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 كممة معالي الوزيرة  مجد شويكة

 

 

، والذي يبين 2016يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمعام 
المستقبمية التي تعمل الوزارة عمى تنفيذىا أىم إنجازات الوزارة خالل ىذا العام، والتطمعات والمشاريع 

في إطار رؤية جاللة الممك عبد اهلل الثاني الرامية إلى تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعمومات األردني.

، حيث  تولت الوزارة 2002أنشئت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في شير نيسان عام 
بقطاعات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والبريد في المممكة  مسؤولية وضع السياسات الخاصة

األردنية الياشمية، وتقوم بتقديم كافة أوجو الدعم لممبادرات المتعمقة بتكنولوجيا االتصاالت 
والمعمومات عمى المستوى المحمي وزيادة الوعي حول استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات من 

سكانية وفقا لخطة شمولية، كما وتقوم بتيسير التقاطعات بين تكنولوجيا قبل كافة القطاعات ال
المعمومات واالتصاالت وغيرىا من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصحة والتعميم 
والتركيز عمى نشر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تمك القطاعات ودعم تطوير المحتوى 

محمي، وال بد من اإلشارة إلى أن تحقيق الوزارة ألىدافيا يكون من خالل تعزيز االلكتروني العربي وال
 الشراكة الفاعمة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

 



 
 

 3  

 

نؤكد في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اعتزازنا بيذه المرحمة التي وصمنا إلييا من التطور و 
منا بوعودنا وبالمسؤولية التي نحمميا تجاه وطننا ليبقى األردن ذخرًا ألبنائو ونموذجًا والنمو، وعمى التزا

 لمبمد المتحضر الحر. 

واخيرا فإنني أتوجو بالشكر الجزيل والتقدير  الى جميع الزمالء العاممين في الوزارة عمى جيودىم 
جميعًا لخدمة وطننا الغالي بما سائاًل المولى عز وجل أن يوفقنا  المبذولة في تحقيق ىذا االنجاز

يسيم في إعالء صرحو وبناء مجده تحت ظل صاحب الجاللة الياشمية  الممك عبد اهلل الثاني بن 
 الحسين .
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 نـشـأة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
، مسؤولية وضع 2002تولت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، ومنذ إنشائيا في نيسان عام 

السياسات والتشريعات الخاصة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد في المممكة 
نة لس 13األردنية الياشمية وذلك وفقا لمميام والمسؤوليات المحددة ضمن قانون االتصاالت رقم 

 . 2007لسنة  34وتعديالتو وقانون الخدمات البريدية رقم  1995
 

الالزمة لتطوير  االستراتيجيةوتقوم الوزارة من خالل مديرية السياسات واالستراتيجيات بوضع الخطط 
قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد ومتابعة التطورات الحاصمة في ىذه القطاعات 

اسات العامة عند إعدادىا ومراجعتيا بما يضمن انسجاميا معيا حيث تعكس لعكسيا عمى السي
ىدف الوزارة في وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا  االستراتيجيةالخطة 

من خالل إيجاد بيئة قانونية تنظيمية منافسة قادرة عمى استيعاب  المعمومات والبريد لضمان تطوره
 غيير نحو تنمية اجتماعية اقتصادية في مجتمع مبني عمى المعرفة.التكنولوجيا كعامل ت

كما تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ االلتزامات المترتبة عمى المممكة من االتفاقيات الدولية التي ترتبط بيا 
في مجاالت االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد، وتبذل كافة الجيود لمعمل عمى إزالة العوائق 

قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد بالتنسيق والتعاون مع الجيات المختمفة وبما  أمام
 .يساعد الوزارة عمى تحقيق أىدافيا االستراتيجية

وتقوم الوزارة بتقديم كافة أوجو الدعم لممبادرات المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى 
ول استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وفقا لخطة شمولية. المستوى المحمي وتنمية الوعي ح

ىذا باإلضافة إلى جيود الوزارة في الترويج لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد 
 في المممكة، وتشجيع االستثمارات المحمية واألجنبية. 

لعام والخاص إلى خمق استثمارات جديدة وتسعى الوزارة من خالل تشجيع الشراكة ما بين القطاعين ا
في القطاع وبالتالي تطوير الصناعة محمًيا وذلك بيدف خمق مجتمع االقتصاد المعرفي وتأىيل 

 األردن ليصبح مركزًا إقميميًا لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.. 
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تقدم أية خدمات  ومن الجدير بالذكر أن الوزارة ووفقا لمميام والمسؤوليات المناطة بيا فيي ال
 لممواطنين بشكل مباشر.

ومن أىم البرامج التي تقوم الوزارة عمى تنفيذىا برنامج الحكومة اإللكترونية وىو برنامج وطني تم  
إطالقو بتوجييات من قبل صاحب الجاللة الممك عبداهلل الثاني، ييدف إلى تحسين أداء الحكومة 

فاءتيا ودقتيا واختصار الوقت والتكمفة الالزمين ألداء التقميدي في مجال تقديم الخدمات وزيادة ك
 األعمال ورفع مستوى رضى المتعاممين وخمق التكامل بين اإلدارات الحكومية. 

نشاء  يتمحور عمل برنامج الحكومة اإللكترونية بشكل أساسي حول تييئة وتطوير األطر التشريعية وا 
عادة ىندسة عمميات الج يات الحكومية بشكل أفضل وأكثر فعالية، إضافة وتطوير البنى التحتية وا 

كسابيم الميارات الالزمة لتقديم الخدمات اإللكترونية لممواطنين  إلى تأىيل موظفي القطاع العام وا 
 وفقًا ألفضل الممارسات وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وبما يضمن أعمى مستوى من الكفاءة. 

