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امللخص التنفيذي    
امتدادًا2027-2023التنفيذيةوالخطةاالصطناعيللذكاءاألردنيةاالستراتيجيةتعتبر

قميةالروالتكنولوجياالرقميالتحولتنظمالتيالسابقةوالسياساتلالستراتيجيات
تبنيلالعامليةاالتجاهاتوتواكبمعتتماشىبحيثالحكومة،قبلمنإنجازهاتموالتي
تصاديةواالقاالجتماعيةالتنميةعجلةتسريعالىاالستراتيجيةتهدف.االصطناعيالذكاء
يفوالتوظاالجتماعيةوالحمايةوالتعليمالصحةمثلأهميةاالكثراملجاالتفيللمواطن
االصطناعيالذكاءأنظمةلصناعةومحفزةداعمةبيئةإيجادطريقعنوذلكوالرفاهية،

فاءةكورفعالبشريةاملهاراتوتطويرالقدراتبناءالىباإلضافة،الوطنياملستوىعلى
التعليمية،املراحلكافةفيالتعليم
كيزالترتماإلقليم،مستوىعلىومنافسةواضحةرؤيةذاتاالستراتيجيةتكونولكي
بيئةتهيئةخاللمناملجالهذافيالرائدةالدولمنليصبحباألردناالرتقاءعلى

ظومةللمناألمثلواالستغاللاالصطناعي،بالذكاءلالستثمارجاذبةورياديةتكنولوجية
واملدربةالكفؤةاألردنيةالبشريةاملواردمثلاالصطناعيللذكاءالداعمةالوطنية
فيهاإقرارتموالتيالعالقةذاتواالستراتيجياتوالسياساتالرقميةالتحتيةوالبنية
.الوطنياالقتصاددعمفيللمساهمةاملاضيةالسنوات

عنهتغناءاالسيمكنالرئيسيًاممكنًاباعتبارهاكبيرةأهميةمنالبياناتبهتتمتعوملا
عنفصلإدراجتماالصطناعي،الذكاءعلىالقائمةالحلولوتبنيوتطويرإيجادفي

األداءبواالرتقاءاالقتصاديةالتنميةتحقيقفيالبياناتودورأهميةلتوضيحالبيانات
أنظمةعنالناتجةوالتنبؤاتالتحليالتالىباالستنادالقرارصنععملياتودعمالحكومي،
3.االصطناعيالذكاء



اتيجيةلالستررئيسةأهدافخمسةوضعتمحيث،تنفيذيبجانباالستراتيجيةتقترن
األهداففيالتركيزيتمبحيث،2020االصطناعيللذكاءاألردنيةالسياسةمعتتوافق
القدراتبناء:وهياالصطناعي،للذكاءالداعمةاملنظومةتطويرعلىاألولىاألربعة
ةبيئوتعزيزوالتطوير،العلميالبحثوتشجيعاالردنية،والخبراتاملهاراتوتطوير
التشريعيةالبيئةوضماناالصطناعي،الذكاءمجاالتفياألعمالوريادةاالستثمار

الهدفركزآخرجانبمن.االصطناعيللذكاءاآلمنللتوظيفالداعمةوالتنظيمية
والقطاعاتالعامالقطاعكفاءةلرفعاالصطناعيالذكاءأدواتتطبيقعلىالخامس
.األولويةذات

كاءالذلتبنيواملشاريعاملبادراتمنعددتحديدتماالستراتيجيةاألهدافولتحقيق
املنظومةبناءعلىيركزاألولالنوع:رئيسيننوعينإلىتقسمبحيثاالصطناعي،
علىتركزتطبيقيةمشاريعهوالثانيوالنوعاألردن،فياالصطناعيللذكاءالداعمة
عواملعلىبناءبعنايةاختيارهاتموالتياألولويةذاتاالقتصاديةالقطاعاتتطوير
هذهفيالعاملين(Stakeholders)املصلحةأوالعالقةأصحابمعبالتنسيقوذلكمحددة،

الرقمية،واملستهدفاتاألداءمؤشراتمننوعينتحديدتمأخرى،جهةمن.القطاعات
ابطًمرتيكونالثانيوالنوعاالستراتيجية،األهدافمستوىعلىاألولالنوعيكونبحيث
.مباشربشكلواملبادراتاملشاريعمع

امللخص التنفيذي    
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املقدمة
لبشكتسهمالتيالحديثةالتكنولوجياتأهممناالصطناعيالذكاءيعتبر
اسهامزيادةمتعددةوتقاريردراساتتتوقعحيثاملجاالت،جميعفيكبير
من%25إلى%5بينماتتراوحبنسبةالعاملياالقتصادفياالصطناعيالذكاء
باإلضافة.دولةلكلالتكنولوجياملستوىبحسباإلجمالياملحليالناتج
كار،واالبتاألعمالريادةتعزيزفياالصطناعيالذكاءيلعبهالذيالكبيرالدورإلى

عملبفرصالعملسوقرفدفيالفاعلواإلسهاماملستقبلعلىواالنفتاح
تكاليفهاوخفضالعامة،الحكوميةالخدماتوجودةكفاءةوتحسينجديدة،
.املجتمعفئاتجميعتغطيبحيثشموليتهاوتوسيع

القانونيةاملرجعية
رقموتعديالتهاالتصاالتقانونمن(د)الفقرة(3)رقماملادةبأحكامعمال1ً.

بتعزيزوالريادةالرقمياالقتصادوزارةبمهامواملتعلقة،1995لسنة(13)
االتصاالتمجالفيالدولياملستوىعلىالتنافسيةاململكةمكانة

.املعلوماتوتكنولوجيا
االتصاالتلقطاعاتالعامةالسياسةمن(61)رقماملادةالىاستنادا2.

مجلسقراربموجبإقرارهاتموالتي2018والبريداملعلوماتوتكنولوجيا
بالدورالحكومةتقر"علىتنصوالتي،31/3/2019بتاريخ(3921)رقمالوزراء
...الرقمي،االقتصادلتطويراألردنفياملعلوماتتكنولوجيالقطاعالهام

إقرارهاتموالتي2020االصطناعيللذكاءاألردنيةالسياسةإلىاستنادًا3.
إعدادتطلبوالتي20/12/2022بتاريخ(659)رقمالوزراءمجلسقراربموجب
االقتصاديةالقطاعاتفياالصطناعيالذكاءلتفعيلعاماستراتيجيإطار
اململكة،فياألولويةذات

يةوطنواستراتيجياتتشريعيةأدواتمنسابقاانجازهتممامعانسجامًا4.
،2025–2021التنفيذيةوالخطةالرقميللتحوّلالوطنيةاالستراتيجيةمثل

اتوالسياس،الوطنيةاالستراتيجيةوخطتهااألعماللريادةالعامةوالسياسة
،(نفاذهعند)الشخصيةالبياناتحمايةقانونمثلبالبياناتاملتعلقة
يةالحكومالبياناتوسياسةاملفتوحةالتطبيقاتبرمجةواجهاتوسياسة
بيئةالتنظيموقانون،الحكوميةالبياناتوإدارةتصنيفوسياسةاملفتوحة
.(نفاذهعند)االستثمارية

أساسيبشكلتهدفالتيو2033-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعتماشيًا5.
وعيةبنواالرتقاءاملتسارعالنموتحقيقخاللمنأفضل،ملستقبلللوصول
ذاتللصناعةمركزاليكوناالردنتطويربهدفاملواطنينلجميعالحياة
يفالتنافسيةالقيمةورفعالتميزوتحقيقاملنطقةفيالعاليةالقيمة

مابالناشئةالتكنولوجياتتطويرفيبالفعليساهماألردنأنمالحظةمع
وانترنت(BlockChain)الكتلوسلسلة(AI)االصطناعيالذكاءذلكفي

لتطويرالحكومةدعمعلىالسياسةهذهتؤكدوعليه.(IoT)األشياء
بهواالرتقاءاإلقليميةمكانتهعلىالحفاظبهدفالقطاعهذاوتنمية
"...املعلوماتتكنولوجيالخدماتقويكمركز
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عيةالصناالثورةوادواتالحديثةالتكنولوجيامنواالستفادةالخدميةالقطاعات
نموذلك،املستقبلملتطلباتاملواكبةاملواهبإعدادالىباإلضافةة،الرابع
دياالقتصاالتحديثرؤيةتضمنتاخر،جانبمن.الالزمةاملهاراتاكسابهمخالل
تتعلقمبادرة47عنيقلالماضمنهامناملبادراتمنكبيرعددعلى

غطيتحيثاالعمال،وريادةالرقميواالقتصاداملعلوماتوتكنولوجياباالتصاالت
نمومحركات5علىاملبادراتهذهتنعكسبحيثوفرعيا،رئيسياقطاعا17

ههوجاالردنالقيمة،عاليةالصناعاتواالبداع،الريادةاملستقبلية،الخدماتوهي
املستدامة،املواردوعاملية،

اتاملناقشعلىوبناءًواالقليمية،الدوليةملمارساتبأفضلواستئناسًا.6
ة،والخاصالعامةاملؤسساتمنالعالقةذاتالجهاتمعواملستضيفةاملكثفة
والريادةالرقمياالقتصادوزارةقامتاملجال،هذافياألكاديميواملجتمع

التنفيذيةوالخطةاالصطناعيللذكاءاألردنيةاالستراتيجيةبإعداد(الوزارة)
.(االستراتيجية)2023-2027

وجوديتطلباململكةفياالصطناعيالذكاءحلولتبنيأناالستراتيجيةتؤكد
وأداءةيفعالزيادةعلىتعملاالصطناعيللذكاءداعمةوطنيةمنظومة

مناملستفيدةالدولمقدمةفياالردنلوضعوالخاصةالعامةاملؤسسات
الوطنيةاملنظومةمكوناتيمثلأدناهالشكل.االصطناعيالذكاءتقنيات
.االصطناعيللذكاءالداعمة

البيئة التشريعية 
والتنظيمية

بناء القدرات 
والكفاءات

البنية التحتية 
الرقمية

التعليم 
واملهارات الرقمية

البحث والتطوير
بيئة االستثمار والشراكة 
بيئة ريادة األعمالمع القطاع الخاص

املقدمة
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للتنفيذالقابلةواملشاريعاملبادراتمنمجموعةتطويرفيتساهمالتيالعامةواملبادئالقيممنبمجموعةاالستراتيجيةهذهتلتزم
:االصطناعيالذكاءمجالفي

واملبادئ القيم

قطاعاتعلىالتركيز
وغنيّةاولويةذاتمحددة
هاجمعيمكنالتيبالبيانات

أثروذاتومعالجتها
.املواطنعلىملموس

عواملشارياملبادراتتحديد
نمتنفيذهايتمسوفالتي
لىعبناءاالستراتيجيةخالل

كلفيالفعليةاالحتياجات
.قطاع

اعالقطبينالشراكةتفعيل
والوسطوالخاصالعام

املدنيواملجتمعاألكاديمي
واملهنيةالنقابيةوالجهات

نجاحلضمانواملواطنين
.االستراتيجية

لتقليلالشراكةتفعيل
مخرجاتبينالفجوة
.العملوسوقالتعليم

الذكاءأنظمةتكونان
للقوىمكمالًاالصطناعي
وليستاملوجودةالعاملة
.عنهابديالً

تيةالتحالبنيةمناالستفادة
فياملتوفرةالرقمية
وتكييفهااململكة،
أنظمةلتطويروتحسينها
.االصطناعيالذكاء
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األردنفياالصطناعيالذكاءحالواقع

تعداداستقييماملهممناالصطناعي،للذكاءمتينةوطنيةاستراتيجيةلبناء

الذكاءألنظمةالحقيقيلإلدماجاملختلفةقطاعاتهاوجاهزيةاململكة

والتحدياتالفرصوأهموالضعفالقوةنقاطتحديدخاللمنوذلكاالصطناعي

الحالةدراسةتمّحيثخاصة،أوحكوميةكانتسواءالقطاعاتهذهفي

عددإجراءخاللمناالصطناعيالذكاءأنظمةلتطبيقاألردنلجاهزيةالراهنة

الصلة،ذاتالوطنيةالجهاتمعالعملوورشواملقابالتاللقاءاتمنمكثف

لقةاملتعاملستقبليةوالخططواملبادراتالحاليةالتحدياتعلىاالطالعبغية

.االصطناعيبالذكاء

املقدمة
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القوة

،االقتصاديالنمولتحقيقالبشرياملالرأسعلىكبيربشكليعتمدفتيأردنيمجتمع•

،االصطناعيالذكاءحلوللتبنيحكوميةوطنيةإرادة•

،الناشئةوالتكنولوجياتالرقميالتحولمجاالتفيواالنظمةالتشريعاتتوفر•

،البياناتوعلوماالصطناعيالذكاءفيتقنيةجامعيةتخصصاتاستحداث•

،االصطناعيالذكاءتخصصاتفيالعلياالدرجاتوحملةالباحثينمنمناسبعددتوفر•

،االصطناعيالذكاءتبنيعلىاألعمالوروادالناشئةالشركاتاقبال•

،املحفزةاالستثماريةواملبادراتالبرامجمنعددوجود•

،االصطناعيالذكاءلتبنيللتطويرقابلهرقميةتحتيةبنية•

.الوطنيةواملعلوماتالبياناتتضمحكوميةبياناتقواعد•

االصطناعي،الذكاءبأهميةاملجتمعيالوعيضعف•
البحثومبادراتمشاريععلىوالتنظيمباإلشرافتُعنىمركزيةحكوميةجهةوجودعدم•

االصطناعي،الذكاءمجالفيوالتطوير
،الحكوميةللمؤسساتالسنويةالخططفياالصطناعيالذكاءمشاريعإدراجبأهميةالوعيضعف•
الجامعية،التخصصاتتصميمعندوالتطبيقيالعمليالجانبإغفال•
الناشئة،للشركاتوالتدريبياملاديوالتمويلالدعممحدودية•
الناشئة،للشركاتاملهنةمزاولةشهاداتوإصداروالتسجيلالتراخيصملنحاإلجراءاتبطء•
،املطلوببالشكلالحكوميةالبياناتقواعدعلىاملخزنةالبياناتجاهزيةعدم•
اعي،االصطنالذكاءانظمةوبناءالضخمةالبياناتمعللتعاملوالتقنيةاملاديةاالصولكفايةعدم•
علىيةاألهمذاتالتطبيقيةاألبحاثلتفعيلاملختلفةوالقطاعاتالباحثينبينالتشاركيةضعف•

الوطنياملستوى
.والخاصةالحكوميةاملختلفةالجهاتلدىاملتوفرةبالبياناتدليلوجودعدم•

الضعف 

الضعف ونقاط القوة 
والفرص والتحديات
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الفرص
االصطناعي،الذكاءمشاريعوتطويرلتنفيذواألكاديميوالخاصالعامالقطاعبينالشراكة•
نيةالوطللتحدياتاالبتكاريةالحلوللتوفيرالحكوميةالبياناتقواعدمناالستفادةتعظيم•

القرار،صنعودعم
االصطناعي،الذكاءمهاراتعلىاألفرادتدريب•
االصطناعي،الذكاءمجالفيجديدةوظائفخلق•
الرقمية،الحكوميةالخدماتتحسين•
.ذكيةتطبيقيةحلولإليجادالجودةعاليةاالصطناعيالذكاءأبحاثتوظيف•
االصطناعي،الذكاءفيالعاملةالناشئةللشركاتوالتمويلاالستثمارجذب•
واقليميًا،محليًاوالناشئةالقائمةللشركاتالتنافسيةالقدرةزيادة•
الحديثة،الرقميةاملهاراتلتبنيالفتياألردنياملجتمعجاهزية•
.وتطويرهاوالخاصةالحكوميةالسحابيةاملنصاتمناالستفادةتعظيم•
االصطناعي،والذكاءاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالتمجالفيالعامليةالتطوراتمواكبة•
رائدًاتعليمًاًاقليميًامركزًااألردنلجعلالجامعاتودعماملجالهذافيالجامعيالتعليمتطوير•

