
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 فذي متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للذذكاء االصذطناعي واالاذراف علذت التقذد
.تنفيذ مشاريع ومبادرات الخطة التنفيذية

:وصف املشروع

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

.مفصل ودوري

:والنتائج ومؤارات 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

لعمفعاليةعلتوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعيالذكاءتغلغلقياس
فيمساهمتهونسبةاالقتصادي،النموفيومساهمتهوالخاصالعامالقطاعين

.GDPاإلجمالياملحليالناتج

:وصف املشروع

ملعفعاليةعلتوتأثيرهعامبشكلاململكةفياالصطناعيالذكاءتغلغلقياس
أعداددراسةويشمل:االقتصاديالنموفيومساهمتهوالخاصالعامالقطاعين
ئةالنااالشركاتوعدداالصطناعي،بالذكاءالعالقةذاتالتخصصاتفيالخريجين
األعمالريادييأعدادعملها،فياالصطناعيالذكاءأدواتتوظفالتيوالقائمة

حاثواألبالباحثينأعداداالصطناعي،الذكاءباستخدامأفكارهمبتطويراملهتمين
مساهمةنسبةقياسومحاولةاالصطناعي،الذكاءمجاالتفياالختراعوبراءات
.GDPاإلجمالياملحليالناتجفياالصطناعيالذكاء

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

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

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع

الحوكمة
الرقم 

2022 مشروع قياس جاهزية القطاع العام 
للذكاء االصطناعي

3

:أهداف املشروع

ذههحالواقعوتقييماالصطناعي،الذكاءلتبنيالوطنيةاملؤسساتجاهزيةقياس
ماقدالسيرلكيفيةمؤسسةلكلمؤسسيةباستراتيجياتللخروجاملؤسسات

اتاملؤسسهذهلتحويلمؤسسيةعملبخططوالخروجاالصطناعيالذكاءبتطبيق
.بالبياناتومدارةاالصطناعيالذكاءعلتقائمةمؤسساتالت

:وصف املشروع

املعنيةالحكوميةالجهاتمعبالتعاونوالريادةالرقمياالقتصادوزارةباارت
يةالبندراسةخاللمنالعامللقطاعالحاليالواقععلتللوقوفاملشروعهذاتنفيذ

راتيجياتباستللخروجوذلكالبشرية،والكوادرالبياناتوتقييمللمؤسساتالتحتية
والذياالصطناعيالذكاءبتطبيققدماالسيرلكيفيةمؤسسةلكلمؤسسية

.كاملبشكلاالستراتيجيةهذهتنفيذعلتينعكسسوف

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 قذدما نحذو محذو األميذة فذي مجذال
الذذذكاء االصذذطناعي، مذذن خذذالل التعريذذف بالذذذكاء االصذذطناعي والبيانذذات بطريقذذة 

رهذا مبسطة، والتوعيذة بأهميذة وايجابيذات تقنيذات الذذكاء االصذطناعي والبيانذات وأث
.االقتصادي واالجتماعي

:وصف املشروع

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

تنظذذيم حمذذالت ترويجيذذة فذذي جميذذع وسذذائل اإلعذذالم املتذذوفرة، للتعريذذف بالذذذكاء
الذذكاء االصطناعي والبيانات بطريقة مبسطة، والتوعية بأهمية وايجابيات تقنيذات

ات االصطناعي والبيانات وأثرها االقتصادي واالجتماعي، وعقد مذؤتمر سذنوي وفعاليذ
.وندوات دورية يشارك فيها القطاع العام والخاص

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

عدد الحمالت التوعوية واإلعالمية

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة



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

علتوتعريفهماالصطناعيالذكاءمواضيعفيالعامالقطاعملوظفيالوعيرفع
الحكومةتنويوكيفالتحدياتمنالكثيرحلعلتاالصطناعيالذكاءقدرة

.الوطنياالقتصادلتحفيزاستعمالها

:وصف املشروع

املبادرة،لهذهاملستهدفةالفئةتكونبحيث:الحكوميللموظفالوعيرفع
العملورشمنمجموعةتنفيذيتمبحيثالدولة،موظفيوجميعالعامالقطاع

وتهدفاالصطناعي،بالذكاءللتعريفالعامالقطاعملوظفياملختلفةوالندوات
التحدياتمنالكثيرحلعلتاالصطناعيالذكاءقدرةاظهارإلتاملبادرةهذه

