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اسى انًُهجُت:
منهجيت إعذاد إستزاتيجيت إدارة انمعزفت

حبرَخ انبذء فٍ هذِ انًُهجُت:
2007

انًعُبر:
معيار انمعزفت
انمعيار انفزعي رقم ( :)3إدارة انمعزفت
انعامم األول :انتخطيط وانتنفيذ

انهذف أو انغزض:
إعذاد إستزاتيجيت إدارة انمعزفت ومتابعتها وتحذيثها

انًسؤونُت:
-

فزيق معيار انمعزفت
قسم انمعهىماث
انمسؤول عن إدارة انمعزفت
انهجنت انتىجيهيت نجائشة انمهك عبذ هللا نتميش األداء انحكىمي وانشفافيت

خطىاث انعًم:
 .1تحدٌد الخطوط العرٌضة من قبل فرٌق معٌار المعرفة الالزمة ألعداد إستراتٌجٌة إدارة المعرفة وهً:
 الرؤٌا
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 الرسالة
 تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة
SWOT Analysis 
 األهداف
 االستراتٌجٌات
 خطة العمل.
 .2عقد عدة لقاءات و بتكميف من األمين العام يشارك بيا عدد من الموظفين من مستويات وظيفية مختمفة يتم من خالليا عقد جمسات
عصف ذىني ومن ثم تحديد رؤية ورسالة إدارة المعرفة
 .3صياغة الرؤيا والرسالة والمرتبطة مع األىداف المؤسسية لمسمطة واألىداف الوطنية وعرضيا عمى المجنة التوجييية إلدارة الجائزة برئاسة
األمين العام إلقرارىا واعتمادىا وابداء أية مالحظات حوليا
 .4إقرار الرؤيا والرسالة من قبل األمين العام وتعميميا عمى كافة الموظفين
 .5تحميل البيئة الداخمية والخارجية الخاصة بالمعرفة وتحميل الفجوة

) (SWOT Analysisمن خالل عقد جمسات عصف ذىني

يشارك بيا موظفي السمطة من مختمف المستويا ت الوظيفية وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف لممعرفة في السمطة وتحديد فرص
التحسين والتيديدات من البيئة الخارجية وذلك لمعمل عمى تعزيز مواطن القوة ومعالجة مواطن الضعف واقتناص الفرص لمناسبة وتجنب
التيديدات الخارجية الخاصة بالمعرفة
 .6القيام بعمل تحميل لنتائج الـ (  )SWOT Analysisوصياغة األىداف واالستراتيجيات باألعتماد عمى ىذا التحميل
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 .7توزيع استبيانات عمى جميع الموظفين لقياس المعرفة لدييم ومن ثم صياغة أىداف واستراتيجيات باالعتماد عمى ىذه االستبيانات وذلك
بعد تحميميا
 .8توزيع استبيانات قياس المعرفة عمى متمقي الخدمة والشركاء الخارجيين ومن ثم صياغة أىداف واستراتيجيات باالعتماد عمى ىذه
االستبيانات وذلك بعد تحميميا
 .9صياغة األىداف واالستراتيجيات ومؤشرات األداء والفترة الزمنية ومسؤولية التنفيذ من خالل اإلستراتيجية والخطة التنفيذية
.10االنتياء من الصياغة النيائية لإلستراتيجية وما يتبعيا من خطة عمل واستراتيجية مخاطر وتيديدات ونماذج متابعة اإلنجاز
.11عرض إستراتيجية إدارة المعرفة وكافة مرفقاتيا عمى المجنة التوجييية لجائزة الممك عبد اهلل برئاسة األمين العام لالطالع عمييا وابداء
المالحظات
.12إجراء التعديالت الالزمة في ضوء مالحظات المجنة التوجييية
.13إقرار اإلستراتيجية من قبل المجنة التوجييية
.14تعميم إستراتيجية أدارة المعرفة وكافة مرفقاتيا عمى جميع الموظفين وكافة مديريات السمطة وتعميميا من خالل موقع السمطة
االلكتروني الداخمي والخارجي

