
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  الخطة اإلستراتيجية لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  2009 – 2007 عواملأل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 الهدف من الخطة اإلستراتيجية .1
 

الخطة اإلستراتيجية للوزارة هي عملية تنظيم لمواجهة حاالت المخاطر وعدم التأآد وتحديد الفرص لالستفادة من                
  . واألهدافالرؤية والرسالة والغاياتموارد المتاحة من أجل تحقيق ال
  

توضح الخطة اإلستراتيجية لوزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات أهداف الوزارة األساسية ذات األولوية في              
ي تحقيق األهداف     التنفيذ لألعوام الثالثة القادمة و المنبثقة من سياسة و إستراتجية القطاع الوطنية و التي تصب ف                

ة داف  . الوطني ذه األه ق ه ي لتحقي ار الزمن سؤوليات و اإلط يح الم ق و توض م  الطري ى رس دف إل ا و ته آم
ى خطط عمل                         ة األهداف إل اإلستراتيجية في ظل افتراضات و عوامل نجاح أساسية يجب توفرها من أجل ترجم

ي         و آما و تبين الخطة مؤشرات األداء الرئيسية التي بناء         . مفصلة ا ف وزارة و مدى نجاحه اس أداء ال  عليا سيتم قي
  تحقيق األهداف اإلستراتيجية

  

         األهداف الوطنية التي تساهم بها الوزارة .2
  

  تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدهرًا ومنفتحًا على األسواق اإلقليمية والعالمية -1

 إعادة هيكلة القطاع العام ليكون أآثر إنتاجية وفاعلية -2

  ألردن مرافق وبنى تحتية ذات آفاءة ومردود عاليأن يكون ل -3

 

  الرؤیة .3
  

 منافسة بفاعلية تساهم في تحقيق أهداف التنمية االجتماعية قطاعات اتصاالت وتكنولوجيا معلومات وبريد

  .تحسين نوعية حياة المواطنينلواالقتصادية في المملكة 

  

 الرسالة .4
  

  :ات من خاللتحقيق رؤية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوم

تساهم في خلق سوق يشجع االبتكار ويقدم المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية و إيجاد بيئة قانونية .1

 . للمواطنينامقتدر عليهالخدمات والسلع بأسعار 

دعم وتعزيز قدرة وتنافسية القطاع الخاص في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد  .2

 .محليًا وإقليميًا ودوليًا

 تحقيق الشمولية االجتماعية وتطوير تعظيم االستفادة من موارد تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في .3

 . للمساهمة في تجسير الفجوة الرقميةوتنمية الموارد البشرية

 للممارسات السعي نحو تحقيق االستغالل األمثل لموارد التكنولوجيا من قبل المؤسسات الحكومية .4

 .قيق آفاءة استغالل الموارد في تحالفضلى عالميًا

العمل على رفع الكفاءة و جاهزية العمل لدى الشباب األردني وتعميق المعرفة المجتمعية بتطبيقات  .5

 . االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات



  

                 القيم .5
  

تطبيق الممارسات المهنية الفضلى في العمل وتغليب الموضوعية واالعتماد على   :المهنية .1
مية التخاذ القرار وضمان التطور المهني للموظفين بحسب الكفاءة األسس العل

 .والجهد والمؤسسية في العمل
بيئة عمل تتسم بقنوات اتصال مفتوحة والعمل بروح الفريق الواحد واالحترام   :بيئة عمل إیجابية .2

 .المتبادل
ر وااللتزام التميز في األداء ونوعية الخدمة المقدمة والسعي نحو التطور المستم  :التميز .3

 .لتحقيق األهداف الوطنية وتحقيق المصلحة العامة
بساطة ووضوح آافة اإلجراءات والعمليات وتوافرها حسب األصول والنزاهة   :الشفافية .4

 .في تطبيقها
التفكير اإليجابي الخالق والبعيد عن البيروقراطية وفتح المجال للحوار ومكافأة   :اإلبداع .5

