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ي األجه ة 
 
 النمو المتسااااااااااااااااااارم للتكنولوجيااااا الرقميااااة والتطور  

ّ
إن

واآلالت واألنظمااة الاةكيااةا و ياادة القاادرة ع  معااالجااة البياااناات 
ي العملية 

 
والةكاء االصطناعي قد أدى إىل تحوالت غت  مسبوقة  

ي االقتصااااااااااااااااد  أسااااااااااااااه اإلنتاااجيااةا ممااا 
 
ات روريااة   ي احاادات تغت 

 
 

ا وال شااااااااااان أن الساااااااااااام نطاق النمو والتطور وما تبع  م   العالمي
ي االقتصااااااااد  مختلف قطاعات  وساااااااوق 

 
تحوالت غت  مسااااااابوقة  

ة التناااااااافسااااااااااااااياااااااة للااااااادول  العماااااااه كاااااااان لااااااا  األرر األستة ع  المت  
والمؤساااااااساااااااات ع  حد ساااااااواءا  اعتبارها أه  دوافع ومحف ات 

ات القطاعي   العام والخاص لضاااااااااامان وصااااااااااول النمو لمؤسااااااااااساااااااااا
ي تقاادمهااا  كفاااءة وفاااعليااة وتوساااااااااااااايع 

المنتجااات والخاادمااات النر
 .قاعدة المستفيدي  منها

ي تضااااااايفها 
ة التنافساااااااية النر ي المت  

 
 لضاااااااخامة حج  التغيت   

ً
ونظرا

ي األذة بها 
 
التكنولوجيا الرقمية ع  مسااااااااااتخدميهاا ففن التخذر  

ي أو ضااااااااعف اسااااااااتخدامها ساااااااايحد م  ام 
انية تحقيق المنافع النر
توفرهاااا عملياااات التحول الرقمي كاااالنمو الشااااااااااااااااااماااه المسااااااااااااااتااادام 

  .وتحسي   اإلدارة العامة
حياااع لعماااه التحول الرقمي ع  نقاااه القطااااعاااات الحيوياااة إىل 
ي ابت ااار المنتجااات 

 
نموذج عمااه لعتمااد ع  التقنيااات الرقميااة  

ء إىل والخاااادمااااات وتوفت  قنوات جاااادلااااد  لدرتقاااااء  كفاااااءة األدا 
مساااتويات غت  مسااابوقةا مما يؤدخ إىل اذتصاااار الوقت وذفض 

ي العمليااات اإلنتاااجيااة الت لفااة وتحقيق 
 
مرونااة أستة وكفاااءة أستي  

ومعاااالجاااة البيااااناااات واسااااااااااااااتغدل تقنياااات الاااةكااااء االصااااااااااااااطنااااعي 
 اإلضااافة إىل تحسااي   الجودة وت ساايا اإلجراءات وذلق الفرص 

 
ً
ع  الطرق التقلياادلااةا  لتقاادل  ذاادمااات مبتكرة وا ااداعيااة  عياادا

ي تعزي  الشاااااااااااااافااافيااة والحااد م  كمااا واساااااااااااااااااعااد التحول الرقمي 
 
 

وقراطية والفساد  نطاق  ع التوسع واالنتشار  اإلضافة إىل البت 
يحة أستة م  المساااااااااتفيدي ا كون  أحد  أوساااااااااع والوصاااااااااول إىل تف

ا وبدورهاا لساااااااااااااا  أه  دوافع ومحف ات نمو االقتصاااااااااااااااد الرقمي 

هااة  التطورات واالسااااااااااااااتفااادة م  أفضاااااااااااااااه  الحكومااة إىل مواسبااة
الممارساااااااااااااااات العالمية والفرص المتاحة  ما لمكنها م  التحول 
إىل حكومااة رقمياااة  ااامتياااا ا وتعتتة عملياااة التحول الرقمي رحلاااة 

تمر عتة محطات عدلدة منها التقنيات الرقمية والبيانات  رقمية
والشاااااااااااااابااااااب والتكنولوجياااااا والمشااااااااااااااااااااركاااااة المجتمعياااااة الرقمياااااة 

  دمات الحكومية الرقميةا والخ
ا  جميع  تحرص الحكومة  صاااافتها صااااانًعا للسااااياسااااات ع  إتف
المواطني   وتمكينه  م  الوصاااااااول للخدمات األسااااااااساااااااية   لفة 
أقاه م  ذدل رقمناة القطااعاات الرئ،سااااااااااااااياةا وضااااااااااااااماان تحقيق 
كت   ع  بناااء مهااارات أستي 

ي كااافااة المحااافظاااتا مع التر
 
التنميااة  

معاااادل ذلق المزيااااد م  الوظااااائف  مدئمااااة  ااااالمسااااااااااااااتقبااااه ورفع
  وتعزي  ريادة األعمال والمشاركة المجتمعية الرقميةا 

لقاااااااد أرمرت الجهود المباااااااةولاااااااة إلطدق المباااااااادرات الرقمياااااااة 
ي الكشااااااااااااااف ع  العااادلاااد م  المجااااالت 

 
ي المملكاااة  

 
المختلفاااة  

ي 
ي  أسااااااااااااااهمتالرقمية والحلول الةكية النر

 
ع  ساااااااااااااا يه الم ال  
ااااااااف  ي توفر الوسااااااااايلة المناسااااااااابة لن ا

تطوير المنصاااااااااات الوطنية النر
المعلومات وإتاحة وصااااااااااااول المواطني   إىل مصااااااااااااادر المعلومات 
المتنوعاااة م اااه محتوى التعلي  الرقمي والمعلوماااات والبيااااناااات 

ا  ها الك ت   الحكومية المفتوحة وغت 

 صااااااااااااااورة رقميااة عتة وتقاادم الحكومااة اليوم العاادلااد م  ذاادماااتهااا 
التطبيقااات الااةكيااة المتنقلااة وذاادمااات النااافااةة الواحاادة بهاادف 

المساااتفيدي  تجربة اساااتخدام ساااهلة ساااواء م  ذدل توفت  منح 
ي  ما لغنيه  ع  المعامدت الورقيةا كما 

ون  ذيارات الدفع اإللكتر
تعمااه الحكومااة ع  تحسااااااااااااااي   الكفاااءة التشااااااااااااااغيليااة للعاادلااد م  

ا القطاعات م  ذدل تحوي   ه المحتوى إىل محتوى رقمي
 
ّ
  تااادر  الحكوماااة أن

 
نجااااث م اااه هاااة  المباااادرات ساااااااااااااا توقف أو 

 وأذت  
ً
ع  االسااااااااااااااتخاادام المتساااااااااااااااارم للتقنيااات الرقميااة م  قبااه  ا

 
ً
لخطا  األفراد والقطااااعي   العاااام والخااااص وع  تنفياااةهاااا وفقاااا

 
ّ
ي  ماادروسااااااااااااااااةا وترى الحكومااة أن

أفضااااااااااااااااه التقنيااات الرقميااة  تبن 
نت المعتمدة م ه ا لةكاء االصااااطناعي والحوساااابة السااااحابية وانتر

ا   كما تدر  االشااااااياء أصاااااابح م  أساااااااساااااايات عملية التحول الرقمي
  الحكومة
ّ
التحوالت الرقمية هي عمليات طويلة األمد تتطلب  أن

كه مرحلة منها تنفية ذطوات محددة ضاااااااااااااام  قطام التقنيات 
ا الرقمية ومسنودة بإجراءات لتنمية المهارات الرقمية للمو  اطني  

 
ّ
ر أن

ّ
ي هااااااة   وتق

 
م  شاااااااااااااااااااخن إدرا  أهميااااااة التقنيااااااات الرقميااااااة  

ير القطاااااام العاااااام نحو األمااااااما المجااااااالت أن لااااادفع عجلاااااة تطو 
ي تنمية الخدمات العامة المستدامةا اإلسهام و 

 
   

 



 
 

 

 
  

اتيجية األردنية للتحول الرقمي 
االستر

2020 
اتيجياااااااة األردنياااااااة للتحول الرقمي 

 2020تم اااااااه وريقاااااااة االساااااااااااااااااتر
 
ً
اتيجية( إطارا   )االساااااااتر

ً
اتيجيا لألردن يوضاااااااح  للتحول الرقمي  اساااااااتر

اتيجيااة الد مااة م  أجااه مواسبااة  ات والمتطلبااات االساااااااااااااااااتر التغيت 
 وتحساااااااااااااااااي   تقاااااااادل  

ً
ي التحول الرقمي عااااااااالميااااااااا

 
عجلااااااااة التقاااااااادم  

ي ذلااان 
 
ا  مااااا   الخاااادماااات الحكوميااااة ورفع كفاااااءة األداء الحكو ي

 تحقيق متطلبات المسااااااااااتفيدي  م  حكومة ومواطني   ومقيمي   
ا وتحساااااااااااااااااي   أعمال ومج واد وساااااااااااااااااياث وقطام ذاص ور  ي

تمع مدن 
نوعية الحياة بشاااااااااا ه أستي فعالية واسااااااااااتدامة وموروقية وتحقيق 

  الرفاهيةا 
 إىل رؤية األردن 

ً
ي 2025واساااتنادا

 
ا والساااياساااة العامة للحكومة  

ياااد   2018قطااااعاااات االتصاااااااااااااااااااااالت وتكنولوجياااا المعلوماااات والتة
 اإلضاااااااااااااااااافة إىل المخرجات واالتجاهات العالمية والممارساااااااااااااااااات 

ي 
 
 مع أهداف الدولية  

ً
التنمية المساااااااتدامة  هةا المجال وتماشااااااايا

لو ارة( بإعداد ا قامت و ارة االقتصاااااااااااااااااااد الرقمي والريادة )ا2030
اتيجية  ا هة  االستر

اتيجيااة الممك   ي لعتتة تنفيااة االساااااااااااااااااتر ة التكنولوجة اااااااااااااااايااااع وتت  لت ا
ي تنفية جميع أهداف التنمية المستدامة

 
لألم   (SDG) التقدم  

اتيجية  ا حيع أن تنفية األهداف االسااااااتر اااااف المتحدة الساااااابعة ع ا
للتحول الرقمي يوفر البنياااااااة التحتياااااااة الد ماااااااة لعملياااااااة التحول 
الرقمي وفق أحدت التقنيات  ما لخدم األفراد والمؤساااااااااااااسااااااااااااااتا 
ي 
 
ائح والمساااااااااااااااااهمة   اااااااااااااااف واالرتقاء  الخدمات الحكومية لكافة ال ا

مية المسااااااااااتدامة بشاااااااااا ه تحقيق الهدف التاسااااااااااع م  أهداف التن
ذااااااص والاااااةخ لااااادعو لتطوير بن  تحتياااااة قاااااادرة ع  الصااااااااااااااااامود 
 
ً
ولشاااااااجيع التصااااااانيع الشاااااااامه والمساااااااتدام وتعزي  االبت ار تحدلدا
المقصد )ج( م  الهدف التاسع م  أهداف التنمية المستدامةا 

تمك  البن  التحتيااااااة الخاااااااصاااااااااااااااااااااااة  اااااااالتصااااااااااااااااااااااااالت وتكنولوجيااااااا و 
ي تتسااا 

ي  المعلومات وذدماتها النر
 
 الكفاءة وم،ساااوري  األساااعار  

االقتصادلة االردن م  تعزي  االقتصاد الرقمي وتحقيق المنافسة 
ي مجاالت الشمول الماىلي والحد 