انًزاجعت:
 .1متابعة تنفيذ ىذه اإلستراتيجية من قبل المسئولين عن إدارة المعرفة بشكل نصف سنوي من خالل ما يمي:
 إرسال النموذج الخاص بمتابعة اإلستراتيجية الى األقسام المعنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تقوم المديريات بتزويد قسم المعمومات والمعرفة بالنموذج مبينا فيو نسبة االنجاز لكل إجراء وأسباب عدم االنجاز إن وجدت
 يقوم المسؤول عن المعرفة وبالتعاون مع قسم المعمومات وبالتنسيق مع مديريات السمطة المختمفة بوضع اإلجراءات التصحيحية
والوقائية التي يتم من خالليا تنفيذ األىداف اإلستراتيجية
 إعداد تقارير نصف سنوية عن اإلنجاز وحسب النماذج المخصصة لذلك ويرفع التقرير لألمين العام
 تبميغ اإلدارات واألقسام بقرار األمين العام
 متابعة اإلدارات لتنفيذ ق اررات األمين العام.
.2تكميف المسئولين عن إدارة المعرفة مسؤولية مراجعة اإلستراتيجية ومتابعة تحديثيا من خالل عقد عدة اجتماعات تعقد ليذه الغاية مع
مختمف المستويات الوظيفية لمموظفين وتحديثيا إذا لزم األمر.

نخمُُى:
يتم تقييم إستزاتيجيت إدارة انمعزفت من خالل قياص نسبت وكميت انجاس مؤشزاث األداء انخاصت باألهذاف اإلستزاتيجيت إلدارة انمعزفت.

سلطة وادي األردن
إستراتٌجٌة إدارة المعرفة لؤلعوام 2010 - 2007

الرؤٌة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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االرتقاء بتطبٌق المفهوم العلمً إلدارة المعرفة داخل السلطة ,للوصول إلى
مؤسسة تكون المعرفة فٌها محصورة ومعروفة و متجددة ومتاحة للجمٌع بما ٌساعد
على تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة العامة للسلطة المرتبطة باألهداف الوطنٌة.

الرسالة :
تنظٌم إدارة المعرفة فً السلطة من خالل حصر الموجودات المعرفٌة داخل
السلطة ,مواكبة التطورات والتغٌرات التكنولوجٌة ,زٌادة وعً الموظفٌن بالمعرفة,
بهدف تسهٌل عملٌات تولٌد المعرفة ,نشرها وتبادلها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحلٌل الرباعً : SWOT Analysis
نقاط القوة:











أنظمة فنٌة  ,مالٌة وإدارٌة حدٌثة مثل FAS, GIS
وجود خبرات متمٌزة فً السلطة
توفر إمكانٌات فنٌة وأجهزة متطورة
لدى السلطة وثائق قٌمة ومعلومات عن الروافد وقطاع المٌاه فً وادي األردن ووجود
خطة معلومات متكاملة لقطاع المٌاه
توفٌر تدرٌب داخلً وخارجً فً السلطة
مشارٌع السلطة ٌتم إنجازها من قبل استشارًٌن عالمٌٌن مما أثرى الخبرة لدى السلطة
(خبرات عالمٌة)
وجود االنترنت للحصول على المعلومة المطلوبة
وجود خبرات متنوعة فً قسم ITفً مختلف المجاالت
مواكبة التطورات التكنولوجٌة والمعلوماتٌة
نقل وحدة تكنولوجٌا المعلومات الى الوزارة


















التهدٌدات (الخارجٌة):

الفرص:



نقاط الضعف:
تقادم الكفاءات وهجرتها خارج السلطة وعدم وجود الصف الثانً والثالث لتبادل المعرفة
وعدم توفر خطة إحالل وظٌفً وعدم وجود حافز ٌشجع على االنتماء الوظٌفً
عدم الوعً لدى الموظفٌن باألنظمة المعلوماتٌة على مستوى الموظفٌن بشكل عام
ضعف فً نشر المعلومة وعدم وجود نشرة إخبارٌة داخل السلطة أو خارجٌة
عدم االستفادة من اإلمكانٌات التكنولوجٌة المتوفرة مثل البرٌد االلكترونً والشبكة الداخلٌة
عدم االهتمام بتطوٌر األجهزة والبرامج فً المناطق النائٌة والمواقع والتركٌز على المركز
واإلدارة فقط
عدم الوعً من قبل جزء من الموظفٌن باألنظمة والتعلٌمات
عدم توثٌق الخبرات بعد الحصول على الدورات الخارجٌة والداخلٌة
عدم توفر مٌزانٌة مناسبة للدورات التدرٌبٌة
عد م حصر الموجدات المعرفٌة (الضمنٌة والصرٌحة) وتشتت المعلومة فً مواقع
مختلفة
عدم وجود إستراتٌجٌة للمعرفة
ضعف التواصل وتبادل الخبرات بٌن األقسام والمدٌرٌات المختلفة وضعف الثقافة المعرفٌة
عدم توفر أنظمة حماٌة مناسبة وكافٌة لألنظمة
نقل وحدة تكنولوجٌا المعلومات الى الوزارة


