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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  13لسنة  1995وتعديالتو وقانون الخدمات البريدية

رقم  34لسنة .2007

ولغايات تمكين بيئة االستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،تعمل الو ازرة مع الجيات المعنية
عمى مراجعة التشريعات الخاصة بتسييل تأسيس الشركات ومنح قطاع تكنولوجيا المعمومات اعفاءات من
الضرائب والجمارك ومتابعة جميع التحديات التي تواجو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وريادي اإلعمال
في ىذا القطاع ،والتواصل مع الشركات الكبرى العالمية لالستثمار في االردن ،ومن خالل إطالق المبادرات التي

تعن ى بالخريجين الجدد ورعايتيم لالنخراط بسوق العمل بسالسة ،وتسميح الخريجين بكفاءات وميارات تقنية
وميارات االتصال ،األمر الذي يعتبر جاذباً لممستثمرين والميتمين بيذا السوق ،اضافة الى فتح القنوات لمتعاون
مع القطاع الخاص في االردن ومع الحكومات العربية واألجنبية لمتعاون الدولي في مجاالت نقل المعرفة وزيادة
استخدام التكنولوجيا عبر كافة القطاعات األخرى من خالل توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات لمتفاىم .وتقوم الو ازرة

بإطالق ورعاية ودعم لممبادرات التي من شانيا أن تترجم دور الو ازرة بما يتوافق مع السياسات الحكومية واالجندة

الوطني ة والرؤى الممكية .باإلضافة إلى دعم المبادرات التي تطمقيا جيات حكومية أو مؤسسات غير ربحية أو
تجارية تعنى برفع كفاءة خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وزيادة استخدام وسائل تكنولوجيا
المعمومات لجميع فئات المجتمع مثل مبادرة "تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
( ،")GIPبيدف دعم الخريجين ولمتخفيف من عبء البطالة عن طريق اكسابيم الخبرات العممية والميارات
الالزمة التي تساعدىم في االنخراط بسوق العمل.

ومن أىم البرامج التي تقوم الو ازرة عمى تنفيذىا برنامج الحكومة اإللكترونية وىو برنامج وطني تم اطالقو
بتوجييات من قبل صاحب الجاللة الممك عبدهللا الثاني ،ييدف إلى المساىمة في تحسين أداء الحكومة التقميدي
في مجال تقديم الخدمات وزيادة كفاءتيا ودقتيا واختصار الوقت ألداء األعمال ورفع مستوى رضى المواطنين

والمتعاممين مع الحكومة وخمق التكامل بين اإلدارات الحكومية.

يتمحور عمل برنامج الحكومة اإللكترونية بشكل أساسي حول تييئة وتطوير األطر التشريعية وانشاء وتطوير
البنى التحتية واعادة ىندسة وأتمتة عمميات الجيات الحكومية بشكل أفضل وأكثر فعالية ،إضافة إلى تأىيل
موظفي القطاع العام واكسابيم الميارات الالزمة لتقديم الخدمات اإللكترونية لممواطنين وفقاً ألفضل الممارسات

وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وبما يضمن أعمى مستوى من الكفاءة.

كما تنفذ و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ذات السعات العالية،
وتستخدم في تنفيذه أحدث التقنيات ،ويساىم البرنامج في خمق البنية التحتية االلكترونية كما سيساىم بشكل كبير
في عممية التنمية االقتصادية في األردن ،وسيخدم وبشكل أكثر كفاءة زيادة انتشار خدمة االنترنت في المممكة.
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انجازات الوزارة خالل الخطة االستراتيجية 5107-5105
حققت الو ازرة عدداً من االنجازات الرئيسية خالل االعوام  5107-5105التي من شأنيا تحقيق االىداف
تاليا عدداً من االنجازات الرئيسية لمو ازرة:
المؤسسية االستراتيجيةً ،

الهدف االستراتيجي االول :وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد
لضمان تطوره.
قامت الو ازرة بالعديد من المشاريع التي تصب في وضع وتحديث سياسات وتشريعات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات والبريد وتنفيذ الدراسات والمسوحات الداعمة لذلك ،وما يمي اىم االنجازات:
 .1مراجعة الخطة االستراتيجية لقطاع البريد.
 .2اعداد سياسة البيانات المفتوحة.

 .3دراسة تقييم واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .4وضع ارشادات االستخدام االمثل لإلنترنت.
 .5اطالق االستراتيجية الوطنية لرقمنة االقتصاد .Reach 2025

 .6تنفيذ عدة مسوحات ميدانية سنوية مثل مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المنازل
والمنشآت ومسح الشركات العاممة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .7استراتيجية أردن رقمي  2020والتي تحدد الخطوات إلطالق  500خدمة الكترونية من خالل  7و از ارت
و 6دوائر تابعة ليا بحمول العام .2020
 .8اعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية.
 .9تعديل قانون الجرائم االلكترونية.

 .10النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق اإللكتروني.
 .11إصدار تعميمات الربط البيني بين الدوائر الحكومية والتي تعمد إلزام الدوائر بربط أنظمتيا عمى نظام الربط
البيني الحكومي  GSBوتوفير جميع البيانات المتعمقة بيا.