وجيا المعمومات برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ذات السعة كما تنفذ وزارة االتصاالت وتكنول
العالية، وتستخدم في تنفيذه أحدث التقنيات وسيساىم البرنامج في خمق البنية التحتية االلكترونية كما 
سيساىم بشكل كبير في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في األردن وسيخدم وبشكل أكثر 

الضرورية لمنيوض بالنظام التعميمي وزيادة انتشار خدمة االنترنت في المممكة  كفاءة المتطمبات
 لتصل إلى المناطق النائية أيضًا.
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 0205ة ــرؤي

"  ترسم طريقا لممستقبل وتحدد اإلطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات 2025"رؤية األردن 
الفرص لمجميع. ومن مبادئيا األساسية تعزيز سيادة االقتصادية واالجتماعية القائمة عمى إتاحة 

القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق االستدامة المالية وتقوية 
المؤسسات. ولكي يتحقق ذلك، ال بد من رفع مستوى البنية التحتية، ورفع سوية التعميم والصحة، 

لخاص ومؤسسات المجتمع المدني لممساىمة في العممية التنموية باإلضافة إلى تعزيز دور القطاع ا
وانطالقا من ىذه المبادئ، تقترح الرؤية خارطة طريق لممستقبل تستمزم توافقًا من فئات عريضة في 
المجتمع حول معالم الطريق واألدوار المناطة بكافة الجيات المعنية وأصحاب المصالح في 

الخاص الذي يجب أن يمعب دورا بارزا في تحقيق األىداف  االقتصاد، وفي مقدمتيم القطاع
المنشودة. كما أن عمى الحكومة توفير البيئة التمكينية لتمك الغاية. كذلك فإن الرؤية تراىن عمى أن 
النجاح في تحقيق محتواىا وتنفيذ السياسات الواردة فييا يتطمب التزاما من قبل المواطن والحكومة 

تمع المدني، وذلك ترجمة لشعار المواطنة الفاعمة الذي أشار إليو صاحب والقطاع الخاص والمج
 الجاللة في أوراقو النقاشية

ان أىم ما تسعى الرؤية لتحقيقو ىو رفاه المواطن وتحسين الخدمات األساسية المقدمة إليو، وذلك 
ين المحافظات. وصوال إلى مجتمع متوازن تتاح فيو الفرص لكافة الشرائح ويتم فيو تجسير اليوة ب

وتضع الرؤية المواطن األردني في قمب العممية التنموية، إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى 
تحقيق التقدم عمى مستوى األفراد، وبالتالي رفاه المجتمع. أما عمى الصعيد االقتصادي واالجتماعي 

الية وتحقيق االعتماد عمى الذات فإن اليدف ىو تحقيق االستقرار المالي القائم عمى االستدامة الم
وتعزيز اإلنتاجية وتنافسية االقتصاد األردني والخروج التدريجي من جميع أشكال الدعم العشوائي 
واستيداف الفئات المستحقة لمدعم مباشرة، األمر الذي من شأنو تعزيز منعة االقتصاد وقدرتو عمى 

 .والصمود والحد من تأثير الصدمات الخارجية عمى أدائ
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 التي تـقـع ضـمن مسؤولية الوزارة وتساهم الوزارة في تنفيذها   0205مـبـادرات رؤية 

  عادة ىندستيا وتبسيط إجراءاتيا تحديد الخدمات الحكومية القابمة لمتحول اإللكتروني وا 
لتصبح جاىزة لمتحول اإللكتروني وفق أولويات وآليات عمل برنامج الحكومة اإللكترونية 

 تنفيذىا.ومتابعة 
  توسيع استخدام التقنيات وتكنولوجيا المعمومات في تحصيل اإليرادات العامة بيدف تسييل

 إجراءات التحصيل مثل نظام المدفوعات الوطني والتسديد من خالل البطاقات اإللكترونية.
  جمع المواقع اإللكترونية الحكومية في بوابة موحدة لمحكومة مع مظير وىيكل متسق لمواقع

عداد استراتيجية الحكومة اإللكترونية لألعوام الو   .2018-2015زارات والدوائر الفردية وا 
  ،زيادة التوعية بالحكومة اإللكترونية عمى المستوى الوطني لتشمل المواطنين، األعمال

 والمؤسسات الحكومية.
 ميل تطوير أساليب وعمميات مبتكرة )مثل تطبيقات الياتف المحمول( الستخداميا لجمع وتح

التغذية الراجعة من المواطن عمى الخدمات الحكومية والبنية التحتية العامة، وتقديم الشكاوى، 
 والتواصل حول األولويات عمى المستويين الوطني أو المحافظات.

  اإلسراع في تنفيذ الخدمات الذاتية لممواطن من خالل استخدام واجيات الحكومة اإللكترونية
 2016-2014جية الحكومة اإللكترونية كما ىو موضح في استراتي

  تعميم استخدام األنظمة المحوسبة في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي تتيح
الربط اإللكتروني مع باقي األنظمة المحوسبة المعمول بيا في المؤسسات والدوائر الحكومية 

 األخرى
 وسوق العمل بيدف دراسة الجوانب  إعداد دراسة حول الفجوة القائمة بين مخرجات التعميم

