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المقدمة:
دأبت أمانة عمان الكبرى ومنذ بدايات تأسيسيا في مستيل القرن الماضي عمى العمل وباستمرار عمى تطوير أعماليا
لمتسييل عمى المواطنين وتقديم افضل الخدمات ليم .وضمن ىذا اإلطار فقد تم تأسيس دائرة تكنولوجيا المعمومات عام 3891
وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي حدث لعمان وما رافقو من زيادة كبيرة في حجم العمل عمى األمانة .وقد وعت دائرة تكنولوجيا
المعمومات األىمية الكبرى لإلنترنت وبدأت التفكير في كيفية توظيفيا في خدمة المواطن منذ بدايات دخول ىذه الخدمة لألردن

عام  .3881حيث قامت بإيفاد ميندسييا في دورات متخصصة في تكنولوجيات اإلنترنت مثل كيفية تصفح مواقع اإلنترنت
والميارات الالزمة إلنشاء المواقع اإللكترونية .وبعد ذلك بقميل باشرت في إنشاء موقع إنترنت صغير ذو عدة صفحات ثابتة
فقط .وقد تطور ىذا الموقع عبر السنين ليصل إلى ما ىو عميو اآلن ،موقع متوسط الحجم متفاعل وليس ثابت وتحت اسم جديد

 www.ammancity.gov.joيستطيع المواطن من خاللو الحصول عمى الكثير من المعمومات واالستعالم عن العديد من
الخدمات التي تيمو.
ونظ ار لألىمية التي تحظى بيا أمانة عمان الكبرى والخدمات الكبيرة التي تقدميا والتي تمس شريحة كبيرة من أبناء
الوطن فقد تقرر أن تكون من ضمن الست مؤسسات الحكومية األولى في المشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية .حيث ستشكل

ىذه المؤسسات الست النواة التي ستبني عمييا بقية دوائر ومؤسسات الدولة.

وباإلضافة لعممية التنسيق مع الدوائر األخرى ضمن ىذا المشروع فان لألمانة أىدافيا الخاصة والتي من أىميا:


نصب البنية التحتية الفنية الالزمة لتشغيل الخدمات اإللكترونية حيث أن األمانة قطعت شوطا ال باس بو في ىذا



توفير عدد من خدمات األمانة اإللكترونية الخاصة باألفراد والمؤسسات عبر شبكة اإلنترنت.



إنجاز المعامالت بشكل سريع ودقيق.



تقميل عدد زيارات المواطنين لمكاتب األمانة إلنجاز المعامالت.

المجال.



تطوير وتحسين اإلجراءات الداخمية الخاصة بمعالجة وانجاز المعامالت حيث بدأت األمانة بعمل دراسات إعادة
ىندسة العمميات  Business Process Re-Engineeringمبتدئة بدائرة رخص المين.



توفير عدد أكبر من الخدمات عبر اإلنترنت (حوالي  %98من خدمات األمانة).



توفير الخدمات اإللكترونية عبر قنوات جديدة كاليواتف األرضية والخموية وقد بدأت فعال في ىذا المجال حيث
خصصت خط ىاتفي يمكن المواطن من االستعالم عبر الياتف عن العديد من الخدمات مثل االستعالم عن مخالفات

مركبتو.


تركيز مستمر عمى تحسين اإلجراءات والنظم الداخمية المساندة لمخدمات اإللكترونية.



العمل عمى توعية وتييئة المواطنين والموظفين ودفعيم نحو االستفادة من الخدمات اإللكترونية.
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منهجٌة البحث:
اعتمدت منيجية ىذا البحث عمى عدة أساليب بحث أىميا:

أسلوب االثنٌة ): (Ethnography

تعود أصول ىذه المنيجية إلى الدراسات االجتماعية اإلنسانية حيث تستخدم عادة لدراسة عادات وتقاليد الشعوب.
وقد وجد عمماء اإلدارة انو بإمكانيم اعتبار المؤسسات والشركات كجماعات اثنيو وبالتالي يمكن اعتماد منيجية االثنية لدراستيا.
إن اختيار ىذه المنيجية كان خيار جيد بالنسبة لنا بسبب طبيعة عممنا كمدير دائرة تكنولوجيا المعمومات وكرئيس قسم

الدراسات والحكومة اإللكترونية ومدير لمشروع الحكومة اإللكترونية في األمانة ،حيث يمكننا ذلك من جمع المعمومات عن

طريق المراقبة وجمع المالحظات بينما نقوم بممارسة ميامنا الوظيفية عمى الطبيعة .وقد مكننا ىذا الوضع كذلك من اتباع
منيجية المستشار المقيم.
أسلوب المستشار المقٌم:

