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  كلمة الوزير
التي نعیش ونعمل الطریقة  الرقمیة علی تغییر  التقنیات   تعمل 
الرقمیة وانتشار التحتیة  البنیة  زیادة االهتمام بتطویر   بها، فمع 
 استخدام الهواتف واملنصات الذکیة تسارعت وتیرة التغییر في
 کل مکان وأصبحت البیانات واحدة من أهم األصول االستراتیجیة
 التي تدعم وتطور اقتصاد األمم. أحدثت هذه التحوالت مجموعة
 من الفرص لتحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي ومعالجة عدد
 من القضایا االجتماعیة امللحة کالرعایة الصحیة والتعلیم، بینما
بالوظائف، املتعلقة  التحدیات  بعض  آخر  صعید  علی   أثارت 
واالقتصادي، االجتماعي  التفاعل  الخصوصیة،  األمن،   املهارات، 

ومفاهیم املساواة والشمولیة
مع للتعامل  شامل  حکومي  نهج  اتباع  أهمیة  تأتي  هنا   من 
خالله من  نستطیع  الرابعة،  الصناعیة  والثورة  الرقمیة   التقنیات 
من واملجتمعات  الشباب  وتمکین  الرقمي  العصر   مواکبة 
 االستفادة من الفرص التي یتیحها االقتصاد الرقمي الجدید. لذلك
وتکنولوجیا االتصاالت  وزارة  مسمی  بتغییر  اإلرادة   جاءت 
 املعلومات (سابقًا) لتصبح وزارة االقتصاد الرقمي والریادة اعترافًا
لکافة کُممّکن  املعلومات  وتکنولوجیا  االتصاالت   بدور 
االقتصاد لوزارة  االستراتیجیة  الخطة  تأتي  األخرى.    القطاعات 
 الرقمي والریادة                   لتعمل کخارطة طریق تحدد وتنظم
والریادة الرقمي  االقتصاد  تنمیة  نحو  سعیها  في  الوزارة   عمل 
 لضمان تحقیق النمو االقتصادي املطلوب وبناء مستقبل یعیش
التکنولوجیا لتسخیر  نتیجًة  أفضل  حیاة  األردنیین  جمیع   فیه 

الحدیثة
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 استخدام الهواتف واملنصات الذکیة تسارعت وتیرة التغییر في
 کل مکان وأصبحت البیانات واحدة من أهم األصول االستراتیجیة
 التي تدعم وتطور اقتصاد األمم. أحدثت هذه التحوالت مجموعة
 من الفرص لتحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي ومعالجة عدد
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ومفاهیم املساواة والشمولیة
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لتحقیق الرقمي  التحول   :2.0 "املشرق  تقریر   أوضح 
البنك عن  الصادر  الوظائف"  وخلق  الشامل   النمو 
املشرق القتصادیات  الرقمي  التحول  أّن   الدولي، 
التي التحدیات  ملجابهة  فریدة  فرصة  یمثل   العربي 
من العدید  تجارب  أثبتت  فقد  املنطقة،   تواجهها 
بالغة أهمیة  االقتصاد  لرقمنة  أّن  العالم  حول   الدول 
 في تحسین کفاءة العمل وتحقیق أهداف الشمولیة
علی واالجتماعیة  االقتصادیة  والتنمیة   والشفافیة 
ألهمیة وادراکًا  هنا،  من  الوطني1.   املستوى 
في ودورها  والناشئة  الحالیة  الرقمیة   التکنولوجیا 
 تمکین مختلف القطاعات االقتصادیة، وفي ظل الدور
وزارة تحت مسمی  للوزارة  املوکل  واألشمل   األوسع 
استراتیجیة تأتي  والریادة،  الرقمي   االقتصاد 
وتعزز الطاقات  وترّکز  األولویات  لتحدد   2024-2020 
والشرکاء املوظفین  عمل  یضمن  بشکل   العملیات 
وتوجهات أهداف  لتحقیق  معًا  املصلحة   وأصحاب 

مشترکة
علی االستراتیجیة  خطتها  اعداد  في  الوزارة   اتبعت 
 املمارسات الفضلی في هذا املجال، فعملت کخطوة
2020-2018 أولی علی مراجعة خطتها االستراتیجیة 
والسیاسات الوطنیة  الخطط  من  عدد   ومراجعة 
ومؤشرات ومشاریع  أهداف  توافق  لضمان   القطاعیة 
ثم ومن  والسیاسات.  الخطط  هذه  مع  الوزارة   أداء 
واملدیریات اإلدارات  مدراء  مع  بالتعاون   حددت 
املستقبلیة االستراتیجیة  الخطة  عناصر   والوحدات 
 کافة آخذًة بعین االعتبار نتائج تحلیل البیئة الداخلیة
 والخارجیة (مرفق  1 -                                )، مخرجات
وتقاریر الوزارة،  بمهام  املرتبطة  الدولیة   التقاریر 
في دولیًا  الرائدة  والنماذج  املستقبلیة   االتجاهات 

مجال االقتصاد الرقمي والریادة

 وأخیرًا قامت بمشارکة الخطة قبل اعتماد صیغتها    
 النهائیة مع موظفي الوزارة وشرکائها االستراتیجیین
نحو منها  سعیًا  ومالحظاتهم،  اقتراحاتهم   لتقدیم 
واتخاذ السیاسات  وضع  في  التشارکي  النهج   تعزیز 
املستخدمین احتیاجات  تلبیة  یضمن  بما   القرارات 
املسؤولیة مفهوم  وتأکید  للخطة   النهائیین 

املشترکة
مشروع من   2024-2020 الوزارة  استراتیجیة   تتخذ 
 النهضة الوطني ورؤیة الحکومة لبلوغ دولة القانون
تتبنی کما  لها،  انطالق  نقطة  والتکافل   واالنتاج 
 االستراتیجیة األهداف التي حددها البنك الدولي ضمن
 تقریر"رصد البنك الدولي للوضع االقتصادي في الشرق
 األوسط وشمال إفریقیا: اقتصاد جدید للشرق األوسط
متطورة إنترنت  شبکة  إلنشاء  إفریقیا"،   وشمال 
 وواسعة النطاق تشمل جمیع املناطق واألحیاء علی
تحتیة بنیة  وتطویر  االقتصادیة،  مستویاتها   اختالف 
الدفع قنوات   وُتمّکن  تدعم  تنظیمیة   وبیئة 
ب ب                      یعرف  بما                                           االلکتروني 
الوزارة ستتبعها  التي  املنهجیة  لتضع  بذلك   فتأتي 
اإلرادة مثل  املتوفرة،  واملمّکنات  الفرص   لتوظف 
لدعم متکاملة  منظومة  وتوّفر  الداعمة   السیاسیة 
هو یکون  متین  رقمي  اقتصاد  لبناء  األعمال،   ریادة 
في االقتصادیة  التنمیة  لعجلة  األساسي   املحرك 
 مختلف مناطق ومحافظات اململکة. حیث ستعمل
علی الرئیسیة  املحاور  من  مجموعة  ضمن   الوزارة 
 تنفیذ عدد من املشاریع والبرامج واملبادرات الهادفة
وریادة ببیئة  واالهتمام  الرقمیة  الحلول  توظیف   نحو 
واالبتکار، االبداع  ثقافة  نشر  في  ودورها   األعمال 
املنافسة من  األردن  تمّکن  مضافة  قیمة   إلیجاد 
رقمنة مجال  في  االقلیمي  املستوى  علی   والتمیز 

االقتصاد وریادة األعمال

الجزء ١ : المقدمة

 1: Mashreq 2.0: Digital  Transformation for Inclusive Growth and Jobs
 2:World Bankʼs Middle East and North Africa Economic Monitor: A New Economy for the Middle East and North Africa

SWOT  Analys is

2Moonshot Approach
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الجزء 2 : الرؤية االستراتيجية 2020 - 2024

الرؤیة

 تعزیز ممکنات االقتصاد الرقمي
الوطني املستوى  علی   والریادة 
تدعم شاملة  عملیة  خالل   من 
 تطویر وتنمیة املهارات الرقمیة،
األصول الرقمیة،   الخدمات 
املمّکنة، البیئة   الرقمیة، 
واملجتمعیة، الرقمیة   والریادة 
القطاعین مع  بالشراکة   وذلك 
ومؤسسات والخاص   العام 

املجتمع املدني.