  .التطوير والمبادرة
  
  

           جية المتبعة لوضع الخطة المنه .6
  

  :بمراجعة الوثائق التالية لجنة الت، حيث قامتكليف لجنة التخطيط العليا بمراجعة الخطة اإلستراتيجية للوزارة  تم 
 

  2007 – 2005لوزارة اإلستراتيجية لخطة ال 
 األجندة الوطنية 
  اتخطة اإلستراتيجية الوطنية للقطاعال 
 2006خطة الوزارة للعام  
  الوزارةلتقارير الناتجة عن النشاطات المختلفة في ا 

 

ا          2007-2005تمت مراجعة إستراتيجية الوزارة لعام        وذلك باجتماع لجنة التخطيط العليا على عدة جلسات تم فيه
  .عرض الغايات و األهداف و مناقشتها وتعديلها حيث لزم

 
  

            الغایات واألهداف المؤسسية .7
  

 1الغایات 7.1
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات اتوير البيئة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاعمراجعة وتط .1
 .  القطاعات هذهو البريد لتحقيق أهداف السياسة العامة في

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في التنمية االقتصادية  تقنياتنشر وتعميق استخدام .2
 .واالجتماعية

 .البريدي إصالح و تطوير القطاع .3

                                                 
  



 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد لتشجيع ات في قطاعفسةخلق البيئة المناالمساهمة في  .4
  .االستثمار

المساهمة والمشارآة في إنجاح وتطبيق الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير أداء القطاع  .5
 .الحكومي

 .ات الحكومية األخرى شبكات اتصاالت متطورة لدعم القطاع التعليمي و القطاعتوفير  .6
 . للوزارة المستمرالتطوير المؤسسي .7

 

 األهداف المؤسسية وأولویاتها 7.2
 

 االتصاالت وتكنولوجيا اتمراجعة وتطویر البيئة التشریعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع  :1الغایة 
  : القطاعات هذهالمعلومات و البرید لتحقيق أهداف السياسة العامة في

االتصاالت ات مراقبة تطبيق السياسة العامة والخطة اإلستراتيجية الوطنية لقطاع  1.1
  .تقييم أثرها االجتماعي واالقتصاديو وتكنولوجيا المعلومات و البريد

لمواآبة التطور التكنولوجي وما ينتج عن ذلك من اندماج إيجاد البيئة التشريعية المالئمة   1.2
 .الخدمات و الشبكات

لتشجيع مساهمة القطاع الخاص في تطور قطاعات اجعة البيئة التشريعية والتنظيمية مر  1.3
 . والبريد وحماية حقوق المستخدميناالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  . الراديويتنسيق وإدارة الطيف الترددي  1.4
ات  البيئة التشريعية والتنظيمية المالئمة لتشجيع البحث و التطوير في قطاعإيجاد  1.5

  .االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في التنمية  تقنياتنشر وتعميق استخدام  :2الغایة 
  :االقتصادیة واالجتماعية

  .متابعة دعم المبادرات اإللكترونية المختلفة في األردن والتنسيق ما بينها لتحقيق أهدافها  2.1
 وقياس مدى أثرها في التنمية تفعيل نظام لتقييم أداء وتقدم المبادرات اإللكترونيةتطوير و  2.2

  .االقتصادية و االجتماعية
 االتصاالت وتكنولوجيا تقنياتنشر وتعميق استخدام إطالق مبادرات جديدة تساهم في   2.3

  . وفقًا للدراسات و احتياجات القطاعالمعلومات
 

  : ع البریديإصالح وتطویر القطا  :3الغایة 

بناء قدرات شرآة البريد األردني وزيادة آفاءتها من خالل إدخال شريك المساهمة في   3.1
  .استراتيجي

 .خلق البيئة المناسبة لزيادة المنافسة في قطاع الخدمات البريدية  3.2
 .تطوير البنية التحتية للقطاع البريدي لتحسين مستوى الخدمة  3.3

