المحتويـــات
مقدمــــــة

3

انجازات الوزارة خالل الخطـة االستراتيجيـة 2017-2015

4

المنهجيـة المتبعـة لصياغـة الخطـة االستراتيجيـة

8

دراسـة البيئـة الداخليـة والخارجيـة

10

الرؤيـــــة

14

الرسالـة

14

القيـــــــم المؤسسيــة

14

عوامــل النجــاح االساسيــة

15

االهداف المؤسسيــة االستراتيجية

16

مخطط الربط االستراتيجي

19

مصفوفة ربط االهداف المؤسسية االستراتيجية بأهداف المديريات والبرامج

20

ملحقات

22

2

مقدمــــة
تولت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،ومنذ إنشائها في نيسان عام  ،2002مسؤولية وضع السياسات
والتشريعات الخاصة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة األردنية الهاشمية وذلك وفقا
للمهام والمسؤوليات المحددة ضمن قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديالته وقانون الخدمات البريدية

رقم  34لسنة .2007

ولغايات تمكين بيئة االستثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،تعمل الو ازرة مع الجهات المعنية
على مراجعة التشريعات الخاصة بتسهيل تأسيس الشركات ومنح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات من
الضرائب والجمارك ومتابعة جميع التحديات التي تواجه قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وريادي اإلعمال
في هذا القطاع ،والتواصل مع الشركات الكبرى العالمية لالستثمار في االردن ،ومن خالل إطالق المبادرات التي

تعنى بالخريجين الجدد ورعايتهم لالنخراط بسوق العمل بسالسة ،وتسليح الخريجين بكفاءات ومهارات تقنية

ومهارات االتصال ،األمر الذي يعتبر جاذباً للمستثمرين والمهتمين بهذا السوق ،اضافة الى فتح القنوات للتعاون
مع القطاع الخاص في االردن ومع الحكومات العربية واألجنبية للتعاون الدولي في مجاالت نقل المعرفة وزيادة

استخدام التكنولوجيا عبر كافة القطاعات األخرى من خالل توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات للتفاهم .وتقوم الو ازرة

بإطالق ورعاية ودعم للمبادرات التي من شانها أن تترجم دور الو ازرة بما يتوافق مع السياسات الحكومية واالجندة
الوطنية والرؤى الملكية .باإلضافة إلى دعم المبادرات التي تطلقها جهات حكومية أو مؤسسات غير ربحية أو

تجارية تعنى برفع كفاءة خريجي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزيادة استخدام وسائل تكنولوجيا
المعلومات لجميع فئات المجتمع مثل مبادرة "تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
( ،")GIPبهدف دعم الخريجين وللتخفيف من عبء البطالة عن طريق اكسابهم الخبرات العملية والمهارات
الالزمة التي تساعدهم في االنخراط بسوق العمل.

ومن أهم البرامج التي تقوم الو ازرة على تنفيذها برنامج الحكومة اإللكترونية وهو برنامج وطني تم اطالقه
بتوجيهات من قبل صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني ،يهدف إلى المساهمة في تحسين أداء الحكومة التقليدي
في مجال تقديم الخدمات وزيادة كفاءتها ودقتها واختصار الوقت ألداء األعمال ورفع مستوى رضى المواطنين

والمتعاملين مع الحكومة وخلق التكامل بين اإلدارات الحكومية.

يتمحور عمل برنامج الحكومة اإللكترونية بشكل أساسي حول تهيئة وتطوير األطر التشريعية وانشاء وتطوير
البنى التحتية واعادة هندسة وأتمتة عمليات الجهات الحكومية بشكل أفضل وأكثر فعالية ،إضافة إلى تأهيل
موظفي القطاع العام واكسابهم المهارات الالزمة لتقديم الخدمات اإللكترونية للمواطنين وفقاً ألفضل الممارسات

وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا وبما يضمن أعلى مستوى من الكفاءة.

كما تنفذ و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ذات السعات العالية،
وتستخدم في تنفيذه أحدث التقنيات ،ويساهم البرنامج في خلق البنية التحتية االلكترونية كما سيساهم بشكل كبير
في عملية التنمية االقتصادية في األردن ،وسيخدم وبشكل أكثر كفاءة زيادة انتشار خدمة االنترنت في المملكة.
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انجازات الوزارة خالل الخطة االستراتيجية 2017-2015
حققت الو ازرة عدداً من االنجازات الرئيسية خالل االعوام  2017-2015التي من شأنها تحقيق االهداف
تاليا عدداً من االنجازات الرئيسية للو ازرة:
المؤسسية االستراتيجيةً ،

الهدف االستراتيجي االول :وضع سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد
لضمان تطوره.
قامت الو ازرة بالعديد من المشاريع التي تصب في وضع وتحديث سياسات وتشريعات قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنفيذ الدراسات والمسوحات الداعمة لذلك ،وما يلي اهم االنجازات:
 .1مراجعة الخطة االستراتيجية لقطاع البريد.
 .2اعداد سياسة البيانات المفتوحة.

 .3دراسة تقييم واقع قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .4وضع ارشادات االستخدام االمثل لإلنترنت.
 .5اطالق االستراتيجية الوطنية لرقمنة االقتصاد .Reach 2025

 .6تنفيذ عدة مسوحات ميدانية سنوية مثل مسح استخدام االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المنازل
والمنشآت ومسح الشركات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .7استراتيجية أردن رقمي  2020والتي تحدد الخطوات إلطالق  500خدمة الكترونية من خالل  7و ازرات
و 6دوائر تابعة لها بحلول العام .2020
 .8اعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية.
 .9تعديل قانون الجرائم االلكترونية.

 .10النظام المعدل لنظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق اإللكتروني.
 .11إصدار تعليمات الربط البيني بين الدوائر الحكومية والتي تعمد إلزام الدوائر بربط أنظمتها على نظام الربط
البيني الحكومي  GSBوتوفير جميع البيانات المتعلقة بها.