الرسالة

القیم الجوهریة

املهنیة

العدالة

النزاهة

العمل بروح الفریق

املبادرة واالبتکار

استراتيجية 2024-2020

 ُنطّبق املمارسات الفضلی في العمل ونحرص علی تغلیب املوضوعیة واالعتماد علی األسس العلمیة
التخاذ القرار املناسب وضمان التطور املهني للموظفین بحسب الکفاءة والجهد والخبرة في العمل

ُنطّبق مفاهیم العدالة في إجراءات وعملیات وسیاسات الوزارة وبما یضمن تکافؤ الفرص

 نلتزم بمعاییر الصدق والشفافیة ونستخدم السلطة املوکلة إلینا بمسؤولیة مع تجنب أي تضارب
في املصالح

نعمل معًا کفریق واحد لتحقیق رؤیة الوزارة  ورسالتها وأهدافها االستراتیجیة

نبحث دائمًا عن طرق جدیدة ومبتکرة لحل املشاکل وتطویراألعمال

آمن رقمي   اقتصاد 
تنمیة یحقق   وشمولي 

واجتماعیة  اقتصادیة 
مستدامة
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السیاق التشغیلي
مشاریعها    تنفیذ  علی  العمل  ستسکمل   کما 
هندسة إعادة  مثل:  املختلفة  ومبادراتها   وبرامجها 
 اإلجراءات لغایات األتمتة، أتمتة الخدمات، ربط شبکة
االتصاالت خریجي  وتشغیل  تدریب  الضوئیة،   األلیاف 
االقتصاد مفاهیم  إدخال  املعلومات،   وتکنولوجیا 
 الرقمي والتکنولوجیات الحدیثة وریادة األعمال ضمن
إلی املعرفة  محطات  تحویل  التعلیمیة،   املناهج 
تجمع أعمال، وذلك من خالل عملیة شاملة   حاضنات 
واألکادیمیین والخاص  العام  القطاعین  من   کالً 

واملستثمرین وریادي األعمال
فإّن الحالیة  القانونیة  األطر  بتطبیق  یتعلق   فیما 
واألنظمة القوانین  من  مجموعة  ضمن  تعمل   الوزارة 
األمن قانون  ومنها:  واالرشادات   والتعلیمات 
االتصاالت رقم 2019، قانون  لعام   16  السیبراني رقم 
 13 لعام 1995 وتعدیالته، قانون الخدمات البریدیة رقم
 34 لعام 2007، قانون املعامالت االلکترونیة رقم 15
27 لعام 2015، قانون الجرائم االلکترونیة رقم   لعام 
 2015، قانون ضمان حق الحصول علی املعلومات رقم
 47 لعام 2007، قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة رقم
العام القطاعین  بین  الشراکة  قانون   ،1971 لعام   50 
الخدمات تطویر  نظام   ،2014 لسنة   والخاص 
معدل نظام   ،2016 لسنة   156 رقم   الحکومیة 
لسنة االلکتروني  التوثیق  جهات  واعتماد   لترخیص 
املفتوحة الحکومیة  البیانات  نشر  تعلیمات   ،2016 
لسنة املفتوحة  الحکومیة  البیانات  منصة   علی 
 2019، تعلیمات تبادل وتزوید البیانات بین الدوائر من
تعلیمات  ،2017 الحکومي  البیني  الربط  نظام   خالل 
ارشادات  ،2008 الشمولیة  البریدیة   الخدمات 

االستخدام اآلمن لإلنترنت

استراتيجية 2024-2020

مع بالتعاون  والریادة،  الرقمي  االقتصاد  وزارة   تعمل 
 الشرکاء االستراتیجیین واصحاب املصلحة والجهات
 ذات العالقة من القطاعین العام والخاص ومنظمات
واملسؤولیات املهام  تنفیذ  علی  املدني   املجتمع 
الوطنیة واالستراتیجیات  الخطط  ضمن   املقررة 
التوجیهات وتشمل:  عملها،  بطبیعة   املرتبطة 
عمل أولویات  الوطني/  النهضة  مشروع   امللکیة، 
 الحکومة 2020 - 2021، استراتیجیة قطاع االتصاالت
الخطة  ،2021  –  2019 املعلومات   وتکنولوجیا 
 االستراتیجیة لقطاع البرید 2019 – 2021، االستراتیجیة
 الوطنیة لألمن السیبراني 2018 – 2023، االستراتیجیة
الوزارة تتابع  کما   .2020 الرقمي  للتحول   األردنیة 
االتصاالت لقطاعات  العامة  السیاسة  من  کل   تنفیذ 
السیاسة  ،2018 والبرید  املعلومات   وتکنولوجیا 
االتصاالت قطاع  في  الشمولیة  للخدمات   العامة 
الحکومیة البیانات  وإدارة  تصنیف  سیاسة   ،2004 
2019 السیبراني  لألمن  الوطنیة  السیاسات   ،2020

    وسیاسة املنصات السحابیة وخدماتها 2020
السنوات خالل  الوزارة  ستعمل  السیاق،  هذا   في 
 املقبلة علی تقدیم مقترحات لسیاسات وتشریعات
ُتبنی مؤخرًا  إلیها  املوکلة  املهام  ضوء  في   جدیدة 
والتشریعات السیاسات  ومراجعة  تقییم  نتائج   علی 
الرقمیة ویدعم التقنیات  بما یضمن مواکبة   الحالیة 
حیث اململکة.  في  والریادة  الرقمي  االقتصاد   نمو 
 ستساهم العالقات الوثیقة بین الوزارة وشرکائها من
 القطاعین العام والخاص ومنظمات املجتمع املدني
السیاسات هذه  إنفاذ  تسریع  علی  القرار   وصانعي 

   والتشریعات

.

.

.

.
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 تقر األهداف الواردة في هذه االستراتیجیة بالتقدم الذي أحرزته الوزارة في تحقیق أهداف الخطة االستراتیجیة
 لوزارة االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات 2018-2020 وتؤکد علی الطموح الوطني في رقمنة االقتصاد األردني
 ودعم ریادة األعمال. حیث ستساهم األهداف االستراتیجیة للوزارة في تنفیذ مشروع النهضة الوطني الذي یهدف
لبلوغ دولة القانون واإلنتاج والتکافل وتحقیق التنمیة املستدامة من خالل دورها في تحقیق األولویات التالیة:

     التشغیل وریادة األعمال،          
     تحسین جودة الخدمات الحکومیة، 
     النمو االقتصادي وبیئة األعمال وتعزیز استدامة االستثمارات. 

 وستعمد الوزارة إلی تنمیة االقتصاد الرقمي والریادة في اململکة من خالل العمل علی خمسة محاور رئیسیة،
 وهي:

 
     املهارات الرقمیة والریادیة: التطویر الشمولي ملهارات األردن الرقمیة والریادیة،

      الخدمات الرقمیة: تقدیم أفضل الخدمات الرقمیة وضمان وصولها إلی أکبر عدد من املستخدمین، 
     األصول الرقمیة: بناء وتطویر البنیة التحتیة وتوفیر الوصول اآلمن للبیانات عالیة الجودة، 
     البیئة املمّکنة: مراجعة القوانین واألنظمة وتعزیز الثقة بالبیئة الرقمیة، 

      الریادة الرقمیة واملجتمعیة: تهیئة الظروف املالئمة لنمو وازدهار الشرکات الناشئة.

 یجدر بالذکر، أّن هذه املحاور واألهداف الناتجة عنها تتوافق مع رؤیة الحکومة بضرورة دعم االقتصاد الرقمي
 من خالل تطویر البنیة التحتیة الرقمیة، املهارات الرقمیة، الریادة الرقمیة، الخدمات املالیة الرقمیة، واملنصات
 الرقمیة، وتسهیل وتطویر منظومة ریادة األعمال من خالل تیسیر القیام باألعمال، تسهیل الوصول إلی التمویل،

  تسهیل الوصول إلی األسواق، وتوفیر املهارات الالزمة3.