.الوطنياالقتصادلتحفيزاستعمالهاالحكومةتنويوكيف

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

(سنوي3000)عدد املوظفين املستهدفين مقترح 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة



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

ريفوالتعوالبياناتاالصطناعيالذكاءأهميةعلتأيضاالضوءوتسليطاالصطناعي،
دراسيةوحداتاكلعلتوذلكاالصطناعي،الذكاءألخالقياتالوطنيبامليثاق

عليموالتالتربيةوزارةمعبالتنسيقوذلكاملدرسية،املناهجإلتتضافمتخصصة
.للمناهجالوطنيواملركز

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

رمناهج مطورة في الحاسوب واملهارات الرقمية للصفوف من السابع الت 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 علت مستوى البكالوريوس والدراسات -
العليا 

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

:وصف املشروع

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

.اصةلجميع التخصصات، وذلك بالتنسيق مع املؤسسات التعليمية الحكومية والخ

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 

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
املراكزفياألفراديحتاجهاالتيالرقميةاملهاراتعلتاملبنيالتقنيالتعليم

.االردنفيالتقنيالتعليمتقدمالتيواملؤسسات

:وصف املشروع

للذكاءاالساسيةاملفاهيميتناولوالتقنياملهنيللتدريببرامجتصميم
ياالصطناعالذكاءمجالدخولفيالراغبيناالفرادبتأهيليقومبحيثاالصطناعي

ياملهنالتدريبمؤسسةمعبالتنسيقوذلك.العامةالثانويةبعدمامرحلةفي
.والتقنيةاملهنيةاملهاراتوتطويرتنميةوهيئة

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

(برامج3مستهدف تصميم )عدد البرامج التدريبية املستحدثة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
مؤسسة التدريب املهني 

هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2023-2024 بناء قاعدة ااملة 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

ت تطوير الكفاءات الوطنية للحصول علت نوعية متميزة قادرة علت املنافسة عل-
.املستوى اإلقليمي والدولي

:وصف املشروع

اداألفريكتسبهاأنيجبالتياملهاراتألهماملهنيةللمعاييرااملةقاعدةبناء
علتاملنافسةقدرةلديهميكونولكياالصطناعيالذكاءعالمإلتللولوج

وتطويرتنميةهيئةمعبالتنسيقوذلكاالصطناعي،الذكاءمجالفيالوظائف
.العالقةذاتوالجهاتوالتقنيةاملهنيةاملهارات

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

اعداد املعيار املهني ملهن الذكاء االصطناعي

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

"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 علت املفاهيم -
األساسية في الذكاء االصطناعي وكيفية استخدامها وتطبيقها في املجاالت 

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

ذات العالقة
ت تطوير الكفاءات الوطنية للحصول علت نوعية متميزة قادرة علت املنافسة عل-

.املستوى اإلقليمي والدولي

:وصف املشروع

راتمهاوفياملعلوماتتكنولوجياتخصصاتفيالتخرجحديثيمنعددتأهيلرفع
الذكاءفيالجديدةاملهاراتواكسابهمالبياناتوعلماالصطناعيالذكاء

وكيفيةاالصطناعيالذكاءفياألساسيةاملفاهيمعلتوالتعرفاالصطناعي
تالكفاءاورفعالقدراتبناءبهدفاملختلفة،املجاالتفيوتطبيقهااستخدامها
.العالقةذاتوالتقنياتاالصطناعيالذكاءمجالفيالوطنيةواملهارات

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 

مع الجهات ذات العالقة 



مشروع بطاقة 
املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع الهدف االستراتيجي  الرقم 

2025-2027
انشاء قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي 
علت 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 علت 
األبحاث التطبيقية ذات األبعاد الوطنية والتي سوف تشكل الحلول املستقبلية ألهم 

. املشاكل التي تعاني منها القطاعات ذات األولوية

:وصف املشروع

ث انشاء قاعدة بيانات ديناميكية تحتوي علت الباحثين األردنيين ومجاالت البح
لديهم في الذكاء االصطناعي، وذلك من خالل املركز الوطني لإلبداع والبناء علت 

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 ومؤارات األداء الرئيسية
عدد الباحثين املشمولين

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

ة الجهات ذات العالقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واملؤسسات البحثي
.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 علت 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 (وراات سنويًا6)من ورش العمل والندوات املتخصصة

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

.والتحديات الوطنية في القطاعات الرئيسية

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية
عدد الوراات املعقودة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
(املجلس االعلت 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 ومؤارات األداء الرئيسية
عدد املراكز املستحدثة

