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 منهجٌة إعداد االستراتٌجٌة

 
 بعاد االلتصادَةاألكافة ، بل تتعداها لتغطٍ تطبَمات وحلولما َرتبط بها من وتكنولوجَا ن عملَة التحول الرلمٍ ال تتعلك فمط بالإ
 .كافة شرائح المجتمعأفضل ل ظروفعنً بتوفَر التٍ تُ و الثمافَةو االجتماعَةو
 

"أردن رلمٍ" استناداً إلً المرتكزات والمتطلبات التٍ تم اعتمادها فٍ   تم وضع استراتَجَة التحول الرلمٍ للخدمات الحكومَة لذلن،
والسَاسة  "2025"رَتش ، واالستراتَجَة الوطنَة للتحول الرلمٍ 2025السَاسات واالستراتَجَات الوطنَة وهٍ: رإَة األردن 

ووثَمة أولوَات عمل  "2018 "السَاسة العامة 2018العامة للحكومة فٍ لطاعات االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات والبرَد 
جلسات العصف الذهنٍ مع و ورش عملعدٍد من . باإلضافة الً عمد  ضمن مشروع النهضة الوطنٍ 2020-2019الحكومة للعامَن 

دراسة التمارَر الدولَة ذات العاللة و المطاع الخاص وبالتعاون مع المنظمات الدولَة،و وممثلٍ المجتمع المدنٍالجهات الحكومَة 
، وذلن من أجل صَاغة األهداف االستراتَجَة ل تنمَة الحكومة اإللكترونَةمسح األمم المتحدة حوسَما  الو بالحكومة اإللكترونَة،

 .لحكومة تبنَها لتحمَك التحول الرلمٍ الفعلٍساسَة التٍ َتوجب علً اوالمحاور األ
 

العام وخارطة الطرَك للسَاسات االلتصادَة واالجتماعَة المائمة علً إتاحة الفرص للجمَع.  اإلطار 2025حَث ترسم رإَة األردن 
لتحمَك و َك االستدامة المالَة.السَاسات، وتحم إعدادفٍ  اإلنخراطومن مبادئها األساسَة تعزَز سَادة المانون، وتكافإ الفرص، وزَادة 

خدمات الحكومَة من خالل رفع مستوي البنَة التحتَة، ورفع سوَة التعلَم والصحة، فٍ المن تعزَز التحول الرلمٍ  ذلن، البدّ 
ً وهذا ما باإلضافة إلً تعزَز دور المطاع الخاص ومإسسات المجتمع المدنٍ للمساهمة فٍ العملَة التنموَة،  من لبل  َتطلب التزاما

 المواطن والحكومة والمطاع الخاص والمجتمع المدنٍ.
 
مّكن األفراد " فإنها تهدف إلً تؤسَس التصاد رلمٍ فٍ األردن َُ 2025ما بالنسبة لالستراتَجَة الوطنَة للتحول الرلمٍ "رَتش أ

ب االستثمارات والشراكات الدولَة. وهذا الستمطامحفّزة بَئة تجارَة  اَجادووالمطاعات والشركات من رفع اإلنتاجَة وضمان النمو، 
التحول الرلمٍ، وتبسَط اإلجراءات لتمكَن  مسَرةَتطلب التؤكَد علً سهولة وسرعة وكفاءة تمدَم الخدمات الحكومَة من خالل 

 .وسهولة نشاء وتنمَة مشارَعهم االستثمارَة بَسرإفراد والشركات من األ

 
اغتنام الفرص التٍ تتَحها الثورة الصناعَة الرابعة بهدف تطوَر التصاد رلمٍ َإدٌ إلً  إلً" 2018العامة السَاسة "تهدف فٍ حَن 

من خالل الحرص تحمَك أغراض التنمَة االلتصادَة واالجتماعَة لألردن  تنمَة التصادَة مستدامة وإلً زَادة دخل الفرد األردنٍ
 وسلسلة الكتل (Artificial Intelligence - AI) صطناعٍالذكاء االكعلً تسخَر التكنولوجَا الرلمَة الحالَة والناشئة 

(Blockchain) وإنترنت األشَاء (Internet of Things- IoT) كما ، التٍ توفرها لطاعات االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات
التحول اإللكترونٍ  إلً تَسَر استخدام هذه التكنولوجَا فٍ كافة المطاعات وإلً تنشَط برنامج" 2018العامة السَاسة "تهدف 

 للحكومة الذٌ بموجبه تتبنً  الحكومة التكنولوجَا الرلمَة فٍ االدارة الحكومَة وتوفَر الخدمات والتواصل مع المواطنَن.
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 الرؤٌة
 

 اتاحة المعرفة"و "خدمات حكومَة رلمَة ذكَة مكتملة ومتوفرة لجمَع المستفَدَن فٍ أٌ ولت ومن أٌ مكان لتسهَل الحَاة
 

 الرسالة

 
للمجتمع وتلبَة احتَاجات  أفضل"حكومتٍ بخدمتٍ" هو شعار الحكومة الرلمَة فٍ المملكة االردنَة الهاشمَة، من أجل توفَر حَاة 

 ذلن لتحمَك ما َلٍ:و المستفَدَن كافةوطموحات 
 

 تسهَل االجراءاتو تلبَه احتَاجات المواطن . أ

 لبال علَها االرتماء بمستوي الخدمات الحكومَة ورفع نسبة اإل . ب

 توفَر النفمات . ت

 كفاءة األداء الحكومٍتحسَن  . ث

 الثمة بالحكومة رفع مستوي  . ج

 

 الخدمة الحكومٌة الرلمٌة
 

ف الخدمة الحكومَة الرلمَة بانها سلسة من األنشطة أو اإلجراءات أو العملَات التٍ توفرها جهة حكومَة فٍ تمدَم الخدمة رلمَاً،  تُعرَّ
هٍ بذلن تعود بالفائدة علً جمَع المستفَدَن و عبر لنوات موحدة لتمدَمها بشكل تفاعلٍ، مكتملةلتلبَة احتَاجات المستفَدَن بصورة 

  وهم:
 

 ونالمواطن . أ

 عمالاأللطاع  . ب

 ونالممَم . ت

 الجهات الحكومَة . ث
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 األهداف االستراتٌجٌة
واالستراتَجَة الوطنَة  2025مع األهداف الوطنَة للمملكة فٍ رإَة  تتسك أهداف استراتَجَة التحول الرلمٍ للخدمات الحكومَة

لتحمَك مستمبل أفضل  2015عام  اطلمتها االمم المتحدةهداف التنمَة المستدامة التٍ أمع  ً، وتتماش2025للتحول الرلمٍ رَتش 
 2030بحلول عام  وأكثر استدامة للجمَع

 
 تتلخص األهداف اإلستراتَجَة بما َلٍ:

 تسهٌل االجراءاتو احتٌاجات المواطنتلبٌة  – الهدف االستراتٌجً األول

 

 ، لتتوافك مع احتَاجات المواطنالحكومَة التحول الرلمٍ للخدمات من خالل المرونه والتناغم فٍ 
فوائد استخدام التكنولوجَا لتسهَل و البَاناتو همَة المعلوماتؤبوعٍ المواطن  زَادةباالضافة الً 

 .وسهولة بَسرالمواطن تمدَم الخدمات التٍ َحتاجها وتوفَر المعرفة و االجراءات

 ورفع نسبة اإللبال علٌها االرتماء بمستوى الخدمات الحكومٌة – الهدف االستراتٌجً الثانً

 

دة لجودة تمدَم الخدمات الرلمَة، والتؤكد من حصول المواطن علً خدمة مكتملة معاََر موحّ الوصول ل
علً مدار الساعة بفعالَة وسرعة ها الوصول الَها، وتوفرو ضمن سهولة استخدامهابما َوآمنة ورلمَاً 
  .علَهالبال اإلنسبة رفع ، مما َحمك عبر لنوات شاملة ومتعددة عالَة

 توفٌر النفمات  –الهدف االستراتٌجً الثالث 

 

الكلف و علً الجهات الحكومَة من حَث المواردالمتوسط والطوَل ن ََْ دعلً المَ تخفَض النفمات 
الكلفة علً المستفَدَن للحصول علً و الجهدو ضافة إلً توفَر الولتباإل التشغَلَة الالزمة لتمدَم الخدمة

  .بالطرَمة التملَدَة عند ممارنتهاالخدمة الحكومَة 

 تحسٌن كفاءة األداء الحكومً –الهدف االستراتٌجً الرابع 

 

من خالل االستخدام األمثل للموارد والتمنَات  ٍحكومجهاز الللورفع الفعالَة تحسَن الكفاءة التشغَلَة 
تسهل رحلة التحول الرلمٍ فٍ المإسسات الحكومَة، وبناء وتطوَر و لبَئة عمل تدعموصوالً  الحدَثة

 المدرات من خالل التعلَم والتدرَب المكثف.