االستفادة من جائزة الملك عبدا هلل الثانً فً بناء أنظمة متمٌزة
الحكومة االلكترونٌة والتنسٌق مع الشركاء الرئٌسٌن فً الحكومة االلكترونٌة للمراقبة
والتطبٌق المستمر
االستفادة من المنظمات الدولٌة فً دعم السلطة وتوفٌر المعرفة
أهمٌة قطاع المٌاه ودعم الدولة المستمر له






قدرة المؤسسات الخارجٌة على استقطاب الخبرات والكفاءات وإفراغ السلطة منها لعدم
قدرتها على المنافسة
تخفٌض الموازنة الخاصة بالسلطة وخصوصا ً نقص األموال الالزمة للتشغٌل والصٌانة
الكلفة العالٌة للتطوٌر المعرفً ألمعلوماتً وحقوق المؤلف
التغٌرات فً قطاع  ITوعدم القدرة على المالحقة السرٌعة و ارتفاع التكالٌف لألنظمة
المعرفٌة
التغٌرات السٌاسٌة واالقتصادٌة الخارجٌة المتالحقة
 عدم تجاوب وتعاون المؤسسات الخارجٌة مع السلطة

األهداف اإلستراتٌجٌة:
 .1تبادل المعلومات التً تم الحصول علٌها من خالل الدورات التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة خالل األربع سنوات القادمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .2نشر الوعً لدى جمٌع موظفً السلطة باألنظمة والتعلٌمات الخاصة بالسلطة خالل أربع سنوات.
 .3تطوٌر األجهزة فً المناطق النائٌة خالل األربع سنوات القادمة.
 .4إٌجاد برٌد الكترونً لكل موظف له جهاز فً السلطة خالل األربع سنوات القادمة.
 .5إٌصال جمٌع األجهزة على الشبكة الداخلٌة للسلطة خالل األربع سنوات القادمة بما فٌها أجهزة األغوار.
 .6إٌجاد أنظمة حماٌة الكترونٌة على األجهزة والبرامج والبٌانات خالل األربع سنوات القادمة.
 .7وضع خطة لنقل المعرفة إلى الكوادر.
 .8حصول جمٌع الموظفٌن الذٌن تستوجب طبٌعة عملهم استعمال الكمبٌوتر على رخصة قٌادة دولٌة على األقل خالل السنوات
األربع المقبلة.
 .9تحسٌن نشر المعلومات وإٌجاد نشرة إخبارٌة داخل السلطة وخارجها
 .10حصر الموجدات المعرفٌة الصرٌحة بشكل كامل خالل أربع سنوات
 .11حصر المعرفة الضمنٌة
 .12ربظ انسهطت يع انحكىيت االنكخزوَُت خالل األربع سُىاث انمبديت.
.13انحصىل عهً انًعزفت يٍ انًُظًبث وانهُئبث.
 .14إطالق يىلع االَخزَج انخبرجٍ انخبص ببنسهطت خالل األربع سُىاث انمبديت.
 .15إَشبء وحذة خبصت ببنخذرَب

االستراتٌجٌات:





توثٌق مادة الدورات التً سٌقوم كل موظف بالحصول علٌها ووضعها فً مكان بحٌث ٌسهل الوصول إلٌها.
عمل دورات للموظفٌن لآلخرٌن من قبل الموظفٌن الذٌن حصلوا على الدورات داخل مقر السلطة.
نشر المادة العلمٌة على موقع االنترنت الداخلً للسلطة.
نشر األنظمة والتعلٌمات على موقع االنترنت الداخلً الخاص بالسلطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إعداد ثالث نشرات سنوٌا ً تتعلق باألنظمة والتعلٌمات ونشرها على الموظفٌن.
شراء أجهزة كمبٌوتر حدٌثة للمناطق النائٌة.
استبدال البرمجٌات القدٌمة ببرمجٌات حدٌثة ومتطورة.
حصر عدد الموظفٌن الذٌن ال ٌوجد لهم برٌد الكترونً داخلً وأسمائهم ووظٌفتهم ومركز عملهم.
إنشاء برٌد الكترونً للموظفٌن الذٌن ال ٌوجد لهم برٌد الكترونً.
إٌصال األجهزة على الشبكة الداخلٌة للسلطة.
إٌجاد اسم مستخدم لكل مستخدم على الجهاز وعلى البرنامج الذي ٌعمل به.
تحدٌد صالحٌات كل مستخدم على جهازه وعلى البرنامج الذي ٌعمل به.
تحدٌد األنظمة والبرمجٌات التً ال ٌتواجد علٌها أنظمة حماٌة ومن ثم توفٌر انظمة حماٌة لهذه البرمجٌات.
عمل خطة تدرٌب للكوادر المعٌنة ولمدة أربع سنوات فً مجال عملهم.
االستمرار في خطة تدرٌب جمٌع الموظفٌن للحصول على الرخصة الدولٌة خالل األربع سنوات القادمة
وضع خطت حذرَب نألَظًت انًخخهفت وحسب احخُبجبث انعًم خالل األربع سُىاث انمبديت.
نشر المعلومات بجمٌع أنواعها على الموقع الداخلً بعد استكماله
عمل نشرات إخبارٌة ونشرها على الموقع الداخلً والخارجً كل ثالث أشهر نشرة
تفعٌل نظام أرشفة االلكترونً .