.العربيةللدول
البياناتوإدارةاالصطناعيبالذكاءمعنيةتنظيميةجهةايجاد•

الحكومة،أولوياتفياملستمرالتغيير•
لذلك،الطويلةالزمنيةواملددالناظمةالقوانينوتحديثإقرارصعوبة•
مية،الحكوواالستراتيجياتالسياساتفيذلكملواكبةوالحاجةاملتسارعالتكنولوجيالتطور•
االصطناعي،الذكاءبأخالقياتالكافيااللتزامعدم•
االصطناعي،الذكاءتطبيقفيالتقليديةاألنظمةلتطويرواملقاومةاملمانعة•
والدولية،اإلقليميةباألسواقعليهاواملنافسةاالردنيةالكفاءاتهجرة•
املعلومات،تكنولوجيالقطاعالحكوميالتمويلمحدودية•
السيبراني،األمنومتطلباتللخصوصيةاالختراقمنالخوفوالبياناتحماية•
التحتية،للبنيةاالمثلاالستغاللعدم•
ية،الشخصالبياناتذلكفيبماونقلهاوحفظهاومعالجتهاجمعهاصعوبةو،البياناتتوفرعدم•
.والناشئةالقائمةالشركاتعلىاملرتفعةالتشغيليةواملصاريفوالرسومالضرائب•
بها،واالستثماراالصطناعيالذكاءبأنظمةالثقةبناءعلىالقدرة•

التحديات 

الضعف ونقاط القوة 
والتحدياتوالفرص 

10



رأسىعلاالعتماديتمإذرقميًا،وماهرفتيمجتمعبأنهاألردنياملجتمعيتسم
قميةالراملهاراتوامتالكاملختلفةوابحاثهوإبداعاته،بابتكاراتهالبشرياملال

فيمتخصصةكفاءاتتوفرالىإضافةاألردني،الشباببينالخالّقوالتفكير
ةمواكبقويةتقنيةتعليميةلبيئةنتاجيعدوالذيالتكنولوجيةاملجاالت
واإليمانوالتوجهالرؤىتترجموالتياألكاديميةاملؤسساتتوفرهاللتطور

واقععلىالضوءولتسليطاالصطناعي،الذكاءتقنياتتبنينحوالحكومي
ن،الباحثيعددحيثمنواالحصائياتاالرقامبعضنستعرضاالصطناعيالذكاء
في(2022-2017)سنواتخمساخرفيانتجاهاتمالتيالعلميةاالبحاثوعدد
الباحثينعددوبلغبحثا،897االبحاثعددبلغحيثاالصطناعي،الذكاءمجاالت

.باحثا584االصطناعيالذكاءمجاالتفي
20:االصطناعيالذكاءبرامجتطرحالتيالجامعاتعددبلغاخرجانبمن

ماهناكحيثالعليا،والدراساتالبكالوريوستشملوخاصة،حكوميةجامعة
.االصطناعيالذكاءتخصصاتفيالدراسةمقاعدعلىطالب3000يقارب
اعددهفيزيداالصطناعيالذكاءمجالفيالعاملةالشركاتفييتعلقفيمااما
االعمالوذكاءالتدريبمابينعملهايتركزبحيثاآلن،حتىشركة75عن

.املجاالتمنوغيرهاالطبيعيةاللغاتومعالجةالبيانات،وتحليل

11   *oecd.ai, and Elsevier (Scopus)

*



األثر االقتصادي واالجتماعي لتطبيق الذكاء االصطناعي

خاللمناالقتصاديللنمومعززااالصطناعيالذكاءتكنولوجياتطبيقعدي
والخاصالعامالقطاعينفياملؤسساتأداءتحسنجديدةأعمالنماذجتطوير
فرصويزيدكماالتنافسية،قدرتهاعلىإيجاباينعكسمماإنتاجيتهاويزيد

االقتصادية،التقلباتامتصاصعلىقدرتهاويعززجديدةأسواقالىدخولها
كبيرةوطنيةمشاكلبحلأساسياعامالاالصطناعيالذكاءتبنيويمثل

مماة،الفقيروالطبقاتالغنيةالطبقاتبينالفجوةوتقليصالبطالةكمشكلة
توجيهأجلمنجهودهاوتركيزأولوياتهاترتيبإعادةالحكومةمنيتطلب
دوريبرزبدورهوالذياالصطناعي،الذكاءمجالفيلالستثمارالخارجيالدعم
حتليحيثالدولية،التقاريرفيمرتبهاويحسناإلقليميةاملنافسةفياألردن
العاملياملؤشرفي%44.38بنسبةدولة160أصلمن80املرتبةاالردن

.2021لعام"اكسفوردمؤشر"االصطناعيالذكاءفيالحكوميةللجاهزية

زيادةفيكبيرًادورًاتعلباالصطناعيالذكاءتطبيقاتانفيهشكالمما
يالعاملماكينزيمعهدعنصادرةدراسةبينتحيثتكاليفه،وتقليلاإلنتاج
االقتصاداالصطناعيالذكاءيعززأناملتوقعمنأنه2018العامفيلألبحاث
%1.2بنحواإلجماليالناتجفيسيساهمحيثدوالر،تريليون13بنحوالعاملي
أن2016لعام"Accentureشركة"عنصادرتقريروتوقع،2030عامبحلول

النمومعدلمضاعفةفياالصطناعيالذكاءتقنياتاستخداميساهم
أغلبوأن،2035عامبحلولاملتقدمةالدولمنكبيرلعدداالقتصادي
املاليةواألسواقالصحيةالرعايةخدماتمنقادمةستكوناألرباح

.النقلوخدماتبالتجزئةالبيعوشركات
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األثر االقتصادي واالجتماعي لتطبيق الذكاء االصطناعي

ووترهاوسبرايس"شركةتوقعاتفإناألوسط،الشرقمنطقةصعيدعلىأما
320ىإلالتقنياتلهذهاالقتصادياألثريصلأناملحتملمنبأنهترى"PwCكوبرز
قطاعاتعدةجانبإلىالتصنيعقطاعواضعةً،2030العامبحلولدوالرمليار
علىوالصيدالنية،العامةوالخدماتوالتعليميةاملاليةاملؤسساتمنهاأخرى،
.ةاملنطقفياالصطناعيالذكاءاستثماربفرصةستحظىالتيالقطاعاترأس

يجبالتياملخاطربعضلظهوراالصطناعيالذكاءتبنييؤديأناملمكنمن
إلىللوصولصحيحبشكلإلدارتهاالسيناريوهاتمنمجموعةووضعتحديدها
االجتماعيةاملنظومةولحمايةآخرجانبومنبه،املوثوقاالصطناعيالذكاء
علىاالصطناعيالذكاءتكنولوجياتبنييسببهاأناملتوقعالتخوفاتمن

وطنيميثاقبإعدادوالريادةالرقمياالقتصادوزارةقامتالوطني،املستوى
Nationalاالصطناعيالذكاءألخالقيات AI Code of Ethicsعلىيركزالذي
ىعليركزبحيثاملجاالتبكافةاالصطناعيالذكاءلتبنياألخالقيةالجوانب
ملوستع.التحيّزوعدمواملساواةوالعدالةاملواطنينوحقوقالخصوصيةحماية
الالوقتنفسوفياملواطنينتحميإجراءاتوفقامليثاقتطبيقعلىالوزارة
.االصطناعيالذكاءفيواالبتكاراالبداعمنتحُّد
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الذكاءمجالفيإقليميًارائدةدولةاألردنجعل
ورياديةتكنولوجيةبيئةوتوفيراالصطناعي

فعاالً ليكوناالصطناعيللذكاءوجاذبةفريدة
الوطنيلالقتصادأساسيًاومكونًاوداعمًا

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات 
األردنية في مجال الذكاء االصطناعي

تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة 
القطاع العام والقطاعات ذات األولوية

تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال 
الذكاء االصطناعي

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في 
مجال الذكاء االصطناعي

ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة
للتوظيف االّمن للذكاء االصطناعي

الرؤيـــــــــــــــــــــــة
واألهداف االستراتيجية
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1.بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في مجال الذكاء االصطناعي: الهدف األول

مبادرة تأهيل حديثي التخرج في الذكاء 
االصطناعي وعلم البيانات

مبادرة التعريف 
بالذكاء االصطناعي 
للمجتمع املحلي 

مبادرة رفع الوعي 
للموظف الحكومي

مناهجتطويرمبادرة
الرقميةواملهاراتالحاسوب

املدارسفي

مبادرة استحداث تخصصات
الذكاء االصطناعي في 

الجامعات

صميم برامج تمشروع 
للتدريب املهني والتقني 

في مجال الذكاء 
االصطناعي

قاعدة مشروع بناء
املعايير املهنية للذكاء

االصطناعي 

مندبُفالحديثةتكنولوجياأيفوائدمنالفعّالةاالستفادةتتسنىلكي

لكفاءةاورفعالقدراتوتنميةالوطنيةالبشريةباملواردواالستثمارالتطوير

كاءالذتكنولوجيامعليتوائممستوياتهبكافةالتعليموتطويروالوعي

األردنليصبح،ةاملتوفرالخاصالقطاعقدراتمنواالستفادةاالصطناعي،

يواإلقليماملحليالسوقلرفدواملدربةالنوعيةالبشريةللمواردمنتجا

ضمنلالعمسيتماالستراتيجيالهدفلهذااالمثلالتحقيقولضمان.والعاملي

والتعليماالصطناعي،الذكاءفيالوعيرفعوهي:رئيسيةمجاالتثالثة

.والكفاءاتالقدراتورفعوبناءمستوياته،بكافة

15(10-4)لالطالع على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف األول يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام 1



رفع الوعي في الذكاء االصطناعي     

االصطناعيالذكاءمجالفياألميةمحوواملجتمعيةوالثقافةالوعيزيادةإن
الناشئةاتالتكنولوجيفيالحاصلالتطورومواكبةلتقبلرئيسياُمتطلبايعتبر
فيمنهالالستفادةالجديدةاملهاراتلتعلمودافعااالصطناعيالذكاءوخاصة
منعددوتنفيذتبنيخاللمنذلكتحقيقويمكنالحياة،جودةتحسين

التالحممثلعامبشكلاألردنياملجتمعفئاتجميعتستهدفالتياملبادرات
بادراتواملاملشاريعالىباإلضافةاملتوفرةالتواصلوسائلجميعفيالترويجية

منمجموعةتنفيذعبرالحكوميالقطاعملوظفيالوعيرفعتستهدفالتي
.املختلفةالتدريبيةوالبرامجوالندواتالعملورش

رفع الوعي في الذكاء االصطناعي     
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التعليـــــــــــــــــــم

الجيلمهاراتوتطويرلبناءاألساسحجرالتعليمتطويريعتبر

واملؤهلة،نوعيةالبالكفاءاتالعملوسوقاملجتمعورفدالقادم،

األساسيةواملهاراتالعامةوالتطبيقاتاملواضيعإدماجعبروذلك

والجامعيةاملدرسيةاملناهجفياالصطناعيالذكاءيتطلبهاالتي

.والتقنياملهنيالتدريبوبرامجاملجتمع،وكليات
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بناء القدرات ورفع املهارات والكفاءات

الوطنيةوالكفاءاتباملهاراتالعامليةاملنافسةعلىاالردنبقدرةلالرتقاء

نمالبدالعالقة،ذاتوالتقنياتاالصطناعيالذكاءمجالفيواملتميزةاملؤهلة

تيالوالفنيةالتقنيةاملهاراتورفعالقدراتوبناءالكفاءاتتطويرعلىالعمل

جالبرامخاللمنوذلكاالصطناعيالذكاءعالمإلىللولوجلألفرادإكسابهايجب

االتمجفيوالعاملينوالخريجيناالفرادتستهدفالتياملتخصصةالتدريبية

الكمبيوتروعلوموالفيزياءوالرياضياتاملعلوماتوتكنولوجيااالتصاالت

االسواقفياالصطناعيالذكاءوظائفعلىاملنافسةمنلتمكينهموغيرها

.والعامليةاملحلية
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.تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء االصطناعي: الهدف الثاني

بحثيةمراكزإنشاء
فيمتخصصةعلمية
االصطناعيالذكاء

بياناتقاعدةتطوير
األردنيينالباحثين

تقدرابناءبرنامج
املتميزالباحثمشروعيناالردنيالباحثين

االصطناعيالذكاءفي

املشاريعدعم
العلميةالبحثية
الذكاءمجالفي

االصطناعي

هودالجوتوجيهاالصطناعيالذكاءمجاالتفيوالتطويرالبحثتشجيعيعد

الحلولمنالوطنيةاالبعادذاتالتطبيقيةاألبحاثعلىالتركيزنحو

مية،الحكوالقطاعاتمنهاتعانيالتياملشاكلألهماملبتكرةاملستقبلية

فياالردنيينالباحثينقدراتبناءبرنامجتنفيذعلىالعمليجبهناومن

والحوافزالدعمزيادةالىباإلضافةاالصطناعيالذكاءوتطبيقاتمجاالت

اعلةفشراكاتإنشاءبهدفالعلميةالبحثيةواملشاريعللباحثيناملقدمة

الذكاءفيالتقدملتسريعوالخاصةوالحكوميةاألكاديميةاألوساطبين

يةتطبيقبأبحاثوالخروجالقطاعاتهذهبينالفجوةلردموذلكاالصطناعي

.الوطنيةاملشاكللحل

2

19(15-11)لالطالع على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف الثاني يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام 2



ناعيالذكاء االصطتعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال: الهدف الثالث

الذكاءمجالفياألعماللريادةوحاضنةلالستثمارجاذبةبيئةتهيئةإن

زيزوتعاالقتصاديةاإلمكاناتتعظيميضمنأمامهاالعوائقوإزالةاالصطناعي

نحوالوطنياالقتصادعجلةودفعودوليًا،إقليميًاالتنافسعلىاألردنقدرة

قائمةشركاتاستقطابعلىوقادراملعرفةعلىمبنيرقمياقتصاد

تقديمخاللمنوذلكاالصطناعي،الذكاءفيللعملأعمالوريادييوناشئة

االستثماريةوالحوافزالضريبيةاإلعفاءاتمثلالتسهيالتمنمجموعة

الأعمحاضناتتفعيلالىباإلضافة،املدعومةوالتدريبالتشغيلوبرامج

دعمتتقنيةوتطبيقاتمختبراتوتوفيراالصطناعيبالذكاءمتخصصة

.االصطناعيالذكاءعلىالقائمةالرياديةالحلولابتكارعلىاالعمالرياديي

الزمةالواألسساملعاييرتشملاملعالمواضحةخطةتبنيذلك،الىباإلضافة

االصطناعيبالذكاءالعالقةذاتالتكنولوجيةوالوارداتالصادراتلتحكم

االتكنولوجيتوفيرمناالعمالوروادوالخاصةالعامةاملؤسساتلتمكين

تخدماوتطبيقاتبحلولاالستثمارعلىلتشجيعهماملناسبةواالدوات

.االصطناعيلذكاءا

3

20 (24-16)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الثالثعلى تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف لالطالع 3
*https://read.oecd.org/10.1787/13212d3e-en

*

تصنيفلمعايير إعداد
في العاملةالشركات

مجال الذكاء
االصطناعي

ي مختبر االبتكار ف
الذكاء االصطناعي

هاكاثونمسابقة 
سنوية

رفع وعي الشركات العاملة 
في مجال الذكاء االصطناعي 

حول آلية التصنيف

الالزمةوضع التدابير
العاملةلشركاتلتشجيع

في مجال الذكاء
.االصطناعي

تفعيل محطات 
.املعرفة

برامج التحفيزية من ال
وزارة االقتصاد الرقمي 

.والريادة

الذكاء ريادةمشروع 
االصطناعي

تحسين إدارة الصادرات
الواردات التكنولوجية

https://read.oecd.org/10.1787/13212d3e-en


يللذكاء االصطناعضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف اآلمن: الهدف الرابع

لىعواملساعدةاالستراتيجيةلتنفيذأساسيكمتطلبالهدفهذاجاءهنامن
الذكاءتبنيعندتحصلأنيمكنالتياملخاطرمعاألمثلالتعاملضمان

طبيقاتتعلىباالعتماداملجتمعثقةوتعزيزاملختلفةاملجاالتفياالصطناعي
ينللمواطنالشخصيةالبياناتعلىوتحافظالخصوصيةحقوقتنتهكالآمنة

وتحديثومراجعةدراسةخاللمنوذلكالقوانينبموجباملحميةواملقيمين
تنادااساالصطناعيالذكاءتطبيقعلىالقادرةوالتنظيميةالتشريعيةالبيئة
.املجالهذافيالدوليةاملمارساتأفضلالى

الذكاءألنظمةواملشغلةاملطورةوالشركاتاملؤسساتتشجيعإلىإضافة
اعياالصطنالذكاءألخالقياتالوطنيبامليثاقوااللتزامعتماداالباالصطناعي

وقوحقالقانونسيادةتعززالتيواإلرشاداتاملبادئمنمجموعةيتضمنالذي
الذكاءالستخداماألخالقيةاملسائلوتراعيوالتنوعالديمقراطيةوالقيماإلنسان

عملورشوعملاإلعالم،وسائلفيترويجيةحمالتوتنظيماالصطناعي،
والتوعيةمبسطة،بطريقةاالصطناعيالذكاءبأخالقياتللتعريفوندوات
.االصطناعيالذكاءتقنياتومخاطربإيجابيات

4

مراجعة وتحديث 
البيئة التشريعية 
والتنظيمية ذات 

.العالقة

مبادرة التعريف 
بامليثاق الوطني 
ألخالقيات الذكاء 

االصطناعي

نظام بناء 
متابعة التقيد 
بأخالقيات 
الذكاء 

االصطناعي

يجبالتياملخاطربعضلظهوراالصطناعيالذكاءتبنييؤديأناملمكنمن
ىإلللوصولصحيحبشكلإلدارتهاالسيناريوهاتمنمجموعةووضعتحديدها
Trustworthy)بهاملوثوقاالصطناعيالذكاء AI).