االستراتیجیة 

-1
  -2
-3

-1
-2
-3
-4
-5
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الرئــيـــســـة  المــحــاور 
واألهداف االستراتيجية



 ُیعد املجتمع األردني مجتمع فتي، حیث تصل 
(30-12) بین  أعمارهم  تتراوح  الذین  الشباب   نسبة 
أنهم من  الرغم  وعلی  السکان4،  ثلث  من   أکثر 
مستوى علی  للحصول  عدیدة  بفرص   یتمتعون 
 تعلیمي جید إّال أن جودته وارتباطه باحتیاجات سوق
 العمل بحاجة ُمّلحة إلی تحسین. لهذا تسعی الوزارة
الرقمیة باملهارات  األردني  املجتمع  تزوید   إلی 
علی قدرتهم  رفع   (1)  : لـ   الضروریة   والریادیة 
(2) خلق قوى عاملة الرقمي،  العالم   املشارکة في 
املجاالت مختلف  في  واالبتکار  االبداع  علی   قادرة 
 االقتصادیة وتلبي متطلبات سوق العمل الناتجة عن
األعمال تنمیة   (3) الرقمیة،  التکنولوجیا   انتشار 
علی العاملیة  الشرکات  تشجیع   (4)  الرقمیة، 

االستثمار في السوق األردني
وزارة مع  بالتعاون  الوزارة  ستعمل  ذلك   ولتحقیق 
االقتصاد مفاهیم  إدخال  علی  والتعلیم   التربیة 
األعمال وریادة  الحدیثة  والتکنولوجیات   الرقمي 
ضمن املناهج التعلیمیة بما یعزز من مهارات الطالب
 ویرفع من ثقتهم باألنظمة والخدمات الرقمیة. کما 
 ستعمل مع وزارة التعلیم العالي علی تطویر املناهج
الذکاء مثل  الحدیثة  بالتکنولوجیات   املتخصصة 
الضخمة والبیانات  السحابیة  والحوسبة   االصطناعي 
 ودعم املشاریع البحثیة املتعلقة بها، ذلك باإلضافة
بمهارات وتزویدهم  الجامعات  خریجي  تدریب   إلی 
مؤسسات مع  بالشراکة  والعشرین  الحادي   القرن 

 القطاع الخاص

الحکومة موظفي  مهارات  تنمیة  صعید  علی   أّما 
من الرقمي  التحول  مشاریع  تنفیذ  علی   العاملین 
مع بالتعاون  ستعمل  الوزارة  فإّن  الفنّیة   الناحیة 
الفنیة قدراتهم  بناء  علی  املعنیة   الجهات 
 وتزویدهم باملهارات الرقمیة الضروریةباإلضافة إلی
علی الحکومیة  الدوائر  موظفي  مختلف   تدریب 
الرقمیة واألنظمة  التطبیقات  مع  التعامل   کیفیة 
 التي یتم تطویرها وذلك ضمن استراتیجیة ومنهجیة

شاملة إلدارة التغییر املؤسسي

استراتيجية 2024-2020

 المهارات الرقمية والريادية
األردنيون يمتلكون المهارات الالزمة للمشاركة في االقتصاد الرقمي وريادة األعمال 

1
1.1

.
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9



 ستواصل الوزارة العمل علی تطویر الخدمات  
الرقمیة من خالل "االستراتیجیة األردنیة  الحکومیة 
املنبثقة الطریق  وخارطة   "2020 الرقمي   للتحول 
نموذج علی  االستراتیجیة  اشتملت  حیث   عنها، 
املؤسسیة البنیة  فیه  حددت  مبسط   حوکمة 
کافة تنفیذ  وفعالیة  استمراریة  لضمان   الالزمة 
 مشاریع ومبادرات التحول الرقمي. وستعمل الوزارة
استکمال علی  الحکومیة  الجهات  مع   بالتعاون 
 أتمتة الخدمات الحکومیة بما یتوافق مع املتطلبات
من مجموعة  إلی  وباالستناد  العاملیة   واملواصفات 
صعید وعلی  السیاق  هذا  في  الدولیة.   املبادئ 
الوزارة ستعمل  واالستثمار،  األعمال  ریادة   تشجیع 
الکترونیة استثماریة  منصة  تطویر  متابعة   علی 
 ُتمّکن املستثمرین وریادي األعمال من الحصول علی
بکل الکترونیًا  األعمال  بقطاع  الخاصة   الخدمات 
املالیة الخدمات  صعید  علی  أّما  ویسر.   سهولة 
الدفع قنوات  بتطویر  ملتزمة  الوزارة  فإّن   الرقمیة 
التعامل  االلکتروني لتتحول إلی حکومة خالیة من 
ستقوم أنها  کما   ،2021 عام  بحلول  الورقي   بالنقد 
بإعداد استراتیجیة للوصول إلی االقتصاد غیر النقدي

 
 ولضمان وصول الخدمات الحکومیة الرقمیة لکافة
فروقات أیة  النظر عن  بغض  األردني  املجتمع   أفراد 
ضمن الوزارة  ستعمل  بینهم  فیما   فردیة 
2020"علی الرقمي  للتحول  األردنیة   "االستراتیجیة 
الخدمات الستخدام  متعددة  قنوات   توفیر 
کمراکز الثابتة  القنوات  مثل  الرقمیة   الحکومیة 

خدمة املواطن والقنوات الرقمیة الذکیة کبوابة
   الحکومة االلکترونیة

الهادفة   االجراءات  اتخاذها عدد من  إلی   باإلضافة 
الحکومیة بالخدمات  املواطنین  وعي  رفع   نحو 
التوعویة الحمالت  مثل  لها  والترویج   الرقمیة 
شاملة وخطة  استراتیجیة  ضمن  وذلك   واإلعالمیة 
استخدام في  الوزارة  ستستمر  کما  التغییر.   إلدارة 
 محطات املعرفة وحاضنات األعمال ومکاتب البرید
برامجها کافة  وترویج  لنشر  تنفیذي   کذراع 
اململکة مناطق  جمیع  في  ومبادراتها   ومشاریعها 

بما فیها برنامج التحول الرقمي

استراتيجية 2024-2020

 الخدمات الرقمية 
خدمات وأنظمة حكومية رقمية متكاملة وموثوقة ترفع من كفاءة الجهاز الحكومي

2
2.1
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التي   الرقمیة  التطورات  ضوء  في   العالم 
تتسم رقمّیة  تحتّیة  بنیة  وجود  أصبح   یشهدها 
االقتصاد لبناء  أساسیًا  واملرونة  والقوة   بالکفاءة 
االتصاالت قطاع  تنافسیة  وتعزیز   الرقمي 
تحتیة بنیة  إنشاء  أّن  إّال  املعلومات.   وتکنولوجیا 
مادیة استثمارات  تَوفر  یتطلب  ُممّکنة   رقمیة 
من لذلك  علیها،  والتطویر  لصیانتها   مستمرة 
املوضوعة التنظیمیة  الدوافع  تکون  أن   الضروري 
استجابتها یضمن  وبشکل  فیها  لالستثمار   محفزة 
حٍد علی  واألعمال  لألفراد  املتغیرة   لالحتیاجات 
متطلبات تلبي  رقمیة  تحتیة  بنیة  ولتوفیر   سواء. 
استکمال علی  الوزارة  ستعمل  االقتصاد   رقمنة 
الوطني الضوئیة  األلیاف  برنامج شبکة  علی   العمل 
 الذي یربط الجهات الحکومیة والصحیة والتعلیمیة
استمراریته وستدعم  اململکة  مناطق  مختلف   في 
کما الخاص.  القطاع  مع  شراکات  عقد  خالل   من 
الحکومیة السحابة  تطویر  علی  العمل   ستواصل 
اململوکة التخزین  سعات  لتوسیع   الخاصة 
 للحکومة واالستفادة من خدماتها في إدارة البیانات

والتطبیقات
 یجدر بالذکر أّن تطویر االقتصاد الرقمي والریادة في
الرقمیة التحتیة  البنیة  تکون  أن  إلی  یحتاج   األردن 
األردنیین لجمیع  متوفرة  عنها  املنبثقة   والخدمات 
االستخدام من  الرغم  فعلی  معقولة،   وبکلف 
 املرتفع لالتصاالت وتکنولوجیا املعلومات فإّن هذا
فئات بین  بالتساوي  موّزع  غیر  یزال  ال   االستخدام 