الهدف االستراتيجي الثاني :زيادة حصة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من االستثمارات
تم إصدار قرار منح قطاع تكنولوجيا المعلومات حوافز إضافية وفقا لقانون االستثمار ،كما تم استقطاب عدد من
الشركات االجنبية والمحلية لالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خالل العمل المستمر لتحسين بيئة
األعمال وتقديم مزايا واعفاءات خاصة بالضرائب والجمارك ومن خالل مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة
باالستثمار ،أما على صعيد الشركات المحلية فقد تم استقطاب ما يزيد عن  150شركة محلية جديدة استثمرت
في غايات تكنولوجيا المعلومات.
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الهدف االستراتيجي الثالث :استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وادامتها
العمللل جللاري علللى اسللتكمال اج لزاء مللن برنللامج شللبكة األليللاف الضللوئية الللوطني ،حيللث وصلللت عللدد المؤسسللات

المربوطللة علللى الشللبكة الللى ( )977موقللع حكللومي مللع نهايللة علام  2017موزعللة كالتللالي )675( :جهللة تعليميللة،
و( )98جهللة صللحية ،و( )204جهللة حكوميللة .حيللث تللم االنتهللاء مللن ربللط ( )507موقللع فللي اقللليم الشللمال منهللا
( )379جهة تعليمية و( )53جهة حكومية و( )75جهلة صلحية ،وتلم االنتهلاء ملن ربلط ( )109موقلع فلي اقلليم
الجنوب منها ( )65جهة تعليمية و( )31جهة حكوميلة و( )13جهلة صلحية ،وفلي اقلليم الوسلط تلم االنتهلاء ملن

ربللط ( )361موقللع منهللا ( )231جهللة تعليميللة و( )120جهللة حكوميللة و( )10جهللة صللحية .كمللا وقامللت الللو ازرة
باإلشراف على أعمال الصيانة الخاصة بالشبكة حيث تم إصالح  %100من القطوعات خالل  24ساعة.

الهدف االستراتيجي الرابع :توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم لكافة المؤسسات
الحكومية للتحول االلكتروني
الوزرة بالعمل على عدة مشاريع بهدف انجاز برنامج الحكومة االلكترونية وقد حققت االنجازات التالية:
قامت ا
 .1إطالق بوابة الحكومة اإللكترونية  www.jordan.gov.joوالتي تمكن المواطن من الولوج إلى كافة
الخدمات الحكومية والتواصل مع الحكومة بشكل تفاعلي وايصال جميع متطلبات المواطنين.

 .2وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة على بوابة الرسائل القصيرة الى ( )101مؤسسة مع نهاية
عام .2017
 .3وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة على مركز االتصال الوطني الى ( )40مؤسسة مع نهاية
عام  ،2017حيث يتم تقديم خدمات حكومية للمواطنين عبر االتصال على رقم موحد.

 .4وصل عدد المؤسسات الحكومية المربوطة على الشبكة الحكومية االمنة الى ( )110مؤسسة.
 .5وصل عدد الخدمات المفعلة على المستوى الوطني الى ( )135مع نهاية عام .2017
 .6تم اعادة هندسة ( )201خدمة حكومية خالل عام .2017
 .7تنفيذ بيئة الحوسبة السحابية  Cloud Computingالخاصة بالحكومة األردنية والتي توفر منصة

لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية حيث كانت تتطلب هذه التطبيقات استثما اًر كبي اًر
في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية مما سيترتب عليه توفير كلف التشغيل ورفع األداء وتحقيق سرعة

االستجابة وقد تم االنتهاء أيضا من توسعة المنصة -المرحلة االولى (Cloud

Computing

.)Expansion

 .8تنفيذ مفتاح البنية التحتية ( )PKIوالذي يعتبر من أهم المشاريع التي ستوفر البنية التحتية اآلمنة
لضمان أمن وحماية التطبيقات والبرمجيات والعمليات التي من شأنها ان تسمح باستخدام الخدمات
االلكترونية بشكل آمن.
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 .9إصدار ما يقارب  3ماليين بطاقة ذكية تحتوي على شريحة إلكترونية تتضمن العالمات الحيوية
لحامليها والتوقيع اإللكتروني وامكانية إضافة تطبيقات إلكترونية للبطاقة حيث أن هذه البطاقات مؤهلة

الستقبال التطبيقات الخاصة بالحياة اليومية للمواطن لتسهيل المعامالت الحكومية بشكل إلكتروني.
 .10تم العمل على انشاء جائزة خاصة بالحكومة اإللكترونية وذلك بالعمل مع مركز الملك عبداهلل الثاني
للتميز ،بهدف تفعيل التحول الى المعامالت والخدمات االلكترونية وتحفيز المؤسسات الحكومية لتطبيق

مفهوم التحول للحكومة اإللكترونية ،حيث تم وضع معاييرها وآلية تقييمها وتطوير الموقع اإللكتروني
الخاص بها وتم اطالقها رسمياً في عام .2017

 .11االنتهاء من بناء منصة تطوير الخدمات االلكترونية الحكومية(.)RAD
 .12االنتهاء من تقييم احتياجات المؤسسات الحكومية لبناء مركز اتصال موحد واالنتهاء من مرحلة الشراء
لبناء مركز االتصال.

 .13ربط  19مؤسسة حكومية على نظام الربط البيني الحكومي .Government Service Bus
 .14اطالق تطبيقات على الهواتف الذكية لدائرة االراضي والمساحة ومؤسسة الضمان االجتماعي وهيئة
تنظيم النقل البري وو ازرة العدل.
 .15إنشاء حساب حكومي واحد باسم الحكومة االردنية على متجري أبل وآندرويد واستضافة  10تطبيقات
للمؤسسات الحكومية على هذا الحساب.

 .16البدء بمشروع تراسل والذي يهدف الى انشاء نظام آلي لتسهيل عمليات المراسالت بين مختلف الجهات
الحكومية بما يضمن توفير الورق والوقت والجهد.
 .17اطالق عشر خدمات تقدم حصريا بطريقة الكترونية في كل من و ازرة العدل وأمانة عمان ومؤسسة
الضمان االجتماعي ودائرة االراضي والمساحة.