21 (27-25)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الرابعلالطالع على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف 4



والقطاعات ذات االولويةتطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام: الهدف الخامس

االصطناعيللذكاءالداعمةوالبيئةالتمكينعواملخاللمناألردنيعمل
الختيارمتوازنةفلسفةعلىبناءًاالولويةذاتالقطاعاتتحديدعلى

الذكاءحلولتطبيقمنلالستفادةقابلةالوحيويةاالكثرالقطاعات
ديمتقفيالحكوميةاملؤسساتأداءعلىايجابيًايؤثربشكلاالصطناعي
العامةالقطاعاتبينالشراكةعلىقائمنهجخاللمنللمواطنينالخدمات
يتمبحيثواألفراد،املدنياملجتمعومنظماتواألكاديميةوالخاصة
مناملتوفرةوالقدراتاالمكاناتوخاصةاالمكاناتمختلفمناالستفادة

واملساعدةالخاص،للقطاعالتابعةاالصطناعيالذكاءابتكارمراكزخالل
جانبنماالستراتيجية،بهذهتغطيتهايتمسوفالتياملبادراتتنفيذفي
بطترتبحيثالتطبيقيةواملشاريعاملبادراتهذهتنفيذيتمسوفخرآ

بناءالىباإلضافةاالولويةذاتالقطاعاتضمنوطنيةاستراتيجيةبتحديات
التقنياتاستخداموتعزيزاالصطناعيللذكاءداعمةمنظومةوتطوير
.العامةالخدماتلتحسينالناشئة

5

22

الخدمات
الحكومية الرقمية 

الصحة

التعليم

الطاقة

املياه

الزراعة

العمل

النقل

االتصاالت

املدن الذكية

السبراني األمن  القطاع املالي

(68-28)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام الخامسلالطالع على تفاصيل املشاريع التي تغطي الهدف 5



والقطاعات ذات األولوية تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام: الهدف الخامس

لخالواستخراجهاجمعهاوامكانيةوجودتهاالضروريةالبياناتتوفرمدى•

.بنجاحاملشروعلتنفيذوذلكالحاجةدعتإذااملشروعفترة

ةحاجواعتبارهاملشروعتنفيذفيفيهوالعامليناملعنيالقطاعرغبة•

.للقطاعمهمة

القطاعفياملصلحةأوالعالقةأصحابمناملتوقعاإليجابيالتعاون•

.العام

التنميةوأهدافالوطنيةاالستراتيجيةاالهدافمعاملشروعتوافق•

.(SDG)املتحدةلألمماملستدامة

يدتحدعلىقادرينالقطاعفيوخبراءباملوضوعمختصينخبراءتوافر•

Subject)بدقةالقطاعمشاكل Matter Experts).

إطالقهاتموالتي2033-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعاملشروعتوائم•

.2022عاممن6شهرفي

:ياالصطناعالذكاءوتطبيقاتحلوللتبنياألولويةذاتالقطاعاتأهمومن

والخدماتوالنقل،،الذكيةاملدنالزراعة،املياه،الطاقة،التعليم،الصحة،

.السيبرانيواألمنواالتصاالتاملالي،والقطاعوالعمل،الرقمية،الحكومية

شاريعاملاختيارفيالتاليةالعواملاالعتباربعيناالستراتيجيةوأخذتكما

:األولويةذاتالقطاعاتضمن

.واكتمالهاملشروعتنفيذاحتماليةارتفاع•

اليةوفعاليومية،املواطنحياةعلىاملباشروغيراملباشراإليجابياألثر•

.القطاعفياألولويةذاتاملشاكلحلفياملشروع
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ذاتالجهاتمعبالتعاوناالستراتيجيةوتحديثمراجعةعلىالعمل3.

.دوريبشكلالعالقة

الرقمياالقتصادوزارةخاللمنواملانحةالداعمةالجهاتمخاطبة4.

.واملشاريعاملبادراتلتنفيذالالزمةالتمويالتعلىللحصولوالريادة

Steeringالتوجيهيةاللجنةتشكيل5. Committeeتوجيهيةكجهة

املعنيةالحكوميةالجهاتمنممثلينبعضويتهاتضمواستشارية

،األكاديميةواملؤسساتالخاصوالقطاع

رقميالاالقتصادوزارةبإشرافاالصطناعيالذكاءاستراتيجيةتنفيذلضمان

الخاصوالقطاعالعامالقطاعمؤسساتمعالتعاونخاللمنوالريادة

مت،النقابيةواملهنيةالجهاتواملدنياملجتمعواألكاديميةواملؤسسات

ضمنتتوالتيوالتنفيذاملتابعةجزء:جزئينالىينقسمحوكمةإطاروضع

الذيوالتقييمالقياسوجزءواملتابعة،اإلشرافعناملسؤولةالجهات

.تراتيجيةاالستنفيذفياالنجازمدىمتقيّالتيواملشاريعاملبادراتيتضمن

والتنفيذاملتايعة

األعماللريادةالوطنياملجلس

راءالوزمجلسمنبقرارلواملشكّاألعماللريادةالوطنياملجلسيتولى1.

:يليماعلىاإلشراف،30/1/2022بتاريخ(5602)رقم

الدوريةرالتقاريورفعالوطنياملستوىعلىاالستراتيجيةتنفيذمتابعة2.

.الوزراءمجلسإلى

الحوكمة 
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يةاالستراتيجعلىواملتابعةاإلشرافوحدة/والريادةالرقمياالقتصادوزارة

ةمتخصصتنظيميةوحدةبإنشاءوالريادةالرقمياالقتصادوزارةستقوم

عناملنبثقةواملبادراتاملشاريعجميععلىواملتابعةاملباشرلإلشراف

:يليمامهامهاومناالستراتيجية،

عناملنبثقةواملبادراتاملشاريعتنفيذعلىملتابعةاواالشراف1.

.الخصوصبهذاالدوريةالتقاريرإعدادواالستراتيجية

رسيمراحلعنالدوريةبالتقاريراالعمالريادةلالوطنيجلساملتزويد2.

.واملبادراتاملشاريع

.الالزمةوالتقييماتاملراجعاتوإجراءاملانحةالجهاتمعاملتابعة3.

.األردنفياالصطناعيالذكاءمستقبلعندوريةمعرفيةتقاريرإصدار4.

الحوكمة 
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推進会議検討部会
(官学)

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

املجلس الوطني لريادة االعمال

القطاع القطاع العام 
األكاديمي

القطاع الخاص

اللجنة التوجيهية

القطاع 
العام 

القطاع 
األكاديمي

القطاع
الخاص

القطاع القطاع العام 
األكاديمي

القطاع الخاص

املجتمع املدني
واملؤسسات واملهنية



جاهزيةملدىتفصيليةبتقاريروالخروجاالصطناعيالذكاءعلىقائمة

الرؤيةمعتتوافقمؤسسةلكلطريقخارطةوتطويرالعامالقطاعمؤسسات

هذهتنفيذفييصبوالذياململكةفياالصطناعيللذكاءالوطنية

.كاملبشكلاالستراتيجية

ؤشراتمومتابعةاالستراتيجيةتنفيذمراحلجميعبأتمتةالوزارةوستقومكما

.ودوريمفصلبشكلالكترونيةمؤتمتةتقاريرإصداريتمبحيثاألداء،

والتقييمالقياس

يجيةاالستراتهذهعناملنبثقةواملبادراتاملشاريعوتنفيذانجازضمانإن

الذكاءوانتشارتغلغلمدىقياسعلىالعمليتطلباالمثلبالشكل

العامالقطاعينأداءعلىوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعي

جاهزيةتقييمالىباإلضافةاالقتصادي،النموفيومساهمتهوالخاص

الواقععلىلوقوفوااالصطناعيالذكاءلتبنيالعامالقطاعمؤسسات

ذاتاالقتصاديةالقطاعاتتغطيالتيالحكوميةللمؤسساتالحالي

وادروالكالبياناتوتقييمللمؤسساتالتحتيةالبنيةناحيةمناألولوية

حلولوتبنيلتنفيذالالزمةوالعملياتوالسياساتاملؤهلةالبشرية

6

الحوكمة 

26 (3-1)يرجى الرجوع الى بطاقات املشاريع ذوات األرقام جزء القياس والتقييم لالطالع على تفاصيل املشاريع التي تغطي 6



املستهدفات

واملبادراتعباملشاريمرتبطًاالثانيالنوعويكوناالستراتيجية،األهدافمستوىعلىاألولالنوعيكونبحيثواملستهدفات،األداءمؤشراتمننوعينتحديدتم

:يليكمااالستراتيجيةاألهدافمعوربطهامستهدفاتستةتحديدتمحيثمباشر،بشكل

واألبحاثالباحثينأعدادفيزيادةتحقيق
%30بنسبةاالصطناعيالذكاءفياملنشورة

ديدتحعندقياسهسيتموالذيالحاليالوضعمن
Base)األساسحد Line)تغلغلقياسعند

اململكةفياالصطناعيالذكاء

بعددوالوصولاالستثماراتحجمزيادة
تعملالتيالجديدةالناشئةالشركات
عاملةشركة50إلىاالصطناعيبالذكاء
.جديدة

القدراتبناءبرامجعبرمتدربألف15تدريب
املختلفةاملهاراتواكسابهموالكفاءات

.االصطناعيالذكاءفي

50فياالصطناعيبالذكاءالوعيرفع
حكوميةوجهةمؤسسة

لجاهزيةالعاملياملؤشرفيتقدمتحقيق
الوضعمن%20بنسبةاالصطناعيالذكاء
.الحالي

فيالتطبيقيةالحكوميةاملشاريععدد
التحدياتلحلاالصطناعيالذكاءمجال

(مشروع25).الوطنية

 %30

50

ألف15

50

25

%20

املستهدفات

27



تلـــكأصبحـــت.البيانـاتإدارةمـــنمتعـددةجوانـــبوأتمتـــةانواعها

يهوتنبؤوتشـخيصيةوصفيةتحليـالتتقديـمعلـىقـــادرةالتقنيـــات

فــيتطبيقهــايمكــناإلمكاناتمتنوعــةحلـولطريـقعـنوإرشـادية

.املجاالتمختلــف

بناءىعلالعملينبغيمنهاواالستفادةالبياناتإتاحةمنالفائدةولتعظيم

املوثوقلالتبادأماماملجالفتحبغيةوآمنةمُمكّنةوتشريعيةتقنيةبيئة

وكيفيةبجدوىالحكوميللقطاعاملعرفياملستوىورفعللبيانات،

جاهزيةضمانالىباإلضافةرافعة،اقتصاديةكقيمةالبياناتمعالتعامل

ونهاكالخامالبياناتالسيماودقتهاجودتهاوتحسينلهاوالوصولالبيانات

تحقيقليلزمبمااالصطناعيالذكاءوتطبيقاتأنظمةلتغذيةومصدرًارافدًا

نبؤاتتوتقدمالواقعتترجمفعاليةذاتبنتائجوالخروجالذاتياآلليالتعلم

.املالئمةالقراراتاتخاذعلىالقرارأصحابملساعدةوتوصياتدقيقة

أنلحقيقةبعًاتبالبياناتوثيقًاًاارتباطاالصطناعيالذكاءاستراتيجيةترتبط

بنيوتوتطويرإيجادفيعنهاالستغناءيمكنالرئيسيمقومهيالبيانات

الحكوميةالبياناتتعتبرحيثاالصطناعي،الذكاءعلىالقائمةالحلول

لرفدةجديدآفاًقاتفتحالتيالقيّمةاالقتصاديةاألصولمنالحكوميةوغير

كوميالحباألداءاالرتقاءالىباإلضافةجديدة،باستثماراتالوطنياالقتصاد

معالجــةتقنيــاتمناالستفادةخاللمنالحكوميةالنفقاتوتخفيض

.متســارعبشــكلمنهــاالــرؤىواستخالصوتحليلهــاالبيانــات

لـــفبمختالضخمـــةالبيانـاتانتشـارمـــعالبيانـاتتحليالتأهميـةتجلت

تطورتحيثمنهــا،الـرؤىواستنباطتحليلهــاالىوالحاجـــةأنواعهـــا

مــعوخاصـةاألخيرة،اآلونةفـيمتسـارعبشـكلالبيانـاتتحليالتتقنيـات

اعياالصطنالذكاءتقنياتاسـتخداموتوســعاالعمالذكاءتقنيــاتنضــوج

تلفبمخالبيانـاتاستكشـافعمليـاتوتعزيـزمتقدمـةتحليالتلتقديـم

البيانات
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قانونيةقاعدةاملحورهذاويشكل:واملستخدمينالبيانات:الثانياملحور•

مللكيةواضحتعريفخاللمنالتطبيقاتوانتاجتطويرلحوكمةوعملية

تعززوتعليماتاسسضمنآمنبشكلالبياناتمشاركةوآلياتالبيانات

.للبياناتاالقتصاديةوالقيمةالشفافية

علىكيزهبترًامشتركًااساسيًاركنويمثل:والكفاءاتالبيانات:الثالثاملحور•

يوالتالبياناتلتطبيقاتالالزمةوالقدراتالكفاءاتوتوفيرالتأهيلجانب

قدراتوتعزيزاألداءتحسينبهدفالحكوميالقطاعكوادرتدريبالىتهدف

.االبتكار

الركنالرابعاملحورويشكلالرقميةوالتكنولوجياالبيانات:الرابعاملحور•

ياتكنولوجمنيلزمبمااملختلفةالبياناتخدماتمنظومةلتزويدالتقني

ضخمةالالبياناتومعالجةتخزينوقدراتالسحابيةواملصادرالحديثةتاالتصاال

.ناعياالصطالذكاءاستراتيجيةأهدافلتحقيقًامشتركًاأساسيعتبروالذي

تطمح2033-2022االقتصاديالتحديثرؤيةمعوتماشيًاسبق،ماولتحقيق

رتوفيعنمسؤولةلتكونالعامةبالبياناتمعنيةجهةإلنشاءالحكومة

ـــذاهولتجســـيدالقرار،صنعفيواملساعدةإليهاالوصولوتسهيلالبيانات

االمكاناتمـــناالستفادةمـــنالقطاعـــاتجميـــعوتمكيـــنالتوجـــه

اضـحوتنظيميإطارتحـتمشاركتهاوتسهيلالوطنيـةللبيانـــاتالكامنـــة

لىعالعمليجباملعلوماتوسريةالخصوصيةحفـظويضمناالبتكاريحفز

:التاليةاملحاورتتضمنانعلىمتكاملةبياناتاستراتيجيةإعداد

تشكلالتيالتطبيقاتايجادذلكفيبما:واالقتصادالبيانات:األولاملحور•

لوقتاوالنفقاتتوفيرمنتمكنأومؤثرةخدماتتوفيرلًااقتصاديًاعائد

املختلفة،الحكوميةواالجراءاتالعملياتفيوالجهد

البيانات
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إدارة املخاطر
ها عن تؤدي إلى انحرافأو بشكل كامل قد تواجه استراتيجية الذكاء االصطناعي، شأنها شأن االستراتيجيات األخرى، تحديات وعقبات تحول دون تطبيقها 