 رفع مستوى الثمة بالحكومة –الهدف االستراتٌجً الخامس 

 

 معالمستفَدَن، من خالل تعزَز التواصل و بناء جسور التعاون وتعزَز الثمة المتبادلة بَن الحكومة
المجتمعَة اإللكترونَة، وتوفَر البَانات التٍ  وزَادة المشاركة زَادة نسبة الشفافَة،و الجهات الحكومَة،

 االبتكار والمساهمة فٍ اتخاذ المرار.لتعزَز للمستفَدَن بحوزة الحكومة 
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 المحاور األساسٌة 
 

الجهات الحكومَة لتنفَذ لبل كافة َتطلب تنفَذها تضافر الجهود من لذلن  ،لجمَع الجهات الحكومَةرئَسَة تمثل هذه الوثَمة استراتَجَة 
تحسَن جودة تشمل )أ( علً مجموعة من المحاور االساسَة رتكاز تطلب االَ االستراتَجَة إن تحمَك االهداف .الخطط الموضوعة

)و( ادارة التغََر )هـ( بناء المدرات )د(  المساندة والخدمات تطوَر التكنولوجَا)ج(  لنوات شاملة لتمدَم الخدمة تطوَر)ب( الخدمة 
 االنفتاح واالبتكار. وذلن َتطلب العمل علً مجموعة من الممكنات التٍ تساند المحاور المذكورة. 

 
 جودة الخدمةتحسٌن ول: المحور األ

ورة حَااة د"سامً تخماس مراحال مان  منهجَاةدأبت المإسساات الحكومَاة علاً تبناٍ  ،عداد هذه االستراتَجَةإ سبمت التٍخالل الفترة 
هذه اإلستراتَجَة إضافة مرحلة سادسة لدورة حَااة الخدماة  تطلب .إلً خدمات رلمَة الخدمات لتحوَل إجراءاتها فٍ وتطبَمها "الخدمة

 تتضامن .الراباعوالثاانٍ  َناالساتراتَجَ َنالهادفساَحمك  وهاذاخدمة ماا رلمَااً.  لتحوَلواجتماعَة  التصادَةوهٍ إجراء دراسة جدوي 
 :َلٍ ما األول المحور مراحل

 اعادة هندسة اإلجراءات . أ
إن إعادة تصمَم اإلجراءات الالزمة لتمدَم الخدمات الحكومَة بشكل مكتمل َساهم فٍ تملَل االعباء االدارَة علً شركاء الخدمة 

علً َملل الكلفة والولت تستند إلً تشرَع، مما َضمن التخلص من التكرار والتعمَدات و خصوصا تلن التٍ لَس لها لَمة مضافة أو ال
أو ، معَنة إلغاء إجراءاتأو ، االجراءاتإعادة ترتَب مجموعة من العملَات كاإلجراءات هندسة إعادة تتضمن عملَة . متلمٍ الخدمة

فٍ تمدَم الخدمات الحكومَة  تحسَن الجودةَهدف بشكل اساسٍ الً وهذا أو استبدالها بإجراءات أفضل، ، جراءاتمجموعة من اإل دمج
 وبالتالٍ تسهَل عملَة الرلمنة لتلن الخدمات.

 

  للخدمة واجتماعٌة دراسة جدوى التصادٌة . ب
تكرار الطلب علَها، باالضافة الً الولت مدي أعمال، حكومة( وعدد المعامالت )سنوَا( وممَم، لطاع تحدَد الفئة المستفَدة )مواطن، 

 .التحول الرلمٍعملَة المستغرق للخدمة وعدد الجهات الشرَكة والكلفة التشغَلَة للخدمة، وذلن إلعطاء وتحدَد األولوَات فٍ 
 

 )األتمتة( الرلمنة . ت
لتمدَم الخدمة الحكومَة الً تمدَم الخدمة بشكل طبمة الم النمطَةتمتة للخدمات تكون بالتحول من األسالَب األالرلمنة أو إن عملَة 

تمتة العملَات الالزمة لتمدَم الخدمة باالضافة الً ربط المإسسات ذات العاللة )شركاء أرلمٍ مكتمل، حَث َتؤتً ذلن من خالل 
 الخدمة( استناداً الً معاََر موّحدة ومتفك علَها.

 

 (الخدمة لبل إطاللها فحص الجودة )تجربة . ث
ه المرحلة بالتؤكد من أن الخدمة التٍ تمت رلمنتها وفما للمعاََر المتفك علَها تعمل بالشكل االمثل لبل اطاللها. حَث َتم فٍ تُعنً هذ

 ً باإلضافة تجرٌ بشكل سلس وسهل رحلة المستخدم علً كافة لنوات تمدَم الخدمة أن التؤكد من و هذه المرحلة فحص الخدمة وظَفَا
لضمان االستجابة ة ذروالفٍ اولات ال سَما الخدمات التٍ تمدم بها لَة وحماَة المعلومات والتؤكد من كفاءة اِأمن متطلبات فحص إلً 

 الحتَاجات المستفَدَن.مصوي ال
 

 الخدمة اطالق . ج
ع تزامن مَو هالتمدَمة عدّ كافة المنوات المُ علً بعد التؤكد التام من أن الخدمة تعمل بالشكل المناسب ودون انمطاع، َتم اطالق الخدمة 

 .لها حملة تروَجَةتدشَن ذلن 
 

 تمٌٌم ما بعد االطالق  . ح
من خالل التؤكد من كفاءة المعاََر وذلن احتَاجات المستفَدَن، راعٍ إن تمََم الخدمات بعد اطاللها َعتبر من أهم المراحل التٍ ت

لَاس نسبة االلبال باإلضافة إلً فَدَن عن جودة الخدمة المست فٍ مرحلة رلمنة الخدمات ولَاس مدي رضا التٍ تم تبنَهاالموحدة 
علً كافة مراحل تمََم الالمناسبة لعكس مخرجات حلول لمعاََر ووضع الاتعدَل َجرٌ تمََم النتائج بناء علً رلمٍ، وَها بشكلها العل

 بالشكل االمثل.الخدمة 
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 ةتمدٌم الخدمشاملة للنوات تطوٌر المحور الثانً: 

المنوات هذه َمكن تصنَف حَث انه ، الثانٍو األولاإلستراتَجََن  َنالهدفلخدمات الحكومَة َحمك لنوات متعددة وشاملة لتوفَر إن 
 نوعَن: إلً
 

 :خدمات مركز  المصَرة، أو الفاكس، أوالنصَة لبرَد االلكترونٍ، أو الرسائل مثل اتتضمن اٌ وسَلة  لنوات مساندة
معاملته اإللكترونَة التٍ ال تزال لَد التنفَذ. َجب االجراءات التٍ تتم علً وتوثَك تُمِكن المستفَد من متابعة التٍ االتصال الوطنٍ 

 .لتواصل مع المستفَدَن عبر المنوات المساندة بما َضمن التواصل المستمر بالشكل االمثل مع المستفَدَنمتنوعة لتفَعل طرق 
 

 :ةالكترونَكلَاً أو جزئَاً بصورة مكتملة الخدمة الحكومَة سواء كانت  تمدَممن خاللها وهٍ المنوات التٍ َتم  لنوات مباشرة ،
 : َمكن تصنَف هذه المنوات الً لسمَنو

 هذهوراء من ن الهدف كموهٍ المنوات التٍ تستوجب حضور المستفَد للحصول علً الخدمة حَث َ المنوات الثابتة: . أ
مكاتب البرَد ومحطات  وتشمل امكانَاتهم وثمافاتهمبغض النظر عن كافة فئات المستفَدَن تزوَد الخدمة لالمنوات الً 

 . مكاتب الجهات الحكومَةمن  المعرفة واالكشان التفاعلَة وغَرها
 َلٍ: َجب مراعاة ما

 للمواطنَن بسرعة الخدمة باألجهزة والتسهَالت الالزمة لضمان تمدَم خدمة للمواطنَن لضرورة تهَئة مراكز تمدَم ا
 وسالسة.