حيث تعتمد ىذه المنيجية عمى قضاء الباحث طوال فترة البحث داخل المؤسسة المراد دراستيا والتصرف كما لو كان
أحد أعضائيا .وقد تمكنا من استعمال ىذه المنيجية كوننا فعال موظفين في أمانة عمان وعمى اطالع تام بكافة مجريات العمل.
أما بالنسبة لعممية جمع المعمومات فقد اعتمدت عمى األسموبين التاليين:
المقابالت
حيث كانت معظم ىذه المقابالت تتم بسبب حاجة العمل ليا ولم تكن مخصصة ليذا البحث بالذات ولكن نتيجة ىذه

المقابالت كانت مفيدة جدا وقد أمكن استخداميا في ىذا البحث.
قراءة المراجع

لقد قمنا بمراجعة العديد من األبحاث سواء كانت أبحاث أو كتب منشورة أو عن طريق العديد من األبحاث المتعمقة
بالمشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية في األردن أو في العالم ومنشورة عمى العديد من المواقع عمى اإلنترنت.
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أمانة عمان الكبرى فً سطور:
تقوم أمانة عمان الكبرى من خالل موظفييا الثالثة عشر ألف بخدمة المميونين من مواطني مدينة عمان .تبمغ مساحة
المدينة  899كم مربع مقسمة إلى عشرون منطقة إدارية .كل منطقة من ىذه المناطق عبارة عن أمانة مصغرة قادرة عمى تقديم
كل الخدمات البمدية ومعظم المعامالت المكتبية لمواطنييا .يقوم عمى خدمة ىذه المناطق  81دائرة ذات اختصاصات مختمفة.

ومن بين ىذه الدوائر دائرة تكنولوجيا المعمومات والتي تأسست عام  3891وأخذت عمى عاتقيا عممية حوسبة دوائر األمانة
المختمفة .وقد مرت ىذه الدائرة بمراحل مختمفة لتصل إلى وضعيا الحالي حيث أن حوالي  %91من أعمال األمانة محوسبة.
وقد تم مؤخ ار إعادة ىيكمة ىذه الدائرة تمبية لمتطمبات ىذه المرحمة المتميزة باالىتمام بالحكومة اإللكترونية ولتصبح كما يمي.

مدٌر دائرة تكنولوجٌا المعلوما ت

نائب المدٌر

سكرتارٌة

قسم الدراسات و
الحكومة اإللكترونٌة

قسم التحلٌل وادارة
قواعد البٌانات

خدمة المستخدمٌن

قسم الصٌانة
والشبكات

قسم البرمجة

قسم الدعم الفنً
لألجهزة

قسم مراكز
تكنولوجٌا
المعلومات

شكل  :1الهيكل التنظيمي لدائرة تكنولوجيا المعمومات
ومن الشكل أعاله يظير مدى االىتمام الذي تبديو األمانة بموضوع الحكومة اإللكترونية حيث خصصت دائرتيا لتكنولوجيا
المعمومات قسم كامل ليعنى بيذا الموضوع وىو قسم الدراسات والحكومة اإللكترونية ،حيث أن من ميام ىذا القسم ما يمي:
 .3متابعة وصيانة وتطوير الموقع اإللكتروني أل  Websiteالخاص بأمانة عمان الكبرى.
 .2متابعة األعطال والمشاكل التي تواجو المستخدمين في كل ما يتعمق ببرمجيات مايكروسوفت والحكومة اإللكترونية
والشبكة الحكومية اآلمنة .SGN
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 .3تحديد أشخاص ذوو كفاءه عالية بحيث تكون ليم المقدرة عمى عمل كل ما ىو مطموب لعمل دراسات ووضع أفكار
ومقترحات وتجميع معمومات من أي مصدر كان وكذلك القيام بدراسة األنظمة المحوسبة لدى دائرة تكنولوجيا

المعمومات وتييئة ىذه األنظمة من حيث مقدرتيا عمى التعامل مع الحكومة إلكترونية ووضع تصور مستقبمي
لمحكومة اإللكترونية لتييئة دائرة تكنولوجيا المعمومات لذلك الوقت.
المتعاملٌن مع أمانة عمان الكبرى:
المواطنٌن

G to C

G to G G
G

G to B
القطاع التجاري

القطاع الحكومً

G to E
الموظفٌن

شكل  : 1رسم توضيحي يبين طبيعة تعامالت أمانة عمان الكبرى مع بيئتها الخارجية والداخمية.
تتمخص تعامالت أية دائرة حكومية بشكل عام وأمانة عمان الكبرى بشكل خاص وكما ىي ممثمة بالرسم التوضيحي
السابق بما يمي:
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تعامالت األمانة مع المواطنين