االستراتٌجٌات:






استكمال إدخال الوثائق على الموقع الداخلً
حصر المعرفة الضمنٌة وتحوٌل الممكن منها إلى معرفة صرٌحة كلما كان ذلك ممكنا ً خالل السنوات األربع القادمة
حجهُز انبُُت انخحخُت وانبشزَت.
االحصبل وانخُسُك يع انحكىيت االنكخزوَُت.
االحصبل يع انًُظًبث وانهُئبث انعهًُت وانثمبفُت نهحصىل عهً انًعزفت انًخخصصت فٍ انًجبالث انخٍ حهى انسهطت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يُح يىظف سهطت وادٌ األردٌ انًسؤول عٍ حصًُى انًىلع صالحُبث انخعذَم عهً انصفحبث انخبصت ببنًىلع انخبرجٍ
نهسهطت.
إعذاد خبرطت انًىلع وإعذاد انًىلع بُبء عهُهب.
حىسُع انبُبَبث انًىجىدة عهً انًىلع انحبنٍ.
إَشبء وحذة خبصت ببنخذرَب فٍ انسهطت
يخببعت خطت االحخُبجبث انخذرَبُت انخبصت بىحذة انخذرَب وانخطىَز
يخببعت عًم وحذة انخذرَب وانخطىَز واَعمبد انذوراث انذاخهُت وانخبرجُت ،وارحببطهب بخطت االحخُبجبث انخذرَبُت.

توزٌع األهداف واالستراتٌجٌات (مصفوفة اإلستراتٌجٌة):
رقم الهدف

األهداف

االستراتٌجٌات

مبررات األهداف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهدف االول  .1تبادل المعلومات التً تم الحصول علٌها
من خالل الدورات التدرٌبٌة الداخلٌة
والخارجٌة خالل األربع سنوات القادمة.







الهدف الثانً  .2نشر الوعً لدى جمٌع موظفً السلطة
باألنظمة والتعلٌمات الخاصة بالسلطة خالل
أربع سنوات.





الهدف
الثالث

 .3تطوٌر األجهزة فً المناطق النائٌة خالل
األربع سنوات القادمة





توثٌق مادة الدورات التً
سٌقوم كل موظف بالحصول
علٌها ووضعها فً مكان
بحٌث ٌسهل الوصول إلٌها.
عمل دورات للموظفٌن
اآلخرٌن من قبل الموظفٌن
الذٌن حصلوا على الدورات
داخل مقر السلطة.
نشر المادة العلمٌة على
موقع االنترنت الداخلً
للسلطة.

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم توثٌق الخبرات بعد
الحصول على الدورات
الخارجٌة والداخلٌة

نشر األنظمة والتعلٌمات على
موقع االنترنت الداخلً
الخاص بالسلطة.
إعداد ثالث نشرات سنوٌا ً
تتعلق باألنظمة والتعلٌمات
ونشرها على الموظفٌن.

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم الوعً من قبل جزء من
الموظفٌن باألنظمة والتعلٌمات

شراء أجهزة كمبٌوتر
حدٌثة للمناطق
النائٌة.
استبدال البرمجٌات القدٌمة
ببرمجٌات حدٌثة ومتطورة.

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم االهتمام بتطوٌر األجهزة
والبرامج فً المناطق النائٌة
والتركٌز على المركز واإلدارة
فقط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهدفٌن
الرابع
والخامس

 .4إٌجاد برٌد الكترونً لكل
موظف له جهاز فً السلطة
خالل األربع سنوات
القادمة.
 .5إٌصال جمٌع األجهزة على
الشبكة الداخلٌة للسلطة
خالل األربع سنوات القادمة
بما فٌها أجهزة األغوار.