الهدف االستراتيجي الخامس :إطالق وتنسيق ودعم المبادرات في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

قامت الو ازرة بإطالق وتبني عدة مبادرات هادفة الى رفع كفاءة الخريجين وزيادة انتشار وسائل االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات ،وما يلي هي اهم االنجازات:
 .1تم تدريب وتشغيل ( )944خريج جامعي من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل برنامج
تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم

المهني والتقني -و ازرة العمل  ،حيث تم توظيف ( )624من ابناء المحافظات خالل االعوام -2015
 ،2017ووصل عدد االناث المستفيدات من البرنامج الى ( )661ووصل اجمالي عدد المستفيدين الى
( )3403منذ انطالق البرنامج في ايار .2009
 .2تم تدريب ( )64خريج من تخصصات تكنولوجيا المعلومات على البرمجة ومهارات االتصال بالتنسيق مع
منظمة  RBKاالمريكية.

 .3تم تدريب ( )442متدرب ضمن محطات المعرفة بالتعاون مع مؤسسة  DOTالكندية.
 .4تم تدريب ( )170خريج من خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة هواوي.
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 .5تم تدريب  15أستاذ جامعي على لغات البرمجة الحديثة وتدريب  25طالب من الجامعات ضمن شركة
 Oracleوضمن الشركات شركاء .Oracle

 .6تم تدريب  330خريج على مهارات االتصال وخدمات الحكومة االلكترونية وتشغيلهم لمدة سنة ضمن
مكاتب البريد.
الهدف االستراتيجي السادس :تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية
قامت اللجنة االجتماعية وفريق المسؤولية المجتمعية بعدة نشاطات خالل االعوام  2017-2015والتي تصب
في عدة مجاالت وهي:

 .1مساعدة األقل حظاً في المجتمع األردني من خالل توزيع طرود الخير وعمل افطارات لأليتام
والمحتاجين في شهر رمضان وتنفيذ حملة شتا " كرمك دفاهم".
 .2التبرع بالدم.
 .3التوعية بترشيد االستهالك في المياه والكهرباء.
الهدف االستراتيجي السابع :تطوير كفاءة األداء المؤسسي

قامت الو ازرة بالعمل على عدد من الجوانب المختلفة بهدف رفع كفاءة االداء المؤسسي واالرتقاء به:
 المحور االول :الكوادر البشرية

قامت الو ازرة بالعمل على رفع كفاءة الموارد البشرية من خالل التدريب والتقييم والتوظيف بهدف توفير كافة

الكفاءات والخبرات الالزمة لتلبية متطلبات العمل ،حيث قامت الو ازرة بعقد عدة دورات داخليا وخارجيا حيث

وصلت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم في عام  2017الى  %85رغم شح الموارد .كما قامت الو ازرة
بالعمل على عدة اجراءات بهدف الحفاظ على الكفاءات والخبرات وزيادة رضى الموظفين وتوفير البيئة

الداخلية المناسبة والمالئمة لتسهيل سبل التواصل الداخلي إليصال المالحظات والمقترحات .حيث ارتفع
معدل رضى الموظفين من  %71.42في عام  2014الى  %74.66في عام  2017وانخفض معدل
الدوران الوظيفي من  %13.55في عام  2015الى  %6.74في عام .2017

 المحور الثاني :العمليات الداخلية

قامت الو ازرة بتحسين العمليات الداخلية من خالل إدخال تطوير وتحسين اساليب العمل وفق المعايير

العالمية والممارسات الفضلى المتبعة بهدف رفع كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة ،حيث قامت الو ازرة بتحسين
وتبسيط العمليات الداخلية ،كما تم أتمته ( )6عمليات خالل الفترة  2017-2015لتصل نسبة العمليات
المؤتمتة في الو ازرة الى  %71مما ساهم بشكل كبير في تحسين ورفع كفاءة العمل الداخلي لكافة المتعاملين

داخلياً وخارجياً.

كما تم بناء مصفوفة مؤشرات قياس األداء عام  2012وتحديثها عام  2014وأتمتها في عام 2016
وتطوير وأتمته تقاريرها في عام  .2017يتم بشكل سنوي مراجعة وتحديد المستهدفات بناء على االنجاز
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الفعلي لنتائج المؤشرات ،والمقارنات المعيارية وتقارير اعادة هندسة العمليات ويتم مناقشتها مع مدراء

المديريات.

تعتمد الو ازرة مصفوفة مؤشرات قياس األداء للعمليات ،وتقاس دورياً ويستخرج منها تقارير دورية توضح
مدى كفاءة وفاعلية أداء العمليات ويتم مشاركتها مع المعنيين من أصحاب العالقة ومناقشتها للتحسين على

نتائجها.
 المحور الثالث :ادارة المعرفة

قامت الو ازرة خالل الفترة  2017-2015على ترسيخ وتجذير مفهوم ادارة المعرفة ومأسسته في كافة

االجراءات والعمليات ذات العالقة مما كان له اثر مباشر على رفع كفاءة الكوادر البشرية ورفع كفاءة

العمليات الداخلية من خالل ايجاد استراتيجية خاصة بإدارة المعرفة وعمل منهجية خاصة بها تحدد نطاقات
العمل الهادفة الى االستغالل االمثل للمعرفة الضمنية والصريحة من خالل نقلها واالستفادة منها.

المنهجية المتبعة إلعداد الخطة االستراتيجية
اعتمد اعداد الخطة االستراتيجية ( )2020-2018على تحديد اطار مستقبلي طموح للعمل ضمنه في قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والذي من شأنه رسم مالمح رؤية مستقبلية تخدم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات ،وتم بناء الخطة االستراتيجية من خالل النهج التشاركي باشراك شركائها الداخليين والخارجيين.
توضح الخطة االستراتيجية للو ازرة الغايات األساسية المراد تحقيقها خالل الفترة التي تغطيها الخطة والمنبثقة من
رؤية االردن  2025والسياسة العامة واالستراتيجية الوطنية للقطاعات ورؤية الو ازرة ورسالتها .كما توضح مخطط
ربط الغايات واألهداف االستراتيجية ومساهمة كل منها في تحقيق الرؤية والرسالة في ظل افتراضات وعوامل
نجاح أساسية ،مما يمكن فرق العمل في الو ازرة من ترجمة هذه األهداف إلى خطط عمل سنوية مفصلة.
وتبين الخطة االستراتيجية مؤشرات األداء الرئيسية لكل من األهداف االستراتيجية وذلك بهدف قياس أداء الو ازرة
ومدى التقدم في تحقيق هذه األهداف ولتحديد االنحرافات والعمل على تصويبها .حيث تمكنا بطاقات األداء
المتوازن من متابعة التنفيذ وقياس مدى االنجاز على الخطة االستراتيجية.
طورت الو ازرة اآللية المتبعة في تحليل البيئة الداخلية والخارجية وذلك لضمان شمولية التحليل ،فقد استخدمت
لتحليل البيئة الداخلية أسلوب ( )7Sوتحليل البيئة الخارجية أسلوب ( )PESTELضمن محاور التحليل الرباعي
(.)SWOT
تستخدم الو ازرة منهجية بطاقات االداء المتوازن ( )Balanced Scorecardوالتي تعمد إلى إيجاد التوازن في
التخطيط االستراتيجي من خالل أربعة محاور وهي المحور المالي ،محور العمالء ومحور العمليات الداخلية