الهدف االستراتيجي الثاني :زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من االستثمارات
تم إصدار قرار منح قطاع تكنولوجيا المعمومات حوافز إضافية وفقا لقانون االستثمار ،كما تم استقطاب عدد من
الشركات االجنبية والمحمية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات من خالل العمل المستمر لتحسين بيئة
األعمال وتقديم مزايا واعفاءات خاصة بالضرائب والجمارك ومن خالل مراجعة التشريعات والقوانين المتعمقة
باالستثمار ،أما عمى صعيد الشركات المحمية فقد تم استقطاب ما يزيد عن  150شركة محمية جديدة استثمرت
في غايات تكنولوجيا المعمومات.
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الهدف االستراتيجي الثالث :استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وادامتها
العم ل ج اري عم ى اس تكمال اج زاء م ن برن امج ش بكة األلي اف الض وئية ال وطني ،حي ث وص مت ع دد المؤسس ات
المربوط ة عم ى الش بكة ال ى ( )977موق ع حك ومي م ع نياي ة ع ام  2017موزع ة كالت الي )675( :جي ة تعميمي ة،

و( )98جي ة ص حية ،و( )204جي ة حكومي ة .حي ث ت م االنتي اء م ن رب ط ( )507موق ع ف ي اقم يم الش مال مني ا
( )379جية تعميمية و( )53جية حكومية و( )75جي ة ص حية ،وت م االنتي اء م ن رب ط ( )109موق ع ف ي اقم يم
الجنوب منيا ( )65جية تعميمية و( )31جية حكومي ة و( )13جي ة ص حية ،وف ي اقم يم الوس ط ت م االنتي اء م ن

رب ط ( )361موق ع مني ا ( )231جي ة تعميمي ة و( )120جي ة حكومي ة و( )10جي ة ص حية .كم ا وقام ت ال و ازرة
باإلشراف عمى أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة حيث تم إصالح  %100من القطوعات خالل  24ساعة.

الهدف االستراتيجي الرابع :توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم لكافة المؤسسات
الحكومية لمتحول االلكتروني
قامت الو ازرة بالعمل عمى عدة مشاريع بيدف انجاز برنامج الحكومة االلكترونية وقد حققت االنجازات التالية:
 .1إطالق بوابة الحكومة اإللكترونية  www.jordan.gov.joوالتي تمكن المواطن من الولوج إلى كافة
الخدمات الحكومية والتواصل مع الحكومة بشكل تفاعمي وايصال جميع متطمبات المواطنين.

 .2وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة عمى بوابة الرسائل القصيرة الى ( )101مؤسسة مع نياية
عام .2017
 .3وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة عمى مركز االتصال الوطني الى ( )40مؤسسة مع نياية
عام  ،2017حيث يتم تقديم خدمات حكومية لممواطنين عبر االتصال عمى رقم موحد.

 .4وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة عمى الشبكة الحكومية االمنة الى ( )110مؤسسة.
 .5وصل عدد الخدمات المفعمة عمى المستوى الوطني الى ( )135مع نياية عام .2017
 .6تم اعادة ىندسة ( )201خدمة حكومية خالل عام .2017
 .7تنفيذ بيئة الحوسبة السحابية  Cloud Computingالخاصة بالحكومة األردنية والتي توفر منصة

لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية حيث كانت تتطمب ىذه التطبيقات استثما اًر كبي اًر
في أجيزة الحواسيب والبنية التحتية مما سيترتب عميو توفير كمف التشغيل ورفع األداء وتحقيق سرعة

االستجابة وقد تم االنتياء أيضا من توسعة المنصة -المرحمة االولى (Cloud

Computing

.)Expansion

 .8تنفيذ مفتاح البنية التحتية ( )PKIوالذي يعتبر من أىم المشاريع التي ستوفر البنية التحتية اآلمنة
لضمان أمن وحماية التطبيقات والبرمجيات والعمميات التي من شأنيا ان تسمح باستخدام الخدمات
االلكترونية بشكل آمن.
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 .9إصدار ما يقارب  3ماليين بطاقة ذكية تحتوي عمى شريحة إلكترونية تتضمن العالمات الحيوية
لحاممييا والتوقيع اإللكتروني وامكانية إضافة تطبيقات إلكترونية لمبطاقة حيث أن ىذه البطاقات مؤىمة

الستقبال التطبيقات الخاصة بالحياة اليومية لممواطن لتسييل المعامالت الحكومية بشكل إلكتروني.
 .10تم العمل عمى انشاء جائزة خاصة بالحكومة اإللكترونية وذلك بالعمل مع مركز الممك عبدهللا الثاني
لمتميز ،بيدف تفعيل التحول الى المعامالت والخدمات االلكترونية وتحفيز المؤسسات الحكومية لتطبيق

مفيوم التحول لمحكومة اإللكترونية ،حيث تم وضع معاييرىا وآلية تقييميا وتطوير الموقع اإللكتروني

الخاص بيا وتم اطالقيا رسمياً في عام .2017

 .11االنتياء من بناء منصة تطوير الخدمات االلكترونية الحكومية(.)RAD
 .12االنتياء من تقييم احتياجات المؤسسات الحكومية لبناء مركز اتصال موحد واالنتياء من مرحمة الشراء
لبناء مركز االتصال.