.للخطر املحتملاملخاطر ومستوى األثر وآلية االستجابة التالييبيّن الجدول ، لهامسارها املخطط 

مستوى األثراملخاطر
(قليل–وسط -عال)

مالحظاتآلية االستجابة

مستوى خريجي الجامعات ال يتوافق مع ما يجب أن 
لذكاء االصطناعيايتوفر لدى متخصصي 

عالي الخطورة
لتسويقاتقليلوبزيادة البطالة 
لتخصصل

تجدات التحديث املستمر للمناهج طبقًا للمس
والخوارزمياتوالتغيرات في التقنيات 
املتقدمة

م التعليوزارة عاتقعلى تقع مسؤولية هذا املحور
يةالعالي للمتابعة من خالل اإليعاز للجامعات املعن

عدم توفر أو توجيه الدعم الحقيقي من قبل الحكومة
تراتيجية باعتبارها مُمكّن ومفع ّل حقيقي لتطبيق االس
سواء بالتمويل أو تغيير التشريعات

عالي الخطورة
ية سيتوقف تنفيذ املشاريع الذك
والشركات الناشئة

توجيه الدعم واملنح والتمويل الخارجي 
للمشاريع في حالة ضعف التمويل املحلي

طوزارة التخطيتقع مسؤولية هذا املحور على عاتق 
الصناعةةوزارمع بالتعاون والتعاون الدولي 

راالستثماوزراةو العملوزارة ووالتموين والتجارة
ل عدم ضمان سرية وخصوصية البيانات لألفراد من خال
إهمال آليات تجهيز البيانات وجودتها وإهمال جانب 

حاالت االختراقمع األمن السيبراني وكيفية التعامل 
ت األمني ملنظومة حفظ البيانات على كافة املستويا
أو حدوث حوادث خطيرة تهدد مراكز البيانات

بتوحيد نشر الوعي للمؤسسات واألفرادعالي الخطورة
ة آليات تجهيز البيانات حسب األصول ومعرف
حماية وطرق الحفاظ على خصوصيتهم

قانون تفعيل استراتيجية البيانات الوطنية وتحديث
وقانون األمن السيبراني الجرائم اإللكترونية 

الرقميتحوّل للالوطنيةستراتيجيةاالو

عدم تفهم طبيعة الذكاء االصطناعي من قبل 
العليا أو مقاومة بعض املوظفين لها في القيادات

املؤسسات

متوسط
الل تحتاج إلى توعية وتثقيف من خ
دورات دورية ألهمية تطبيق 

االستراتيجية

التركيز على فوائد االستراتيجية وأنها 
مساندة وداعمة لألداء وتحسين 

لألفراداملخرجات

ات والقيادتوفير آلية تقييم الوزراء واملسؤولين 
تنفيذ الخطط القومية للدولةفي 

مـع عدم تطـوير وتحـديث التشـريعات بطريقـة تتماشـى
التطور املستمر لتقنيات الذكاء االصطناعي

عالي الخطورة
تهـــدد مخرجـــات ووجـــود األنظمـــة 

ــــالي ــــة وبالت ــــن الذكي ــــا ع تخلفه
مواكبة التطورات العاملية

رة األنظمة الذكيـة تحتـاج بيئـة نشـطة متغيـ
سريعة االستجابة للتشريعات والقوانين

اد االقتصوزارة تقع مسؤولية هذا املحور على عاتق 
العدلالرقمي والريادة ووزارة 
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مستوى األثراملخاطر
(قليل–وسط -عال)

مالحظاتآلية االستجابة

عالي الخطورةعدم توفر التمويل الالزم
تتعطـــل كثيـــر مـــن املشــــاريع 
املهمـــــــــــة وذات الجـــــــــــدوى 

االقتصادية

ضــرورة احتســاب ميزانيــة مخصصــة لتطبيقــات الــذكاء
االصــطناعي مــن امليزانيــة العامــة لكــل عــام فــي خطــة 

الحكومة

فـي يةالعرباملنطقةاالستثمار في حجم يُقدّر 
مليار دوالر حتى عـام 320الذكاء االصطناعي 

2030

ة من الضروري التأكد ان ميزانية املشـروع تشـمل تكلفـمتوسط الخطورةعدم توفر البيانات الضرورية لتنفيذ املشروع
استخراج البيانات وتحضيرها

تقع مسؤولية هـذا املحـور علـى عـاتق الهيئـة 
املنــوي انشــاؤها للبيانــات بالتعــاون مــع وزارة

االقتصاد الرقمي والريادة 
ذكاء ان تكون البيانات التي يتم تغذيتها الـى برمجيـة الـ

االصــطناعي خاطئــة او غيــر دقيقــة، وبالتــالي ان يعطــي 
نتائج خاطئة وغير منطقية

ــة التحقــق مــن متوسط الخطورة مــن الضــروري ان يشــمل املشــروع مرحل
اء وااللتــزام بامليثــاق الــوطني ألخالقيــات الــذكالبيانـات

االصطناعي
فـع من الضروري ان تحتوي االسـتراتيجية علـى مشـاريع رمتوسط الخطورةديةامكانية ان يؤدي تنفيذ مشروع لخسارة وظائف تقلي

التأهيــل واعــادة التأهيــل لفــتح املجــال امــام املــوظفين 
مجال عملهمتغيير ل

عــدم التعــاون مــن قبــل الجهــات صــاحبة العالقــة أو التــي 
تمتلك البيانات

ـــي تمـــت متوسط الخطورة ـــاريع الت ـــتم اختيـــار املش ـــروري ان ي ـــن الض م
مناقشتها واالتفاق عليها مع الجهات صاحبة العالقة

من الضروري ايضا تنفيذ محور رفـع وعـي القطـاع العـام 
ـــة الـــذكاء  ـــة وفاعلي ـــوعي املجتمعـــي بأهمي ـــع ال ورف

االصطناعي

تقع مسؤولية هـذا املحـور علـى عـاتق الهيئـة 
املنــوي انشــاؤها للبيانــات بالتعــاون مــع وزارة

االقتصاد الرقمي والريادة 

ـــذكاء  عـــدم ثقـــة العامـــة بالبرمجيـــات الناتجـــة عـــن ال
تفســـير القـــرارات او االصـــطناعي وعـــدم القـــدرة علـــى

االجراءات التي تصدرها

التأكـد مـن ان جميـع البرمجيـات مضـمن بـداخلها آليـات قليل الخطورة
تفســـير وتبريـــر القـــرارات او االجـــراءات التـــي تصـــدرها و 

يااللتزام بامليثاق الوطني ألخالقيات الذكاء االصطناع
ب االستغالل الخاطئ ألنظمة الذكاء االصـطناعي والتسـب

بالتأثير السلبي على املجتمع
االكتشــاف املبكـــر والتنبيــه مـــن هــذه التجـــارب ، مـــع عالي الخطورة

، املراقبة املناسـبة إلجـراءات تبنـي الـذكاء االصـطناعي
.وااللتزام بمبادئ امليثاق الوطني للذكاء االصطناعي

د تقع مسؤولية هذا املحور على وزارة االقتصـا
ـــاق  ـــاذ امليث ـــن خـــالل انف ـــادة م ـــي والري الرقم

الوطني ألخالقيات الذكاء االصطناعي 

إدارة املخاطر
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الخطة التنفيذية لالستراتيجية األردنية 
2027-2023االصطناعيللذكاء 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع

الحوكمة
الرقم 

فيذ يبدأ تنفيذ املشروع عند البدء بتن
شكل االستراتيجية وتتم عملية القياس ب

سنوي
مشروع متابعة تنفيذ االستراتيجية 

بشكل آلي
1

:أهداف املشروع

م فـي متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للـذكاء االصـطناعي واالشـراف علـى التقـد
.تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة التنفيذية

:وصف املشروع

ة تنفيذ جميع مراحل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي، ومتابعأتمتة
شكل املشاريع وقيم مؤشرات األداء، بحيث يتم إصدار تقارير مؤتمتة الكترونية ب

.مفصل ودوري

:والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسيةاملخرجات 

.قياس نسب انجاز الخطة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع

الحوكمة

الرقم 
عند البدء بتنفيذ االستراتيجية•

BASELINEالحتساب ال 

جية و عند االنتهاء من تنفيذ االستراتي•
لحساب نسبة التغلغل

مشروع قياس تغلغل الذكاء 
االصطناعي

2

:أهداف املشروع

لعمفعاليةعلىوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعيالذكاءتغلغلقياس
فيمساهمتهونسبةاالقتصادي،النموفيومساهمتهوالخاصالعامالقطاعين

GDP(Grossاإلجمالياملحليالناتج Domestic Product)

:وصف املشروع
ملعفعاليةعلىوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعيالذكاءتغلغلقياس

أعداددراسةويشمل:االقتصاديالنموفيومساهمتهوالخاصالعامالقطاعين
ئةالناشالشركاتوعدداالصطناعي،بالذكاءالعالقةذاتالتخصصاتفيالخريجين
األعمالريادييأعدادعملها،فياالصطناعيالذكاءأدواتتوظفالتيوالقائمة
حاثواألبالباحثينأعداداالصطناعي،الذكاءباستخدامأفكارهمبتطويراملهتمين
مساهمةنسبةقياسومحاولةاالصطناعي،الذكاءمجاالتفياالختراعوبراءات
.GDPاإلجمالياملحليالناتجفياالصطناعيالذكاء

التيللمشاريعمسحعملطريقعناالصطناعيالذكاءتغلغلمدىقياسويتم
الذكاءعلىتعتمدوالتيالخاصوالقطاعالعامالقطاعمؤسساتبهاتقوم

املشاريعهذهقيمةتقديرثمومناملشروع،لنجاحاساسيةكأداةاالصطناعي
الناتجاجماليفيومساهمتهاالوطنياالقتصادعلىاالقتصادياثرهاوحساب
.الوطني

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تأثيره نسبة تغلغل الذكاء االصطناعي عند االنتهاء من تنفيذ االستراتيجية وقياس
.على النمو االقتصادي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة والجهات ذات العالقة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع

الحوكمة
الرقم 

2022 مشروع قياس جاهزية القطاع العام 
للذكاء االصطناعي

3

:أهداف املشروع

ذههحالواقعوتقييماالصطناعي،الذكاءلتبنيالوطنيةاملؤسساتجاهزيةقياس
ماقدالسيرلكيفيةمؤسسةلكلمؤسسيةباستراتيجياتللخروجاملؤسسات
اتاملؤسسهذهلتحويلمؤسسيةعملبخططوالخروجاالصطناعيالذكاءبتطبيق

.بالبياناتومدارةاالصطناعيالذكاءعلىقائمةمؤسساتالى

:وصف املشروع

نفيذتاملعنيةالحكوميةالجهاتمعبالتعاونوالريادةالرقمياالقتصادوزارةباشرت
البنيةدراسةخاللمنالعامللقطاعالحاليالواقععلىللوقوفاملشروعهذا

وادرالكومهاراتعملياتهاوتكاملوجاهزيتهاالبياناتوتقييمللمؤسساتالتحتية
ؤيةالرمعتتوافقمؤسسةلكلمؤسسيةباستراتيجياتللخروجوذلكالبشرية،
متوازيبشكلقدماالسيرلكيفيةاململكةفياالصطناعيللذكاءالوطنية
ةاالستراتيجيهذهتنفيذعلىينعكسسوفوالذياالصطناعيالذكاءلتطبيق
األولويةذاتوالقطاعاتالعامالقطاعكفاءةورفع.كاملبشكل

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

جيات قياس جاهزية  املؤسسات الوطنية لتبني الذكاء االصطناعي والخروج باستراتي
مؤسسية وخطط عمل لهذه املؤسسات بهدف تحقيق الرؤية الوطنية للذكاء 

(مؤسسة20مقترح )االصطناعي في اململكة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
(JICA)الوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الجهات الحكومية ذات العالقة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2024 مبادرة التعريف بالذكاء االصطناعي 
واهمية البيانات

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

4

:أهداف املشروع

زيادة الوعي والثقافة املجتمعية في األردن للسير قـدما نحـو محـو األميـة فـي مجـال
ــالل التعريــف بالــذكاء االصــطناعي والبيانــات بطريقــة  الــذكاء االصــطناعي، مــن خ

رهـا مبسطة، والتوعيـة بأهميـة وايجابيـات تقنيـات الـذكاء االصـطناعي والبيانـات وأث
.االقتصادي واالجتماعي

:وصف املشروع

هدفة مبادرة التعريف بالذكاء االصطناعي وأهمية البيانات حيث تكون الفئة املست
ن خـالل لهذه املبادرة، املجتمع األردني بشكل عام، بحيث يتم تنفيذ هذه املبادرة م

ــذكاء ــف بال ــوفرة، للتعري ــع وســائل اإلعــالم املت ــي جمي ــة ف ــالت ترويجي تنظــيم حم
الـذكاء االصطناعي والبيانات بطريقة مبسطة، والتوعية بأهمية وايجابيات تقنيـات

ات االصطناعي والبيانات وأثرها االقتصادي واالجتماعي، وعقد مـؤتمر سـنوي وفعاليـ
.وندوات دورية يشارك فيها القطاع العام والخاص

اصــدار نشــرات توعويــة عــن طريــق وســائل االعــالم الحكوميــة والخاصــة ووســائل الــى إضــافة
لقصـير التواصل االجتماعي لتهيئة املجتمع األردني مع التركيز على اإليجابيات علـى املـدى ا

.واملتوسط والبعيد

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد الحمالت التوعوية واإلعالمية

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

من القطاع العام العالقةوزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات ذات 
واملهنيةوالخاص واألكاديمي واملجتمع املدني واملؤسسات النقابية



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2024 رفع الوعي للموظف الحكومي بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

5

:أهداف املشروع

علىوتعريفهماالصطناعيالذكاءمواضيعفيالعامالقطاعملوظفيالوعيرفع
الحكومةتنويوكيفالتحدياتمنالكثيرحلعلىاالصطناعيالذكاءقدرة

.الوطنياالقتصادلتحفيزاستعمالها

:وصف املشروع

املبادرة،لهذهاملستهدفةالفئةتكونبحيث:الحكوميللموظفالوعيرفع
العملورشمنمجموعةتنفيذيتمبحيثالدولة،موظفيوجميعالعامالقطاع
وتهدفاالصطناعي،بالذكاءللتعريفالعامالقطاعملوظفياملختلفةوالندوات

التحدياتمنالكثيرحلعلىاالصطناعيالذكاءقدرةاظهارإلىاملبادرةهذه
.الوطنياالقتصادلتحفيزاستعمالهاالحكومةتنويوكيف

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

(سنوي3000)عدد املوظفين املستهدفين مقترح -
نسبة رفع الوعي لدى املوظفين-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

مثل معهد اإلدارةوزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة
العامة وغيرها

مسؤوال عن رفع الوعي ملوظفي ( JODBB)يكون املركز األردني للتصميم والتطوير 
.القطاع العسكري واألمني



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2025 مشروع تطوير مناهج الحاسوب واملهارات 
الرقمية في املدارس

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

6

:أهداف املشروع

إدماج املواضيع واملهارات األساسية التي يتطلبها الذكاء االصطناعي في املناهج 
.املدرسية

:وصف املشروع

بإدماجوذلكاملدارسفيالرقميةواملهاراتالحاسوبمناهجتطويرمشروع
للذكاءالالزمةاألساسيةواملهاراتالعامةوالتطبيقاتاألساسيةاملفاهيم

ريفوالتعوالبياناتاالصطناعيالذكاءأهميةعلىأيضاالضوءوتسليطاالصطناعي،
دراسيةوحداتشكلعلىوذلكاالصطناعي،الذكاءألخالقياتالوطنيبامليثاق
عليموالتالتربيةوزارةمعبالتنسيقوذلكاملدرسية،املناهجإلىتضافمتخصصة
.للمناهجالوطنيواملركز

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

رمناهج مطورة في الحاسوب واملهارات الرقمية للصفوف من السابع الى الثاني عش

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

(YTJ)وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف 

وزارة التربية والتعليم، املركز الوطني للمناهج



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026 استحداث تخصصات الذكاء االصطناعي في 
الجامعات