 
الشاملةا مع إحدات تخرت  كبت   

م  الفقر وتحساااااااااااااااااي   الصاااااااااااااااااحااةا وتاادر  الحكومااة حج  التغيت  
ي طرق 

 
ي ذلاااااااان التغيت   

 
المرافق لعمليااااااااة التحول الرقمي  مااااااااا  

اءات العماااااه وطريقاااااة تفكت  األفراد والمفااااااهي  والمهاااااارات واجر 
ي تحقيق 

 
والكفااااءات المطلوباااة وذلااان م  ذدل المساااااااااااااااااااااهماااة  

الهدف الرابع الةخ يهدف اىل ضااااااااااامان التعلي  الجيد المنصاااااااااااف 
  مدى الحياة للجميع م  

ا
والشاااااااااااامه للجميع وتعزي  فرص التعل

بنسااااااابة  ( والةخ ينص ع  "الزيادة4ا4ذدل تحقيق المقصاااااااد )
ي عااادد الشااااااااااااااااابااااب والكباااار الاااةي  تتوافر لاااديه  المهاااارات 

 
ة   كبت 

ي ذلن المهارات التقنية والمهنيةا للعمه وشااغه 
 
المناساابةا  ما  

ة األعمال الحرة  حلول عام   ا 2030وظائف الئقة ولمباتف
اماااات الواجاااب ع  الجهاااات ت اتيجياااة المهاااام وااللتر  بي   االساااااااااااااااااتر

 لرؤ 
ً
ا  يةالحكومية تنفيةها تحقيقا الحكومة نحو التحول الرقمي

ي القطاااااعي   
 
م الو ارة  ااااالتعاااااون مع الجهااااات المعنيااااة    كمااااا وتلتر 

ي  صااااااااااااااااايااااغاااة وإعاااداد 
العاااام والخااااص ومنظماااات المجتمع المااادن 

ذارطة طريق واضاااااااااااحة وشااااااااااااملة لتنفية المشااااااااااااريااااع والمبادرات 
ات أداء  اتيجية  اإلضااااااااااااااافة إىل تحدلد مؤتف المن  قة ع  االسااااااااااااااتر

اتيجية بشااااااا ه فّعالس لمتا عة ومراقبقا لة للقيا  ة تنفية االساااااااتر
ة شهر م  إق اتيجيةا اال  ار ر ذدل فتر  ستر

 

اتيجية  الرؤية واألهداف االستر
 

دأ اااات الحكومااااة ع  إطدق ذطا ومبااااادرات وطنيااااة متعااااددة 
وواعدة للتحول الرقمي والحكومة الرقمية ع  مستوى المملكة 
عن  بتمكي   تقنيااة المعلومااات واالتصااااااااااااااااااااالت وتقنيااات التحول 

ُ
ت

ات العاااالمياااة  الرقمي لتلبياااة االحتيااااجاااات المحلياااة ومواسباااة التغت 
ات اقتصاااااااااااااااااااااادلااااة والتغلااااب ع  مااااا تواجهاااا  المملكااااة م  تحاااادلاااا

ي 
اااااااااااااااايااااع إدوات تهااادف أواجتمااااعياااة وب نياااةا م  ذدل تبن  ىل ل ا

ي 
 
ي كاافاة أنحاااء المملكااة للبناااء ع  م ااام  القوة  

 
رحلااة الرقمنااة  
 المجتمع األ

ً
ي واالستفادة م  الفرصة الس انية المتاحة حاليا

 ردن 
 
ً
  لألردن بوصااف  مجتمعا

ً
  فتيا

ً
  وموهوبا

ً
ودع  وتمكي   وإلهام  تقنيا

ي 
 
ي لسااااااااااااااااااااااعاااادهااااا  

الجيااااه القااااادم م  رواد األعمااااال الرقميااااةا  النر
التحول إىل دولاااااة رقمياااااةا إال أن هناااااالااااان مجموعاااااة م  تحقيق 

ي األردن 
 
ي الت ال تواجااااا  عملياااااة التحول الرقمي  

التحااااادلاااااات النر
م ااااه نقص الكفاااااءات القااااادرة ع  قيااااادة وتنفيااااة برامج التحول 

غيت  المطلوب داذه الجهاتا  اإلضاااااااااافة إىل الرقمي واحدات الت
انياااات والمخااااوف م   وقراطياااة ومحااادودلاااة المت   اإلجراءات البت 
 .مخاطر أم  المعلومات كنتيجة الستخدام وسائه التكنولوجيا

 

 



 
 

 

 
  

ي 
ي تضم  استمرارية وفعالية تنفية المشاريااااع والمبادرات النر

ة أساسية م  ركائ  التحول الرقمي النر
تم ه البنية المؤسسية التالية ركت  

 لتسهيه  تحقق التحول
ً
 واضحا

ً
ي ضبا منظومة المحيا التفاع ي المرتبطة  التحول الرقمي وتوفر طريقا

 
ساعد  

ُ
الرقمي   افة مراحل ا ول

اتيجيةا   األعمال بش ه لضم  التوا ن المناسب لتحقيق األهداف االستر
 
 

 
 

 

 آليات التنفيذ

 

 )  اإلدارة الرقمية )حوكمة التحول الرقمي

 

 



 
 

 

 
 
اتيجية للتحول الرقمي المتم لة  ضمان توفت  الب نة  إللجاد منظومة عمه مت املة لضمانلس  الحكومة جاهدة   

تنفية األهداف االستر
لعملية التحول الرقمي وفق أحدت التقنيات وأجودها  ما لخدم األفراد والمؤسساتا واالرتقاء  الخدمات الحكومية  مة دالتحتية ال

ائح المجتمع  ي  ةرقمنة العمليات الداذليو لكافة تف
 
ي  المؤسسات الحكومية 

 
وتعظي  االستفادة م  البيانات والمعلومات الحكومية  

ي عمليات صنع القرار واالبت ار م
ها  جودة وموروقية عاليةا ورفد الكفاءات األردنية  المهارات المطلوبة لضمان تبن    ذدل توفت 

  واستخدام التقنيات الرقمية م  األفراد والمؤسسات وأصحاب األعمال
ً
وذلن لضمان  وبما يساعد تمكي   مشاركة أفراد المجتمع رقميا

اتيجيةالتنفية الفعال والمت امه وبما ينسج  مع الرؤية وي  ا حقق األهداف االستر
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

اتيجية  ممكنات االستر

 

 البنية التحتية الرقمية
 

الد للتقنيات الرقمية فرصاااااااااة بناء اقتصااااااااااد  يتيح االنتشاااااااااار المتر 

   النشاط االقتصادخ م  ذدل وصه شب ات رقمي جدلد لع

االتصااااااااااااالت بي   األفراد والمؤساااااااااااساااااااااااات واألجه ة  ما يسااااااااااامح 

بتناقه البيانات وتنفية العمليات اليوميةا حيع نجحت هة  

ي تغيت  طريقة التنقه والتواصاااااااااااااااه االجتماعي 
 
التقنيات اليوم  

 
ً
ت كلياااااا ّ

طريقاااااة التعل  والتفااااااعاااااه الحكو ي واستسااااااااااااااااااااب  وغت 

ات ي تحساااااااااي    إضااااااااااقة اىل أررها وأنماط الحياة اليوميةا  الختة
 
 

 .كفاءة و يادة مستويات االنتاجية

ي 
 
كت   األستة  

ويبدو جلًيا م  ذدل الممارسااااااااااااااات الدولية أن التر

 المسااااااااااااااتقبااه ساااااااااااااايكون م  نصاااااااااااااا،ااب مسااااااااااااااتودعااات البيااانااات

 والحمالة م   رةوالمنصات السحابية والبيانات المطوّ 

 

ونيااااة  واألجه ة الااااةكيااااة والتطبيقااااات وتقنيااااة الهجمااااات االلكتر

 ( وتحليدت البيانات الضااخمةBlockchainساادسااه الكته )

ي تحتاااه إىل جااااناااب تقنياااات 
ى ال ساااااااااااااايماااا النر أذرى أهمياااة كتة

ي مجاااال تقنياااة المعلوماااات 
 
عنااادماااا يتعلق األمر  ااااالساااااااااااااات ماااار  

ي تمكي   
 
واالتصااااااااااااااااالتا وسااااااااااااااتلعب هة  التقنيات دوًرا هاًما  

الحكوماااااااات م  تحقيق حل  الحكوماااااااة الرقمياااااااة ع  أر  

 الواقعا 



 
 

 

  

 
 الزيادة متخرًرا  عي يتطور الةكاء االصاااااااااااااااااطنا الذكاء االصطططططططططططططط نا ي  

ي المطردة 
 
ي قااادرة الحوساااااااااااااااااباااة و 

 
إتااااحاااة كمياااات ضاااااااااااااااااخماااة م    

نظمة قادرة أواساااااااااااااااتخدام التكنولوجيا الرقمية إل شااااااااااااااااء  البيانات
ية وأنماط عملها كي ع  تخدلة مهام تحا اااااااااااااف القدرات الةهنية ال  ا

ذطاء للقيام بتوقعات أو وتحليه الب نة المحيطة والتعل  م  األ 
تنبؤات أو تقدل  توصااااااااااااااااايات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات 

اضاااااااااااااااااياة  ادرجاة م  االساااااااااااااااااتقدل تؤر ر ع  ب ناات حقيقياة أو افتر
ي 
  .الةانر

 2020أصااااادرت الحكومة الساااااياساااااة األردنية للةكاء االصاااااطناعي 
ي لتمكي   تقنيااااات الااااةكاااااء االصاااااااااااااااااطنااااا

 
الخاااادمااااات الحكوميااااة  عي  

مالرقمية وتهينة فرص مناساابة لدبت ار وريادة األعمالا كما وت  لتر 
اتيجياااااااات قطااااااااعياااااااة للاااااااةكااااااااء  الحكوماااااااة باااااااإعاااااااداد ذطا واساااااااااااااااااتر

توضاااااااااح التحليدت الساااااااااوقية المطلوبة لنمو الةكاء  اعي االصاااااااااطن
ي المملكةا 

 
 االصطناعي  

 
نت االشططططططياء    م  أه  الجسااااااااور  نتلعتتة انتر انتر

ً
األشااااااااياء واحدا

ي ترباال
الاد بي   التطبيقاات الماادلاة والرقمياةا فاالعادد الم نر م   تر 

نتاألجه ة المتصلة  اإلن كات م  مراقبة واستغدل  تر   ال ف
ا
ُلمك

أصااااااااااااااااولها وأ شااااااااااااااااطتها ع  مسااااااااااااااااتوى أع ا مما يؤرر ع  جميع 
الصاااااااااااااناعاتا يرك  هةا التوج  ع  تكنولوجيات االساااااااااااااتشاااااااااااااعارا 

تباااااااةواألجه ة المتصااااااااااااااااالاااااااةا والتوابع الم ع  هاااااااةا التواصااااااااااااااااااااااااه  تر
ي المتشاااااااااااا نا إن شااااااااااابكة األجه ة ساااااااااااوف تحر  الواقع االف

اض   تر
ي يرااااار هااااامااااة  ااااالنسااااااااااااااااابااااة للمواطني   والمحاااااماااااة م