 االجتماعية التي تسبب عدم التوافق بين مخرجات التعميم والتدريب
 .اعتماد معايير وطنية ألمن الشبكات والمعمومات 
  انفاذ وتفعيل جميع القوانين واألنظمة الخاصة بشبكات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 لمجال. وفقا لممعايير الدولية المطبقة في ىذا ا
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 .اعتماد آليات البتعاث وتبني الطالب المتفوقين من قبل شركات القطاع الخاص 
 .التسريع في تطبيق التشريعات الالزمة ألمن وحماية البيانات الشخصية والخاصة 
 .وضع برامج لتدريب لمخريجين بالشراكة مع القطاع الخاص 
 .استكمال شبكة األلياف الضوئية ذات السرعات العالية 
 ييل إجراءات منح التراخيص لشركات االتصاالت بكافة أنواعيا، والتشجيع عمى مشاركة تس

 البنى التحتية، مما يزيد من نسب انتشار واستخدام التكنولوجيا واالتصاالت في المممكة.
 .توجيو األسر نحو استخدام آمن لإلنترنت وكيفية حماية البيانات الشخصية والخاصة 
 مى اإلنترنت، لربط جميع األردنيين المقيمين في الخارج، وتوفير بناء منصة لممغتربين ع

 صالت إلى مواقع البحث عن عمل وتقديم المشورة حول اليجرة.
  تفعيل الشراكة بين قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وجميع القطاعات األخرى ذات

التعميم والصحة( عن األولوية )الصناعات الدوائية والخدمات البنكية وخدمات األعمال و 
 طريق التعاون لزيادة استخدام تكنولوجيا المعمومات في أعماليا.

  تطوير المشتريات الحكومية في مجاالت تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي سوف
 الجديدة. IPتشجع البحث واالبتكار وتنمية تسجيل ونشر 

 رشادىا لمتطبيقات الالزمة الستخدام اإل نترنت من قبل األطفال دون السن توجيو األسر وا 
 القانونية. 

 .تعزيز التعاون والتنسيق في التسويق العالمي والترويج لمصادرات عمى المستوى الدولي 
  تشجيع ودعم جيود البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت واألفكار

 الخالقة.
 ردنية عمى تطوير التطبيقات تشجيع شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت األ

 التكنولوجية المرتبطة بأمن المواطن.
 .الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعمومات لزيادة صادراتيا 
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  تشجيع شركات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت األردنية عمى المشاركة في تطوير
إلى مرحمة التسويق، في تطبيقات  ( من مرحمة البحث والتطويرend-to-endالمنتجات )

 جديدة لمقطاعات المستيدفة في األردن.
  ،الوصول إلى الحكومة الذكية من خالل تطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 وتشجيع االستثمار في مجال البحث واالبتكار.
  من إنتاجية تطوير وتوسيع المحتوى العربي والمحتوى الوطني بشكل يسيل االستخدام ويزيد

 القطاعات.
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 الرؤية

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

 الرسالة

 تحقيق رؤية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من خالل:  

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

  وتعزيز قدرة وتنافسية قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد محميًا واقميميًا دعم
 ودوليًا واستقطاب االستثمار.

  االستفادة من موارد تكنولوجيا المعمومات وتعزيز مفاىيميا واستخداماتيا لممساىمة في تعظيم
 عية وردم الفجوة الرقمية لموصول الى المجتمع المعرفي.تحقيق الشمولية االجتما

 .رفع كفاءة خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

 الــجـوهــريـــةقيــم ـال

  المهنية

تطبيق الممارسات المينية الفضمى في العمل وتغميب الموضوعية واالعتماد عمى األسس 
الميني لمموظفين بحسب الكفاءة والجيد والمؤسسية في العممية التخاذ القرار وضمان التطور 

 العمل.

 بيئة عمل إيجابية

 بيئة عمل تتسم بقنوات اتصال مفتوحة والعمل بروح الفريق الواحد واالحترام المتبادل.
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  التميز

التميز في األداء ونوعية الخدمة المقدمة والسعي نحو التطور المستمر وااللتزام لتحقيق 
 الوطنية وتحقيق المصمحة العامة.األىداف 

 الشفافية والنزاهة

 بساطة ووضوح كافة اإلجراءات والعمميات وتوافرىا حسب األصول والنزاىة في تطبيقيا. 

  الريادة

دارة مرنة سباقة لتقدم األفضل واألكثر اتقانًا مع التقيد باألنظمة  بيئة تنافسية عالية وا 
 والقوانين.

 االهداف االستراتيجية

 .وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد لضمان تطوره 

 .زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات من االستثمارات 

 .دامتيا  استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وا 

 ات الحكومية لمتحوللكافة المؤسس البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم توفير 

 االلكتروني.

 .إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

 ثقافة المسؤولية المجتمعية. مأسسة وتعزيز 

 .تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي 
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 لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات يــمــيــظــنــل التــكــيــهـال

عام مطمع ييكل التنظيمي لدييا بعممية اعادة ىيكمة الوتكنولوجيا المعمومات قامت وزارة االتصاالت 
 وبما يسيم في تحقيق  لغايات تطويره بما يتوافق والخطة االستراتيجية لموزارة،، وذلك 2016

 .بكفاءة مواجية التغييرات الداخمية والخارجيةو االىداف االستراتيجية 

اتباع منيجية شاممة قادرة عمى رصد الواقع الحالي لمييكل عممية اعادة الييكمة  تبوحيث تطم
التنظيمي لموزارة عمى المستوى االستراتيجي والمؤسسي لموصول لييكل تنظيمي قادر عمى تمبية 

 المتطمبات واالولويات.
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 وزارة ــال داراتا  و  اتــريــديــم

 
وطني قد تم طرحو من قبل صاحب الجاللة الممك عبداهلل الثاني، برنامج الحكومة اإللكترونية برنامج 

اليدف منو ىو تحسين أداء الحكومة التقميدي في مجال تقديم الخدمات وزيادة كفاءتيا ودقتيا 
واختصار الوقت الالزم ألداء األعمال ورفع مستوى رضى العميل وخمق التكامل بين اإلدارات 

ن العناصر المتعمقة بأسموب عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية الحكومية باإلضافة الى المزيد م
 األردنية وفيم الجيات األخرى ليذه الحكومة.