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



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 اراكات فاعلة بين األوساط األكاديمية والحكومية والخاصة لتسريع -

التقدم في الذكاء االصطناعي

:وصف املشروع

ذاتالصناديقتوجيهخاللمنوذلكالعلمية،البحثيةللمشاريعاملقدمالدعمزيادة
والبياناتاالصطناعيالذكاءألبحاثالدعمنسبةلزيادةالعلميبالبحثالعالقة

علتسريوالخاصةوالحكوميةاألكاديميةاألوساطبينفاعلةاراكاتإنشاءبهدف
.االصطناعيالذكاءفيالتقدم

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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



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 ومؤارات 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 ومؤارات األداء الرئيسية

اعداد املعايير الالزمة

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

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 
وزارة االستثمار 

الجهات ذات العالقة



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 إلت آخر لالستفادة من الحوافز حسب مستوى الت

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
تصنيفهمعلتبناءالحكومية

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت



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

19

:أهداف املشروع

خلق جيل جديد من رواد األعمال في مجال الذكاء االصطناعي القادرين علت 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 علت الوطن لتغطي جميع املحافظات األردنية

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

عدد محطات املعرفة املفعلة واملعززة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع اركات القطاع الخاص



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

20

:أهداف املشروع

قات تعزيز االستثمار الحكومي للشركات الناائة والقائمة والتي تقوم علت 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 الناائة والقائمة التي تقوم علت تطبيقات الذكاء االصطناعي، وإعط

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

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

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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

21

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

:وصف املشروع
منمجموعةإيجادخاللمنوذلك"االصطناعيالذكاءفياالبتكارمختبر"مشروع

ةاملتخصصالتقنيةاألدواتتوفر،(أونالينتكونممكن)املتخصصةاملختبرات
منيقية،تطبمشاريعالتالبحثيةاألفكاروتحويلاالصطناعيالذكاءمشاريعلتنفيذ

يادييروتشجيعواألكاديمي،والخاصالعامالقطاعبينللتشبيكبوابةتوفيرخالل
ههذبتزويدالوزارةتقومحيثإليهاالوصولوتسهيلالبياناتالستخداماألعمال

اتوإجراءاطروفقالبياناتمالكيوبينبينهااتفاقياتتوقيعخاللمنالبيانات
تخدامهاالسوذلكالغرضلهذاتعدتجريبيةببيئةالرياديينوتزويداألمر،لهذامحددة

.املجاالتمختلففياالصطناعيالذكاءعلتتعتمدأعمالنماذجبناءفي

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية
عدد املستفيدين من املختبر

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



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

22

:أهداف املشروع
نعاالصطناعي،بالذكاءواملهتميناألفكاريمتلكونالذينالريادينقدراتبناء-

لبشكاملعدةوالعمليةالنظريةالتدريبيةالبرامجمنملجموعةاخضاعهمطريق
نممجموعةمعوبالتعاوناالصطناعيوالذكاءالريادةبينماالتكامليحققيكامل

.االصطناعيالذكاءفيأعمالرياديلتخريجوذلكواملختصيناألكاديميين
مةالناظوالقوانينالشركاتتسجيلأساسياتعلتوتعريفهمالرياديينتدريب-

تخدمناائةاركاتتأسيسعلتقادرينليكونواتأهيلهميتمبحيثلذلك،
.الوطنيةاالحتياجات

:وصف املشروع
وتخريجتدريبيستهدفوطنيمشروعوهو(االصطناعيالذكاءريادة)مشروع
التالرياديةأفكارهمتحويلعلتقادرينليكونواسنويبمعدلأعمالرياديين

.قدراتهموبناءالريادينتدريبخاللمنتطبيقيةناائةاركات

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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

23

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

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

الذكاء االصطناعي 

:وصف املشروع
بحيثقللتطبيقابلةمشاريععنهاينتجبحيثسنويبشكلهاكاثونمسابقةعقد

املشاكلمنعددطرحخاللهامنيتمالوطنية،والتحدياتاملشاكلحلتستهدف
هذهتستهدفبحيثاألولوية،ذاتالقطاعاتتواجههاالتيالحقيقيةوالتحديات
علتتعتمدابتكاريةحلولإلتالوصولخاللهامنويتمالناائةالشركاتاملسابقة

لةاملشكنوعيةحسبمحددةوحوافزدعمتخصيصيتمبحيثاالصطناعي،الذكاء

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية
عدد مسابقات الهاكاثون املعقودة-
عدد املشاركين في املسابقات-