ومحور النمو والتعلم.
تاليا أهمها:
وعليه تضمنت عملية اعداد الخطة االستراتيجية عدة مراحل ً
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 .1تحديد ودراسة مدخالت الخطة االستراتيجية:

تم االستناد في بناء الخطة االستراتيجية على دراسة وتحليل مدخالت الخطة االستراتيجية لوضع االطار العام

للخطة والتي تتمثل بل لل:
 .1الهدف القطاعي " توفير خدمات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وبريد آمنة ومتنوعة وبجودة عالية"
 .2وثيقة االردن  2025واالهداف الوطنية والمبادرات الملكية.
 .3السياسة العامة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد .2012
 .4االستراتيجية الوطنية لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (.)National ICT Strategy
 .5الخطة االستراتيجية السابقة لألعوام .2017-2015
 .6دراسة البيئة الداخلية والخارجية .
 .7التقارير العالمية الخاصة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 .8المؤشرات القطاعية .

 .9المقارنات المعيارية للرؤية والرسالة.
 .10متطلبات وتوقعات الشركاء.
 -وثيقة االردن  :2025قامت الو ازرة بالمشاركة في صياغة وثيقة االردن 2025من خالل المشاركة في

تحديد مساهمة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد في االستقرار االقتصادي والبنى التحتية

وتحديد دور الو ازرة في كل من المحاور االربعة ( )wheelsمحور الحكومة ومحور المواطنين ومحور
المجتمع ومحور االعمال ،حيث تم أخذها جميعا بعين االعتبار عند اعداد الخطة االستراتيجية وتحديد

نطاقات االهداف المؤسسية االستراتيجية.

 االهداف الوطنية التي تساهم الو ازرة بها ،وهي:

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها



خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات
المحلية



بناء جيل قادر على االبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة

 المبادرات الملكية التي تساهم الو ازرة بها ،وهي:

الحكومة االلكترونية



التعليم



الصحة



جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية

 التقــــارير العالميــــة الخاصــــة بقطــــاع االتصــــاالت وتكنولوجيــــا المعلومــــات :تض للمنت التقري للر الع للالميلتكنولوجيللا المعلومللات الصللادر عللن المنتللدى االقتصللادي العللالمي وتقريللر الحكومللة اإللكترونيللة الصللادر

عن األمم المتحدة.
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 .2صياغة الخطة االستراتيجية :2020-2018

قامت لجنة التخطيط العليا بصياغة الخطة االستراتيجية  2020-2018باالستناد الى مدخالت الخطة
االستراتيجية التي تم تحديدها ودراستها والخروج بالصيغة االولية للخطة من خالل عدد من االجتماعات

وحلقات العصف الذهني ،ثم تم عرض مسودة الخطة االستراتيجية  2020-2018على الشركاء الداخليين
والشركاء الخارجيين أصحاب القرار ألخذ آرائهم ومالحظاتهم ومتطلباتهم لعكسها على مسودة الخطة

االستراتيجية والخروج بالصيغة النهائية للخطة.
 .3اعداد مخطط الربط االستراتيجي (:)SLM

تم اعداد الخارطة االستراتيجية استنادا الى محاور بطاقات االداء المتوازن االربعة (المالية ،متلقي الخدمة

والمتعاملين (المستوى الوطني) ،العمليات الداخلية ،النمو والتعلم) ليتم االستناد اليها عند اعداد بطاقات
االداء المتوازن.
 .4تحديد مؤشرات االداء والقيم المستهدفة:

تم تحديد مؤشرات لقياس االداء واالنجاز على االهداف االستراتيجية ،حيث تم اعتماد مؤشرات مرتبطة

بإنجاز المبادرات والمشاريع التي تصب في انجاز كل هدف من االهداف االستراتيجية.
 .5تحديد المبادرات والمشاريع االستراتيجية:

تم تحديد المبادرات والمشاريع التي سيتم العمل عليها خالل الثالث سنوات القادمة بشكل عام وتحديد
المشاريع التي سيتم العمل عليها لعام  2018واعداد خططها السنوية لتوفير كافة الموارد الالزمة إلنجازها.

 .6اعداد بطاقات االداء المتوازن:

تم اعداد بطاقات االداء المتوازن الخاصة باألهداف االستراتيجية استنادا الى كافة ما تم تحديده في المراحل

السابقة ليتم العمل على متابعتها وضمان العمل على تحقيق االهداف االستراتيجية.

دراسة البيئة الداخلية والخارجية
تم عمل دراسة للبيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على تنفيذ استراتيجية الو ازرة وتحقيقها ألهدافها من خالل
تحليل البيئة الداخلية بأسلوب ( )7Sوتحليل البيئة الخارجية بأسلوب ( )PESTELضمن محاور التحليل الرباعي

( )SWOT Analysisلنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:
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البيئة الداخلية

العوامل

الداخلية
االستراتيجية

الهيكل التنظيمي

نقاط القوة

نقاط الضعف

ق .1وجل للود اسل للتراتيجية ناضل للجة للل للو ازرة منل للذ عل للام

ض .1قلللة نشللر الللوعي بللدور الللو ازرة فللي القطاعللات وعللدم

 2005وي ل ل ل للتم مراجعته ل ل ل للا وتح ل ل ل للديثها بش ل ل ل للكل دوري

ايالء حمالت التوعية أهمية

وتشاركي.