يتمحور عمل برامج الحكومة اإللكترونية بشكل أساسي عمى إعادة ىندسة األعمال بشكل افضل 
افضل الممارسات واكثر فعالية وتطوير أداء الموارد البشرية وفي نياية األمر الوصول إلى اعتماد 

 .واحدث أساليب التكنولوجيا كأداه لتمكين المساىمين في الحكومة من تنفيذ العمميات الجديدة
 

إن من أىم مخرجات الحكومة اإللكترونية العمل عمى توفير خدمات إلكترونية بيدف توفير الوصول 
 . الميسر لمخدمات الحكومية لكافة المستفيدين ومن خالل قنوات متعددة
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حزيران  25انطالقًا من الرؤية الممكية السامية وبناًء عمى موافقة مجمس الوزراء الموقر بتاريخ 
فقد تم البدء في إنشاء شبكة األلياف الضوئية الوطنية / شبكة المدارس من خالل وزارة  2003

حث العممي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات حيث تم العمل عمى تنفيذ شبكة التعميم الجامعي والب
 3600 وذلك بربط ثماني جامعات حكومية إضافة إلى شبكة المدارس التي تيدف إلى ربط حوالي 

 مراكز مصادر تعمم.ية وكميات مجتمع و محطات معرفة و مؤسسة تعميمية والتي تشمل مدارس حكوم

ام، فقد تم ولتعظيم االستفادة من ىذه الشبكة في خدمة الجيود الوطنية لتطوير وتحديث القطاع الع
كومية اآلمنة وربط توسيع نطاق المشروع ليشمل ربط الجيات الحكومية ودعم إنشاء الشبكة الح

 .الجيات الصحية

 خدمات برنامج االلياف الضوئية الوطني 

  إنشاء البنية التحتية الالزمة لربط المدارس والجامعات ضمن شبكة تعميمية واحدة وربط كافة
 والمؤسسات الحكومية والجيات الصحية من خالل شبكة آمنة.الدوائر والوزارات 

  متابعة واالشراف عمى إنشاء شبكة األلياف الضوئية ضمن مختمف مناطق المممكة وتوفير
 خدمات الصيانة لضمان استمرارية عمميا.
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تساىم مديرية السياسات واالستراتيجيات بشكل حيوي وفعال في تطوير قطاعات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعمومات والبريد من خالل رسم السياسات الوطنية ليذه القطاعات ووضع الخطط 
اإلستراتيجية الالزمة لتنفيذىا، كما تعمل المديرية عمى متابعة التطورات الحاصمة في ىذه القطاعات 

 لعكسيا عمى السياسات وضمان انسجاميا معيا.

الوزارة وذلك من خالل اعداد ومراجعة سياسات تسعى ىذه المديرية الى تحقيق ميام ورؤية 
واستراتيجيات قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد ومتابعة التطورات في القطاعات 
لمتأكد من مدى انسجاميا مع افضل الممارسات العالمية باإلضافة إلى إجراء المسوحات والدراسات 

البيانات الكمية والنوعية بشكل دوري لقطاعي االتصاالت االقتصادية المتخصصة لتوفير المعمومات و 
عداد وتحديث اإلستراتيجية الوطنية لمتحول االلكتروني/  وتكنولوجيا المعمومات وقطاع البريد وا 

 الحكومة اإللكترونية .

 خدمات مديرية السياسات واالستراتيجيات

  الوطنية لقطاع االتصاالت إعداد ومراجعة وتحديث السياسة العامة والخطة االستراتيجية
 وتكنولوجيا المعمومات والبريد.

  إجراء المسوحات االقتصادية والدراسات المقارنة عن قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا
 المعمومات وقطاع البريد
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تمكين البيئة التنظيمية واالستثمارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وتشجيع االستثمار 
نبي توجيو االستثمارات في االتصاالت تكنولوجيا المعمومات ومتابعة االتفاقيات الدولية المحمي واألج

 والمبادرات االلكترونية والبحث عن مصادر التمويل لدعم مشاريع الوزارة

 مديرية االستثمار والترويجخدمات 

 تمكين البيئة التنظيمية واالستثمارية 
  المحمي،دعم انشاء الصناعات مثل المحتوى العربي و IT-enabled BPO  اضافة الى ،

 ادارة عالقات المستثمرين ودعم جيود تطوير االعمال
  إطالق ودعم المبادرات والبرامج الرامية إلى زيادة انتشار وسائل االتصاالت وتكنولوجيا

 المعمومات وسد الفجوة الرقمية 
  بناء القدرات التقنية لألفراد متابعة المبادرات والبرامج االلكترونية األردنية الرامية إلى

 والمجتمع ودعميا ماديًا.
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 اءـــــــركــــــشــال

تسعى الوزارة الى تعزيز فرص الشراكات المستقبمية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الشركاء وانشطة 
ومبادرات وبرامج الوزارة بما يضمن تعزيز القيمة المضافة لصالح الطرفين وضمان عمميم وفق 

رامج الوزارة استراتيجية الوزارة وسياساتيا وقيميا والعمل المشترك لتحسين اداء نشاطات ومبادرات وب
الى بناء عالقات مستدامة اساسيا الثقة واالحترام والشفافية  باإلضافةوتحقيق اىداف الشراكة 

 المتبادلة. 