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



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

24

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

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 ومؤارات األداء الرئيسية
أو ورش العمل والندوات املنعقدة/ عدد الحمالت اإلعالمية 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة



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

25

: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 ومؤارات 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

26

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

االصطناعي

:وصف املشروع
الذكاءبتطبيقالعالقةذاتوالتنظيميةالتشريعيةالبيئةوتحديثومراجعةدراسة

يالتالتشريعاتألهمطريقبخطةالخروجيتمبحيث،-الحاجةدعتإذا-االصطناعي
علتأثرالهيكونأنيمكنوالتيالتشريعاتبينالتداخلمدىوتبيانالتعديلتحتاج

.االصطناعيالذكاءتطبيق

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

: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 تحديد أقرب موقع للخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الرقمية
27

:أهداف املشروع
تسهيل وصول املواطن الت أقرب موقع للخدمات الحكومية 

:وصف املشروع
تراخيص،مستشفت،صحيمركز)الحكوميةللخدماتموقعأقربتحديدامكانية

انعنو،الشخصيالعنوانعلتبناء(املسقفاتدفع،الضريبةمكاتب،املركبات
كانماآلليتحديدصالحيةمنالتطبيقوتمكينللتطبيقالحالياملوقعأوالعمل

Location)التواجدمعلوماتحسبالعملمكانوالسكن based analysis)نصحو
وانالعنتعديلامكانيةواملجمعةالبياناتتحليلخاللمنالعنوانتغييراملواطن

.املوحدالوطنيالسجلعلتالتطبيقخاللمن

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
28

:أهداف املشروع
تحسين خبرة املستخدم لتطبيق وموقع سند وتطوير الخدمات التي يقدمها 

:وصف املشروع
بياناتعلتاالعتمادخاللمنتطويرهاوسندلخدماتاملستخدمخبرةتحسين

وسندعلتاملواطناستخداماتألهمتوقعمنظومةبناءوتحليلهاواالستخدام
سهولوجودةتحليلخاللمنتواجههالتياالستخدامصعوبةواملشاكلاهم

.للخدمةالوصول

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 من تجديد التأمين وجواز 

السفر وغيرها
الخدمات الحكومية الرقمية

29

:أهداف املشروع

تنبيه وتذكير املواطن األردني بأماكن و مواعيد القيام بمعامالته الحكومية 

:وصف املشروع

مة،العاالقيادةاملدنية،واالحوالالترخيصوالصحيالتأمينمعلوماتعلتاالعتماد
عائلةالدفترتجديدالترخيص،التأمين،تجديدبموعدالتذكيرخاصيةمعالضريبة

اصدارواالنتهاءموعدحسبللضريبة،التقديموالعلمخدمة،السفروجوازات
علتضغطاالقلاالوقاتاستقراءحسبباملعاملةالقيامموعدوبمكاننصيحة
.الخدمةمركز

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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

30

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

(NLP)الصوتياو(Chatbot)النصيالحوارياالستعالمبإمكانيةسندتعزيز

تاالجاباتحسينمعاملوحدالوطنيالسجلمناستخراجهايمكنالتيللمعلومات
ائيةتلقتعبئةمعالحكوميةالخدماتملنصاتالتحويلوالذاتيالتعلمعلتبناء

الوطنيالسجلمنللمعلومات

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
31

:أهداف املشروع

تنبيه املواطن بمواعيد املطاعيم واملراكز الصحية املتوافر فيها املطاعيم 

:وصف املشروع

الصحيةاملراكزواملطاعيمبمواعيداملواطنلتنبيهاملدنيةاألحوالمعالربط
(سندخاللمن)الجدداملواليدمعلوماتمعالربطخاللمناملطعومفيهااملتوفر

ضاأيللكبارالصحةوزارةمنبهااملنصوحالفحوصاتواملطاعيماضافةامكانيةمع

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
32

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

علتاألقربالبديلاملكانإيجادفياالصطناعيالذكاءخوارزمياتاستخدام
الةحعلتاعتماداوذلكاملغناطيسي،الرنينأوالطبقيالتصويرخدمةلعملاملريض
بحثلالنتظار،الصحيلوضعهاآلمنةالزمنيةوالقترةالخطورةحيثمناملريض

األولويةاتاحةيتمالوقتوبنفساألاعةأجهزةعلتبعدالةالعملحجميتوزع
الحياة،إلنقاذسريععالجيتدخلستحتاجانهااملتوقعمنالتيالحرجةللحاالت