الهدف
السادس

 .6إٌجاد أنظمة حماٌة الكترونٌة على
األجهزة والبرامج والبٌانات خالل األربع
سنوات القادمة

الهدف
السابع

 .7وضع خطة لنقل المعرفة الى الكوادر















حصر عدد الموظفٌن الذٌن ال
ٌوجد لهم برٌد الكترونً
داخلً وأسمائهم ووظٌفتهم
ومركز عملهم.
إنشاء برٌد الكترونً
للموظفٌن الذٌن ال ٌوجد لهم
برٌد الكترونً.
إٌصال األجهزة على الشبكة
الداخلٌة للسلطة.
إٌجاد اسم مستخدم لكل
مستخدم على الجهاز وعلى
البرنامج الذي ٌعمل به.
تحدٌد صالحٌات كل مستخدم
على جهازه وعلى البرنامج
الذي ٌعمل به.
تحدٌد األنظمة والبرمجٌات
التً ال ٌتواجد علٌها أنظمة
حماٌة ومن ثم توفٌر أنظمة
حماٌة لهذه البرمجٌات.
عمل خطة لنقل المعرفة
للكوادر المعٌنة ولمدة أربع
سنوات فً مجال عملهم

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم االستفادة من اإلمكانٌات
التكنولوجٌة المتوفرة مثل
البرٌد االلكترونً والشبكة
الداخلٌة

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم توفر أنظمة حماٌة وكافٌة
لؤلنظمة

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
تقادم الكفاءات وهجرتها خارج
السلطة وعدم وجود الصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهطت وادٌ األردٌ -إعذاد فزَك عًم يعُبر انًعزفت
13
انخطت اإلسخزاحُجُت إلدارة انًعزفت نألعىاو ( )2010 -2007

الهدف
الثامن

.8حصول جمٌع الموظفٌن الذٌن تستوجب
طبٌعة عملهم استعمال الكمبٌوتر على
رخصة قٌادة دولٌة على األقل خالل الخمس
سنوات المقبلة.

الهدف
التاسع

 .9تحسٌن نشر المعلومات وإٌجاد نشرة
إخبارٌة داخل السلطة وخارجها











الثانً والثالث لتبادل المعرفة
وعدم توفر خطة إحالل وظٌفً
وعدم وجود حافز ٌشجع على
االنتماء الوظٌفً
االستفادة من فرصة الحكومة
االلكترونٌة والتنسٌق مع
الشركاء الرئٌسٌن فً
الحكومة االلكترونٌة للمراقبة
والتطبٌق المستمر

عمل خطة تدرٌب
للكوادر ولمدة أربع
سنوات فً مجال
عملهم
االستمرار ف ي خطة تدرٌب
جمٌع الموظفٌن للحصول
على الرخصة الدولٌة خالل
األربع سنوات القادمة
وضع خطة تدرٌب لؤلنظمة
المختلفة وحسب احتٌاجات
العمل خالل األربع سنوات
القادمة
من نقطة الضعف فً التحلٌل
نشر المعلومات بجمٌع
الرباعً:
أنواعها على الموقع الداخلً
ضعف فً نشر المعلومة وعدم
بعد استكماله
عمل نشرات إخبارٌة ونشرها وجود نشرة إخبارٌة داخل السلطة
أو خارجها
على الموقع الداخلً
والخارجً كل ثالث أشهر
نشرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهدف
العاشر

.10حصر الموجدات المعرفٌة الصرٌحة
بشكل كامل خالل أربع سنوات

الهدف
الحادي عشر

.11حصر المعرفة الضمنٌة





انهذف انثبٍَ .12ربظ انسهطت يع انحكىيت االنكخزوَُت
خالل األربع سُىاث انمبديت.
عشز







انهذف انثبنث 13انحصىل عهً انًعزفت يٍ انًُظًبث
وانهُئبث
عشز

انهذف انزابع  .14إطالق يىلع االَخزَج انخبرجٍ انخبص
ببنسهطت خالل األربع سُىاث انمبديت.
عشز

تفعٌل نظام أرشفة االلكترونً
.
استكمال إدخال الوثائق على
الموقع الداخلً

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم حصر الموجودات المعرفٌة
(الضمنٌة والصرٌحة) وتشتت
المعلومة فً مواقع مختلفة

حصر المعرفة
الضمنٌة وتحوٌل
الممكن منها الى
معرفة صرٌحة خالل
السنوات األربع
القادمة
حجهُز انبُُت انخحخُت
وانبشزَت
االحصبل وانخُسُك يع
انحكىيت االنكخزوَُت

من نقطة الضعف فً التحلٌل
الرباعً:
عدم حصر الموجودات المعرفٌة
(الضمنٌة والصرٌحة) وتشتت
المعلومة فً مواقع مختلفة

 االحصبل يع انًُظًبث
وانهُئبث انعهًُت وانثمبفُت
نهحصىل عهً انًعزفت
انًخخصصت فٍ انًجبالث انخٍ
حهى انسهطت
 يُح يىظف سهطت وادٌ األردٌ
انًسؤول عٍ حصًُى انًىلع
صالحُبث انخعذَم عهً انصفحبث
انخبصت ببنًىلع انخبرجٍ