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

7

:أهداف املشروع

ية بناء القدرات املتخصصة في مجاالت الذكاء االصطناعي وتخريج جيل مدرك ألهم-
هذا املجال

استحداث تخصصات الذكاء االصطناعي على مستوى البكالوريوس والدراسات -
العليا 

اختياري خاص بالذكاء االصطناعي لجميع /واستحداث متطلب جامعي اجباري-
التخصصات الجامعية 

:وصف املشروع

استحداث تخصصات الذكاء االصطناعي على مستوى البكالوريوس والدراسات 
اختياري خاص بالذكاء االصطناعي/العليا وكذلك استحداث متطلب جامعي اجباري

.اصةلجميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع املؤسسات التعليمية الحكومية والخ

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
(عدد التخصصات املستحدثة)استحداث تخصصات في الذكاء االصطناعي -
االختياري الخاص / عدد الجامعات التي استحدثت املتطلب الجامعي االجباري-

بالذكاء االصطناعي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الجامعات األردنية 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026 تصميم برامج للتدريب املهني والتقني في 
مجال الذكاء االصطناعي

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

8

:أهداف املشروع

طويرلتاالصطناعيالذكاءفيالوعيلزيادةوتدريبيةتعليميةودوراتمناهجتطوير
املراكزفياألفراديحتاجهاالتيالرقميةاملهاراتعلىاملبنيالتقنيالتعليم

.االردنفيالتقنيالتعليمتقدمالتيواملؤسسات

:وصف املشروع

للذكاءاالساسيةاملفاهيميتناولوالتقنياملهنيللتدريببرامجتصميم
ياالصطناعالذكاءمجالدخولفيالراغبيناالفرادبتأهيليقومبحيثاالصطناعي

ياملهنالتدريبمؤسسةمعبالتنسيقوذلك.العامةالثانويةبعدمامرحلةفي
.والتقنيةاملهنيةاملهاراتوتطويرتنميةوهيئة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

(برامج3مستهدف تصميم )عدد البرامج التدريبية املستحدثة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
مؤسسة التدريب املهني 

هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2024 بناء قاعدة شاملة للمعايير املهنية الخاصة 
بالذكاء االصطناعي

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

9

:أهداف املشروع

بناء القدرات ورفع الكفاءات واملهارات في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات -
.ذات العالقة

ى تطوير الكفاءات الوطنية للحصول على نوعية متميزة قادرة على املنافسة عل-
.املستوى اإلقليمي والدولي

:وصف املشروع

اداألفريكتسبهاأنيجبالتياملهاراتألهماملهنيةللمعاييرشاملةقاعدةبناء
علىاملنافسةقدرةلديهميكونولكياالصطناعيالذكاءعالمإلىللولوج
وتطويرتنميةهيئةمعبالتنسيقوذلكاالصطناعي،الذكاءمجالفيالوظائف
.العالقةذاتوالجهاتوالتقنيةاملهنيةاملهارات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

اعداد املعيار املهني ملهن الذكاء االصطناعي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 

مؤسسة التدريب املهني
"الشباب والتكنولوجيا والوظائف"مشروع / وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2027
رفع تأهيل عدد من حديثي التخرج في 

مجاالت الذكاء االصطناعي وعلم البيانات 
(upskilling)

بناء القدرات وتطوير املهارات والخبرات األردنية في : الهدف األول 
.مجال الذكاء االصطناعي

10

:أهداف املشروع

اكتساب املهارات الجديدة في الذكاء االصطناعي والتعرف على املفاهيم -
األساسية في الذكاء االصطناعي وكيفية استخدامها وتطبيقها في املجاالت 

املختلفة
بناء القدرات ورفع الكفاءات واملهارات في مجال الذكاء االصطناعي والتقنيات -

ذات العالقة
ى تطوير الكفاءات الوطنية للحصول على نوعية متميزة قادرة على املنافسة عل-

.املستوى اإلقليمي والدولي

:وصف املشروع

راتمهاوفياملعلوماتتكنولوجياتخصصاتفيالتخرجحديثيمنعددتأهيلرفع
الذكاءفيالجديدةاملهاراتواكسابهمالبياناتوعلماالصطناعيالذكاء

وكيفيةاالصطناعيالذكاءفياألساسيةاملفاهيمعلىوالتعرفاالصطناعي
تالكفاءاورفعالقدراتبناءبهدفاملختلفة،املجاالتفيوتطبيقهااستخدامها
.العالقةذاتوالتقنياتاالصطناعيالذكاءمجالفيالوطنيةواملهارات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
(متدرب كل عام150:  عدد املستهدفين,مقترح)عدد الخريجين من املشروع  

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
"  الشباب والتكنولوجيا والوظائف"مشروع / وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

واملجتمع املدني من من القطاع الخاص واألكاديميمع الجهات ذات العالقة 
مؤسسات نقابية ومهنية 

(JODBB)املركز األردني للتصميم والتطوير 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2027
تطوير قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي 
على الباحثين األردنيين ومجاالت البحث 

لديهم
تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء : الثانيالهدف 

االصطناعي
11

:أهداف املشروع

تشجيع البحث العلمي والتطوير في الذكاء االصطناعي ، وتوجيه الجهود على 
األبحاث التطبيقية ذات األبعاد الوطنية والتي سوف تشكل الحلول املستقبلية ألهم 

. املشاكل التي تعاني منها القطاعات ذات األولوية

:وصف املشروع

حث قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي على الباحثين األردنيين ومجاالت البتطوير
لديهم في الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل املركز الوطني لإلبداع والبناء على 

علمي منصة اإلبداع االردني املفتوح وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث ال
واملؤسسات البحثية األردنية، والجامعات، والقطاع الخاص، وذلك لتكون املرجع 

.الرئيسي للبحث والتطوير في االردن للذكاء االصطناعي

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد الباحثين املشمولين

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وبالتنسيق مع ( املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا)املركز الوطني لإلبداع 

الجهات ذات العالقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم العالي واملؤسسات البحثية األردنية، والجامعات، والقطاع 

.الخاص



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2026 برنامج بناء قدرات الباحثين االردنيين في
الذكاء االصطناعي

تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء : الثانيالهدف 
االصطناعي

12

:أهداف املشروع

ي تشجيع البحث العلمي والتطوير في الذكاء االصطناعي، وزيادة عدد الباحثين ف-
هذا املجال

كل وتوجيه الجهود على األبحاث التطبيقية ذات األبعاد الوطنية والتي سوف تش-
الحلول املستقبلية ألهم املشاكل التي تعاني منها القطاعات ذات األولوية 

:وصف املشروع

عة برنامج بناء قدرات الباحثين االردنيين بالذكاء االصطناعي،  من خالل عقد مجمو
، يكون هدفها تسليط الضوء (ورشات سنويًا6)من ورش العمل والندوات املتخصصة

من على كيفية إنتاج األبحاث التطبيقية، وكيفية الحصول على التمويل املطلوب
الجهات الداخلية والخارجية، وكيفية ربط األبحاث املنجزة  مع املشاكل الحقيقية

.والتحديات الوطنية في القطاعات الرئيسية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد الورشات املعقودة-
املشاركين في الندوات أعداد-
فع قياس أثر الورشات من خالل تقييم قبلي وبعدي لهذه الورش لقياس نسبة ر-

الوعي لدى الحاضرين
عدد املشاريع البحثية-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
(املجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا)املركز الوطني للبحث والتطوير 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2026-2027
إنشاء مراكز علمية متخصصة للبحث 
والتطوير في الذكاء االصطناعي 

والبيانات
تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء : الثانيالهدف 

االصطناعي
13

:أهداف املشروع

تشجيع وتعزيز البحث العلمي والتطوير في الذكاء االصطناعي، وزيادة عدد الباحثين 
. في هذا املجال

:وصف املشروع

إنشاء مجموعة من املراكز العلمية املتخصصة للبحث والتطوير واالبتكار في 
.الذكاء االصطناعي والبيانات في الجامعات األردنية واملؤسسات البحثية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املراكز املستحدثة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
الجامعات األردنية/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2025 زيادة الدعم املقدم للمشاريع البحثية 
العلمية في مجال الذكاء االصطناعي 

تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء : الثانيالهدف 
االصطناعي

14

:أهداف املشروع

تشجيع وتعزيز البحث العلمي والتطوير في الذكاء االصطناعي، وزيادة عدد -
ة في الباحثين في هذا املجال، من خالل زيادة الدعم املقدم للمشاريع البحثية العلمي

مجاالت الذكاء االصطناعي 
إنشاء شراكات فاعلة بين األوساط األكاديمية والحكومية والخاصة لتسريع -

التقدم في الذكاء االصطناعي

:وصف املشروع

ذاتالصناديقتوجيهخاللمنوذلكالعلمية،البحثيةللمشاريعاملقدمالدعمزيادة
والبياناتاالصطناعيالذكاءألبحاثالدعمنسبةلزيادةالعلميبالبحثالعالقة
علتسريوالخاصةوالحكوميةاألكاديميةاألوساطبينفاعلةشراكاتإنشاءبهدف
.االصطناعيالذكاءفيالتقدم

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املشاريع  البحثية التي يتم دعمها كل عام

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026 مشروع الباحث املتميز والبحث املتميز 
في الذكاء االصطناعي

تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال الذكاء : الثانيالهدف 
االصطناعي

15

:أهداف املشروع

تشجيع وتعزيز البحث العلمي والتطوير في الذكاء االصطناعي، وزيادة عدد -
الباحثين في هذا املجال

إيجاد حوافز للبحث والتطوير تقدم للباحثين واألبحاث التي تتناول الذكاء -
االصطناعي 

:وصف املشروع

ل إيجاد تنفيذ مشروع الباحث املتميز والبحث املتميز في الذكاء االصطناعي، من خال
اعي حوافز للبحث والتطوير تقدم للباحثين واألبحاث التي تتناول الذكاء االصطن

.  وتقدم حلول مبتكرة للمشكالت الوطنية بمختلف املجاالت

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد الباحثين املكرمين

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

الجامعات األردنية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2025 اعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة 
في مجال الذكاء االصطناعي

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

16

:أهداف املشروع

.تعزيز  التنافسية بين الجهات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي

:وصف املشروع

اعداد معايير لتصنيف الجهات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي وتحديد الغايات
يم والتعريف الدقيق بهذه الجهات، من أجل تعزيز التنافسية بين هذه الجهات وتقد
وافز مجموعة من التسهيالت حسب معايير التصنيف مثل اإلعفاءات الضريبية، والح

.االستثمارية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

اعداد املعايير الالزمة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصناعة والتجارة 
دائرة مراقبة الشركات 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 
وزارة االستثمار 
الدخل ضريبة/ وزارة املالية 

الجمارك األردنية
الجهات ذات العالقةالقطاع الخاص وبالتعاون مع



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2026-2027 رفع وعي الجهات العاملة في مجال 
الذكاء  االصطناعي حول آلية التصنيف

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

17

:أهداف املشروع

رفع وعي الجهات العاملة في مجال الذكاء  االصطناعي حول آلية التصنيف 

:وصف املشروع

توعية الجهات العاملة في مجال الذكاء االصطناعي حول آلية تطبيق التصنيف 
.صنيفوكيفية االرتقاء من تصنيف إلى آخر لالستفادة من الحوافز حسب مستوى الت

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
ورش عمل أو حمالت توعوية أو )يتم تحديده الحقا عند اعتماد آلية توعية الجهات 

...(نشرات أو كتب رسمية 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصناعة والتجارة 
دائرة مراقبة الشركات

وزارة االستثمار



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2026-2027
وضع التدابير الالزمة لتشجيع الشركات 
العاملة في مجال الذكاء االصطناعي  
من تسهيالت ضريبية وحوافز استثمارية

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

18

:أهداف املشروع

تعزيز وتشجيع االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء االصطناعي 

:وصف املشروع

االصطناعيالذكاءمجالفيتعملالتيالشركاتلتشجيعالالزمةالتدابيروضع
طاءاتللعالتقدمفياألولويةوإعطائهماالستثماريةوالحوافزالضريبيةالتسهيالت
تصنيفهمعلىبناءالحكومية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

وضع التدابير الالزمة من تسهيالت ضريبية وحوافز استثمارية

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصناعة والتجارة

دائرة مراقبة الشركات        
وزارة االستثمار

وزارة االقتصاد الرقمي 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

(ضريبة الدخل واملبيعات)وزارة املالية 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2026
تحسين ادارة الواردات و الصادرات لقطاع 
الذكاء االصطناعي و البنية التحتية 

املمكنة
تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 

االصطناعي
19

:أهداف املشروع

يهدف املشروع لبناء خطة واضحة املعالم يحدد فيها املعايير واألسس الالزمة•
التي تحكم الصادرات والواردات التكنولوجية ذات العالقة بالذكاء االصطناعي 

تمكين املؤسسات العامة والخاصة واملطورين و مستخدمي خدمات الذكاء •
جيع االصطناعي من توفير التكنولوجيا املناسبة و تطبيقاتها  وذلك بهدف تش

االستثمار في تطبيقات الذكاء االصطناعي

:*وصف املشروع

اجــراء دراســة مســح و تحديــد أنــواع و مواصــفات خــدمات الــذكاء االصــطناعي •
. املستوردة و املصدرة

بناء املعايير للصادرات و الواردات بهدف تحديد مقاييس و اجراءات ادارة الواردات•
.و الصادرات للقطاع

مكـين اصدار تعليمات  وتسهيالت تمكن املستفيدين و املطورين من استخدام و ت•
الحلول التكنولوجية الذكية 

تحديد الجهات املخولة و ذات العالقة إلدارة االستيراد و التصدير•

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تحديد مقاييس الواردات و الصادرات التكنولوجية للذكاء االصطناعي•
ي اصدار معايير واضحة لالستيراد و التصدير خدمات و منتجات الذكاء االصطناع•
اصدار تعليمات و تسهيالت للواردات لتطوير خدمات الذكاء االصطناعي•

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

وزارة الصناعة والتجارة
الجمارك األردنية 
وزارة االستثمار

مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص والجهات األمنية بالتعاون

*https://read.oecd.org/10.1787/13212d3e-en

https://read.oecd.org/10.1787/13212d3e-en


مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2027
استكمال تفعيل وتعزيز محطات 

املعرفة التابعة لوزارة االقتصاد الرقمي 
.والريادة

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

20

:أهداف املشروع

خلق جيل جديد من رواد األعمال في مجال الذكاء االصطناعي القادرين على توظيف -
معرفتهم العلمية في إنشاء مشاريع ابتكارية

املساهمة في خفض معدالت البطالة وتشجيع الشباب لبدء أعمالهم التجارية-

:وصف املشروع

دة استكمال تفعيل وتعزيز محطات املعرفة التابعة لوزارة االقتصاد الرقمي والريا
بحيث تصبح مسرعات وحاضنات أعمال متخصصة بالذكاء االصطناعي، وتكون 

.موزعة بشكل أفقي على الوطن لتغطي جميع املحافظات األردنية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد محطات املعرفة املفعلة واملعززة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

ني املدوزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص واملجتمع
واملؤسسات النقابية واملهنية



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2025
حزمة املشاريع التحفيزية من وزارة 
االقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز 

الشركات العاملة في مجال الذكاء 
االصطناعي

تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

21

:أهداف املشروع

قات تعزيز االستثمار الحكومي للشركات الناشئة والقائمة والتي تقوم على تطبي
الذكاء االصطناعي 

:وصف املشروع

حزمة املشاريع التحفيزية من وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز الشركات 
العاملة في مجال الذكاء االصطناعي وذلك من خالل تعزيز االستثمار الحكومي 
اء للشركات الناشئة والقائمة التي تقوم على تطبيقات الذكاء االصطناعي، وإعط

بعض الحوافز لهذه الشركات مثل التسهيالت الضريبية، واالشتراك بالبرامج 
"  حافز"الحكومية املدعومة مثل برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف وبرنامج 

الى اللذيْن تديرهما وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، وذلك للمحافظة عليها من الهجرة
.أسواق أخرى منافسة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد الشركات املستفيدة من الحزم التحفيزية

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف\وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2026-2027 مختبر االبتكار في الذكاء االصطناعي تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

22

:أهداف املشروع
تنفيذ مشاريع الذكاء االصطناعي-
تحويل األفكار البحثية الى مشاريع تطبيقية-