فيوحساسيتهادقتهاومدىالنماذجدراسةعلتاملشروعهذامراحلستقتصر
تنفيذهاقبلعلميةبطريقةفاعليتهاإلثباتالتنبؤات

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية
.سيتم تحديد مؤارات األداء عند بدء بتطبيق املشروع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصحة -
اركة 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
األاعة السينية الصحة

33

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

في تطوير نماذج لتصنيف حاالت مرض استخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي
محددة من خالل صور األاعة السينية تحديدا، بهدف التقليل من حاالت التحويل

رضت لخدمات التصوير الطبقي او الرنين املغناطيسي بهدف تنظيم آلية تحويل امل
ذا لهذه الخدمات وذمان توافرها ملستحقيها في الوقت املناسب، ستقتصر مراحل ه

املشروع علت دراسة النماذج ومدى دقتها وحساسيتها في التشخيص إلثبات 
.فاعليتها بطرقة علمية قبل تنفيذها

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية
.سيتم تحديد مؤارات األداء عند البدء بتطبيق املشروع

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



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 مرضت الصحة 
34

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

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

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

.في جميع املواقع في حال أثبتت فاعلية تطبيقها

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

.سيتم تحديد مؤارات األداء عند البدء بتطبيق املشروع

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع
وزارة الصحة -
اركة 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 

35

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

توقع أعداد الطلبة املتوقع التحاقهم بالدراسة من خالل الربط مع بيانات األحوال 
املدنية وبيانات وزارة التربية والتعليم والطلبة املسجلين لدى الوزارة مع تحديد 

.املوقع الجغرافي

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

عدد املدارس التي تم تطبيق املشروع عليها

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي بالتعاون مع 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 

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

36

: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 ومؤارات األداء الرئيسية

رفع نسبة دقة التنبؤات في االحمال الكهربائية املستقبلية 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة الطاقة والثروة املعدنية واركة 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 تعنت 
بمخزون واستهالك املشتقات النفطية 

في أنحاء اململكة
الطاقة

37

: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 علت مستوى اململكة

:وصف املشروع

مراقبة كميات الوقود املتوفرة في محطات الوقود وكميات االستهالك واملخزون 
إنشاء برمجية ذكاء اصطناعي تعنت بمخزون واستهالك املشتقات -االستراتيجي

.النفطية في أنحاء اململكة

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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

38

:أهداف املشروع
استخدام بيانات قطاع الطاقة كأداة تخطيط استراتيجي للحكومة ولألطراف 
املعنية بما يشمل قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة واملشتقات البترولية 

. واملصادر الطبيعية والعمل االاعاعي والنووي وحفظ الطاقة في اململكة

:وصف املشروع
انشاء نظام معلومات وطني لقطاع الطاقة واملعادن يتألف من قاعدة بيانات 

مركزية متكاملة قائم علت استخدام تقنيات املعلومات الحديثة والذكاء 
االصطناعي ويشتمل علت نشاطات القطاع و السوق األساسية واإلحصاءات املتعلقة 

بعمل القطاع في اململكة ومراجع املعلومات العاملية الستخدامها أداة تخطيط 
استراتيجي للحكومة ولألطراف املعنية بما يشمل قطاع الكهرباء والطاقة 

املتجددة واملشتقات البترولية واملصادر الطبيعية والعمل االاعاعي والنووي 
وحفظ الطاقة في اململكة وانشاء برمجية ذكاء اصطناعي تعني بإعداد 

.السيناريوهات وبناء التوقعات والتنبؤ باملستقبل لجميع القطاعات

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

وحسب املحافظات 
توفير احصائيات ومؤارات 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
39

:أهداف املشروع

.الكشف املبكر عن حاالت الهدر والصيانة الالزمة والصيانة الوقائية

:وصف املشروع

.العمل علت إنشاء خارطة استهالك الشبكة الطبيعية

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
40

:أهداف املشروع

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

.واالستعماالت املختلفة

:وصف املشروع

ملصادر املياه املتوقعة سواء ( Pre-Budgeting)عمل ميزانية وطنية للعام التالي 
أو املياه من املصادر الجوفية أو مياه الحصاد املائي أو املياه املتوفرة من التكرير

غيرها ومصاريف هذه املياه في املجاالت املنزلية أو الصناعية أو الزراعة املقيدة 
. وغير املقيدة