االستفادة من فرصة الحكومة
االلكترونٌة والتنسٌق مع
الشركاء الرئٌسٌن فً الحكومة
االلكترونٌة للمراقبة والتطبٌق
المستمر
االسخفبدة يٍ فزصت االسخفبدة
يٍ انًُظًبث انذونُت فٍ دعى
انسهطت وحىفُز انًعزفت فٍ
انخحهُم انزببعٍ
يٍ َمبط انضعف فٍ انخحهُم
انزببعٍ وانخٍ حشُز انً عذو
االسخفبدة يٍ اإليكبَُبث
انخكُىنىجُت وعذو انىعٍ يٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نهسهطت.
 إعذاد خبرطت انًىلع وإعذاد
انًىلع بُبء عهُهب.
 حىسُع انبُبَبث انًىجىدة عهً
انًىلع انحبنٍ.

انهذف
انخبيس
عشز

 .15إَشبء وحذة خبصت ببنخذرَب







لبم جزء يٍ انًىظفٍُ ببألَظًت
وانخعهًُبث وضعف انخىاصم
وحببدل انخبزاث بٍُ األلسبو
وانًذَزَبث انًخخهفت وضعف
انثمبفت انًعزفُت وانضع ف فٍ
َشز انًعهىيت وعذو انىعٍ نذي
انًىظفٍُ ببألَظًت انًعهىيبحُت
عهً يسخىي انًىظفٍُ بشكم
عبو

إَشبء وحذة خبصت
ببنخذرَب فٍ انسهطت
يخببعت خطت
االحخُبجبث انخذرَبُت
انخبصت بىحذة
انخذرَب وانخطىَز
يخببعت عًم وحذة
انخذرَب وانخطىَز
واَعمبد انذوراث
انذاخهُت وانخبرجُت،
وارحببطهب بخطت
االحخُبجبث انخذرَبُت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهطت وادٌ األردٌ -إعذاد فزَك عًم يعُبر انًعزفت
16
انخطت اإلسخزاحُجُت إلدارة انًعزفت نألعىاو ( )2010 -2007

خطة العمل :Action Plan
األهداف

االستراتٌجٌات

اإلجراءات

جهة
التنفٌذ

.1تبادل
المعلومات
التً تم
الحصول
علٌها من
خالل
الدورات
التدرٌبٌة
الداخلٌة
والخارجٌة
خالل األربع

توثٌق مادة
الدورات التً
سٌقوم كل
موظف
بالحصول
علٌها
ووضعها فً
مكان بحٌث
ٌسهل الوصول
إلٌها

توثٌق مادة
الدورات
التً سٌقوم
كل موظف
بالحصول
علٌها
ووضعها فً
مكان بحٌث
ٌسهل
الوصول
إلٌها

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة

الموارد المطلوبة للتنفٌذ
بشري

X

مالٌة

تكنولوجٌة

X

مدة
التنفٌذ
باألشهر

نسبة االنجاز المحقق
2010-2007

مستمر
 %20عن جميع المديريات

مؤشرات األداء

وثائق الكترونٌة
ورقٌة تحتوي
مادة الدورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سنوات
القادمة

.2نشر
الوعً لدى
جمٌع
موظفً
السلطة
باألنظمة
والتعلٌمات
الخاصة
بالسلطة
خالل أربع
سنوات

.3تطوٌر
األجهزة فً
المناطق
النائٌة خالل
األربع
سنوات
القادمة

عمل دورات
للموظفٌن
اآلخرٌن من
قبل الموظفٌن
الذٌن حصلوا
على الدورات
داخل مقر
السلطة
نشر المادة
العلمٌة على
موقع االنترنت
نشر األنظمة
والتعلٌمات
على موقع
االنترنت
الداخلً
الخاص
بالسلطة
توزٌع
القوانٌن
واألنظمة
والتعلٌمات
ونشرها على
الموظفٌن
شراء أجهزة
كمبٌوتر حدٌثة
للمناطق
النائٌة
استبدال
البرمجٌات
القدٌمة
ببرمجٌات
حدٌثة
ومتطورة

تنسٌق
إجراء
الدورات
بٌن
الموظفٌن

النشر
لجمٌع
األنظمة

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة

X

X

مستمر

IT

X

X

مستمر

IT

X

X

مستمر

%23

وجود المادة
العلمًة على
موقع االنترنت

%100

%100
اإلعداد
والنشر

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة

وضع
موازنة
للتحديث

IT

وضع
موازنات
لشراء
البرمجٌات

IT

X

X

X

مستمر

%8
X

X

X

وثائق بالدورات
التً تم تدرٌسها

48

نشر األنظمة
والتعلٌمات عبر
الوسائل
المختلفة
(التعامٌم)
توزٌع ونشر
الكودات
المتعلقة
بالقوانٌن
واالنظمة التً
تنظم عمل
السلطة
زٌادة عدد
أجهزة
الكمبٌوتر فً
السلطة

