استراجُجُت أردن ركمي 2020-2017

اإلالدمت
حعسض هره الىزُلت خؼت حيىمت اإلاملىت ألازدهُت الهاشمُت لصٍادة اطخخدام الخدماث الالىتروهُت وأجمخت ؤلاجساءاث
الحيىمُت طمً مىهجُت الخحىٌ ؤلالىترووي مً خالٌ جىفُر اطتراجُجُت «أزدن زكمي  »2020والتي حظتهدف خدمت
اإلاىاػً ألازدوي ،وكؼاع ألاعماٌ ،وخدمت اإلالُمين في ألازدن ،والدوائس واإلاإطظاث الحيىمُت وجحدًد جدوٌ شمني
للدوائس الحيىمُت اإلاشازهت في خؼت الخحىٌ ؤلالىترووي للفترة .2020-2017
جخظمً هره ؤلاطتراجُجُت ئعادة هىدطت ئجساءاث وأجمخت خدماث عدد مً الىشازاث والدوائس الحيىمُت والخللُل مً
اطخخدام الىزق باجباع الحلىٌ الخىىىلىجُت للىصىٌ ئلى حيىمت ل وزكُت في العام  ،2020ووكف جلدًم  10خدماث
في  7مإطظاث حيىمُت بالؼسق الخللُدًت الىزكُت وحصس جلدًمها الىتروهُا فلؽ اعخبازا مً بداًت العام اللادم
.2018
هما جخظمً ؤلاطتراجُجُت ئعادة الىظس بلاهىن الشساهت بين اللؼاعين العام والخاص لظىت  2014مً حُث ؤلاجساءاث
الخاصت بالخعهُد لللؼاع الخاص.
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ئن الىشازاث واإلاإطظاث التي حشملها هره ؤلاطتراجُجُت حشمل وشازة اإلاالُت  -دائسة ألازاض ي واإلاظاحت ،دائسة الجمازن،
وشازة العدٌ ،وشازة الداخلُت – دائسة ألاحىاٌ اإلادهُت والجىاشاث ودائسة جسخُص الظىاكين واإلاسهباث ،وشازة الصحت –
دائسة الخأمين الصحي ،وشازة الصىاعت والخجازة – دائسة مساكبت الشسواث ،هُئت الاطدثماز وأماهت عمان الىبري.
جسجىص خؼت الخحىٌ ؤلالىترووي لألعىام  2020 – 2017على ئعادة هىدطت اجساءاث وأجمخت خدماث الىشازاث والدوائس
اإلاروىزة أعاله ،باإلطافت ئلى ئلصامها باعداد وجىفُر خؼؽ ئعادة هىدطت ؤلاجساءاث وجؼبُم مخسجاث ئعادة هىدطت
ؤلاجساءاث على أزض الىاكع ومً زم أجمخت الخدماث وزفع جلسٍس شهسي عً جلدم طير العمل لخحلُم الخحىٌ
ؤلالىترووي.
هما حشخمل الخؼت على وكف جلدًم 10خدماث حيىمُت بالؼسق الخللُدًت وحصس جلدًمها الىتروهُا اعخبازا مً
 1/1/2018وهي ئصداز مخؼؽ أزاض ي ،ئصداز طىد حسجُل ،ئصداز شهادة عدم محيىمُت ،ججدًد زخص اإلاهً ،دفع
مخالفاث الظير ،دفع اإلاظلفاث ،ؤلاشتران بالظمان ؤلاجخماعي ودفع ؤلاشتران ؤلاخخُازي لألفساد والشسواث ،ججدي
زخصت الظُازة بدون فحص ،وجحلُم وظبت ئكباٌ جبلغ . %100