ض .2تغيير التوجهات مع تغيير القيادات.

ق .2وجل ل ل للود هيكل ل ل للل تنظيمل ل ل للي دينل ل ل للاميكي يواكل ل ل للب

ض .3عل ل ل للدم وضل ل ل للوح بعل ل ل للض الصل ل ل للالحيات الممنوحل ل ل للة

التغييرات في الو ازرة

ألصحابها

ق .3قنوات اتصال داخلي مفتوحة.
ق .4وجود نظام مطور وفعلال لتطبيلق وتوثيلق كافلة
النظم االدارية
والتقنية

والمالية

االجراءات والعمليات.

ض .4تكرار حاالت عدم المطابقة في بعض التطبيقات.

ق .5تحدد موازنة الو ازرة بناء على دراسات واضحة

ض .5نقل للص المنصل للات اإللكترونيل للة الخاصل للة باالبتكل للار

للكلف المتوقعة.

والمعرفة

ق .6تللوفر االحتياجللات التكنولوجيللة لمللوظفي الللو ازرة
من اجهزة حاسوب وبرامج متخصصة وغيرها.
المهارات
الموارد البشرية
االنماط االدارية

ض .6نقص في أعداد الموظفين ،نسبة لحجم العمل.

ق .7وجود موظفين ذو خبرة وكفاءة عالية.

ض .7عدم القدرة على االحتفاظ بالموظفين.

ق .8وجود دليل واضح لوصف وتطبيق الوظائف.
ق .9وجود آلية لتقيم اداء الموظفين وتدريبهم.

ض .8عل ل للدم الق ل ل للدرة علل ل للى اس ل ل للتقطاب بعل ل للض الخبل ل ل لرات
والكفاءات بسبب اجراءات ديوان الخدمة المدنية.

ق .10اتباع سياسة الباب المفتلوح وتشلاركية اإلدارة.

ض .9عل للدم وضل للوح انظمل للة التحفيل للز وتشل للجيع االبتكل للار

ق .11وجود فرق عمل لتنفيذ المشاريع.

واالبداع.

القيم الجوهرية
والثقافة

المؤسسية

-

ق .12وجود منظومة من القيم المؤسسية.

البيئة الخارجية

العوامل

الخارجية

التهديدات

الفرص
ف .1رؤي للة ودع للم جالل للة المل للك لقط للاعي االتص للاالت
وتكنولوجيا المعلومات للوصول إلى اقتصاد رقمي.
ف .2ت ل للوفر ال ل للدعم م ل للن الجه ل للات المعني ل للة للمب ل للادرات

العوامل السياسية

المسللاهمة فللي تحقيللق األهللداف الوطنيللة واالسللتراتيجية
للقطاعات.
ف .3عالقات جيدة مع الحكومات اقليمياً ودولياً.
ف .4ت للوفر الثق للة ل للدى الجه للات المانح للة والمؤسس للات
المتعاملة مع الو ازرة.
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ت .1عدم استقرار المنطقة سياسياً وأمنيا.
ت .2عللدم تواجللد الللو ازرة فللي المحافللل الوطنيللة والدوليللة
بالدرجة الكافية.

العوامل

االقتصادية

ف .5ت للوفر المن للاا المناس للب لج للذب االس للتثمارات ف للي

ت .3وجللود البطالللة فللي قطللاع االتصللاالت وتكنولوجيللا

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

المعلومات.

ف .6وج ل للود م ل للنح خارجي ل للة موجه ل للة ل ل للألردن لتموي ل للل

ت .4المنافس ل ل ل للة االقليمي ل ل ل للة والدولي ل ل ل للة ف ل ل ل للي قط ل ل ل للاعي

المشاريع التنموية.

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ف .7مجتم ل للع فت ل للي ونس ل للبة التعل ل لليم في ل لله مرتفع ل للة ب ل للين
الشباب.
العوامل

االجتماعية

ف .8انتش للار ثقاف للة التمي للز م للن خ للالل المش للاركة ف للي
ج ل للائزة المل ل للك عب ل للداهلل الث ل للاني لتمي ل للز األداء الحك ل للومي
والشفافية.
ف .9ارتف للاع نس للبة انتش للار اله للاتف المتنق للل واالنترن للت
عريض النطاق في االردن.

ت .5ع للدم تع للاون المؤسس للات الحكومي للة الشل لريكة ف للي
إنجاز األعمال المطلوبة.
ت .6قلة الكوادر المؤهللة فلي المؤسسلات الحكوميلة فلي
مجال تكنولوجيا المعلومات.
ت .7ع ل للدم وع ل للي القطاع ل للات االخ ل للرى بأهمي ل للة قط ل للاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
ت .8ع للدم وع للي المجتم للع االردن للي بض للرورة اس للتخدام
الخدمات االلكترونية.

ف .10توفر بنية تحتية تكنولوجية متقدمة.
ف .11و ازرة ديناميكي للة تس للتجيب لنم للو الس للوق السل لريع
العوامل التقنية

وتطور القطاع.
ف .12التوجل ل لله العل ل للالمي الل ل للى اسل ل للتخدام االتصل ل للاالت

ت .9بعل ل للض المؤسسل ل للات الحكوميل ل للة تفتقل ل للر للجاهزيل ل للة
التكنولوجية مما يعيق عمل الو ازرة.

وتكنولوجيا المعلومات في جميع القطاعات األخرى.
ف .13وج للود ادارة واعي للة بأهمي للة البيئ للة ووج للود ع للدد
كبيلر مللن المشللاريع التنفيذيللة والمتضللمنة مشللاريع لتقليللل
العوامل البيئة

استهالك الطاقة.
ف . 14وج ل ل للود شل ل ل لراكات اس ل ل للتراتيجية م ل ل للع منظم ل ل للات

ت .10نقللص فللي ترسلليخ ثقافللة المحافظللة علللى البيئللة
لدى كافة الموظفين.

للمحافظة على البيئة.
العوامل التشريعية

ف .15العم ل ل للل المس ل ل للتمر لتل ل ل للوفير البيئ ل ل للة التش ل ل ل لريعية
والتنظيمية المالئمة.

ت .11تللأثر قطللاع االتصللاالت وتكنولوجيللا المعلوم للات
بالبيئة التشلريعية والتنظيميلة المحيطلة وفلرض الضلرائب
على القطاع.