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

تحسين التوزيع ووصول املياه الت املستهلكين

: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 نظام متابعة خدمات املشتركين املياه
41

:أهداف املشروع

. تمكين صانعي القرار من التخطيط املسبق لتلبية الخدمات

:وصف املشروع

إنشاء نظام ملتابعة الخدمات التي تقدمها سلطة املياه ملشتركيها والتنبؤ بأوقات 
.الذروة

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
42

:أهداف املشروع

.تقديم االراادات الضرورية لصانعي القرار لتخفيض التلوث

:وصف املشروع

الجمعية العلمية : مثال)اخذ عينات من املياه في السدود وارسالها الت مختبر فحص 
للتعرف علت نسب التلوث من امللوثات املختلفة وتقديم االراادات ( امللكية

.الضرورية لصانعي القرار لتخفيض التلوث

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

خفض نسبة التلوث في السدود

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة البيئةسلطة 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 إنشاء نظام تنيه مبكر للمزارعين  الزراعة 
43

:أهداف املشروع

الحفاظ علت اإلنتاج الوطني وتنمية املحاصيل الزراعية 

:وصف املشروع

إنشاء نظام تنيه مبكر يحذر املزارعين من اخطار قد تصيب محاصيلهم مثل الصقيع 
.واآلفات

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 إرااد زراعي آلي  الزراعة
44

:أهداف املشروع

.تحسين الخدمات املقدمة للمزارعين 

:وصف املشروع

إنشاء نظام إرااد زراعي آلي باستخدام الذكاء االصطناعي يخدم املزارعين بشكل 
.مباار دون الحاجة إلت وسيط إنساني

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 
والطائرات املسيرة بدون طيار  الزراعة 

45

:أهداف املشروع

عندما يكون أرجواني )حصر أعداد أاجار 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)أاجار الزيتون وتحديد أفضل وقت لعصر الزيتون 

.بخريطة وطنية للمملكة

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

مساحة األراضي املمسوحة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

الزراعة وزارة



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 الزراعة
46

:أهداف املشروع

.مساعدة متخذي القرار في االستخدام األمثل لألراضي الزراعية

:وصف املشروع

استخدام الطائرات املسيرة بدون طيار في عمل مسح وطني اامل لتصنيف خصوبة 
. التربة

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

قراءات لالستغالل األمثل لألراضي الزراعية ومساحة األراضي املمسوحة 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

الزراعةوزارة



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 
47

: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 ومؤارات 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

48

:أهداف املشروع

وصول الت جداول زمنية تنشر للمواطن علت أوقات الوصول واالنطالق لوسائط النقل ال
.العام

:وصف املشروع

ل هذا املشروع يهدف إلت تمكين قسم األنظمة الذكية في هيئة تنظيم قطاع النق
.  البري من جمع املعلومات املهمة من مراكز االنطالق والوصول لوسائل النقل العام

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

.اصال فيها

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

التنبؤ بأوقات االنطالق والوصول للباصات وقياس كفاءة الخدمة املقدمة

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي / هيئة تنظيم قطاع النقل البرى



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
49

:أهداف املشروع

.تحديد االستخدام األمثل للطيف الترددي

:وصف املشروع

املجساتتطوير نظام إدارة الطيف الترددي من خالل تحليل البيانات املقروءة من 
.وتحليلها

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
50

:أهداف املشروع

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

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

:وصف املشروع

للفحص امليداني بما يتضمن تحديد ورسم املسارات الخاصة تطوير اجراءات التخطيط
باملواقع املنوي زيارتها بما يسهل ويضمن اختيار أفضل املسارات خالل جوالت الفحص 

امليداني بشكل تلقائي وبالتالي يضمن أكبر انجاز بأقصر وقت ممكن كما يتضمن 
مع اداة تحليل البيانات الخاصة بنظام التطوير املقترح إمكانية ربط األجراء فنيا

الفحص امليداني ونظام الشكاوى الخاص بالهيئة وذلك بهدف التقليل من الجهد 
. والوقت املبذول في عكس النتائج علت نظام الشكاوى

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 

2023-2025 تحليل مؤارات االداء للشبكات 
ومعلوماتها االتصاالت

51

:أهداف املشروع

.تقييم خدمات وأداء الشركات وترتيبها-
.تحسين اداء وخدمات اركات االتصاالت-
.تغطية كامل املساحات الجغرافية بخدمات اركات االتصاالت-