  تغطَة جمَع مناطك المملكة بالمنوات الثابة بعد دراسة مدي االستفادة التٍ ستحممها للمستفَدَن حَث َمكن انجاز
 ذلن باستخدام االكشان التفاعلَة علً سبَل المثال.

 سسات الحكومَة تحدَث وتطوَر مركز عملَات الحكومة اإللكترونَة لزَادة المدرة علً استضافة كافة المإ
باإلضافة إلً تطوَر اجهزة النسخ االحتَاطٍ لمركز عملَات الحكومة اإللكترونَة، وتفعَل نظام ادارة الدعم الفنٍ 

 بشكل كامل )مخطط سَر العملَات، لواعد بَانات الموارد التكنولوجَة، اشعارات(.

 مثل جواز السفر، فإنه َجب تفعَل خدمة  بالنسبة للخدمات االلكترونَة التٍ تتطلب تسلَم للوثائك للمستفَدَن
التوصَل عبر شركات الخدمات البرَدَة اعتماداً علً مجموعة من المعاََر مثل سرعة التوصَل والمحافظة علً 

 سرَة الوثائك وغَرها.

  ةالخدمات الحكومَة اإللكترونَ مساعدة المواطنَن علً استخداممن أجل خرَجٍ الجامعات األردنَة االستفادة من 
 .بعد توفَر التدرَب الالزم لهم

 
ن المستفَد من الحصول علً الخدمة من خالل الطرق االلكترونَة سواء مكوهٍ المنوات التٍ ت المنوات الرلمٌة الذكٌة: . ب

  .البوابة االلكترونَة للحكومة او تطبَمات الهاتف الذكٍ او وسائال التواصل االجتماعٍ
 َلٍ: َجب مراعاة ما

  تفعَل نظام الدخول الموحدSingle Sign On . 

  تطوَر بوابة الحكومة اإللكترونَة لتصبح بوابة موحدة للمستفَدَنOne Stop Shop  وشاملة لكافة الخدمات
  .الحكومَة

  ٍلجمَع الخدمات الحكومَة لتسهَل الوصول للخدمات فٍ أٌ ولت ومن أٌ مكان  موحدتطوَر تطبَك هاتف ذك
 فٍ المملكة. 

 تطبَمات الدردشة الذكَةمن خالل  تفعَل استخدام موالع التواصل االجتماعٍ بشكل مخطط وممنهج.  

  تمدَم خدمات جدَدة تواكب التطورات المستمرة.إضافَة للنوات أَة 
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 الخدمات المساندةو : التكنولوجٌالثالمحور الثا
 

ة لتوفَر خدمات تحتاجها عملَة التحول الرلمٍ للجهات الحكومَ التٍلبنَة التحتَة مجموعة من الممكنات لَعنً هذا المحور بتطوَر 
 الكترونَة مكتملة:

 

  ةمناألالبنٌة التحتٌة: 
 

جاود هاذه الشابكة انتشاار َعازز و(: National Broadband Network (NBN)شبكة االلَاف الضوئَة الوطنَاة ) . أ
 ستكمال هذا المشروع.الاالنترنت عالٍ السرعة فٍ جمَع انحاء المملكة، لذلن َتوجب االستمرار فٍ الجهود 

العمل علاً اساتكمال رباط جمَاع َتوجب (: Secure Government Network (SGN)الشبكة الحكومَة اِمنة ) . ب
 المإسسات الحكومَة علً الشبكة الحكومَة اِمنة.

: إن تطوَر البرنامج الوطنٍ لألمن السَبرانٍ َضمن األمن (National Cybersecurity)الوطنٍ األمن السَبرانٍ  . ت
  .والحماَة للبنَة التحتَة الالزمة  للتحول الرلمٍ علً المستوي الوطنٍ

 

 معاٌٌر موحدة: 
 
 :( Enterprise Architecture (EA)) البنٌة المعمارٌة –الهٌكلٌة الفنٌة  . أ

، حَاث االعتماد علً معاََر وسَاسات مشتركة ومتطورة وبنَة معمارَاة مإسساَة موحادة وواضاحة لجمَاع الشاركاءَجب 
تطااوَر هَكلَااة فنَااة مرجعَااة موحاادة ذلاان َتطلااب  تكنولوجَااا المعلومااات لمواكبااة التطااورات الحاصاالة فااٍ مجااالأنااه 

Enterprise Architecture Framework  االنسااجام والتكامال بااَن كافااة الجهااات الحكومَااة لضاامان  بمااا َضاامن
الجدَادة، علاً سابَل المثاال ال الحصار: التمنَاات لتكون داعماة للتحاول الرلماٍ و(، Interoperabilityالعمل المشترن )

مان رهاا، البرامج مفتوحة المصدر، انترنت االشَاء، البَانات الضاخمة، تحلَال البَاناات، ذكااء االعماال، سلسالة الكتال وغَ
 خالل التركَز علً المحاور اِتَة:

  البنَة الهَكلَة لألعمالBusiness Architecture 

  البنَة الهَكلَة للبَانات ولواعد البَاناتData Architecture 

  البنَة الهَكلَة  للتطبَمات والمنصات والبواباتApplications Architecture 

  البنَة الهَكلَة للتمنَات المستخدمةTechnology Architecture 

  البنَة الهَكلَة لالمن والحماَةSecurity Architecture 
 

 :الربط البٌنً الحكومً . ب
بَن الجهات الحكومَة المشتركة فاٍ خدماة ماا لتمادَمها  َُمّكن الربط البَنٍ الحكومٍ من تبادل وتزوَد البَانات والمعلومات

ً بشكل كامل  ٍ َاتم ، ولكافماط معلوماات االفاراد والمإسسااتاالطاالع علاً تاَح حالَااً نظاام الاربط البَناٍ َُ ن حَاث أ. رلمَاا
َسااتوجب )مثاال: البَانااات الحكومَاة المفتوحااة( فاإن ذلاان تطاوَر عملَااة التباادل لتشاامل تباادل كمَااات ضاخمة ماان البَانااات 

 الربط البَنٍ الحالٍ.تطوَر نظام 
 

 ًالتوثٌك االلكترون 
مان المشاارَع التنفَذَاة عادد حَاث َتوجاب العمال علاً عملَة التحول الرلمٍ فٍ المملكاة كل كبَر فٍ شَسهم التوثَك االلكترونٍ ب

لمساتفَدَن، كاذلن كافاة االتٍ تضمن تمكَن ادارة هوَة المستخدم بشكل الكترونٍ من ناحَة التحمك من واتاحة التولَع االلكتروناٍ ل
لاذلن فإناه مان الضارورٌ اَاالء تطاوَر االنظماة الداعماة  المملكة، المإسسات فٍفإنه َساهم فٍ عملَة التوثَك االلكترونٍ لجمَع 

 .لعملَة التوثَك االلكترونٍ بشكل مستمر االولوَة المصوي
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  اتخاذ المرار منظومة دعمDecision Support System (DSS)  
االدارات الحكومَة من اتخاذ لرار مبنٍ علً بَانات دلَمة وواضحة تم فٍ تمكَن  مخزون البَانات الوطنٍ  دارةإمشروع َسهم 

إلً اتخاذ تجمَعها خالل فترات زمنَة، وعن طرَك االستفادة من خاصَة ذكاء األعمال لتحلَل الكم الهائل من البَانات للوصول 
. َنبغٍ أن فٍ المستمبل الضخمةالبَانات  االستفادة من الفرص التٍ توفرهاباالضافة الً ، تخدم الوطن والمواطنلرارات مفَدة 
عدد لـ" والذٌ َستند علً تحلَل البَانات Business Intelligenceخاصَة ذكاء األعمال "عمل هذه المنظومة َتضمن نطاق 

ون متصلة عبر نظام الربط البَنٍ الحكومٍ، لضمان توفر الخدمة علً مدار الساعة طوال أَام األسبوع دمن الجهات الحكومَة 
لتمكَن تطبَك َنبغٍ توفَر متطلبات الحماَة الكافَة لهذه المنظومة  االعتماد علً البنَة التحتَة المتوفرة لدي الجهات الحكومَة.