وفقا لمساىمتيم في تحقيق االىداف  وشركاء صانعي قرار الى شركاء استراتيجيين يقسم شركاء الوزارة
 .الخاصة بالقطاعاالستراتيجية ودورىم في رسم السياسات واالستراتيجيات 

 نــــــيــــــيـــجـــيــراتـــتــاالس اءـــــــركــــــــــشــــــال 
  الـقطـاع اـمعـام 

 دائرة االحوال المدنية والجوازات  االمن العام
 ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت  سالح الجو الممكي 

 دائرة اإلحصاءات العامة  وزارة المالية
 البنك المركزي  الثاني لمتميزمركز الممك عبداهلل 

 وزارة العدل   وزارة تطوير القطاع العام 
 وزارة الداخمية  مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني

 المجمس األعمى لشؤون األشخاص المعوقين  وزارة المالية 
 ىيئة تشجيع االستثمار  وزارة التخطيط
 ديوان التشريع والرأي  وزارة العمل

 ديوان المحاسبة  االراضي والمساحةدائرة 
 ديوان الخدمة المدنية
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  القطاع الخاص 

 
 رارــــقــي الــــعـــانـــاء صـــركـــالش 

 

 

 

 شركة توزيع الكيرباء
 شركة الكيرباء الوطنية
 شركة البريد األردني
 شركة كيرباء اربد

 (JEPCOشركة الكيرباء االردنية )
 حكيم

 جمعية انتاج
 شركة زين
 شركة امنية
 شركة اورانج

 شركة مايكروسوفت

 شركة البريد االردني
 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني
 جمعية انتاج

 جمعية الحاسبات
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 0206خالل عام  وتكنولوجيا المعموماتوزارة االتصاالت  جازاتان

  مؤسسات حكومية. 4في  برنامج الحكومة االلكترونية– خدمة إلكترونية 00إطالق 

 
 0206الخدمات المفعمة في عام  المؤسسة

 
 
 
 

 إدارة ترخيص السواقين والمركبات

 تعديل عنوان سائق أو مالك المركبة 
 تجديد االحتفاظ برقم 
 اصدار تقارير االحصائية 
 اصدار لوحة مركبة بدل تالف 
 اصدار لوحة مركبة بدل تالف 
  رخصة سوق بدل تالفاصدار 
 اصدار لوحة مركبة بدل فاقد 
 اصدار رخصة مركبة بدل فاقد 
 اصدار رخصة سوق بدل فاقد 
 تجديد رخصة مركبة 

 

 
 دائرة مراقبة الشركات

 
 اصدار شهادة لمن يهمه االمر 
 اصدار مصدقة عن اخر شهادة 
 اصدار مصدقة عن أخر شهادة لمن يهمه األمر 
  اجتماع هيئة اصدار مصدقة عن اخر محضر

 عامة عادي
  اصدار مصدقة عن اخر محضر اجتماع هيئة

 غير عادي
 اصدار مصدقة عن اخر عقد تأسيس 
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 المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي

 )ادخال حركة سيران )شركات 
 )ايقاف حركات سيران )شركات 
 رفع رواتب شهر كانون الثاني لمشركات 
  االستفسار عن ودفع االشتراكات الشهرية

 لمشركات
 

 وزارة الصناعة والتجارة
 طمب صورة مصدقة عن سجل فردي 
 طمب صورة مصدقة عن اسم تجاري 

 
 .إصدار األنظمة الخاصة بالبطاقة الذكية 
  تطبيقات لمهواتف الذكية في كل من دائرة االراضي والمساحة، هيئة تنظيم  3تم اطالق

 .النقل البري ومؤسسة الضمان االجتماعي
  تفعيل "مفتاح( البنية التحتية العامPKI والذي يساهم في توفير البنية التحتية اآلمنة ")

 حتية الداعمة لمتوقيع االلكترونيلضمان أمن وحماية التطبيقات وتوفير البنية الت
 مشروع ربط إقميم الجنوب بشبكة االلياف الضوئية  

  لخدمات االستشارية إلقميم الجنوبتم إحالة مشروع ا. 

  تم االنتياء منحيث  2015في عام  مشروع األعمال المدنية والكوابلتم احالة 
 كم 160ألياف ىوائية وأرضية بطول وتعميق كوابل وتمديد  ،كم 436حفر 

 .2016لنياية عام 

  تم االنتياء من  )المرحمة األولى( 2015في عاممشروع أجيزة الربط تم احالة
 .بالمشروعتجييز المواقع و توريد األجيزة الخاصة 

  يم الشمال بشبكة االلياف الضوئيةمشروع ربط إقم: 
  تم إحالة مشروع الخدمات االستشارية إلقميم الشمال. 

 67االنتياء من حفر و  تم إحالة مشروع األعمال المدنية والكوابل إلقميم الشمال 
 .2016كم لنياية عام 
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 ميم الوسط بشبكة االلياف الضوئيةمشروع ربط إق : 

دراسة استدراج العروض و تم طرح عطاء الخدمات االستشارية إلقميم الوسط حيث تم 
 .2016العروض الفنية في عام 

 (برنامج تشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعموماتGIP): 

خريج بيدف  180درب  (GIPبرنامج تشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات)
التدريب التشغيل في مواقع العمل لدى الشركات المتخصصة الذي ييدف الى و التوظيف، 

حيث يخضع الممتحقون بالبرنامج لدورة تدريبية في بداية التعيين إلكسابيم الميارات 
 .الالزمة Soft Skills االستخداميةالحياتية/

وزارة بالتعاون بين  (GIPبرنامج تشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات) ينفذ
جمعية إنتاج االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، الجمعية األردنية لمحاسبات، وزارة العمل، 

وبدعم جزئي من برنامج التنمية االقتصادية )سابق( الممول من الوكالة األمريكية لمتنمية 
 .اتب الموظفين المتدربين لمدة سنة% من رو 50البرنامج بدعم  ويقوم، الدولية

 والتعميمات  إصدار قرار الحوافز واإلعفاءات الخاص بخدمات تكنولوجيا المعمومات
 الخاصة بآليات التطبيق.

