
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ارةالخطة السنوية لوز   

2016لعام    

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف املشروع اسم املشروع

 برنامج الحكومة االلكترونية

 أتمتة الخدمات الحكومية

أتمتة الخدمات الحكومية في كل من:  وزارة السياحة ، وزارة الصحة، 

وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة ، دائرة االراض ي واملساحة، 

 الضمان االجتماعي ، أمانة عمان

 مستمر مستمر

منصة التطوير السريع للخدمات االلكترونية 

(RAD) 

منصة تقنية تستخدم لبناء خدمات إلكترونية وتطبيقات هاتفية 

وخدمات للربط البيني باإلضافة إلى أتمتة إجراءات املؤسسات, مما 

االثر املباشر في التسريع من اطالق الخدمات االلكترونية سيكون له 

 وبالتالي دعم عملية التحول االلكتروني في االردن

Jan-16 Feb-18 

 May-15 Dec-16 تقييم وتطوير البنية التحتية لبوابة الحكومة االلكترونية التفاعلية بوابة الحكومة االلكترونية التفاعلية

تنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية العام  

PKI 

 تطبيق وتنفيذ مشروع مفتاح البنية التحتية على مرحلتين:

 ملوظفي الحكومة- PKIتوفير ال -

 للمواطنين - PKIتوفير ال  -

مما يساهم في توفير البنية التحتية اآلمنة لضمان أمن وحماية 

 التطبيقات التالية:

 ية.نظام إدارة الهوية الرقم1

 .الخدمات االلكترونية ) العمودية واملشتركة املتداخلة (2

 .الشبكة الحكومية اآلمنة3

 .نظام البريد االلكتروني4

 .امللفات الحكومية5

 .معلومات املستخدم6

Mar-11 Mar-16 

 توسعة الحوسبة السحابية

توسعة الحوسبة السحابية الخاصة للحكومة عن طريق إضافة 

تخزينية الستيعاب عدد اكبر من املؤسسات خوادم جديدة وسعات 

 والبيانات املرتبطة بها

Jan-16 Dec-16 



 بطاقة االحوال املدنية الذكية

يهدف املشروع الى تحديث البطاقة الشخصية الحالية و إصدار 

البطاقة الذكية بمواصفات عالية وعالمات أمنية يصعب تزويرها، 

محمية بمفاتيح مشفرة حيث أنها بطاقة عليها شريحة الكترونية 

، 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 

وطنية، املواطن مثل التأمين الصحي، الضمان االجتماعي، املعونات ال

وغيرها املزيد مما سيوفر على الحكومة وتحسن نوعية وجودة 

 الخدمات االلكترونية املقدمة.

Jan-16 Aug-16 

تطوير نظام الربط البيني الشامل والطرفي   

GSB 

 وبشكل آمن مع 
ً
تطوير النظام لتسهيل عملية تبادل البيانات الكترونيا

 الجهات الحكومية وغير الحكومية
Apr-15 Mar-16 

 املرحلة الخامسة -الشبكة الحكومية اآلمنة 
ربط  من خمس الى عشر دوائر حكومية جديدة على الشبكة الحكومية 

 اآلمنة من خالل املرحلة الخامسة للمشروع
Jan-15 Jul-16 

 تطبيقات الهواتف النقالة

مبادرة لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية من خالل الشراكة مع شركة 

( وعن طريق اشراك القطاع الخاص وتحفيز الشركات ZINCزين )

الناشئة واالفراد املبدعين في املجتمع املحلي لتصميم وتطوير حلول 

 ابداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية

Oct-15 Jun-16 

 برنامج شبكة األلياف الضوئية

 اقليم الجنوب -ربط شبكة االلياف الضوئية

الجنوب في محافظات -االلياف الضوئيةاستكمال تنفيذ شبكة 

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

 تعليمية( في إقليم الجنوب

2015 Dec-18 

 اقليم الشمال -ربط شبكة االلياف الضوئية

الشمال في محافظات ) اربد  -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة )  صحية ،  664ق( لربط ، جرش ، عجلون ، الرمثا ، املفر 

 حكومية ، تعليمية(  في إقليم الشمال

2016 Dec-20 

 اقليم الوسط -ربط شبكة االلياف الضوئية

الوسط في محافظات )عمان  -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

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

 تعليمية( في إقليم الوسط

2016 Dec-21 

 مديرية السياسات واالستراتيجيات

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2015املعلومات في املنازل 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

 وتكنولوجيا املعلومات لدى االسر في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية
Oct-15 Aug-16 



الشركات العاملة في قطاع مسح وتصنيف 

 2014االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

يهدف هذا املشروع الى مسح الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت وقياس نمو القطاع فيما يتعلق بحجم 

 الصادرات واالستثمارات وفرص العمل الجديدة.