َجب أن والنافذ حك الحصول علً المعلومات ضمان تصنَف البَانات حسب لانون مباديء سَاسات األمن والحماَة استناًدا إلً 
 المفتوحة.الحكومَة ألغراض البَانات تتَح المنظومة كذلن استخدامها 

 

 ًلخادمات االلكترونَاةجمَاع ااالخذ بعَن االعتبار تعدد لنوات الادفع لوبالتعاون مع البنن المركزٌ  َنبغٍ : لنوات الدفع االلكترون 
الادفع االلكتروناٍ وتشاجَع اساتبدال التعاامالت النمدَاة المباشارة بعملَاات والعمل علً رفاع الاوعٍ  سواء المباشرة او االلكترونَة،

الحصاول علَهاا الخدماة اذا تام رساوم وَمكان تحمَاك ذلان مان خاالل تملَال لَماة  بطرق الدفع اإللكترونَة ولكافة شارائح المجتماع،
  .بشكل الكترونٍ

 

 الخاصة بالحكومةوتطوَر الحوسبة السحابَة  توسعة: تطوَر البنَة التحتَة للسماح بالحوسبة السحابٌة الحكومٌة.  
 

  وتطوَر دارة إَمكن استخدام عدد من المراكز األساسَة من أجل إنشاء و ،هداف االستراتَجَةاأللضمان الوفاء ب :العملٌاتمراكز
  :لإلستراتَجَة، وهذه المراكز هٍ المشارَع التنفَذَةومتابعة 

 ة الخدمات الحكومَةنالتنفَذَة الالزمة لرلممشارَع ال: َتم من خالل هذا المركز انشاء وتطوَر مركز ادارة الخدمات الرلمَة . أ
 .ممنهجةضمن خطط دورَة ومتابعة ادائها وكفاءتها وذلن 

الخدمات  استخدام: نظرا ألهمَة إدارة البَانات فإن جمَع بَانات المستفدَن الناتجة عن مركز البَانات الحكومٍ الموحد . ب
سَسهم بشكل فعال فٍ عملَة ادارة البَانات هذا ة سَتم تخزَنها ومعالجتها ضمن مركز البَانات الحكومٍ الموحد، والرلمَ

فمط اضافة الً انه سَمكن المستفَدَن من تسجَل معلوماتهم لمرة واحدة  البَانات الحكومَة،الحكومَة المفتوحة وغَرها من 
 .كومٍ و توفَر النفمات علً الحكومة والمستفَدَنمما َسهم فٍ تحسَن مستوي كفاءة األداء الح

والموالع الردَفة )اإلحتَاطَة( من أجل  الكوارثمركز التعافٍ من الكوارث: العمل علً انشاء و تطوَر مركز التعافٍ من  . ت
 .مطاعهاعدم ان ضمانضمان استمرر تزوَد الخدمة علً مدار الساعة و

 
 المحور الرابع: بناء المدرات

 
تغطٍ األبعاد االلتصادَة ل تتسعنها بل إ، فحسب ومبادرات فنَةة كونها مسؤلة تكنولوجَتعدي عملَه التحول الرلمٍ ت ألننظراً 

من الصعب علً افراد المجتمع وحتً مإسساته استَعاب االبعاد وعلَه فإنه ، تإثر علً كافه مناحٍ الحَاهلو واالجتماعَة للمجتمع
عملَه محور االنسان أو المواطن هو حَث أن و، التعامالت والتفاعالت بَن فئات ومكونات المجتمعالمحتملة لهذا التحول الجذرٌ فٍ 

  َعتبر من أهم العناصر الرئَسَة لنجاح عملَة التحول الرلمٍ.وأهمَه كبري َغدو ذو التحول، فان اَالء التعلَم والتدرَب 
 

وهذا َتطلب وضع ، مطاع الخاصالَب للتعامالت الحكومَة والمإسسَة فٍ تغََر المفاهَم وتطوَر االسالالرلمٍ عملَه التحول تتضمن 
ضمن تت .برامج تدرَب وتؤهَل مكثفة للموظفَن والمستفَدَن وإلحام هذه المفاهَم والثمافة الحدَثة فٍ مناهج التعلَم علً كافه المستوَات

 َلٍ: مابرامج التؤهَل والتدرَب علً 
 

  :الموظفَن للتعامل مع األنظمة واألدوات االلكترونَة الرلمَة وتوعَة مكثفة لتدرَب  وطنَة برامجتطوَر َشمل تدرٌب الموظفٌن
الخدمات لهم فٍ  َر موالع تساعد المستفَدَن وتمدمتوفو وتغََر ثمافة التعامل مع المستفَدَنواستَعاب تؤثَرها علً سَر العمل 

 مختلف المإسسات والمناطك فٍ المملكة.
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  لسّد النمص فٍ ، التحول الرلمٍ مجالاضحة لتنمَة الموارد البشرَة فٍ استراتَجَة وتطوَر  :)الفنً المتخصص( التمنًالتدرٌب
مع ضرورة وضع  .وغَرها ،بعض التخصصات وخاصة فَما َتعلك بؤمن المعلومات، وإدارة المشارَع، وهندسة االجراءات

 .واستمطاب كفاءات جدَدة دي الحكومةلحتفاظ بالكفاءات المتخصصة االجراءات الالزمة لال
 

  العمل علً والجامعٍ لتعزَز الوعٍ عند الطلبة و المدرسٍمناهج التعلَم  ضمنإدخال مواد توعوَة : المدرسً والجامعًالتعلٌم
بالبَانات ودلتها، ونشر ثمافة التعامالت الرلمَة وما َرتبط بها من امور تتعلك  النمطَة فٍ الخدمات الحكومَةتغََر ثمافة التعامل 

 وبناء الثمة باألنظمة الرلمَة والخدمات الحكومَة.
 

 ًتشجَع ودعم مإسسات التعلَم العالٍ علً تطوَر المناهج المتخصصة فٍ التكنولوجَات الحدَثة مثل الذكاء : البحث العلم
والعمل علً دعم مشارَع بحثَة فٍ هذه وغَرها ضمن اطار التحول الرلمٍ  الضخمةاالصطناعٍ، وانترنت االشَاء، والبَانات 

 المجاالت التمنَة الحدَثة.
 

 : ادارة التغٌٌر المحور الخامس
بَئة الداخلَة والخارجَة نماذج األعمال وعلً الالحدَثة وما َنتج عنها من تغََرات علً َا نظرا للتطور المستمر والهائل فٍ التكنولوج

تطور وارتماء جودة العملَات ضمان التؤللم مع التغََرات الحاصلة وبهدف هذا المحور أهمَة بصورة جلَّة تظهر للمإسسات، 
 المستفَدَن.وبالتالٍ زَادة رضا  َل ولت وتكلفة تمدَم هذه الخدماتوالخدمات التٍ تمدمها المإسسات والذٌ سَنعكس اَجابَاً علً تمل

 ذلن ومنها: تطلبات التٍ تسهم فٍ تحمَك َتطلب وضع خطط فعالة لتحدَد كافة المهارات والم اال ان ذلن
 

 بماا َكفال رفاع لادرة هاذه المإسساات علاً التكَاف ماع البَئاة  باالتحول الرلماٍ اعاده هَكلة المإسسات ذات العاللة: عاده الهٌكلةإ
  .والمتطلبات الجدَدة

 المإسساات الحكومَاة والعمال علاً تحساَن لادراتهم الوظَفَاة مان  تؤهَال العااملَن فاٍوضع الخطط  المالئماة ل  :الموارد البشرٌة
إعاداد بارامج مكثفاة لتنمَاة المادرة علاً وفاٍ كَفَاة تمادَم الخادمات الحكومَاة االلكترونَاة، والتؤهَلَة دورات التدرَبَة الخالل عمد 

الاادورات التدرَبَااة لنشاار ثمافااة الحااوار والثمااة اسااتَعاب ثمافااة التغََاار واسااالَب اسااتخدام التكنولوجَااا الحدَثااة، باالضااافة الااً عمااد 
  .ببناء المدرات المتعلك المحور الرابعكما جاء ذكره فٍ  واالحترام المتبادل بَن العاملَن

 لرفع وزَادة وعٍ المواطنَن بالخدمات  وطنَة للوصول إلً كافة شرائح المجتمعالبرامج الخطط والوضع  :التوعٌة والتروٌج

ال التحول الرلمٍ وعملَة استَعاب التغََر المتولع فٍ إطار من أجل الالزمة لذلن،  المخصصاتورصد الحكومَة االلكترونَة 

الوعٍ  إعالمَة واستخدام شبكات التواصل االجتماعٍ لرفع مستوي موادذلن إنتاج َتضمن فٍ المناطك الرَفَة واأللل حظاً. سَما 

، وتهَئة فٍ مناطك عدَدة من المملكة لحكومة اإللكترونَةالتٍ تمدم خدمات اكشان وفَر عدد كاٍف من األوتعند أفراد المجتمع 