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة
X

X

X

48

وجود برمجٌات
حدٌثة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.4إٌجاد برٌد
الكترونً لكل
موظف له
جهاز خالل
األربع
سنوات
القادمة

.5إٌصال
جمٌع
األجهزة على
الشبكة
الداخلٌة
للسلطة خالل
األربع
سنوات
القادمة بما
فٌها أجهزة
األغوار

حصر عدد
الموظفًن
الذٌن ال ٌوجد
لهم برٌد
الكترونً
داخلً
وأسمائهم
ووظٌفتهم
ومركز عملهم
إنشاء برٌد
الكترونً
للموظفٌن
الذٌن ال ٌوجد
لهم برٌد
الكترونً

إٌصال األجهزة
على الشبكة
الداخلٌة
للسلطة

تجهٌز
كشف بعدد
الموظفٌن
الذٌن ال
ٌوجد لهم
برٌد
الكترونً
داخلً
وأسمائهم
ووظٌفتهم
ومركز
عملهم
إنشاء برٌد
الكترونً
للموظفًن
الذٌن ال
ٌوجد لهم
برٌد
الكترونً
إٌصال
األجهزة
على الشبكة
الداخلٌة
للسلطة من
خالل توفٌر
اإلمكانٌات
الفنٌة

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة

IT

X

X

تقرٌر بعدد
الموظفٌن الذٌن
ال ٌوجد لهم
برٌد الكترونً
والذٌن ٌوجد
لهم برٌد
الكترونً

48

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة
IT

IT

X

X

X

X

X

48

48

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة

وجود برٌد
الكترونً لكل
الموظفٌن الذٌن
ٌتعاملون مع
أجهزة
الحاسوب

أن تكون جمٌع
األجهزة
موصولة على
الشبكة الداخلٌة
للسلطة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إٌجاد اسم
مستخدم لكل
مستخدم على
الجهاز وعلى
البرنامج الذي
ٌعمل به
.6إٌجاد
أنظمة حماٌة
الكترونٌة
على األجهزة
والبرامج
والبٌانات
خالل األربع
سنوات
القادمة

.7وضع
خطة لنقل
المعرفة إلى
الكوادر

تحدٌد
صالحٌات كل
مستخدم على
جهازه وعلى
البرنامج الذي
ٌعمل به

تحدٌد األنظمة
والبرمجٌات
التً ال ٌتواجد
علٌها أنظمة
حماٌة ومن ثم
توفٌر أنظمة
حماٌة لهذه
البرمجٌات
عمل خطة
لنقل المعرفة
للكوادر
المعٌنة ولمدة
أربع سنوات
فً مجال
عملهم

إٌجاد اسم
مستخدم لكل
مستخدم
على الجهاز
وعلى
البرنامج
الذي ٌعمل
به
تحدٌد
صالحٌات
كل مستخدم
على جهازه
وعلى
البرنامج
الذي ٌعمل
به
تحدٌد
األنظمة
والبرمجٌات
التً ال
ٌتواجد
علٌها أنظمة
حماٌة ومن
ثم توفٌر
أنظمة
حماٌة لهذه
البرمجٌات
عمل خطة
لنقل
المعرفة
للكوادر
المعٌنة
ولمدة ثالث
سنوات فً
مجال عملهم

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة
IT

X

X

48

وجود اسم
مستخدم لكل
مستخدم على
الجهاز وعلى
البرنامج الذي
ٌعمل به

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة
IT

X

X

وجود صالحٌات
المستخدمٌن

48

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة

IT

X

X

X

وجود أنظمة
حماٌة

48

%70
المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة

X

X

X

مستمر

عدد الموظفٌن
المشاركٌن فً
الدورات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.8حصول
جمٌع
الموظفٌن
الذٌن
تستوجب
طبٌعة عملهم
استعمال
الكمبٌوتر
على رخصة
قٌادة دولٌة
على األقل
خالل
السنوات
األربع
المقبلة