اسللتنادا الللى تحليللل البيئللة الداخليللة والخارجيللة والمتمثللل بتحديللد نقللاط القللوة والضللعف والفللرص والتهديللدات ،قامللت
الللو ازرة بتحديللد الخيللارات االسللتراتيجية التللي سللتعمل عليهللا مللن خللالل تحليللل اسللتراتيجية القللوة والفللرص واسللتراتيجية
الض للعف والف للرص واس للتراتيجية الق للوة والتهدي للدات واس للتراتيجية الض للعف والتهدي للدات وفقل لاً لمح للاور بطاق للات االداء
المتوازن التي تم بناء االستراتيجية استنادا اليها.
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محاور بطاقات

االداء المتوازن

القوة

الضعف

الفرص

الخيارات االستراتيجية

التهديدات
ت1

متلقي الخدمة
والمتعاملين

-

(المستوى الوطني)

ض1
ض2

ف1

ت2

ف3

ت3

ف4

ت4

ف5

ت5

ف7

ت7

ف9

ت8

ف12

ت9



القطاع ودور القطاع


تعزيز العالقة مع الشركاء



ضمان تطبيق الخطة االستراتيجية والخطط السنوية وفق لما

هو مخطط .

ت11

 إعداد مصفوفة الصالحيات لتشمل الصالحيات اإلدارية

ف2

والمالية والرقابية وتعميمها.

ف4
ق3

العمليات الداخلية

ف9

ق5

ض3

ف10

ت6

ق8

ض9

ف11

ت11

ق10

ف12

ق11

ف14



تعزيز ودعم انظمة التحفيز وتشجيع االبتكار واالبداع.



رفع كفاءة الموارد البشرية القطاع واستغالل الدعم
الذي يحظى به القطاع والعالقات الدولية المتينة.

ف15



تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لمواكبة التطورات



استغالل الكوادر الداخلية المؤهلة واالجراءات الداخلية

الحاصلة في القطاع.

الموثقة والمطبقة وكافة عمليات نقل المعرفة ونتائج

ق1

النمو والتعلم

العمل على زيادة وعي القطاعات االخرى بدور الو ازرة في

ف8

ق2

ض3

ق4

ض4

ق6

ض5

ق7

ض6

ق8

ض7

ق9

ض8

ف14

ض9

ف6

ق12

تقييم جائزة الملك عبد اهلل للتميز إليجاد بيئة داخلية
قوية تمكن الو ازرة من القيام بكافة االعمال والمهام

ف10
ف11

المطلوبة منها لتحقيق اهدافها االستراتيجية.

ت10



ف13

ضمان التطبيق وااللتزام باألنظمة والتعليمات
واالجراءات الموثقة



العمل على تعزيز بيئة االبتكار والمعرفة



توفير بيئة للحفاظ على الموظفين وبيئة جاذبة للكفاءات



ستقوم الو ازرة باستغالل كافة الموارد المالية المتوفرة
سواء من خالل الموازنة العامة او المنح الخارجية

المالية

ق5

ت5

المقدمة بالشكل االمثل من خالل االستفادة من البيئة
الداخلية القوية والتكامل في المهام بين كافة المديريات
والبرامج لتحقيق اهدافها وبالتالي االهداف االستراتيجية.
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وكمخرج لجميع المدخالت السابقة قامت الو ازرة بإعداد استراتيجيتها لألعوام 2020-2018

الرؤيــــة
" قطاعات رقمية مستدامة وآمنة من أجل مجتمع ُمتصل"

الرسالـــة
"تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية واالرتقاء بالبنى التحتية لتمكين التحول الرقمي وتحفيز االبداع
واالبتكار"

القيــم المؤسسيــة
 .1المهنية:

تطبي للق الممارس للات الفض لللى ف للي العم للل وتغلي للب الموض للوعية واالعتم للاد ل ل ل عل للى
األسللس العلميلة التخللاذ القلرار وضللمان التطللور المهنللي للمللوظفين بحسللب الكفللاءة
والجهد والمؤسسية في العمل.

 .2العمـل بـروح الفريـق :نعملل كفريلق واحلد يؤيلد أعضلاؤه بعضلهم اللبعض فلي السلعي نحلو رؤيلة اللو ازرة
وأهدافها االستراتيجية
 .3العدالة:

تطبيق مفاهيم العدالة في اجراءات وعمليات وسياسات الو ازرة وبما يضلمن تحقيلق

-----------ل ل لمبادئ النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص .4النزاهة:

االلتلزام بمعللايير الصللدق والشللفافية واسللتخدام السلللطة الموكلللة للمللوظفين بمسللؤولية

------------مع تجنب أي تضارب في المصالح والسعي إلى كسب ثقة الجمهور والحفاظ -- ----------ل ل عليها. .5االحترام:

يتعامل الموظفون مع بعضهم باحترام ويقدرون خبرات وآراء كل منهم.
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عوامل النجاح األساسية
هنالك عدة عوامل اساسية لنجاح العمل على االستراتيجية وضمان استدامتها وتحقيق االهداف المرجوة منها
وتندرج هذه العوامل ضمن ثالثة محاور رئيسية وهي:
 -تعظيم االستفادة من موازنة

 -تدريب الموظفين ورفع

الحكومة واستغاللها في

قدراتهم.

مشاريع تصب في تحقيق

 -تحفيز الموظفين على

االهداف االستراتيجية للو ازرة.

االبداع.

 -التواصل الدائم مع جهات

 -المساواة بين الجنسين في

خارجية لتوفير منح خارجية

التوظيف وخصوصا في

لدعم المشاريع.

المناصب القيادية.

 -االستغالل االمثل لقدرات

 -التخطيط السليم.

الموظفين لتنفيذ مشاريع

 -مراقبة وتقييم االداء.

داخلياً.

 تقوية العالقة مع الشركاء من خالل التواصل الدائم. تنفيذ مشاريع مشتركة مع جهات اخرى من القطاع العاموالخاص لتحقيق اهداف مشتركة.

واستنادا الى المحاور الثالثة الستدامة العمل لتحقيق االستراتيجية تم استخالص العوامل االساسية للنجاح التالية:
 .1توفر الموارد المالية.