        املجتمع املختلفة بما یعرف بالفجوة الرقمیة

مراجعة علی  الوزارة  ستعمل  السیاق،  هذا   في 
ومتابعة الخدمات  بشمولیة  املتعلقة   السیاسة 
خدمات انتشار  رقعة  توسیع  بهدف   تطویرها 
 االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات والبرید بما یضمن
باإلضافة ذلك  التطور.  من  الرقمي  االقتصاد   تمکین 
السیاسات إعداد  عن  املسؤولة  الجهة  کونها   إلی 
الالزمة والقوانین  التشریعات  وتطویر   ومراجعة 
وقطاعات الرقمیة  التحتیة  البنیة  وتنمیة   لتنظیم 
بالتعاون والبرید   االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات 

مع الجهات املعنیة

استراتيجية 2024-2020

األصول الرقمية
بنية تحتية رقمية متطورة يسهل الوصول إليها واستخدامها من قبل األفراد والشركات

3
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 تظهر الدراسات أّن البیانات الضخمة هي مفتاح نجاح
إلی ذکاء تحلیلها وتحویلها  أّن   الحکومات5  حیث 
 رقمي/                                    ُیحّسن من قدرة
وبالتالي املعقدة  القضایا  فهم  علی   الحکومات 
تفید ومبادرات  مشاریع  وتصمیم  قرارات   اتخاذ 
في وأشمل.  أدق  بصورة  احتیاجاته  وتلبي   املواطن 
نظام إنشاء  علی  الوزارة  ستعمل  السیاق،   هذا 
وإدارة جمع  إلی  یهدف  الذي  الوطني   املعلومات 
 مخزون البیانات الوطني وتحلیلها باستخدام أدوات
 تحلیلیة متطورة تدعم بناء سیاسات واستراتیجیات
التنمیة تحقیق  یضمن  بما  شمولیة   وطنیة 
 االجتماعیة واالقتصادیة املستدامة وبما یتوافق مع
 قانون ضمان حق الحصول علی املعلومات وسیاسة
 تصنیف وإدارة البیانات الحکومیة، ذلك باإلضافة إلی
اإللکترونیة للمشارکة  تشریعي  إطار                                  إعداد 
الرقمیة. املجتمعیة  املشارکة  تنظیم  إلی   یهدف 
والدراسات البحوث  إجراء  علی  ستعمل   کما 
املؤسسات باحتیاجات  املتعلقة   واملسوحات 
تکنولوجیا ملوارد  واستعماالتها   الحکومیة 
الوزارة ومشاریع  عمل  خطط  یثري  بما   املعلومات 

والحکومة ککل
       

Digital Intelligence

استراتيجية 2024-2020

 األصول الرقمية 
 االستخدام الكفؤ والفّعال للبيانات من قبل الحكومة

3
3.2

 5: Digital Economy Report 2019 - UNCTAD
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والریادة الرقمي  االقتصاد  وتمکین  دعم   یتطلب 
لضمان العالقة  ذات  والقوانین  األنظمة   مراجعة 
وتعزیز األردني  االقتصاد  رقمنة  غایات  مع   توافقها 
 بیئة األعمال، واستحداث ما یلزم منها لضمان تلبیة
األطر ُتصبح  بحیث  جدیدة.  تنظیمیة  متطلبات   أیة 
الحالیة الرقمیة  للتکنولوجیا  ُممّکنة   التنظیمیة 
وریادة واالستثمار  للتنافسیة  ومحفّزة   والناشئة 
القوانین واألنظمة مجاالت  األعمال. وقد تشمل هذه 
املشاریع رقمنة  التنافسیة،  اإلنمائي،   التعاون 
واالبتکار، الرقمیة  الریادة  واملتوسطة،   الصغیرة 
فإّن علیه  وبناًء  والبیانات6.  الفکریة،   امللکیة 
التشریعیة البیئة   الوزارة مسؤولة عن ضمان توافق 
یضمن بما  والتغیرات  املستجدات  مع    والتنظیمیة 

دعم وتنمیة االقتصاد الرقمي والریادة
إطار إعداد  علی  الوزارة  ستعمل  السیاق،  هذا   في 
 قانوني مناسب إلدارة وتنظیم حق الطریق لتشجیع
 تطویر شبکات االتصاالت وتمکین املرخص لهم من
 نشر البنیة التحتیة الضروریة واملشارکة فیها کما
 ستقوم وبالتعاون مع هیئة تنظیم قطاع االتصاالت
القرارات إنفاذ   إلی  الحاجة  مدى  مراجعة   علی 
 التنظیمیة التي تتخذها الهیئة وتحدید ما إذا کانت
املواد علی  تعدیالت  أي  إحداث  إلی  حاجة   هنالك 
مع أیضًا  وستعمل  بإنفاذها.  املتعلقة   القانونیة 
التشریعات استکمال  علی  املعنیة   الجهات 
الوطني املعلومات  بنظام  املتعلقة   واألنظمة 
البیانات وتصنیف  الشخصیة  البیانات   وحمایة 
التشریعیة الجوانب  مراجعة  واستکمال   ونشرها، 
الریادیین مع  بالتعاون  األعمال  بریادة   الخاصة 
مناسبة تشریعیة  بأطر  للخروج   واملستثمرین 

 ومحفّزة لبیئة األعمال واالستثمار

.

استراتيجية 2024-2020

 البيئة الممكنة 
        القوانين واألنظمة تتوافق مع غايات دعم وتنمية االقتصاد الرقمي والريادة 

4
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األفراد قبل  من  لالنترنت  املتزاید  االستخدام   ساهم 
املعلومات وقیمة  حجم  رفع  في   والشرکات 
 املتبادلة عبر االنترنت ولکّنه ساهم أیضًا في ظهور
 مخاطر األمن السیبراني التي یحاول من خاللها بعض
أو مجموعات  أو  أفراد  سواء  االنترنت،   مستخدمي 
أمن  دول، سرقة واستغالل هذه املعلومات وتهدید 
بقدرة املواطن  ثقة  تعتبر  لذلك  والدول.   األفراد 
 الحکومة علی مجابهة هذه التهدیدات وإدارتها أحد
أّن حیث  الرقمي،  لالقتصاد  الرئیسیة   املمکنات 
 استخدام املعلومات والتکنولوجیا الرقمیة من قبل
 األفراد والشرکات یعتمد بشکل أساسي علی توفیر

أمن سیبراني ومالي وشخصي قوي

 من الجدیر بالذکر، أّن الحفاظ علی األمن السیبراني 
االستفادة لتحقیق  ضروري  الوطني  املستوى   علی 
 املثلی من الفرص التکنولوجیة وجذب املستثمرین
ستعمل لذلك  جدیدة.  استثماریة  فرص   واستحداث 
املؤسسات جمیع  ربط  استکمال  علی   الوزارة 
کما اآلمنة   الحکومیة  الشبکة  علی   الحکومیة 
یتماشی بما  وأنظمتها   أنها ستدیر کافة مشاریعها 
السیبراني لألمن  الوطنیة  االستراتیجیة   مع 
 وسیاسات األمن السیبراني التي ساهمت الوزارة في
لألمن التوجیهیة  اللجنة  في  کعضو   إعدادها 
 السیبراني بما یضمن تمکین األفراد والشرکات علی

 إدارة مخاطره وتهدیداته

استراتيجية 2024-2020

البيئة الممكنة 
الثقة بالبنية التحتية الرقمية وقدرتها على مجابهة مخاطر  األمن السيبراني 

4
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 وفقًا ل"تقریر مؤشر الریادة العاملي 2019"، ُتعد ریادة
 األعمال حالیًا أساس تطویر االقتصاد في کافة الدول
وزیادة املواطنین  معیشة  لتحسین   وضرورة 
 اإلیرادات وذلك من خالل مساهمتها في توفیر فرص
. من هنا ابتکاریة7   عمل وتطویر حلول تکنولوجیة 
وأهمیة مستوى  رفع  علی  العمل  ضرورة   تأتي 
 املشاریع الناشئة في اململکة من خالل تسهیل بیئة
 األعمال، تیسیر الوصول إلی األسواق ومصادر التمویل،
 تشجیع االستثمار في التکنولوجیا الرقمیة، وتهیئة
في لالزدهار  األعمال  لریادي  املناسبة   الظروف 

