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تمهيد

ّإن النمو املتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في األجهزة واآللت واألنظمة الذكية ،وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الصطناعي
أدى إلى تحولت غير مسبوقة في العملية اإلنتاجية ،مما أسهم في احداث تغيرات ثورية في القتصاد العاملي .ول شك أن اتساع نطاق النمو
والتطور وما تبعه من تحولت غير مسبوقة في القتصاد بمختلف قطاعاته وفي سوق العمل كان له األثر األكبر على امليزة التنافسية للدول
واملؤسسات على حد سواء باعتبارها أهم دوافع ومحفزات النمو ملؤسسات القطاعين العام والخاص لضمان وصول املنتجات والخدمات التي
تقدمها بكفاءة وفاعلية وتوسيع قاعدة املستفيدين منها.
ً
ونظرا لضخامة حجم التغيير في امليزة التنافسية التي تضيفها التكنولوجيا الرقمية ملستخدميها ،فإن التأخر في األخذ بها أو ضعف استخدامها
سيحد من امكانية تحقيق املنافع التي توفرها عمليات التحول الرقمي كالنمو الشامل املستدام وتحسين اإلدارة العامة .
يعمل التحول الرقمي على اعتماد القطاعات الحيوية مثل الصحة ،التعليم ،العدل ،الضمان الجتماعي ،الطاقة ،الخدمات املالية ،النقل
وغيرها على منهجيات العمل املعتمدة على التقنيات الرقمية من خالل معالجة البيانات واستغالل تقنيات الذكاء الصطناعي وابتكار املنتجات
والخدمات وتوفير قنوات جديده لالرتقاء بكفاءة األداء إلى مستويات غير مسبوقة ،مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة
أكبر وكفاءة أعلى في العمليات اإلنتاجية باإلضافة إلى تحسين الجودة وتبسيط اإلجراءات وخلق فرص جديدة .كما ويساعد التحول الرقمي في
ُّ
ُّ
والتجنب الضريبي باإلضافة إلى التوسع والنتشار على نطاق أوسع مما يساهم في
والتهرب
تعزيز الشفافية والحد من البيروقراطية والفساد
الوصول إلى شريحة أكبر من املستفيدين ،كونه أحد أهم دوافع ومحفزات نمو القتصاد الرقمي.
تسعى الحكومة إلى مواكبة هذه التطورات والستفادة من أفضل املمارسات العاملية والفرص املتاحة بما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية
بامتياز ،وتعتبر الحكومة عملية التحول الرقمي رحلة رقمية تمر عبر محطات عديدة منها التقنيات الرقمية والبيانات والشباب والتكنولوجيا
والوظائف واملشاركة اإللكترونية والخدمات الحكومية الرقمية .
ً
صانعا للسياسات على إشراك جميع املواطنين وتمكينهم من الوصول للخدمات األساسية بكلفة أقل من خالل رقمنة
تحرص الحكومة بصفتها
القطاعات الرئيسية ،وضمان تحقيق التنمية في كافة املحافظات ،مع التركيز على بناء مهارات أكثر مالئمة للمستقبل وإيجاد املزيد من الوظائف
وتعزيز ريادة األعمال واملشاركة اإللكترونية من قبل كافة شرائح املجتمع.
لقد أثمرت الجهود املبذولة إلطالق املبادرات الرقمية املختلفة في اململكة في الكشف عن العديد من املجالت الرقمية والحلول الذكية التي
أسهمت على سبيل املثال في تطوير املنصات الوطنية التي توفر الوسيلة املناسبة لنشر املعلومات وإتاحة وصول املواطنين إلى مصادر املعلومات
املتنوعة مثل محتوى التعليم الرقمي واملعلومات والبيانات الحكومية املفتوحة.
تقدم الحكومة اليوم العديد من خدماتها بصورة رقمية عبر التطبيقات الذكية وخدمات النافذة الواحدة بهدف منح املستفيدين تجربة
استخدام سهلة من خالل توفير خيارات الدفع اإللكتروني بما يغنيهم عن املعامالت الورقية .كما تعمل الحكومة على تحسين الكفاءة التشغيلية
للعديد من القطاعات من خالل تحويل املحتوى إلى محتوى رقمي.
ً
ً
تدرك الحكومة ّأن نجاح مثل هذه املبادرات سيتوقف أول وأخيرا على الستخدام املتسارع للتقنيات الرقمية من قبل األفراد والقطاعين العام
ً
والخاص وعلى تنفيذها وفقا لخطط مدروسة .وترى الحكومة ّأن تبني أفضل التقنيات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الصطناعي واملنصات
السحابية وانترنت الشياء وغيرها من التقنيات الناشئة أصبح من أساسيات عملية التحول الرقمي .كما تدرك الحكومة ّأن التحولت الرقمية
هي عمليات طويلة األمد تتطلب كل مرحلة منها تنفيذ خطوات محددة ضمن قطاع التقنيات الرقمية ومستندة إلى إجراءات محددة لتنمية
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املها ات الرقمية للمواطنينّ ،
وتقر الحكومة ّأن من شأن إدراك أهمية التقنيات الرقمية في هذه املجالت أن يدفع عجلة تطوير القطاع العام
ر
نحو األمام ،واإلسهام في تنمية الخدمات العامة بصورة مستدامة.