حمالت توعوَة لطالب المدارس والكلَات  تنفَذمكاتب البرَد ومحطات المعرفة لتمدَم الخدمات االلكترونَة باالضافة الً 

 والجامعات. 
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 االبتكارو س: االنفتاحداالسالمحور 
 

االستراتَجَة  ، وَساهم فٍ عملَة التطوَر لبمَة األهدافالخامسَستهدف محور االنفتاح واالبتكار بشكل اساسٍ الهدف االستراتَجٍ 
  :ما َلٍ احتَاجات المستفَدَن، لذلن فإنه من الضرورٌ التركَز علًلتحدَد 

  

 رفع مستوي الوعٍ لدي للَشمل كافة شرائح المجتمع َتسع مفهوم المشاركة اإللكترونَة  :المشاركة االلكترونٌة المجتمعٌة

 من خالل:وَتحمك ذلن ، فٍ صنع المرار وبناء الثمة مساهمتهملتعزَز و المستفَدَن

 اهم عن هذه الخدماتدورَة لمَاس مدي استخدام المواطنَن للخدمات الحكومَة ومدي رضى الكترونَة تنظَم استبَانات . أ

 ونشر نتائج االستبَانات واجراء المسوحات الدورَة.

 المجتمع المدنٍ كافة شرائح تطوَر نظام الشكاوي "بخدمتكم" لتسهَل التواصل مع  . ب

من  الموانَن / السَاسات / االستراتَجَات وغَرهابحَث َشمل جمَع للمشاركة اإللكترونَة المجتمعَة  بوابةتطوَر  . ت

اإللكترونَة لالستشارة العامة عن طرَك لنوات االتصال كافة الجهات الحكومَة الوثائك الحكومَة المطروحة من 

 لَتم تعبئتها إلكترونَا وبسالسة.االجتماعٍ والتواصل 

 

 سواء من من األفراد أو لطاع لمستفَدَن ل واعدةتشكل البَانات الحكومَة فرصة استثمارَة  :االستثمار فً البٌانات الحكومٌة

تطوَر كفاءة االداء الحكومٍ مع استحداث تطبَمات مبَنة علً تلن البَانات، فعلً سبَل المثال ال الحصر األعمال، باإلضافة إلً 

 َمكن فٍ الولت الحالٍ االستفادة من البَانات عن طرَك ما َسمً بالبَانات المفتوحة والبَانات الضخمة.

 

لتحمَك الهدف المنشود من االستثمار فٍ البَانات الحكومَة فانه َمكن انجاز االتٍ فٍ  ٌة المفتوحة:البٌانات الحكوم . أ

 سَاق البَانات الحكومَة المفتوحة:

  المَام بجرد للبَانات الحكومَة علً المستوي الوطنٍ، و العمل علً تصنَفها ضمن لطاعات معَنة، وتحدَد مصادرها

 األسس المناسبة لضمان تحدَثها ضمن أطر زمنَة محددة.، ووضع الجهات التٍ تملكهاو

 َبما َتَح فرصة لتحدَث وإدامة البَانات بشكل منتظم باإلضافة الً تصنَف انات الحكومَة المفتوحةتطوَر منصة الب ،

 البَانات وتحدَد مصادرها.

 ة، ورفع التوعَة بمفهوم البَانات َحكومجهات الإعداد وبناء المدرات المتعلمة بالبَانات الحكومَة المفتوحة لدي ال

 تها.المفتوحة وبَان أهمَ

  والباحثَن واألكادَمَن للعامة بشكل مجانٍ علً االنترنت، بما َسمح للمجتمع المحلٍ المفتوحة فتح البَانات الحكومَة

مدَم األفكار ألٌ غرض، مما َحفز االبتكار وتاستخدامها إعادة وتحلَلها ومإسسات المجتمع المدنٍ من استخدامها و

ً فٍ الجدَدة والمشاركة فٍ اتخاذ المرار وتحسَن الخدمات،  رفع الوعٍ حول إنجاز الحكومات فٍ وهذا سَسهم أَضا

 تحمَك األهداف، واستدامة جهودها الناجحة.

 ساط تفعَل مبادرات لتشجَع استخدام البَانات الحكومَة المفتوحة من لبل األفراد والمطاع الخاص واألكادَمََن وأو

 المجتمع المدنٍ، ورفع الوعٍ حول أهمَة وطرَمة استخدام البَانات الحكومَة المفتوحة.

 

الضخمة التٍ تنتج عن البَانات الهائلة التٍ تعزَز االبتكار والوصول ألفكار جدَدة من خالل البَانات  :البٌانات الضخمة . ب

 .بحوزة الحكومة
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 للتحول الرلمً حوكمة نموذج ال
 

المطاعَن  مإسسات مستوي التعاون بَنب واالرتماء كافة الشركاء،تفعَل دور  ستراتَجَة علًاالهذه الحوكمة الذٌ تتبناه نموذج َرتكز 
دعم هذا النموذج  تمولد ، لعملَة التحول الرلمٍتوفَر الموارد الالزمة للتخطَط والتنفَذ علً مر الذٌ سَساعد األ، الخاصالعام و

 علً النحو اِتٍ:لمسإولَات وذلن بمجموعة واضحة من المهام وا
 

 التوجٌهٌة للحكومة االلكترونٌة  اللجنة .أ 
 
رئَساً  –كل من )وزَر االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات التٍ تضم فٍ عضوَتها  اللجنة التوجَهَة للحكومة االلكترونَة تتولً

للجنة، وزَرالداخلَة، وزَر الصحة، وزَر الشإون البلدَة، وزَر االشغال العامة واالسكان، وزَر المالَة، وزَر الصناعة 
مَن عمان، رئَس هَئة االستثمار، أمَن عام وزارة االتصاالت أوالتجارة والتموَن، وزَر العدل، محافظ البنن المركزٌ، 

 -داء المإسسٍ والسَاسات، مندوب وحدة االنجاز الحكومٍ فٍ رئاسة الوزراء دارة تطوَر األالمعلومات، مدَر ا اوتكنولوجَ
 المهام التالَة:  مرالباً(

 

 .متابعة تنفَذ استراتَجَة التحول الرلمٍ علً المستوي الوطنٍ ورفعها الً مجلس الوزراء إللرارها 

  والمشارَع فٍ المإسسات الحكومَة.إلرار استراتَجَات التحول الرلمٍ الخاصة بالبرامج 

 .مرالبة تنفَذ اداء مشارَع التحول الرلمٍ فٍ المإسسات الحكومَة ومدي تحمَك اهدافها 

  .ٍالرار موازنة التحول الرلمٍ والمبالغ المرصودة فٍ المإسسات الحكومَة لتنفَذ مشارَع التحول الرلم 
 

 
 ن ٌالمدراء التنفٌذٌ مجلس .ب 

 
ً ومندوبَن  من كل من )دائرة الجمارن، دائرة –مدَر برنامج الحكومة االلكترونَة من َتؤلف مجلس المدراء التنفَذََن   رئَسا

 االحوال دائرة والمساحة، االراضٍ دائرة الكبري، عمان امانة االجتماعٍ، للضمان العامة المإسسة والمبَعات، الدخل ضرَبة
 العام، االمن مدَرَة العامة، المخابرات دائرة النمل، وزارة الدولٍ، والتعاون التخطَط وزارة ل،العم وزارة والجوزات، المدنَة
مدَر العملَات  – تكنولوجَا المعلومات الوطنٍ مركز الوزراء، برئاسة والسَاسات المإسسٍ االداء تطوَر ادارة العدل، وزارة

 والذٌ َوكل الَه المهام التالَة: االلكترونَة(
 

  ٍتحدَد مشارَع التحول الرلمٍ علً المستوي الوطن 

  المشاركة فٍ تمدَر مدة وكلفة المشارَع وتحلَل التكلفة ممابل الفائدة 

 التؤكد من تطبَك واعتماد إطار الهَكلة العامة 

 مراجعة محفظة المشارَع وضمان التنسَك والتعاون 

 تعزَزٌ التعاون والتنسَك بَن المإسسات الحكومَة 

  الدروس المستفادة والممارسات الفضلً فٍ مجال تكنولوجَا المعلومات مشاركة 

 ٍدراسة واعتماد الهَكلَة الفنَة الخاصة بالتحول الرلمٍ علً المستوي الوطن 
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 اإللكترونٌة الحكومة برنامج .ج 
 

التحول  فٍ مسَرةعن لَادة ومرالبة وتمََم ودعم الهَئات الحكومَة  مسإولوال الرلمٍالمَّسر والمحفز للتحول  وهو البرنامج
 :َلٍكما  مسإولَات البرنامج  حَث  أن ، الرلمٍ

 

  االستمرار فٍ تطوَر وإصدار والحفاظ علً المعاََر 

 تمدَم الدعم والخدمات االستشارَة. 