:وصف املشروع
منمجموعةإيجادخاللمنوذلك"االصطناعيالذكاءفياالبتكارمختبر"مشروع

ةاملتخصصالتقنيةاألدواتتوفر،(أونالينتكونممكن)املتخصصةاملختبرات
منيقية،تطبمشاريعالىالبحثيةاألفكاروتحويلاالصطناعيالذكاءمشاريعلتنفيذ
يادييروتشجيعواألكاديمي،والخاصالعامالقطاعبينللتشبيكبوابةتوفيرخالل

ههذبتزويدالوزارةتقومحيثإليهاالوصولوتسهيلالبياناتالستخداماألعمال
اتوإجراءاطروفقالبياناتمالكيوبينبينهااتفاقياتتوقيعخاللمنالبيانات
تخدامهاالسوذلكالغرضلهذاتعدتجريبيةببيئةالرياديينوتزويداألمر،لهذامحددة
.املجاالتمختلففياالصطناعيالذكاءعلىتعتمدأعمالنماذجبناءفي

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املستفيدين من املختبر

التطبيقية عدد املشاريع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

املركز األردني للتصميم والتطوير 
مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص واألكاديمي واملجتمع املدني وبالتعاون

.واملؤسسات النقابية واملهنية



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2024-2025 ريادة الذكاء االصطناعي تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

23

:أهداف املشروع
نعاالصطناعي،بالذكاءواملهتميناألفكاريمتلكونالذينالريادينقدراتبناء-

لبشكاملعدةوالعمليةالنظريةالتدريبيةالبرامجمنملجموعةاخضاعهمطريق
نممجموعةمعوبالتعاوناالصطناعيوالذكاءالريادةبينماالتكامليحققيكامل

.االصطناعيالذكاءفيأعمالرياديلتخريجوذلكواملختصيناألكاديميين
مةالناظوالقوانينالشركاتتسجيلأساسياتعلىوتعريفهمالرياديينتدريب-

تخدمناشئةشركاتتأسيسعلىقادرينليكونواتأهيلهميتمبحيثلذلك،
.الوطنيةاالحتياجات

:وصف املشروع
وتخريجتدريبيستهدفوطنيمشروعوهو(االصطناعيالذكاءريادة)مشروع
الىالرياديةأفكارهمتحويلعلىقادرينليكونواسنويبمعدلأعمالرياديين
.قدراتهموبناءالريادينتدريبخاللمنتطبيقيةناشئةشركات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد الرياديين املتخرجين

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026 مسابقة هاكاثون سنوية تعزيز بيئة االستثمار وريادة األعمال في مجال الذكاء : الثالثالهدف 
االصطناعي

24

:أهداف املشروع
دفع الشباب البتكار حلول معتمدة على الذكاء االصطناعي لحل املشكالت -

والتحديات الوطنية 
مساعدة املبتكرين األفراد على االلتقاء وتبادل معارفهم وخبراتهم في مجال -

الذكاء االصطناعي 

:وصف املشروع
بحيثقللتطبيقابلةمشاريععنهاينتجبحيثسنويبشكلهاكاثونمسابقةعقد

املشاكلمنعددطرحخاللهامنيتمالوطنية،والتحدياتاملشاكلحلتستهدف
هذهتستهدفبحيثاألولوية،ذاتالقطاعاتتواجههاالتيالحقيقيةوالتحديات
علىتعتمدابتكاريةحلولإلىالوصولخاللهامنويتمالناشئةالشركاتاملسابقة
لةاملشكنوعيةحسبمحددةوحوافزدعمتخصيصيتمبحيثاالصطناعي،الذكاء

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد مسابقات الهاكاثون املعقودة-
عدد املشاركين في املسابقات-
املشاريع التطبيقية عدد-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

املركز األردني للتصميم والتطوير 
مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص واألكاديمي واملجتمع املدني وبالتعاون

.واملؤسسات النقابية واملهنية



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2024 مبادرة التعريف بامليثاق الوطني 
ألخالقيات الذكاء االصطناعي

ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف : الرابعالهدف 
اآلمن للذكاء االصطناعي

25

:أهداف املشروع
رفع وعي املجتمع األردني كافة بأخالقيات الذكاء االصطناعي وتعريفهم على -

امليثاق الوطني الذي أعدته األردن وما يحتويه من بنود 
يثاق تشجيع املؤسسات املطورة واملشغلة ألنظمة الذكاء االصطناعي باعتماد امل-

الوطني ألخالقيات الذكاء االصطناعي

:وصف املشروع
لفئةاتكونبحيث:"االصطناعيالذكاءألخالقياتالوطنيبامليثاقالتعريف"مبادرة

ههذتنفيذيتمبحيثعام،بشكلاألردنياملجتمعاملبادرة،لهذهاملستهدفة
ملوعاملتوفرة،اإلعالموسائلجميعفيترويجيةحمالتتنظيمخاللمناملبادرة
مبسطة،بطريقةاالصطناعيالذكاءبأخالقياتللتعريفوندواتعملورش

.االصطناعيالذكاءتقنياتومخاطربإيجابياتوالتوعية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
أو ورش العمل والندوات املنعقدة/ عدد الحمالت اإلعالمية 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص واألكاديمي واملجتمع املدني وبالتعاون
.واملؤسسات النقابية واملهنية



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026 نظام متابعة التقيد بأخالقيات الذكاء 
االصطناعي

ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف : الرابعالهدف 
اآلمن للذكاء االصطناعي

26

:أهداف املشروع
بناء نظام ملتابعة تقيد الجهات املختلفة في القطاع العام والخاص بأخالقيات

الذكاء االصطناعي

:وصف املشروع
مشروع بناء نظام ملتابعة تقيد الجهات املختلفة في القطاع العام والخاص 

.بأخالقيات الذكاء االصطناعي

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
بناء نظام املتابعة  وتفعيله

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2026
دراسة ومراجعة وتحديث البيئة 
التشريعية والتنظيمية ذات العالقة 

بتطبيق الذكاء االصطناعي
ضمان البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوظيف : الرابعالهدف 

اآلمن للذكاء االصطناعي
27

:أهداف املشروع
تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية املناسبة القادرة على تطبيق  الذكاء

االصطناعي

:وصف املشروع
الذكاءبتطبيقالعالقةذاتوالتنظيميةالتشريعيةالبيئةوتحديثومراجعةدراسة

يالتالتشريعاتألهمطريقبخطةالخروجيتمبحيث،-الحاجةدعتإذا-االصطناعي
علىأثرالهيكونأنيمكنوالتيالتشريعاتبينالتداخلمدىوتبيانالتعديلتحتاج
.االصطناعيالذكاءتطبيق

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد التشريعات التي تمت مراجعتها  -
عدد التشريعات التي تم تحديثها-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
.مع الجهات ذات العالقةوزارة االقتصاد الرقمي والريادة وبالتعاون 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2026 تحديد أقرب موقع للخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الرقمية
28

:أهداف املشروع

تسهيل وصول املواطن الى أقرب موقع للخدمات الحكومية 

:وصف املشروع

جدالتوامعلوماتعلىاملبنيوالتحليلاالصطناعيالذكاءتكنولوجياتاستخدام
Location)واملواقع based Analysis)الحكوميةللخدماتموقعأقربتحديدل

االوقاتاستقراءعلىبناء(وغيرها،املركباتتراخيص،مستشفى،صحيمركز)
املوقعأوالعملعنوان،الشخصيالعنوانعلىوبناء.الخدمةمركزعلىضغطاالقل
مكانوالسكنملكاناآلليالتحديدصالحيةمنالتطبيقوتمكينللتطبيقالحالي
Location)التواجدمعلوماتحسبالعمل based analysis)
لتعديامكانيةواملجمعةالبياناتتحليلخاللمنالعنوانتغييراملواطنونصح
.املوحدالوطنيالسجلعلىالتطبيقخاللمنالعنوان

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املستفيدين

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023 تحسين خبرة املستخدم لخدمات سند الخدمات الحكومية الرقمية
29

:أهداف املشروع

تحسين خبرة املستخدم لتطبيق وموقع سند وتطوير الخدمات التي يقدمها 

:وصف املشروع

بياناتعلىاالعتمادخاللمنتطويرهاوسندلخدماتاملستخدمخبرةتحسين
وسندعلىاملواطناستخداماتألهمتوقعمنظومةبناءوتحليلهاواالستخدام

سهولوجودةتحليلخاللمنتواجههالتياالستخدامصعوبةواملشاكلاهم
.للخدمةالوصول

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد التعديالت واملشاكل التي تم إصالحها 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة مع الجهات ذات العالقة 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 ته تذكير املواطن بمواعيد القيام بمعامال
الحكومية الخدمات الحكومية الرقمية

30

:أهداف املشروع

تنبيه وتذكير املواطن األردني بأماكن و مواعيد القيام بمعامالته الحكومية 

:وصف املشروع

علىادااعتمالحكوميةباملعامالتالقيامبمواعيداملواطنينوتنبيهالتذكيرخاصية
الضريبة،العامة،القيادةاملدنية،واالحوالالترخيصوالصحيالتأمينمعلومات
التقديموالعلمخدمة،السفروجوازاتالعائلةدفترتجديدالترخيص،التأمين،
.للضريبة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املستفيدين -
عدد التنبيهات املرسلة للمواطنين-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2026 ري تعزيز سند بإمكانية االستعالم الحوا
أو الصوتي الخدمات الحكومية الرقمية

31

:أهداف املشروع

مساعدة املواطن على الوصول بسهولة ملا يبحث عنه ويحتاج إليه على سند -
.الرفع من كفاءة خدمة العمالء الخاصة بسند-

:وصف املشروع

(NLP)الصوتياو(Chatbot)النصيالحوارياالستعالمبإمكانيةسندتعزيز

تاالجاباتحسينمعاملوحدالوطنيالسجلمناستخراجهايمكنالتيللمعلومات
ائيةتلقتعبئةمعالحكوميةالخدماتملنصاتالتحويلوالذاتيالتعلمعلىبناء

الوطنيالسجلمنللمعلومات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
نسبة االستفادة -
عدد املستخدمين-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
ذات العالقة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة مع الجهات



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 تنبيه املواطن بمواعيد املطاعيم الخدمات الحكومية الرقمية
32

:أهداف املشروع

تنبيه املواطن بمواعيد املطاعيم واملراكز الصحية املتوافر فيها املطاعيم 

:وصف املشروع

الصحيةاملراكزواملطاعيمبمواعيداملواطنلتنبيهاملدنيةاألحوالمعالربط
(سندخاللمن)الجدداملواليدمعلوماتمعالربطخاللمناملطعومفيهااملتوفر

للكبارالصحةوزارةمنبهااملنصوحالفحوصاتواملطاعيماضافةامكانيةمع
كانمواألوقاتلتحديداالصطناعيالذكاءتكنولوجياتاستخداميتمبحيثأيضا،

عنمسافةأقلوللمواطنانتظارمدةأقللتحديداآللةتعلمعلىبناءاالتطعيم
اليوميةالعملياتمناملسترجعةالبياناتمنالتطعيممركز

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
عدد املستفيدين -
عدد التنبيهات املرسلة للمواطنين-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
ذات العالقة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة مع الجهات



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024 تحسين الخدمات الطبية للمواطن الصحة
33

:أهداف املشروع

للمواطنين وإيجاد املكان البديل األقرب على تحسين الخدمات الطبية املقدمة
.املريض لعمل خدمة التصوير الطبقي أو الرنين املغناطيسي

:وصف املشروع

علىاألقربالبديلاملكانإيجادفياالصطناعيالذكاءخوارزمياتاستخدام
الةحعلىاعتماداوذلكاملغناطيسي،الرنينأوالطبقيالتصويرخدمةلعملاملريض
بحثلالنتظار،الصحيلوضعهاآلمنةالزمنيةوالقترةالخطورةحيثمناملريض
األولويةاتاحةيتمالوقتوبنفساألشعةأجهزةعلىبعدالةالعملحجميتوزع
الحياة،إلنقاذسريععالجيتدخلستحتاجانهااملتوقعمنالتيالحرجةللحاالت
فيوحساسيتهادقتهاومدىالنماذجدراسةعلىاملشروعهذامراحلستقتصر
تنفيذهاقبلعلميةبطريقةفاعليتهاإلثباتالتنبؤات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
.سيتم تحديد مؤشرات األداء عند بدء بتطبيق املشروع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصحة -
شركة حكيم-



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية:الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025 الحالت املرضية من خالل صور تصنيف
األشعة السينية الصحة

34

:أهداف املشروع

تصنيف تنظيم آلية تحويل املرضى لخدمات التصوير الطبقي او الرنين املغناطيسي  و
الحالت املرضية من خالل صور األشعة السينية

:وصف املشروع

فــي تطــوير نمــاذج لتصــنيف حــاالت مــرض اســتخدام خوارزميــات الــذكاء االصــطناعي
محــددة مــن خــالل صــور األشــعة الســينية تحديــدا، بهــدف التقليــل مــن حــاالت التحويــل

رضـى لخدمات التصوير الطبقي او الـرنين املغناطيسـي بهـدف تنظـيم آليـة تحويـل امل
ذا لهذه الخدمات وذمان توافرها ملستحقيها في الوقت املناسب، ستقتصر مراحل هـ

ــات  ــى دراســة النمــاذج ومــدى دقتهــا وحساســيتها فــي التشــخيص إلثب املشــروع عل
.فاعليتها بطرقة علمية قبل تنفيذها

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
.سيتم تحديد مؤشرات األداء عند البدء بتطبيق املشروع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصحة -
شركة حكيم-
وبالتعاون مع املركز األردني للتصميم والتطوير-



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025 الطوارئ في قائمة االنتظارجدولة مرضى الصحة 
35

:أهداف املشروع

الطوارئ في قائمة االنتظار وترتيبهم جدولة مرضىمن خالل تحسين خدمات الطوارئ
.حسب األولويات املرضية 

:وصف املشروع

الذكاء االصطناعي لجدولة مرضى الطوارئ في قائمة االنتظار، استخدام خوارزميات
ية بحيث يتم توقع الفترة الزمنية التي سيتم فيها تقديم خدمة الرعاية الصح

للمرضى في ظل االزدحام والحاالت املرضية املتواجدة واعداد الكادر الصحي املناوب
دى في املوقع، يمكن تقسيم هذا املشروع على مراحل بحيث يتم دراسة النماذج وم
يق دقتها في املرحلة األولى، ثم اختيار مواقع محددة للتجربة، وأخيرا األطالق والتطب

.في جميع املواقع في حال أثبتت فاعلية تطبيقها

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

.سيتم تحديد مؤشرات األداء عند البدء بتطبيق املشروع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصحة -
شركة حكيم-



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 توقع أعداد الطلبة املتوقع التحاقهم 
بالدراسة التعليم 

36

:أهداف املشروع

الخروج باالستقراءات التي تفيد وزارة التربية والتعليم لتوقع أعداد الطالب في 
.الصفوف واملدارس واتخاذ القرارات بناء عليها

:وصف املشروع

اســـتعمال ادوات الـــذكاء االصـــطناعي للتنبـــؤ بأعـــداد الطلبـــة املتوقـــع التحـــاقهم 
بالدراسة بناء على وضعهم االجتماعي ومكان سكنهم  مـن خـالل الـربط مـع بيانـات
ــوزارة ــدى ال ــة املســجلين ل ــيم والطلب ــة والتعل ــات وزارة التربي ــة وبيان .  األحــوال املدني
لـى ويمكن لهذه االدوات ان تتنبأ ايضـا بعـدد الطلبـة الـذين قـد يتوقفـوا عـن الحضـور ا

ملتـوفرة لمعلومات ابناء على التنبؤ والتحليل لاملدرسة بسبب الظروف االقتصادية و
.عن اخوتهم واخواتهم

لـى يـتم تحديـد توزيـع الطلبـة بنـاء ع. وبتوفر هذه املعلومات عـن  املوقـع الجغرافـي
. تعلم اآللة و التنبؤ باألعداد حسب املناطق

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد املدارس التي تم تطبيق املشروع عليها

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة التربية والتعليم واألحوال املدنية



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2026 تقييم أداء املعلم اعتمادًا على تحصيل 
الطلبة  التعليم 