Mar-15 Jan-16 

القانونية لقطاع مراجعة وتحديث البيئة 

تكنولوجيا املعلومات )قانون حماية البيانات 

 واملعلومات الشخصية(

يهدف املشروع الى اعداد تشريع من شأنه حماية البيانات واملعلومات 

 الشخصية لزيادة الثقة بالتجارة االلكترونية والتكنولوجيا
Jan-15 Mar-16 

 مراجعة التشريعات املتعلقة بالبريد
املشروع الى مراجعة كافة التشريعات املتعلقة بقطاع البريد يهدف هذا 

 ملالئمتها مع التطورات في القطاع
Mar-15 Jul-16 

 مراجعة الخطة االستراتيجية لقطاع البريد
يهدف هذا املشروع الى مراجعة وتحديث الخطة االستراتيجية لقطاع 

 البريد
Mar-15 Mar-16 

قطاع اعداد السياسة العامة للحكومة في 

-2017االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )

2021) 

وثيقة حكومية لتحديد توجهات الحكومة في قطاعات االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات والبريد لألعوام القادمة، وتأتي انسجاما مع 

وتعديالته بهدف خلق اطار  1995لسنة  13قانون االتصاالت رقم 

اد الوطني، وملواكبة التطور تشريعي متطور وفعال في خدمة االقتص

 السريع لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد في العالم.

Apr-16 Dec-18 

اعداد خطة استراتيجية لشركة البريد لتطوير 

 الشركة من  النواحي االدارية والتشغيلية

اعداد خطة تتوافق مع االوضاع الحالية لشركة البريد االردني وتمكين 

الشركة من توفير خدمات بريدية وغير بريدية متطورة تتناسب مع 

احتياجات املواطنين ومؤسسات االعمال وتحقيق مستوى مقبول من 

 الربحية

Jan-16 Dec-16 

املشاركة في إعداد إطار قانوني جديد ملسائل 

النفاذ واالستخدام  بما في ذلك التي تدفع 

الستخدام حقوق الطريق من قبل مزودي 

 االتصاالت االستخدام املشترك والبدالت

املشاركة في إعداد إطار قانوني جديد ملسائل النفاذ واالستخدام  بما 

في ذلك التي تدفع الستخدام حقوق الطريق من قبل مزودي 

 االتصاالت االستخدام املشترك والبدالت

Feb-16 Nov-16 

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2015املنشآت املعلومات في 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات في املنشآت العامة والخاصة في اململكة وتوفير 

 املؤشرات الرئيسية

Mar-16 Oct-16 

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2016املعلومات في املنازل 
 Sep-16 Sep-17 2016وتكنولوجيا املعلومات في املنازل مسح استخدام االتصاالت 

مسح وتصنيف الشركات العاملة في قطاع 

 2015االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

مسح وتصنيف الشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 2015املعلومات 
May-16 Dec-16 

 مديرية االستثمار والترويج

األعلى لشؤون األشخاص التعاون مع املجلس 

 املعوقين لدراسة مبادرة إلكترونية جديدة

التنسيق مع املجلس األعلى لبحث ودراسة املبادرة اإللكترونية التي 

 يمكن اطالقها لخدمه االشخاص املعوقين
Aug-15 Jun-16 



 GIP-إطالق املوقع اإللكتروني الجديد
آة اإلنمائي لتطوير التعاون مع جمعية الحاسبات األردنية وبرنامج املر 

 بما يتوافق مع احتياجات GIPاملوقع اإللكتروني للبرنامج
Jun-14 Jun-16 

املوائمة بين العرض والطلب ) وحدات 

 التشغيل(

متابعة اعداد دراسة املوائمة بين العرض والطلب والخطة التنفيذية 

 املنبثقة عن الدراسة و التوصيات
Mar-16 Oct-16 

 GIPمشتركي برنامج التدريب الخريجين من 

ضمن تدريب   GIPمن الخريجين من متدربي برنامج  200. إدراج  1

Soft skills  

 على تطبيقات املوبايل.  GIPمن املتقدمين لبرنامج  ال 25. تدريب 2

Mar-16 Dec-16 

 Jan-16 Dec-16 املعرفةاعداد وتطبيق خطة ترويجية لتسويق رعاية محطات  خطه ترويجية لتسويق رعاية محطات املعرفة

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

 املعلومات  خارج اململكة
Mar-16 Dec-16 

 دراسة الفرص االستثمارية

اعداد دراسة عن أهم الفرص االستثمارية في القطاع وأهم التحديات 

التي تواجه االستثمار املحلي واالجنبي في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات

Feb-16 Nov-16 

 فيلم توثيقي لفرص االستثمار 
اعداد فيلم توثيقي لفرص االستثمار واالسواق الواعدة في قطاع 

 االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في االردن
Mar-16 Dec-16 

 Apr-16 Dec-16 القوانين ذات العالقة باالستثمارتحديد  قوانين االستثمار

 