 .13ربط  19مؤسسة حكومية عمى نظام الربط البيني الحكومي .Government Service Bus
 .14اطالق تطبيقات عمى اليواتف الذكية لدائرة االراضي والمساحة ومؤسسة الضمان االجتماعي وىيئة
تنظيم النقل البري وو ازرة العدل.
 .15إنشاء حساب حكومي واحد باسم الحكومة االردنية عمى متجري أبل وآندرويد واستضافة  10تطبيقات
لممؤسسات الحكومية عمى ىذا الحساب.

 .16البدء بمشروع تراسل والذي ييدف الى انشاء نظام آلي لتسييل عمميات المراسالت بين مختمف الجيات
الحكومية بما يضمن توفير الورق والوقت والجيد.
 .17اطالق عشر خدمات تقدم حصريا بطريقة الكترونية في كل من و ازرة العدل وأمانة عمان ومؤسسة
الضمان االجتماعي ودائرة االراضي والمساحة.

الهدف االستراتيجي الخامس :إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

قامت الو ازرة بإطالق وتبني عدة مبادرات ىادفة الى رفع كفاءة الخريجين وزيادة انتشار وسائل االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات ،وما يمي ىي اىم االنجازات:
 .1تم تدريب وتشغيل ( )944خريج جامعي من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خالل برنامج
تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعميم

الميني والتقني -و ازرة العمل  ،حيث تم توظيف ( )624من ابناء المحافظات خالل االعوام -2015
 ،2017ووصل عدد االناث المستفيدات من البرنامج الى ( )661ووصل اجمالي عدد المستفيدين الى
( )3403منذ انطالق البرنامج في ايار .2009
 .2تم تدريب ( )64خريج من تخصصات تكنولوجيا المعمومات عمى البرمجة وميارات االتصال بالتنسيق مع
منظمة  RBKاالمريكية.

 .3تم تدريب ( )442متدرب ضمن محطات المعرفة بالتعاون مع مؤسسة  DOTالكندية.
 .4تم تدريب ( )170خريج من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع شركة ىواوي.
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 .5تم تدريب  15أستاذ جامعي عمى لغات البرمجة الحديثة وتدريب  25طالب من الجامعات ضمن شركة
 Oracleوضمن الشركات شركاء .Oracle

 .6تم تدريب  330خريج عمى ميارات االتصال وخدمات الحكومة االلكترونية وتشغيميم لمدة سنة ضمن
مكاتب البريد.
الهدف االستراتيجي السادس :تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية
قامت المجنة االجتماعية وفريق المسؤولية المجتمعية بعدة نشاطات خالل االعوام  2017-2015والتي تصب
في عدة مجاالت وىي:

 .1مساعدة األقل حظاً في المجتمع األردني من خالل توزيع طرود الخير وعمل افطارات لأليتام
والمحتاجين في شير رمضان وتنفيذ حممة شتا " كرمك دفاىم".
 .2التبرع بالدم.
 .3التوعية 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  2017الى  %85رغم 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 .حيث ارتفع
معدل رضى الموظفين من  %71.42في عام  2014الى  %74.66في عام  2017وانخفض معدل
الدوران الوظيفي من  %13.55في عام  2015الى  %6.74في عام .2017

 المحور الثاني :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 ( )6عمميات خالل الفترة  2017-2015لتصل نسبة العمميات
المؤتمتة في الو ازرة الى  %71مما ساىم بشكل كبير في تحسين ورفع كفاءة العمل الداخمي لكافة المتعاممين

داخمياً وخارجياً.

كما تم بناء مصفوفة مؤشرات قياس األداء عام  2012وتحديثيا عام  2014وأتمتيا في عام 2016
وتطوير وأتمتو تقاريرىا في عام  .2017يتم بشكل سنوي مراجعة وتحديد المستيدفات بناء عمى االنجاز
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الفعمي لنتائج المؤشرات ،والمقارنات المعيارية وتقارير اعادة ىندسة العمميات ويتم مناقشتيا مع مدراء

المديريات.

تعتمد الو ازرة مصفوفة مؤشرات قياس األداء لمعمميات ،وتقاس دورياً ويستخرج منيا تقارير دورية توضح
مدى كفاءة وفاعمية أداء العمميات ويتم مشاركتيا مع المعنيين من أصحاب العالقة ومناقشتيا لمتحسين عمى

نتائجيا.
 المحور الثالث :ادارة المعرفة

قامت الو ازرة خالل الفترة  2017-2015عمى ترسيخ وتجذير مفيوم ادارة المعرفة ومأسستو في كافة

االجراءات والعمميات ذات العالقة مما كان لو اثر 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 االمثل لممعرفة الضمنية والصريحة من خالل نقميا واالستفادة منيا.