37

:أهداف املشروع

تقييم أداء املعلم وقياس مستوى تحصيل الطلبة-
تحسين أداء املعلم وبالتالي تحسين مستوى تحصيل الطلبة -
وكفائتهتحسين جودة مخرجات التعليم -

:وصف املشروع

ة استعمال ادوات الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات لقياس أداء املعلم فـي الغرفـ
ف الصفية بناء على معـدل تحصـيل الطلبـة حسـب التخصـص واملـادة الدراسـية والصـ

رتقاء بكفاءة التعليمااللبناء القرارات بناء على املخرجات و
يعتمــد هــذا القيــاس علــى عــدة تقييمــات علــى مســتوى املدرســة ومــن ثــم مســتوى 

لكة املنطقة فمديرية التربية والتعليم من ثم اإلقليم وأخيرًا على مستوى املم

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
معدل تحصيل الطلبة-
مستوى أداء املعلم -

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة التربية والتعليم 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2027 استعمال الذكاء االصطناعي في نظام 
التخطيط والتشغيل لألحمال الكهربائية الطاقة

38

:أهداف املشروع

املساعدة في اتخاذ قرارات تشغيل أنظمة توليد الطاقة التقليدية والبديلة

:وصف املشروع

استعمال الذكاء االصطناعي في نظام التخطيط والتشغيل لألحمال الكهربائية 
)electrical load dispatching )يوما بيوم لتنبؤ باألحمال الكهربائية وتأثرها باألحوال

الجوية فيما يخص مشغلي مركز املراقبة والتحكم في جنوب عمان بخصوص 
قرارات تشغيل أنظمة توليد الطاقة التقليدية والبديلة 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

رفع نسبة دقة التنبؤات في االحمال الكهربائية املستقبلية 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة الطاقة والثروة املعدنية وشركة الكهرباء الوطنية



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2027
إنشاء برمجية ذكاء اصطناعي تعنى 
بمخزون واستهالك املشتقات النفطية 

في أنحاء اململكة
الطاقة

39

:أهداف املشروع

متابعة كميات مشتقات النفط في اململكة وتواجدها في محطات تعبئة الوقود 
والتنبؤ بالكميات املطلوبة وكميات االستهالك املتوقعة حسب الوقت وحسب 

.املنطقة الجغرافية لتحقيق امن الوقود على مستوى اململكة

:وصف املشروع

مراقبة كميات الوقود املتوفرة في محطات الوقود وكميات االستهالك واملخزون 
االستراتيجي من خالل إنشاء برمجية ذكاء اصطناعي تتنبأ بكميات االستهالك في 

وتقوم البرمجية ايضا بتقدير . املناطق املختلفة بناء على ارقام االستهالك التاريخية
وبناء .  كميات الوقود املوجودة في املحطات الخاصة التي ليس فيها حساسات

بتوفير حد ادنى املعنبةعلى هذه التنبؤات يمكن للبرمجية توجيه الجهات 
.استراتيجي للمخزون في محطات الوقود وتوزيع الوقود بشكل مالئم

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

التنبؤ بالكميات املطلوبة وكميات االستهالك املتوقعة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة الطاقة والثروة املعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة املعدنية 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2027 نظام معلومات وطني لقطاع الطاقة 
واملعادن الطاقة

40

:أهداف املشروع

استخدام بيانات قطاع الطاقة كأداة تخطيط استراتيجي للحكومة ولألطراف 
املعنية بما يشمل قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة واملشتقات البترولية 
. واملصادر الطبيعية والعمل االشعاعي والنووي وحفظ الطاقة في اململكة

:وصف املشروع

انشــاء نظــام معلومــات وطنــي لقطــاع الطاقــة واملعــادن يتــألف مــن قاعــدة بيانــات 
مركزيـــة متكاملـــة قـــائم علـــى اســـتخدام تقنيـــات املعلومـــات الحديثـــة والـــذكاء 

لقـة االصطناعي ويشتمل على نشاطات القطاع و السوق األساسية واإلحصاءات املتع
بعمل القطـاع فـي اململكـة ومراجـع املعلومـات العامليـة السـتخدامها أداة تخطـيط 
اســـتراتيجي للحكومـــة ولألطـــراف املعنيـــة بمـــا يشـــمل قطـــاع الكهربـــاء والطاقـــة 
ــووي ــل االشــعاعي والن ــة والعم ــة واملصــادر الطبيعي املتجــددة واملشــتقات البترولي
وحفـــظ الطاقـــة فـــي اململكـــة وانشـــاء برمجيـــة ذكـــاء اصـــطناعي تعنـــي بإعـــداد 

.السيناريوهات وبناء التوقعات والتنبؤ باملستقبل لجميع القطاعات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
متابعة لحظية ملخزونات املشتقات النفطية في محطات املحروقات في اململكة •

وحسب املحافظات 
توفير احصائيات ومؤشرات تعني بعمل القطاع •
بناء التوقعات واستشراف املستقبل لعمل القطاع •
بناء السيناريوهات لعمل القطاع•

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 نظام الكشف املبكر للهدر في املياه املياه
41

:أهداف املشروع

.الكشف املبكر عن حاالت الهدر والصيانة الالزمة والصيانة الوقائية

:وصف املشروع

ا فـي انشاء برمجية ذكاء اصطناعي يتم تغذيتها بكميـات تزويـد امليـاه واسـتهالكه
املـائي املناطق الجغرافية بحيث تقوم البرمجية بالتنبؤ بدقة بكميات واماكن الهدر

وبنـاء علـى .  وكذلك امـاكن اعطـال التهريـب بدقـة وتوجيـه فـرق الصـيانة إلصـالحها
تحليل البيانات يمكن للبرمجية إنشاء خارطة استهالك الشبكة الطبيعية 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

خفض نسبة الهدر في املياه 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة املياه والري



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2026 إعداد ميزانية وطنية مسبقة للمياه  املياه
42

:أهداف املشروع

استخدام نظام الذكاء االصطناعي إلرشاد ومساعدة متخذي القرارات في هذا املجال 
فيما يخص تخصيص الكميات املختلفة لالستهالك إلى املناطق الجغرافية 

.واالستعماالت املختلفة

:وصف املشروع

ملصـادر امليـاه املتوقعـة سـواء (Pre-Budgeting)عمل ميزانيـة وطنيـة للعـام التـالي 
أو املياه من املصادر الجوفية أو مياه الحصاد املـائي أو امليـاه املتـوفرة مـن التكريـر

غيرها واستهالك هـذه امليـاه فـي املجـاالت املنزليـة أو الصـناعية أو الزراعـة املقيـدة 
ماط ذكاء االصطناعي في دراسة انيتم استخدام تكنولوجيات الحيث. وغير املقيدة 

ي االســتهالك تاريخيــا وانمــاط النمــو الســكاني املتوقعــة والتنبــؤ بكميــات االمطــار فــ
املناطق املطلوبة من خالل معلومـات االرصـاد الجويـة بعيـدة املـدي مـن اجـل التنبـؤ

.باألرقام املطلوبة لهذه امليزانية املسبقة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تحسين التوزيع ووصول املياه الى املستهلكين

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

سلطة وادي األردن-سلطة املياه-وزارة املياه والري 
مع األرصاد الجويةوبالتعاون



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2024 نظام متابعة خدمات املشتركين املياه
43

:أهداف املشروع

. تمكين صانعي القرار من التخطيط املسبق لتلبية الخدمات

:وصف املشروع

ة إنشاء برمجية ذكاء اصطناعي للتنبـؤ بعـدد طلبـات الخـدمات التـي تقـدمها سـلط
يـة املياه ومستوى صعوبتها والوقت املتوقع إلنجازهـا بنـاء علـى املعلومـات التاريخ

وهــذه املعلومــات ســتمكن النظــام مــن متابعــة الخــدمات التــي تقــدمها .  الســابقة
.سلطة املياه ملشتركيها والتنبؤ بأوقات الذروة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تحسين نوعية وزمن تقديم الخدمات للمراجعين 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

سلطة وادي األردن-سلطة املياه-وزارة املياه والري 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2024 مراقبة نوعية املياه املياه
44

:أهداف املشروع

ثتقديم االرشادات الضرورية لصانعي القرار لتخفيض التلو
.والتنبؤ بأنماط الزيادة واالنتشار في تلوث املياه

:وصف املشروع

يـة الجمعيـة العلم: مـثال)اخذ عينات من املياه في السدود وارسالها الى مختبر فحص 
وجيـا تكنولواسـتخدامللتعرف على نسـب التلـوث مـن امللوثـات املختلفـة ( امللكية

ــؤ بأســباب ــات والتنب ــي تظهرهــا البيان ــوث الت ــة أنمــاط التل ــذكاء االصــطناعي بدراي ال
قــرار تقــديم االرشــادات الضــرورية لصــانعي الانتشــارها وأنمــاط االنتشــار املســتقبلية و

ها بنـاء واستقراء تغيرات النسب وتوقع أسباب ومدد عـدم صـالحيت،لتخفيض التلوث
.على خوارزميات الذكاء االصطناعي

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

ومصادر املياهخفض نسبة التلوث في السدود

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

سلطة وادي األردن -سلطة املياه-وزارة املياه والري 
وزارة البيئة

الجمعية العملية امللكية 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2024 إنشاء نظام تنيه مبكر للمزارعين  الزراعة 
45

:أهداف املشروع

الحفاظ على اإلنتاج الوطني وتنمية املحاصيل الزراعية 

:وصف املشروع

يتم تغذيتها بالبيانات املتعلقة بالطقس والرطوبة برمجية ذكاء اصطناعيإنشاء 
واملعلومات والصور املتوفرة من املزارعين للتنبؤ بأخطار اآلفات واألذى التي يمكن 

نظام تنيه مبكر يحذر أن تصيب املحاصيل واملزروعات وتغذية هذه التنبيهات الى 
(.مثل الصقيع واآلفات)املزارعين من اخطار قد تصيب محاصيلهم 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

نسبة االستفادة من التنبؤات 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

طقس العرب/األرصاد الجوية /  وزارة االقتصاد الرقمي/ وزارة الزراعة



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2026 إنشاء نظام إرشاد زراعي آلي  الزراعة
46

:أهداف املشروع

.تحسين الخدمات املقدمة للمزارعين 
تمكين املزارعين من تحديد اآلفات بشكل سريع واتخاذ اإلجراءات بشكل دقيق

:وصف املشروع

يقـوم علـى التخاطـب إنشاء نظام إرشاد زراعي آلي باسـتخدام الـذكاء االصـطناعي
د وفهـم أسـئلتهم وأخـذ البيانـات مـنهم بمـا فيهـا الصـور وتحديـاآللي مع املزارعين

اجـة اآلفات يخدم املزارعين و يقدم النصح واملشورة للمزارع بشكل مباشر دون الح
.الى وسيط انساني

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد االستعالمات واالستفادة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

، املركز الوطني للبحوث الزراعيةوزارة الزراعة



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2025-2026 استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
أفضل وقت لعصر الزيتونلتحديد الزراعة 

47

:أهداف املشروع

عندما يكون أرجواني )حصر أعداد أشجار الزيتون وتحديد أفضل وقت لعصر الزيتون 
ونشره بخريطة وطنية للمملكة ( اللون

:وصف املشروع

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والطائرات املسيرة بدون طيار لحصر أعداد 
ونشره ( عندما يكون أرجواني اللون)أشجار الزيتون وتحديد أفضل وقت لعصر الزيتون 

.بخريطة وطنية للمملكة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

مساحة األراضي املمسوحة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

الزراعة وزارة
األردني للتصميم والتطوير وغيرهبالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل املركز



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2026 استخدام الطائرات املسيرة بدون طيار
لتصنيف خصوبة التربة الزراعة

48

:أهداف املشروع

.مساعدة متخذي القرار في االستخدام األمثل لألراضي الزراعية

:وصف املشروع

البيانات وتحليلاستخدام الطائرات املسيرة بدون طيار في عمل مسح وطني شامل 
. لتصنيف خصوبة التربة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

قراءات لالستغالل األمثل لألراضي الزراعية ومساحة األراضي املمسوحة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

الزراعةوزارة
األردني للتصميم والتطوير وغيرهبالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل املركز



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023 استقراء نسب البطالة والتنبؤ بها  العمل 
49

:أهداف املشروع

.استقراء نسب البطالة 

:وصف املشروع

استقراء نسب البطالة والتنبؤ بها من خالل ربط املعلومات من التعليم العالي، 
، ووزارة الصناعة والتجارة الضمان االجتماعي، ضريبة الدخل وديوان الخدمة املدنية

رخص املهن ووزارة الداخلية، دائرة األحوال املدنية والجوازات، أمانة عمان / والتموين 
.الكبرى ووزارة العمل املعونة الوطنية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تخفيض نسب البطالة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  بالتعاون مع الجهات ذات العالقة 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2026-2027
التحقق األوتوماتيكي من ترددات 

االنطالق والوصول لوسائط النقل العام 
في مراكز االنطالق والوصول الخمس 
وعشرون في أنحاء اململكة 

النقل
50

:أهداف املشروع

وصول الى جداول زمنية تنشر للمواطن على أوقات الوصول واالنطالق لوسائط النقل ال
أوتوماتيكيا وبشكل مستمر دون الحاجة الى قراءة يدوية ومتابعة بشريةالعام

:وصف املشروع

ل هذا املشروع يهدف إلى تمكين قسم األنظمة الذكية في هيئـة تنظـيم قطـاع النقـ
.  البري من جمع املعلومات املهمة من مراكز االنطالق والوصول لوسـائل النقـل العـام

فـي ( closed circuit tv,CCTV)ويتطلب املشروع إما تركيب أنظمة كاميرات مراقبـة 
ة مراكز االنطالق والوصول لوسائل النقل العام أو الربط مع أنظمة الكاميرات املوجود

هات واستخدام تكنولوجيـات الـذكاء االصـطناعي بتحليـل الصـور والفيـديو،اصال فيها
املســتلمة مــن مراكــز االنطــالق بحيــث تقــرأ أرقــام تســجيل املركبــات والحــافالت 

ل الـى املوجودة على اللوحات آليا ومن ثم تقارن أوقات القراءة املتتالية بحيث تتوصـ
النقـل حساب الزمن بين االنطالقات املتتالية وتحدد تردد االنطالق والوصول ملركبـات

.العام والحافالت

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

التنبؤ بأوقات االنطالق والوصول للباصات وقياس كفاءة الخدمة املقدمة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي / هيئة تنظيم قطاع النقل البرى
األردني للتصميم والتطوير وغيرهوبالتعاون مع الجهات ذات العالقة مثل املركز



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2025 تطوير نظام إدارة الطيف الترددي االتصاالت
51

:أهداف املشروع

ــف التــرددي ــل للطي ــتخدام األمث ــد االس ــق خوارزميــات الــذكاء تحدي ــن خــالل تطبي م
زمنـي االصطناعي التي تستطيع إيجاد االستعمال والتوزيع األمثل للترددات فـي وقـت

مناسب

:وصف املشروع

وم ذكاء اصطناعي تقإدارة الطيف الترددي من خالل استخدام برمجيةنظامتطوير
وارزميـة ومن ثـم تطبيـق خاملجساتاستالمها من بقراءة وتحليل البيانات التي يتم

ة إدارتحدد االسـتعمال األمثـل لهـذه التـرددات املختلفـة وهـذا سـيؤدي بالتـالي إلـى 
.بالشكل األمثلالطيف الترددي 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تحسين استخدام الطيف الترددي 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2025 نظام التخطيط للفحص امليداني  االتصاالت
52

:أهداف املشروع

.  التقليل من الجهد والوقت املبذول في عكس النتائج على نظام الشكاوى-

اختيار أفضل املسارات خالل جوالت الفحص امليداني بشكل تلقائي وبالتالي يضمن -
.أكبر انجاز بأقصر وقت ممكن

:وصف املشروع

ــتخدام تكنولوجيــات ــوير اجــراءات التخطــيطالــذكاء االصــطناعي لاس للفحــص تط
ما يسهل امليداني بما يتضمن تحديد ورسم املسارات الخاصة باملواقع املنوي زيارتها ب

التـالي ويضمن اختيار أفضل املسارات خالل جوالت الفحص امليـداني بشـكل تلقـائي وب
يضمن أكبر انجـاز بأقصـر وقـت ممكـن كمـا يتضـمن التطـوير املقتـرح إمكانيـة ربـط