:وصف املشروع

تحليل مؤارات ابكات االتصاالت ومعلوماتها املستخلصة من االنظمة واملصادر 
أضافة منهجية استخدام بيانات الشركات املرخصة واملرسلة من أنظمة . املختلفة

دعم العمليات الخاصة بها لخوادم بينية من باب تكاملية وتنويع مصادر الهيئة 
لحالة تغطية الشبكات وأداء الخدمات ومؤاراتها وربطها بنموذج إحصائي متعدد 

.املصادر

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

رفع مستوى أداء اركات االتصال في تقديم الخدمات-
املساحات الجغرافية املغطاة بخدمات االتصاالت -

: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
املدن الذكية 

املرور
52

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

تحريك آليات الدفاع املدني للوصول الت موقع الحادث بأسرع وقت باستخدام 
خوارزميات الذكاء االصطناعي لتقليل زمن االستجابة للحوادث وسيتم تطبيق 

النظام علت دوريات النجدة والسير في حال نجاح الدراسة بحيث يتضمن اصدار تقارير 
الحوادث واالستفادة من املعلومات التي تم جمعها علت النظام للتنبؤ بالحوادث 

واماكنها وتوقيتاتها مع امكانية تتبع حركة اآلليات لتشمل سجل اآلليات الجاهزة 
.لتقديم الخدمة الفورية القريبة من موقع الحدث دون تدخل العنصر البشري

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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، ارطة النجدة 



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

املدة الزمنية املقدرة اسم املشروع القطاع الرقم 

2024-2025 املروريةاالزدحاماتنظام إدارة 
الذكية املدن

املرور/
53

:أهداف املشروع

.املرورية علت الطرق وتقديم طرق بديلة للمواطنيناالزدحاماتتقليل 

:وصف املشروع

استخدام تقنيات استراتيجية لتخفيف االزدحام املروري وتعزيز عمليات مركز إدارة 
حركة املرور من خالل استخدام الكاميرات الذكية وتغذية برمجيات الذكاء 

االصطناعي بالفيديوهات والصور من الكاميرات املرورية لتمكينها من التعرف 
االوتوماتيكي علت اعداد املركبات علت التقاطعات والطرق واالوقات التي تقضيها 

علت هذه التقاطعات وتغذية هذه االرقام الت مركز التحكم املروري واالستعانة 
باالزدحاماتبالخرائط املرورية ومزودي خدمات االتصاالت لالستفادة منها في التنبؤ 

املرورية و اقتراح افضل الحلول والسيناريوهات لتحسين جودة السالمة املرورية مع 
.وتقديم طرق بديلةاالزدحاماتامكانية تنبيه املواطنين ملواقع تلك 

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

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

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، أمانة عمان الكبرى، مديرية القيادة والسيطرة، إدارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، إدارة السير املركزية، ارطة النجدة، اركات 

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
54

:أهداف املشروع

.تغطية مساحة جغرافية أوسع بخدمات الباص السريع

:وصف املشروع

احياء توسعة مشروع الباص سريع التردد لتشمل طرق متغيرة وفرعية بحيث تخدم
خالل صغيرة تسهل علت املستخدمين السير االضافي للوصول الت محطات الباص من

غير)توفير خدمات التغذية التي يديرها القطاع الخاص ألنواع الخدمات املختلفة 
ة في بمستويات أسعار مختلفة لخدمات التغذي( املشتركة ، واملشتركة ، والحافلة

(BRT)مسار الباص السريع التردد 

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 
55

:أهداف املشروع

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

.تقليل الوقت املستغرق في البحث عن أماكن االصطفاف املتاحة-

:وصف املشروع

مربوط مع انظمة الحساسات ( تطبيق)إدارة األرصفة من خالل انشاء برمجية 
والكاميرات التي تزود املعلومات بحيث تسهل علت املواطنين االصطفاف علت 

جوانب االرصفة حيث يعمل التطبيق علت تنظيم واستثمار كالً من مواقف السيارات 
في الشوارع والشوارع التجارية من خالل الدفع اآللي ملواقف السيارات وأيضًا توفير 

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

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
56

:أهداف املشروع

املروريةاالزدحاماتتقليل -
تقليل تكلفة التنقل علت املواطنين-

:وصف املشروع

تشجيع نمو خدمات مشاركة الركوب التي يديرها القطاع الخاص كبديل للسيارات 
وذلك من خالل تطبيق هاتف مركزي لفتح املجال للمواطنين بالتشارك في انظمة 