 .2توفر الموارد البشرية ذات التخصصات والمؤهالت.
 .3استمرار مساندة والتزام القيادات والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع لتحقيق األهداف االستراتيجية.
 .4وضوح األدوار والمسؤوليات بين و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الحكومية المعنية
.5

وتوطيد سبل التعاون.

وعي القطاعات االخرى بأهمية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 .6االستقرار السياسي واالقتصادي.
 .7االخذ بعين االعتبار إدارة التغيير للثقافة الموجودة حالياً في المجتمع.
 .8وجود تواصل مستمر ومساندة دائمة من قبل الشركاء.
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األهداف المؤسسية االستراتيجية
 اعداد سياسات وتشريعات لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد لضمان التحول الرقمي.
 تشجيع االستثمار ودعم االبداع واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي االعمال واطالق المبادرات في
مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
 استكمال الشبكة الحكومية ذات النطاق العريض وادامتها.
 توفير البنية التحتية والخدمات المشتركة وتقديم الدعم لكافة المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي.
 التوسع في نشاطات المسؤولية المجتمعية لتشمل كافة المحافظات.
 تطوير وتحفيز كفاءة األداء المؤسسي.
تعمل الو ازرة على قياس االنجاز على االهداف االستراتيجية من خالل عدة مؤشرات قياس اداء موضحة في
الجدول التالي
مؤشر القياس

الهدف المؤسسي االستراتيجي

ادارة البرنامج/المديرية
المسؤولة

انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في اعداد سياسات واستراتيجيات
القطاع من المخطط
انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في تحديث القوانين الناظمة
للقطاع واعدادها من المخطط

انجاز مشاريع المسوحات والدراسات المتعلقة بقطاع االتصاالت
اعداد سياسات وتشريعات

لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والبريد لضمان
التحول الرقمي

وتكنولوجيا المعلومات والبريد من المخطط
نسبة انتشار الهاتف المتنقل بالنسبة لعدد السكان
نسبة انتشار االنترنت بالنسبة لعدد السكان
نسبة انتشار الهواتف الذكية (في االسر االردنية)
حجم البعائث البريدية المتداولة (بالمليون)
اعداد مشغلي الخدمات البريدية
ترتيب االردن في مؤشر القوانين المتعلقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات
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مديرية السياسات
واالستراتيجيات

حجم االستثمار (مليون دينار)
عائدات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (مليون دينار)
تشجيع االستثمار ودعم
االبداع واالبتكار بما في ذلك

رعاية ريادي االعمال واطالق
المبادرات في مجال

االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

ترتيب االردن في مؤشر بيئة االعمال واالبتكار
عدد المستفيدين من المبادرات التي تم اطالقها سنوياً

مديرية االستثمار والترويج

نسبة تشغيل المستفيدين من مبادرة ( GIPعدد المتدربين الذين تم توظيفهم
بعد التدريب/عدد المتدربين الكلي)
ترتيب االردن في محور االستخدام التكنولوجي
عدد العاملين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
عدد المدارس المربوطة على الشبكة لكافة األقاليم(تراكمي)

استكمال الشبكة الحكومية

ذات النطاق العريض وادامتها

عدد الجهات الحكومية المربوطة على الشبكة لكافة األقاليم(تراكمي)
عدد المراكز الصحية المربوطة على الشبكة لكافة األقاليم (تراكمي)

إدارة برنامج شبكة االلياف
الضوئية الوطني

نسبة قطوعات الشبكة التي تم إغالقها الى قطوعات الشبكة الكلية
عدد الخدمات اإللكترونية المفعلة على المستوى الوطني(تراكمي)
توفير البنية التحتية

والخدمات المشتركة وتقديم
الدعم لكافة المؤسسات

الحكومية للتحول الرقمي

عدد الخدمات التي تم اعادة هندستها(تراكمي)
انجاز المشاريع االستراتيجية التي تصب في البنية التحتية للحكومة

االلكترونية

إدارة برنامج الحكومة
االلكترونية

نسبة استخدام الخدمات إلكترونياً
ترتيب االردن في مؤشر تطور الحكومة االلكترونية
انجاز الخطة السنوية للمسؤولية المجتمعية

التوسع في نشاطات

المسؤولية المجتمعية لتشمل
كافة المحافظات

عدد أنشطة اللجنة االجتماعية
نسبة المشاركين بأنشطة اللجنة االجتماعية من عدد الموظفين االجمالي
نسبة التخفيض في كميات المياه والكهرباء والمحروقات والورق
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اللجنة االجتماعية

نسبة انجاز خطة التدريب السنوية
معدل رضى الموظفين العام
معدل تقييم اداء الموظفين

مديرية الشؤون االدارية

معدل الدوران الوظيفي
نسبة الموظفين الذين تقدم تقييم أدائهم عن العام السابق
نسبة الموظفين المتدربين الى العدد الكلي
نسبة االنفاق الرأسمالي
تطوير وتحفيز كفاءة األداء
المؤسسي

نسبة الوفر في النفقات الجارية

مديرية الشؤون المالية

االنحراف عن الموازنة السنوية
عدد العمليات المبسطة تراكمياً
عدد العمليات المؤتمتة تراكمياً

معدل رضى متلقي الخدمة والشركاء
عدد حاالت عدم المطابقة الناتجة عن عمليات التدقيق الداخلي على

مديرية ادارة المشاريع
وتطوير االداء المؤسسي

االجراءات الداخلية للو ازرة
نسبة انجاز أهداف استراتيجية المعرفة سنوياً

نسبة توفر أجهزة الحاسوب الى عدد الموظفين

نسبة توفر االنترنت والبريد االلكتروني للموظفين
نسبة حصر المعارف الصريحة
نسبة حصر المعارف الضمنية
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فريق ادارة المعرفة

مخطط الربط االستراتيجي ()SLM
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مصفوفة ربط األهداف المؤسسية االستراتيجية بأهداف المديريات وادارة البرامج
أهداف المديريات وادارات البرامج

الهدف المؤسسي االستراتيجي

ادارة البرنامج/المديرية
المسؤولة

إعداد ومراجعة السياسات واالستراتيجيات والتشريعات الخاصة
بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
اعداد سياسات وتشريعات لقطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
والبريد لضمان التحول الرقمي

تقييم اداء قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات محليا وعالميا

مديرية السياسات
واالست ارتيجيات

إعداد وتحديث السياسات واالستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
تمكين البيئة التنظيمية واالستثمارية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
تشجيع االستثمار ودعم االبداع

واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي
االعمال واطالق المبادرات في
مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات

المعلومات .
تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي وتوجيه االستثمارات في قطاع
االتصاالت تكنولوجيا المعلومات.