اإلالدمت
أػللذ مبادزة الاطتراجُجُت الىػىُت للحيىمت ؤلالىتروهُت في العام  2001بسعاًت ملىُت طامُت ،وكد حملذ هره
الاطتراجُجُت أهدافا وجىجهاث مخعللت بالخحىٌ هحى مجخمع اإلاعسفت اإلاخمخع بظسوف اكخصادًت دًىامُىُت حشجع على
الخىافظُت ،وكد طعى ألازدن ئلى جحلُم وئهفاذ السؤي الاطتراجُجُت مً خالٌ اطخحدار مىهجُاث واكعُت حشجع
الخحىٌ ليل مً اإلاجخمع والاكخصاد والحيىمت.
جابع بسهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت مظيرجه هحى جلدًم الخدماث الحيىمُت بدزجت عالُت مً زض ى اإلاخعاملين بها،
وَظعى ئلى جدعُم ووشس اطخخدام الخدماث الحيىمُت ؤلالىتروهُت مً خالٌ الخحظين على جىدة الخدماث ودكتها
وجللُل الىكذ الالشم إلًصاٌ الخدمت ئلى اإلاظخفُدًً ،هما عمل بسهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت على جؼىٍس البيُت الخحخُت
الالشمت إلاشازهت وجلدًم الخدماث الحيىمُت

جسجىص الحيىمت ؤلالىتروهُت في اإلاملىت على ملىماث "الحيىمت الرهُت" ،واإلاخمثلت بالحاهمُت اإلاإطظُت واللىاهين
والدشسَعاث والبيُت الخحخُت والخدماث ؤلالىتروهُت واإلاىازد البشسٍت واإلاالُت ،بحُث حعمل هره اإلالىماث معا على
النهىض ببِئت ألاعماٌ وزفع ألاداء الحيىمي وجحظين حُاة اإلاىاػً.
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جخظمً الحاهمُت اإلاإطظُت مىهجُت اإلاخابعت واإلاظائلت حظب مإشساث ألاداء السئِظُت واللجىت الخىجيهُت لبرهامج
الحيىمت ؤلالىتروهُت  E-Government Steering Committeeومجلع اإلادزاء الخىفُرًين لخىىىلىجُا اإلاعلىماث Chief
) Information Officers Council (CIOواإلاجلع ؤلاطدشازي للؼاع الاجصالث وجىىىلىجُا اإلاعلىماث ICT Advisory
).Council (ICTAC
ًخيىن ؤلاػاز الخىظُمي لطتراجُجُت بسهامج الحيىمت ؤلالىتروهُت مً مجمىعت مً اللىاهين والدشسَعاث جخمثل بما ًلي:







كاهىن اإلاعامالث ؤلالىتروهُت زكم  15لظىت 2015
كاهىن الجسائم ؤلالىتروهُت زكم  27لظىت 2015
هظام جهاث الخىزُم ؤلالىترووي زكم  86لظىت 2016
هظام جؼىٍس الخدماث الحيىمُت زكم  156لظىت 2016
طُاطت البُاهاث الحيىمُت اإلافخىحت 2017
كاهىن حماًت البُاهاث الشخصُت (عىد صدوزه)
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اإلالدمت
البيُت الخحخُت :جمثل البيُت الخحخُت أحد أهم ممىىاث الاطتراجُجُت الىػىُت للحيىمت ؤلالىتروهُت ،وجخيىن مً طبعت
عىاصس أطاطُت حشخمل على :الشبىت الحيىمُت آلامىت اإلابيُت على شبىت ألالُاف الظىئُت ،وهظام السبؽ البُني
ومىصت الحىطبت السحابُت وبسامج أمً وحماًت اإلاعلىماث والبؼاكت الرهُت والبىابت ؤلالىتروهُت والخىكُع ؤلالىترووي.
 .1الشبىت الحىىمُت آلامىت :جم البدء بالعمل عام  2003على اإلاسحلت ألاولى مً الشبىت الحيىمُت آلامىت ،حُث جم
زبؽ  109مإطظاث حيىمُت لغاًت الُىم على خمظت مساحل ،اإلاسحلت الاولى جم فيها زبؽ  6مإطظاث حيىمُت،
اإلاسحلت الثاهُت جم زبؽ  12مإطظت حيىمُت ،اإلاسحلت الثالثت جم زبؽ  47مإطظت حيىمُت ،اإلاسحلت السابعت جم زبؽ 33
مإطظت حيىمُت واإلاسحلت الخامظت جم زبؽ  11مإطظت حيىمُت ،و ًجسي العمل على زبؽ  46مإطظت خالٌ الفترة
اللادمت.
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 .2هظام الزبط البُني الحىىمي :هى عبازة عً هظام مسهصي لسبؽ اإلاإطظاث الحيىمُت مع بعظها بهدف حظهُل
وجحفيز جبادٌ البُاهاث واإلاعلىماث الىتروهُا بؼسٍلت آمىت وطسَعت .للد جم الاهتهاء مً زبؽ وجفعُل  29خدمت لدي 16
مإطظت وجىفير بُاهاتها على الىظام ،بالطافه الى جفعُل  17مإطظت مظخفُدة مً هره الخدماث بما مجمىعه ،46
ومً اإلاخؼؽ أن ًخم زبؽ  8خدماث جدًدة على الىظام خالٌ الىصف الثاوي مً العام  ،2017حُث ًخم العمل على
جلبُت ػلباث السبؽ اإلاظخمسة مً اإلاإطظاث ،بما مجمىعه ( )33عملُت زبؽ لدي ( )10مإطظاث حيىمُت.
 .3مىصت الحىسبت السحابُت :في عام  2013كسزث الحيىمت بىاء مسهص بُاهاث مىحد مدعىم بخلىُت الحىطبت
السحابُت ،وٍسجبؽ بأهثر مً  100جهت حيىمُت عبر الشبىت الحيىمُت آلامىت ،وكد جم ئػالق اإلاسحلت ألاولى مً مىصت
الحىطبت السحابُت الحيىمُت في طىت  2014لدشمل اإلاإطظاث الحيىمُت اإلاسبىػت على الشبىت الحيىمُت آلامىت .و
ًجسي حالُا العمل على ئػالق اإلاسحلت الثاهُت مً اإلاشسوع لظمان شٍادة عدد الخدماث .جخظمً الخؼت اإلاظخلبلُت
(اإلاسحلت الثالثت) مً مشسوع الحىطبت السحابُت الحيىمُت الخىطعت على مظخىي البيُت الخحخُت وجحدًث البرمجُاث
اإلاظخخدمت بالطافت الى شٍادة عدد الخدماث اإلالدمت.

اإلالدمت
 .4بزامج أمً وحماًت اإلاعلىماث  :في عام  2012كامذ وشازة الاجصالث و جىىىلىجُا اإلاعلىماث باعداد اطتراجُجُت
خاصه لالمً الظُبراوي جحذ مظمى «الاطتراجُجُت الىػىُت لظمان اإلاعلىماث وألامً الظُبراوي»  ،وحعمل الىشازة حالُا
جىبا الى جىب مع اللىاث اإلاظلحت الازدهُت على زفع مظخىي أمً الشبىت الحيىمُت آلامىت والبيُت الخحخُت وحماًت
اإلاعلىماث ،بالطافت الى جلُُم الشبىت الحيىمُت آلامىت و ججهيز مىكع الاطترداد مً الحىادر وجلدًم خدمت مىاشهت
ألاحماٌ و جفعُل هظام ادازة الهىٍت الالىترووي و هظام ئدازة البُاهاث الالىتروهُت .
 .5البطاكت الذهُت :جم اصداز ماًلازب زالزت مالًين بؼاكت ذهُت حتى مىخصف شهس أًلىٌ  ،2017حُث جحخىي
البؼاكت على اإلاعلىماث ألاطاطُت للمىاػً مخصهت على شسٍحت ئلىتروهُت مىجىدة في البؼاكت بالطافت الى صىزة
ؤلابهامين و الخىكُع ؤلالىترووي و جؼبُم حظىز ؤلاكتراع في الاهخخاباث.
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 .6بىابت الحىىمت ؤلالىتروهُت :جم ئػالق اليسخت اإلاحدزت مً بىابت الحيىمت ؤلالىتروهُت ألازدهُت
www.jordan.gov.joفي العام  2017حُث حشمل البىابت الجدًدة على صفحت اإلاىاػً Citizen Profileومىصت
البُاهاث اإلافخىحت  Open Data platformو الاكسب الًُ  around meوالجهاث الحيىمُت والخدماث و الىافرة
الخفاعلُت Collaboration

 .7الخىكُع الالىترووي ًخؼلب جىفير بيُت جحخُت آمىت وداعمت لخؼبُم الخىكُع ؤلالىترووي على اإلاظخىي الىػني:
حيىمت لحيىمت  Government to Governmentوحيىمت إلاىاػً  Government to Citizenوحيىمت للؼاع الاعماٌ
.Government to Business
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الخدماث ؤلالىتروهُت :ئن الخدماث الالىتروهُت اإلاخىفسة الىتروهُا على بىابت الحيىمت ؤلالىتروهُت حشمل  125خدمت
منها  14خدمت على صفحت اإلاىاػً جخظمً  4خدماث ألماهت عمان الىبري ووشازة العدٌ ووشازة اإلاالُت ووشازة الصىاعت
والخجازة والخمىًٍ ودًىان الخدمت اإلادهُت ودائسة الاحىاٌ اإلادهُت والجىاشاث وادازة جسخُص الظىاكين واإلاسهباث ودائسة
مساكبت الشسواث وغيرها.

اإلاىارد البشزٍت واإلاالُت :جيلُف الىشازاث الظبعت واإلاإطظاث الخابعت لها بدظسَع ئجساءاث شساء خدماث وىادز بشسٍت
مخخصصت في جىىىلىجُا اإلاعلىماث مً اللؼاع الخاص حظب حاجت ول مإطظت لسفد مشازَع الخحىٌ ؤلالىترووي
لديها بالخبراث الالشمت.
أكسث الحيىمت مىاشهت الخحىٌ ؤلالىترووي واإلابالغ اإلاالُت اإلاسصىدة في اإلاإطظاث الحيىمُت لخىفُر مشازَع الخحىٌ
ؤلالىترووي والبالغت  76ملُىن دًىاز أزدوي.
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ألاهداف ؤلاستراجُجُت لألعىام 2020-2017
 .1رفع اسخخدام الخدماث ؤلالىتروهُت :مً خالٌ اجخاذ مجمىعت مً ؤلاجساءاث التي جخظمً ما ًلي:







شٍادة وعي اإلاىاػً بالخدماث ؤلالىتروهُت باجخاذ ؤلاجساءاث الالشمت مثل ئعؼاء عملُت التروٍج الاولىٍت أزىاء
وطع خؼت اإلاشسوع وزصد اإلاىاشهاث الالشمت ،و ججهيز هسفاهاث الحيىمت ؤلالىتروهُت ،والخىعُت عً ػسٍم
اإلاىاهج اإلادزطُت.
شٍادة الثلت بالخدماث ؤلالىتروهُت وٍخظمً هرا اإلاخؼلب ئجساء فحىص دوزٍت لجىدة الخدماث اإلالدمت
وحعمُم معاًير زحلت اإلاظخخدم وئلصام اإلاإطظاث بها.
شٍادة وعي مىظفي الحيىمت بالخدماث ؤلالىتروهُت مً خالٌ علد وزشاث عمل جىعىٍت ،وطع أهشان
للحيىمت ؤلالىتروهُت في اإلاإطظاث لدظاعد اإلاىاػً في جلدًم الخدمت ،تهُئت  11مىخب بسٍدي ومحؼاث
اإلاعسفت لخلدًم الخدماث ،و جدزٍب 330خسٍج لخلدًم الخدماث مً خالٌ مياجب البرًد.
الخحفيز والالصام :جلدًم حىافص حشجُعُت إلاظخخدمي الخدماث ؤلالىتروهُت و ؤلاعالن عنها ،ئلصامُت
اطخخدام بعع الخدماث ؤلالىتروهُت ،ئلصامُت الدفع الالىترووي.
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 .2حىىمت ب ال ورق :ليي هصل ئلى حيىمت بال وزق بحلىٌ عام ً ،2020خىجب العمل على مجمىعت مً اإلاحاوز التي
جخظمً ما ًلي:
 البيُت الخحخُت
 الخىكُع ؤلالىترووي
 أمً اإلاعلىماث
 ألازشفت ؤلالىتروهُت
 الظُاطاث والخعلُماث.
 ؤلازشاداث
جلىم وشازة الاجصالث وجىىىلىجُا اإلاعلىماث ووشازة جؼىٍس اللؼاع العام باعداد طُاطت حيىمت بال وزق وحعمُمها
على الجهاث الحيىمُت اإلاخخلفت لخىفُرها وفم جدوٌ شمني ّ
معد لهره الغاًت وصىل للعام .2020
.3

وحصز جلدًمها الىتروهُاا :بحُث جصبح
ا
وكف جلدًم بعض الخدماث الحىىمُت بالطزقا الخللُدًت جدرٍجُاا
وظبت ؤلاكباٌ عليها  %100وفلا لجدوٌ شمني محدد مظبلا.
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مىهجُت الخحىٌ للخعاملث ؤلالىتروهُت – ()ReDO
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جدزن الحيىمت أن أجمخت الىطع اللائم لِع حال وَعخبر ئكسازا للخعلُداث اإلاىجىدة أصال في ئجساءاث جلدًم الخدماث
الحيىمُت للمىاػىين وكؼاع ألاعماٌ واإلاظخفُدًً آلاخسًٍ ،باإلطافت ئلى اهه مً الصعب أن ًخم أجمخت ئجساءاث بىِذ
أصال على فسطُت عدم وجىد جىىىلىجُا حدًثت.
كسزث الحيىمت ممثلت بىشازة الاجصالث وجىىىلىجُا اإلاعلىماث ووشازة جؼىٍس اللؼاع العام جبني ههجا جدًدا في عملُت
الخحىٌ ؤلالىترووي باطخخدام مىهجُت « »Re-DOوالتي حعني:
ئعادة هىدطت ؤلاجساءاث الحيىمُت لخلدًم الخدماث

Re-engineering

أجمخت الخدماث الحيىمُت باطخخدام الخىىىلىجُا

Digitization

الخعهُد لللؼاع الخاص

Outsourcing
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جسجىص مىهجُت  Re-DOللخحىٌ السكمي في الحيىمُت ؤلالىتروهُت على زالزت محاوز زئِظُت جخمثل بما ًلي:
 .1إعادة هىدست الاجزاءاث ) :(Re-engineeringهي عبازة عً ئعادة جصمُم ؤلاجساءاث الالشمت (مثل ئعادة جسجِب
أجساءاث ،ئلغاء ئجساءاث ،دمج ئجساءاث) للحصىٌ على الخدمت بما ًظمً الخخلص مً الخىسازاث والخعلُد
وألاعباء ؤلادازٍت على مخللي الخدمت خصىصا جلً التي لِع لها كُمت مظافت أو ل حظدىد ئلى حشسَع.
جخظمً أهداف هرا اإلاحىز جللُل الصمً الالشم لخىفُر ؤلاجساء والاطخغالٌ ألامثل للمىازد وجحظين الجىدة و زفع
الىفاءة والفعالُت و شٍادة زطا مخللي الخدمت وجحظين الجىدة وجللُص عدد شسواء جلدًم الخدمت وجخفُع
الخيلفت
ُ
ز
ٌعنى هرا اإلاحى بخحظين وجبظُؽ ؤلاجساءاث للخدماث الحيىمُت وئعادة هىدطتها حُثما ًلصم ،و جحلُل طالطل
اللُمت  Value Chainليل فئت مً خالٌ كُاض جاهصٍت جمُع الخدماث التي جخظمنها بدءا بفئت ألاعماٌ علما بأهه
طُيىن هىان جلاػعاث بين طالطل العملُاث طمً هفع الفئت وبين الفئاث أزىاء الخىفُر.
14
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« .2ألاجمخت»  :جحىٍل الخدماث ئلىتروهُا ( )Digitizationوحشمل أجمخت العملُاث وزبؽ اإلاإطظاث وئدازة الخغُير
« .2الخعهُد»  :جىظُف اللؼاع الخاص ( )Outsourcingلخىفُر مشازَع الخحىٌ ؤلالىترووي و ئدازة العملُاث غير
السئِظُت حُثما ًلصم.
ُ

حظعى الحيىمت مً خالٌ جبني هره اإلاىهجُت ئلى ئلى جبظُؽ وجحظين الخدماث وأجمختها على الىطع الجدًد اإلاحظً و
َ
اإلاعالج مً البداًت للنهاًت وحعهُد جىفُر بعع مشازَع الخحىٌ ؤلالىترووي و ئدازة العملُاث لللؼاع الخاص حُثما
ًلصم.
لخحلُم ذلً ،جم جحدًد الفئاث اإلاظخفُدة وهي اإلاىاػً وألاعماٌ واإلالُم والحيىمت وطالطل اللُمت Value Chains
للخدماث السئِظُت ذاث ألاولىٍت التي جخدم هره الفئاث والتي طُيخج عنها خدماث ذاث كُمت عالُت للمظخفُدًً
وذلً لزجباغ هره الظالطل مع بعظها البعع لخلدًم خدماث مخياملت.
15
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بهدف جلدًم خدماث حيىمُت ذاث كُمت عالُت ،جمذ دزاطت وجحدًد طلظت ؤلاجساءاث التي حظاهم في
جلدًم الخدماث بشيل مخيامل إلاخللي الخدمت كبل أجمخت الخدماث وذلً ألن أجمخت أي خدمت اطدىادا ئلى
ؤلاجساءاث غير اإلاعالجت لً ًإدي ئلى جحلُم الهدف وهى خدمت طهلت ومِظسة باطخخدام ئجساءاث بظُؼت
ومفُدة ،ومً هىا جاءث مىهجُت طالطل اللُم والتي جمثل حصسا لجمُع الشسواء الرًً ٌظاهمىن في
ئهجاش ؤلاجساءاث اإلاؼلىبت إلنهاء الخدمت الحيىمُت بصىزة واملت.
اطدىادا ئلى ألاولىٍاث اإلاخظمىت في وزُلت السؤٍت والاطتراجُجُت الىػىُت  ،2025جم جحدًد أزبعت طالطل
كُم وهي اإلاىاػً  Citizenوألاعماٌ  Businessواإلالُم  Residentوالحيىمت Government

إي-ملُم
e - Resident
16

إي-أعماٌ
e - Business

إي-حىىمت
e - Government

إي-مىاطً
e - Citizen
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أجسٍذ عملُت مساجعت للخدماث التي جخظمنها طالطل كُم اإلاىاػً وألاعماٌ وجبين وجىد  500خدمت
حيىمُت جلسٍبا جلدم لهاجين الفئخين مً خالٌ  7وشازاث و  6دوائس جابعت لها وهي وشازة اإلاالُت  -دائسة ألازاض ي
واإلاظاحت ،دائسة الجمازن ،وشازة العدٌ ،وشازة الداخلُت – دائسة ألاحىاٌ اإلادهُت والجىاشاث ودائسة جسخُص
الظىاكين واإلاسهباث ،وشازة الصحت – دائسة الخأمين الصحي ،وشازة الصىاعت والخجازة – دائسة مساكبت
الشسواث ،هُئت الاطدثماز وأماهت عمان الىبري
جم جحدًد ُ 7ممىىاث و  7جىصُاث لخمىين  7وشازاث (والدوائس الخابعت لها) مً جلدًم  500خدمت حيىمُت
الىتروهُا خالٌ مدة شمىُت مً  2017ولغاًت  - 2020ئطتراجُجُت أزدن زكمي  - 2020وجسي جىفير ؤلامياهُاث
البشسٍت والخىظُمُت واإلاالُت الالشمت لهره الاطتراجُجُت.

17
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وبمىاشاة العمل على طالطل كُم اإلاىاػً وألاعماٌ ،حظخمس الحيىمت بالعمل على طلظت كُم الحيىمت e-
 governmentمً خالٌ جىفُر عدد مً اإلاشازَع الىػىُت وفم جدوٌ شمني محدد ًخظمً اإلاشازَع الخالُت:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
18

هظام الشساء ؤلالىترووي ) Jordan National E-Procurement System (JONEPSيهدف ئلى حىطبت
أعماٌ الشساء الحيىمي وما ًخعلم بها مً ئجساءاث.
هظام جدبع اإلاسهباث الحيىمي  E-Tracking Systemيهدف اإلاشسوع لظبؽ حسهت اإلاسهباث وآلالُاث
الحيىمُت الىتروهُا لخىفُر اإلاهام اإلاىاػت بها فلؽ
هظام ئدازة اإلاعلىماث اإلاالُت الحيىمُت Government Financial Management Information System
)(GFMIS
هظام معلىماث ئدازة اإلاىازد البشسٍت اإلاىحد )HR Management Information System (HRMIS
هظام جساطل وهى هظام يهدف ألجمخت اإلاساطالث واإلاخاػباث بين الجهاث الحيىمُت ( 120مإطظت)
هظام ئدازة وجىظُم اإلاخصون الحيىمي والسكابت علُه & Government Inventory Management
 Control Systemيهدف لبىاء كاعدة بُاهاث جخظمً كُىد مىحدة ليافت اإلاىاد التزوٍدًت اإلاظخخدمت
في اإلاملىت
24 September 2017
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أردن ركمي 2020

