
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ارةلخطة السنوية لوز ا  

2017لعام    
 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف املشروع اسم املشروع

 برنامج الحكومة االلكترونية

 إعادة هندسة االجراءات

إعادة تصميم/هندسة االجراءات الالزمة لتقديم الخدمات الحكومية 

واملساحة، إدارة التأمين الصحي، دائرة في كل من: دائرة االراض ي 

مراقبة الشركات ،وزارة الصحة، وزارة الداخلية ، وزارة الصناعة 

 والتجارة والتموين، وزارة املالية، وأمانة عمان

Jan-17 Dec-20 

 أتمتة الخدمات الحكومية
أتمتة الخدمات التي تم إعادة هندستها في كل من:  وزارة العمل، 

 واملساحة، دائرة مراقبة الشركات، وزارة السياحةدائرة االراض ي 
 مستمر مستمر

 بطاقة االحوال املدنية الذكية

يهدف املشروع الى تحديث البطاقة الشخصية الحالية و إصدار 

البطاقة الذكية بمواصفات عالية وعالمات أمنية يصعب تزويرها، 

مشفرة حيث أنها بطاقة عليها شريحة الكترونية محمية بمفاتيح 

، حسب آخر املواصفات العاملية وبسعة تخزينية مقدارها 
ً
 144تماما

كيلو بايت، حيث تحوي املعلومات األساسية و سيتم العمل على 

توفير تطبيقات متعددة يمكن إضافتها في املستقبل القريب بحيث 

تخدم املواطن مثل التأمين الصحي، الضمان االجتماعي، املعونات 

املزيد مما سيوفر على الحكومة وتحسن نوعية الوطنية، وغيرها 

 وجودة الخدمات االلكترونية املقدمة

Jan-16 Jan-17 

 نظام املراسالت الحكومية )تراسل(

 )املرحلة االولى والثانية(

تطوير وتفعيل نظام املراسالت االلكترونية على مرحلتين من خالل 

 دائرة الجمارك العامة:

مؤسسة حكومية مع  112الدواوين الرئيسية ل املرحلة األولى: ربط  -

 نظام تراسل.

املرحلة الثانية: ربط األنظمة الداخلية للمؤسسات الحكومية مع  -

 نظام تراسل.

Oct-16 Nov-17 

 بوابة الحكومة االلكترونية التفاعلية

إيجاد نقطة اتصال ومدخل واحد شامل للحصول على الخدمات 

االردنية ، وستوفر مرجعية واحدة  واملعلومات املتعلقة بالحكومة

للمواطن ملعرفة الخدمات الحكومية والحصول على الخدمات 

 اإللكترونية

May-15 Feb-17 



 مشاريع البنية التحتية

 تنفيذ عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية للحكومة االلكترونية مثل:

واالكشاك تطوير البنية التحتية ملركز االتصال الوطني          ·

 االلكترونية)الخدمات االستشارية(.

 مشروع حماية البريد االلكتروني.         ·

 .PKIتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العام           ·

 (IDPتطوير نظام إدارة هوية املستخدم)         ·

 مشاريع خاصة بالشبكة الحكومية االمنة.         ·

 (.EDMشامل إلدارة البيانات )تطوير النظام ال         ·

 .PKIاملوقع االحتياطي ملنظومة          ·

 (RADمنصة التطوير السريع للخدمات االلكترونية )         ·

 مستمر مستمر

الترويج للحكومة االلكترونية والخدمات 

 االلكترونية
 Jun-17 Nov-17 تعريف املواطنين باستخدام الخدمات اإللكترونية

 شبكة االلياف الضوئيةبرنامج 

 اقليم الجنوب -ربط شبكة االلياف الضوئية

الجنوب في محافظات -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة) صحية ، حكومية ،  846)الكرك ، الطفيلة، معان( لربط 

 تعليمية( في إقليم الجنوب

2015 Dec-18 

 اقليم الشمال -ربط شبكة االلياف الضوئية

الشمال في محافظات )  -تنفيذ شبكة االلياف الضوئيةاستكمال 

جهة )  صحية ،  664اربد ، جرش ، عجلون ، الرمثا ، املفرق( لربط 

 حكومية ، تعليمية(  في إقليم الشمال

2016 Dec-20 

 اقليم الوسط -ربط شبكة االلياف الضوئية

الوسط في محافظات  -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة )  صحية ،  723الزرقاء ، البلقاء ، مأدبا( لربط )عمان ، 

 حكومية ، تعليمية( في إقليم الوسط

2016 Dec-21 

 مديرية السياسات واالستراتيجيات

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2016املعلومات في املنازل 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

املعلومات لدى االسر في اململكة وتوفير املؤشرات وتكنولوجيا 

 الرئيسية

Sep-16 Sep-17 

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2017املعلومات في املنازل 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات لدى االسر في اململكة وتوفير املؤشرات 

 الرئيسية

Oct-17 Aug-18 

 Mar-17 Dec-17 مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في الشركات 2016مسح الشركات 



مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2015املعلومات في املنشآت 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

والخاصة في اململكة وتوفير وتكنولوجيا املعلومات في املنشآت العامة 

 املؤشرات الرئيسية

Mar-16 Apr-17 

مراجعة السياسة العامة للحكومة في قطاعي 

االتصاالت وتكنولوجيااملعلومات وقطاع 

 البريد

وثيقة حكومية لتحديد توجهات الحكومة في قطاعات االتصاالت 

مع وتكنولوجيا املعلومات والبريد لألعوام القادمة، وتأتي انسجاما 

وتعديالته بهدف خلق اطار  1995لسنة  13قانون االتصاالت رقم 

تشريعي متطور وفعال في خدمة االقتصاد الوطني، وملواكبة التطور 

 السريع لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد في العالم.