.النقل الخاصة والعامة

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 

57

:أهداف املشروع

اتاحة املعلومات عن مسارات املشي وركوب الدرجات للسياح

:وصف املشروع

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

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
58

:أهداف املشروع

املروريةاالزدحاماتتقليل 

:وصف املشروع

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

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
59

:أهداف املشروع

التقليل من استهالك الكهرباء -
عن الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح( live data)توفير املعلومات املستمرة -

:وصف املشروع

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

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

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
60

:أهداف املشروع

توفير محطات احن كهربائية -
علت اراء السيارات الكهربائيةلإلقبال تشجيع املواطنين -

:وصف املشروع

تشجيع تبني فكرة املركبات الكهربائية مع االستثمار في تجهيز مرافق إعادة 
الشحن في الشوارع من خالل انشاء عدد كبير من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات 

الكهربائية في املدينة والسماح ملالكي السيارات الكهربائية احن سياراتهم مقابل 
.مبلغ مالي واستخدام الذكاء االصطناعي في تحديد أقرب مكان فارغ

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

عدد مرافق الشحن-
نسبة األاخاص 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 
61

: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 
علت املناهل والعبارات وارسال هذه املعلومات في الوقت املناسب الت اصحاب 
العالقة لتمكينهم من اتخاذ االجراءات املناسبة لتجنب املخاطر وتقليل األضرار 

الناتجة من حاالت الغرق التي تحدث بفصل الشتاء

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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
62

:أهداف املشروع

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

:وصف املشروع

ويقوم النظام .  انشاء نظام معلوماتي لصيانة والحفاظ علت الشوارع في حالة جيدة
بتقديم االرااد لصانعي القرار فيما يخض اتخاذ اجراءات الصيانة والتحديث الضرورية 

.للشوارع في الوقت املناسب

:املخرجات والنتائج ومؤارات 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 (logs)مشروع نظام سجالت التحركات  السبيرانياألمن
63

:أهداف املشروع

.كرفي وقت مبالسيبرانيهالكشف عن السجالت الغير طبيعية لتجنب الهجمات -
.تقبالتصنيف الهجمات بناء علت 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 علت الخبيسيبرانياكانت هذه السجالت تمثل هجوما 
.اإلنساني الذي يقوم عادة بمعاينة وتصنيف الهجمات

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

التي تم ضبطها من خالل النظامالسيبرانيةنسبة الهجمات 

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

السيبرانياملركز الوطني لألمن 
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:أهداف املشروع

توجيه عمليات التدقيق علت املكلفين

:وصف املشروع

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

التدقيق باالعتماد علت تحليل املخاطر

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

الخفض املالي لنسبة التهرب الضريبي

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

والريادةالرقميدائرة ضريبة الدخل واملبيعات بالتعاون مع وزارة االقتصاد 
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:أهداف املشروع

التوسع بالخدمات االلكترونية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات-
اتاحة الخدمات عبر االنترنت للوصول الت اكير قدر من املستخدمين-
تقليل الوقت والكلفة علت 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 علت األنظمة التحليلية

:املخرجات والنتائج ومؤارات األداء الرئيسية

التغذية الراجعة من العمالء مستخدمي النظام

:الجهات املسؤولة عن تنفيذ املشروع

دائرة ضريبة الدخل واملبيعات بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي
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:أهداف املشروع
.مكافحة التهرب الضريبي-
.توفير املعلومات لصناع القرار التخاذ القرارات املناسبة-

:وصف املشروع
كذة يهدف هذا النظام الت التسهيل علت دائرة ضذريبة الذدخل واملبيعذات، بتسذجيل حر

بيع جميع السلع والخدمات داخل حدود اململكة مذن أجذل مكافحذة عمليذات وقيمة
فضذل التهرب  الضريبي والتسهيل علت الدائرة في معالجة اإلقرارات الضريبية حسذب ا

درة املمارسات العاملية ، حيث سيكون هناك قاعدة بيانات خاصة بكل الفواتير الصذا
ف عن جميع األنشطة املختلفة والتي سذتغذي نظذام إدارة اإلرادات املحوسذب بتوظيذ

اعد اإللكترونيذة أداة اقتصذادية تسذالفذوترةسذيكون نظذام يضذًاأ.الذكاء االصذطناعي
أصذذحاب القذذرار فذذي اتخذذاذ االجذذراءات االقتصذذادية املناسذذبة فذذي اذذتت القطاعذذات 

واالنشطة الضريبية الصناعية والتجارية والخدمية 

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

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