 
مااااا يتسااااااااااااااااا ااااب  

ساااااااااااااااااواءا وسااااااااااااااااايكون ع  حااد والحكومااات وقطااام األعمااال ع  
ي اعتبارها 

 
المنظمات أن تدرس ساااااااااالوكيات  بائنها وتضااااااااااع ذلن  
ة المستخدم الواعي حنر تحّول ترك عمليات  ت   كي تتكيف مع ذتة
ي التصاامي  م  التطبيقات المحدودة إىل الشاابكة الكلية ا
تضاا   لنر

ي ا
 
 ا المستخدم رحلةلمنتجات والخدمات المتضمنة  

قاااااماااات الحكومااااة وم  ذدل هينااااة تنظي  قطااااام االتصااااااااااااااااااااااالت 

نااتبااإصااااااااااااااااااادار التعليمااات الخاااصاااااااااااااااااااة  منظومااة ان ي  تر
 
األشاااااااااااااااااياااء  

ورة مراجعااة هااة  2020صاااااااااااااااااف عااام منت ا وتطلااب الحكومااة ة 

ي أالتعليمات ووضااااااعها موضااااااع التنفية 
 
تم وقت ممك  وذلن  

قطام الخاص لما لهة  التقنية م  دور يساااااااااااه   التشااااااااااار  مع ال

ي 
 
ي مفهوم المدن الةكية ي   تحساااااااااا 

الخدمات الرقمية وتعزي  تبن 

 وتنمية االقتصاد الرقمي واالبت ار وريادة األعمالا 

 
ي  
 
ا   أم  الحكومااة أهميااة وجود منظومااة تاادر  االمن السطططططططططططططط ت 

ي ب نة 
ي الوطن 

ان  ي فعالةا حيع لعتتة الفضاااااااااااااااااااء السااااااااااااااااايتة
ان  سااااااااااااااااايتة

ااااية تتطلب حمالة ممنهجة وشااااااملة ع  المساااااتوى الدوىلي  عرصا
ي 
 
ا وعلي ا ففن حمالة األصااااااااول المعلوماتية   والمح ي والقطاعي
  الغ األهمية لضاااااااااامان أم  كه م  لعمه ويقي  

ً
المملكة لعد أمرا

ي المملكااااة واساااااااااااااااااتحاااادات فرص اسااااااااااااااااات ماااااريااااة جااااد
 
لاااادة وتطوير  

 األعمال و يادة فعاليتها وكفاءتهاا 
اتيجيااة الوطنيااة لألم    عملاات الحكومااة ع  إصااااااااااااااااااادار االساااااااااااااااااتر

ي 
ان   اإلضاااااااااااااااافة اىل إصااااااااااااااادار مجموعة م   2023-2018السااااااااااااااايتة

ا وتطلب  ي
ي الوطن 

ان  الساااااااااااااياساااااااااااااات المؤساااااااااااااساااااااااااااية لألم  السااااااااااااايتة
ام بتطبيق مااااا ورد  الحكومااااة م  كااااافااااة الجهااااات الحكوميااااة االلتر 

 ا فيها 

تادر  الحكوماة أن ذادماات الهاااتف المتنقاه   الجيططا المططام   
ي  تقنية الجيه الخامس  دأت تة ع

 
ي  2019 االنتشار منة العام  

 
 
ق األوساااااااااااااااا وم   اااااااااااااف  عض الااادول وم  ب نهاااا  عض  لااادان ال ا

ي االتجا  العام السائد هي الواضح أن هة  التكنولوجيا ستغدو 
 
  

ل الساااااااااااااانوات القليلااة الحياااة العااامااة وعااال  المااال واألعمااال ذد
البنيااااااة التحتيااااااة لتكنولوجيااااااا  ي   المقبلااااااةب حيااااااع  ااااااات تحساااااااااااااا

ي المعلومااااات واالتصاااااااااااااااااااالتا وع  وجاااا  الخصااااااااااااااوص الباااادء 
 
  
 
ً
ااا أنظمة الجيه الخامس أمرا تحدلع الشااااب ات لدرتقاء إىل عرصا
ال مفر من ا ذاصااااااااااة وأن هة  الشااااااااااب ات ال توفر تعة اتصااااااااااال 

ي  أنهااا محر   يااه بيااانااات فااائقااة فحسااااااااااااااابا  ااه ت بااتت   وت
حقيقر
ي لتطوير أعماال وذادماات كاافاة الصاااااااااااااانااعاات والقطااعااتا  ما 
 
  

 البنيااااة التحتيااااة المسااااااااااااااتقرة واآلمنااااة لتمكي   مفهوم ت  ذلاااان توف
 المدن الةكية المستدامةا 

تطلب الحكومة م  هينة تنظي  قطام االتصااااااااااااااااالت تةليه ألة 
ي تفعياااه هاااة  التقنياااة  ي   عقباااات قاااد تحول دون تمك

 
المملكااة   

ي دلاااة الدالنطااااقاااات التر ت  تم وقااات ممك ا وتوف اااخ
تحتااااجهاااا  نر

 
ً
ألفضاااااااااااااه الممارساااااااااااااات  بساااااااااااااعات كافية وبخساااااااااااااعار معقولة وفقا

 ا الدولية

 تقنيات التحول الرقمي 

 

 



 
 

 

 
 

  

 
ّ
ي المنصاااااااااات الساااااااااحابية يسااااااااااه   تدر  الحكومة أن

اعتماد وتبن 

ة والمتوسااااااااااطة  كات الصااااااااااغت  اااااااااف ي دع  نمو ال ا
 
بشاااااااااا ه أسااااااااااااي  

ي سوق العمه ولشجيع الت امه والتشاركية 
 
ولسهيه انخراطه   

مع القطام الخاص  اإلضااااااااااافة إىل تمكي   الجهات الحكومية م  

تطوير حلول وذدمات رقمية جدلدة وتقدلمها  طريقة مبتكرة 

 الخاادمااات العااامااة وتعزي  التحول الرقمي  للمواطني   
وتحسااااااااااااااي  

ي تااااااادعمهاااااااا تكنولوجياااااااا 
وتمكي   تصاااااااااااااامي  وإدارة الوظاااااااائف النر

المعلومااااات  مزيااااد م  المرونااااة واالبت ااااارا وتوفت  النفقااااات م  

ذدل االسااااااااااااااتفاااادة الم   م  موارد التكنولوجياااا ع  أسااااااااااااااااااس 

ي "الدفع  قدر االسااااااااااااااتخدام" وهي أحد الخيارات األستي فعالية 
 
 

 تقليه الت لفة ع  الجهات الحكوميةا 

أصاادرت الحكومة سااياسااة المنصااات السااحابية وذدماتها لساانة 

ا ساااااااتواصاااااااه الحكومة م  ذدل الو ارة تطوير الساااااااحا ة 2020

ي الو ارة 
 
ونية   الحكومية الخاصةا وع  برنامج الحكومة االلكتر

قيادة عملية االنتقال إىل اسااااااااااااااتخدام الخدمات السااااااااااااااحابية ع  

 توى الحكومةا مس

 
ي 
 
و   الدفع اإللكتر

 
 
ً
   نفةت الحكومة األردنية ع  مدار السنوات الماضية عددا

ً
ا  كبت 
ي لشااااااااا ه عامه تمكي   

م  مشااااااااااريااااع البنية التحتية الشااااااااااملة النر
لنقااه البدد إىل المسااااااااااااااتويااات التاااليااة م  رقمنااة الخاادمااات قوخ 

ي ع  
ون  ي مستوى الالحكومية وذدمات الدفع اإللكتر

 الوطن 
ّ
 ا إل
الاد نحو المادفوعاات  أن هناالان حااجاة مااساااااااااااااااة إىل التحول المتر 

 
ّ
ي الواقعا أد

 
ب   ي القطاااام الحكو ي

 
ى انتشااااااااااااااااار األدوات الرقمياااة  

ونية والمتنقلة الجدلدة إىل فتح الباب أمام رورة محتملة  اإللكتر
ي مجال المدفوعات

 
 . 

ي تفعياااه تهااادف الحكوماااة م  ذدل 
ون  ىل التقلياااه إالااادفع الكتر

ىل إم  االقتصاااد الموا خ وتحسااي   تجربة المسااتخدم  اإلضااافة 
 
 
وير والفسااااااااد فضااااااا   ذلق فرص عمه جدلدة والقضااااااااء ع  التر 

   ا تاحة معلومات مالية حكومية أستي دقةإع  
م الحكومااااة األردنيااااة بتعزي  انتشاااااااااااااااااار الماااادفوعااااات الرقمياااة  تلتر 

ذلاااان قرار  وياااادع ا لجميع الخاااادمااااات الحكوميااااة المعمول بهااااا 
الاااااةخ لل م  15/9/2019( بتاااااارياااا  6425رق  )مجلس الو راء 

م الحكومااة بزيااادة كمااا    ا جميع الو ارات برقمنااة ماادفوعاااتهااا  تلتر 
النساااااااااااااابااة المنويااة للساااااااااااااا ااان الااةي  لقومون بااإجراء الماادفوعااات 

ىل حكومة غت  إللتحول  الرقمية أو يتلقونهاا ولساااااااااااااا  الحكومة
نقدلة والتوقف ع  اسااااااااااااتدم المقبوضااااااااااااات النقدلة للمعامدت 

 ا 2021 دالة عام الحكومية 
 

 
قاعدة  تعتتة سااااااااااالسااااااااااالة الكته  (Blockchain)سطططططططططلسطططططططططة الكتا 

بيااانااات لمكنهااا المحااافظااة ع  البيااانااات المخ نااة بهااا والحيلولااة 
ي لساااااااااااااااااجيااه األحاادات والعناااوي  

 
دون تعاادللهاااا واساااااااااااااااااتخاادامهااا  

وماااااااعاااااااااالاااااااجاااااااااة  وسااااااااااااااااااااااااجااااااادت إدارة األ شااااااااااااااااااااااااطاااااااااة وإدارة الاااااااهاااااااوياااااااااة
ة  صااااااااااااااااامة والتحقق م  مصاااااااااااااااااادرهاا وتخصااااااااااااااااايص  البيانات ممت  

  م  اسااااااتخدامها 
ا
هاا مما لمك اقها او تغيت 

للبيانات ال لمك  اذتر
ي قطاااعااات مختلفااة وإتمااام المعااامدت التجاااريااة دون وسااااااااااااااااايا 

 
 

م  الرقمي للبيانات وذفض ىل رفع مساااااااااااااااتوى األ إبشااااااااااااااا ه يؤدخ 
الت اااااليف التشاااااااااااااااااغيليااااة م  ذدل الحااااد م  المعااااامدت الورقيااااة 

 .ول يااااع عمليات اتخاذ القرار
الحكومة م  ذدل هينة تنظي  قطام االتصاالت بتشكيه قامت 

تقنية سلسلة الكته و إم انية  لجنة فنية لدراسة استخدام 

ي القطاعات الحكومية المختلفة ودراسة اآل 
 
تبة تطبيقها   رار المتر

ي توفرها ودراسة 
ع  استخدامها وتطبيقها واالستخدامات النر

عمالا  اإلضافة إىل تفعيه تخرت  تطبيق هة  التقنية ع  ريادة األ 

التشاركية بي   القطام العام والقطام الخاص واستغدل الفرص 

ي 
 
ي لسهيه ست  األعمال  

 
المتاحة الستغدل هة  التقنية  

ىل إلةا تطلب الحكومة م  الهينة دراسة الحاجة  المملكةا

يعات الناظمة  تنظي  سلسلة الكته  هة   لتفعيهوإلجاد الت ف

 ا 2021عام ال ذدلالتقنية 

 