G to C

تعامالت األمانة مع القطاع الخاص

G to B

تعامالت األمانة مع القطاع العام
تعامالت األمانة مع موظفييا

G to G
G to E

المشروع الوطنً للحكومة اإللكترونٌة:
إن الحكومة اإللكترونية ىي نمط متطور وجديد من اإلدارة يتم من خاللو رفع مستوى األداء والكفاءة اإلدارية وتحسين
مناخ العمل لتسييل كافة الخدمات واألعمال التي تقدميا المؤسسات الحكومية لممواطنين .وتحت ىذا النمط الجديد من العمل

يتم كن المواطن من إنجاز كافة المعامالت الحكومية وحتى استصدار الوثائق الرسمية عبر الوسائل اإللكترونية مثل اإلنترنت
واليواتف الخموية واألرضية وبسرعة وفعالية عالية .مما يخفف عن طرفي المعادلة ،المواطنين والحكومة ،أعباء كبيرة.
تعمل الحكومة األردنية حالياً ضمن ىذا اإلطار ،حيث أن رؤية الحكومة لمعام  2881أن تكون الحكومة اإللكترونية

رافد أساسي لمتنمية االجتماعية واالقتصادية عن طريق توفير الخدمات اإللكترونية لمجميع بغض النظر عن الموقع ،الوضع

االقتصادي ،القدرة المعموماتية أو التعميم .إن الحكومة اإللكترونية تقدم تطور رئيسي لدور الحكومة من دور الجامع لممعمومات
إلى دور المزود لمخدمات عمى نمط خدمة الزبائن .وكمرحمة أولى بدأت الحكومة في تنفيذ المشروع الوطني لمحكومة
اإللكترونية حيث إن جزء أساسي من ىذا المشروع ىو إيجاد شبكة حكومية آمنة تمكن و ازرات ودوائر الدولة من التواصل مع
بعضيا البعض من خالل البريد اإللكتروني وتشكل ىذه الشبكة نواة البنية التحتية لممشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية والذي

من المخطط لو أن تنضم ألييا الحقا حوالي  388و ازرة ومؤسسة حكومية .وباإلضافة إلى ذلك فان المشروع سيوفر بيئة جديدة
لالتصال مع المجتمع مما يجعل الحكومة اقرب إلى المواطنين والشركات وجميع قطاعات المجتمع .وىو مشروع متكامل يعيد
خمق وصياغة الحكومة من جديد بحيث يتمكن المواطن من التعامل معيا كجية واحدة .وىذا المشروع يركز عمى الجودة والتميز

ويحول الحكومة إلى مؤسسة اقتصادية تحاكي مؤسسات القطاع الخاص في كل ما يتمتع بو من مزايا تنافسية وفي مقدمتيا

مراقبة الجودة وكسب رضا العميل .

والمرحمة القادمة ىي إنشاء موقع حكومي عام  Portalعمى اإلنترنت يضم كافة مؤسسات الدولة بحيث يتمكن
المواطن من الوصول إلى إي دائرة حكومية عن طريق موقع واحد دون الحاجة إلى معرفة اسم كل دائرة عمى حدى .وفي
مراحل الحقة من ىذا المشروع سوف يتم إطالق عدة مشاريع مختمفة
 Track Systemو ييدف إلى إنجاز عدد من األنظمة منيا:
 .3نظام األراضي والعقارات .
 .2نظام ترخيص المركبات .

 .1نظام الضرائب والضمان اإلجتماعي .
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عمى غرار المشروع الفرعي الذي تم تسميتو Fast

وضع أمانة عمان فً المشروع الوطنً الحكومة اإللكترونٌة:
عمان الكبرى ،التي ليا خبرة كبيرة في ىذا المجال تعود لعشرات
إن األنظمة المذكورة أعاله عمى عالقة مباشرة مع أمانة ّ
السنوات ،وتسعى كذل ك لمواكبة التطورات في مجال الحكومة اإللكترونية حيث أنجزت بدورىا عدة أنظمة تخص المواطنين

بشكل مباشر مثل:

 .3نظام رخص مين.
 .2نظام المركبات .
 .1نظام األبنية.