تمثمت ، 2016اعفاءات وحوافز خالل عام   منح قطاع تكنولوجيا المعمومات عدةتم فقد 
في اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعمومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند 
شراء السمع أو الخدمات من داخل المممكة أو االستيراد من الخارج ومن ضريبة المبيعات 
عند بيع الخدمات وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة عمى دخل انشطة تكنولوجيا 

صادرات خدمات تكنولوجيا   %، كما تضمنت اعفاء20من % بداًل 5المعمومات الى 
. وشمول قطاع تكنولوجيا 2015المعمومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 

http://www.gip.gov.jo/SoftSkillsGraPic.aspx?i=1
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 %5المعمومات تحت مظمة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة ال يزيد عن 
 تقييد االستثمار في القطاع. الغاء شرط وجود حد ادنى لالستثمارات غير االردنية وعدمو 

  0205مبادرة ريتش  

)مبادرة التحول نحو االقتصاد الرقمي( بمبادرة ممكية سامية  2025مبادرة ريتش أطمقت 
خالل فعاليات منتدى االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

 .2016إفريقيا والذي انعقد في شير تشرين الثاني 

مجمس الشراكة بين القطاعين العام  2025أشرف عمى إعداد المبادرة الممكية ريتش 
والخاص لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وعضوية ممثمي المبادرة الممكية بمشاركة 

إنتاج ونخبة من ممثمي قطاع االتصاالت  -جمعية شركات تقنية المعمومات واالتصاالت
 وتكنولوجيا المعمومات. 

 2025األردني نحو اإلقتصاد الرقمي بحمول عام  باالقتصادتمحور المبادرة حول التحول ت
لتمكين األفراد وقطاعات األعمال والشركات من تطوير اعماليم بما ينعكس ايجابا عمى 
االقتصاد الوطني. وتسعى المبادرة إلى التحول الرقمي من خالل رقمنو القطاعات الرئيسة 

حول التقني الجديدة في قطاعات الصحة والطاقة النظيفة، والتعميم، باستخدام نماذج الت
 والمالية، والنقل، واالتصاالت واألمن، وغيرىا من القطاعات.

 

محاور أساسية، األول يركز عمى اإلبداع  6عمى  2025ترتكز خطة عمل مبادرة ريتش 
ع في القطاع العام لتطوير أدوات وخدمات القطاعات المتخصصة، والثاني يركز عمى اإلبدا

وتطويره وتشجيعو عمى تطويع التكنولوجيا، والثالث يركز عمى الشركات الريادية والناشئة، 
اما الرابع فيركز عمى تطوير الموارد البشرية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحمية 
اد والعمل عمى سد الفجوة بين مخرجات التعميم ومتطمبات سوق العمل، والخامس عمى إيج
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بيئة تشريعية وبيئة أعمال مستقرة وحاضنة لمرياديين ولمشركات واالستثمارات، والسادس 
عمى تطوير البنية التحتية الذكية التي من شأنيا توفير قاعدة قوية لمشركات ومنتجات 

 القطاعات الرقمية

 مسودة قانون "حماية البيانات الشخصية" 

ييدف ىذا القانون إلى تحديد أطر تنظيمية الستخدام البيانات الشخصية العائدة لممواطنين 
وحماية بياناتيم، بحيث يكون استخداميا وفقًا لمقانون، ولتوفير الحماية لمبيانات الشخصية 
لممتعاممين بالمجاالت المختمفة من خالل االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات، حيث أن زيادة 

ت تداول البيانات من خالل الوسائل االلكترونية ساىمت في زيادة حجم ىذه البيانات عمميا
وتنوع طرق معالجتيا، ولذلك أصبح من الضروري استكمال منظومة التشريعات والقوانين 

 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. 

يعات األردنية التي برزت الحاجة إلى قانون حماية البيانات الشخصية إلكمال منظومة التشر 
تحمي وتعّزز الثقة بالتعامالت اإللكترونية، ومنيا التعامالت الحكومية وغير الحكومية 
اإللكترونية والتجارة اإللكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات 

 .الشخصية لممستخدمين في المجال المصرفي واالتصاالت

  البيانات المفتوحةسياسة "مسودة" 

عممت الوزارة مع األطراف ذات العالقة عمى إعداد مسودة سياسة البيانات المفتوحة، والتي 
أو المحمية   غير السرية –تسعى من خالليا إلى إتاحة امكانية الوصول إلى البيانات 

ير ىذه الموجودة لدى الجيات الحكومية عمى أن يتم توف -بموجب القوانين السارية المفعول 
البيانات بشكل حر ومجاني لمستخدمييا ضمن الشروط التي تتضمنيا السياسة والتي من 

 .اىميا حماية الخصوصية
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كان إعداد ىذه السياسة منطمقا من إيمان الوزارة بأن إتاحة ىذه البيانات ومشاركتيا مع 
تاحة فافية و وضع السياسات و تحقيق الشالميتمين يوفر الفرصة لممشاركة في صنع القرار و  ا 

 الفرصة لمرياديين إلظيار طاقات اإلبداع و االبتكار.
كما تيدف سياسة البيانات المفتوحة إلى تسخير المخزون اليائل والثمين من البيانات التي 

من قبل الجيات الحكومية والمتعمقة بجميع القطاعات  تم جمعيا وتخزينيا عمى مر السنين
 في نمو االقتصاد المجتمعي. لألفراد واألعمال، وىو ما يسيم 

حاليًا السياسة بمراحميا األخيرة إلقرارىا داخميًا تمييدًا لرفعيا لمجمس الوزراء ألخذ الموافقات 
 الالزمة عمييا قبل إطالقيا بصورة رسمية

 

  0206لمعام  66نظام معدل لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق االلكتروني رقم : 
توحيد مدة  ييدف النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني الى 

الترخيص الممنوح لجيات التوثيق االلكتروني في ثالث سنوات بدال من تحديد مدد معينة 
 عند اصدار الرخصة او االعتماد.