 تنفُذ تشجُع مع صلالمتىا لتكاملا لتسهُل علُها ظلحفاوا كةلمشترا تلخدماوا تلمكىناا تطىَر فٍ ارالستمرا 
 متصلة. حكىمة لًإ للىصىا تسهُل هاشؤن من لتٍا تصفاالمىوا لمعاَُرا

 تشغَل خدمات الحكومة اإللكترونَة التٍ َستضَفها برنامج الحكومة اإللكترونَة. 

 رونَةستوي برنامج الحكومة اإللكتالحتَاجات الحكومة اإللكترونَة علً م ات الالزمةإعداد الموازن 

 )تمََمات األداء والرصد )مع لَام السلطات العلَا بتوجَه المتابعة أو اتخاذ إجراءات تصحَحَة 

  رفع تمارَر دورَة للجنة التوجَهَة للحكومة االلكترونَة عن مدي التمدم بالتنفَذ للحكومة االلكترونَة 
 

 
 المجلس االستشاري لمطاع االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات .د 

 
عن جمعَة شركات تمنَة المعلومات وعضوَة ممثلَن وزَر االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات برئاسة  ستشارٌامجلس  َُشكل

رَادٍَ ، مجلس السَاسات االلتصادَةانتاج، جمعَة الحاسبات األردنَة، الرإساء التنفَذََن لشركات االتصاالت،  –واالتصاالت
وشركات الدفع اإللكترونٍ وإدارة التنمَة االلتصادَة واالجتماعَة فٍ الدَوان  المجتمع المدنٍمإسسات ممثلَن عن ، االعمال

 س تنفَذ المهام التالَه:لَتولً المجممرراً، و –الملكٍ الهاشمٍ 
 

 والتنسَك مع اللجنة التوجَهَة للحكومة االلكترونَة لتطوَر خارطة الطرَك والخطط الالزمة لرلمنة االردن  تطوَر
 الحكومة االولوَات لرلمنة

  اجندة االلتصاد الرلمٍ للجهات الحكومَة مراجعة 

  التنسَك لصَاغة وتحدَث السَاسات الوطنَة والتشرَعات الالزمة لتطوَر لطاع االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات
 وتحفَز بَئة االستثمار فٍ المطاع
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 التشرٌعً للتحول الرلمًو المانونً اإلطار
 

لانون فٍ المملكة بما فٍ ذلن مسَرة التحول الرلمٍ الناظمة ل مجموعة من الموانَن والتشرَعات والتشرَعٍالمانونٍ اإلطار َتضمن 
لانون الشراكة بَن المطاعَن العام و 2015لسنة  27لانون الجرائم اإللكترونَة رلم و 2015لسنة  15المعامالت اإللكترونَة رلم 

 86نظام جهات التوثَك اإللكترونٍ رلم و 2007لعام  47رلم  المعلوماتالحصول علً حك ضمان لانون و 2014والخاص لسنة 
والسَاسة العامة  2017سَاسة البَانات الحكومَة المفتوحة و 2016لسنة  156نظام تطوَر الخدمات الحكومَة رلم و 2016لسنة 

 .2018للحكومة فٍ لطاعات االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات والبرَد 
 

 لموانَنلمراجعة إجراء  – وبالتعاون مع الوزارات المعنَة - وحدة تطوَر األداء المإسسٍ / رئاسة الوزاءاالستراتَجَة من تطلب 
ً تعدَلها و تحلَل األثر العائد من هذه التشرَعات،و دراسةوبالتحول الرلمٍ ذات العاللة التشرَعات و  نمكّ بما َُ حَثما كان ذلن الزما
 فٍ المملكة. الرلمٍالتحول مسَرة َدعم و
 

المتعلمة بما واألنظمة واإلجراءات التشرَعات استكمال باإلضافة إلً ما سبك، تطلب اإلستراتَجَة من الجهات الحكومَة ذات العاللة 
 َلٍ:  

  التجارة االلكترونَة 

 حماَة المستهلن 

  البَانات الشخصَة حماَة 

  ًالمعلومات تسهَل إجراءات الحصول عل 

  ونشرها البَانات تصنَف 

 ألٌ خدمة جدَدة" بشكل تلمائٍ رلمَة" بصورةحكومَة الخدمات ال توفَر.  
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  التنفٌذمنهجٌات 
 

واتباع نفس االنظمة  الجهات الحكومَة لجمَع واحدةمرجعَة تشكل دة منهجَات موحّ تبنٍ من الجهات الحكومَة تطلب اإلستراتَجَة 
 الحكومَة اإللكترونَة للمستفَدَن.فٍ تزوَد الخدمات والمعاََر العالمَة 

 
 بٌن المطاعٌن العام والخاص. الشراكةأوالً: 

 
عدم إشران المطاع الخاص بالدرجة و المالَةو الحكومة اإللكترونَة فٍ األردن نمص الموارد البشرَةبرنامج من المعولات التٍ تواجه 

ولكٍ َتسنً تعزَز دور  .مشارَع البنَة التحتَة فٍ خصوصاً علً تطوَر بعض الخدمات وته التصار مشاركوفٍ البرنامج الكافَة 
 الخَارات التالَة:دراسة ستموم الحكومة بالمطاع الخاص فٍ تنفَذ مشارَع الحكومة اإللكترونَة 

 
 .المشاركة بالعوائد مبدأباعتماد من المطاعَن العام والخاص أن َتم تؤسَس شركة أو ائتالف من عدة جهات  الخٌار األول:

 .BOT الــ العمل بمبدأ البناء والتشغَلالخٌار الثانً: 
 التشرَعات النافذة. إطارالمطاع الخاص ضمن و اسلوب عمل َتم االتفاق علَه بَن الحكومة الخٌار الثالث:

 
  إعادة الهندسة والرلمنة والتعهٌد ثانٌاً: 

 
 (     REDO) إعادة الهندسة والرلمنة والتعهَدباستخدام منهجَة  الرلمٍالتحول تطلب اإلستراتَجَة االستمرار فٍ تبنٍ منهجَة 

Re-engineering Digitization Outsourcing  اإلجراءات الالزمة لتمدَم الخدمات  / هندسة إعادة تصمَمبحَث َتم
الحكومَة بشكل مكتمل َساهم فٍ تملَل االعباء االدارَة علً شركاء الخدمة خصوصا تلن التٍ لَس لها لَمة مضافة أو ال تستند إلً 

الً تحسَن  هذا َهدف بشكل اساسٍ، وتشرَع، مما َضمن التخلص من التكرار والتعمَدات وَملل الكلفة والولت علً متلمٍ الخدمة
االستعانة بالمطاع  عن طرَك التعهَدو لتلن الخدمات )األتمتة( الجودة فٍ تمدَم الخدمات الحكومَة وبالتالٍ تسهَل عملَة الرلمنة

 حَثما تطلب األمر ذلن. لتنفَذ مشارَع التحول الرلمٍالخاص 
 

 ثالثاَ: منهجٌة سالسل المٌم
 

الخدمة  لتوفَرجراءات المطلوبة اإلفٍ الخدمة المساهمَن حصر جمَع شركاء إلً  Value Chainsمنهجَة سالسل المَم تهدف 
والحكومة  Residentوالممَم  Businessواألعمال  Citizenتم تحدَد أربع سالسل لَم وهٍ المواطن  . مكتملةالحكومَة بصورة 
Government. 
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 مؤشرات األداء 
 

الخطط البرامج وتنفَذ تابعة دلَك وفعال لمالكترونٍ مرالبة وتمََم وضع نظام َنبغٍ العمل علً االستراتَجَة تنفَذ لضمان نجاح 
 أداء مستمدة من األهداف مإشراتعداد إ ، وهذا َتطلبشكل مستمروتمََمها بالخاصة بالتحول الرلمٍ المنبثمة عن هذه اإلستراتَجَة 

أسبابها ومن هٍ الجهة المسإولة الولوف علً تشخَص وتحدَد االنحرافات وة إلً باإلضاف تستند الً المعاََر الدولَة،واإلستراتَجَة 
  عنها.