 .4نظام العطاءات.
 .1النظام المالي ونظام المسقفات.
باإلضافة إلى العديد من األنظمة األخرى التي التقل أىمية ويمكن كذلك استخداميا من قبل العديد من المؤسسات

الحكومية األخرى .والبمديات خير مثال عمى تمك المؤسسات وذلك لتشابة األنظمة والقوانين التي تحكميا مع تمك التي تحكم
أمانة عمان .ومن الجدير بالذكر أن األمانة قد بدأت فعال التوجو بيذا االتجاه حيث أنجزت نظام مخالفات السير الوطني
الموحد .حيث أن ىذا النظام مصمم لمتابعة مخالفات السير وقضاياىا وتحصيميا في كافة بمديات المممكة وذلك من خالل
متابعة العمل في محاكم ىذه البمديات وفي كافة مراحل العمل آليا .وستبدا أمانة عمان قريبا بعقد اتفاقيات مع البمديات الراغبة

في االنضم ام ليذا المشروع الوطني الرائد واالستفادة من ىذه الخدمة التي ستساىم في تخفيف العبء عمى جميع مواطني
المممكة وبمدياتيم عمى حد سواء .عمما بان ىذا المشروع قد احتاج إلى التعديل عمى كافة البرامج المكونة لمنظام السابق والذي

كان عامال في أمانة عمان ليأخذ بعين االعتبار البمديات التي سوف يتم متابعة مخالفاتيا وقضاياىا.
االنضمام إلى الشبكة الحكومٌة اآلمنة:
وقد أتمت دائرة تكنولوجيا المعمومات في األمانة عممية االنضمام إلى الشبكة الحكومية اآلمنة Secured Government

 Networkوالتي تضم في ىذه المرحمة باإلضافة إلى أمانة عمان خمسة و ازرات أخرى ىي:


رئاسة الوزراء



و ازرة المالية



و ازرة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت



و ازرة الصناعة والتجارة



و ازرة التخطيط.

وكما قمنا سابقا فان ىذه الشبكة تشكل نواة البنية التحتية لممشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية .وقد تطمب ىذا اإلنجاز ما
يزيد عن عشرة اشير من العمل المتواصل انتيت بانطالق المشروع في األول من شباط عام .2881
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الدوائر الحكومٌة ذات العالقة مع األمانة:
ترتبط أمانة عمان الكبرى مع العديد من الو ازرات والدوائر الحكومية بعالقات من خالل طبيعة عمل العديد من

برمجياتيا .فمعظم أنظمتيا الحاسوبية مرتبطة مع دائرة أو اكثر .فعمى سبيل المثال أمانة عمان الكبرى ىي من ضمن الستة
دوائر الحكومية التي ابتدأت العمل عمى مشروع الشبكة الحكومية اآلمنة حيث تم التنسيق مع ىذه الو ازرات الستة لمدة تزيد عن
السنة ومازال التنسيق جاري حتى اآلن.
وىنالك مشروع كبير آخر قيد التنفيذ وىو مشروع المسقفات حيث يتم بناء نظام جديد بالتنسيق مع و ازرة المالية والحقا
و ازرة البمديات .ويوجد كذلك مشروع رخص المين الذي بتم بالتعاون مع و ازرة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة عمان وو ازرة
البمديات .وىناك مشاريع أخرى ميمة قيد التنفيذ مثل تجديد رخص المين إلكترونياً ودفع مخمفات السير بواسطة اإلنترنت.

باإلضافة إلى العديد من األنظمة األخرى والتي ال تقل أىمية عما ورد أعاله والتي تتم بالتنسيق مع عدة و ازرات أخرى.
والجدول التالي يبين كل نظام من أنظمة األمانة والو ازرة أو المؤسسة المرتبطة بو:
النظام
نظام رخص مين.
نظام رخص مين.

الوزارة أو المؤسسة المتعلقة به
و ازرة الصناعة والتجارة
و ازرة البمديات

نظام السير الموحد .
نظام رخص مين.

و ازرة الصحة

النظام المالي ونظام المسقفات

و ازرة المالية

نظام السير الموحد .

و ازرة العدل

نظام شؤون الموظفين والرواتب

مؤسسة الضمان االجتماعي

نظام التحققات واألراضي

دائرة األراضي والمساحة

نظام المعمومات الجغرافية

نظام شؤون الموظفين والرواتب

دائرة ضريبة الدخل

نظام السير الموحد .

مديرية األمن العام /إدارة السير

أهداف أمانة عمان من مشروع الحكومة اإللكترونٌة
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تطمح أمانة عمان في أن تصبح أمانة إلكترونية مع نياية عام  2881بحيث يتمكن المواطن من متابعة معظم تعامالتو مع
األمانة من خالل موقع اإلنترنت .وتطمح من وراء ذلك بتحقيق مايمي:


تحقيق التوازن بين جميع قطاعات المجتمع.



زيادة اإليرادات عن طريق تخفيض التكمفة وسيولة تقديم الخدمات لممواطنين.



مواكبة التطور الذي تشيده القطاعات البمدية في العالم.