 
تتيح الحلول مفتوحة المصدر الحلول مفتوحة المصدر  

ي لسهه عملية 
ام انية تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والنر

ي الحلول وتطويرها بش ه سلس وتقله ت
 لفة اعداد تبن 

اىل  الحكومية الحكومة كافة الجهات الخدماتا وعلي  توج  
ي الحلول 

ي العطاءات  مفتوحة المصدر تبن 
 
ذات وتضمينها  

 وبما 
ً
 %ا 50ال لقه ع   العدقة حي ما لكون ذلن ممكنا

 المنصات السحابية

تقنية الحوسااااااااااااابة الساااااااااااااحابيةا ع  نقه عملية المعالجة  دتعتم
ومساااااااااحة التخزي  الخاصااااااااة  الحاسااااااااوب إىل ذوادم ومنصااااااااات 

نت  دون قيود عمه يت  الوصاااااااااااااول إليها ع  طريق شااااااااااااابكة اإلنتر
متعلقة  جها  محدد أو م ان محددا وتلعب تقنية الحوساااااااااااااابة 

 
ً
ا  كبت 

ً
ي مجال تقنية  السااااااااااااااحابية دورا

 
ي حياتنا وذاصااااااااااااااة  

 
  
ً
وهاما

ة ففن    لفوائدها وم الاها الك ت 
ً
المعلومات واالتصاااااااااااااااالتا ونظرا
ي ب ناااااة  م  الممك  لشااااااااااااااغياااااه الك ت  م 

 
امج   التطبيقاااااات والتة

اتالحوسااااااابة الساااااااحابية لدساااااااتف ي  ادة م  تلن الممت  
 
والفوائد  

 ا جميع مؤسسات الدولة



 
 

 

  

ة الماضااااااااااااااية ع   ي عملت الحكومة ذدل الفتر
تطوير نظام وطن 

 شاااء هوية إ التحقق م  هوية المسااتخدم وتوريق هويت  و  عن  لُ 

كات ع  حد سواءب وذلن لتمكي   االستفادة  رقمية لألفراد وال ف

ي تتطلب عملية التوريق للمسااااااااتفيدي  وتقدل  
م  الخدمات النر

 
ً
تفعيه ذدمات الهوية الرقمية  ذدمة التحقق والتوريق وألضااااااااااااااا

كااات وذاادمااة المتم لااة  خاادمااة الاا اااااااااااااف دذول الموحااد لألفراد وال ا

كما دأ ت الو ارة إىل إلجاد منظومة   التوقيع الرقمي ع  الورائقا 

 
ا
ي األساااااااااااااااااااي الهوياااة الرقمياااة لتكون الممك

يهااادف الاااةخ   التقن 

لتمكي   المسااااااااااااااتخاااادمي   م  الوصااااااااااااااول إىل بوا ااااات الخاااادمااااات 

ونيااة م  أخ م ااان  اااسااااااااااااااتخاادام  طاااقااة األحوال الماادنيااة  اإللكتر

 ياااة والهواتف الاااةكياااة اعتماااادالاااةك
ً
ي يت   ا

ع  الهوياااة الرقمياااة النر

ا وبوجود هة  المنظومة سااااااا ت  تمكي    ا شااااااااؤها للمساااااااتخدمي  

ااااااااااااايااااع عجلاااة التحول الرقمي  القطاااام الحكو ي والخااااص م  ل ا

ي ذدمة 
َبن ِ
َ
وتحويه جميع المعامدت إىل ذدمات رقمية ذكية وت

ونيااة  مااا ير  اعي الحفاااع ع  أم  التوقيع الرقمي للورااائق اإللكتر

 .وتية المعلومات الخاصة  المستخدمي   

قامت الو ارة عتة منظومة الهوية الرقمية م  إتاحة اسااااااااااااااتخدام 

)اسااااااااا  مساااااااااتخدم وكلمة مرور( موحدة لدساااااااااتفادة م  التقدل  

ونياااة للمسااااااااااااااتخااادمي   األردنيي   كمرحلاااة أوىل 
للمعاااامدت اإللكتر

وتمكينه  م  االسااااااااااااااتفاااادة م  هويته  الرقمياااة للتوقيع الرقمي 

هة  المنظومة  وسااااتساااات مه الو ارة العمه ع  تطوير وتحسااااي   

ي تصنيفات المستخدمي   وقطاعات 
ر
مختلفة العمه اللتشمه  ا 

كات والقطام الماىلي والمستخدمي   غت  
م ه قطام األعمال وال ف

 
ً
وصاااااااااول لمنظومة  ال المتم ه للهدف األسااااااااام األردنيي   تحقيقا

 .وطنية شاملة للتحقق م  الهوية

وماااااة وتطلاااااب الحكوماااااة م  الو ارة العماااااه ع  مراجعاااااة المنظ

يعياااة المت ااااملاااة الد ماااة  اااااااااااااف الهوياااة الرقمياااة وتفعياااه  إلنفااااذ الت ا

ونياة وغت   م  
ي م اه قاانون المعاامدت االلكتر

ون  التوقيع االلكتر

ي  الشااااااااااااا ه الفعال 
يعات الناظمة ع  المساااااااااااااتوى الوطن  ااااااااااااف الت ا

ونية ع   عد بش ه    كامها بهدف انجا  المعامدت االلكتر

 

 

 

 

 

 األردن كمنصة

(Jordan as a platform JAAP) 
 

ىل  يادة الشاااااااااااااافافية ورفع ال قة  األداء إردن كمنصاااااااااااااااة تهدف األ
ىل إالحكو ي م  ذدل اتاحة الفرص للمسااااااااااااااتفيدي  للوصااااااااااااااول 

صااااااااااااااحاااب المصاااااااااااااالحااة أالمعلومااات العااامااة وتمكي   تبااادلهااا بي   
 للخاااادمااااات ةويمنااااوصااااااااااااااول جاااادلاااادة  وإتاااااحااااة قنواتالمعنيي   

كة ب ونية الحكومية والخدمات المشااااااتر اااااعةااللكتر وكلفة أقها   ا
اسي  الىل تعز إ اإلضااااااااااااافة  اااااااااااف ة بي   القطاعي   العام والخاص م   ا

ي تصاامي  وتطوير  دع  القطامذدل 
 
الخاص للمشاااركة الكاملة  

ي جميع 
 
ي  
الخااااادماااااات الحكومياااااةا وإم اااااانياااااة التشااااااااااااااغياااااه البين 

التطبيقااااات والبيااااانااااات واألنظمااااة والخاااادمااااات الحكوميااااةا كمااااا 
كات الناشاانة  اف ولساامح المنصااة  المنافسااة بي   رواد األعمال وال ا

ىل توفت  حاضااااااااااانات األعمال والبنية التحتية الد مة إإلضاااااااااااافة  ا
ونية الحكومية  .له  لبناء الخدمات اإللكتر

 ت م  أهميااااة اسااااااااااااااتخاااادام نهج واجهااااات التطبيقااااات المفتوحااااة
(Open APIs )  ااااااااااااايااااع االبت اااااااار م  ذدل توفت ي تعزي  ول ا

 
 

االبيانات لألنظمةا و يادة قا لية التشااااااااغيه  ي
  اإلضااااااااافة إىل البين 

فتح المجااااااال للمنااااااافسااااااااااااااااااااة بي   م ودخ األنظمااااااة والخاااااادمااااااات 
  .للمؤسسات الحكومية

كمااا تهاادف هااة  المنصااااااااااااااااة إىل ضاااااااااااااامااان إنتاااج واجهااات برمجااة 
 
ً
لمبادئ مفتوحة تتيح الت امه السهه والشفاف  التطبيقات وفقا

مع األنظمة األذرىا وتوفر إرشاااااااااااااااادات لضاااااااااااااامان القيمة مقا ه 
وط تجاااريااة عااادلااة وشاااااااااااااافااافااة إل د  عمليااة  المااال م  ذدل تف

اااااااااف وباسااااااااااتخدام واجهات التطبيقات  اء عند التطوير والن ا اااااااااف ال ا
 ا (Open APIs) المفتوحة
سااااااااياسااااااااة واجهات اعداد الحكومة م  ذدل الو ارة  اساااااااات ملت

ا وتطلب م  الو ارة العمه 2020برمجة التطبيقات المفتوحة 
ع  بناااء وتطوير ولشااااااااااااااغيااه منصاااااااااااااااة تمك  المسااااااااااااااتفياادي  م  

( الخااااصااااااااااااااااة APIsت برمجاااة التطبيقاااات )ىل واجهااااإالوصااااااااااااااول 
قبه نهالة  الخدمات الحكومية بشاا ه سااهه و ساايا البيانات و 

 ا 2020العام 
 
 
 

 

 الهوية الرقمية
 

كاتإيهدف هةا النظام  اااااااااااااف  ىل توريق الهوية الرقمية لألفراد وال ا

(Digital Signature)  ي
لتمكي   االسااااااااااااااتفادة م  الخدمات النر

إتاااااحااااة تتطلااااب عمليااااة التوريق للمسااااااااااااااتفياااادي  كمااااا يهاااادف إىل 

كاتا  (”Single Sign On “SSO) الدذول الموحد لألفراد وال ف

لاااةا يتوجاااب ع  و ارة االقتصااااااااااااااااااد الرقمي والرياااادة العماااه ع  

ضاااااااااااااامااان اساااااااااااااات مااال متطلبااات البنيااة التحتيااة الفنيااة م  ذدل 

هااااا  ي وغت 
 
الحصااااااااااااااول ع  االعتمااااد العاااالمي وتوفت  مرك  للتعاااا 

اااااااااااااف  إىل توفت   اااإلضاااااااااااااااافااة  يعيااة المت اااملااة لتفعيااه المنظومااة الت ا

ي  الشاااااااااااا ه الفعال بهدف 
التوقيع الرقمي ع  المسااااااااااااتوى الوطن 

ونيااة ع  ُ عااد بشاااااااااااااا ااه كااماه  م  وذلان إنجااا  المعااامدت اإللكتر

ونيااة وغت   م  
ذدل مراجعااة وتطوير قااانون المعااامدت اإللكتر

يعات الناظمة لةلن   .الت ف

 

 

 

نت عريض الن اق والتقنيات الرقمية  االنتر

 المتنقلة
ورة توافر البنيااااااة التحتيااااااة  يتطلااااااب التحول الرقمي الناااااااجح ة 

الرقمياااة لدتصااااااااااااااااااالت م اااه شااااااااااااااب اااات النطااااق العريض ال اااابتاااة 

اااااااااعات  والمتنقلة واألنظمة الحدي ة المرتبطة بها للوصااااااااااول لل ا

ورياااااة المطلوباااااة والد   ااااااااااااا  ماااااة لااااادع  الوظاااااائف والخااااادماااااات الرصا

 
ّ
ا إن ما لدع  توفر هة  البنية التحتية  للنهو   االقتصاد الرقمي

يعات والتعليمات التنظيمية   الرقمية هو إلجاد الت ف



 
 

 

 
 
 
  

