيجية بالمشاريع والمبادرات االستراتيجية لعام :2105
رقم الهدف*

المشاريع المرتبطة بتحقيق األهداف اإلستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية


مشروع مراجعة السياسة العامة لمخدمات الشمولية



مراجعة وتحديث البيئة القانونية لقطاع تكنموجيا
المعمومات -قانون حماية البيانات والمعمومات

وضع سياسات وتشريعات لقطاع

A1

الشخصية

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد



لضمان تطوره

A2

تنفيذ السياسة العامة لمحكومة في قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبرد 2102

زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا



ارشادات االستخدام االممل لإلنترنت



مراجعة الخطة االستراتيجية لقطاع البريد



مراجعة التشريعات المتعمقة بالبريد



تدريب اساتذة وطمبة الجامعات عمى التصميم
االلكتروني ()Electronic Design

المعمومات من االستثمارات


19

الترويج لالستممار األجنبي المباشر

رقم الهدف*

المشاريع المرتبطة بتحقيق األهداف اإلستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية


A3

مشروع تدريب خريجي االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات

إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات



التعاون مع المجمس األعمى لشؤون األشخاص



مبادرة إنتل  -االلواح الذكية ()Gallilleo Boards



ربط المؤسسات الحكومية التابعة لمرحمة الخامسة من

المعوقين

الشبكة الحكومية اآلمنة

A4

استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق
العريض وادامتها



ربط ادارة االزمات



ربط GFMIS



مد كيبل من الصفاوي والكرامة



ربط  3جيات صحية بالشمال



عمل  redundancyلت 05جية حكومية



مشاريع الصيانة المستمرة لمشبكة



تعديل بوابة الدفع االلكتروني



ربط خدمات إلكترونية عمى نظام الربط البيني الشامل
()ESB



جائزة الحكومة االلكترونية 2103



تنفيذ خدمات الكترونية في دائرة األحوال المدنية
والجوازات



التحول لمخدمات والمعامالت الكترونية في و ازرة
العمل (تصاريح العمل)

توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة

A5



التحول لمخدمات والمعامالت الكترونية في دائرة
االراضي والمساحة

وتقديم الدعم لكافة المؤسسات الحكومية
لمتحول االلكتروني



تطوير استراتيجية التحول لممعامالت والخدمات
االلكترونية وخارطة الطريق الوطنية



تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العام PKI



تطوير بوابة الحكومة االلكترونية من معموماتية الى



الشبكة الحكومية اآلمنة -المرحمة الخامسة



نظام إدارة وفحص المغرات في أمن المعمومات



تطوير الييكمية الفنية لمحكومة اإللكترونية  -المرحمة

تفاعمية-المرحمة المانية

األولى
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رقم الهدف*

المشاريع المرتبطة بتحقيق األهداف اإلستراتيجية

األهداف اإلستراتيجية

مأسسة وتعزيز ثقافة المسؤولية

A6

المجتمعية

A7

تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي



تطوير البنية التحتية لمركز االتصال الوطني



المراسالت اإللكترونية الحكومية



خدمات الرسائل القصيرة



الترويج و التوعية



مشاريع الصيانة واالدامة



النشاطات الخاصة بفريق المسؤولية المجتمعية



تحديث انظمة
SWITCHES
تحديث نظام GRP



استبدال نظام ادارة المبنى BMS system



مشروع الطاقة الشمسية



مشروع معالجة التسريبات



مشروع تأىيل مبنى الو ازرة الى مبنى اخضر



تجييز غرفة طوارئ



عقد دورات تدريبية عمى اجراءات العطاءات



تنفيذ خطة االستبيانات الداخمية والخارجية



استكمال مصفوفة مؤشرات االداء الرئيسية وتحديتيا



مراجعة وتحسين العمميات وفقا لمنيجية التحسين



االتصال الالسمكي واستبدال

ربعي ًا

المستمر


تطبيق

عممية

()Cascading

االستراتيجية لمو ازرة

* :Aاليدف االستراتيجي الذي تساىم مشاريع الو ازرة بتحقيقو.
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النشاطات الخاصة بإدارة المعرفة

عمى

الخطة