Apr-16 Dec-18 

مراجعة وتحديث البيئة القانونية لقطاع 

 تكنولوجيا املعلومات

)قانون حماية البيانات واملعلومات 

 الشخصية(

إطار تشريعي ينظم حماية البيانات الشخصية لألفراد في ضوء 

املعايير الدولية، بما يمكن الفرد من التحكم ببياناته ويضمن عدم 

إجراء أية عملية عليها إال بموافقته الشخصية الصريحة واملوثقة. 

وحماية البيانات الشخصية ويأتي القانون لتمكين التحول الرقمي 

اآلخذة بالتزايد مع تزايد االعتماد على التكنولوجيا في عصر االقتصاد 

 الرقمي.

Jan-15 Dec-17 

 قانون حق الطريق
اصدار قانون لتنظيم الحق في الطريق ملزودي خدمات االتصاالت 

 العامة
Feb-16 May-19 

تحسين مرتبة االردن عامليا في الحكومة 

 االلكترونية

دراسة التقارير الدولية وبيان فرص التحسين ونقاط القوة العداد 

 خطة عمل لتحسين مرتبة االردن عامليا في الحكومة االلكترونية
Jan-17 Sep-17 

 سياسة البيانات املفتوحة

تهدف السياسة الى إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات ) غير السرية 

الحكومية وتوفيرها بشكل حر واملوجودة لدى الجهات   أو املحمية(

 مع ضمان حماية الخصوصية ومجاني ملستخدميها

Jan-17 Jun-17 

 مديرية االستثمار والترويج

 Jan-17 Oct-17 انشاء مختبرات رقمية لالبتكار في محطات املعرفة DOTالتعاون مع مؤسسة 

برنامج تدريب البرمجة ومهارات 

 (RBK Bootcampاالتصال)

( خريج من 50تدريب مجاني على البرمجة  ومهارات االتصال  ل)

 RBKتخصصات تكنولوجيا املعلومات،  بالتنسيق مع   منظمة 

( واملفرق 25االمريكية )غير الربحية( ، في كل من محافظتي عمان )

(25.) 

Jan-17 Dec-17 

 GIPبرنامج تدريب  الخريجين الجدد 
وتكنولوجيا املعلومات في القطاع تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت 

 الخاص والجامعات
Jan-17 Dec-18 



)مهارات االتصال  GIPتدريب ملشتركي برنامج 

 وتطبيقات املوبايل(

 Soft Skillsضمن تدريب  GIPادراج الخريجين من متدربي برنامج 

 وتطبيقات املوبايل عن طريق محطات املعرفة
Jun-17 Dec-17 

 التجارية األردنية خارج اململكةترويج العالمة 
ترويج العالمة التجارية األردنية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات  خارج اململكة
Jan-17 Dec-17 

 دراسة الفرص االستثمارية

اعداد دراسة عن أهم الفرص االستثمارية في القطاع وأهم 

قطاع االتصاالت التحديات التي تواجه االستثمار املحلي واالجنبي في 

 وتكنولوجيا املعلومات

Feb-17 Dec-17 

 املوائمة بين العرض والطلب
 2016اعداد دراسة املوائمة بين العرض والطلب لخريجي عام  

 والخروج بالنتائج والتوصيات
Jul-17 Dec-17 

 مبادرة هواوي 

ملختبر جامعةاالمير الحسين  GUL Singleranإنشاء موقعين         .1

 ومختبر جامعة مؤتة.

تقديم وحدات عقد املؤتمرات بالصوت والصورة  لربط        .2

 وحدة(. 12قطاع التعليم والصحة. ) -القطاعات الحكومية

 دعم التحول للمدن الذكية       .3

Jan-17 Oct-17 

 Oracleمبادرة التدريب على 

من مختلف الجامعات األردنيةعلى  استاذ جامعي 20تدريب        .1

 (.TOTلغات البرمجة الحديثة )

طالب من الجامعات قبل التخرج ملدة شهرين )  25تدريب        .2

يعادل التدريب الصيفي قبل التخرج( األشهر األولى ضمن شركة 

Oracle   والشهر الثاتي ضمن شركات شركاءOracle. 

Jan-17 Sep-17 

 البريدمبادرة تفعيل مكاتب 

خريج على مهارات االتصال وخدمات الحكومة  330تدريب 

شهرا لتقديم الخدمات  12االلكترونية وتشغيلهم بمكاتب البريد ملدة 

 الحكومية االلكترونية والترويج لها

Jul-17 Dec-18 

 