تطوير وتحسين الخدمات وفي نفس الوقت تخفيض تكاليف تقديم الخدمات مع انعكاس ذلك عمى جميع اطراف

المعادلة.

األعمال المنجزة والتً تصب فً مصلحة المشروع
فيما يمي العديد من المنجزات التي حققتيا األمانة في مجال المعموماتية والتي تشكل عوامل ميمة مساعدة تساىم في

توجة األمانة في المشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية:

عملٌات الحوسبة:
عمان الكبرى
فيما يتعمق بعممية الحوسبة في األمانة ،فتعتبر دائرة تكنولوجيا المعمومات من أىم الدوائر في أمانة ّ
والتي تقوم ب خدمة دوائر األمانة األخرى من خالل أنظمة حاسوب تساعد في تنفيذ أعمال تمك الدوائر والتي بدورىا تنعكس
إيجابياً عمى أعمال األمانة من حيث سرعة الخدمات التي تقدميا لممواطنين ،كذلك السيطرة المالية المتقدمة عمى واردات ونفقات
األمانة من ناحية وضع األمانة في مركز متقدم عمى مستوى الوطن في االستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من األجيزة

والبرمجيات ،وذلك من خالل األنظمة التي تم بناؤىا كاممة من قبل مبرمجي دائرة تكنولوجيا المعمومات ،عمماَ بأن  %98من
الدوائر مرتبطة بالحاسوب الرئيسي من خالل شبكة متطورة لتخدم المبنى الرئيسي لألمانة (الدوائر الداخمية) باإلضافة إلى
مناطق ودوائر األمانة األخرى ومراكز الترخيص الموجودة داخل حدود األمانة وخارجيا في المحافظات (الدوائر الخارجية) حيث
يتجاوز عدد تمك المواقع المرتبطة معيا  48موقعاً ،وتتم خدمتيا بأكثر من 23نظاماً ،بحيث توفر المعمومات بشكل سريع ودقيق
لخدمة المواطنين بواسطة أكثر من  178مستخدم لشبكة الحاسوب.

عمان الكبرى من عشرة أجيزة حاسوب مركزية موجودة في الدائرة ومرتبطة عمى
وتتكون شبكة الحاسوب في أمانة ّ
شبكة داخمية  LANتغطي المبنى الرئيسي ،حيث تم بناؤىا باستخدام تكنولوجيا األلياف الضوئية و  ATMوباستخدام أكثر
من  1888متر من الكوابل لربط  818نقطة كمبيوتر تغطي كافة مكاتب المبنى الرئيسي.
البنٌة التحتٌة:
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أما الشبكة الخارجية  WANفيي تربط  48منطقة ودائرة خارجية بدائرة تكنولوجيا المعمومات ،وذلك باستخدام خطوط
اتصال رقمية بسرعة 128 Kbpsو 512 Kbpsو . 64 Kbpsوتم استخدام  21888متر من الكوابل لتنفيذ الشبكات المحمية
في ىذه المواقع بحيث يمكن مستقبال تشغيل  88-48جياز في كل موقع .وتم استخدام أجيزة حديثة لبناء ىذه الشبكات مثل

ال.Routers, Firewalls, Switches, Terminal servers
موقع األمانة على اإلنترنت:
في عام  2882قامت دائرة تكنولوجيا المعمومات في األمانة بتحديث موقعيا عمى اإلنترنت المذكور سابقا مضيفة عميو

العديد من الخدمات االستعالمية وليصبح تحت إسم  www.ammancity.gov.joو بالمغتين العربية واإلنجميزية ،حيث
يحوي ىذا الموقع عمى:




عمان.
معمومات تاريخية وسياحية عن مدينة ّ

عمان ودوائرىا ومناطقيا وأرقام ىواتفيا.
معمومات عامة عن أمانة ّ
الخدمات التي تيم المواطن والتي تقدميا األمانة باإلضافة إلى المتطمبات والشروط الالزمة لمحصول عمى تراخيص
المين واألبنية وخدمات ليا عالقة بالطرق والجدران والصحة واإلستمالك.

وكذلك تم ربط الموقع اإللكتروني لألمانة بعدد من قواعد بيانات األنظمة التي تخدم المواطن وتعطيو المعمومة بكل سيولة
ويسر .ومن ىذه األنظمة :


نظام دائرة السير ومخالفات المركبات

حيث يحتوي النظام عمى االستعالم عن معمومات ومخالفات مركبة.


نظام رخص المين والصحة
حيث يستطيع المواطن من خاللو:

االستعالم عن رسوم حرفة وتراخيص مين ،رسوم رخصة مين باإلضافة لمعمومات عامة عن الرخصة او عن
مخالفات سواء كانت رخصة مين ،صحة،أبنية أو عوائق أو مسالخ.