 
ىيئة تنظيم قطاع جاء نظام ترخيص واعتماد جيات التوثيق اإللكتروني المعّدل لتمكين وقد 

االتصاالت من ممارسة مياميا المتعمقة بترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني، 
 .2001( لسنة 85( من قانون المعامالت االلكترونية رقم )39استنادًا إلى أحكام المادة )

صار ستقوم الييئة بإعداد التعميمات المنبثقة عن ىذا النظام والمواصفات الفنية المطموبة لي
إلى تطبيق النظام واستقبال طمبات ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني إلى جانب 
تمكين منح المعامالت االلكترونية ثقة المتعاممين بيا من خالل اجراءات توثيق امنة من 

 جيات مرخصة او معتمدة.

  0206لسنة  063نظام معدل لنظام الحواالت البريدية واالذون البريدية رقم  

، ونظرا 2000في العام   76تم اصدار نظام الحواالت البريدية واالذون البريدية رقم 
التطور عمى جميع النواحي خاصة في اداء تقديم الخدمات خاصة مع  متابعة  لمحاجة إلى
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، حيث إقرار النظام المعدل من 2016التطور االلكتروني، فقد تم تعديل النظام في عام 
 .16/11/2016يخ قبل مجمس الوزراء بتار 

 
ييدف النظام المعدل الى تمكين اجراء المراسالت المالية سواء كانت بالحواالت الفورية او 
عن طريق االذون البريدية وذلك بغرض تعديل الصالحيات المتعمقة بإجراءات تقديم خدمة 

ضافة الوسائل اإللكترونية في تقديم خدمة الحواالت البريدية واألذون  الحواالت البريدية، وا 
البريدية، وتعديل الفترة الزمنية لصرف الحواالت البريدية واألذون البريدية بمنحيا نفس الفترة 

 القانونية المحددة لصرف الشيكات.
 

 حمول  كأحد مشروع الطاقة الشمسية مشاريع ترشيد استهالك الطاقة عن طريق إنجاز

 .LED، ومشروع استبدال وحدات االنارة بوحدات الطاقة المتجددة
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االداء الحكومي  يزجائزة الممك عبد اهلل الثاني لتمنبذة عن انجازات الوزارة في 
 المترتبة عميها:واالثار  والشفافية

قيام القطاع الحكومي  ضمانتيدف الى جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية 
بالواجبات والميام الموكمة إليو عمى الوجو األكمل وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة واالحتراف، 
ومن ىنا فإن جائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية جاءت لتعبر عن تقدير 

نتاجيتيا جاللة الممك لممؤسسات الحكومية المتميزة في أدائيا و  خدماتيا ومشاريعيا وبرامجيا وا 
 وخططيا وأساليب عمميا، والموظفين المتميزين في ىذه المؤسسات.

كما وتيدف الجائزة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين مؤسسات القطاع العام ومشاركة بعضيا البعض 
سسًا معيارية لقياس قصص النجاح في الممارسات اإلدارية الناجحة، وتوفر الجائزة مرجعية إرشادية وأ

مدى التقدم والتطور في أداء المؤسسات الحكومية في المممكة، وتساىم في تطوير القطاع الحكومي 
 واالرتقاء بمستوى أدائو، كما تساعد في دعم برامج التنمية والتخطيط االستراتيجي في ىذه المؤسسات

عبد اهلل الثاني، فقد ساىمت الجائزة في  وقد استفادت الوزارة من مشاركاتيا المتتالية في جائزة الممك
ومنيجيات كان ليا دور كبير  واحي العمل من خالل تبني ممارساتغرس ثقافة التميز في جميع ن

 .في رفع كفاءة وفاعمية االداء المؤسسي

 
 نتائج مشاركات الوزارة في دورات الجائزة:  

 ( 2014/2015شاركت الوزارة في الدورة السابعة لمجائزة )وحازت عمى المركز االول-

 المرحمة الفضية.

 ( 2012/2013شاركت الوزارة في الدورة السادسة لمجائزة ) حازت عمى المركز األول في و

 المرحمة البرونزية.
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 ( 2010/2011شاركت الوزارة في الدورة الخامسة لمجائزة ) حازت عمى المركز الثاني في و

 المرحمة البرونزية.

  (2008/2009ة الرابعة لمجائزة )شاركت الوزارة في الدور. 

 ( 2006/2007شاركت الوزارة في الدورة الثالثة لمجائزة)  حازت عمى الجائزة الفضية.و 

 ( 2004/2005شاركت الوزارة في الدورة الثانية.) 

 ( 2003/2004شاركت الوزارة في الدورة االولى.) 

الجائزة  قيدارة والموظفين وفر لإل المتميزة وقد جاءت نتائج الوزارة في دورات الجائزة نتيجة لجيود

 في جوانب التطوير والتحسين في جميع مناحي العمل.

 

 :الوزارة نتيجة مشاركتها في الجائزة المترتبة عمىاألثر 

  تطبيق اساليب عدة لتعزيز الحاكمية المؤسسية والنزاىة والبعد عن الفساد والمسؤولية

 المجتمعية.