ي تواسب 
ي التقنيات الناشاانة وضاامان انتشااار التطور النر

 
ايااااع   ال ا

ذااادماااات الهااااتف المتنقاااه عريض النطااااق وتحسااااااااااااااي   التغطياااة 

ائح  وجودة الخااادماااات لضااااااااااااااماااان وصااااااااااااااول الخااادماااات لكاااافاااة تف

  نه المجتمع  غض النظر ع  أماس  سااااااك
ُ
طلب أو الوقت الةخ ت

 .في  الخدمة

ي قطااام 
 
كااات العاااملااة   اااااااااااااف الاادة لل ا لااةلاان فاافن هنااالاان أهميااة متر 

ي تعزي  البنية التحتية م  االتصاااااااااااا
 
االت وتكنولوجيا المعلومات  

ي انتشااااااااار أحدت التكنولوجياتا ومواصاااااااالة 
 
ذدل المساااااااااهمة  

ي هة المجالا وذلن إل قاء الناس ع  تواصااااه دائ  
 
االساااات مار  

 
ً
ي ا كات االتصااااااااالت تف   مع ما يهمه ا وأن تصااااااابح تف

ً
لكافة  رقميا

ي عملية 
 
 بشا ه فاعه  

ً
 التحول الرقمي لبناءالقطاعات ومسااهما

 وطرث ذاااااادمااااااات ومنتجااااااات رقميااااااة 
ً
وتمكي   المجتمع معرفيااااااا

ي متطلبات   .تواسب احتياجات السوق وتلنة

اسااة بي    اااااااااااااف ورة تعزي  ال ا وعلياا ا تطلااب الحكومااة م  الو ارة ة 

القطاعي   العام والخاص لتوفت  ب نة داعمة تضاااااااااااااا  بنية تحتية 

اااااااااااايااااع التحول الرقمي  يعية تمك  م  ل ا
ااااااااااااف  وتضااااااااااااام  وأنظمة ل ا

ي هةا المجال
 
 .مواسبة التطورات المتسارعة  

كما تطلب الحكومة م  الو ارة وهينة تنظي  قطام االتصاااااااااااالت 

نت  وضع الخطا لتحسي   الكفاءة وذفض ت لفة ذدمات اإلنتر

و ياااادة رقعاااة انتشاااااااااااااااااارهااااا وهاااةا ساااااااااااااا نعكس ع  كلفاااة تقااادل  

الخادماات الحكومياة الرقمياة للمسااااااااااااااتفيادي  ويرفع م   سااااااااااااااباة 

 قبال عليهاا اإل

 

 شبكة االلياف الضوئية

(National Broadband Network) 
 

ي شبكة عالية ال عة 
يوفر برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطن 

 اسااااتخدام كوا ه األلياف الضااااوئية ع  مسااااتوى المملكة لربا 

جميع الجهات التعليمية والمقار الحكومية والجهات الصااااحيةا 

لقطاااعااات الحكوميااة المتعااددة بهاادف لسااااااااااااااهيااه التقاااطع بي   ا

ي المناااااطق الريفيااااة ودع  المبااااادرات 
 
وساااااااااااااااااد الفجوة الرقميااااة  

ي ترك  ع  جةب االساااااااااااااات مارات األجن ية والمحلية 
الوطنية النر

ي المملكة
 
  ا لدع  قطام االقتصاد الرقمي  

ي المملكاااااااة وتحفت   
 
بهااااااادف  ياااااااادة تغطياااااااة النطااااااااق العريض  

المنافساااااااااااااااة ولجعه األردن  االساااااااااااااات مار و يادة اإليرادات وتعزي  

مركً ا إقليمًيا لخدمات الحوساااااااااااااابة السااااااااااااااحابية وذدمات األم  

ا تقوم الحكومة م  ذدل  ي وذدمات االتصاااااااال الدوىلي
ان  السااااااايتة

ي رئاساااااااااة 
 
اسة بي   القطاعي   العام والخاص   ااااااااف الو ارة ووحدة ال ا

اساااة اااااااااااااف العاااام  بي   القطااااعي    الو راء باااإجراء دراسااااااااااااااااة جااادوى لل ا

 وسيع ولشغيه برنامج شبكة األلياف والخاص إلدارة وت

 

 

 

ي لشااامه اساااتغدل الساااعات المتوفرة ع  كوا ه 
الضاااوئية الوطن 

األلياف الضاااااااااوئية وساااااااااعات المواسااااااااات  األرضاااااااااية  اإلضاااااااااافة اىل 
 .سعات النطاق العريض ألغرا  تجارية
جهااااة حكوميااااة  1361أنج ت الحكومااااة م  ذدل الو ارة ربا 

كافة   األلياف الضاوئية مو عة ع وصاحية وتعليمية ع  شابكة 
 .أرجاء المملكة

ي رئاساااااااااااااة الو راء 
 
اسة   ااااااااااااف تطلب الحكومة م  الو ارة ووحدة ال ا

وم توسااااااااااعة برنامج شاااااااااابكة  اااااااااف االنتهاء م  دراسااااااااااة الجدوى لم ا
لياف الضاااااااوئية  ختم وقت ممك  ورفع التوصااااااايات لمجلس األ

ا 2021منتصف عام الو راء التخاذ القرار بشخنها  ما ال يزيد ع  

كما تطلب الحكومة م  الو ارة اسااااات مال برنامج شااااابكة األلياف 
ي عام 

  ا 2021الضوئية الوطن 
 
 

 الشبكة الحكومية اآلمنة 

(Secured Government Network) 
 

جهاااااااة حكومياااااااة ع  الشاااااااااااااابكاااااااة  128أنج ت الحكوماااااااة ربا 

ربا الحكومة م  ذدل الو ارة  سااااااااااااااتواصااااااااااااااهمنةا الحكومية اآل 

سسات الحكومية ع  الشبكة حسب الجاهزية المزيد م  المؤ 

منة شااااااااااابكة الحكومية اآل الوالحاجةا وتطوير وتحدلع مكونات 

للحفاااع ع  اسااااااااااااااتمراريااة العمااه و يااادة الطاااقااة االسااااااااااااااتيعااابيااة 

 وضمان أم  المعلوماتا 

 



 
 

 

 
  

 البيانات 
 

ة األسااااااااااااااااسااااااااااااااية لعملية التحول الرقمي ألخ 
تعتتة البيانات الركت  
ي م  ذدل تعزي  الشاااااااااااااافافية  مجتمع يساااااااااااااا  نحو 

ر
التقدم والر 

ي 
 
وترسااااي  مبدأ المساااااءلة والتقيي  ألداء الحكومة والمساااااهمة  
تصااااااامي  قنوات رقمية تخدم احتياجات المساااااااتفيدي  ولساااااااتند 
ع  مخ ون البيانات المتوفرة لديهاا إضااااااااااااااافة إىل تعزي  االبت ار 

واالسااااتفادة  ات الحكوميةللبيانالوصااااول اتاحة و  وريادة األعمال
ي عمليات اتخاذ  اإلضاااااااااااافة اىل  امنها 

 
إتاحة الفرص للمشااااااااااااركة  

  ا القرار 
 

ي العدقات بي   الحكومة وكافة 
 
تة  أهمية اعتماد الشاااااااااااااافافية  

َ
ت

ي تعزي  التنمية وت ويد الخدمات 
 
ائح المجتمع لدورها المه    تف

 ع  دورهاا  الحكومياة ولساااااااااااااايت  األعماال بسااااااااااااااهولاة أستة 
 
فضاااااااااااااا 

ي توفت  المعلومااات والبيااانااات العااامااة المطلوبااة لتعزي  
 
الحيوخ  

  االبت ار وتحقيق التنمية والتغلب ع  التحدلاتا 
لشاااااااااهد البيانات ومعايت  تنظيمها وتخزينها ومشااااااااااركتها تطورات 
ي مسااااااتوى التنساااااايق والتعاون بي   

 
ة ترافقها  يادة ملحوظة   كبت 

ي تطلقهاااا الحكوماااة مااا الجهاااات الحكومياااةا إال 
أن المباااادرات النر

ا حياااع احتاااه   الااات  حااااجاااة إىل المزياااد م  الااادع  والتحسااااااااااااااي  
ي مؤتف البيااااناااات  دولاااة 193م  أصاااااااااااااااااه  104األردن المرتباااة 

 
 

ونيااااة OGDIالحكوميااااة المفتوحااااة ) ي تقرير الحكومااااة اإللكتر
 
  )

الصااااااااااااااادر ع  إدارة الشااااااااااااااؤون االقتصااااااااااااااادلة واالجتماعية  2020
 لمنظمة األم  المتحدةا التا عة 

 

ي 
 نظام المعلومات الوطن 

ي  األول  اااااااااااااف ي شااااااااااااااهر ل ا
 
إ شااااااااااااااااء نظااام  2019قررت الحكومااة  

ي و ارة االقتصاااااااااااااااااد الرقمي والريااادة م  ذدل 
 
ي  
معلومااات وطن 

ي 
 
لش ين أنظمة المعلومات القطاعية وقواعد البيانات العاملة  
يات الجها  الحكو ي لرفد صاااااااااانع القرار  الدراساااااااااات واإلحصاااااااااائ

والتوصاااااااااااااايات الدقيقة وبالشاااااااااااااا ه المطلوب لتمكين  م  اتخاذ 
ي الوقت المناسب

 
 .القرار الصائب  

تااادر  الحكوماااة أن إ شاااااااااااااااااء هاااةا النظاااام يتطلاااب وضااااااااااااااع األطر 
ي 
يعية الد مة للجهات الحكومية لمشاااااااااااااااركة البيانات النر اااااااااااااف الت ا
 حو تهاا  اإلضاااااااافة إىل إ شااااااااء البنية التحتية الد مة الساااااااتقبال 

يع وتخزي  ومعاااالجاااة المعلوماااات والبيااااناااات وتصاااااااااااااانيفهاااا وتجم
 .وتحليلها والحفاع ع  سدمتها وأمنها وذصوص تها

 
ّ
ي ملكية  كما تدر  الحكومة أن

 
الو ارة تواج  تحدلات متم لة  

البيااااااانااااااات ومشاااااااااااااااااااااركتهااااااا والمعلومااااااات المت ااااااااملااااااة ع  وجاااااا  
الخصااوصا إذ يؤدخ وجود عدد كبت  م  الجهات والمؤسااسااات 

ي توفت  المعلومات المت املة والخدمات إىل ظهور المشااااااااااااااار 
 
كة  

ي 
 
وقراطية وإىل تراجع رغبة أصااااحاب المصاااالحة   اإلجراءات البت 

ي  عض الحاالت 
 
 ا تحمه المسؤولية الناجمة ع  الملكية  

وتطلااااااب الحكومااااااة م  الو ارة االسااااااااااااااتمرار  اااااااتخاااااااذ الخطوات 
ي 
 
ي أقرب وقت ممك ا  ما  

 
ذلن  التنفيةلة لوضاااااااااااع هةا النظام  

ي ي المُ 
ااااااااااااف ل م لكافة الجهات الحكوميةا واساااااااااااااتخدام اإلطار الت ا

أحاااادت التقنيااااات المتوفرة م ااااه تقنيااااات الااااةكاااااء االصااااااااااااااطناااااعي 
ي تحلياااه 

 
ا واالسااااااااااااااتنااااد إىل المنهجياااات الحااادي اااة   والتعل  اآلىلي

ام  البيااانااات وتطلااب الحكومااة م  كااافااة الجهااات الحكوميااة االلتر 
ي هةا المجا