نظام العطاءات
يستطيع المواطن أن يستعمم عن إعالنات عطاءات مطروحة سابقاً أو عطاءات قيد الدراسة أو عطاءات تمت إحالتيا
سواء كانت عطاءات محمية أو دولية .

عمان موقعين آخرين عمى اإلنترنت ىما:
كما يوجد ألمانة ّ
عمان الكبرى.

 amanehculture.joوىذا الموقع يتابع كافة األمور الثقافية ألمانة ّ
عمان عاصمة لمثقافة العربية لعام 2882م .
 ammancultural2002.net ويتابع نشاطات ّ

12

مراكز تكنولوجٌا المعلومات:
قامت أمانة عمان بإنشاء العديد من مراكز تكنولوجيا المعمومات في مختمف مناطق أمانة عمان وذلك تحقيقا ليدفيا
بنشر ثقافة تكنولوجيا المعمومات وتيسير طريق الحصول عمى المعمومة وتييئة أفراد المجتمع لمتعامل مع الحكومة اإللكترونية.
وقامت األمانة بتوفير كافة التجييزات الفنية لتمك المراكز من أجيزة وخطوط اتصال وخدمة إنترنت ،باإلضافة إلى توفير الكوادر
التدريبية المؤىمة لتدريب إفراد المجتمع مجانا.
كما تقوم دائرة تكنولوجيا المعمومات بمتابعة إعطاء دورات في مجال الحاسوب لممجتمع المحمي من خالل سبعة
مراكز لتكنولوجيا المعمومات موزعة عمى جميع مناطق مدينة عمان وتقوم بالتدريب عمى العديد من البرمجيات مثل
 Microsoft Officeو  .Cisco networksومن الجدير بالذكر أن األمانة اآلن في طور إنشاء المزيد من ىذه المراكز.

المشارٌع قٌد الدراسة أو أال نجا ز:
وتعكف دائرة تكنولوجيا المعمومات حالياً عمى دراسة وتنفيذ المشاريع التالية :
إعادة تأهٌل البنٌة التحتٌة:
ييدف ىذا المشروع إلى إعادة تأىيل البنية التحتية لشبكة الكيرباء التابعة لكل مباني المناطق اإلدارية التابعة لألمانة
بحيث

يتم بناءىا وفق احدث النظم العممية والعممية وذلك تأمينا لمتطمبات المرحمة القادمة.

مشروع الشبكة فائقة السرعة : GiGa network
وذلك لمواكبة المتطمبات الكبيرة التي تمميو الزيادة العمودية واألفقية التي تشيدىا أعمال دائرة تكنولوجيا المعمومات
والتي ىي مرآة عن الوضع الذي تشيده مدينة عمان وبالتالي أمانتيا.
دراسات إعادة هندسة العملٌات تمهٌدا لمشروع الحكومة اإللكترونٌة
لقد وعت دائرة تكنولوجيا المعمومات األىمية الكبرى لعممية إعادة ىندسة العمميات والي تيدف إلى تحسين اإلجراءات

الداخمية الخاصة بمعالجة وانجاز المعامالت باعتبارىا متطمب أساسي ميم لمشاريع الحكومة اإللكترونية .حيث بدأت األمانة
بالتعاون مع إحدى الشركات المحمية بعمل دراسات إعادة ىندسة العمميات Business Process Re-Engineering
لمختمف دوائر األمانة .حيث ابتدأت بدائرة رخص المين التي من أىم دوائر األمانة وتمتمك نظام معمومات تعود بداياتو إلى عام
 . 3891وقد تم عمل ىذه الدراسة بناء عمى تزكية معالي األمين حيث تم اختيار موضوع رخص المين كنطاق عمل ليذه
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الدراسة لكونيا من أىم الخدمات التي تقدميا األمانة لممواطنين .كما تأتى ىذه الدراسة في وقت بدأت فيو أمانة عمان بدراسة
عممية إعادة تصميم وتحديث برامجيا الداخمية الداعمة ،وىو وقت مناسب العادة النظر في كافة إجراءات األمانة ،تحسينيا

وتبسيطيا قبل االستثمار في عممية اتمتتيا لتحصيل افضل النتائج.

أجريت الدراسة في دائرة رخص المين في األمانة حيث تم االطالع عمى اإلجراءات المتعمقة بإصدار رخص المين
كما تم عمل زيارات ميدانية لبعض مناطق األمانة لمتأكد من آلية سير عممية أدار الرخص ىناك من قبل موظفي المناطق كل
حسب تخصصو ومقارنتيا بما تم جمعو من خالل دائرة رخص المين واإلعالنات في األمانة.