القطاعات املختلفة
مع بالتعاون  الوزارة  ستستمر  السیاق،  هذا   ضمن 
 (J-Core) برنامج تعزیز بیئة ریادة األعمال في األردن
 في العمل علی تحقیق رؤیة مشترکة لریادة األعمال
 في األردن تسعی نحو تحویل األردن إلی مرکز ریادي
 یقود عجلة االبتکار واالزدهار داخل األردن وخارجها،
محطات تحویل  مشروع  الوزارة  ستستکمل   حیث 
جمیع علی  موّزعة  أعمال  حاضنات  إلی   املعرفة 
املحافظات لشباب  الفرص  إلتاحة  اململکة   أنحاء 
 بالبدء بمشاریعهم الخاصة من خالل توفیر املساحة،
أفکارهم لتطویر  الالزمة  واألدوات  التحتیة،   البنیة 
وتسهیل تأمین  علی  ستعمل  کما   ومشاریعهم. 
 الوصول إلی مصادر التمویل واألسواق وتحفیز وزیادة
املعلومات تکنولوجیا  قطاع  شرکات   صادرات 
والشرکات األعمال  ریادي   األردني من خالل: تشبیك 
مع الرقمي  االقتصاد  قطاع  في  الناشئة   األردنیة 
لدعم حوافز  برنامج  ووضع  العاملیة   األسواق 

      الشرکات الرقمیة

 باإلضافة لذلك، ستعمل الوزارة ضمن مساعي تحفیز 
نحو الطلب  حسب  املوّجه  واالبتکار   االبداع 
مجاالت في  الحدیثة  التکنولوجیات  من   االستفادة 
 االقتصاد الرقمي من خالل تنظیم وإطالق مسابقات
ودعم جدیدة،  تقنیة  حلول  الستحداث   الهاکاثون 
بمسابقات الجامعات  وخریجي  الطالب   مشارکة 
الریادیین من إلی تمکین  باإلضافة  الدولیة،   االبتکار 
خالل من  املشکالت  لحل  اإلبداعیة  الحلول   ابتکار 
 املنصات الرقمیة. کما أنها تنوي إتاحة البیانات غیر
الوطني املعلومات  نظام  یوفرها  التي   الحساسة 
ملؤسسات یسمح  بما  اإلنترنت  علی  مجاني   بشکل 
من واألکادیمیین  والباحثین  املدني   املجتمع 
 استخدامها واالستفادة منها.  وفي سیاق التشجیع
 علی االستثمار، ستکون الوزارة مسؤولة عن تنفیذ
االتفاقیات ضمن  اململکة  علی  املترتبة   االلتزامات 
والریادة الرقمي  االقتصاد  بمجال  املتعلقة   الدولیة 
والدولیة اإلقلیمیة  املحافل  في  مصالحها   ورعایة 
میزة من  یرفع  بما  املعنیة  الجهات  مع   بالتعاون 
املرموقة مکانتها  علی  ویحافظ  التنافسیة   األردن 
في الرئیسي  دورها  إلی  باإلضافة  ودولیًا.   إقلیمیًا 
تعتبر والتي  املالئمة  الرقمیة  التحتیة  البنیة   توفیر 
تنافسیة وتعزیز  االستثمار  لجذب  أساسیًا   عنصرًا 
  قطاعات االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات والبرید

استراتيجية 2024-2020

 الريادة الرقمية والمجتمعية 
أسواق عمل مفتوحة مالئمة لريادة األعمال وُمحفّزة لالستثمار واالبتكار 

5
5.1

.

.

.

15



                                     .

الرئسية األداء  مـؤشرات 



مؤشرات األداء الرئيسية 

 کجزء من منظومة إدارة األداء املؤسسي وضعت الخطة االستراتیجیة مجموعة من مؤشرات األداء املرتبطة

 بالهدف العام واألهداف االستراتیجیة الخاصة بوزارة االقتصاد الرقمي والریادة بهدف قیاس وتقییم دور البرامج

العام الهدف  سیرتبط  حیث  املرجّوة.  النتائج  تحقیق  في  بتنفیذها  الوزراة  تقوم  التي  واملبادرات   واملشاریع 

الحکومیة، وسترتبط والتوجهات  الوطنیة  األولویات  تحقیق  املبذولة في  الجهود  أثر  لقیاس  أداء   بمؤشرات 

 األهداف االستراتیجیة بمؤشرات أداء لقیاس مستوى تحقیقها للغایة التي وضعت من أجلها.

 ستعتمد االستراتیجیة عند قیاس أثر تعزیز ممکنات االقتصاد الرقمي والریادة في اململکة علی "تقریر البنك

 الدولي: املشرق 2.0 – التحول الرقمي لتحقیق النمو الشامل وخلق الوظائف" وما ذکر فیه حول أثر تبني وتطویر

الدول لالستراتیجیات الرقمیة علی املحاور التالیة:

1. تنمیة التجارة وتنویعها من خالل رفع قیمة صادرات السلع والخدمات املرتبطة بالتکنولوجیا، 

املؤشر 1

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2018

 نسبة نمو صادرات قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات

سنویًا

إنتاج/ مسح الشرکات العاملة في قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات
بیانات هیئة تنظیم قطاع االتصاالت

%3

زیادة سنویة بنسبة 2%املستهدف

استراتيجية 2024-2020

الهدف العام

بلوغ دولة القانون واإلنتاج والتکافل وتحقیق التنمیة املستدامة
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2. تحسین إنتاجیة الشرکات وزیادة أرباحها بما یحّسن ویرفع من القدرة التنافسیة القتصاد الدول، 

 نسبة نمو إیرادات قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات

سنویًا

إنتاج/ مسح الشرکات العاملة في قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات
بیانات هیئة تنظیم قطاع االتصاالت

زیادة سنویة بنسبة %2

املؤشر 3

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

 قیمة مؤشر التنافسیة الرقمیة العاملي
یقیس مدى تبني الدول واستکشافها للتقنیات الرقمیة التي تدعم التحول في املمارسات

الحکومیة ونماذج األعمال واملجتمع بشکل عام

سنویًا

IDM

 تقریر التنافسیة الرقمیة العاملي

60.4
مستهدف

202064.5

استراتيجية 2024-2020

املؤشر 2

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2018

املستهدف

%5
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 3. تعزیز النمو االقتصادي، حیث شّکل االقتصاد الرقمي ما نسبته 15.5% من إجمالي الناتج العاملي في 
 عام 2016 ومن املتوقع أن تصل النسبة إلی 24.3% بحلول عام 82025، مما یخلق فرصة لتنویع االقتصاد األردني

وتحقیق النمو االقتصادي املرجو من خالل رقمنة االقتصاد،

املؤشر 4

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

قیمة مؤشر االقتصاد (                          )
 یقیس األثر االقتصادي للمشارکة في االقتصاد الرقمي

سنویًا

 مؤسسة
 تقریر مؤشر جاهزیة الشبکة -

15.31

 نسبة نمو عدد العاملین في قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات

سنویًا

إنتاج/ مسح الشرکات العاملة في قطاع االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات
بیانات هیئة تنظیم قطاع االتصاالت

 4. خلق فرص عمل، حیث أثبتت التجارب والدراسات أّن الطلب علی الوظائف التقنیة سیتجاوز الطلب 
علی أي وظیفة أخرى9،

Economy

Portulans
 Network Readiness Index

مستهدف
202018.31

%8

زیادة سنویة بنسبة %2

استراتيجية 2024-2020

Huawei Technologies Co. Ltd. and Oxford Economics, 2017. Digital Spillover: Measuring the true impact of the Digital Economy 8: 
Middle East and North Africa Economic Monitor,  April 2018: Economic Transformation 9: 

املؤشر 5

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

املستهدف
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التحتیة  البنیة  توّفر  أّن  بما یرفع من جودة حیاة املواطن، حیث  الخدمات   5- تحسین وتسهیل تقدیم 
الرقمیة یدعم بدوره العدید من القطاعات والخدمات بما فیها الصحة والتعلیم واملدفوعات وغیرها،

سنویًا

57.90

قیمة مؤشر املعرفة (                            )
یقیس مدى توفر املعرفة الالزمة الکتشاف وفهم وبناء التکنولوجیا الحدیثة

سنویًا

54.48

60.90

قیمة مؤشر استخدام االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات وکفاءة الجهاز الحکومي
 یقیس إلی أي مدى ساهم استخدام االتصاالت وتکنولوجیا املعلومات في تحسین جودة