 وافق مع حداثة العصر العمميات واالرتقاء بمستوى الخدمات بما يت معايير الجودة في عزيزت

  .وتحقيق رؤية الوزارة

 خمق ثقافة القيادة المشتركة ونشر ثقافة العمل الجماعي.   

  كافة نواحي العملفي تجذير ثقافة التميز لدى الموظفين. 
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 االجتماعية  وجود إطار منظم يتوافق مع أىداف الوزارة ويشمل تحديد أىم االحتياجات

يع الخيرية والمبادرات وتمبيتيا مثل المشاركة في التدريب والتعميم واألنشطة الثقافية والمشار 

 ودعم المرأة.  التطوعية

  توفير بيئة عمل مالئمة مثل توفير بيئة خالية من التدخين وتقميل األخطار الصحية
 ث البيئي. والحوادث والحرص عمى السالمة العامة وتقميل الضوضاء والتمو 

 .ترشيد استخدام الموارد مثل المياه والطاقة ورفع كفاءة استخداميما 
  ثقافة االشراك والتمكين والتحسينتبادل المعرفةتوفير وسائل ،. 

  ةاالفكار التطويرية واالبداعيتبني. 

 

 ة ـــيـــعــمـــتــجــة المــيـؤولــســالم

حيث تم توثيق "منيجية المسؤولية المجتمعية"  ،الوزارةالمجتمعية عممية ممنيجة في  تعد المسؤولية
االدارة العميا وذلك لضمان وتحظى بدعم وتوجيو من ، ISO 26000عمى المعايير الدولية  ارتكازا

 .االستدامة االقتصادية والمجتمعية والبيئية، كما تم التركيز عمى األثر البيئي والمجتمعي
لتشمل خدمات المسؤولية المجتمعية  آليات تعزيز دور الوزارة اتجاه المجتمع تحددخطة وضع  ويتم

الداخمية المقدمة لمموظفين وخدمات المسؤولية المجتمعية الخارجية مثل المبادرات التطوعية لخدمة 
وبما يحقق اليدف االستراتيجي "ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية في مجاالت دعم  المجتمع،

 لصحة وترشيد االستيالك" المجتمع وا
 
 :المسؤولية المجتمعية نجازاتإ

  تنفيذ "مشروع المبنى األخضر" كمشروع ريادي لتكون الوزارة أول مبنى حكومي أخضر في
الخضراء كأول خطوة في تنفيذ  لألبنيةالمممكة، حيث قامت بالتسجيل في المجمس األردني 

 .المشروع
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 :الترشيد في االستيالك 

ترشيد استخدام الموارد تماشيًا مع التوجيات الوطنية حيث تم االستيالك ب ويتمثل ترشيد
والتي تشمل توجييات وارشادات لممحافظة عمى الموارد  "سياسة ترشيد االستهالك"توثيق 

بشكل عام، ومن ضمنيا ترشيد استيالك المياه والطاقة، وتوضح الممارسات التي تتبعيا 
 ك ورفع كفاءة االستخدام.الوزارة في ضمان ترشيد االستيال

 
 حيث قامت الوزارة بـــ:

 مشروع الطاقة الشمسية كأحد حمول الطاقة المتجددة. إنجاز 
  تعيين وتدريب ضابط االرتباط لكفاءة الطاقة.تنفيذ تدقيق طاقي مفصل لكل الوزارة، و 
 : اجراءات نظام االنارة 
  استبدال وحدات االنارة بوحداتLED. 
  ببعض المناطق باستخدام حساسات اشغال.التحكم باإلنارة 
 :اجراءات نظام التبريد والتكييف 
  تنظيف مكثف نظام التبريد المركزي. 
  ضبط ثيرموسات التكييف والتدفئة عمى مستوى محدد حسب المعايير والكودات

 .العالمية )ضبط درجة الحرارة 
  المركزيةتطبيق برنامج تنظيف لوحدة المياه في اجزاء وحدة تبريد المياه 

 تحسين كفاءة االحتراق لبويمر الديزل.-انظمة الوقود 
  االلتزام بالتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء بخصوص ترشيد االستيالك لمصادر

 .الطاقة والمياه
 بداية الشتاء ونياية  االلتزام بتعميم رئاسة الوزراء بخصوص موعد تشغيل التدفئة في

 .فصل الشتاء
  لممرافق الصحية باستمرار لمحد من ىدر المياه.عمل صيانة دورية 
  اطفاء مضخة الماء في الطابق السفمي ترشيد استيالك الطاقة في انظمة الضخ. 
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  تشارك االدارة العميا في النشاطات الداخمية والخارجية مثل جمسات التوعية الخاصة بترشيد
 االستيالك وتوزيع طرود الخير وغيرىا.

  من خالل وذلك الداخمية المقدمة لموظفي الوزارة، فعاليات ونشاطات المسؤولية المجتمعية
 :تنظيم لقاءات في المناسبات الدينية والوطنية والمجتمعية

 احتفال عيد االم 
 احتفال عيد االستقالل 
 رمضان لموظفي الوزارة  مأدبة افطار 
 معايدة عيد الفطر 
 معايدة عيد االضحى 
 الوزارة بجائزة الممك عبد اهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية.  االحتفال بفوز 

 :فعاليات ونشاطات المسؤولية المجتمعية الخارجية 

  افطار رمضان لأليتام  في مبنى الوزارة، العقبة.مأدبة 
 ،العقبة( الطفيمة، الكرك، طرود الخير )معان. 
 حممة لمتبرع بالدم 
 زراعة االشجار 
  لألسر المحتاجةمساعدات 

 