تشكل ىذه الدراسة باإلضافة إلى كونيا توثيقا لعمميات رخص المين ،تحميال ليذه العمميات بما فييا من مجاالت لمتحسين
وتقييما لبرنامج رخص المين الحالي ،وتحديدا لمتطمبات النظام الجديد المقترح الذي ىو حاليا قيد التطوير من قبل دائرة
تكنولوجيا المعمومات في األمانة.
وبعد مقارنة الوضع الحالي مع الوضع المقترح في الدراسة تبين انو بتطبيق الوضع المقترح سيتم تقميل خطوات
إجراءات رخص المين بما نسبتو  ،%29حيث تم اختزال عشرة خطوات تتم في الوضع الحالي .كما تم رفع مقياس مدى دعم

نظم المعمومات لعممية إصدار رخصة المين من  %39إلى .%18

وبناء عمى النتائج المشجعة التي حققتيا ىذه الدراسة فقد قرر معالي األمين بعد االنتياء من دائرة المين التوجو إلى
بقية دوائر األمانة وعمى عدة مراحل وتبدا المرحمة األولى بثالث دوائر أخرى التقل أىمية وىي:


دائرة النظافة



دائرة األبنية



وحدة نظام المعمومات الجغرافية ال GIS
مع ال عمم بان ىذه الدراسات تتم بمشاركة فريق عمل من داخل اإلماتة يكون مسؤوال عن دورة التحسين المستمر في

عممياتيا يتم تزويده باألدوات والبرمجيات ومنيجيات العمل والتدريب الالزم لضمان تطبيقيا واالستفادة منيا.
مشروع الدفع اإللكترونً :

تجري اآلن دراسة عدة وسائل لمدفع اإللكتروني مثل بطاقات الدفع عبر اإلنترنت والدفع عبر الياتف وبوساطة البنوك
او من خالل األكشاك الصغيرة المتخصصة بالدفع اإللكتروني .وذلك العتماد وسيمة أو اكثر لعممية الدفع التي تتطمبيا

المعامالت مثل عممية تجديد رخصة المين أو دفع مخالفة السير بحيث تتمكن األمانة بالنياية من تقديم كافة معامالتيا عن
طريق اإلنترنت.
تطوٌر وتحدٌث أنظمة الحاسوب العاملة حالٌا :
معظم أنظمة الحاسوب العاممة حاليا باألمانة مبنية بواسطة لغة البرمجة كوبول  Cobolوقواعد البيانات  RDBومن
المعروف أن ىذه البرمجيات أصبحت قديمة وفي طور االنقراض .لذلك فان دائرة تكنولوجيا المعمومات تعكف حاليا عمى إعادة
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ىندسة العمميات لمدوائر صاحبات ىذه األنظمة ومن ثم إعادة بناء ىذه األنظمة بواسطة قاعدة البيانات الحديثة والمييمنة عمى
السوق اوراكل . Oracle

العمل على تحدٌث موقع األمانة على اإلنترنت :
تعمل اآل ن دائرة تكنولوجيا المعمومات عمى إعادة بناء موقعيا عمى اإلنترنت وذلك باستخدام لغة برمجة مواقع اإلنترنت
 ASP.Netذلك الن ىذه البرمجية قوية وتمكننا من تقديم المزيد من الخدمات عبر الموقع.
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مشروع تجدٌد رخص المهن إلكترونٌا:
وذلك لغرض السماح لممواطنين بتجديد رخص المين الخاصة بيم بواسطة اإلنترنت مباشرة ودون الرجوع إلى دوائر

ومناطق األمانة وذلك عبر موقع األمانة اإللكتروني الخاص ،عمماً بأن االنتياء من ىذا المشروع يتطمب حل مشكمة عممية

الدفع اإللكتروني ( )E-Paymentباإلضافة إلى تطوير األنظمة والتشريعات والقوانين الخاصة بذلك.

المشارٌع بعٌدة المدى:
ومن ضمن ىذه المشاريع:
دراسة مشروع  Intranetبٌن دوائر ومناطق األمانة .
تقوم فكرة ال  Intranetعمى استخدام تقنيات اإلنترنت عمى المستوى الداخمي لممؤسسة بحيث يستطيع الموظف التنقل

عبر األنظمة العاممة من خالل متصفحات اإلنترنت  Browsersكما لو كان يتصفح اإلنترنت بكل تتميز بو ىذه التنقيات من
السيولة .وعميو فان األمانة تدرس حاليا إمكانية اعتماد ىذه التقنية وذلك العتمادىا.