  
  



  
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات و البرید ات في قطاعفسةخلق البيئة المنا المساهمة في  :4الغایة 
  :لتشجيع االستثمار

" قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد"إعادة تصنيف المساهمة في   4.1
 .آقطاعات مستقلة

نولوجيا  االتصاالت وتكاتفي قطاعوضع إستراتيجية لجذب االستثمارات المبادرة في   4.2
 . بالتعاون مع الجهات المعنيةالمعلومات و البريد

ات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  مع حكومات دول أخرى في قطاععالقاتتعزيز ال  4.3
 .والبريد

عالقات الشراآة اإلستراتيجية القائمة وتحقيق عالقات شراآة ومتابعة العمل على تطوير   4.4
  .ميةإستراتيجية جديدة مع شرآات عال

 و ,خدمات االتصالنوعية , االتفاقيات الدولية, االستفادة من مزايا السوق األردني التنافسي  4.5
 . األردن مرآز خدمات إقليمي في القطاعاتجعل لالبنى التحتية 

  .Offshore Call Centers) (تمكين تطوير صناعة مراآز االتصال 4.6
  .اعين العام والخاصتشجيع وتعزيز الشراآة والتعاون بين القط  4.7

  

المساهمة والمشارآة في إنجاح وتطبيق الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطویر أداء    :5الغایة 
   .القطاع الحكومي

تطبيق إستراتيجية الحكومة االلكترونية وتطويرها لتواآب األهداف اإلستراتيجية الوطنية و    5.1
  .  أولويات الحكومة

مع الدوائر الحكومية لضمان تنفيذ حزم مشاريع برنامج الحكومة متابعة التواصل و التنسيق    5.2
  .االلكترونية على الشكل األمثل

وضع المعايير و األسس الفنية لضمان الترابط التكنولوجي ما بين حزم مشاريع الحكومة    5.3
 . االلكترونية وتعظيم االستخدام األمثل للموارد التقنية المتاحة

 .ة قابلة لالستخدام من قبل جميع المؤسسات الحكوميةتطوير بنية تحتية مشترآ   5.4
 عن برنامج الحكومة االلكترونية وخدماته لجميع المؤسسات الحكومية و  والتثقيفتوعيةال   5.5

 .ومستخدميها
 

  : شبكات اتصاالت متطورة لدعم القطاع التعليمي و القطاعات الحكومية األخرىتوفير   :6الغایة 

  .الرسمية المستحدثةت توسعة شبكة الجامعا  6.1
بناء شبكة ألياف ضوئية ذات قدرة عالية خاصة بربط المدارس الحكومية و آليات المجتمع   6.2

  .الرسمية و مجموعة من محطات المعرفة في جميع أنحاء المملكة
 .إنشاء وإدارة مرآز تشغيل وعمليات ليخدم شبكة األلياف الضوئية الوطنية   6.3
 للشبكة للمساهمة في توفير البنية التحتية والخدمات المقدمة للقطاع العام    االستغالل األمثل6.4

 .واألجهزة الرسمية
 



 

  : للوزارة المستمرالتطویر المؤسسي  :7الغایة 

 بالتعاون مع األطراف .إدارة الموارد الحكومية في الوزارةأتمتة  نظام  وتفعيلتطوير  7.1
  .المعنية في القطاع الحكومي

  .ارة بالكوادر المؤهلة والمدربة وتطويرها بشكل مستمر و المحافظة عليهارفد الوز  7.2
  .إدارة الموازنةتطوير أداء   7.3
  .والعمل على التطوير المستمر لألداء نظام إلدارة الجودة تطبيق وتطوير  7.4
  .توحيد تطبيق منهجية علمية ونظام مؤسسي إلدارة المشاريع في آافة دوائر الوزارة  7.5
  .تدعيم وتطوير مفهوم إدارة المعرفة وتنظيم عملياتها    7.6

 