المنهجية المتبعة إلعداد الخطة االستراتيجية
اعتمد اعداد الخطة االستراتيجية ( )5151-5108عمى تحديد اطار مستقبمي طموح لمعمل ضمنو في قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والذي من شأنو رسم مالمح رؤية مستقبمية تخدم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،وتم بناء الخطة االستراتيجية من خالل النيج التشاركي باشراك شركائيا الداخميين والخارجيين.
توضح الخطة االستراتيجية لمو ازرة الغايات األساسية المراد تحقيقيا خالل الفترة التي تغطييا الخطة والمنبثقة من
رؤية االردن  5155والسياسة 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.
وتبين الخطة االست ارتيجية 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.
طورت الو ازرة اآللية المتبعة في تحميل البيئة الداخمية والخارجية وذلك لضمان شمولية التحميل ،فقد استخدمت
لتحميل البيئة الداخمية أسموب ( )7Sوتحميل البيئة الخارجية أسموب ( )PESTELضمن محاور التحميل الرباعي
(.)SWOT
تستخدم الو ازرة منيجية بطاقات االداء المتوازن ( )Balanced Scorecardوالتي تعمد إلى إيجاد التوازن في
التخطيط االستراتيجي من خالل أربعة محاور وىي المحور المالي ،محور العمالء ومحور العمميات الداخمية

ومحور النمو والتعمم.
تاليا أىميا:
وعميو تضمنت عممية اعداد الخطة االستراتيجية عدة مراحل ً
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 .0تحديد ودراسة مدخالت الخطة االستراتيجية:

تم االستناد في بناء الخطة االستراتيجية عمى دراسة وتحميل مدخالت الخطة االستراتيجية لوضع االطار العام

لمخطة والتي تتمثل ب :
 .0وثيقة االردن  5155واالىداف الوطنية والمبادرات الممكية.
 .5السياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد .5105
 .3االستراتيجية الوطنية لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (.)National ICT Strategy
 .4الخطة االستراتيجية السابقة لألعوام .5107-5105
 .5دراسة البيئة الداخمية والخارجية .

 .6التقارير العالمية الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 .7المؤشرات القطاعية .
 .8المقارنات المعيارية لمرؤية والرسالة.
 .9متطمبات وتوقعات الشركاء.

 -وثيقة االردن  :5155قامت الو ازرة بالمشاركة في صياغة وثيقة االردن 5155من خالل المشاركة 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.
 االهداف الوطنية التي تساىم الو ازرة بيا ،وىي:


تحسين مستوى الخدمات المقدمة لممواطنين والعدالة في توزيعيا

خمق بيئة استثمارية جاذبة قادرة عمى جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات

المحمية


بناء جيل قادر عمى االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

 المبادرات الممكية التي تساىم الو ازرة بيا ،وىي:

الحكومة االلكترونية



التعميم



الصحة



جائزة الممك عبد هللا الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية

 التقــــارير العالميــــة الخاصــــة بقطــــاع االتصــــاالت وتكنولوجيــــا المعمومــــات :تض منت التقري ر الع الميلتكنولوجي ا المعموم ات الص ادر ع ن المنت دى االقتص ادي الع المي وتقري ر الحكوم ة اإللكتروني ة الص ادر

عن األمم المتحدة.
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 .5صياغة الخطة االستراتيجية :5151-5108

قامت لجنة التخطيط العميا بصياغة الخطة االستراتيجية  5151-5108باالستناد الى مدخالت الخطة
االستراتيجية التي تم تحديدىا ودراستيا والخروج بالصيغة االولية لمخطة من خالل عدد من االجتماعات

وحمقات العصف الذىني ،ثم تم عرض مسودة الخطة االستراتيجية  5151-5108عمى الشركاء الداخميين
والشركاء الخارجيين أصحاب القرار ألخذ آرائيم ومالحظاتيم ومتطمباتيم لعكسيا عمى مسودة الخطة
االستراتيجية والخروج بالصيغة النيائية لمخطة.
 .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.

 .4تحديد 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.

 .5تحديد المبادرات والمشاريع االستراتيجية:

تم تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عمييا خالل الثالث سنوات القادمة بشكل عام وتحديد
المشاريع التي سيتم العمل عمييا لعام  5108واعداد 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 وضمان العمل عمى تحقيق االىداف االستراتيجية.

دراسة البيئة الداخمية والخارجية
تم عمل دراسة لمبيئة الداخمية والخارجية التي تؤثر عمى تنفيذ استراتيجية الو ازرة وتحقيقيا ألىدافيا من خالل
تحميل البيئة الداخمية بأسموب ( )7Sوتحميل البيئة الخارجية بأسموب ( )PESTELضمن محاور التحميل الرباعي
( )SWOT Analysisلنقاط القوة والضعف والفرص والتيديدات لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات:
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البيئة الداخمية

العوامل

الداخمية
االستراتيجية

الهيكل التنظيمي

نقاط القوة

نقاط الضعف

ق .1وج ود اس تراتيجية ناض جة لم و ازرة من ذ ع ام

ض .1قم ة نش ر ال وعي ب دور ال و ازرة ف ي القطاع ات وع دم

 5002وي تم مراجعتي ا وتح ديثيا بش كل دوري

ايالء حمالت التوعية أىمية

وتشاركي.

ض .2تغيير التوجيات مع تغيير القيادات.