التحدٌات التً تواجه المشروع
ىناك العديد من العوامل التي تشكل عائقا أمام نجاح ىذا المشروع نمخصيا بمايمي:
محدودٌة انتشار اإلنترنت بٌن عامة الناس
 % 8،7من الناس فقط لدييم اشتراكات إنترنت و  % 3،8ىم مستخدمين وىذا يدل عمى مدى محدودية توفر ىذه الخدمة
لمناس.
محدودٌة البنٌة التحتٌة وارتفاع تكالٌفها
العوائق الناجمة عن شبكة االتصاالت المعموماتية وعدم وجود بنية تحتية قوية ورخيصة التكمفة.
الفجوة الرقمٌة
ونعني بيا سوء توزيع ىذه الخدمات عمى مواطني المممكة حيث أنيا متوفرة في عمان والزرقاء واربد اكثر بكثير من بقية
المناطق.
التضارب بٌن خصوصٌة المواطن مع أمن الدولة
ىناك قمق مشروع من ناحية المواطنين حول حقيم في االحتفاظ بخصوصية معموماتيم وتضارب ىذا مع سعي الدولة الستعمال
ىذه المعمومات في الحفاظ عمى األمن الوطني.
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انعدام الثقة بوسائل الدفع عبر اإلنترنت .
ال تزال األغمبية العظمى من المستثمرين تتخوف من التعامل ببطاقاتيم االئتمانية لعدم اقتناعيم بوجود حماية كافية ليذه

المواقع التجارية تحول دون اختراقيا .

سبل إنجاح المشروع:
العمل على تحسٌن الوصول إلى الخدمات اإللكترونٌة

يجب أن يكون ىناك عدل في توفير البنية التحتية الالزمة لتوصيل ىذه الخدمات إلى اكبر عدد ممكن من المواطنين

والشركات بغض النظر عن أماكن تواجدىم .وكذلك توفير الحرية في كيفية الوصول إلى ىذه الخدمات عن طريق تقيميا من
خالل عدة وسائل مثل الياتف األرضي والخموي  ،الفاكس أو األكشاك اإللكترونية.
ضمان شفافٌة و أمانة هذه الخدمات للشركات والمواطنٌن

البد من وضع أنظمة تعنى بالبنية التحتية لبطاقات االئتمان توفر ضمانات لمحد من تأثير القرصنة اإللكترونية .فإن

القرصنة موجودة سواء عبر الوسيط اإللكتروني أو في الممارسة التجارية التقميدية ،ولكن في غياب تنظيمات قاسية وواضحة
سوف يؤدي في المستقبل لنموىا ،خصوصاً أن اإلحصاءات تشير إلى أن (  ) %38من مجمل األعمال التجارية اإللكترونية

تم التالعب فييا.

التركٌز على الخدمات المتطورة واألكثر تأثٌرا على الناس

يجب العمل عمى توفير الخدمات التي تمس اكبر شرائح المجتمع وذات األثر اإليجابي عمى حياتيم اليومية.

التوفٌر على جمٌع أطراف المعادلة

يجب البحث عن كل الوسائل التي من شانيا توفير الخدمات بأقل األسعار.
العمل على توفٌر التشرٌعات الضرورٌة الداعمة للمشروع

البد لنجاح ىذا المشروع من العمل عمى صياغة العديد من األنظمة التي تعالج كل ما يتعمق بالمعامالت اإللكترونية

والدفع اإللكتروني .ومن الجدير بالذكر بان الحكومة قد قامت مؤخ ار بإخراج قانون المعامالت اإللكترونية ولكن البد من دعمو
بآليات العمل الخاصة بو .وكذلك العمل عمى إخراج المزيد من األنظمة والقوانين.
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الخاتمة:
لقد كان ىذا البحث محاولة متواضعة لتقديم شرح لتجربة أمانة عمان في مجال الحكومة اإللكترونية .ىذه التجربة التي بدأت
عام  3881عند بداية دخول اإلنترنت لممممكة والتي بنت عمى تجربة األمانة في مجال الحوسبة التي بدورىا بدأت عام . 3891
وقد القت ىذه التجربة دفعة قوية باالتجاه الصحيح من خالل المشروع الوطني لمحكومة اإللكترونية حيث يسعى جاللة الممك

عبد اهلل الثاني لجعميا رافد رئيسيا لالقتصاد الوطني.
إن المد قق في مسيرة مشروع الحكومة اإللكترونية يستطيع بكل سيولة أن يرى مدى المصاعب والعقبات التي تقف حائال أمام
تسارع وبالتالي نجاح ىذا المشروع .والنجاح ىذا المشروع البد من العمل عمى تذليل ىذه المصاعب وكذلك تغيير العديد من

األنظمة والقوانين واالىم من ذلك أنماط التفكير لجميع أطراف المعادلة.
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