كاوى مع اداة تحليل البيانات الخاصة بنظام الفحص امليداني ونظـام الشـاألجراء فنيا
الخاص بالهيئة وذلك بهدف التقليـل مـن الجهـد والوقـت املبـذول فـي عكـس النتـائج

. على نظام الشكاوى

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

تقليل الجهد والوقت املبذول في الفحص امليداني

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2027 االتصاالت تحليل مؤشرات االداء لشبكات 
ومعلوماتها االتصاالت

53

:أهداف املشروع

.تقييم خدمات وأداء الشركات وترتيبها-
.تحسين اداء وخدمات شركات االتصاالت-
السكانية والطرق الرئيسية وشبه الرئيسية تغطية كامل املساحات الجغرافية -

.بخدمات شركات االتصاالت

:وصف املشروع

صـادر تحليل مؤشرات شبكات االتصاالت ومعلوماتها املستخلصة من االنظمة وامل
ات شركومؤشرات قياس أداء شبكات أضافة منهجية استخدام بيانات واملختلفة
د واملستخلصة مـن مختلـف األنظمـة الفنيـة مـنهم أنظمـة حشـاملرخصة االتصاالت 
ــة تغطيــةواملجســاتاملصــادر  ــة لدراســة حال الخاصــة بالفحوصــات الفنيــة املتنقل
وأداء الخدمات ومؤشراتها وربطها بنموذج احصائي متعدد املصادرالشبكات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

خدماتهافي تقديم ترفع مستوى أداء شركات االتصاال-
املغطاة بخدمات السكانية الرئيسية وشبه الرئيسية املساحات الجغرافية -

االتصاالت شركات 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 نظام االستجابة للحوادث املرور/ املدن الذكية 
54

:أهداف املشروع

تقليل زمن االستجابة للحوادث-
.التنبؤ باألماكن واالوقات املصنفة باألعلى خطرًا لوقوع الحوادث-

:وصف املشروع

ــى موقــع الحــادث بأســرع وقــت باســتخدام  ــدفاع املــدني للوصــول ال ــات ال ــك آلي تحري
ــق ــذكاء االصــطناعي لتقليــل زمــن االســتجابة للحــوادث وســيتم تطبي ــات ال خوارزمي
ارير النظام على دوريات النجدة والسير في حال نجاح الدراسة بحيث يتضمن اصـدار تقـ

الحوادث واالستفادة من املعلومات التـي تـم جمعهـا علـى النظـام للتنبـؤ بـالحوادث
carواماكنهــا وتوقيتاتهــا مــع امكانيــة تتبــع حركــة اآلليــات واضــافة نظــام تعقــب 

trackingتشـمل سـجل اآلليـات الجـاهزة لتقـديم الخدمـة الفوريـة القريبـة مـن موقـع ل
.الحدث دون تدخل العنصر البشري

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
الوقت املستغرق لالستجابة-
عدد حاالت االستجابة بنجاح -
نسبة االستجابة للحوادث-
نسبة التنبؤ بالحوادث-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، أمانة عمان الكبرى، مديرية الدفاع املدني، إدارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، إدارة السير املركزية، شرطة النجدة 

وبالتعاون مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 املروريةزدحاماتنظام إدارة اإل املرور/ الذكية املدن
55

:أهداف املشروع

.املرورية على الطرق وتقديم طرق بديلة للمواطنيناالزدحاماتتقليل 

:وصف املشروع

إدارة استخدام تقنيات استراتيجية لتخفيف االزدحام املـروري وتعزيـز عمليـات مركـز
ــذكاء  ــات ال ــة برمجي ــة وتغذي حركــة املــرور مــن خــالل اســتخدام الكــاميرات الذكي
االصــطناعي بالفيــديوهات والصــور مــن الكــاميرات املروريــة لتمكينهــا مــن التعــرف 
ا االوتوماتيكي على اعداد املركبات على التقاطعات والطرق واالوقـات التـي تقضـيه
على هذه التقاطعـات وتغذيـة هـذه االرقـام الـى مركـز الـتحكم املـروري واالسـتعانة 

امـاتباالزدحبالخرائط املرورية ومزودي خدمات االتصاالت لالستفادة منها في التنبـؤ 
ع املرورية و اقتراح افضل الحلول والسيناريوهات لتحسين جـودة السـالمة املروريـة مـ

.وتقديم طرق بديلةاالزدحاماتامكانية تنبيه املواطنين ملواقع تلك 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

الوقت املستغرق على التقاطعات -
(6مقترح )عدد التقاطعات املطبق عليها هذا املشروع -

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

ة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، أمانة عمان الكبرى، مديرية القيـادة والسـيطرة، إدار
االتصـاالت وتكنولوجيـا املعلومــات، إدارة السـير املركزيـة، شــرطة النجـدة، شــركات 

واملركز األردني للتصميم والتطوير،االتصاالت املحلية



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 مشروع مغذيات الباص السريع الذكيةاملدن
56

:أهداف املشروع

وذلك لتحقيق وأسرع خدمة تغطية مساحة جغرافية أوسع بخدمات الباص السريع،
نقل للمواطنين

:وصف املشروع

تطبيق ذكـاء اصـطناعي لدراسـة كـل الطـرق واملسـارات املمكنـة للبـاص استعمال
ى السريع بناء على حركة الباصات وأنماط استخدامها مـن قبـل املـواطنين وبنـاء علـ

ة توسـعة مشـروع البـاص سـريع التـردد لتشـمل طـرق متغيـرة وفرعيـاملخرجات يـتم 
ى بحيــث تخــدم احيــاء صــغيرة تســهل علــى املســتخدمين الســير االضــافي للوصــول الــ

التـي يـديرها القطـاع الخـاصويستطيع التطبيق أيضا ادماج الخـدمات محطات الباص 
سـعار بمستويات أ( غير املشتركة ، واملشتركة ، والحافلة)ألنواع الخدمات املختلفة 

للوصــول الــى (BRT)مختلفــة لخــدمات التغذيــة فــي مســار البــاص الســريع التــردد 
املسارات والترددات املثلى 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

نسبة الشوارع الفرعية املغذية للباص السريع-
عدد الشوارع الكلي املغذية بالباص السريع-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع إدارة األرصفة املدن الذكية 
57

:أهداف املشروع

تسهيل عملية اصطفاف املواطنين على جوانب األرصفة في الشوارع والشوارع -
.التجارية

.تقليل الوقت املستغرق في البحث عن أماكن االصطفاف املتاحة-

:وصف املشروع

ــالل انشــاء برمجيــة  ــع انظمــة الحساســات ( تطبيــق)إدارة األرصــفة مــن خ مربــوط م
والكــاميرات التــي تــزود املعلومــات بحيــث تســهل علــى املــواطنين االصــطفاف علــى 

يارات جوانب االرصفة حيث يعمل التطبيق على تنظيم واستثمار كالً مـن مواقـف السـ
ير في الشوارع والشوارع التجارية من خـالل الـدفع اآللـي ملواقـف السـيارات وأيضًـا تـوف

( يقالتطب)معلومات توجيهية حسب الحي وذلك باستخدام تطبيق الهاتف املحمول 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

.عدد األرصفة املنظمة-
.نسبة األرصفة املنظمة-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

أمانة عمان الكبرى



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع خدمات النقل املشترك الذكيةاملدن
58

:أهداف املشروع

املروريةاالزدحاماتتقليل -
تقليل تكلفة التنقل على املواطنين-

:وصف املشروع

تشجيع نمو خدمات مشاركة الركوب التي يديرها القطاع الخاص كبديل للسيارات 
يستعمل الذكاء االصطناعي وذلك تطبيق هاتف مركزي انشاء وذلك من خالل 

الستالم جميع طلبات الركوب املشترك وإيجاد الحل األمثل فيما يخص تجميع الركاب 
في السيارات املالئمة بما يقلل املسافة املقطوعة للمركبة للوصول الى الركاب 

.فتح املجال للمواطنين بالتشارك في انظمة النقل الخاصة والعامةوهذا التطبيق ي

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد املسارات املغذية-
عدد املستخدمين الكلي للتطبيق -

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

أمانة عمان الكبرى



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع تجهيز مسارات مخصصة 
للمشاة وركوب الدراجة املدن الذكية 

59

:أهداف املشروع

اتاحة املعلومات عن مسارات املشي وركوب الدرجات للسياح

:وصف املشروع

من خالل تطبيق ( بما في ذلك السياح)توفير املعلومات واملوارد الرقمية للجمهور 
جوّال مع الخرائط ومعلومات املرور إليجاد أفضل املسارات للمشي وركوب الدراجات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد املسارات املجهزة-
عدد مستخدمين التطبيق الكلي -

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع منصة التحكم املروري الذكية املدن
60

:أهداف املشروع

املروريةاالزدحاماتتقليل 

:وصف املشروع

إنشاء نظام معلوماتي ديناميكي يجمع املعلومات املرورية لحظيا ويعالجها 
ويقدمها إلدارة األنظمة في مركز إدارة املرور

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

الحجم املروري-
املرورياإلزدحامنسبة تقليل-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع إضاءة الشوارع الذكية الذكية املدن
61

:أهداف املشروع

التقليل من استهالك الكهرباء -
عن الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح( live data)توفير املعلومات املستمرة -
رور و تحديد خطط االنارة و تحقيق أكبر فعالية من خالل تحديد و التنبؤ بأوقات امل-

االزدحام

:وصف املشروع

يتعلق هذا املشروع بتركيب انظمة اضاءة ذكية على اعمدة االنارة باإلضافة الى 
وبتركيب كاميرات على هذه .  حساسات ملراقبة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح

على االزدحاماتاالعمدة من املمكن ايضا احصاء اعداد املشاة وحركتهم ورصد 
.االرصفة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

LEDعدد وحدات إنارة ال -
نسبة تخفيض استهالك الكهرباء-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىة أمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع الشحن الكهربائي الذكية املدن
62

:أهداف املشروع

توفير محطات شحن كهربائية -
تشجيع املواطنين لإلقبال على شراء السيارات الكهربائية-

:وصف املشروع

ة تشــجيع تبنــي فكــرة املركبــات الكهربائيــة مــع االســتثمار فــي تجهيــز مرافــق إعــاد
ات الشحن في الشوارع من خالل انشاء عدد كبير من نقاط الشحن الكهربائي للسـيار
مقابل الكهربائية في املدينة والسماح ملالكي السيارات الكهربائية شحن سياراتهم

شـاغر و تحديـد أقـلمبلغ مالي واستخدام الذكاء االصطناعي في تحديد أقرب مكان
.وقت انتظار و مدة الشحن املتوقعة من البيانات السابقة

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

عدد مرافق الشحن-
نسبة األشخاص املستفيدين-
املناطق الجغرافية املغطاة -

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع أنظمة التحذير من الفيضانات املدن الذكية 
63

:أهداف املشروع

تجنب املخاطر واالضرار الناتجة عن الفيضانات التي تحدث بالشتاء-
تقليل حاالت الغرق الناتجة عن الفيضانات -

:وصف املشروع

تطبيق نظام التنبؤ والتحذير املبكر من الفيضانات باستخدام أجهزة استشعارية 
على املناهل والعبارات وارسال هذه املعلومات في الوقت املناسب الى اصحاب 
العالقة لتمكينهم من اتخاذ االجراءات املناسبة لتجنب املخاطر وتقليل األضرار 

الناتجة من حاالت الغرق التي تحدث بفصل الشتاء

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

نسبة تغطية أجهزة االستشعار لألماكن الالزمة-
نسبة خفض األضرار الناتجة عن الفيضانات-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2027 مشروع إدارة األصول الذكية الذكيةاملدن
64

:أهداف املشروع

توفير املعلومات عن الطرق التي بحاجة الى صيانة وتحديث،  وتقديمها الى صناع 
القرار ملساعدتهم في اتخاذ القرارات املناسبة في الوقت املناسب

:وصف املشروع

ويقــوم .  صــيانة والحفــاظ علــى الشــوارع فــي حالــة جيــدةلانشــاء نظــام معلومــاتي ل
يث النظام بتقديم االرشاد لصانعي القـرار فيمـا يخـض اتخـاذ اجـراءات الصـيانة والتحـد

بأوقات حسب تحليل الصور و البياناتوالتنبؤ ،الضرورية للشوارع في الوقت املناسب
.لوازمالصيانة املتوقعة و أفضل و قت للتنفيذ بحيث تزيد كفاءة العمل و تقليل ال

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

نسبة خفض كلف الصيانة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

عمان الكبرىةأمان



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2024 الهجمات مشروع نظام سجالت 
(logs)السيبرانية السبيرانياألمن

65

:أهداف املشروع

.كرالكشف عن السجالت الغير طبيعية لتجنب الهجمات السيبرانية في وقت مب-
.تقبالتصنيف الهجمات بناء على طبيعة هذه السجالت للتنبؤ وضبط الهجمات مس-

:وصف املشروع

لكشف أي ( logs)إنشاء برمجية ذكاء اصطناعي تقوم بمعاينة سجالت التحركات 
ما إذا ( identification)ومن ثم تحديد ( detection of an anomaly)سجالت غير طبيعية 

ر أم ال وعرض ذلك التصنيف على الخبيسيبرانياكانت هذه السجالت تمثل هجوما 
.اإلنساني الذي يقوم عادة بمعاينة وتصنيف الهجمات

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

التي تم ضبطها من خالل النظامالسيبرانيةنسبة الهجمات 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

املركز الوطني لألمن السيبراني 
.مع الجهات ذات العالقة مثل املركز األردني للتصميم والتطوير وغيرهوبالتعاون



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023 مشروع رحلة املكلف الضريبية املالي 
66

:أهداف املشروع

توجيه عمليات التدقيق على املكلفين

:وصف املشروع

يهدف املشروع الى مراجعة اجراءات دائرة ضريبة الدخل واملبيعات ورحلة املكلف 
اضافة الى انشاء قاعدة بيانات تعتمد على الذكاء االصطناعي لتوجيه عمليات 

التدقيق باالعتماد على تحليل املخاطر

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

الخفض املالي لنسبة التهرب الضريبي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

والريادةدائرة ضريبة الدخل واملبيعات بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2025 (ITAS)نظام االيرادات الضريبية مشروع  املالي
67

:أهداف املشروع

التوسع بالخدمات االلكترونية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات-
اتاحة الخدمات عبر االنترنت للوصول الى اكير قدر من املستخدمين-
تقليل الوقت والكلفة على املستخدمين عند االستفادة من الخدمات -

:وصف املشروع

تسهيل التعامل مع الدائرة من قبل املكلفين بالتوسع بالخدمات االلكترونية حسب 
أفضل املمارسات العاملية وتوظيف ذكاء األعمال واالعتماد على األنظمة التحليلية

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية

التغذية الراجعة من العمالء مستخدمي النظام

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي



مشروع بطاقة 
تطبيق أدوات الذكاء االصطناعي لرفع كفاءة القطاع العام والقطاعات ذات األولوية: الهدف الخامس 

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2023-2025 الوطنيالفوترةمشروع نظام 
(E-invoicing) املالي  

68

:أهداف املشروع
.مكافحة التهرب الضريبي-
.توفير املعلومات لصناع القرار التخاذ القرارات املناسبة-

:وصف املشروع
كـة يهدف هذا النظام الى التسهيل على دائرة ضـريبة الـدخل واملبيعـات، بتسـجيل حر

بيع جميع السلع والخدمات داخل حدود اململكة مـن أجـل مكافحـة عمليـات وقيمة
فضـل التهرب  الضريبي والتسهيل على الدائرة في معالجة اإلقرارات الضريبية حسـب ا
درة املمارسات العاملية ، حيث سيكون هناك قاعدة بيانات خاصة بكل الفواتير الصـا
ف عن جميع األنشطة املختلفة والتي سـتغذي نظـام إدارة اإلرادات املحوسـب بتوظيـ

اعد اإللكترونيـة أداة اقتصـادية تسـالفـوترةسـيكون نظـام يضـًاأ.الذكاء االصطناعي
أصــحاب القــرار فــي اتخــاذ االجــراءات االقتصــادية املناســبة فــي شــتى القطاعــات 

واالنشطة الضريبية الصناعية والتجارية والخدمية 

:املخرجات والنتائج ومؤشرات األداء الرئيسية
مجموع قيمة الفواتير املرصودة من النظام

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
دائرة ضريبة الدخل بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي