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
جاء تغير اسم وزارة التصالت وتكنولوجيا املعلومات ونطاق عملها إلى وزارة القتصاد الرقمي والريادة في شهر أيار  2019لتوسيع مهام وواجبات
الوزارة لتكون الجهة الراعية للتحول الرقمي والقتصاد الرقمي وريادة األعمال في األردن بالبناء على ما تحقق في قطاع التصالت وتكنولوجيا
املعلومات عبر العقود املاضية.
تعمل الوزارة على دعم عملية التحول الرقمي وتبني مفاهيم القتصاد الرقمي وتسهيل تطوير منظومة ريادة العمال في اململكة من خالل العمل
على أحد عشر محور أساس ي وهم:
 .1املهارات الرقمية والريادية :التطوير الشمولي ملهارات األردن الرقمية والريادية
 .2الخدمات الحكومية الرقمية :تقديم أفضل الخدمات الرقمية
 .3رقمنة املدفوعات :تحويل املدفوعات واملقبوضات الحكومية الى رقمية
 .4األصول الرقمية :بناء وتطوير البنية التحتية وتوفير الوصول اآلمن للخدمات والبيانات عالية الجودة
ّ
 .5البيئة التشريعية املمكنة :مراجعة القوانين واألنظمة وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية
 .6الريادة الرقمية واملجتمعية :تهيئة الظروف املالئمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة بمختلف أنواعها ومجالتها.
 .7الشباب والتكنولوجيا والوظائف :توفير املهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية وتوفير
وظائف جديدة
 .8البتكار والشراكة مع القطاع الخاص :العمل مع الشركاء وحاضنات األعمال والصناديق الستثمارية لتنظيم قطاع ريادة األعمال
وتحفيزه
 .9إدارة التغيير واملوارد البشرية :تتضمن رفع الوعي وتنمية القدرات واملعارف وتعزيز ثقافة التغيير
 .10املشاركة اإللكترونية :املساهمة في عملية صنع القرار من خالل تفاعل املواطنين في تقديم املقترحات واملالحظات وإبداء اآلراء
باستخدام التكنولوجيا التي يمكن لها أن تحسن من عمليات صنع القرار ورسم السياسات.
 .11إدارة املوارد الحكومية :تطوير منظومة إدارة املوارد الحكومية التي تستهدف تطوير عدد من األنظمة واألدوات الرقمية لتكون جزءا
اصيال من تلك املنظومة
تسعى الوزارة بشكل مستمر الى التعاون مع املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير منظومة تشريعات وتنفيذ مبادرات لتمكين كل
محور من املحاور األحد عشر .كما وتعمل الوزارة مع شركائها لستكمال العمل على مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الرقمية
ومشروع شبكة األلياف الضوئية الوطني وتصميم وتنفيذ برامج لتعزيز املهارات الرقمية في اململكة.
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األثراالقتصادي واالجتماعي للتحول الرقمي
يرتكز التحول الرقمي والقتصااد األردني بشاكل أسااسا ي على التصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،حيث حقق هذا القطاع العديد من اإلنجازات
ويعتبر بمثابة إنجاز بارز لألردن مدفوعا بتحرير السااواق وساان التشااريعات والقوانين ذات الصاالة والبيئة التنظيمية املناساابة والبنية التحتية
الداعمة وتنفيذ البرامج واملشااروعات التنموية والسااتراتيجية ،بما يرفع من مسااتوى النفاذ وتعزيز القتصاااد الرقمي ،اذ بلغت نساابة مساااهمة
قطاع تكنولوجيا املعلومات والتص ااالت بما يش اامله من التقنيات الرقمية الحديثة كاملنص ااات الس ااحابية والبيانات الض ااخمة وانترنت األش ااياء
والبيااانااات املفتوحااة  %4من الناااتج املحلي اإلجمااالي في عااام  ،2018وفيمااا يتعلق بااالقوى العاااملااة فقااد ارتفع مسا ا ا ااتوى التوظيف من 18000
موظف في عام  2016إلى  21811في عام  .2018باإلض ااافة الى ارتفاع إيرادات القطاع بما نس اابته  %10.7لعام  2018وذلك بحس ااب مس ااوحات
جمعية تقنية املعلومات والتصالت (إنتاج) لعام  .2018كما وساهم انتشار األجهزة الذكية بمختلف أنواعها وانتشار النترنت بتبني الخدمات
الحكومية اللكترونية وتعزيز التحول الرقمي .باإلضا ا ااافة إلى ذلك ،تسا ا ااتمر الحكومة من خالل الوزارة بتنفيذ برنامج شا ا اابكة األلياف الضا ا ااوئية
الوطني بهدف تس ا ا ااهيل التقاطع بين القطاعات الحكومية املتعددة وس ا ا ااد الفجوة الرقمية في املناطق الريفية ودعم املبادرات الوطنية التي تركز
على جذب الستثمارات األجنبية واملحلية لدعم القتصاد الرقمي في اململكة.
إضا ااافة الى ذلك ،تعتبر البيانات املحرك الرئيس ا ا ي لعمليات التحول الرقمي ،حيث تسا ااعى الحكومة اسا ااتخدام البيانات وتحليلها لتخاذ قرارات
فعالة ً
دعما ملنظومة اتخاذ القرار الحكومية باإلضافة إلى تطبيق مفاهيم البيانات الحكومية املفتوح ا ااة ونشر الستفادة منها تأكيدا على مبادى
الحكومات املفتوحة وضمان التشاركية وتعزيز الشفافية واستقطاب األفكار البتكارية بشا ا ااأن التطبيقا ا ااات والحل ااول الرقمي ااة وبالتال ااي تعزي ااز
جهودهاا نحاو التحاول الرقماي.
وفي ظل محدودية املوارد الطبيعية في األردن ،فقد تم العتماد على رأس املال البش ااري بابتكاراته وإبداعاته املختلفة لتعزيز النمو القتص ااادي،
حيث يتصاف املجتمع الردني بأنه مجتمع فتي وماهر ً
رقميا ل سايما أن ما يقارب ( )%35من الساكان دون سان الخامساة عشار ببحساب بيانات
دائرة اإلحصا اااءات العامة التعداد السا ااكانيب .وتعتبر هذه سا اامه ل بد من السا ااتفادة منها إلنشا اااء ثقافة رقمية ت ا ااجع على تبني التحول الرقمي
وريااادة العمااال والبتكااار من خالل نشا ا ا اار الوعي وتطوير املهااارات الرقميااة ومحو األميااة الرقميااة لاادى كا اافااة فئااات وش ا ا ا ارائح املجتمع ،كمااا وأن
الستثمارات في التكنولوجيا الحديثة والستمرار في عمليات التحول الرقمي بالقطاعين العام والخاص ،ستساهم مجتمعة في تقليص املخاطر
القتصادية والجتماعية والسياسية املرتبطة ببطالة الشباب.
يواجه التحول الرقمي املأمول مجموعة من التحديات التي ينبغي العمل على إيجاد الحلول املالئمة لها ،مثل عدم وض ااوح الرؤية والس ااتراتيجية
ونقص الكفاااءات القااادرة على تبني وقيااادة وتنفيااذ برامج التحول الرقمي وإحااداث التغيير املطلوب داخاال العااديااد من الجهااات ،والضا ا ا ااعف في
ً
جاااهزيااة املؤس ا ا ا اسا ا ا ا ااات لتقااديم الخاادمااات الحكوميااة رقميااا ،وعاادم وجود معااايير وأطر عماال موحاادة تحكم إجراءات الخاادمااات الحكوميااة،
واإلجراءات البيروقراطية وص ا ا ااعوبة تعديل التش ا ا ااريعات بالس ا ا اارعة الكافية ،ومحدودية امليزانيات املخص ا ا اص ا ا ااة لتنفيذ برامج التحول الرقمي ،
ونقص التوعيااة والترويج وضا ا ا ااعف الش ا ا ا اراكااة مع القطاااع الخاااص وتعااار املبااادرات املتعلقااة بااالتحول الرقمي في الجهااات الحكوميااة ونقص
املهارات والقدرات الرقمية باإلضافة الى املخاوف املتصلة بأمن املعلومات والخصوصية.
ً
ً
تدرك الحكومة أن التحول الرقمي يوفر محركا رئيس اا للتنمية القتصااادية والجتماعية ملا يساااهم به من حلول في العديد من القطاعات املالية
ً
والزراعية والصااناعية والرعاية الصااحية والخدمات األمنية وغيرها من القطاعات وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكنا أن يتم تطويرها
بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة ،وعليه ،سا ا ا اايكون من ضا ا ا اامن أولويات الحكومة العمل على إتاحة التقنيات الرقمية وضا ا ا اامان
توفيرها بكفاءة وشمولية وبما يتالءم مع القدرة الشرائية لألفراد والشركات ،وإيجاد فرص عمل للشباب ورفع معدلت اإلنتاج وتحقيق أهداف
التنمية املستدامة.
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وتوض ا ااا الدراس ا ااات الحديثة األهمية النس ا اابية للبنية التحتية لالتص ا ااالت ذات النطاق العريض على الناتج القتص ا ااادي القومي على مس ا ااتوى
األفراد ،حيث قدرت نسا ا ا اابة الزيادة بالناتج القومي للفرد في حال توفير خدمات النطاق العريض لكل  %10من السا ا ا ااكان بحوالي  ،%0.5وقد
ً
ً
ترتفع هذه النسا اابة الى  %0.62في املجتمعات املتقدمة علميا واقتصا اااديا ،ليتمكن املجتمع بدوره من السا ااتفادة من خدمات التصا ااالت فائقة
السرعة ويترجمها لزيادة في العائد القتصادي.
وبالنظر إلى الواقع العربي ،سنجد أن القتصاد الرقمي ل تتعدى مساهمته الا ا ا ا ا  %4فقط من الناتج املحلي اإلجمالي ،مقارنة مع املعدل العاملي
البالغ  .%22أي أنه يمكن للعالم العربي أن يحقق قفزات تنموية هائلة عند اس ا ا ااتغالل الفرص التي يوفرها القتص ا ا اااد الرقمي  .وبحس ا ا ااب
الد اسااات والتجارب ّ
يقدر تأثير القتصاااد الرقمي على تعزيز النمو القتصااادي بخمس أضااعاف الطرق التقليدية األخرى ،وهو ما يجعله أهم
ر
مسرع للنمو القتصادي على مستوى العالم .
ً
ومن األثار اإليجابية للتحول الرقمي أن ريادة األعمال الرقمية والبتكار أصاابحت من األبعاد األكثر ارتباطا بانخفا نساابة البطالة ،وذلك من
خالل دورهاا في إيجااد الوظاائف وتطوير بعض الوظاائف الحاالياة التي تتطلاب اكتس ا ا ا اااب املوظفين ملهاارات جاديادة إلنجااز املهاام الحاديثاة مماا
يساتدعي إعادة تدريبهم وتأهيلهم أو اساتبدالهم بمن يمتلك هذه املهارات .وهنا تبرز أهمية موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات ساوق العمل
وص ا ااقل املهارات الرقمية للخريجين .ترى الحكومة ان تطبيق البرامج واملبادرات املتص ا االة بالتحول الرقمي والقتص ا اااد الرقمي س ا ااتوفر ما ل يقل
عن  50ألف وظيفة مباشرة خالل الخمس سنوات القادمة  2025-2021في قطاعات التحول الرقمي والقتصاد الرقمي في اململكة.
ً
وإضافة إلى إيجاد الوظائف املباشرة ،فإن عدد الوظائف غير املباشرة الذي يتيحه التحول الرقمي والقتصاد الرقمي ضخم جدا ،حيث تقلل
التقنيات الحديثة من تكاليف املعامالت وتزيد من فرص األفراد في العثور على وظائف ،بما في ذلك ادماج النس ا ا اااء وس ا ا ااكان املناطق النائية
وذوي الحتياجات الخاصا ا ااة في سا ا ااوق العمل ،حيث اثبتت الدراسا ا ااات العالقة طردية بين النمو القتصا ا ااادي والتوظيف ومسا ا ااتوى نضا ا ااوج
التكنولوجيا الرقمية.
ً
إن تبني التحول الرقمي والتكنولوجيا والسا ا ا ااتثمار في البتكار أصا ا ا اابح ضا ا ا اارورة عاملية وعربية لتعزيز القتص ا ا ا اااد الرقمي ً
إجباريا للدول
وممرا
والشركات الراغبة في قطف بعض ثمار الثورة الصناعية الرابعة ،وعلى الرغم من التحديات والتعقيدات التي تواجهها املؤسسات الحكومية في
عملية التحول الرقمي فقد اتخذت الحكومة قرارا بتهيئة البيئة التش ا ا ااريعية والتنظيمية وتبني الخطط الس ا ا ااتراتيجية إلدامة وت ا ا ااجيع التحول
ً
اقليميا ً
ً
ودوليا.
الرقمي للحكومات وكافة شرائح املجتمع ،مما سينعكس أيضا بصورة إيجابية على موقع اململكة
ّ
وبالنتيجة ،يعتبر تنفيذ الستراتيجية املمكن التكنولوجي لتسريع وتيرة التقدم في تنفيذ جميع أهداف التنمية املستدامة ( )SDGsالسبعة عشر
لألمم املتحدة ،حيث أن تنفيذ األهداف الستراتيجية للتحول الرقمي يوفر البنية التحتية الالزمة لعملية التحول الرقمي وفق أحدث التقنيات
بما يخدم األفراد واملؤسسات ،والرتقاء بالخدمات الحكومية لكافة الشرائح واملساهمة في تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية املستدامة
بشكل خاص والذي يدعو لتطوير بنى تحتية قادرة على الصمود وت جيع التصنيع الشامل واملستدام وتعزيز البتكار .وتمكن البنى التحتية
الخاصة بالتصالت وتكنولوجيا املعلومات وخدماتها التي تتسم بالكفاءة واعتدال األسعار في الردن من تعزيز القتصاد الرقمي وتحقيق
املنافسة القتصادية الشاملة ،مع إحداث تأثير كبير في مجالت الشمول املالي والحد من الفقر وتحسين الخدمات الصحية ،وتدرك الحكومة
حجم التغيير املرافق لعملية التحول الرقمي بما في ذلك التغيير في طرق واجراءات العمل وطريقة تفكير األفراد واملفاهيم واملهارات والكفاءات
ّ
املطلوبة وذلك من خالل املساهمة في تحقيق الهدف الرابع الذي يهدف الى ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم
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مدى الحياة للجميع من خالل تحقيق املقصد ( )4.4والذي ينص على بالزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم املهارات
املناسبة ،بما في ذلك املهارات التقنية واملهنية ،للعمل وشغل وظائف لئقة وملباشرة األعمال الحرة بحلول عام .2030

االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025 - 2021

ً
ً
توفر الستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية ( 2025 – 2021الستراتيجية) إطارا استراتيجيا للتحول الرقمي لألردن لخمسة
ً
أعوام ،وتوض ا ااا التغييرات واملتطلبات الس ا ااتراتيجية الالزمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عامليا وتحس ا ااين تقديم الخدمات
الحكومية ورفع كفاءة األداء الحكومي ،بما في ذلك تحقيق متطلبات املس ا ا ااتفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وس ا ا ااياح وقطاع خاص ورواد
أعمال ومجتمع مدني ،وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.

ً
واسا ا ا ااتنادا إلى رؤية األردن  ، 2025والسا ا ا ااياسا ا ا ااة العامة للحكومة في قطاعات التصا ا ا ااالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد  2018باإلضا ا ا ااافة إلى
ً
املخرجات والتجاهات العاملية واملمارسااات الدولية في هذا املجال وتماشاايا مع أهداف التنمية املسااتدامة  ،2030قامت وزارة القتصاااد الرقمي
والريادة (الوزارة) بإعداد هذه الستراتيجية بالتشاور مع الشركاء وأصحاب العالقة واملهتمين من كافة شرائح املجتمع.
تتضا اامن السا ااتراتيجية رؤبة الحكومة خالل خمس سا اانوات لتحفيز مزيد من التحول الرقمي وتنمية القتص اااد الرقمي في اململكة بالعتماد على
مجموعااة من اإلجراءات واملمكنااات األس ا ا ا اااس ا ا ا ايااة لتحقيق الرؤيااة الحكوميااة ومن بينهااا السا ا ا ااتمرار ببناااء بنيااة تحتيااة رقميااة متطورة تعتمااد على
التقنيات الحديثة بما في ذلك تقنية الجيل الخامس ،والرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية الرقمية من خالل منصة خدمات تفاعلية مركزية
مما يسهل الحصول على الخدمات الحكومية ،والعتماد على البيانات في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات ،وتولي الحكومة الشباب
الجانب األكبر في هذه السا ا ا ااتراتيجية نظرا للفر الضا ا ا ااخمة التي يتيحها التحول الرقمي لقطاع الشا ا ا ااباب بما يعزز البتكار وريادة األعمال في
اململكة.
وتحرص الحكومة من خالل الستراتيجية على توثيق العالقة مع القطاع الخاص وتعزيز مشاركة كافة شرائح املجتمع في عملية اتخاذ القرارات
الحكومية ورسم السياسات.
تدرك الحكومة انه ولتحقيق أهداف هذه السا ا ا ااتراتيجية فان هنالك حاجة ماسا ا ا ااة لالرتقاء بمهارات ومعارف موظفي القطاع العام واملواطنين
بش ا ااكل عام ،ولس ا اايما املهارات واملعارف الرقمية الداعمة ملس ا اايرة التحول الرقمي ،وعليه فان تنفيذ إجراءات محددة ومدروس ا ااة إلدارة التغيير
تعتبر متطلبا أساسيا لنجاح هذه الستراتيجية.
سااتعمل الحكومة على تطوير منظومة إدارة املوارد الحكومية من خالل انشاااء نظام مركزي لرجراءات واملوارد واألصااول الحكومية دعما ملساايرة
التحول الرقمي في القطاع العام.
كما تتضمن الستراتيجية خارطة طريق تنفيذية محددة األهداف وبجداول زمنية واضحة لتنفيذ كافة متطلبات ومبادرات الستراتيجية.
وحرصااا من الحكومة على اش اراك القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التحول الرقمي واش اراكه بصااورة فاعلة في كافة تفاصاايلها ،فقد تم تشااكيل
اللجنااة الوطنيااة للتحول الرقمي بقرار من مجلس الوزراء ،والااذي تضا ا ا اام نخبااة من الخبراء األردنيين في مجااالت التحول الرقمي املختلفااة ،وتم
اسا ا ا ااناد مجموعة محددة من املهام لهذه اللجنة تتضا ا ا اامن اإلش ا ا ا اراف على السا ا ا ااتراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ودراسا ا ا ااة أية تغييرات عليها،
اإلشاراف على سااير العمل في الخطة التنفيذية املنبثقة عن السااتراتيجية الوطنية للتحول الرقمي واتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصااوص أي تغيير
يطرأ عليها ،دراسااة الفرص السااتثمارية املتعلقة بالتحول الرقمي والتي تتم من خالل مشاااريع الشاراكة مع القطاع الخاص ضاامن منهجيتي PPP
الستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021

صفحة  7من 45

أو  ،BOTتقييم الس ااياس ااات املتبعة ومراجعة وتحليل جميع التش ااريعات ذات الص االة بالتحول الرقمي والقتص اااد الرقمي واقتراح إجراءات من
شأنها الرقي بما ينسجم مع أهداف التنمية القتصادية على املستوى الكلي للمملكة و استعرا واقع قطاع التصالت وتكنولوجيا املعلومات
والتحديات التي تواجه الرؤية املس ااتقبلية للشا اراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع ورفع تقرير ربع س اانوي عن س ااير العمل واإلنجازات
التي تتم في التحول الرقمي في اململكة.

االستجابة لجائحة كورونا – Covid 19
برز دور التحول الرقمي خالل أزمة كورونا كأحد املحاور املهمة ملساعي الحفاظ على الصحة العامة واستمرارية األعمال وتحقيق الستقرار
الجتماعي والقتصادي في األردن ،حيث كان لتكنولوجيا املعلومات والتصالت الدور الكبير في الحفاظ على ديمومة اإلنتاجية ومتابعة األعمال
في معظم القطاعات الحيوية.
عملت الحكومة من خالل وزارة القتصاد الرقمي والريادة على تطوير املنصات الرقمية وتقديم الخدمات اللكترونية لستدامة نواحي الحياة
وديمومة األعمال خالل األزمة ،مع املحافظة على تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات ال خصية ،واتخاذ جميع التدابير الالزمة لحماية
املواطنين واملستهلكين من املخاطر في الفضاء السيبراني ،حيث أطلقت وزارة القتصاد الرقمي والريادة منصة واحد  ، www.one.gov.joوهي
منصة موحدة توفر للمستخدم الوصول السهل واملباشر لكل املنصات الفاعلة في مواجهة أزمة كورونا في اململكة األردنية الهاشمية.
تتضمن اإلجراءات الحكومية خالل جائحة كورونا إطالق املنصات الرقمية إلدامة اإلنتاجية واستمرارية العمل ،تسريع العمل على نظام
املعلومات الوطني واستخدام السجل الوطني املوحد وإنشاء نظام مركزي للمخزون الستراتيجي ،والستفادة من نظام املعلومات الجغرافي،
تفعيل التعليم عن بعد تعزيز العمل عن بعد ول سيما في القطاع العام لستدامة العمل الحكومي باستخدام البنية التحتية الرقمية الحكومية
باإلضافة إلى رفع مستوى اإلمكانات التي تتيحها شبكات التصالت في اململكة لتلبية الطلب املتزايد على خدمات النترنت.
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الرؤية

ممكنات االستراتيجية
تسعى الحكومة جاهدة إليجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ األهداف الستراتيجية للتحول الرقمي من خالل توفير البينة التحتية
الالزمة لعملية التحول الرقمي وفق أحدث التقنيات وأجودها بما يخدم األفراد واملؤسسات ،والرتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح املجتمع
ورقمنة العمليات الداخلية في املؤسسات الحكومية وتعظيم الستفادة من البيانات واملعلومات الحكومية في دعم عمليات صنع القرار والبتكار
وتوفيرها بجودة وموثوقية عالية ،ورفد الكفاءات األردنية باملهارات املطلوبة لضمان تبني واستخدام التقنيات الرقمية من األفراد واملؤسسات
ً
وأصحاب األعمال وبما يساعد على تمكين مشاركة أفراد املجتمع رقميا وذلك لضمان التنفيذ الفعال واملتكامل وبما ينسجم مع الرؤية.
-

البنية التحتية الرقمية (تقنيات التحول الرقمي ،املنصات السحابية ،الدفع اللكتروني ،واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة،
الهوية الرقمية ،النترنت عريض النطاق والتقنيات الرقمية واملتنقلة ،برنامج شبكة األلياف الضوئية ،الشبكة الحكومية اآلمنة)
الخدمات الحكومية الرقمية
البيانات
الشباب والتكنولوجيا والوظائف
البتكار والشراكة مع القطاع الخاص
املشاركة اإللكترونية
إدارة التغيير
إدارة املوارد الحكومية
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املمكن األول :البنية التحتية الرقمية
يتيح النتشار املتزايد للتقنيات الرقمية فرصة لبناء اقتصاد رقمي جديد يعزز النشاط القتصادي من خالل وصل شبكات التصالت بين
األفراد واملؤسسات واألجهزة بما يسمح بتناقل البيانات وتنفيذ العمليات اليومية ،حيث نجحت هذه التقنيات اليوم في تغيير طريقة التنقل
ً
والتواصل الجتماعي ّ
وغيرت كليا طريقة التعلم والتفاعل الحكومي واكتساب الخبرات وأنماط الحياة اليومية ،إضاقة الى أثرها في تحسين كفاءة
وزيادة مستويات النتاجية.
ويبدو ً
جليا من خالل املمارسات الدولية أن التركيز األكبر في املستقبل سيكون من نصيب مستودعات البيانات واملنصات السحابية والبيانات
ّ
املطورة والحماية من الهجمات اللكترونية واألجهزة الذكية والتطبيقات ووسائل التواصل الجتماعي وتقنية سالسل الكتل ()Block chain
وتحليالت البيانات الضخمة التي تحتل إلى جانب تقنيات أخرى أهمية كبرى ل سيما عندما يتعلق األمر بالستثمار في مجال تقنية املعلومات
دورا ً
والتصالت .وستلعب هذه التقنيات ً
هاما في تمكين الحكومات من تحقيق الحكومة الرقمية على أر الواقع.
ً
كما وتجعل عملية التحول الرقمي من املدن مدنا ذكية تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة واستخدام إنترنت األشياء ،وتحسين البنية
التحتية وجمع وتحليل والستفادة من البيانات ً
آنيا لتحديد مكان املشكلة بدقة وتفعيل البتكار في إيجاد الحلول وتحسين ظروف تقديم
الخدمات وخفض التكاليف وزيادة مستوى األمن وجذب الستثمارات .وقد قامت الحكومة من خالل أمانة عمان الكبرى بإطالق مشروع خارطة
طريق "عمان مدينة ذكية "بهدف تحسين عملية تقديم الخدمات وتخفيف الزدحامات املرورية في ظل النمو السكاني املتسارع من خالل األنظمة
والتقنيات املالئمة وتسهيل التنقل حول مدينة عمان.
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تقنيات التحول الرقمي
الجيل الخامس
تدرك الحكومة أن خدمات الهاتف املتنقل عبر تقنية الجيل الخامس بدأت في النتشار منذ العام  2019في بعض الدول ومن بينها بعض بلدان
الشرق األوسط ،ومن الواضا أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي التجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم املال واألعمال خالل السنوات
القليلة املقبلة حيث أنه من املتوقع بحلول عام  2025أن يصل عدد مشتركي هذه الخدمة إلى  1.5بليون على مستوى العالم؛ فقد بات تحسين
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وعلى وجه الخصوص البدء في تحديث الشبكات لالرتقاء إلى عصر أنظمة الجيل الخامس
ً
أمرا ل مفر منه ،خاصة وأن هذه الشبكات ل توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب ،بل تثبت إنها محرك حقيقي لتطوير أعمال
وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وعامل أساس ي لنجاح عملية التحول الرقمي ،بما في ذلك توفير البنية التحتية املستقرة واآلمنة واملدعومة
بتقنية الذكاء الصطناعي وانترنت األشياء التي ستساعد في تطوير وتمكين مفهوم املدن الذكية املستدامة خالل السنوات القليلة املقبلة.
تطلب الحكومة من هيئة تنظيم قطاع التصالت تذليل أية عقبات قد تحول دون تمكين تفعيل هذه التقنية في اململكة بأسرع وقت ممكن،
ً
وتوفير النطاقات الترددية التي تحتاجها بسعات كافية وبأسعار معقولة وفقا ألفضل املمارسات الدولية.
انترنت الشياء
ً
ُ ّ
يعتبر انترنت األشياء واحدا من أهم الجسور التي تربط بين التطبيقات املادية والرقمية .فالعدد املتزايد من األجهزة املتصلة باإلنترنت يمكن
الشركات من مراقبة واستغالل األصول واألنشطة على مستوى أعلى ،حيث أصبحت الشركات قادرة على العمل بذكاء والحصول على املعلومات
بالوقت الحقيقي مما يعطي قوة في اتخاذ القرارات ودمج األعمال بطريقة آمنة وموثوقة .كما ويرتكز انترنت األشياء على تكنولوجيات
ً
الستشعار ،واألجهزة املتصلة ،والتوابع املترتبة على هذا التواصل املتشابك مما يجعله محركا أساسيا في قيادة عملية التحول الرقمي .والذي
سينعكس بشكل ايجابي على املستفيدين.
قامت الحكومة من خالل هيئة تنظيم قطاع التصالت بإصدار التعليمات الخاصة بمنظومة انترنت األشياء في منتصف عام  ،2020وتطلب
الحكومة من الهيئة ضرورة مراجعة هذه التعليمات وتبسيطها والتخفيف ما أمكن من العبء التنظيمي على كاهل الشركات العاملة في قطاع
انترنت األشياء ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن وذلك بالتشارك مع القطاع الخاص ملا لهذه التقنية من دور يساهم في تحسين
الخدمات الرقمية وتعزيز تبني مفهوم املدن الذكية وتنمية القتصاد الرقمي والبتكار وريادة األعمال.
الذكاء الصطناعي
ً
يتطور الذكاء الصطناعي متأثرا بالزيادة املطردة في قدرة الحوسبة وفي إتاحة كميات ضخمة من البيانات واستخدام التكنولوجيا الرقمية
إلنشاء أنظمة قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة املحيطة والتعلم من األخطاء للقيام بتوقعات
أو تنبؤات أو تقديم توصيات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الستقالل الذاتي .فكان ل
بد من تسخير التقنيات الناشئة عند صياغة السياسات .وعليه ،فقد أصدرت الحكومة السياسة األردنية للذكاء الصطناعي  2020لتمكين
تقنيات الذكاء الصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية وتهيئة فرص مناسبة لالبتكار وريادة األعمال وعزيز التقنيات املرتبطة بالذكاء
الصطناعي في اململكة ودعم البحوث والدراسات في هذا الشأن.
تلتزم الحكومة بإعداد خطط واستراتيجيات قطاعية للذكاء الصطناعي توضا التحليالت السوقية املطلوبة لنمو الذكاء الصطناعي في اململكة
وت جيع الستثمار ودعم البتكار باإلضافة إلى إعداد ميثاق ألخالقيات الذكاء الصطناعي.
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المن السيبراني
تدرك الحكومة أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة ،حيث يعتبر الفضاء السيبراني الوطني بيئة عصرية تتطلب حماية ممنهجة وشاملة
ً
على املستوى الدولي واملحلي والقطاعي .وعليه ،فإن حماية األصول املعلوماتية من الوصول غير املصرح به والستخدام غير املشروع يعد أمرا
بالغ األهمية لضمان أمن تلك األصول وبالتالي الحفاظ على أمن كل من يعمل ويقيم في اململكة وإتاحة الفرص اآلمنة لستحداث فرص
استثمارية جديدة وتطوير األعمال وزيادة فعاليتها وكفاءتها وتقديم خدمات حكومية آمنة وموثوقة.
عملت الحكومة على إصدار الستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني  2023-2018التي توضا الحوكمة وطرق توظيف املوارد املطلوبة ملجابهة
التهديدات السيبرانية املحتملة .باإلضافة الى إصدار مجموعة من السياسات املؤسسية لألمن السيبراني الوطني ،كما وصدرت اإلرادة امللكية
السامية بقانون األمن السيبراني رقم ( )16لعام .2019
شكلت الحكومة املجلس الوطني لألمن السيبراني والذي تناط به مهمة التأكد من بناء منظومة فعالة لألمن السيبراني على املستوى الوطني،
وتطويرها وتنظيمها لحماية اململكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على األمن
الوطني ،وسالمة األفراد واملمتلكات واملعلومات.
كما باشرت الحكومة بتأسيس املركز الوطني لألمن السيبراني وأناطت به املهام والصالحيات الواردة في قانون األمن السيبراني رقم ( )16لسنة
 ،2019وتطلب الحكومة من كافة الجهات الحكومية والخاصة اللتزام بتطبيق التعليمات التنظيمية للمركز الوطني لألمن السيبراني
والتشريعات السابقة الذكر.
سلسلة الكتل
تعتبر سلسلة الكتل قاعدة بيانات يمكنها املحافظة على البيانات املخزنة بها والحيلولة دون تعديلها ،واستخدامها في تسجيل األحداث والعناوين
وسجالت إدارة األنشطة وإدارة الهوية ومعالجة البيانات والتحقق من مصدرها ،وتخصيص بصمة مميزة للبيانات ل يمكن اختراقها او تغييرها،
ّ
مما يمكن من استخدامها في قطاعات مختلفة وإتمام املعامالت التجارية دون وسيط بشكل يؤدي إلى رفع مستوى األمن الرقمي للبيانات وخفض
التكاليف التشغيلية من خالل الحد من املعامالت الورقية وتسريع عمليات اتخاذ القرار .حيث تقوم تقنية سلسلة الكتل على مبدأ الالمركزية
لحفظ البيانات مما يدعم مبدأ الشفافية والحماية للمعلومات املتبادلة بين األطراف املختلفة وعدم السيطرة على البيانات من خالل جهة
معينة تستطيع التالعب بها.
قامت الحكومة من خالل هيئة تنظيم قطاع التصالت بتشكيل لجنة فنية لدراسة استخدام تقنية سلسلة الكتل وإمكانية تطبيقها في
القطاعات الحكومية املختلفة ودراسة اآلثار املترتبة على استخدامها وتطبيقها والستخدامات التي توفرها ودراسة تأثير تطبيق هذه التقنية
على ريادة األعمال ،باإلضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص واستغالل الفرص املتاحة لستغالل هذه التقنية في
تسهيل سير األعمال في اململكة ،لذا تطلب الحكومة من الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة دراسة الحاجة إلى تنظيم سلسلة الكتل وإيجاد
التشريعات الناظمة لتفعيل هذه التقنية خالل العام .2021
الحلول مفتوحة املصدر
تتيح الحلول مفتوحة املصدر امكانية تطوير الخدمات الحكومية الرقمية بشكل سلس وتكلفة أقل من التكلفة التقليدية كما وتعمل الحلول
مفتوحة املصدر على تسريع عمليات البتكار واعتماد املنصات السحابية وتعزيز الستفادة من البيانات وتحليلها عبر استخدام حلول مرنة
مقارنة بالبرمجيات ذات امللكية املسجلة .وعليه توجه الحكومة كافة الجهات الحكومية الى تبني الحلول مفتوحة املصدر وتضمينها في العطاءات
ً
ذات العالقة حيثما يكون ذلك ممكنا وبما ل يقل عن .%50
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املنصات السحابية
تعتمد تقنية الحوسبة السحابية على نقل عملية املعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى خوادم ومنصات عمل يتم الوصول إليها
ً
ً ً
عن طريق شبكة اإلنترنت دون قيود متعلقة بجهاز محدد أو مكان محدد ،وتلعب تقنية الحوسبة السحابية دورا كبيرا وهاما في حياتنا وخاصة
ً
في مجال تقنية املعلومات والتصالت ،ونظرا لفوائدها ومزاياها الكثيرة فإنه من املمكن تشغيل الكثير من التطبيقات والبرامج في بيئة الحوسبة
السحابية لالستفادة من تلك املميزات والفوائد في جميع مؤسسات الدولة.
تدرك الحكومة ّأن اعتماد وتبني املنصات السحابية يساهم بشكل أساس ي في دعم نمو الشركات الصغيرة واملتوسطة وتسهيل انخراطها في
سوق العمل وت جيع التكامل والتشاركية مع القطاع الخاص باإلضافة إلى تمكين الجهات الحكومية من تطوير حلول وخدمات رقمية جديدة
وتقديمها بطريقة مبتكرة للمواطنين وتحسين الخدمات العامة وتعزيز التحول الرقمي وتمكين تصميم وإدارة الوظائف التي تدعمها تكنولوجيا
املعلومات بمزيد من املرونة والبتكار ،وتوفير النفقات من خالل الستفادة املثلى من موارد التكنولوجيا على أساس بالدفع بقدر الستخدامب
وهي أحد الخيارات األكثر فعالية في تقليل التكلفة على الجهات الحكومية.
أصدرت الحكومة سياسة املنصات السحابية وخدماتها لسنة  .2020ستواصل الحكومة من خالل الوزارة تطوير السحابة الحكومية الخاصة،
وتطلب الحكومة من الوزارة من خالل برنامج الحكومة اللكترونية قيادة عملية النتقال إلى استخدام الخدمات السحابية على مستوى
الحكومة.
الدفع اإللكتروني
ً ً
نفذت الحكومة األردنية على مدار السنوات املاضية عددا كبيرا من مشاريع البنية التحتية الشاملة التي تشكل عامل تمكين قوي لنقل البالد
ّ
إلى املستويات التالية من رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع اإللكتروني على املستوى الوطني .إل أن هنالك حاجة ماسة إلى التحول
املتزايد نحو املدفوعات الرقمية في القطاع الحكومي؛ في الواقعّ ،أدى انتشار األدوات اإللكترونية واملتنقلة الجديدة إلى فتح الباب أمام ثورة
محتملة في مجال املدفوعات.
تهدف الحكومة من خالل تفعيل الدفع الكتروني إلى التقليل من القتصاد املوازي وتحسين تجربة املستخدم باإلضافة إلى خلق فرص عمل
ً
جديدة والقضاء على التزوير والفساد فضال عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة.
تلتزم الحكومة األردنية بتعزيز انتشار املدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية املعمول بها ،ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء رقم ()6425
بتاريخ  2019/9/15الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها .كما تلتزم الحكومة بزيادة النسبة املئوية للسكان الذين يقومون بإجراء
املدفوعات الرقمية أو يتلقونها ،وتسعى الحكومة للتحول إلى حكومة غير نقدية والتوقف عن استالم املقبوضات النقدية للمعامالت الحكومية
بداية عام .2021
واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة
تكمن أهمية استخدام منهجية واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة ( )Open APIsفي تعزيز وتسريع البتكار من خالل الستفادة من
الخصائص الوظيفية للبرمجيات أو األنظمة املتاحة باإلضافة الى زيادة الشفافية ورفع الثقة باألداء الحكومي من خالل اتاحة الفرص
للمستفيدين للوصول إلى املعلومات العامة وتمكين تبادلها بين أصحاب املصلحة املعنيين وإتاحة قنوات وصول جديدة وآمنة للخدمات
اللكترونية الحكومية والخدمات املشتركة بسرعة وكلفة أقل ،باإلضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل دعم القطاع
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الخاص للمشاركة الكاملة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية ،وإمكانية التشغيل البيني في جميع التطبيقات والبيانات واألنظمة والخدمات
الحكومية.
وعليه ،قامت الحكومة من خالل الوزارة بإعداد سياسة واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة  2020التي ت جع على استخدام وتوفير واجهات
برمجة التطبيقات للمستفيدين من أفراد وقطاع عام وخاص وريادي األعمال.
تطلب الحكومة من الوزارة استكمال العمل على بناء وتطوير وتشغيل منصة باألردن كمنصة Jordan as Platformب والتي تمكن املستفيدين
من الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات املفتوحة ( )Open APIsالخاصة بالبيانات والخدمات الحكومية بشكل سهل وبسيط قبل نهاية
ً
العام  ،2020حيث تهدف هذه املنصة إلى ضمان إنتاج واجهات برمجة التطبيقات وفقا ملبادئ مفتوحة تتيح التكامل السلس والشفاف مع
األنظمة األخرى..
الهوية الرقمية
يهدف هذا النظام إلى توثيق الهوية الرقمية وتفعيل التوقيع الرقمي لألفراد والشركات ( )Digital Signatureلتمكين الستفادة من الخدمات
التي تتطلب عملية التوثيق للمستفيدين كما يهدف إلى إتاحة الدخول املوحد ( )Single Sign Onلألفراد والشركات .لذا يتوجب على وزارة
القتصاد الرقمي والريادة العمل على ضمان استكمال متطلبات البنية التحتية الفنية من خالل الحصول على العتماد العاملي وتوفير مركز
للتعافي وغيرها من املتطلبات ،باإلضافة إلى توفير املنظومة التشريعية املتكاملة لتفعيل التوقيع الرقمي على املستوى الوطني بشكل فعال بهدف
إنجاز املعامالت اإللكترونية عن ُبعد بشكل كامل وذلك من خالل مراجعة وتطوير قانون املعامالت اإللكترونية وغيره من التشريعات الناظمة
ذات الصلة.
عملت الحكومة خالل الفترة املاضية على تطوير نظام وطني ُيعنى بالتحقق من هوية املستخدم وتوثيق هويته وإنشاء هوية رقمية لألفراد
والشركات على حد سواء؛ وذلك لتمكين الستفادة من الخدمات التي تتطلب عملية التوثيق للمستفيدين وتقديم خدمة التحقق والتوثيق
ً
وأيضا تفعيل خدمات الهوية الرقمية املتمثلة بخدمة الدخول املوحد لألفراد والشركات وخدمة التوقيع الرقمي على الوثائق .كما دأبت الوزارة
ّ
إلى إيجاد منظومة الهوية الرقمية لتكون املمكن التقني األساس ي الذي يهدف لتمكين املستخدمين من الوصول إلى بوابات الخدمات اإللكترونية
ً
من أي مكان باستخدام بطاقة األحوال املدنية الذكية والهواتف الذكية اعتمادا على الهوية الرقمية التي يتم انشاؤها للمستخدمين ،وبوجود
َ
هذه املنظومة سيتم تمكين القطاع الحكومي والخاص من تسريع عجلة التحول الرقمي وتحويل جميع املعامالت إلى خدمات رقمية ذكية وت َب ّني
خدمة التوقيع الرقمي للوثائق اإللكترونية بما يراعي الحفاظ على أمن وسرية املعلومات الخاصة باملستخدمين.
قامت الوزارة عبر منظومة الهوية الرقمية بإتاحة استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) موحدة لالستفادة من التقديم للمعامالت اإللكترونية
للمستخدمين األردنيين كمرحلة أولى وتمكينهم من الستفادة من هويتهم الرقمية للتوقيع الرقمي وستستكمل الوزارة العمل على تطوير وتحسين
هذه املنظومة لتشمل باقي تصنيفات املستخدمين وقطاعات العمل املختلفة مثل قطاع األعمال والشركات والقطاع املالي واملستخدمين غير
ً
األردنيين تحقيقا للهدف األسمى املتمثل بالوصول ملنظومة وطنية شاملة للتحقق من الهوية.
تطلب الحكومة من الوزارة العمل على مراجعة املنظومة التشريعية املتكاملة الالزمة إلنفاذ الهوية الرقمية وتفعيل التوقيع اللكتروني مثل
قانون املعامالت اللكترونية وغيره من التشريعات الناظمة على املستوى الوطني بالشكل الفعال بهدف انجاز املعامالت اللكترونية عن بعد
بشكل كامل.
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االنترنت عريض النطاق والتقنيات الرقمية املتنقلة
يتطلب التحول الرقمي الناجا ضرورة توافر البنية التحتية الرقمية لالتصالت مثل شبكات النطاق العريض الثابتة واملتنقلة واألنظمة
الحديثة املرتبطة بها للوصول للسرعات املطلوبة والالزمة لدعم الوظائف والخدمات الضرورية للنهو بالقتصاد الرقميّ .إن ما يدعم توفر
هذه البنية التحتية الرقمية هو إيجاد التشريعات والتعليمات التنظيمية التي تواكب التطور السريع في التقنيات الناشئة وضمان انتشار
خدمات النترنت املتنقل عريض النطاق وتحسين التغطية وجودة الخدمات لضمان وصول الخدمات لكافة شرائح املجتمع بغض النظر عن
ُ
أماكن سكنهم أو الوقت الذي تطلب فيه الخدمة.
لذلك فإن هنالك أهمية متزايدة للشركات العاملة في قطاع التصالت وتكنولوجيا املعلومات في تعزيز البنية التحتية من خالل املساهمة في
انتشار أحدث التكنولوجيات ،ومواصلة الستثمار في هذ املجال ،وذلك إلبقاء املشتركين على تواصل دائم مع ما يهمهم ،وأن تصبح شركات
ً
ً
ً
ً
التصالت شريكا رقميا لكافة القطاعات ومساهما بشكل فاعل في عملية التحول الرقمي لبناء وتمكين املجتمع معرفيا وطرح خدمات ومنتجات
رقمية تواكب احتياجات السوق وتلبي متطلباته.
وعليه ،تطلب الحكومة من الوزارة ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة داعمة تضم بنية تحتية وأنظمة تشريعية
تمكن من تسريع التحول الرقمي وتضمن مواكبة التطورات املتسارعة في هذا املجال.
كما تطلب الحكومة من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع التصالت وضع الخطط لتحسين الكفاءة وخفض تكلفة خدمات اإلنترنت وزيادة رقعة
انتشارها ،وهذا سينعكس على كلفة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين ويرفع من نسبة اإلقبال عليها.
برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني
يوفر برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني شبكة عالية السرعة باستخدام كوابل األلياف الضوئية على مستوى اململكة لربط جميع الجهات
التعليمية واملقار الحكومية والجهات الصحية ،بهدف تسهيل التقاطع بين القطاعات الحكومية املتعددة وسد الفجوة الرقمية في املناطق
الريفية ودعم املبادرات الوطنية التي تركز على جذب الستثمارات األجنبية واملحلية لدعم قطاع القتصاد الرقمي في اململكة .بهدف زيادة
تغطية النطاق العريض في اململكة وتحفيز الستثمار وزيادة اإليرادات وتعزيز املنافسة ولجعل األردن ً
ً
إقليميا لخدمات املنصات السحابية
مركزا
وخدمات األمن السيبراني وخدمات التصال الدولي .أنجزت الحكومة من خالل الوزارة ربط  1361جهة حكومية وصحية وتعليمية على شبكة
األلياف الضوئية موزعة على كافة أرجاء اململكة.
تقوم الحكومة من خالل الوزارة ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء بإجراء دراسة جدوى للشراكة بين القطاعين
العام والخاص إلدارة وتوسيع وتشغيل برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني تشمل استغالل السعات املتوفرة على كوابل األلياف الضوئية
وسعات املواسير األرضية باإلضافة الى سعات النطاق العريض ألغرا تجارية.
تطلب الحكومة من الوزارة ووحدة الشراكة في رئاسة الوزراء النتهاء من دراسة الجدوى ملشروع توسعة برنامج شبكة األلياف الضوئية بأسرع
وقت ممكن ورفع التوصيات ملجلس الوزراء لتخاذ القرار بشأنها بما ل يزيد عن منتصف عام  .2021كما تطلب الحكومة من الوزارة استكمال
برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني مع نهاية العام .2021
الشبكة الحكومية اآلمنة
عملت الحكومة من خالل الوزارة على تطوير وبناء الشبكة الحكومية اآلمنة ) (Secure Government Networkعلى شبكة األلياف الضوئية
لربط الجهات الحكومية كافة على شبكة آمنة تعتمد معايير دولية عالية لتحقيق األمن السيبراني والحفاظ على أمن املعلومات املتبادلة بين
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الجهات الحكومية ،حيث أنجزت الحكومة ربط  128جهة حكومية على الشبكة الحكومية اآلمنة ،ستواصل الحكومة من خالل الوزارة ربط
املزيد من املؤسسات الحكومية على الشبكة حسب الجاهزية والحاجة ،وتطوير وتحديث مكونات الشبكة الحكومية اآلمنة للحفاظ على
استمرارية العمل وزيادة الطاقة الستيعابية وضمان أمن املعلومات.

املمكن الثاني :الخدمات الحكومية الرقمية
تتطلب املرحلة القادمة من الوزارة والجهات الحكومية الستمرار بتحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع املتطلبات
واملواصفات العاملية ومراجعة تشريعاتها بما يضمن تحقيق التحول الرقمي لدعم التنمية وتحسين حياة املواطنين وتحقيق الرفاهية بالستناد
إلى املبادئ الدولية العامة في التحول الرقمي والتي تتوافق مع السياق األردني وهي:


منصة خدمات تفاعلية
توفير منصة خدمات تفاعلية من خالل بوابة الحكومة اللكترونية والتطبيق اإللكتروني بسندب الذي يوفر بوابة واحدة إلى الخدمات
ً
بدل من كلمات مرور ّ
الحكومية الرقمية ،ويتيح الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم ّ
متعددة؛ إلنجاز العديد من املعامالت
موحدين
الحكومية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان.



طلب البيانات ملرة واحدة فقط ()Once only principle
تهدف الى طلب البيانات الالزمة ملرة واحدة عند تقديم الخدمة ومشاركتها مع باقي املؤسسات الحكومية ،حيث ستستمر الوزارة بالعمل
على بناء منظومة الربط البيني ليتم من خاللها مشاركة البيانات مع املؤسسات الحكومية وفق املعايير والضوابط املعتمدة.



خدمات بسيطة وسريعة تلبي احتياجات املستفيدين وتحقق رضاهم
ستستمر الوزارة بإعادة هندسة اإلجراءات قبل السير بإجراءات اتمتة الخدمات اإللكترونية وذلك لتوفير خدمات مبسطه تلبي احتياجات
املستثمرين وفق معايير رحلة املستخدم املعتمدة.
خدمات شاملة ال تغفل ً
أحدا ()leaving no one behind



الخذ بعين العتبار جميع فئات املجتمع عند تطوير الخدمات اللكترونية واملحتوى اللكتروني الحكومي وتلبية احتياجات الفئة العظمى
منها.


خدمات رقمية املنشأ ()digital by default
الستمرار بتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع املواصفات العاملية للخدمات الحكومية الرقمية على أن
تكون الخدمات الجديدة رقمية من املنشأ.

املمكن الثالث :البيانات
تعتبر البيانات الركيزة األساسية لعملية التحول الرقمي ألي مجتمع يسعى نحو التقدم والرقي من خالل تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ املساءلة
والتقييم ألداء الحكومة واملساهمة في تصميم قنوات رقمية تخدم احتياجات املستفيدين وتستند على مخزون البيانات املتوفرة لديها ،إضافة
إلى تعزيز البتكار وريادة األعمال واتاحة الوصول للبيانات الحكومية والستفادة منها ،باإلضافة الى إتاحة الفرص للمشاركة في عمليات اتخاذ
القرار.
َ
تبرز أهمية اعتماد الشفافية في العالقات بين الحكومة وكافة شرائح املجتمع لدورها املهم في تعزيز التنمية وتزويد الخدمات الحكومية وتسيير
ً
األعمال بسهولة أكبر فضال عن دورها الحيوي في توفير املعلومات والبيانات العامة املطلوبة لتعزيز البتكار وتحقيق التنمية والتغلب على
التحديات.
تشهد البيانات ومعايير تنظيمها وتخزينها ومشاركتها تطورات كبيرة ترافقها زيادة ملحوظة في مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية،
إل أن املبادرات التي تطلقها الحكومة ما زالت بحاجة إلى املزيد من الدعم والتحسا ا ا ااين ،حيث احتل األردن املرتبة  104من أصا ا ا اال  193دولة في
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مؤشر البيانات الحكومية املفتوحة ( )OGDIفي تقرير الحكومة اإللكترونية  2020الصادر عن إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية التابعة
ملنظمة األمم املتحدة.
نظام املعلومات الوطني
قررت الحكومة في شهر تشرين األول  2019إنشاء نظام معلومات وطني في وزارة القتصاد الرقمي والريادة من خالل تشبيك أنظمة املعلومات
القطاعية وقواعد البيانات العاملة في الجهاز الحكومي لرفد صانع القرار بالدراسات واإلحصائيات والتوصيات الدقيقة وبالشكل املطلوب
لتمكينه من اتخاذ القرار الصائب في الوقت املناسب.
تدرك الحكومة أن إنشاء هذا النظام يتطلب وضع األطر التشريعية الالزمة للجهات الحكومية ملشاركة البيانات التي بحوزتها ،باإلضافة إلى إنشاء
البنية التحتية الالزمة لستقبال وتجميع وتخزين ومعالجة املعلومات والبيانات وتصنيفها وتحليلها والحفاظ على سالمتها وأمنها وخصوصيتها.
كما تدرك الحكومة ّأن الوزارة تواجه تحديات متمثلة في ملكية البيانات ومشاركتها واملعلومات املتكاملة على وجه الخصوص ،إذ يؤدي وجود
عدد كبير من الجهات واملؤسسات املشاركة في توفير املعلومات املتكاملة والخدمات إلى ظهور اإلجراءات البيروقراطية وإلى تراجع رغبة أصحاب
املصلحة في تحمل املسؤولية الناجمة عن امللكية في بعض الحالت.
تطلب الحكومة من الوزارة الستمرار باتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذا النظام موضع التنفيذ في أقرب وقت ممكن ،بما في ذلك اإلطار
ُ
التشريعي امللزم لكافة الجهات الحكومية ،واستخدام أحدث التقنيات املتوفرة مثل تقنيات الذكاء الصطناعي والتعلم اآللي ،والستناد إلى
املنهجيات الحديثة في تحليل البيانات وتطلب الحكومة من كافة الجهات الحكومية اللتزام بما يصدر عن الوزارة في هذا املجال.
تصنيف البيانات الحكومية
تعتبر البيانات أحد األصول الثمينة التي تمتلكها الحكومة والتي يتوجب إدارتها بشكل فعال لتحقيق القيمة املضافة الناتجة عن الستغالل
ً
األمثل لها وذلك من خالل تحديد منهجية موحدة لتصنيفها وإدارتها وفقا لشروط محددة لضمان الشفافية واملسائلة في الجهات الحكومية.
أصدرت الحكومة سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية  ،2020حيث تضع السياسة القاعدة الرئيسية للجهات الحكومية في تصنيف
ً
البيانات التي تمتلكها وفقا ملستوى الضرر املتوقع نتيجة لرفصاح غير املشروع.
ّ
حددت السياسة أربعة مستويات رئيسة لتصنيف البيانات وهي سري وحساس وخاص وعادي ،وتعتبر السياسة املمكن األساس ي نحو تبني
التكنولوجيات الحديثة بما فيها خدمات املنصات السحابية وتقنيات الذكاء الصطناعي وغيرها ،ويتوجب على كافة الجهات الحكومية اللتزام
بتطبيق السياسة والنتهاء من تصنيف بياناتها وفق املتطلبات املبينة في السياسة مع حلول نهاية العام .2021
البيانات الشخصية
تدرك الحكومة أنه في إطار التطورات التكنولوجية السريعة الناتجة عن الستخدام املطرد لألجهزة الرقمية والحواسيب وكل ما هو متصل
بشبكة اإلنترن ت؛ لم تعد البيانات ال خصية لألفراد تقتصر على السم والصورة ورقم الهاتف ،بل اتسعت لتشمل بيانات حيوية مثل بصمة
العين والوجه واألصابع والبيانات الصحية واملوقع الجغرافي ومسار التنقل والعديد من املعلومات ال خصية األخرى ،مما يتطلب من الحكومة
حماية هذه البيانات وإيجاد البيئة التشريعية والقانونية اآلمنة وتوفير الحماية الالزمة لنقل البيانات ل سيما في القطاع الرقمي واإلنترنت
واملصرفي والصحي وتعزيز الثقة واألمان في تنفيذ املعامالت اللكترونية ،ومنع العتداء على حق املواطنين واملقيمين في الخصوصية املقررة
بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العالقة.
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عملت الحكومة على وضع إطار قانوني وتنظيمي مؤسس ي لحماية البيانات ال خصية (قانون حماية البيانات ال خصية) لخلق التوازن بين
آليات ممارسة حقوق وحريات األفراد بالنسبة لبياناتهم ال خصية ،وفي الوقت نفسه مواكبة املمارسات الدولية للسماح للشركات واملستثمرين
بالستفادة بأكبر قدر ممكن من تداول البيانات واملعلومات في ظل الفضاء اإللكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصطناعي
وانترنت األشياء بصورة تؤسس لحفظ ومعالجة البيانات وإجراء العمليات عليها ضمن قيود والتزامات واضحة ،األمر الذي يعزز الثقة الالزمة
في النخراط بالقتصاد الرقمي ويسهم في ت جيع التجارة والخدمات اإللكترونية.
تلتزم الحكومة باستكمال كافة اإلجراءات الدستورية إلقرار مشروع القانون بأقرب وقت ممكن ووضعه موضع التنفيذ بما ل يتجاوز نهاية العام
.2021
البيانات الحكومية املفتوحة
أصدرت الحكومة من خالل الوزارة التشريعات الالزمة لدعم نشر البيانات الحكومية املفتوحة بهدف إتاحة البيانات الحكومية املفتوحة بشكل
مجاني ،بما يسمح للمجتمع املحلي والباحثين واألكاديميين ومؤسسات املجتمع املدني من استخدامها وإعادة استخدامها وتحليلها ودمجها
ألغرا متعددة ،مما يساهم في تحقيق الشفافية واملساءلة وتعزيز الثقة باألداء الحكومي وت جيع البداع والبتكار وخلق فرص عمل جديدة.
انشأت الوزارة بوابة البيانات الحكومة املفتوحة والتي تمثل األداة لعر مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة التي تزودها الجهات الحكومية
على شكل قطاعات (الصحة ،التعليم والثقافة ،اقتصاد وأعمال ،البيئة والطقس ،السياحة واألثر ،املحافظات والبلديات ،العدالة والسلم
املجتمعي ،التنمية السياسة والنتخابات ،الطاقة ،النقل ،التنمية الجتماعية واألمان املجتمعي ،الحكومة والقطاع العام ،الخرائط واملواقع
الجغرافية ،السكان واملجتمع ،الثروة الزراعية واملوارد الطبيعية).
وبالرغم من ّأن عدد مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة التي تم نشا اارها لغاية اآلن يعتبر متواضا ا ًاعا باملقاييس الدوليةّ ،إل ّأن الوزارة ل ُ
تأل
ً
جهدا في اتاحة املزيد من مجموعات البيانات لكافة ش ارائح املجتمع مع التركيز على جودة ودقة البيانات املنشااورة وضاارورة تحديوها وتوفيرها من
خالل أحدث التقنيات للمستخدمين.
وعليه ،تطلب الحكومة من الوزارة تكثيف التعاون مع الجهات الحكومية إلتاحة املزيد من مجموعات البيانات الحكومية املفتوحة ً
آنيا وتطوير
حلول رقمية لتس ا ااهيل وص ا ااول املس ا ااتخدمين لها كما تطلب الحكومة من الجهات الحكومية بالس ا ااتمرار في نش ا اار بياناتها املفتوحة بجودة عالية
وبصا ا ا ااورة محدثة على البوابة .كما وتطلب الحكومة من الوزارة تطوير بوابة مسا ا ا ااتقلة للبيانات املفتوحة بالتوافق مع املعايير الدولية في هذا
املجال بحلول منتصف عام .2021

املمكن الرابع :الشباب والتكنولوجيا والوظائف
تتطلب عملية التحول الرقمي تنمية املهارات الرقمية لدى كافة شرائح املجتمع وتوظيف ذوي املواهب الرقمية وجذب أصحاب املهارات إلى سوق
العمل لسد الفجوة الناجمة عن التطورات التكنولوجية ،لذا يتوجب على الحكومة وضع خطط وطنية لتطوير املهارات الرقمية للشباب وبناء
بيئة مواتية لالبتكار وروح املبادرة واستحداث فرص العمل في القتصاد الرقمي.
تعمل الحكومة من خالل الوزارة على تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ملدة خمس سنوات ( ،)2025-2020حيث يهدف املشروع
إلى خلق  30,000فرصة عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة ،بما في ذلك النساء ( )٪30والالجئين السوريين الناشطين في مجالت
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العمل الرقمي الحر ( ،)٪15ورقمنة معامالت الدفع الحكومية ،باإلضافة الى استقطاب حوالي  20مليون دولر أمريكي في استثمارات جديدة من
القطاع الخاص للخدمات الرقمية ،وتحسين فرص الدخل املتأتي من القطاع الرقمي األردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية.
تدرك الحكومة أنه في ظل استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا وما نجم عنها من تداعيات وتطبيقات ملفاهيم التباعد الجسدي والتعلم
عن ُبعد ،ولدعم مسيرة التحول الرقمي وتوفير املهارات الرقمية لدى طالب املدارس ،ومع وجود نسبة ( )%16من طالب املدارس الحكومية
ً
األردنية ل يملكون أجهزة موصولة باإلنترنت وفقا لدراسات متعددة ،فإن هنالك حاجة ماسة لتقديم نموذج مثالي لتحويل أنظمة التعليم
التقليدية املعتمدة على الكتب املدرسية والتفاعل بين املعلم واملتعلم إلى أنظمة عصرية قائمة على تقنيات رقمية تعزز من تجربة املتعلم من
خالل التحول نحو التعليم الرقمي ،الذي يتيح للمتعلمين فرصة الوصول إلى حلقة متكاملة من املعلومات واملعارف من جهة ،ويضمن من جهة
أخرى تهيئة املتعلمين ملواكبة أحدث التقنيات وامتالك أهم املهارات التي تساعدهم في أداء دور فاعل في املجتمع والقتصاد.
ّ
تكرس الحكومة من خالل الوزارة ووزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع القطاع الخاص جهودها من أجل توفير فرص التعليم املرن للجميع وعبر
مختلف املجالت التعليمية واملهارات وبالعتماد على التعلم الرقمي والدورات التعليمية املقدمة عبر شبكة اإلنترنت ،وفي هذا املجال ستعمل
الحكومة على توفير البنية التحتية الالزمة للتعليم عن ُبعد من أجهزة حاسوبية وسعات إنترنت والدعم الفني والصيانة الدورية لألجهزة باإلضافة
إلى املنصات التعليمية الرقمية الداعمة لعملية التعليم عن ُبعد ،وجعلها متاحة لكافة الطلبة عبر أرجاء اململكة بما ل يتجاوز نهاية الربع األول
من عام .2021
ّ
جانبي العر والطلب في القطاع الرقمي في اململكة
تسعى الحكومة ممثلة بالوزارة من خالل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف إلى تنشيط
من خالل مكونين أساسيين:

املكون األول  -دعم توفير املهارات الرقمية في األردن


دعم تنمية املهارات الرقمية بقيادة القطاع الخاص من خالل تسهيل إنشاء املجلس الوطني للمهارات لتكنولوجيا املعلومات
ً
والتصالت ( ،)NSC-ICTككيان قانوني مستقل ً
وإداريا) ،بأغلبية أعضاء مجلس إدارة من القطاع الخاص وأصحاب املصلحة
(ماليا
الرئيسيين في القطاع العام ،للقيام بما يلي( :إجراء تقييمات جانب العر والطلب للمهارات الرقمية في األردن؛ وضع معايير مهنية
وطنية؛ تأهيل مقدمي خدمات التدريب؛ اختيار مقدمي خدمات التدريب والتعاقد معهم؛ إنشاء واعتماد ونشر مواد التدريب عبر
اإلنترنت؛ القيام بأنشطة توعية وطنية؛ النخراط في الرصد والتقييم؛ إنشاء نظام شامل إلدارة عالقات العمالء ()CRM
للمستفيدين.



تعزيز كفاءات املهارات الرقمية لطالب املدارس الحكومية من الصف السابع وحتى الثاني عشر  ،حيث سيتم تحديد الثغرات في مادة
الحاسوب الحالية في املدارس ،وتطوير مساق خاص باملهارات الرقمية ،وتدريب املعلمين على الدورات الجديدة ونشرها بطريقة
منهجية عبر الفصول الدراسية العامة.



توفير مساحات عمل في املجتمعات املحلية من خالل تجهيز ثالثة إلى خمسة مراكز تكنولوجية تعمل بإدارة من القطاع الخاص
كمساحات لتطبيق املهارات الرقمية ،ومساحات العمل املشترك الذي يخدم املدربين وأصحاب األعمال ،والرياديين ،ومنظمات
املجتمع املدني والتعاقد من الباطن للعمليات التجارية للشركات.

املكون الثاني -دعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية في األردن


دعم التوسع والوصول إلى األسواق للشركات الرقمية واملنصات الرقمية وذلك من خالل توفير الكفاءات الالزمة لذلك وتقديم
الحوافز املادية لدعم خطط نمو الشركات الرقمية في بناء وتوسيع نطاق أنشطتها وخلق فرص عمل محلية .كما سيتم تيسير
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الوصول إلى فرص ّ
مدرة للدخل في مختلف األنشطة القتصادية التقنية وغير التقنية من خالل املنصات الرقمية وسوق العمل
الحر وتسهيل وصول النساء والشباب إلى هذه املنصات.
دعم التحول الرقمي لتقديم الخدمات للمواطنين والشركات وذلك من خالل أنشطة الدعم املصممة لتحسين الوصول إلى خدمات
الحكومة اإللكترونية املختارة وجودتها .باإلضافة إلى تحسين جودة الخدمة وكفاءتها من حيث التكلفة .كما سيتم تبني سياسات
تمنح القطاع الخاص فرصة لالبتكار من خالل تبني نماذج أعمال تستفيد من قواعد البيانات الحكومية املفتوحة.
دعم رقمنة املدفوعات من خالل توفير البنية التحتية الضرورية بما في ذلك تحديد الهوية والتوقيع اإللكتروني ،ومنصات نظام
الدفع الرئيسية .كما سيتم تعزيز التكامل والعمليات التجارية واإلجراءات والسياسات الضرورية لتسهيل عمليات الدفع لدى
املواطنين.

كما تدرك الحكومة أهمية موائمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل وذلك من خالل اعتماد برامج تدريب لتنمية مهارات
الخريجين الحياتية والتقنية واللغوية ورفع مهاراتهم الرقمية ،كما وتؤكد الحكومة على أهمية تحويل أنظمة التعليم التقليدية املعتمدة في
الجامعات الى أنظمة عصرية وتطوير البنى التحتية فيها للحفاظ على ديمومة واستدامه الخدمات التعليمية بشكل يواكب التحول الرقمي.

املمكن الخامس :االبتكاروالشراكة مع القطاع الخاص
نتيجة للتقدم التكنولوجي والتقنيات الرقمية الحديثة ،يكاد ل يخلو أي مشروع من العتماد بشكل أساس ي على تكنولوجيا املعلومات
والتصالت من إبداع وابتكار ،والذي ساهم في انتشار ريادة األعمال الرقمية التي تعتمد ً
أساسا على تأسيس مشاريع مبتكرة باستخدام تقنيات
ُ
رقمية جديدة ،وتوفر بيئة خصبة لريادة األعمال واكتشاف املبدعين وإيجاد جيل جديد من رواد األعمال واملبتكرين ،وهو ما ينعكس باإليجاب
في تعزيز القتصاد الرقمي.
تعي الحكومة أهمية خلق روح الريادة واملبادرة لدى خريجي الجامعات ،لذا عملت الوزارة على توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع القطاع
الخاص لتدريب الشباب وخريجي الجامعات على املهارات والكفايات الرقمية باإلضافة الى إنشاء حاضنات األعمال لتعود بالفائدة على الشركات
الريادية الصغيرة واملتوسطة.
كما وتعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها من القانونين وحاضنات أعمال وصناديق استثمارية إليجاد إطار تشريعي لتنظيم قطاع ريادة األعمال
وتسهيل اإلجراءات في تأسيس الشركات الريادية وتوسعها ونموها ،وتحرص الحكومة على تسهيل دخول هذه الشركات الريادية ألسواق عربية
وعاملية وتحفيزها.
وتعمل الوزارة على إعداد إطار تشريعي للشركات الناشئة لت جيع الريادة في األردن وتعزيزها وبما يضمن وجود بيئة محفزة لالستثمار ،بهدف
تطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة وتطورها ،وخلق بيئة تشريعية محفزة للشركات الناشئة بشكل يضمن تطورها
املستمر في األردن.

املمكن السادس :املشاركة اإللكترونية
تتيح املشاركة اإللكترونية الفرصة للمساهمة في عملية صنع القرار من خالل تفاعل املواطنين في تقديم املقترحات واملالحظات وإبداء اآلراء
باستخدام التكنولوجيا وأدوات املشاركة اإللكترونية التي يمكن لها أن تحسن من عمليات صنع القرار ورسم السياسات .باإلضافة الى أثرها
ال كبير في تحقيق أهداف الحكومة وتعزيز الشفافية واملساءلة .ولهذا قامت الحكومة بتوفير قنوات تواصل إلكترونية مختلفة مثل منصة
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بخدمتكم ومنصة رضاكم ُيهمنا ّ
وقيم تجربتك ومركز التصال الوطني ومنصة الرسائل النصية القصيرة ،لتمكين كافة شرائح املجتمع من إبداء
آرائهم ومقترحاتهم وهو ما يسهم في تحسين جودة تقديم الخدمات الحكومية وبالتالي رفع مستوى رضا املتعاملين وتسهيل حياتهم.
تدرك الحكومة ضرورة تحسين التدفق الثنائي التجاه للمعلومات بين الحكومة واملواطنين ،وزيادة اإلشراك العام وإقامة شراكات وتعاون بين
ً
القطاع العام والخاص في تصميم وتنفيذ البرامج ،ويعني ذلك أليضا في إشراك املواطنين في مهام ونشاطات ومشاريع مهمة ،مثل كتابة ومراجعة
ً
الوثائق ،والبتكار في املنتجات والخدمات مما ينعكس ايجابا على كفاءة الحكومة والتحول الرقمي فيها.
تلتزم الحكومة من خالل الوزارة بإعداد إطار تشا ا ا ااريعي للمش ا ا ا اااركة اإللكترونياة خالل فترة  3شا ا ا ااهور من تاريخ إقرار السا ا ا ااتراتيجياة وعرض ا ا ا ااه
لالستشارة العامة لتلقي املالحظات والردود من أصحاب العالقة واملهتمين ،لرفعه ملجلس الوزراء إلقراره.
تطلب الحكومة من الوزارة ووحدة تطوير األداء املؤس ا اس ا ا ي والسا ااياسا ااات في رئاسا ااة الوزراء دراسا ااة واقع الحال فيما يتعلق بالبوابات الحكومية
اإللكترونية ونش اار التقارير حول إحص ااائيات التفاعل على تلك البوابات بش ااكل مس ااتمر ،والعمل على تحس ااين أداءها واقتراح آليات لتطويرها،
وبناء بوابة الكترونية متخص ا اص ا ااة وموحدة للمش ا اااركة املجتمعية الرقمية وفق املمارس ا ااات الدولية الفض ا االى ،ووض ا ااع خطة تدريبية وتوعوية في
مجال املشاركة اإللكترونية للمواطنين وموظفي القطاع العام ،باإلضافة إلى إعداد األدلة اإلرشادية املناسبة للجهات الحكومية لتفعيل أحكام
اإلطار التشريعي للمشاركة املجتمعية الرقمية وبما يشمل ذلك وضع دليل ارشادي للجهات الحكومية للتعامل مع منصات التواصل الجتماعي
ورفعه ملجلس الوزراء.

املمكن السابع :إدارة التغييرواملوارد البشرية
تدرك الحكومة حجم التغيير املرافق لعملية التحول الرقمي بما في ذلك التغيير في طرق واجراءات العمل الروتيني وطرق التفكير
الجديدة لألفراد باإلضافة الى التغيير في املفاهيم واملهارات والكفاءات املطلوبة لتحقيق التحول الرقمي املطلوب ،كما وتدرك الحكومة ّأن
ّ
التغيير املطلوب لن يحدث على مستوى املؤسسات إل إذا حدث على مستوى املوظفين واألفراد مما يتطلب وضع خطة ممنهجة وواضحة إلدارة
التغيير على مستوى الحكومة واستحداث نهج تفاعلي يرفع من مستوى الكفاءات التي يتطلبها السير قدما في عمليات التحول الرقمي مثل
الحمالت التوعوية والترويجية للخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة باإلضافة الى رفع مستوى الوعي للموظفين الحكوميين أو أفراد املجتمع
األردني على حد سواء .
ً
هذا وتشكل املوارد البشرية ً
جزء حيويا ملواكبة التطورات في عملية التحول الرقمي ،إذ يتوجب على الحكومة توفير كوادر بشرية مؤهلة وقادرة
على استخدام التقنيات الحديثة والتعامل معها وتطويرها ،من خالل استحداث برامج وآليات متخصصة لبناء قدرات الكوادر البشرية املسؤولة
عن إنشاء البنية التحتية الرقمية وكيفية التعامل معها وتقديم الخدمات الرقمية بكافة أشكالها.
في ضوء ما تقدم ،تطلب الحكومة من الوزارة املض ي قدما بإنشاء الكاديمية الفتراضية للتحول الرقمي التي تهدف الى نشر املعارف واملهارات
والتجاهات الرقمية ورفع مستوى الوعي الرقمي لدى موظفي القطاع العام وعائالتهم ،والعمل على تدريب  150ألف موظف حكومي وعائالتهم
ً
ً
خالل الخمس سنوات القادمة ليكون هذا التدريب مساقا إجباريا ضمن متطلبات املسار الوظيفي ملوظفي القطاع العام.
وحيث أن مسؤولية إدارة التغيير املتعلقة بالتحول الرقمي هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والوزارات واإلدارات األخرى ،تطلب الحكومة تبني
نموذج حديث إلدارة التغيير لدى الجهات الحكومية وأفراد املجتمع املدني يهدف الى تحسين نسبة تبني التغييرات من قبل املواطن وكوادر
املؤسسات الحكومية والوزارات والجهات املشاركة األخرى ،وتقليل حجم املقاومة املتوقعة من خالل وضع خطة عملية ملعالجة املسببات
املحتملة باإلضافة إلى تعزيز التغيير حتى ل يعود األفراد إلى األساليب واإلجراءات القديمة وزيادة نسبة نجاح املشاريع ،بحيث يرتكز هذا النموذج
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على املحاور التالية (التوعية بالحاجة إلى التغيير ،بناء الرغبة في املشاركة ودعم التغيير ،تطوير املعرفة بكيفية التغيير ،تنمية القدرة على تنفيذ
التغيير بشكل يومي ،التعزيز إلبقاء التغيير في مكانه)
كما وتطلب الحكومة من الوزارة بالتعاون مع الجهات املعنية إعداد استراتيجية شاملة إلدارة التغيير املؤسس ي في التحول الرقمي خالل  6أشهر
من إقرار الستراتيجية األردنية للتحول الرقمي وضمان فعالية تطبيقها ومراقبة اللتزام بها على أن تقوم الوزارة بقيادة األنشطة الداعمة
لتنفيذها.
خطة االتصال والتواصل
يتطلب التنفيذ املستدام لهذه الستراتيجية وضع خطة منهجية إلدارة عملية التصال والتواصل الفعال مع كافة شرائح املجتمع من خالل
تحديد املتطلبات الالزمة للمض ي قدما في عمليات التحول الرقمي ،حيث تتضمن إدارة التواصل تنفيذ حمالت التوعية والترويج ورفع مستوى
الوعي والثقافة املؤسسية واملجتمعية ومن ثم تحليل األثر واملراجعة الدورية ملخرجات الخطط وفق مؤشرات أداء واضحة.
تطلب الحكومة من وزارة القتصاد الرقمي إعداد وتبني إطار عمل ممنهج إلدارة عملية التصال والتواصل مع شرائح املجتمع وأن يتضمن اإلطار
املحاور التالية:
 .1اإلعالم :تحضير املواد اإلعالمية الالزمة لتوفير املعلومات لكافة شرائح املجتمع حول بالخطط والبرامج واملشاريع التي تنفذها الوزارة
إلدارة وتنفيذ عمليات التحول الرقمي ،بما في ذلك املواقع اإللكترونية ،ومواقع التواصل الجتماعي والتغطية اإلعالمية في الصحافة
والتلفاز وغيرها من قنوات التصال.
 .2البحث والدراسة :إشراك أصحاب املصلحة املعنيين في مرحلة الدراسة والتطوير لبرامج التحول الرقمي
 .3املشاركة :دراسة التغذية الراجعة حول التحول الرقمي من أصحاب املصلحة املعنيين.
 .4التعاون :التعاون مع املعنيين من رياديي األعمال ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدني لتنفيذ رؤية مشتركة وقيادة ملتزمة في تنفيذ
خطط وبرامج التحول الرقمي وإطالق الهاكاثونات واملسابقات الوطنية ،وتبني تنفيذ مسرعات /حاضنات العمال واملنصات الرقمية
ونشر قصص النجاح والدراسات في هذا املجال.
 .5التمكين :دعم وتمكين رياديي األعمال ومؤسسات القطاع الخاص واملجتمع املدني من املساهمة في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي من
خالل عقد الدورات التدريبية وتقديم الحوافز املختلفة وإيجاد البيئة التشريعية املناسبة.
 .6التقييم :تقييم األثر وتطوير األداء في تنفيذ برامج التحول الرقمي من خالل مؤشرات قياس واضحة تشمل إنشاء املنصات الرقمية
التفاعلية وإتاحة املجال للمشاركة املجتمعية الرقمية وتطوير القدرات واملهارات الرقمية وخلق الوظائف وتعزيز الستثمار وزيادة
الهتمام من قبل وسائل اإلعالم.

املمكن الثامن :إدارة املوارد الحكومية
ً
ُ
ّ
التحول الرقمي عند تنفيذها بنجاح في القطاع العام أثرا واسع النطاق على صعيد القتصاد واملجتمع ،ولدى مؤسسات القطاع
تحدث عملية
العام فرصة استثنائية إلدخال التحسينات على خدماتها لطرح الحلول املستدامة بأقل التكاليف التشغيلية وزيادة نسبة التوفير ،وذلك من
خالل التقنيات الرقمية التي تقدم للقطاع العام فرصة غير مسبوقة في رقمنة العمليات الداخلية واملساعدة في النهو ل سيما عند العتماد
على أهم التقنيات وتحليل البيانات الضخمة والبنى التحتية للمنصات السحابية ،وتطوير القدرات املطلوبة مثل املهارات والثقافة واإلدارة.
وحيث أن مفهوم التحول الرقمي الحقيقي لن يتحقق على مستوى اململكة إل بتحقيق التحول داخل القطاع العام ،تطلب الحكومة من الوزارة
تقديم منظومة مركزية إلدارة وتخطيط املوارد املؤسسية الحكومية تهدف إلى تسريع اإلجراءات الحكومية الداخلية ورفع انتاجية وكفاءة القطاع
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العام وأتمتة العمليات الحكومية األساسية إلنجاز املعامالت بشكل إلكتروني بين مختلف الدوائر واألقسام الداخلية والجهات الحكومية
ُ ّ
الخارجية ،باإلضافة الى إنجاز كافة األعمال واملعامالت اإلدارية واملالية ذات اإلجراءات الطويلة بشكل سريع ّ
وفعال في وقت قياس ي وتمكين
النتقال نحو حكومة ل ورقية.
كما أن العتماد على التقنيات الحديثة في تطوير املنظومة الحكومية سوف يسهل من عملية الستفادة من البيانات وتوفير التحليالت
الحصائية باإلضافة الى اتاحة املجال لتقديم قاعدة بيانات مركزية ملوظفي الدولة ،وتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية ألنظمة املوارد
املؤسسية ،وتوحيد الضوابط واإلجراءات الحكومية من خالل نظام وطني موحد.
تعتبر الحكومة ّأن بناء هذه املنظومة سيوفر أداة مهمة في مراقبة النفقات الحكومية ومتابعتها وتحفيز العمل عن ُبعد للمهام اإلدارية وتحقيق
التحول الرقمي في القطاع العام وتعزيز الشفافية واملساءلة ،وتحسين األداء الحكومي وزيادة اإلنتاجية ،وتقديم خدمات ذكية وبسيطة وسريعة
ً
ً
وتوفير البيانات الدقيقة واملحدثة لصناع القرار باعتبارها جزءا أصيال من نظام املعلومات الوطني السالف ذكره ،إضافة الى تعزيزها للمشاركة
املجتمعية الرقمية وتوفيرها للمعلومات والبيانات للمواطنين واملستفيدين من باحثين وأكاديميين ورواد األعمال.
تطلب الحكومة من الوزارة أن تتضمن منظومة إدارة املوارد الحكومية املستهدفة تطوير عدد من األنظمة واألدوات الرقمية لتكون جزءا اصيال
من تلك املنظومة مثل (نظام املوارد البشرية والتطوير اإلداري ،نظام شؤون املوظفين ،نظام الرواتب ،الديوان اإللكتروني ،نظام تتبع املركبات،
نظام متابعة سير العمل ،نظام ادارة املوارد املالية ،نظام املشتريات الحكومية اللكتروني) .كما وتلتزم الحكومة بوضع هذه املنظومة قيد التنفيذ
من قبل الجهات واملؤسسات الحكومية كافة في العام  2021وتطلب من الوزارة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق ذلك.
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مؤشرات األداء واملستهدفات

التحول الرقمي  -مؤشرات األداء الرئيسية
مؤشراألداء الرئيس ي

الوضع الحالي

2022

2023

2025

2024

زيادة نسب النفاذ لشبكات االنترنت
نسبة املؤسسات الحكومية
املربوطة على األلياف
الضوئية
نسبة القطاع التجاري
املربوط على األلياف
الضوئية
ل
نسبة املناز املربوطة على
األلياف الضوئية
نسبة تغطية تقنية الجيل
الخامس ()5G

%34

%45

%78

%100

%100

%10

%25

%40

%60

%80

%10

%22

%35

%45

%55

0

%5
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%25

%50

النمو القتصادي
رفع مساهمة قطاع
وتكنولوجيا
التصالت
املعلومات في الناتج املحلي
اإلجمالي

3%

4%
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مؤشراألداء الرئيس ي
ايرادات قطاع التصالت
وتكنولوجيا املعلومات
صادرات قطاع التصالت
وتكنولوجيا املعلومات
خلق وظائف

الوضع الحالي
 1,543مليون دينار
 185.7مليون دينار

الوظائف املباشرة

2022

2023

2024

2025

نمو بنسبة %3.3
1593.9مليون دينار
نمو بنسبة 5.6%
196.09مليون دينار

نمو بنسبة 4.8%
1670.42مليون دينار
نمو بنسبة 7.1%
210.022مليون دينار

نمو بنسبة 6.3%
1775.66مليون دينار
نمو بنسبة 8.6%
228.084مليون دينار

نمو بنسبة 7.8%
1914.16مليون دينار
نمو بنسبة 10.1%
251.12مليون دينار
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18,000

وظائف من خالل منصات العمل الحرواالقتصاد التشاركي
شركات عاملة على النقل من
خالل التطبيقات الذكية*
شركات العاملة لخدمة
التوصيل عبر التطبيقات***
تعهيد العمليات التجارية
BPO
منصات العمل الحر

**12,695
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وظائف من خالل رفع املهارات
تدريب وتشغيل خريجي
وتكنولوجيا
التصالت
املعلومات –GIP
برنامج املهارات الوطني

4,618

5,118

5,618

6,118

6,618
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-
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مبلغ

%60

%75

%85

%90

%90

حركات

%15

%35

%65

%80

%80

برنامج حافز لدعم فرص
التشغيل املؤقتة***
الدفع اللكتروني  /املدفوعات الحكومية

تحسين مرتبة األردن في التقاريرالعاملية
عربيا
مؤشر القتصاد الرقمي من أعلى 7
العربي
مؤشر التنافسية الرقمية من أعلى 4
العاملية
مؤشر ممارسة أنشطة من أعلى 6
األعمال

دوليا

عربيا

دوليا

عربيا

دوليا

عربيا

دوليا

عربيا

دوليا

-

من أعلى 5

-

من اعلى 4

-

من أعلى 3

-

من أعلى 3

-

من أعلى
53
من أعلى
75

من أعلى 4

من أعلى
50
من أعلى
60

من أعلى 3

من أعلى
45
من أعلى
50

من أعلى 3

من أعلى
40
من أعلى
35

من أعلى 3

من أعلى 35

من أعلى 3

من أعلى 35

من أعلى 5
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مؤشراألداء الرئيس ي

الوضع الحالي

املرصد العاملي لريادة األعمال

من أعلى 6

الحكومة

من أعلى
10

من أعلى
63
من أعلى
117

عربيا

دوليا

مؤشر تنمية
اإللكترونية
تقليص الفساد إلى الحد األدنى

2023

2022
من أعلى 5

من أعلى
55
من أعلى
100

عربيا

دوليا

من أعلى 9

من أعلى  5من أعلى من أعلى  5من أعلى
مؤشر مدركات الفساد
55
60
مؤشرات الداء أعاله هي مؤشرات مبدئية وستخضع للمراجعة سنوياً

2024

من أعلى 4

من أعلى
50
من أعلى
85

عربيا

دوليا

عربيا

من أعلى 4

من أعلى
48

من أعلى 3

من أعلى 6

من أعلى 3
من أعلى 5

2025
من أعلى 3

من أعلى 35

من أعلى
35
من أعلى
65

من أعلى 3

من أعلى 35

دوليا

عربيا

دوليا

من أعلى
38

من أعلى 3

من أعلى
35

* بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع النقل البري يبلغ عدد الشركات ً
حاليا  7شركات.
**املادة ( )3من تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم نقل الركاب من خالل استخدام تطبيقات الذكية تحدد عدد السيارات العاملة في كافة التطبيقات
بحيث ل تزيد عن  13,000سيارة.
*** عدد الشركات  175شركة بحسب بيانات هيئة تنظيم قطاع التصالت.
****يستهدف مشروع حافز توفير  12,500فرصة عمل بنهاية العام .2021
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قيادة التحول الرقمي والتحديات

التوجه االستراتيجي
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تحول رقمي محوره املواطن

التقنيات الناشئة
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التحول الرقمي – ملخص
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ملخص اإلطارالزمني للتحول الرقمي

الخدمات الحكومية الرقمية

الستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021

صفحة  30من 45
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معمارية

الخدمات
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الحكومية
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خارطة طريق خدمات التحول الرقمي

البيانات
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الستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021
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خارطة الطريق للتحول الرقمي للبنية التحتية والبيانات

املدفوعات الرقمية
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خارطة الطريق للدفع الرقمي

خارطة طريق سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي
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املركزالوطني لألمن السيبراني

فريق االستجابة لحوادث األمن السيبراني (جو سيرت)

التحول الرقمي – منظومة ريادة االعمال
الستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2025-2021

صفحة  40من 45

الشباب والتكنولوجيا والوظائف

إدارة التغيير
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نموذج الحوكمة للتحول الرقمي

مهام واختصاصات اللجنة الوطنية للتحول الرقمي
تتولى اللجنة املهام والختصاصات التالية:
 .1تقييم السااياسااات واألدوات التشااريعية املتبعة في التحول الرقمي ومراجعة التشااريعات التي تحكم عمله والتوافق على رؤية مشااتركة
ورفع التوصيات بالتعديالت الالزمة الى وزير القتصاد الرقمي والريادة.
 .2املساهمة في اعداد استراتيجيات التحول الرقمي والخطط التنفيذية املتعلقة به.
 .3اعداد مصفوفة أولويات رئيسية يتم العمل عليها ويتم تحديوها ً
دوريا.
 .4اقتراح ومناقش ااة اإلجراءات التي من ش ااانها الرتقاء بالتحول الرقمي بما ينس ااجم مع اهداف التنمية القتص ااادية على املس ااتوى الكلي
وبما يتماش ى مع خطط اإلصالح والدراسات القطاعية.
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 .5وضع مؤشرات أداء رئيسية للتحول الرقمي وبما يتوافق مع املمارسات الدولية الفضلى في هذا املجال.
ّ
واملمكنة للتحول الرقمي وتضاامين هذه التشااريعات املقترحات التي من شااانها خدمة التحول
 .6املشاااركة في اعداد التشااريعات الناظمة
الرقمي الشامل للمملكة بما في ذلك املساهمة في الحد من الفساد والتهرب والتجنب الضريبي.
 .7اتخاذ القرارات بشا ا ااأن مشا ا اااريع املسا ا ااار السا ا ااريع والتي لها تأثير كبير على األولويات الوطنية ورفع مسا ا ااتوى تبني الخدمات الحكومية
الرقمية من قبل املواطنين والقطاعات املختلفة.
 .8املساهمة بوضع استراتيجية للبيانات في القطاعين العام والخاص وبما يتوافق مع متطلبات قانون املعلومات الوطني.
 .9تسا ااهيل وتبسا اايط إجراءات تنفيذ املشا ااروعات املتعلقة بالتحول الرقمي ول سا اايما ما يتعلق بسا ااياسا ااات املشا ااتريات الحكومية لدعم
الشركات املحلية والشتمال الرقمي واملدفوعات الرقمية واملشاركة الرقمية والتجارة اإللكترونية وتبني التقنيات الحديثة.
 .10إيجاد حلول لتسهيل إجراءات الشركات واملستثمرين في التحول الرقمي لدى الدوائر املختلفة.
 .11استعرا واقع التحول الرقمي والتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخروج بتوصيات محددة.
ً
 .12اقتراح الحلول التي من شأنها رفع مستوى املهارات الرقمية لدى الشباب واملجتمع األردني ول سيما شريحة املرأة واألقل حظا.
 .13تقديم توصا اايات بأعداد وتطوير ممكنات التحول الرقمي في الوزارات واملؤس ا اسا ااات الحكومية لضا اامان بناء بنية تحتية رقمية متميزة
تدعم مشاريع التحول الرقمي.
 .14تحدد اللجنة مؤشرات أداء استراتيجية قابلة للقياس تعكس جهود اللجنة واعمالها بما فيها املؤشرات العاملية ذات العالقة.
 .15التنس اايق مع مركز امللك عبدل الثاني للتميز في تطوير جائزة التحول الرقمي للجهات الحكومية لض اامان املوائمة مع اهداف اللجنة
وبهدف املنافسة اإليجابية في تعزيز التحول الرقمي.
 .16التنسيق مع جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية بهدف الت جيع على التحول الرقمي في األولويات التي تحددها اللجنة.
مالحظة :ما ذكر ً
سابقا هو نسخة مبدئية ملهام واختصاصات اللجنة لحين رفعها واملوافقة عليها من قبل مجلس الوزراء

البنية التحتية لالتصاالت واالنترنت و انتشاره

أولويات أخرى لسنة 2021
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