الخدمات الحکومیة املقدمة للمواطنین

Knowledge

62.48

استراتيجية 2024-2020

 مؤسسة
تقریر مؤشر جاهزیة الشبکة -

Portulans
 Network Readiness Index

املؤشر 6

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

مستهدف
2020

الهدف االستراتيجي 1

 األردنیون یمتلکون املهارات الالزمة للمشارکة في االقتصاد الرقمي وریادة األعمال

املؤشر 7

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

مستهدف
2020

DMI

 تقریر التنافسیة الرقمیة العاملي
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قیمة مؤشر الخدمات االلکترونیة  (                                                   )

األمم املتحدة
مسح األمم املتحدة للحکومة االلکترونیة

0.36 

املؤشر 9

املصدر

دوریة القیاس

قیمة مؤشر الوصول إلی التکنولوجیا (                   )
یقیس املؤشر جودة وتکلفة ومدى انتشار البنیة التحتیة الرقمیة

سنویًا

 0.5 فأکثر

Online Service Index

Access

نقطة األساس
2019

52.78

مستهدف
202055.78

استراتيجية 2024-2020

الهدف االستراتيجي 2

  خدمات وأنظمة حکومیة رقمیة متکاملة وموثوقة ترفع من کفاءة الجهاز الحکومي

الهدف االستراتيجي 3

بنیة تحتیة رقمیة متطورة یسهل الوصول إلیها واستخدامها من قبل األفراد والشرکات

املؤشر 8

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2020

مستهدف
2022

 2026    2024   2022   

 مؤسسة
تقریر مؤشر جاهزیة الشبکة -

Portulans
 Network Readiness Index

21



، 

املؤشر 10

املصدر

دوریة القیاس

 مؤشر املشارکة االلکترونیة
 یقیس  مدى استخدام الحکومات للقنوات والخدمات االلکترونیة من أجل توفیر وتبادل املعلومات

 التفاعل مع أصحاب املصلحة، إشراك املواطنین في صنع القرار

األمم املتحدة
مسح األمم املتحدة للحکومة االلکترونیة

املؤشر 11

املصدر

دوریة القیاس

 مؤشر البیانات الحکومیة املفتوحة
 یقیس استخدام البیانات الحکومیة املفتوحة وذلك ضمن ثالثة أبعاد رئیسیة (السیاسات،

املنصات، توفر البیانات)

نقطة األساس
20200.57 

0.62

نقطة األساس
2020

0.33 

مستهدف
 0.5 فأکثر2022

مستهدف
2022

استراتيجية 2024-2020

الهدف االستراتيجي 4

 االستخدام الکفؤ والفعال للبیانات من قبل الحکومة

 2026    2024   2022   

، 

 2026    2024   2022   

األمم املتحدة
مسح األمم املتحدة للحکومة االلکترونیة
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املؤشر 13

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

مستهدف
2020

قیمة مؤشر القوانین واألنظمة  (                             )
یقیس املؤشر مدى تعزیز القوانین واألنظمة للمشارکة في االقتصاد الرقمي

سنویًا

قیمة مؤشر الثقة (            )
یقیس املؤشر أمان األفراد والشرکات في سیاق االقتصاد الرقمي

����������

52.78

55.78

�����

53.08

56.08

استراتيجية 2024-2020

الهدف االستراتيجي 5

القوانین واألنظمة تتوافق مع غایات دعم وتنمیة االقتصاد الرقمي والریادة

املؤشر 12

املصدر

دوریة القیاس

نقطة األساس
2019

مستهدف
2020

 مؤسسة
تقریر مؤشر جاهزیة الشبکة -

Portulans
 Network Readiness Index

سنویًا

 مؤسسة
تقریر مؤشر جاهزیة الشبکة -

Portulans
 Network Readiness Index

الهدف االستراتيجي 6

الثقة بالبنیة التحتیة الرقمیة وقدرتها علی مجابهة مخاطر األمن السیبراني
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املؤشر14

املصدر

دوریة القیاس

قیمة مؤشر األمن السیبراني العاملي
یقیس مدى التزام الحکومات بمعاییر األمن السیبراني

سنویًا

تقریر مؤشر األمن السیبراني العاملي

املؤشر 15

املصدر

دوریة القیاس

قیمة مؤشر الریادة العاملي
 یقیس صحة بیئة ریادة األعمال

سنویًا

تقریر مؤشر الریادة العاملي

ITU

����

نقطة األساس
20180.56

مستهدف
20200.85

نقطة األساس
201929.40

مستهدف
202032.40

استراتيجية 2024-2020

الهدف االستراتيجي 7

 أسواق عمل مفتوحة مالئمة لریادة األعمال ومحفزة لالستثمار واالبتکار
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المؤسسية اإلدارة 



الجزء 3: اإلدارة المؤسسية

إدارة املوارد البشریة 

الهدف

اإلدارة الفّعالة ملوارد الوزارة البشریة واملادیة واملالیة واملعلوماتیة وعالقاتها الخارجیة

واملادیة البشریة  الوزارة  موارد  إدارة  علی  العمل  منها  املرجوة  األهداف  وتحقیق  االستراتیجیة  نجاح   یتطلب 
 واملالیة واملعلوماتیة بفاعلیة، کما یتطلب تقویة التواصل مع أصحاب املصلحة وشرکاء الوزارة االستراتیجیین
خالل من  الوزارة  تعمل  حیث  مشترکة.  أهداف  تحقیق  نحو  بفاعلیة  تعمل  تشارکیة  عالقات  بناء  یضمن   بما 
باتباع إجراءات ومنهجیات عمل واضحة یتم تطویرها الدوائر املساندة علی ضمان تحقیق ذلك   مجموعة من 

 وتحسینها باستمرار بما یلبي احتیاجات أصحاب العالقة ویتوافق مع املمارسات الجیدة.
 بناًء علی ما ذکر، تضع الوزارة ضمن خطتها لإلدارة املؤسسیة هدف مشترك یجمع اإلدارات املساندة ویرتبط
 بمؤشرات واضحة لقیاس األداء، وستعمل الوزارة من خالله علی اتخاذ االجراءات الالزمة ملعالجة نقاط الضعف

املتواجدة في البیئة الداخلیة بما یضمن دعم مهام وأنشطة الوزارة الرئیسیة.

 تسعی الوزارة إلی الحفاظ علی املوظفین املؤهلین بما یضمن تحقیقها للدور املناط بها ووصولها إلی أهدافها مع
 الحرص علی تعزیز قیمها الجوهریة. کما تلتزم إدارتها باالعتماد علی بیانات املوارد البشریة املتاحة واستخدامها
 بأفضل صورة عند اتخاذ القرارات املتعلقة بالهیکل التنظیمي وتوزیع وتخطیط املوظفین. وتعتمد الوزارة في

إدارة مواردها البشریة علی خمسة أرکان رئیسیة:

-1
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 - الرشاقة التنظیمیة: تصمیم مرن ومتطور یعمد إلی
الرشیقة مثل: فرق الذکیة/  العمل  أسالیب   استغالل 
الجهود تبسیط  یضمن  بشکل  العمل،   ومجموعات 
تّثمن مؤسسیة  ثقافة  خلق  علی  ویساعد   املبذولة 

مبدأ التشارکیة في العمل وصنع القرار،
املوارد ملهارات  استباقیة  إدارة  املواهب:  إدارة   - 
 البشریة خالل حیاتهم املهنیة في الوزارة تهدف إلی
املهارات ذلك  في  بما  مهاراتهم وکفاءاتهم   تطویر 

اإلداریة لشاغلي الوظائف اإلشرافیة،
 - بیئة ومکان عمل ُمرّحب باملوظفین: جهد جماعي
علی مبني  للعمل  رائعًا  مکانًا  الوزارة  لجعل   یسعی 

أساس إشراك املوظفین وتکافؤ الفرص،
 - تبادل املعرفة: تبادل واسع للمعلومات یساهم في
الداخلیة، التواصل  قنوات  ویبسط  املوظفین   تمکین 
بین ومشارکتها  واملعلومات  البیانات  من   ویجعل 

املوظفین أساسًا لتنفیذ املهام واألعمال،
علی املوظفین  وتحفیز  تشجیع  واالبتکار:  االبداع   - 
أو مبادرات  أو  اقتراحات  أو  دراسات  أو  أفکار   تقدیم 
 أسالیب عمل متمیزة ومبدعة تساهم في تطویر األداء

ونشر ثقافة التمیز واالبداع واالبتکار.