ق .2وج ود ىيك ل تنظيم ي دين اميكي يواك ب

ض .3ع دم وض وح بع ض الص الحيات الممنوح ة

التغييرات في الو ازرة

ألصحابيا

ق .3قنوات اتصال داخمي مفتوحة.
ق .4وجود نظام مطور وفع ال لتطبي ق وتوثي ق كاف ة
النظم االدارية
والتقنية

والمالية

االجراءات والعمميات.

ض .4تكرار حاالت عدم المطابقة في بعض التطبيقات.

ق .5تحدد موازنة الو ازرة بناء عمى دراسات واضحة

ض .5نق ص المنص ات اإللكتروني ة الخاص ة باالبتك ار

لمكمف المتوقعة.

والمعرفة

ق .6ت وفر االحتياج ات التكنولوجي ة لم وظفي ال و ازرة
من اجيزة حاسوب وبرامج متخصصة وغيرىا.
المهارات
الموارد البشرية
االنماط االدارية

ض .6نقص في أعداد الموظفين ،نسبة لحجم العمل.

ق .7وجود موظفين ذو خبرة وكفاءة عالية.

ض .7عدم القدرة عمى االحتفاظ بالموظفين.

ق .8وجود دليل واضح لوصف وتطبيق الوظائف.
ق .9وجود آلية لتقيم اداء الموظفين وتدريبيم.

ض .8ع دم الق درة عم ى اس تقطاب بع ض الخب رات
والكفاءات بسبب اجراءات ديوان الخدمة المدنية.

ق .11اتباع سياسة الباب المفت وح وتش اركية اإلدارة.

ض .9ع دم وض وح انظم ة التحفي ز وتش جيع االبتك ار

ق .11وجود فرق عمل لتنفيذ المشاريع.

واالبداع.

القيم الجوهرية
والثقافة

المؤسسية

-

ق .12وجود منظومة من القيم المؤسسية.

البيئة الخارجية

العوامل

الخارجية

التهديدات

الفرص
ف .1رؤي ة ودع م جالل ة المم ك لقط اعي االتص االت
وتكنولوجيا المعمومات لموصول إلى اقتصاد رقمي.
ف .2ت وفر ال دعم م ن الجي ات المعني ة لممب ادرات

العوامل السياسية

المس اىمة ف ي تحقي ق األى داف الوطني ة واالس تراتيجية
لمقطاعات.
ف .3عالقات جيدة مع الحكومات اقميمياً ودولياً.
ف .4ت وفر الثق ة ل دى الجي ات المانح ة والمؤسس ات
المتعاممة مع الو ازرة.
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ت .1عدم استقرار المنطقة سياسياً وأمنيا.
ت .2ع دم تواج د ال و ازرة ف ي المحاف ل الوطني ة والدولي ة
بالدرجة الكافية.

العوامل

االقتصادية

ف .5ت وفر المن اخ المناس ب لج ذب االس تثمارات ف ي

ت .3وج ود البطال ة ف ي قط اع االتص االت وتكنولوجي ا

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

المعمومات.

ف .6وج ود م نح خارجي ة موجي ة ل ألردن لتموي ل

ت .4المنافس ة االقميمي ة والدولي ة ف ي قط اعي

المشاريع التنموية.

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

ف .7مجتم ع فت ي ونس بة التعم يم في و مرتفع ة ب ين
الشباب.
العوامل

االجتماعية

ف .8انتش ار ثقاف ة التمي ز م ن خ الل المش اركة ف ي
ج ائزة المم ك عب دهللا الث اني لتمي ز األداء الحك ومي
والشفافية.
ف .9ارتف اع نس بة انتش ار الي اتف المتنق ل واالنترن ت
عريض النطاق في االردن.

ت .5ع دم تع اون المؤسس ات الحكومي ة الش ريكة ف ي
إنجاز األعمال المطموبة.
ت .6قمة الكوادر المؤىم ة ف ي المؤسس ات الحكومي ة ف ي
مجال تكنولوجيا المعمومات.
ت .7ع دم وع ي القطاع ات االخ رى بأىمي ة قط اع
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
ت .8ع دم وع ي المجتم ع االردن ي بض رورة اس تخدام
الخدمات االلكترونية.

ف .11توفر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة.
ف .11و ازرة ديناميكي ة تس تجيب لنم و الس وق الس ريع
العوامل التقنية

وتطور القطاع.
ف .12التوج و الع المي ال ى اس تخدام االتص االت

ت .9بع ض المؤسس ات الحكومي ة تفتق ر لمجاىزي ة
التكنولوجية مما يعيق عمل الو ازرة.

وتكنولوجيا المعمومات في جميع القطاعات األخرى.
ف .13وج ود ادارة واعي ة بأىمي ة البيئ ة ووج ود ع دد
كبي ر م ن المش اريع التنفيذي ة والمتض منة مش اريع لتقمي ل
العوامل البيئة

استيالك الطاقة.
ف . 14وج ود ش راكات اس تراتيجية م ع منظم ات

ت .10نق ص ف ي ترس يخ ثقاف ة المحافظ ة عم ى البيئ ة
لدى كافة الموظفين.