مديرية االستثمار
والترويج

متابعة االتفاقيات الدولية والمبادرات االلكترونية والبحث عن
مصادر التمويل لدعم مشاريع الو ازرة.
استكمال تنفيذ شبكة االلياف الضوئية الوطني في محافظات

الجنوب (الكرك  ،الطفيلة  ،معان) لربط  846جهة (صحية،
حكومية  ،تعليمية) مع نهاية عام .2018
استكمال تنفيذ شبكة األلياف الضوئية الوطني في محافظات

استكمال الشبكة الحكومية ذات
النطاق العريض وادامتها

الشمال (اربد ،جرش ،عجلون ،الرمثا ،المفرق) لربط  664جهة
(صحية  ،حكومية  ،تعليمية) مع نهاية عام .2019
استكمال تنفيذ شبكة األلياف الضوئية الوطني في محافظات
الوسط (عمان ،الزرقاء ،البلقاء ،مأدبا) لربط  723جهة (صحية،
حكومية ،تعليمية) مع نهاية عام . 2020
تشغيل الشبكة .24/7
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إدارة برنامج شبكة

االلياف الضوئية الوطني

توفير البنية التحتية والخدمات

استكمال وتطوير البنية التحتية الالزمة للتحول االلكتروني.

المشتركة وتقديم الدعم لكافة

اعادة هندسة  725خدمة حكومية مع نهاية عام .2020

الرقمي

أتمته حوالي  500خدمة حكومية مع نهاية عام .2020

المؤسسات الحكومية للتحول

التوسع في نشاطات المسؤولية

المجتمعية لتشمل كافة المحافظات

المساهمة في تحمل المسؤولية المجتمعية للو ازرة تجاه المجتمع
المحلي.

إدارة برنامج الحكومة
االلكترونية

اللجنة االجتماعية

رفع نسبة إنجاز مديرية الشؤون اإلدارية لعام  2018بنسبة %10

وبنسبة انجاز ال تقل عن  %80من خالل توفير الخدمات الالزمة
لموظفي الو ازرة بشكل فعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.
رفد الو ازرة بقوى عاملة مؤهلة ومتنوعة تدعم تحقيق رؤية ورسالة

مديرية الشؤون االدارية

وأهداف الو ازرة وتدريبها والحفاظ عليها.
خلق بيئة تعمل على تحفيز الموظفين وتشجيعهم على االبداع
واالبتكار والتميز.
تطوير وتحفيز كفاءة األداء
المؤسسي

االستغالل االمثل للموارد الرأسمالية المتاحة وتوجيهها نحو تحقيق
االهداف االستراتيجية للو ازرة ليصل االنفاق الرأسمالي الى %94
مع نهاية عام .2020
تأمين احتياجات برامج ومديريات ووحدات الو ازرة بالمواد والخدمات

مديرية الشؤون المالية

ومتابعة تسليمها بالكميات المناسبة والوقت المناسب والسعر
المناسب والجودة المناسبة والمصدر المناسب.
تقييم أداء الو ازرة وعكس نتائج المتابعة والتقييم على سياسات
الو ازرة واستراتيجياتها وخططها كتغذية راجعة لتطويرها.

القياس الدوري لمؤشرات الكفاءة والفاعلية لنظام ادارة الجودة

لغايات التحسين المستمر.
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مديرية ادارة المشاريع

وتطوير االداء المؤسسي

ملحق :مصفوفة ربط االهداف االستراتيجية بالمشاريع والمبادرات االستراتيجية لعام 2018
المشاريع المرتبطة بتحقيق االهداف االستراتيجية

الهدف المؤسسي االستراتيجي

السياسة العامة للحكومة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع
البريد
اعداد سياسات وتشريعات لقطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

والبريد لضمان التحول الرقمي

اعداد وتطوير االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني
تفعيل سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في األردن
قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية
قانون حق الطريق
اعداد استراتيجية للحكومة االلكترونية 2020-2017
تنفيذ المسوحات السنوية
تدريب خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
تدريب  330خريج على مهارات االتصال وخدمات الحكومة االلكترونية

تشجيع االستثمار ودعم االبداع

واالبتكار بما في ذلك رعاية ريادي
االعمال واطالق المبادرات في مجال

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

وتشغيلهم بمكاتب البريد لمدة  12شه ار لتقديم الخدمات الحكومية االلكترونية
والترويج لها
رعاية محطات المعرفة
رفع الكفاءات بتدريب  144خريج اتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على احدث

لغات البرمجة المستخدمة عالميا وتبعا الحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي
 ،باإلضافة الى تدريب مهارات االتصال واللغة االنجليزية
دراسة الفرص االستثمارية
استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقليم الجنوب

استكمال الشبكة الحكومية ذات

النطاق العريض وادامتها

استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقليم الشمال
استكمال شبكة االلياف الضوئية -اقليم الوسط
صيانة الشبكة

توفير البنية التحتية والخدمات
المشتركة وتقديم الدعم لكافة

المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي
التوسع في نشاطات المسؤولية

المجتمعية لتشمل كافة المحافظات

اعادة هندسة االجراءات في  13جهة حكومية
توفير البنية التحتية المساندة لعملية التحول االلكتروني
أتمته الخدمات الحكومية في  13جهة
النشاطات الخاصة بفريق المسؤولية المجتمعية
مشروع الطاقة الشمسية -المرحلة الثانية

تطوير وتحفيز كفاءة األداء

المؤسسي

استبدال نظام التكييف في المبنى
استبدال نظام ادارة المبنى
تنفيذ خطة االستبيانات الداخلية والخارجية
مراجعة وتحسين العمليات وفقا لمنهجية التعلم والتحسين المستمر
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