الجدیدة املهام  ضوء  وفي  الوزارة  أّن  بالذکر،   یجدر 
 التي أوکلت إلیها وقرار دمجها مع مرکز تکنولوجیا
هیکل إعداد  من  انتهت  قد  الوطني   املعلومات 
في الوزارة  دور  یلبي  وشمولي  متکامل   تنظیمي 
قسم وسیسعی  والریادة.  الرقمي  االقتصاد   تنمیة 
 إدارة املوارد البشریة الستکمال عملیة الدمج وإعادة
املوظف وضع  یضمن  وبما  سلس  بشکل   الهیکلة 

 املناسب في املکان املناسب،

ارتباط مستوى  علی  الحفاظ  علی  الترکیز    مع 
تأدیتهم یضمن  بما  عنها  ورضاهم   املوظفین 
 ألدوارهم بکفاءة وفاعلیة. کما ستعمل الوزارة علی
البرامج وعطاءات  الخارجیة  املنح  من   االستفادة 
بتقدیم یسمح  بما  التدریبیة  الخطة  لتمویل   الفنیة 
الفنیة الوظائف  لشاغلي  متخصصة  تدریبیة   دورات 
 ملعالجة مشکلة قلة فرص التدریب والتطویر وبما
یرفع من کفاءة املوارد البشریة املتوفرة في الوزاة.
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املؤشر 1

املصدر

دوریة القیاس

 نسبة ارتباط املوظفین بالعمل

سنویًا

مسح رضا املوظفین
  قسم إدارة العملیات والجودة الشاملة/ مؤشرات قسم املوارد البشریة

نقطة األساس
2019

%81

75% فأکثر املستهدف

املؤشر 2

املصدر

دوریة القیاس

معدل رضی املوظفین العام

%79

75% فأکثر

استراتيجية 2024-2020

نقطة األساس
2019

املستهدف

سنویًا

مسح رضا املوظفین
  قسم إدارة العملیات والجودة الشاملة/ مؤشرات قسم املوارد البشریة
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 تقوم الوزارة بإعداد الخطط املتعلقة بإدارة مواردها
املالیة اإلدارة  ملبادىء  وفقًا  املالیة   ونفقاتها 
 السلیمة، حیث تسعی دومًا لتحقیق التوازن املطلوب
 بین الوصول ألفضل مستویات األداء واالستغالل األمثل
تأمین علی  تعمل  أنها  کما  املتاحة.  املالیة   للموارد 
مواد من  والوحدات  واملدیریات  اإلدارات   احتیاجات 
سیر یضمن  وبما  املعتمدة  لألنظمة  وفقًا   وخدمات 

 املشاریع علی النحو املطلوب.

والقرارات واإلجراءات  األعمال  سیر  سالمة   ولضمان 
تعمل املالیة،  والقوائم  واملوازنات  واإلداریة   املالیة 
الشؤون ووحدة  الداخلیة  الرقابة  وحدة  من   کل 
مطابقتها من  والتأکد  تدقیقها  علی   القانونیة 
 للقوانین والتشریعات، باإلضافة إلی التأکد من أوجه
لألهداف وفقًا  تم  قد  املوارد  استخدام  وأّن   اإلنفاق 

االستراتیجیة واملشاریع واملبادرات املنبثقة عنها.

-1

إدارة املوارد املادیة واملالیة: الرقابة الداخلیة -2

املؤشر 3

املصدر

دوریة القیاس

نسبة اإلنحراف عن املوازنة السنویة

سنویًا

قسم املتابعة والتقییم

نقطة األساس
2019

%18.9

15% أو أقل املستهدف
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املؤشر 4

املصدر

دوریة القیاس

نسبة اإلنجاز املالي للمشاریع الرأسمالیة

سنویًا

قسم املتابعة والتقییم

نقطة األساس
2019

%82.5

85% فأکثر املستهدف

إدارة املعلومات -3

 

 تعتمد سیاسات وأنظمة وبرامج الوزارة اعتمادًا کبیرًا
 علی البیانات واملعلومات، من توفیر البنیة التحتیة
الرقمیة املهارات  وتعزیز  الرقمي  لالقتصاد   الداعمة 
 إلی إعداد الدراسات والبحوث ودعم االبتکار وریادة
موردًا واملعلومات  البیانات  تعد  وبالتالي   األعمال. 
األدوات باستخدام  بعنایة  إدارته  تتم  للوزارة   مهمًا 
تعمل حیث  املالئمة.  التحتیة  والبنیة   واإلجراءات 
املعرفة إلدارة  متکاملة  منهجیة  خالل  من   الوزارة 
التي والخبرات  واملعلومات  البیانات  تنظیم   علی 
تولید ونشر املعرفة بذلك  لیسهل  الوزارة   تمتلکها 
 وتضمینها في األنشطة اإلداریة املختلفة وتوظیفها

 في عملیة صنع القرار وحل املشکالت.

املعرفة نشر  عملیة  املعرفة  إدارة  منهجیة   ُتدیر 
 الضمنیة والصریحة بین موظفیالوزارة من خالل توفیر
واملعلومات البیانات  لتبادل  وأدوات  مصادر   عدة 
الرسمیة، املخاطبات  االلکتروني،  البرید   ومنها: 
 املکتبة االلکترونیة، الدورات التدریبیة. کما تعمل
تکنولوجیة أنظمة  وتطویر  توفیر  علی   باستمرار 
واملعلومات البیانات  وتبادل  ونشر  عملیاتها   إلدارة 

الناتجة عنها مثل:
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 -                                    منصة داخلیة خاصة بموظفي
إلی بسهولة  الوصول  امکانیة  لهم  توفر   الوزارة 
 مجموعة من األنظمة الالزمة لتنفیذ أعمالهم الیومیة
بالنسبة املهمة  واملعلومات  البیانات   ومختلف 
التنظیمي، الهیکل  االلکترونیة،  املکتبة  مثل:   لهم 
 إعالنات اللجنة االجتماعیة، نظام الدعم الفني، نظام
الGRP، نظام إدارة الجودة الشاملة، التقاریر الدوریة.

 
نظام الحکومیة            املوارد    -نظام  تخطیط  
وأتمتة باملوظفین  الخاصة  البیانات  إلدارة   یستخدم 
الرواتب مثل  الداخلیة  العملیات  من   مجموعة 
اللوازم البشریة،  املوارد  إجراءات  املالیة،   والشؤون 
صفحة النظام  یوفر  کما  الدیوان.   واملستودعات، 
متابعة خاللها  من  یمکنه  موظف  بکل   خاصة 
املغادرات طلب  الرسمیة،  والکتب   املراسالت 
 واإلجازات، طلب املواد والخدمات، تقدیم االقتراحات،
الضروریة األنشطة  من  وغیرها  االستبانات   تعبئة 

لتنفیذ أعماله الیومیة.
 

 - امللفات املشترکة                                   نظام یحتوي
واملدیریات لإلدارات  تبعًا  تصنیفها  یتم  ملفات   علی 
ذات بامللفات  خالله  من  االحتفاظ  یتم   والوحدات، 
 العالقة بالقسم الواحد في مکان واحد لیسهل بذلك
 الرجوع إلیها بإستمرار . کما ُیمّکن النظام املوظفین
من محدد  موضوع  علی  بالعمل  یشترکون   الذین 
 الرجوع إلی هذه امللفات واستخدامها والتعدیل علیها
وبکفاءة املطلوب  بالشکل  العمل  إلتمام   بسهولة 

عالیة.

 

- نظام إدارة املشاریع                               یوفر هذا
الوزارة مشاریع  إلدارة  متکاملة  منصة   النظام 
حیث دوري.  بشکل  فیها  العمل  سیر   ومتابعة 
 یستطیع من خالله صّناع القرار اإلطالع علی مجریات

العمل ونسب إنجاز املشاریع وحالتها أوال ً بأول.

من البرمجیة  هذه  تستخدم  برمجیة               - 
الضوئیة األلیاف  شبکة  برنامج  إدارة  موظفي   قبل 
علی املواقع  ربط  عملیة  وتصمیم  لتخطیط   الوطني 
 الشبکة، وتحدید األجهزة واملعدات الالزمة لتنفیذها،
 ومتابعة أعمال الصیانة، وغیرها من اإلجراءات الالزمة
الستکمال بناءها وإدامتها في جمیع أنحاء اململکة.