لممحافظة عمى البيئة.
العوامل التشريعية

ف .15العم ل المس تمر لت وفير البيئ ة التش ريعية
والتنظيمية المالئمة.

ت .11ت أثر قط اع االتص االت وتكنولوجي ا المعموم ات
بالبيئة التش ريعية والتنظيمي ة المحيط ة وف رض الض رائب
عمى القطاع.
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وكمخرج لجميع المدخالت السابقة قامت الو ازرة بإعداد استراتيجيتيا لألعوام 5151-5108

الرؤيــــة
" قطاعات رقمية مستدامة وآمنة من أجل مجتمع ُمتصل"

الرسالـــة
"تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية واالرتقاء بالبنى التحتية لتمكين التحول الرقمي وتحفيز االبداع
واالبتكار"

القيــم المؤسسيــة
 .0المهنية:

تطبي ق الممارس ات الفض مى ف ي العم ل وتغمي ب الموض وعية واالعتم اد

عم ى

األس س العممي ة التخ اذ الق رار وض مان التط ور المين ي لمم وظفين بحس ب الكف اءة
والجيد والمؤسسية في العمل.
 .5العمـل بـروح الفريـق :نعم ل كفري ق واح د يؤي د أعض اؤه بعض يم ال بعض ف ي الس عي نح و رؤي ة ال و ازرة
وأىدافيا االستراتيجية
 .3العدالة:

تطبيق مفاىيم العدالة في اجراءات وعمميات وسياسات الو ازرة وبما يض من تحقي ق

 -----------مبادئ النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص .4النزاهة:

االلت زام بمع ايير الص دق والش فافية واس تخدام الس مطة الموكم ة لمم وظفين بمس ؤولية

------------مع تجنب أي تضارب في المصالح والسعي إلى كسب ثقة الجميور والحفاظ -- ----------عمييا. .5االحترام:

يتعامل الموظفون مع بعضيم باحترام ويقدرون خبرات وآراء كل منيم.
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عوامل النجاح األساسية
ىنالك عدة عوامل اساسية لنجاح العمل عمى االستراتيجية وضمان استدامتيا وتحقيق االىداف المرجوة منيا
وتندرج ىذه العوامل ضمن ثالثة محاور رئيسية وىي:
 -تعظيم االستفادة من موازنة

 -تدريب الموظفين ورفع

الحكومة واستغالليا في

قدراتيم.

مشاريع تصب في تحقيق

 -تحفيز الموظفين عمى

االىداف االستراتيجية لمو ازرة.

االبداع.

 -التواصل الدائم مع جيات

 -المساواة بين الجنسين في

خارجية لتوفير منح خارجية

التوظيف وخصوصا في

لدعم المشاريع.

المناصب القيادية.

 -االستغالل االمثل لقدرات

 -التخطيط السميم.

الموظفين لتنفيذ مشاريع

 -مراقبة وتقييم االداء.

داخمياً.

 تقوية العالقة مع الشركاء من خالل التواصل الدائم. تنفيذ مشاريع مشتركة مع جيات اخرى من القطاع العاموالخاص لتحقيق اىداف مشتركة.

واستنادا الى المحاور الثالثة الستدامة العمل لتحقيق االستراتيجية تم استخالص العوامل االساسية لمنجاح التالية:
 .0توفر الموارد المالية.

 .5توفر 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
.5

وتوطيد سبل التعاون.

وعي القطاعات االخرى بأىمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.

 .6االستقرار السياسي واالقتصادي.
 .7االخذ بعين االعتبار إدارة التغيير لمثقافة الموجودة حالياً في المجتمع.
 .8وجود تواصل مستمر ومساندة دائمة من قبل الشركاء.
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األهداف المؤسسية االستراتيجية
 اعداد سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد لضمان التحول الرقمي.
 تشجيع االستثمار ودعم االبداع واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي االعمال واطالق المبادرات في
مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
 استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وادامتها.
 توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم لكافة المؤسسات الحكومية لمتحول الرقمي.
 التوسع في نشاطات المسؤولية المجتمعية لتشمل كافة المحافظات.
 تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي.
تعمل الو ازرة عمى قياس االنجاز عمى االىداف االستراتيجية من خالل عدة مؤشرات قياس اداء موضحة في
الجدول التالي
مؤشر القياس

الهدف المؤسسي االستراتيجي

ادارة البرنامج/المديرية
المسؤولة

انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في اعداد سياسات واستراتيجيات
القطاع من المخطط
انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في تحديث القوانين الناظمة

لمقطاع واعدادىا من المخطط

انجاز مشاريع المسوحات والدراسات المتعمقة بقطاع االتصاالت
اعداد سياسات وتشريعات

لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات والبريد لضمان
التحول الرقمي

وتكنولوجيا المعمومات والبريد من المخطط
نسبة انتشار الياتف المتنقل بالنسبة لعدد السكان
نسبة انتشار االنترنت بالنسبة لعدد السكان
نسبة انتشار اليواتف الذكية (في االسر االردنية)
حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمميون)
اعداد مشغمي الخدمات البريدية
ترتيب االردن في مؤشر القوانين المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات
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مديرية السياسات
واالستراتيجيات