 
 ا ل ما لصدر ع  الو ارة  

 
 
 

 تصنيف البيانات الحكومية

ي 
ي تمتلكها الحكومة والنر

تعتتة البيانات أحد األصااااااول ال مينة النر
يتوجب إدارتها بشاااااااااا ه فعال لتحقيق القيمة المضااااااااااافة الناتجة 
ع  االسااااااااااااااتغدل األم ه لها وذلن م  ذدل تحدلد إطار موحد 
وط محددة لضااااااااااامان الشااااااااااافافية  ااااااااااف  ل ا

ً
لتصااااااااااانيفها وإدارتها وفقا

ي الجهات الحكوميةا أصااااااادرت ا
 
لحكومة ساااااااياساااااااة والمساااااااائلة  

ا وعلياا  تطلااب م  2020تصاااااااااااااانيف وإدارة البيااانااات الحكوميااة 
ي تطبيق السااااااااااااااياسااااااااااااااة واالنتهاء م  

 
ام   الجهات الحكومية االلتر 

ي السااااااااااااااياسااااااااااااااة قبه 
 
تصاااااااااااااانيف بياناتها وفق المتطلبات المب نة  

 ا 2021عام  منتصف
 

 الشمصيةالبيانات 

ي إطااار التطورات التكنولوجياااة 
 
ااااااااااااايعااة تاادر  الحكومااة أناا    ال ا

الناتجة ع  االساااااااااااتخدام المطرد لألجه ة الرقمية والحواسااااااااااا،ب 
نتب ل  تعد البيانات الشااخصااية  وكه ما هو متصااه بشاابكة اإلنتر
اااا ع  اإلسااااا  والصاااااورة ورق  الهاتفا  ه الساااااعت  لألفراد تقترصا
لتشاااااااااااااامه بيانات حيوية م ه  صاااااااااااااامة العي   والوج  واألصااااااااااااااابع 

ي و 
 
مسااار التنقدتا والعدلد والبيانات الصااحية والموقع الجغرا 

م  المعلومات الشااااااااااخصااااااااااية األذرىا مما يتطلب م  الحكومة 
يعية والقانونية اآلمنة  اااااااااااااف حمالة هة  البيانات وإلجاد الب نة الت ا
ي القطام الرقمي 

 
وتوفت  الحمالة الد مة لنقه البيانات ال سااااايما  

ي تنفية 
 
ي والصااااااااااااااني وتعزي  ال قة واألمان  

 
نت والمرصاااااااااااااا  واإلنتر

ونياااااااةا ومنع االعتاااااااداء ع  حق المواطني   المعااااااا
امدت االلكتر

ي الخصاااااااااااوصاااااااااااية المقررة  موجب أح ام الدساااااااااااتور 
 
والمقيمي    

 والقواني   ذات العدقةا 
ي وتنظيمي مؤساااااااااااا ااااااااااااي 

عملت الحكومة ع  وضااااااااااااع إطار قانون 
لحمالة البيانات الشااخصااية )قانون حمالة البيانات الشااخصااية( 

قوق وحريااااااات األفراد لخلق التوا ن بي   يليااااااات ممااااااارساااااااااااااااااااة ح
ي الوقت نفساااااااااااااا  مواسبة 

 
 النساااااااااااااابة لبياناته  الشااااااااااااااخصاااااااااااااايةا و 

كات والمساات مري   االسااتفادة  اف الممارسااات الدولية للسااماث لل ا
ي ظه الفضاء 

 
 خستة قدر ممك  م  تداول البيانات والمعلومات  

ي وانتشااااار مفاهي  البيانات الضااااخمة والةكاء الصااااناعي 
ون  اإللكتر

نت األشااااااااااااااياء   صااااااااااااااورة تؤسااااااااااااااس لحف  ومعالجة البيانات وانتر
امات واضاااااااااااااحةا األمر  وإجراء العمليات عليها ضااااااااااااام  قيود والتر 
ي االنخراط  االقتصااااااد الرقمي واساااااه  

 
الةخ لع   ال قة الد مة  

ونية ي لشجيع التجارة والخدمات اإللكتر
 
 . 

م الحكوماة  ااساااااااااااااات مااال كاافاة اإلجراءات الادسااااااااااااااتورياة إلقرار  تلتر 
وم القانون  خق اااف رب وقت ممك  ووضااااع  موضااااع التنفية  ما م ا

 ا 2021ال يتجاو   دالة العام 
 

 البيانات المفتوحة

يعات الد مة لدع   ااااااااااف أصااااااااااادرت الحكومة م  ذدل الو ارة الت ا
اااااااااااااف البيااااانااااات الحكوميااااة المفتوحااااة بهاااادف إتاااااحااااة البيااااانااااات    ا
ا  ما يسمح للمجتمع المح ي  ي

الحكومية المفتوحة بش ه مجان 
ي م  والبااااااح ي   واألماااااا

دلميي   ومؤسااااااااااااااسااااااااااااااااااات المجتمع المااااادن 
 را استخدامها وتحليلها ودمجها ألغاستخدامها وإعادة 

 



 
 

 

 
  

ي تحقيق الشاااااااااافافية والمساااااااااااءلة وتعزي  
 
متعددةا مما يساااااااااااه   

ال قااة  اااألداء الحكو ي ولشااااااااااااااجيع اال اادام واالبت ااار وذلق فرص 
عمه جدلدةا ا شخت الو ارة منصة البيانات الحكومة المفتوحة 
ي 
ي تم اااااه األداة لعر  البيااااااناااااات الحكومياااااة المفتوحاااااة النر

والنر
ت ودهاااا الجهاااات الحكومياااة ع  شاااااااااااااا اااه قطااااعاااات )الصااااااااااااااحاااةا 
التعلي  وال قافةا اقتصاااااااااااااد وأعمالا الب نة والطقسا السااااااااااااياحة 
ا  واألررا المحاااافظاااات والبلااادلااااتا العااادالاااة والساااااااااااااال  المجتم ي

لتنميااااة التنميااااة السااااااااااااااياااااساااااااااااااااااة واالنتخااااا اااااتا الطاااااقااااةا النقااااها ا
ا الحكوماااااااة والقطاااااااام العااااااااما  االجتمااااااااعياااااااة واألماااااااان المجتم ي
وة  الخرائا والمواقع الجغرافياااااااةا السااااااااااااااا اااااااان والمجتمعا التي

 ال راعية والموارد الطبيعية(ا 
 عاادد مجموعااات البيااانااات الحكوميااة المفتوحااة 

ّ
وبااالرغ  م  أن

 
ً
 الو ارة ال تخُل جهدا

ّ
 أن
ّ
ها لغالة اآلن متواضااااعا إل اااف ي ت    ا

ي النر
 
  
ائح المجتمع مع  اتاحة المزيد م  مجموعات البيانات لكافة تف
ورة تحاادي هااا  كت   ع  جودة ودقااة البيااانااات المنشااااااااااااااورة وة 

التر
ا وعليااا ا  هاااا م  ذدل أحااادت التقنياااات للمسااااااااااااااتخااادمي   وتوفت 
تطلاااااااب الحكوماااااااة م  الو ارة تك يف التعااااااااون مع الجهاااااااات 

ا وتطوير الحكومياااة إلتااااحاااة المزياااد م  البيااااناااات المفتوحااا ة ينياااً
حلول رقمية لتسااااااااااااااهيه وصااااااااااااااول المسااااااااااااااتخدمي   لها كما تطلب 
اااااااااااااف بياناتها  ي   ا

 
الحكومة م  الجهات الحكومية  االسااااااااااااااتمرار  

المفتوحااة  جودة عاااليااة وبصااااااااااااااورة محاادرااة ع  المنصاااااااااااااااةا كمااا 
وتطلاااب الحكوماااة م  الو ارة تطوير بوا اااة مسااااااااااااااتقلاااة للبيااااناااات 

ي هااةا المجااال المعااايت  الاادوليااة المفتوحااة  ااالتوافق مع
 
 حلول   

 ا 2021منتصف عام 

 ظائفالشباب والتكنولوجيا والو   
تتطلب عملية التحول الرقمي تنمية المهارات الرقمية لدى كافة 
ائح المجتمع وتوظيف ذوخ المواهاااااااب الرقمياااااااة وجاااااااةب  تف

ىل سااااااااوق العمه لسااااااااد الفجوة الناجمة ع  إصااااااااحاب المهارات أ
  الحكومة وضااع ذطا التطورات التكنولوجيةا لةا يتوجب ع

وطنياااة لتطوير المهاااارات الرقمياااة للشاااااااااااااابااااب وبنااااء ب ناااة مواتياااة 
ي االقتصاااااااااااااد 

 
لدبت ار وروث المبادرة واسااااااااااااتحدات فرص العمه  

ا   الرقمي
وم  اااااااااااااف وعليااا ا تعماااه الحكوماااة م  ذدل الو ارة ع  تنفياااة م ا

-2020الشاااباب والتكنولوجيا والوظائف لمدة ذمس سااانوات )
وم إىل ذلق (ا حيع يهدف ال2025 ااااف فرصاااااة عمه  30,000م ا

ي ذلن 
 
ي الساااااااااااااانوات الخمس القاادماةا  ماا  

 
جادلادة للشاااااااااااااابااب  

ي مجاالت العمه 30النساء )
 
٪( والدجني   السوريي   الناشطي    

ا ورقمناااااااة معاااااااامدت الااااااادفع الحكومياااااااة٪(ا 15الرقمي الحر )
ي  20اسااااااااااااااتقطااااب حواىلي  اااإلضااااااااااااااااافااة اىل 

 
مليون دوالر أمريكي  

  القطاااام الخااااص للخااادماااات الرقمياااةا اساااااااااااااات ماااارات جااادلااادة م
ي 
ي م  القطااااااام الرقمي األردن 

وتحسااااااااااااااي   فرص الاااااادذااااااه المتااااااخنر
 وتوسيع الخدمات الرقمية الحكوميةا 

ات السلبية لجائحة  ي ظه استمرار التخرت 
 
تدر  الحكومة أن   

كورونا وما نج  عنها م  تداعيات وتطبيقات لمفاهي  التباعد 
ة التحول الرقمي وتوفت   الجسدخ والتعل  ع  ُ عدا ولدع  مست 

المهارات الرقمية لدى طدب المدارسا ومع وجود  سبة 
أجه ة األردنية ال لملكون  م  طدب المدارس الحكومية)٪(16

 لدراسات متعددةا
ً
نت وفقا   موصولة  اإلنتر

 نموذج م اىلي لتحويه أنظمة ففن هنالن حاجة ماسة لتقدل 
المعتمدة ع  الكتب المدرسية والتفاعه بي   التقليدلة التعلي  

أنظمة عرصية قائمة ع  تقنيات رقمية تع    إىلالمعل  والمتعل  
ا الةخ  م  تجربة المتعل  م  ذدل التحول نحو التعلي  الرقمي
يتيح للمتعلمي   فرصة الوصول إىل حلقة مت املة م  المعلومات 

المتعلمي   والمعارف م  جهةا ويضم  م  جهة أذرى تهينة 
ي لساعده  

لمواسبة أحدت التقنيات وامتد  أه  المهارات النر
ي المجتمع واالقتصادا 

 
ي أداء دور فاعه  

 
  

بااياااااااة والااتااعاالااياا   تااكااّرس الااحااكااوماااااااة ماا  ذاادل الااو ارة وو ارة الااتر
وبااااالتعاااااون مع القطااااام الخاااااص جهودهااااا م  أجااااه توفت  فرص 