 - نظام التوظیف: نظام یتم استخدامه من قبل قسم
 املوارد البشریة الستقبال طلبات التوظیف ومتابعة
التقاریر واستخراج  خالله  من  املرسلة  الذاتیة   السیر 
الطلبات واختیار  الذاتیة  السیر  مراجعة  عند   الالزمة 

املطابقة لشروط الوظیفة.

 یجدر بالذکر أن الوزارة ستعمل باستمرار علی تطویر
 أنظمة وإجراءات إدارة البیانات واملعلومات واملعرفة
 بما یضمن إدارتها بکفاءة وفاعلیة ویرفع من درجة
والوحدات واملدیریات  اإلدارات  بین مختلف   التنسیق 

 ویعزز من التواصل فیما بینهم.

: MoDEE Intranet

: Arc GIS

: PM Dashboard

: Shared Folders
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املؤشر 5

املصدر

دوریة القیاس

معدل رضی املوظفین عن محور االتصال والتواصل

سنویًا

مسح رضا املوظفین
  قسم إدارة العملیات والجودة الشاملة/ مؤشرات قسم املوارد البشریة

84%نقطة األساس

75% فأکثر املستهدف

4- إدارة املشاریع واألداء املؤسسي

الوزارة ووحدات  ومدیریات  إدارات  عمل   ینُظم 
إلدارة متکاملة  أنظمة  واملساندة   الرئیسیة 
من الوزارة  تعمل  الشاملة.  والجودة   املشاریع 
خطط ضمن  الداخلیة  العملیات  مراقبة  علی   خاللها 
بمؤشرات ربطها  یتم  ومعتمدة،  موثقة   وإجراءات 
العمل سیر  ومتابعة  کفاءتها  لقیاس  واضحة   أداء 
التحسین نحو  السعي  الوزارة  تواصل  کما   فیها. 
الداخلیة وعالقاتها  وعملیاتها  إلجراءاتها   املستمر 
ومنهجیات أسالیب  اتباع  خالل  من   والخارجیة 
الخدمة متلقي  احتیاجات  تقصي  مثل   مناسبة 
 والشرکاء واملشارکة بجوائز التمیز کجائزة امللك
والشفافیة الحکومي  األداء  لتمیز  الثاني   عبداهللا 
حافزًا تشّکل  والتي  االبتکاریة  املبادرة   وجائزة 
 لتطویر األداء املؤسسي بما یتناسب مع املمارسات

 الجیدة محلیًا وإقلیمیًا وعاملیًا.

علی القادمة  الفترة  خالل  وقیادتها  الوزارة   سّترکز 
 تفعیل دور األقسام املعنیة بتطویر األداء املؤسسي
أداء  ملعالجة مشکلة ضعف عملیة مراقبة وتقییم 
خالل من  وذلك  الوزارة  وعملیات  ومبادرات   مشاریع 
 تعزیز تواصلهم مع اإلدارة العلیا وإیالء التقاریر الدوریة

التي یقومون بإعدادها االهتمام واملتابعة الالزمة.
االستراتیجیة خطتها  من  ابتداًء  الوزارة  حرصت   وقد 
املستخدمة األداء  مؤشرات  منظومة  تطویر   علی 
أثر لقیاس  مؤشرات  اعتماد  خالل  من  الوزارة   في 
الوطني املستویین  علی  ومبادراتها  الوزارة   مشاریع 
 واملؤسسي، وستعمل بعدها مع املعنیین من الدوائر
 الرئیسیة واملساندة علی وضع أهداف ومؤشرات أداء
مباشرًة ترتبط  والفردي  التشغیلي  املستوى   علی 
االستراتیجیة وما جاء فیها من خالل تطبیق  بالخطة 

    االستراتیجیة املتتالیة.
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 یجدر بالذکر أّن نتائج مؤشرات األداء ستستخدم کمدخل رئیسي عند مراجعة الخطة االستراتیجیة بما یضمن
مرونتها وتجاوبها مع املخرجات واملتغیرات داخلیة کانت أم خارجیة.

املؤشر 6

املصدر

دوریة القیاس

نسبة إنجاز الوزارة لخطتها السنویة

سنویًا

قسم املتابعة والتقییم

نقطة األساس
2019

%81.7

85% فأکثر املستهدف

املؤشر 7

املصدر

دوریة القیاس

نسبة تحقیق األهداف االستراتیجیة

سنویًا

قسم املتابعة والتقییم

تحسب نهایة عام 2020

یحدد الحقًا

استراتيجية 2024-2020

نقطة األساس
2019

املستهدف
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إدارة العالقات الخارجیة -5

واسعة مجموعة  وتنفیذ  إعداد  علی  الوزارة   تعمل 
ذات واألنظمة  والبرامج  واملبادرات  السیاسات   من 
جوانب مختلف  في  املواطن  علی  املباشر   التأثیر 
من فإّنه  لذلك  والعملیة.  منها  الشخصیة   حیاته 
 الضروري العمل علی إبقاء قنوات التواصل الخارجي
بدور األردني  املواطن  وعي  مستوى  لرفع   مفتوحة 
 الوزارة في تنمیة االقتصاد الرقمي والریادة وتعریفه
الوزارة بها  تقوم  التي  واألنشطة  املهام   بنتائج 
الرسائل تکون  أن  ینبغي  کما  ذلك.  لتحقیق   یومیًا 
معنی، وذات  جدیة  للمواطنین  إیصالها  یتم   التي 
الیومیة املواطن  تؤثر في حیاة  رسالة  تحمل   بحیث 
یتم التي  األبواب  خلقها،  یتم  التي  الوظائف   مثل: 
وتجنبها. منها  التخلص  یتم  التي  واملخاطر   فتحها، 
السیاسات هذه  وتنفیذ  إعداد  نجاح  یعتمد   کما 
الصلة مقدار  علی  واألنظمة  والبرامج   واملبادرات 
االستراتیجیین وشرکائها  الوزارة  بین  ما   والتعاون 
وریادي واألکادیمیین  والخاص  العام  القطاعین   من 
مع والتواصل  التنسیق  استمرار  فإّن  وعلیه   األعمال، 
جدًا ضروري  معهم  العالقات  وتقویة  الجهات   هذه 
عنها ینبثق  ما  وتنفیذ  االستراتیجیة  الخطة   لنجاح 
 من خطط ومشاریع.وتحقیقًا لهذه التّطلعات، تتبنی
املّوجهة واألنشطة  اإلجراءات   الوزارة مجموعة من 
شرکاء مع  والتعاون  العالقات  وتقویة  بناء   نحو 
سواء حد  علی  واملواطنین  االستراتیجیین   الوزارة 
التوعویة، والورشات  الحواریة  الحلقات    ومنها: عقد 
باستمرار، االلکتروني  املوقع  وتطویر   تحدیث 
االستشارات تنفیذ  والشکاوى،  االقتراحات   إجراء 
املجال هذا  في  أیضًا  تعمل  کما  وغیرها.   العامة، 
وارتباطها الوزارة  لسمعة  اإلیجابي  التعزیز   علی 
 باحتیاجات املواطن األردني من خالل تبني مجموعة
 من املشاریع واألنشطة املوّجهة نحو إفادة املجتمع
 املحلي وتحقیق التنمیة املستدامة بأبعادها البیئیة

 واالجتماعیة واالقتصادیة.
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املؤشر 8

املصدر

دوریة القیاس

معدل رضا الشرکاء ومتلقي الخدمة

سنویًا

استبیان رضا الشرکاء ومتلقي الخدمة
قسم إدارة العملیات والجودة الشاملة

نقطة األساس

مستهدف
2020

املؤشر 9

املصدر

دوریة القیاس

نسبة األردنیین الذین لدیهم صورة إیجابیة عن الوزارة

سنویًا

موقع الوزارة االلکتروني
قسم إدارة العملیات والجودة الشاملة/ مؤشرات مدیریة االتصال واالعالم

نقطة األساس
2020

مستهدف
2021

تحسب نهایة عام 2020

یحدد الحقًا

تحسب نهایة عام 2020

یحدد الحقًا
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