حجم االستثمار (مميون دينار)
عائدات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (مميون دينار)
تشجيع االستثمار ودعم
االبداع واالبتكار بما في ذلك

رعاية ريادي االعمال واطالق
المبادرات في مجال

االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات

ترتيب االردن في مؤشر بيئة االعمال واالبتكار
عدد المستفيدين من المبادرات التي تم اطالقيا سنوياً

مديرية االستثمار والترويج

نسبة تشغيل المستفيدين من مبادرة ( GIPعدد المتدربين الذين تم توظيفيم
بعد التدريب/عدد المتدربين الكمي)
ترتيب االردن في محور االستخدام التكنولوجي
عدد العاممين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
عدد المدارس المربوطة عمى الشبكة لكافة األقاليم(تراكمي)

استكمال الشبكة الحكومية

ذات النطاق العريض وادامتها

عدد الجيات الحكومية المربوطة عمى الشبكة لكافة األقاليم(تراكمي)
عدد المراكز الصحية المربوطة عمى الشبكة لكافة األقاليم (تراكمي)

إدارة برنامج شبكة االلياف
الضوئية الوطني

نسبة قطوعات الشبكة التي تم إغالقيا الى قطوعات الشبكة الكمية
عدد الخدمات اإللكترونية المفعمة عمى المستوى الوطني(تراكمي)
توفير البنية التحتية

والخدمات المشتركة وتقديم
الدعم لكافة المؤسسات

الحكومية لمتحول الرقمي

عدد الخدمات التي تم اعادة ىندستيا(تراكمي)
انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في البنية التحتية لمحكومة

االلكترونية

إدارة برنامج الحكومة
االلكترونية

نسبة استخدام الخدمات إلكترونياً
ترتيب االردن في مؤشر تطور الحكومة االلكترونية
انجاز الخطة السنوية لممسؤولية المجتمعية

التوسع في نشاطات

المسؤولية المجتمعية لتشمل
كافة المحافظات

عدد أنشطة المجنة االجتماعية
نسبة المشاركين بأنشطة المجنة االجتماعية من عدد الموظفين االجمالي
نسبة التخفيض في كميات المياه والكيرباء والمحروقات والورق
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المجنة االجتماعية

نسبة انجاز خطة التدريب السنوية
معدل رضى الموظفين العام
معدل تقييم اداء الموظفين

مديرية الشؤون االدارية

معدل الدوران الوظيفي
نسبة الموظفين الذين تقدم تقييم أدائيم عن العام السابق
نسبة الموظفين المتدربين الى العدد الكمي
نسبة االنفاق الرأسمالي
تطوير وتحفيز كفاءة األداء
المؤسسي

نسبة الوفر في النفقات الجارية

مديرية الشؤون المالية

االنحراف عن الموازنة السنوية
عدد العمميات المبسطة تراكمياً
عدد العمميات المؤتمتة تراكمياً

معدل رضى متمقي الخدمة والشركاء
عدد حاالت عدم المطابقة الناتجة عن عمميات التدقيق الداخمي عمى

مديرية ادارة المشاريع
وتطوير االداء المؤسسي

االجراءات الداخمية لمو ازرة
نسبة انجاز أىداف استراتيجية المعرفة سنوياً

نسبة توفر أجيزة الحاسوب الى عدد الموظفين

نسبة توفر االنترنت والبريد االلكتروني لمموظفين
نسبة حصر المعارف الصريحة
نسبة حصر المعارف الضمنية
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فريق ادارة المعرفة

مخطط الربط االستراتيجي ()SLM
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مصفوفة ربط األهداف المؤسسية االستراتيجية بأهداف المديريات وادارة البرامج
أهداف المديريات وادارات البرامج

الهدف المؤسسي االستراتيجي

ادارة البرنامج/المديرية
المسؤولة

إعداد ومراجعة السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الخاصة
بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد.
اعداد سياسات وتشريعات لقطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
والبريد لضمان التحول الرقمي

إجراء  2مسح سنويا واجراء الدراسات االقتصادية المتخصصة
لتوفير المعمومات والبيانات الكمية والنوعية بشكل دوري لقطاعي
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد.

مديرية السياسات
واالستراتيجيات

إعداد وتحديث السياسات واالستراتيجية الوطنية لمتحول الرقمي.
تمكين البيئة التنظيمية واالستثمارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
تشجيع االستثمار ودعم االبداع

واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي
االعمال واطالق المبادرات في
مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات

المعمومات .
تشجيع االستثمار المحمي واألجنبي وتوجيو االستثمارات في قطاع
االتصاالت تكنولوجيا المعمومات.

