
ة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتار الخطة السنوية لوز   

2018لعام   
 

 تاريخ االنتهاء تاريخ البدء وصف املشروع اسم املشروع

 برنامج الحكومة االلكترونية

 إعادة هندسة االجراءات

إعادة تصميم/هندسة االجراءات الالزمة لتقديم الخدمات الحكومية في كل 

من: دائرة االراض ي واملساحة، إدارة التأمين الصحي ،وزارة الصحة ، وزارة 

الصناعة والتجارة والتموين، وزارة املالية، وزارة العدل، هيئة االستثمار ، 

 وأمانة عمان

Jan-17 Dec-20 

 أتمتة الخدمات الحكومية

العمل، دائرة أتمتة الخدمات التي تم إعادة هندستها في كل من:  وزارة 

االراض ي واملساحة، وزارة السياحة، وزارة الصحة ، دائرة االحوال املدنية 

 والجوازات، وادارة التأمين الصحي

 مستمر مستمر

اضافة التأمين الصحي على البطاقة 

 الذكية
 Nov-17 Jun-18 اضافة معلومات التأمين الصحي على البطاقة الذكية

نظام املراسالت الحكومية 

 )تراسل()املرحلة االولى (
 Oct-16 Jun-18 مؤسسة حكومية مع نظام تراسل 112ربط الدواوين الرئيسية ل 

 مشاريع البنية التحتية

 تنفيذ عدة مشاريع لتطوير البنية التحتية للحكومة االلكترونية مثل:

الخاصة بأمن وحماية املعلومات للشبكة تطوير وتحديث األجهزة          ·

 الحكومية اآلمنة 

 نظام حماية البريد االلكتروني         ·

 تطوير املوقع االحتياطي لنظام مفتاح البنية التحتية.         ·

 (RADمنصة التطوير السريع للخدمات االلكترونية )         ·

 لتحتية العامتحديث أجهزة تشفير نظام مفتاح البنية ا         ·

 تطوير نظام الربط البيني         ·

 شراء نظام إدارة خدمات تكنولوجيا املعلومات         ·

 IDMنظام الهوية الذكية          ·

 تحديث األجهزة والخوادم للشبكة الحكومية اآلمنة         ·

 (SGN 6ربط مؤسسات حكومية على الشبكة الحكومية اآلمنة )         ·

املرحلة  -توسعة الحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة اإللكترونية          ·

 الثانية

 مستمر مستمر

الترويج للحكومة االلكترونية 

 والخدمات االلكترونية

تنفيذ حمالت ترويجية تشمل جميع مناطق اململكة للتوعية بالخدمات 

 اإللكترونية للمرحلة الثانية والثالثة
Feb-18 Oct-18 

 برنامج شبكة االلياف الضوئية

اقليم  -ربط شبكة االلياف الضوئية

 الجنوب

الجنوب في محافظات )الكرك ، -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة) صحية ، حكومية ، تعليمية( في إقليم  846الطفيلة، معان( لربط 

 الجنوب

2015 Dec-18 



اقليم  -ربط شبكة االلياف الضوئية

 الشمال

الشمال في محافظات ) اربد ،  -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة )  صحية ، حكومية ،  664جرش ، عجلون ، الرمثا ، املفرق( لربط 

 تعليمية(  في إقليم الشمال

2016 Dec-20 

اقليم  -ربط شبكة االلياف الضوئية

 الوسط

الوسط في محافظات )عمان ،  -استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية

جهة )  صحية ، حكومية ، تعليمية( في  723الزرقاء ، البلقاء ، مأدبا( لربط 

 إقليم الوسط

2016 Dec-21 

دراسة خيارات نماذج أعمال وأنماط 

 تشغيلية للشبكة

راكة مع القطاع خدمات استشارية لدراسة نماذج أعمال بأسلوب الش

 الخاص
Jan-18 Dec-18 

 مديرية السياسات واالستراتيجيات

السياسة العامة لقطاعات االتصاالت 

 2018وتكنولوجيا املعلومات والبريد 

وتكنولوجيا وثيقة حكومية لتحديد توجهات الحكومة في قطاعات االتصاالت 

املعلومات والبريد لألعوام القادمة، وتأتي انسجاما مع قانون االتصاالت رقم 

وتعديالته بهدف خلق اطار تشريعي متطور وفعال في خدمة  1995لسنة  13

االقتصاد الوطني، وملواكبة التطور السريع لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات والبريد في العالم

Apr-16 Dec-18 

اعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية 

 لألمن السيبراني

االستراتيجية  2012أصدرت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في العام 

الوطنية لضمان املعلومات واألمن السيبراني، حيث حددت أولويات الحكومة 

ق التطورات وقطاع األعمال واملواطنين في موضوع األمن السيبراني. وفي سيا

الحاصلة في الفضاء السيبراني وتطور أنواع وأعداد التهديدات السيبرانية، 

فقد آن األوان ملراجعة  التقدم الذي أحرزناه في سبيل تحقيق األهداف 

ووضع أولويات  2012االستراتيجية الخمسة التي تضمنتها استراتيجية 

 2023-2018جديدة للسنوات الخمس القادمة 

Jan-18 Jun-18 

تفعيل سياسة البيانات الحكومية 

 املفتوحة في األردن
 Jan-18 Dec-19 يهدف املشروع الى تطوير وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية املفتوحة