يمياااااااة التعلي  المرن للجميع وعتة مختلف المجااااااااالت  التعل
ي والدورات التعليمية 

ون  والمهارات وباالعتماد ع  التعل  اإللكتر
ي هةا المجال ستعمه الحكومة المقدمة عتة شبكة اإل 

 
نتا و  نتر

ع  توفت  البنيااااة التحتيااااة الد مااااة للتعلي  ع  ُ عااااد م  أجه ة 
ي والصاااااااااااااايانة الدورية إحاسااااااااااااااوبية وسااااااااااااااعات 

نت والدع  الفن  نتر
نصاااااااااااااااات التعليمياة الرقمياة الاداعمة ىل المإلألجه ة  ااإلضاااااااااااااااافاة 

لكافة الطلبة عتة أرجاء  لعملية التعلي  ع  ُ عدا وجعلها متاحة
 ا 2021م  عام  األول ما ال يتجاو  نهالة الربااع  المملكة

وم  اااااف ىل تنشاااااايا إلساااااا  الحكومة مم لة  الو ارة م  ذدل الم ا
ي المملكااة م  ذدل 

 
ي القطااام الرقمي  

 
ّ العر  والطلااب   ي جاااننة

 :  مكوني   أساسيي  
 
ي األردندعم توفتر  -لمكون األول ا

 
 المهارات الرقمية ف

   دع  تنمياااة المهاااارات الرقمياااة  قياااادة القطاااام الخااااص م
ي للمهارات لتكنولوجيا 

ذدل لساهيه إ شااء المجلس الوطن 
ي  ا((NSC-ICTالمعلوماااات واالتصااااااااااااااااااالت 

ككياااان قاااانون 
مساااااااااااااتقه )مالًيا وإدارًيا(ا  خغلبية أعضااااااااااااااء مجلس إدارة م  

ي القطام القطام الخاص وأصاااااحاب المصااااالحة ال
 
رئ،سااااايي    

: )إجراء تقييماااااات جااااااناااااب العر   العااااااما للقياااااام  ماااااا ل ي
ي األردنب وضااااااااااااااع معايت  مهنية 

 
والطلب للمهارات الرقمية  

وطنياااةب تااخهياااه مقاااد ي ذاادمااات التااادرياابب اذتياااار مقاااد ي 
اااااااااااااف  ذدمات التدريب والتعاقد معه ب إ شاااااااااااااااء واعتماد و  ا

نتب القيام  خ شاااااااطة ت وعية وطنيةب مواد التدريب عتة اإلنتر
ي الرصاااااااااااد والتقيي ب إ شااااااااااااء نظام شاااااااااااامه إلدارة 

 
االنخراط  

 للمستفيدي ا (  (CRMعدقات العمدء 

  تعزي  كفاءات المهارات الرقمية لطدب المدارس الحكومية
ي مادة  12-7م  الصااااااااااااااف 

 
حيع ساااااااااااااا ت  تحدلد ال غرات  

ي المادارسا وتطوير مسااااااااااااااااق ذااص 
 
الحااسااااااااااااااوب الحاالياة  
وتااااااادرياااااااب المعلمي   ع  الااااااادورات   اااااااالمهاااااااارات الرقمياااااااةا

ها  طريقة منهجية عتة الفصاااااااول الدراساااااااية  ااااااف الجدلدة و  ا
 .العامة

  ي المجتمعاات المحلياة م  ذدل
 
توفت  مسااااااااااااااااحاات عماه  

تجهت   ردرة إىل ذمساااااااااااااة مراس  تكنولوجية تعمه بإدارة م  
القطاااام الخااااص كمسااااااااااااااااااحاااات لتطبيق المهاااارات الرقمياااةا 
  الةخ لخدم المدربي   وأصحاب 

ومساحات العمه المشتر
ي 
ا ومنظمات المجتمع المدن   ((CSOsاألعمالا والرياديي  

كاتا والتعاقد م  ا  لباط  للعمليات التجارية لل ف

  
 



 
 

 

 
  

ي 
 
ي الق طططا  الرقمي والمطططدمطططات -المكون الثطططا 

 
دعم التوسططططططططططططططع ف
ي األردن 

 
 الحكومية الرقمية ف

  كات الرقمية اااااااااف دع  التوسااااااااااع والوصااااااااااول إىل األسااااااااااواق لل ا
والمنصات الرقمية وذلن م  ذدل توفت  الكفاءات الد مة 
كات  اااااااااااااف لةلن وتقدل  الحواف  المادلة لدع  ذطا نمو ال ا

ي بناء وتوساااااايع
 
نطاق أ شااااااطتها وذلق فرص عمه  الرقمية  

 
ّ
ي محليةا كما س ت  ت،ست  الوصول إىل فرص مد

 
رة للدذه  
مختلف األ شااااااااااااااطة االقتصاااااااااااااااادلة التقنية وغت  التقنية م  
ذدل المنصاااااااااااااات الرقمية وساااااااااااااوق العمه الحر ولساااااااااااااهيه 

 وصول النساء والشباب إىل هة  المنصاتا 

  كات دع  التحول الرقمي لتقدل  الخدمات للمواطني   وال ف
وذلن م  ذدل أ شطة الدع  المصممة لتحسي   الوصول 
ونيااااااة المختااااااارة وجودتهاااااااا   إىل ذاااااادمااااااات الحكومااااااة اإللكتر
 اإلضاااااااااااااافة إىل تحساااااااااااااي   جودة الخدمة وكفاءتها م  حيع 
ي ساااااياساااااات 

الت لفةا كما سااااا ت  مسااااااعدة الحكومة ع  تبن 
ي نماذج 

تمنح القطام الخاص فرصااااااااة لدبت ار م  ذدل تبن 
 تفيد م  قواعد البيانات الحكومية المفتوحةا أعمال لس

  دع  رقمنااااة الماااادفوعااااات م  ذدل توفت  البنيااااة التحتيااااة
ي ذلن تحدلد الهوية والتوقيع اإل

 
ورية  ما   ااااااااااااا  ا الرصا ي

ون  لكتر
ومنصاااااااات نظام الدفع الرئ،سااااااايةا كما سااااااا ت  تعزي  الت امه 
ورية  اااااااااا  والعمليات التجارية واإلجراءات والساااااااااااياساااااااااااات الرصا

ا لتسهيه عملي  ات الدفع لدى المواطني  
 

 المدمات الحكومية الرقمية
 

عملااااااات و ارة االقتصاااااااااااااااااااااد الرقمي والرياااااااادة م  ذدل برناااااااامج 
ونية ع  تطوير البنية التحتية الداعمة للتحول  الحكومة اإللكتر
ي الد م للمؤسااااااااااااااساااااااااااااااااات الحكومياااة 

الرقمي وتقااادل  الااادع  الفن 
ا وم   ه  أإلعاااااااداد وتنفياااااااة ومتاااااااا عاااااااة ذطا التحول الرقمي

ونيااااة لتطوير الب نيااااة التحتيااااة انجااااا ات برنااااامج الحكومااااة اإللكتر
توفت  الحوسااااااااابة الساااااااااحابية الحكوميةا الهوية الرقميةا منصاااااااااة 
اااااااااااااياااااااااع  إدارة إجاااااراءات الاااااخااااااادمااااااااتا مااااانصاااااااااااااااااااااة الاااااتاااااطاااااويااااار ال ا

ي الحكو ي وذلاان لتوحيااد (  (RADللخاادمااات
ونظااام الربا البين 

ي عمليااة التحول 
 
البنيااة التحتيااة وتوفت  الوقاات والجهااد والمااال  

ا كما عملت الو ارة ع  إعادة ه ( 510ندسااااااااااااااة اجراءات )الرقمي
ي 
ذاادمااة وأتمتااة وإطدق مجموعااة م  الخاادمااات الحكوميااة النر

عمااااال وذلاااان للتسااااااااااااااهيااااه ع  المواط  م  ته  المواطني   واأل 
 358الشفافية وت افؤ الفرص حيع ت  إطدق أ ذدل تعزي  مبد

ونية لغالة شهر يب   ا 2020ذدمة إلكتر
وني ي الو ارة لس  الحكومة م  ذدل برنامج الحكومة اإللكتر

 
ة  

إىل تحسااااااااااااااي   عملياااااة تقااااادل  الخااااادماااااات الحكومياااااة م  ذدل 
عادة هندساااااة اجراءات الخدمات الحكومية لتقليه إاالساااااتمرار ب

وقت إنجا  الخدمة وإلغاء األ شاااااااطة ذات القيمة غت  المضاااااااافة 
ي عتة قنوات رقميااااة ذكياااإوتقاااادل  الخاااادمااااات بشاااااااااااااا ااااه 

ون   ةلكتر
يا تضم  الوصول األم ه إىل تلن الخدمات بش ه سلس و س

ائح المجتمع  ع  مدار الساااااااااااااااعة وم  أخ م ان م  قبه كافة تف
اتيجية برنامج الحكومة  مما لحقق تطلعات المسااااتفيدي  واسااااتر

ونيةا   اإللكتر
تطلااااب الحكومااااة م  الو ارة والجهااااات الحكوميااااة االسااااااااااااااتمرار 
بتحويه الخدمات الحكومية إىل ذدمات حكومية رقمية فاعلة 

ع المتطلبااااات والمواصاااااااااااااافااااات تقوم ع  بنيااااة تحتيااااة تتوافق م
المواطني   وتحقيق  ةالعااااالميااااة لاااادع  التنميااااة وتحسااااااااااااااي   حيااااا

الرفاااااهيااااةا حيااااع تعمااااه و ارة االقتصاااااااااااااااااااد الرقمي والريااااادة مع 
الو ارات والمؤساااااااااساااااااااات الحكومية  االساااااااااتناد إىل مجموعة م  
ي تتوافق مع 

ي التحول الرقمي والنر
 
المباااااادئ الااااادولياااااة العااااااماااااة  

 : ي وهي
 السياق األردن 

 
 

 منصة خدمات تفاعلية 
تعماااااه الو ارة ع  توفت  منصااااااااااااااااااااة ذااااادماااااات 
ونية  تفاعلية م  ذدل بوا ة الحكومة االلكتر

 وتطبيق سندا 
  

 leaving no) خدمات شاملة ال تغفا أحد
one behind)   

تعمااااه الو ارة ع  االذااااة  عي   االعتبااااار جميع 
تطوير ذااااااادماااااااات فناااااااات أبنااااااااء المجتمع عناااااااد 

ي الااحااكااو ي 
ون  وناايااااااااة والاامااحااتااوى االلااكااتر االلااكااتر
 وتلبية احتياجات الفنة العظم منهاا 

 (digital by default)خدمات رقمية المنشأ 
 Onceطلططا البيططانططات لمرة واحططدة فق  )

only principle) 
ي تهاادف اىل طلااب البيااانااات الد مااة لمرة 

والنر
واحاادة عنااد تقاادل  الخاادمااة ومشااااااااااااااااااركتهااا مع 
ي المؤساااااااااااااساااااااااااااات الحكوميةا حيع عملت 

 ا ر
ي ليت  

الو ارة ع  بنااااااء منظوماااااة الربا البين 
م  ذدلها مشااااركة البيانات مع المؤساااساااات 
 الحكومية وفق المعايت  والضوا ا المعتمدةا 