مديرية االستثمار
والترويج

متابعة االتفاقيات الدولية والمبادرات االلكترونية والبحث عن
مصادر التمويل لدعم مشاريع الو ازرة.
استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية الوطني في محافظات

الجنوب (الكرك  ،الطفيمة  ،معان) لربط  846جية (صحية،
حكومية  ،تعميمية) مع نياية عام .2018
استكمال تنفيذ شبكة األلياف الضوئية الوطني في محافظات

استكمال الشبكة الحكومية ذات
النطاق العريض وادامتها

الشمال (اربد ،جرش ،عجمون ،الرمثا ،المفرق) لربط  664جية
(صحية  ،حكومية  ،تعميمية) مع نياية عام .2019
استكمال تنفيذ شبكة األلياف الضوئية الوطني في محافظات
الوسط (عمان ،الزرقاء ،البمقاء ،مأدبا) لربط  723جية (صحية،
حكومية ،تعميمية) مع نياية عام . 2020
تشغيل الشبكة .24/7
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إدارة برنامج شبكة

االلياف الضوئية الوطني

توفير البنية التحتية والخدمات

استكمال وتطوير البنية التحتية الالزمة لمتحول االلكتروني.

المشتركة وتقديم الدعم لكافة

اعادة ىندسة  725خدمة حكومية مع نياية عام .2020

الرقمي

أتمتو حوالي  500خدمة حكومية مع نياية عام .2020

المؤسسات الحكومية لمتحول

التوسع في نشاطات المسؤولية

المجتمعية لتشمل كافة المحافظات

المساىمة في تحمل المسؤولية المجتمعية لمو ازرة تجاه المجتمع
المحمي.

إدارة برنامج الحكومة
االلكترونية

المجنة االجتماعية

رفع نسبة إنجاز مديرية الشؤون اإلدارية لعام  2018بنسبة %10

وبنسبة انجاز ال تقل عن  %80من خالل توفير الخدمات الالزمة
لموظفي الو ازرة بشكل فعال من حيث التكمفة وفي الوقت المناسب.
رفد الو ازرة بقوى عاممة مؤىمة ومتنوعة تدعم تحقيق رؤية ورسالة

مديرية الشؤون االدارية

وأىداف الو ازرة وتدريبيا والحفاظ عمييا.
خمق بيئة تعمل عمى تحفيز الموظفين وتشجيعيم عمى االبداع
واالبتكار والتميز.
تطوير وتحفيز كفاءة األداء
المؤسسي

االستغالل االمثل لمموارد الرأسمالية المتاحة وتوجيييا نحو تحقيق
االىداف االستراتيجية لمو ازرة ليصل االنفاق الرأسمالي الى %94
مع نياية عام .2020
تأمين احتياجات برامج ومديريات ووحدات الو ازرة بالمواد والخدمات

مديرية الشؤون المالية

ومتابعة تسميميا بالكميات المناسبة والوقت المناسب والسعر
المناسب والجودة المناسبة والمصدر المناسب.
تقييم أداء الو ازرة وعكس نتائج المتابعة والتقييم عمى سياسات
الو ازرة واستراتيجياتيا وخططيا كتغذية راجعة لتطويرىا.

القياس الدوري لمؤشرات الكفاءة والفاعمية لنظام ادارة الجودة

لغايات التحسين المستمر.
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مديرية ادارة المشاريع

وتطوير االداء المؤسسي

ممحق :مصفوفة ربط االهداف االستراتيجية بالمشاريع والمبادرات االستراتيجية لعام 5108
المشاريع المرتبطة بتحقيق االهداف االستراتيجية

الهدف المؤسسي االستراتيجي

السياسة العامة لمحكومة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع
البريد
اعداد سياسات وتشريعات لقطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

والبريد لضمان التحول الرقمي

اعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني
تفعيل سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في األردن
قانون حماية البيانات والمعمومات الشخصية
قانون حق الطريق
اعداد استراتيجية لمحكومة االلكترونية 2020-2017
تنفيذ المسوحات السنوية
تدريب خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
تدريب  330خريج عمى ميارات االتصال وخدمات الحكومة االلكترونية

تشجيع االستثمار ودعم االبداع

واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي
االعمال واطالق المبادرات في مجال

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

وتشغيميم بمكاتب البريد لمدة  12شي ار لتقديم الخدمات الحكومية االلكترونية
والترويج ليا
رعاية محطات المعرفة
رفع الكفاءات بتدريب  144خريج اتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى احدث

لغات البرمجة المستخدمة عالميا وتبعا الحتياجات سوق العمل المحمي والعالمي
 ،باإلضافة الى تدريب ميارات االتصال والمغة االنجميزية
دراسة الفرص االستثمارية
استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقميم الجنوب

استكمال الشبكة الحكومية ذات

النطاق العريض وادامتها

استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقميم الشمال
استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقميم الوسط
صيانة الشبكة

توفير البنية التحتية والخدمات
المشتركة وتقديم الدعم لكافة

المؤسسات الحكومية لمتحول الرقمي
التوسع في نشاطات المسؤولية

المجتمعية لتشمل كافة المحافظات

اعادة ىندسة االجراءات في  13جية حكومية
توفير البنية التحتية المساندة لعممية التحول االلكتروني
أتمتو الخدمات الحكومية في  13جية
النشاطات الخاصة بفريق المسؤولية المجتمعية
مشروع الطاقة الشمسية -المرحمة الثانية

تطوير وتحفيز كفاءة األداء

المؤسسي

استبدال نظام التكييف في المبنى
استبدال نظام ادارة المبنى
تنفيذ خطة االستبيانات الداخمية والخارجية
مراجعة وتحسين العمميات وفقا لمنيجية التعمم والتحسين المستمر
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