 
 تشمل ما َلٍ:  تطوَر مإشرات أداء جدَدةتطلب هذه اإلستراتَجَة 

 

  التملَدَة من لبل الحكومة والحصول علَها من لبل المستفَد ممارنة بتكلفة توفَر بالطرَمة فارق الكلفة: تكلفة توفَر الخدمة
 .من لبل المستفَد نفس الخدمة رلمَاً والحصول علَها

 ٍفارق الولت: ممارنة الولت الزمنٍ المستغرق للخدمة التملَدَة مع الولت الزمنٍ المستغرق إلتمام نفس الخدمة بشكل رلم 

  التحول الرلمٍعملَة نسبة استخدام الورق فٍ المإسسات الحكومَة لبل وبعد 

 بشكل ربعٍ ألعمال علً الخدمات الحكومَة الرلمَةمدي رضً المواطن والمجتمع وا 

 نسبة اإللبال علً البَانات الحكومَة المفتوحة ونسبة االستفادة منها 

  ً  أَة مإشرات أخري َتم اعتمادها الحما
 

 المعتمدة التالَة: مإشرات تطلب اإلستراتَجَة االستمرار باستخدام الباإلضافة إلً ما ذكر أعاله، 
 

 المرمولة المؤشرات الدولٌة ترتٌب األردن فً . أ

 عن إدارة األمم المتحدة للشإون االلتصادَة واالجتماعَة  ةالصادر  تنمَة الحكومة اإللكترونَةمسح  اتمإشرUN-DESA 

  ٍمإشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنن الدول 

 المفتوحة الحكومَة ممَاس البَانات و عن مإسسة المعرفة المفتوحة الدولَة ةمإشرات البَانات الحكومَة المفتوحة الصادر
 .الصادر عن مإسسة شبكة الوَب العالمَة

 ٍمإشر الحكومات الشفافة الصادر عن مشروع العدالة العالم. 

  أخري دولَة أَة مإشرات ً  .َتم اعتمادها الحما
 

  مسوحات الدورٌةالالمؤشرات المنبثمة عن  . ب
ومسح الشركات العاملة فٍ لطاعٍ المنازل تتضمن المسوحات الدورَة مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات فٍ 

 وزارة االتصاالتجرٌ تالتٍ تستخدم االتصاالت وتكنولوجَا المعلومات.  تآالمنشاالتصاالت وتكنولوجَا المعلومات ومسح 
إلحصاءات العامة وجمعَة شركات تمنَة المعلومات واالتصاالت )انتاج( هذه المسوحات دائرة امع تكنولوجَا المعلومات بالتعاون و

نسبة الرضً علً و الخدمات اإللكترونَةاستخدام نسبة اإللبال علً بشكل دورٌ. توفر المسوحات مجموعة من المإشرات تتضمن 
 وغَرها من المإشرات. الخدمات اإللكترونَة
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 مبادرات أساسٌة مشارٌع و
 

التحول نحو مجتمع المعرفة دعم تؤهداف وتوجهات ب 2001عام فٍ المبادرة االستراتَجَة الوطنَة للحكومة اإللكترونَة  تم إطالق
عبر السنوات الماضَة سعً األردن إلً تحمَك وإنفاذ الرإي االستراتَجَة . المتمتع بظروف التصادَة دَنامَكَة تشجع علً التنافسَة

نفَذ العدَد من المشارَع بما فٍ ذلن ت لمجتمع وااللتصاد والحكومةفٍ االتحول ساعد علً توتنفَذ برامج من خالل استحداث منهجَات 
 .برنامج الحكومة اإللكترونَةوالمبادرات ضمن 

 
ومة اإللكترونَة فٍ السنوات من خالل برنامج الحك ما تحمكلتؤتٍ المشارَع والمبادرات المتضمنة فٍ هذه اإلستراتَجَة استكماالً 

 الماضَة. وفَما َلٍ عرضاً للمشارَع والمبادرات التٍ تطلب اإلستراتَجَة تطوَرها ومتابعة تنفَذها لتحمَك األهداف اإلستراتَجَة:
 

 المرحلة األولى - أردن رلمً . أ
 Enablers مكنات( مُ 7خالل تحدَد ) من لهامإسسات تابعة  (6)وزارات و (7)أتمته خدمات األولً  المرحلة تضمنت
منهجَة التحول  اعتمدت(. 7*7*7)خطة  بـ َسمًما بات  ضمن Recommendations( توصَات 7علً ) والعمل

والتملَل التابعة لها علً إعادة هندسة إجراءات وأتمته خدمات هذه الوزارات والدوائر الحكومَة هذه المرحلة  فٍااللكترونٍ 
 .ااتباع حلول التكنولوجَبمن استخدام الورق 

 
 المرحلة الثانٌة  - أردن رلمً . ب

منهجَة الثانَة نفس  المرحلة( مإسسة تابعة لها، حَث تعتمد 22) ( وزارات و9) أتمتة خدمات تتضمن المرحلة الثانَة
 باإلضافة الً وضع برامج للتدرَب ونمل المعرفة.فٍ المرحلة األولً  المعتمدةالتحول االلكترونٍ 

 
 Business Unified Registration System (BURS) تمكٌن األعمال منصة . ت

تمكَن المستثمرَن من الحصول علً الخدمات الخاصة بمطاع االعمال  لالنافذة االستثمارَة االلكترونَة متابعة تطوَر 
 .تصفَة األعمالوتشغَل األعمال والبدء باألعمال بما فٍ ذلن الكترونَا 

 
 National Central Registry المركزي الوطنً سجلال . ث

فٍ لواعد  الحاصل التشتتمعالجة  َستهدف موّحدوضع نظام خالل  منتطوَر لاعدة بَانات موحدة علً المستوي الوطنٍ 
وفماً إلجراء واحد لضمان التجانس  البَاناتَتَح تصنَف  مركزٌسجل وطنٍ البَانات بَن مختلف الجهات الحكومَة وإنشاء 

 والتحدَث المستمر.
 

 بناء المدرات  . ج
لبناء لدرات الموارد البشرَة فٍ المإسسات الحكومَة بالتنسَك مع مإسسات المطاع الخاص ومستمرة وضع خطة شاملة 

ورصد  ، تشمل التعلَم والتدرَب لمختلف الفئات والشرائح فٍ المإسسات والمجتمعاألكادَمَةالمإسسات المجتمع المدنٍ وو
 .المخصصات المالَة الكافَة لذلن

 
  الرلمٌة الحكومٌة األنظمة . ح

 

  منصة تراسل الحكومٌة الموحدة " لتراسل االلكترونً "انظام 
من نظام إلً تسهَل وتسرَع العمل وتملَل المعامالت الورلَة والتكالَف المترتبة علً إرسال المعامالت الرسمَة الَهدف 
ة الكترونٍَ المإسسات والجهات الحكومَة. َشمل النظام علً منصة مندوبمن خالل أو  َة البرَدالطرود والمراسالت خالل 
طبَك النظام وت أتمتة المراسالت اإللكترونَة والمخاطبات بَن الجهات الحكومَة اوارد َجرٌ من خاللهالصادر وال للبرَد

 .علً كافة الجهات الحكومَة لتنفَذه وفك جدول زمنٍ مدروس
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 ادارة العطاءات  نظامProcurement-E 
نظام الكترونٍ َستخدم لعرض مستجدات العطاءات الحكومَة وذلن إلتاحة الفرصة للمنالصَن لالطالع علً العطاءات 

 الحكومَة الجدَدة وآخر االخبار بخصوص العطاءات المطروحة مسبماً.
 