أردن ركمي 2020 -2017
أماهت
ي
عمان الىبر ا
وسارة اإلاالُت
دائزة ألاراض ي
و اإلاساحت
دائزة الجمارن

وسارة الصىاعت
والخجارة
دائزة مزاكبت
الشزواث

 500خدمة

وسارة الداخلُت
دائزة ألاحىاٌ اإلادهُت
و الجىاساث
دائزة جزخُص السىاكين
واإلازهباث

هُئت حشجُع
ؤلاسدثمار

وسارة العدٌ
20

وسارة الصحت
الخأمين الصحي

أردن ركمي  - 2020إعادة هىدست ؤلاجزاءاث

BPR

 591خدمت

21

2017

98خدمت
جم هىدطتها

 134خدمت

الخدماث التي سِخم اعادة
هىدستها خلٌ عام 2018

405

2018

الخدماث التي سِخم اعادة
هىدستها خلٌ عام 2019

154

2019

الخدماث التي سِخم اعادة
هىدستها خلٌ عام 2020

32

2020

طِخم هىدطتها

الخدماث التي سِخم اعادة
هىدستها خلٌ عام 2017
2017

1

الخدماث التي جم جىفُذ
جىصُاث إعادة الهىدست

36

الخدماث بدأ العمل على
جىفُذ جىصُاث إعادة الهىدست

61

الخدماث لم ًخم البدء بالعمل على
جىفُذ جىصُاث إعادة الهىدست

21

أردن ركمي  - 2020أجمخت الخدماث

2017

25

الخدماث

2018

158

خدماث 2018

اإلابلغ اإلاؼلىب JD 18.5 M

* عدد الخدماث النهائي ٌعخمد على مخزجاث إعادة هىدست ؤلاجزاءاث

2019

139

خدماث 2019

2020

293

خدماث 2020

22

جللُل اسخخدام الىرق مً خلٌ الحلىٌ الخىىلىجُت

إعادة هيست ؤلاجزاث الخدماث الحىىمُت

البطاكت الذهُت ()2018/1/1

إلشام اإلاىاطىين باسخخدام الخدماث اإلاطللت

رفد مشزوع الخحىٌ بىىادر بشزٍت مؤهلت

هظام السبؽ البُني

الحىسبت السحابُت

الخىىىلىجُا

خبراث اإلاظخخدم

طُاطاث

الاطخعاهه باإلاصادز الخازجُت

الخبظُؽ

ألاجمخه والزكمىه

جىدة الخدماث

سُاساث

العطاءاث

ئعادة هىدطت ؤلاجساءاث

هظام الزبط البُني

مزاهش الخدمت

إرشاداث

جحضير الىثائم

الدشسَعاث

الحىىمت الالىتروهُت

مزصد اإلاىاطً

اإلامارساث الفضلى

الخلُُم

ئعادة الهُيلت

رصد اإلاىاسهت

جحلُل ألاعماٌ

البطاكت الذهُت

الخىاصل والخىعُت
إدارة الخغُير

)(7جىصُاث

خطط الخحىٌ ؤلالىترووي ورصد اإلاخصصاث اإلاالُت ()2020-2018
الخىكُع ؤلالىترووي

البىاباث

بزامج أمً وحماًت اإلاعلىماث

) (7مؤسساث حىىمُت

)(62

وسارة الدجخلُت
دائزة ألاحىاٌ اإلادهُت والجىاساث
()48
إصدار حعلُماث لدسزَع الخىفُذ-وحدة الشزاهت مع اللطاع الخاص

وسارة اإلاالُت  -ألاراض ي واإلاساحت

2017

ملخص خطت جىفُذ
أردن ركمي 2020
)(7x7x7
2020

الشبىت الحيىمُت الامىت /شبىتألالُاف الظىئُت

طلظت اللُم
الخبراء الفىُين مً ألامم اإلاخحده

اللُمت الخلدًزٍت 76 :ملُىن دًىار أردوي

) (7ممىىاث
(وسارة ؤلاجصاالث(
(مزهش اإلالً عبد هللا الثاوي للخميز )
(وسارة جطىٍز اللطاع العام)
(وسارة ؤلاجصاالث وجىىىلىجُا اإلاعلىماث)