اعداد استراتيجية التحول الرقمي 

 2022 - 2018للخدمات الحكومية 

االستراتيجية الى تأسيس اقتصاد رقمي في االردن يمكن االفراد تهدف 

والقطاعات والشركات من رفع االنتاجية وضمان النمو وخلق بيئة تجارية 

محفزة الستقطاب االستثمارات والشراكات الدولية. وهذا يتطلب التأكيد على 

سهولة وسرعة وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية من خالل رحلة التحول 

رقمي وتبسيط االجراءات لتمكين االفراد والشركات من انشاء وتنمية ال

 مشاريعهم االستثمارية بيسر وسهولة

Jan-18 Jul-18 

 Mar-18 Jul-20 يهدف املشروع الى تصنيف البيانات الحكومية تصنيف البيانات

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2018املعلومات في املنازل 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات لدى االسر في اململكة وتوفير املؤشرات
Oct-18 Dec-19 

مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 2017املعلومات في املنازل 

وتكنولوجيا يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت 

 املعلومات لدى االسر في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية
Oct-17 Aug-18 

 2017مسح الشركات 
يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات لدى الشركات
Aug-18 Dec-18 



وتكنولوجيا مسح استخدام االتصاالت 

 2017املعلومات في املنشآت 

يهدف املسح الى التعرف على واقع انتشار واستخدام االتصاالت وتكنولوجيا 

 املعلومات في املنشآت العامة والخاصة في اململكة وتوفير املؤشرات الرئيسية
Sep-18 Dec-19 

 قانون حماية البيانات الشخصية

تشريعي ينظم حماية البيانات الشخصية لألفراد في ضوء املعايير إطار 

الدولية، بما يمكن الفرد من التحكم ببياناته ويضمن عدم إجراء أية عملية 

عليها إال بموافقته الشخصية الصريحة واملوثقة. ويأتي القانون لتمكين 

االعتماد  التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية اآلخذة بالتزايد مع تزايد

 على التكنولوجيا في عصر االقتصاد الرقمي

Jan-15 Dec-18 

 Feb-16 May-19 اصدار نظام لتنظيم الحق في الطريق ملزودي خدمات االتصاالت العامة نظام حق الطريق

 مديرية االستثمار والترويج

 GIP -برنامج تدريب الخريجين الجدد
تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في القطاع الخاص 

 والجامعات
Jan-17 Dec-18 

)مهارات  GIPتدريب ملشتركي برنامج 

االتصال وتطبيقات املوبايل( املرحلة 

 السابعة

وتطبيقات  Soft Skillsضمن تدريب  GIPمن متدربي برنامج ادراج الخريجين 

 املوبايل عن طريق محطات املعرفة
Jun-17 May-18 

 دراسة الفرص االستثمارية
اعداد دراسة عن أهم الفرص االستثمارية في القطاع وأهم التحديات التي 

 املعلومات تواجه االستثمار املحلي واالجنبي في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
Sep-18 Nov-18 

 املوائمة بين العرض والطلب
 2016/2017إعداد دراسة املوائمة بين العرض والطلب لخريجي عام  

 والخروج بالنتائج والتوصيات
Jun-18 Dec-18 

 مبادرة تفعيل مكاتب البريد

االلكترونية خريج على مهارات االتصال وخدمات الحكومة  330تدريب 

شهرا لتقديم الخدمات الحكومية  12وتشغيلهم بمكاتب البريد ملدة 

 االلكترونية والترويج لها

Jul-17 Dec-18 

 رعاية محطات املعرفة من اورانج
رعاية اربع محطات معرفة في محافظتي املفرق ومادبا )املفرق، الدفيانة، 

 ماعين، مليح(
Jan-18 Aug-18 

 Mar-18 Dec-18 رعاية اربع محطات معرفة في محافظات) معان ، البلقاء، جرش، وعجلون( رعاية محطات املعرفة من الحكمة

مركز تدريبي متخصص /بالتعاون  مع 

في محطة معرفة محافظة  -اورانج 

 الطفيلة

محطة املعرفة الرئيسية في محافظة الطفيلة وتحويها الى مركز تدريبي رعاية 

 متخصص
Apr-18 Dec-18 

(Upscaling Program)  برنامج رفع

 الكفاءات

من خالل  -خريج من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات  80تدريب  

والتدريب في اقليم الشمال على املهارات مؤسسة ساغو الدولية لالستشارات 

التقنية والوظيفية والحيايتة واللغة االنجليزية املطلوبة لسوق العمل ملدة 

 ثالثة أشهر

Aug-18 Dec-18 

 