  الحكومً  المخزوننظامystemSontrol Cnventory Management & Iovernment G 
رشفة وتخزَن المخزون الحكومٍ ومتابعة كمَة المخزون لدي الدوائر والمإسسات الحكومَة بشكل دورٌ الكترونٍ ألنظام 

نظام تطوَر للألمثل اإلستغالل ا لخالنسب. َمكن أن َتم من ومن ثم توزَع المصادر علً المإسسات الحكومَة بالشكل األ
المعلومات الخاصة بموارد تكنولوجَا المعلومات فٍ كافة المإسسات الحكومَة وذلن بعد لاعدة بَانات تحتوٌ علً كافة 

نَة مما سَساهم فٍ إدارة المخزون وتوفَر اجراء عملَات تصنَف وتوحَد للمصطلحات واالتفاق حولها مع الجهات المع
 .النفمات وتوزَع المصادر حسب الحاجة

 

 ادارة المركبات الحكومٌة  نظامVehicles Tracking System 
السَالة اِمنة سلون السائك من حَث التزامه بالسرعة الممررة وتابعة لمركبات الحكومَة ومحركة المتابعة  الكترونٍ نظام

 الحكومَة خالل خط سَرها علً الطرَك. المركبةوالمحافظة علً 
 

 ادارة الموارد المالٌة  نظامGovernment Financial Management Information System 
والدوائر   مالٍ محاسبٍ وادارٌ حكومٍ متكامل َربط كافة العملَات المالَة والمحاسبَة لكل الوزاراتالكترونٍ نظام 

ف بما َمن برمجَات متخصصة وجاهزة لابلة للموائمة والتكَالنظام َتكون  .الحكومَة والمراكز المالَة مع وزارة المالَة
دارة المالَة الحكومَة بمختلف مجاالت اعمالها من ادارة المدفوعات والممبوضات وادارة النمد َخدم وظائف ومجاالت اإل

 والمشترَات وادارة المشارَع إعداد الموازنة العامة.
 

  نظام ادارة الموارد البشرٌةHuman Resources Management Information System 
وَشجع علً  المإسسات الحكومَة علً الكفاءات البشرَة المتوافرة فٍ للمحافظةدارة الموارد البشرَة الكترونٍ إلنظام 

التمَز فٍ األداء، وَوفر معلومات حدَثة ودلَمة َمكن االعتماد علَها فٍ اتخاذ المرارات اإلدارَة الرشَدة المتعلمة بتخطَط 
ن من التكامل مع أنظمة المعلومات األخريوإدارة الموارد البشرَة، وَُ   .المملكةعلً مستوي  مّكِ

 

  نظام أرشفة الوثائكDocument Management System 
..(  او المخططات الً وثائك إلكترونَة word, excelوطنٍ لتحوَل الوثائك الورلَة والملفات االلكترونَة )الكترونٍ نظام 

بسرعة وسهوله، وذلن حسب مفهرسة ولابلة للبحث االلكترونٍ وَمكن استرجاعها، ومشاهدتها، وطباعتها وتبادلها 
الصالحَات الممنوحة. َهدف النظام إلً توفَر نسخة احتَاطَة من الوثائك فٍ حالة تعرض األصول ألٌ تلف نتَجة ألٌ 

توفَر  عوامل  طبَعَة أو بشرَة مثل الحرائك، السرلة، ضَاع مستندات، أو التلف لعوامل جوَة أو غَرها، باإلضافة إلً
 . دم لتخزَن الملفات الورلَةالحَز المكانٍ المستخ

 
 جائزة التحول إلى الحكومة اإللكترونٌة . خ

بشكل َعزز التطور اإلدارٌ وَحسن األداء  تعتبر الجائزة وسَلة لتحفَز تطور الحكومة اإللكترونَة بَن المإسسات الحكومَة
لتحمَك التوجَهات الملكَة  وكمسرع ،رلمَةذكَة لوصول إلً حكومة ستفَدَن وَساهم فٍ اونوعَة الخدمة الممدمة للم

جائزة إلً تكرَم جهود الجهات الحكومَة السبالة إلً انجاز التحول التهدف . نجاز برنامج الحكومة اإللكترونَةوالمتمثلة بإ
 .االلكترونٍ وإلً تحفَزها للعمل بتشاركَة فٍ تمدَم الخدمات اإللكترونَة
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 2020-2012عوام لكترونً لألالتحول اإل مشارٌع خطة عمل
 

 المبادرة/

عدد الخدمات 
 اإللكترونٌة 

 مسؤولٌة التنفٌذ والشركاء

 اإلطار الزمنً لتنفٌذ اإلجراء
 المشروع

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء  

ادارة التأمٌن الصحً المرحلة 
 االولى 

5 
وزارة االتصاالت وادارة 

 التأمٌن الصحً

01-03-19 01-04-19 

01-04-19 30-11-19 

01-12-19 31-12-19 

ادارة التأمٌن الصحً المرحلة 
 الثانٌة 

5 
وزارة االتصاالت وادارة 

 التأمٌن الصحً

01-04-19 31-05-19 

01-06-19 30-08-19 

01-09-19 30-08-20 

01-09-20 01-10-20 

دائرة االحوال المدنٌة والجوازات 
 المرحلة االولى 

10 
 وزارة االتصاالت 

دائرة االحوال المدنٌة 
 والجوازات

15-12-18 15-01-19 

15-01-19 15-09-19 

15-09-19 15-11-19 

دائرة االحوال المدنٌة والجوازات 
 المرحلة الثانٌة 

10 
 وزارة االتصاالت 

دائرة االحوال المدنٌة 
 والجوازات

15-11-19 31-12-19 

31-12-19 01-05-20 

01-05-20 30-11-20 

01-11-20 31-12-20 

 17 وزارة الصحة 
 وزارة االتصاالت 

 وزارة الصحة

01-01-19 01-02-19 

01-02-19 01-05-19 

01-05-19 01-03-20 

01-03-20 01-05-20 

 10 ادارة الترخٌص المرحلة االولى 
 وزارة االتصاالت 
 ادارة الترخٌص

15-12-08 15-01-19 
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 المبادرة/

عدد الخدمات 
 اإللكترونٌة 

 مسؤولٌة التنفٌذ والشركاء

 اإلطار الزمنً لتنفٌذ اإلجراء
 المشروع

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء  

15-01-19 15-09-19 

15-09-19 15-10-19 

 25 ادارة الترخٌص المرحلة الثانٌة 
 وزارة االتصاالت 
 ادارة الترخٌص

01-03-19 01-04-19 

01-04-19 01-07-19 

01-07-19 01-07-20 

01-07-20 01-09-20 

 وزارة التنمٌة االجتماعٌة 5 وزارة التنمٌة االجتماعٌة 

01-01-19 01-03-19 

01-03-19 01-06-19 

01-06-19 01-03-20 

01-03-20 01-05-20 

 دائرة مرالبة الشركات 2 دائرة مرالبة الشركات 

01-01-19 01-03-19 

01-03-19 30-03-19 

 وزارة الصناعة والتجارة 21 وزارة الصناعة والتجارة 

01-01-19 01-05-19 

01-05-19 30-06-19 

 6 دائرة االراضً والمساحة 
 وزارة االتصاالت 

 دائرة االراضً والمساحة

01-01-19 01-02-19 

01-02-19 30-03-19 

 وزارة العدل 20 المرحلة األولى  –وزارة العدل 
01-01-19 01-12-19 

01-12-19 31-12-19 

 وزارة العدل 20 المرحلة الثانٌة  –وزارة العدل 

01-01-20 30-11-20 

01-12-20 31-12-20 
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 المبادرة/

عدد الخدمات 
 اإللكترونٌة 

 مسؤولٌة التنفٌذ والشركاء

 اإلطار الزمنً لتنفٌذ اإلجراء
 المشروع

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ البدء  

 12 المرحلة األولى  -امانة عمان الكبرى
 وزارة االتصاالت 
 امانة عمان الكبرى

01-01-19 01-03-19 

01-03-19 01-12-19 

01-12-19 31-12-19 

 30 المرحلة الثانٌة  -امانة عمان الكبرى
 وزارة االتصاالت 
 أمانة عمان الكبرى

01-06-19 30-07-19 

30-07-19 30-10-19 

01-11-19 01-07-20 

01-07-20 31/09/2020 

 3 دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات 
 وزارة االتصاالت 

دائرة ضرٌبة الدخل 
 والمبٌعات

01-01-19 30-04-19 

01-05-19 01-08-19 

01-08-19 01-08-20 

01-08-20 01-10-20 

 وزارة العمل 9 وزارة العمل
01-01-19 01-11-19 

01-11-19 31-12-19 

تطوٌر آلٌات الدفع اإللكترونً 
 وربطها مع الخدمات اإللكترونٌة

1 
 وزارة االتصاالت
 البنن المركزي

01-01-19 30-04-19 

01-07-19 01-05-20 

01-05-20 01-07-20 

تفعٌل نظام الهوٌة الذكٌة لألفراد 
 ونظام الدخول الموحد )كلمة سر
 واحدة لجمٌع الخدمات الحكومٌة(

 وزارة االتصاالت 1

24-09-18 07-04-19 

13-12-18 23-04-19 

19-03-19 19-05-19 

01-04-19 02-09-19 

 