24

خطت عمل وكف جلدًم 10خدماث حىىمُت بالطزق الخللُدًت وحصز
جلدًمها الىتروهُا اعخبارا مً 1/1/2018

فحص جاهشٍت الخدماث
2017-6

إعادة فحص الخدماث
2017-9

رفع جلارٍز الجاهشٍت
و الخيسُم مع اإلاؤسساث
2017-7

التروٍج للخدماث
2017-10

جحدًد كىىاث جحسين الخدماث
2017-7
الخحسين على الخدماث
و اإلاخابعت على ؤلاجزاءاث
2017-8
24

إطلق الخدماث
2018-1

خطت التروٍج  -رفع وسب إسخخدام الخدماث ؤلالىتروهُت

سٍادة وعي اإلاىاطً بالخدماث
ؤلالىتروهُت

سٍادة الثلت بالخدماث ؤلالىتروهُت

سٍادة وعي اإلاىظف الحىىمي بالخدماث
ؤلالىتروهُت

الخحفيز وؤلالشام

إعطاء عملُت التروٍج الاولىٍت أثىاء وضع خطت اإلاشزوع ورصد
اإلاىاسهاث اللسمت

دورٍت فحص جىدة الخدمت

علد ورشاث جىعىٍت

جلدًم حىافش حشجُعُت إلاسخخدمي الخدماث
ؤلالىتروهُت و ؤلاعلن عنها

ججهيز هزفان الحىىمت ؤلالىتروهُت

حعمُم معاًير رحلت اإلاسخخدم وإلشام
اإلاؤسساث بها

وضع أهشان للحىىمت ؤلالىتروهُت في اإلاؤسساث
لدساعد اإلاىاطً في جلدًم الخدمت

إلشامُت اسخخدام بعض الخدماث
ؤلالىتروهُت

مىخب بزٍدي ومحطاث اإلاعزفت لخلدًم  11تهُئت
الخدماث

إلشامُت الدفع الالىترووي

الخىعُت عً طزٍم اإلاىاهج اإلادرسُت

جدرٍب  250خزٍج لخلدًم الخدماث مً خلٌ مياجب
البرًد
25

25

كىىاث إضافُت لخحسين جلدًم الخدماث الحىىمُت ؤلالىتروهُت
حظعى الحيىمت ئلى جىفير كىىاث ئطافُت للمظاهمت في التروٍج للخدماث الحيىمُت ؤلالىتروهُت وزفع وظب اطخخدامها
مً كبل اإلاظخفُدًً ،حُث حشمل هره اللىىاث ؤلاطافُت على ما ًلي:

 جفعُل مياجب البرًد ومحؼاث اإلاعسفت اإلاىدشسة في اإلاملىت والاطخفادة مً اهدشازها في مخخلف اإلاىاػم وكسبها
مً اإلاىاػىين لُيىن لها دوزا في عملُت الخحىٌ الالىترووي وجلدًم الخدماث الحيىمُت الالىتروهُت
 جدزٍب وحشغُل  330مً خسٍجي الجامعاث مً خالٌ وشازة العمل ووشازة الاجصالث وجىىىلىجُا اإلاعلىماث
على الخدماث الحيىمُت ؤلالىتروهُت إلاظاعدة اإلاىاػىين على اطخخدامها
 جؼىٍس جؼبُلاث للهاجف اإلاخىلل للمإطظاث الظبعت والدوائس الخابعت لها

 جسهُب وحشغُل  50محؼت خدماث الىتروهُت  Kiosksفي عدد مً الىشازاث والدوائس الحيىمُت لُخم زبؼها مع
مسهص عملُاث الحيىمت ؤلالىتروهُت إلدازتها وئدامت حشغُلها عً ُبعد لخمىين اإلاساجعين مً الدخىٌ للمىاكع
ؤلالىتروهُت للمإطظاث ومخابعت معامالتهم الىتروهُا.
26