  

ي احتياجات المستفيدين خدمات بسي ة ورسيعة ت لن 
 وتحقق رضاهم

تعمه الو ارة ع  اجراء إعادة هندسااااااااااااااااة اإلجراءات قبه 
ونيااااة وذلاااان  الساااااااااااااااات  بااااإجراءات اتمتااااة الخاااادمااااات اإللكتر
ي احتياجات المساااااااااااااات مري   لتوفت  ذدمات م سااااااااااااااط  لتنة

 وفق معايت  رحلة المستخدم المعتمدةا 
  



 
 

 

 
 
  

 المشاركة المجتمعية الرقمية
ي عملية  الرقميةالمشاركة المجتمعية تتيح 

 
الفرصة للمساهمة  

حات والمدحظات وإ داء  صنع القرار م  ذدل تقدل  المقتر
اآلراء  استخدام التكنولوجيا وأدوات المشاركة المجتمعية 
ي تحقيق أهداف الحكومة وتعزي  

 
ي لها أرر كبت   

الرقمية والنر
مة بتوفت  قنوات الشفافية والمساءلةا ولهةا قامت الحكو 

ونية مختلفة م ه منصة  خدمت   ومنصة رضام   تواصه إلكتر
ي  يُهمنا 

ومنصة الرسائه  وقّي  تجربتن ومرك  االتصال الوطن 
ة ائح المجتمع م  إ داء يرائه  النصية القصت  ا لتمكي   كافة تف

ي تحسي   جودة تقدل  الخدمات 
 
حاته  وهو ما يسه    ومقتر

 الحكومية وبالتاىلي رفع مستوى رضا المتعاملي   ولسهيه حياته ا 
م الحكومة م  ذدل الو ارةت ي ي للمشاااااااركة  لتر 

اااااف بإعداد إطار ل ا
ة  ونية ذدل فتر اتيجية  3اإللكتر شاااااااااااااهور م  تارياااا  إقرار االساااااااااااااتر

ي المدحظاات والردود م  
وعرضااااااااااااااا  لدسااااااااااااااتشاااااااااااااااارة العاامة لتلقر

ا لرفع  لمجلس الو راء إلقرار ا   أصحاب العدقة والمهتمي  
تطلااب الحكومااة م  الو ارة ووحاادة تطوير األداء المؤساااااااااااااا ااااااااااااااي 

ي رئ
 
اسااااااااة الو راء دراسااااااااة واقع الحال فيما يتعلق والسااااااااياسااااااااات  

ونية و  ف التقارير حول  إحصائيات   البوا ات الحكومية اإللكتر
ا والعمه ع  تحساي   بشاا ه مسااتمر  التفاعه ع  تلن البوا ات

ونية متخصصة  اث يليات لتطويرهاا وبناء بوا ة الكتر أداءها واقتر
وفق الممارسااات الدولية  المجتمعية الرقميةوموحدة للمشاااركة 

ي مجال الفضاااااااااااا
 
المشاااااااااااااركة  ا ووضااااااااااااع ذطة تدري ية وتوعوية  

ي القطام العاما  اإلضااااااااااااااافة إىل إعداد لمواطني   و لرقمية لا
موظق 

األدلة اإلرشاااااااااااااادلة المناسااااااااااااابة للجهات الحكومية لتفعيه أح ام 
ي ي للمشاااااركة 

اااف وبما يشاااامه ذلن  المجتمعية الرقميةاإلطار الت ا
وضااااااااع دليه ارشااااااااادخ للجهات الحكومية للتعامه مع منصااااااااات 

 االجتماعي ورفع  لمجلس الو راءا  التواصه

 إدارة التغ تر 
تدر  الحكومة حج  التغيت  المرافق لعملية التحول الرقمي  ما 

ي طرق واجراءات العمااه وطريقااة تفكت  
 
ي ذلاان التغيت   

 
األفراد   

 
ّ
التغيت  ال  والمفااااااااهي  والمهاااااااارات والكفااااااااءات المطلوباااااااةا وأن

 إلحدت ع  مساااااااتوى المؤساااااااساااااااات 
ّ
ع  مساااااااتوى  إذا حدت ل

ة التحول الرقمي مجموعة  األفرادا إذ تواج  إدارة التغيت   ي مست 
 
 

ي عدمم  التحدلات تتم ه 
 
ي الجهات الحكومية   

ارتياث موظق 
ات وتخوفه  م  ذساااااااااااارة  إىل وظائفه   اإلضاااااااااااافة اتجا  التغيت 

ي فه  دور و ارة االقتصااااااااااااااااااااااد الرقمي والرياااااااادة لااااااادى  الل س
 
 
ا   المواطني  

المتعلقة  التحول  ومة أن مسؤولية إدارة التغيت  لةلن ترى الحك
كااة بي   الو ارة والو ارات األذرى الرقمي 

 اهي مسااااااااااااااؤوليااة مشااااااااااااااتر
ي 
 
وبمراقبة ومتا عة م  تطوير األداء المؤساااااا ااااااي والسااااااياسااااااات  

 رئاسة الو راءا 
ي الجهااات 

 
ي نموذج حاادلااع إلدارة التغيت   

تطلااب الحكومااة تبن 
ية يرتك  ع  المحاور التالية )التوع الحكومية ولدى المواطني   

ا إ ااالحاااجااة  ي المشاااااااااااااااااركااة ودع  التغيت 
 
ا بناااء الرغبااة   ىل التغيت 

ا تنميااة القاادرة ع  تنفيااة التغيت   تطوير المعرفااة  كيفيااة التغيت 
ا ال ي م ان (بش ه يو ي

 
 تعزي  إل قاء التغيت   

ات م  قبه المواط   ي التغيت 
وذلن بهدف تحساااااااااااي    سااااااااااابة تبن 

لجهات المشاااااااااركة وكوادر المؤسااااااااسااااااااات الحكومية والو ارات وا
وتقليه حج  المقاومة المتوقعة م  الجهات الساااااااااااابق  ألذرىاا

ذدل وضااااااااااااااع ذطاااة عملياااة لمعاااالجاااة المساااااااااااااا باااات  ذكرهاااا م 
ىل إىل تعزي  التغيت  حنر ال لعود األفراد إ اااإلضااااااااااااااااافااة  المحتملااة

 ا األساليب واإلجراءات القدلمة و يادة  سبة نجاث المشاريااااع
م الو ارة  اتبام ت طريقة ممنهجة لتطبيق إدارة التغيت  وتقدل  لتر 

ي بناء وتطبيق 
 
الدع  الد م للجهات الحكومية لمسااااااااااااااااعدته   

 هااة  المنهجيااة داذلياا
ً
ا ع  أن تتضاااااااااااااام  منهجيااة إدارة التغيت  ا

ويااااج  ذطة المشاااااااااااااااركة للجهات المعنية وذطة التواصااااااااااااااه والتر
ي وذطة للتدريب وتطوير المواهب 

وذطة لرفع مسااااااااااااااتوى التبن 
 ىل دراسات تقيي  أرر التوقعا إضافة  اإل 

اتيجياااااة شاااااااااااااااااااملاااااة إلدارة التغيت  
م الحكوماااااة باااااإعاااااداد اسااااااااااااااتر تلتر 

ي الااتااحااول الاارقاامي ذاادل  الاامااؤساااااااااااااا ااااااااااااااي 
 
أشاااااااااااااااهاار ماا  إقاارار  6 
اتيجية وضااااااااامان فعالية تطبيقها  األردنية للتحول الرقمي  االساااااااااتر

ام بها ع   ن تقوم الو ارة  قيادة األ شطة الداعمة أومراقبة االلتر 
 ا ها لتنفية

 

 
 

 إدارة الموارد الحكومية
حااادت عملياااة التحّول الرقمي ع

ُ
ي القطاااام ت

 
ناااد تنفياااةهاااا بنجااااث  

 
ً
واسااااع النطاق ع  صااااعيد االقتصاااااد والمجتمعا ولدى العام أررا

مؤسااااسااااات القطام العام فرصااااة اساااات نائية إلدذال التحساااا نات 
ع  ذااااادمااااااتهاااااا لطرث الحلول المسااااااااااااااتاااااداماااااة  اااااخقاااااه الت ااااااليف 
ا وذلاان م  ذدل التقنيااات  التشااااااااااااااغيليااة و يااادة  ساااااااااااااابااة التوفت 

ي 
ي رقمنة  تقدم للقطام العام فرصااااااااااة غت  مساااااااااابوقة الرقمية النر

 
 

ي 
 
النهو  ال ساااااااااااااايماااا عنااد  العملياااات الااداذلياااة والمساااااااااااااااااعاادة  

االعتماد ع  أه  التقنيات وتحليه البيانات الضااااااااااااااخمة والبن  
التحتية للحوساااااااااابة السااااااااااحابيةا وتطوير القدرات المطلوبة م ه 

 المهارات وال قافة واإلدارةا 
 



 
 

 

 
 

ي ل  يتحقق ع  مستوى المملكة إال بتحقيق التحول داذه القطام العاما تطلب الحكومة وحيع أن مفهوم التحول ا
لرقمي الحقيقر

القطام العام وأتمتة  ةم  الو ارة تقدل  منظومة مركزية إلدارة وتخطيا الموارد المؤسااااااسااااااية الحكومية تهدف إىل رفع إنتاجية وكفاء
ي بي   مختلف الدوائر واألقساااااااااااااام الداذلية والجهات الحكومية 

ون  العمليات الحكومية األسااااااااااااااساااااااااااااية إلنجا  المعامدت بشااااااااااااا ه إلكتر
  م  االنتقال نحو حكومة ال ورقيةا 

ا
مك
ُ
 الخارجية وت

 
 
ّ
الحدي ة كالمنصاااات الساااحابية لتساااهيه عملية االساااتخدام م   م ه هة  المنظومة لجب أن تعتمد ع  التقنيات تعتقد الحكومة أن

ي القطام العام وأن تتمتع  المرونة الكافية إلضاااااااااااااااافة الجهات
عمه ع  توحيد تأن الحكومية عليها بسااااااااااااااهولة وتعةا و  قبه موظق 

ي الدولةا 
 الضوا ا ويلية عمه اإلجراءات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مركزية لموظق 

 
ّ
ي القطاااام العاااام وتعزي  بنااااء  تعتتة الحكوماااة أن

 
ي ذفض الت ااااليف وتحقيق التحول الرقمي  

 
هاااة  المنظوماااة ساااااااااااااايوفر أداة مهماااة  

ي صااااااااااناعة القرار حيع توفر البيانات الدقيقة 
 
 األداء الحكو ي و يادة االنتاجيةا كما وسااااااااااتسااااااااااه   

الشاااااااااافافية والمساااااااااااءلةا وتحسااااااااااي  
 
 
 أصي 

ً
ه والمحدرة لصنام القرار  اعتبارها ج ءا ا إضافة اىل تعزي ها للمشاركة المجتمعية الرقمية وتوفت  ي

 ا م  نظام المعلومات الوطن 
 للمعلومات والبيانات للمواطني   والمستفيدي  م   اح ي   ورواد األعمالا 

م الحكومة بوضاااع هة  المنظومة قيد التنفية  وتطلب م   2021قبه  دالة العام الجهات والمؤساااساااات الحكومية كافة  م  قبهتلتر 
 يق ذلنا قخاذ اإلجراءات الد مة لتحتالو ارة ا

 