.9تحسٌن
نشر
المعلومات
وإٌجاد نشرة
إخبارٌة داخل
السلطة
وخارجها

عمل خطة
تدرٌب للكوادر
ولمدة أربع
سنوات فً
مجال عملهم
االستمرار فً
خطة تدرٌب
جمٌع
الموظفٌن
للحصول على
الرخصة
الدولٌة خالل
األربع سنوات
القادمة
وضع خطة
تدرٌب لألنظمة
المختلفة
وحسب
احتٌاجات
العمل خالل
األربع سنوات
القادمة
نشر
المعلومات
بجمٌع أنواعها
على الموقع
الداخلً بعد
استكماله
عمل نشرات
إخبارٌة
ونشرها على
الموقع
الداخلً
والخارجً كل
ثالث اشهر
نشرة

وضع خطة
ووضع
المخصصات
السنوٌة

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة

وضع
المخصصات
الستمراري
ة
خطة
التدرٌب

صفر%
X

X

X

60

وجود خطة
لتدرٌب الكوادر

%7
قسم
التدرٌب
والتطوٌر

X

X

X

60

وضع خطة
ورصد
المخصصات

قسم
التدرٌب
والتطوٌر

X

X

X

48

استكمال
الموقع
والنشر

IT

X

X

مستمر

عدد الموظفٌن
المشاركٌن فً
الدورات

%100
وجود الخطة
التدرٌبٌة

%100

نوفر كافة
المعلومات على
الموقع

%100
تحضٌر
النشرات
ونشرها

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة +
IT

X

X

مستمر

وجود نشرة كل
ثالث اشهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهطت وادٌ األردٌ -إعذاد فزَك عًم يعُبر انًعزفت
21
انخطت اإلسخزاحُجُت إلدارة انًعزفت نألعىاو ( )2010 -2007

.10حصر
الموجودات
المعرفٌة
الصرٌحة
بشكل كامل
خالل أربع
سنوات

.11حصر
المعرفة
الضمنٌة

.12ربط
السلطة مع
الحكومة
االلكترونٌة
خالل األربع
سنوات
القادمة

.13الحصول
على المعرفة
من
المنظمات
والهٌئات

تفعٌل نظام
األرشفة
االلكترونً

وضع
المخصصات
وتوفٌر
الكادر
واألجهزة

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة +
IT

استكمال إدخال
الوثائق على
الموقع
الداخلً

إدخال
الوثائق

IT

حصر المعرفة
الضمنٌة
وتحوٌل
الممكن منها
إلى معرفة
صرٌحة خالل
السنوات
األربع القادمة

التدرٌب
الداخلً من
أصحاب
المعرفة
الضمنٌة

المسئولٌن
عن إدارة
المعرفة +
IT

X

تجهٌز البنٌة
التحتٌة
والبشرٌة

وضع
المخصصات

الم سئولٌن
عن إدارة
المعرفة +
IT

X

االتصال
والتنسٌق مع
الحكومة
االلكترونٌة

التنسٌق مع
وزارة
االتصاالت
وربط مع
مؤسسات
حكومٌة
أخرى

IT

االتصال مع
المنظمات
والهٌئات
العلمٌة
والثقافٌة
للحصول على
المعرفة

وضع
مخصصات
واالتصال و
االشتراك
فً هذه
النشرات

X

X

X

X

X

مستمر

مستمر

 %70من وثائق عام  2010مؤرشفة وتم تفعٌل نظام االرشفة لألراضً
وشؤون الموظفٌن والدٌوان ومكتب االمٌن العام والشؤون القانونٌة

انتقل مع انتقال مدٌرٌة المعلومات الى وحدة االتصاالت وتكنولوجٌا المعلومات
فً الوزارة

X

X

تم توزٌع استبٌان لغاٌات حصر المعرفة الضمنٌة
تفرٌغ بٌانات االستبٌان هً قٌد العمل حالٌا ً

مستمر

نسبة الوثائق
المؤرشفة

توفر كافة
الوثائق على
الموقع

نسبة ورش
العمل والتدرٌب
الداخلً

تم انشاء قسم الحكومة االلكترونٌة فً السلطة تابع لوحدة التخطٌط
X

X

X

X

X

X

X

مستمر

مستمر

نسبة اإلنفاق
-

التنسٌق مستمر مع الحكومة االلكترونٌة
ربط كامل مع الحكومة االلكترونٌة
ٌوجد حالٌا ربط بٌن السلطة ووزارة العدل
ٌوجد حالٌا ربط بٌن السلطة ودائرة االراضً والمساحة

-

الحصول على المعلومات من شبكة االنترنت بشكل شخصً
الحصول على نشرات ودورٌات من بعض الجهات العلمٌة

وثائق تتعلق
باالتصال

مستمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.14إطالق
موقع
االنترنت
الخارجً
الخاص
بالسلطة
خالل األربع
سنوات
القادمة

.15إَشبء
وحذة خبصت
ببنخذرَب

المتخصصة
فً المجاالت
التً تهم
السلطة
منح موظف
سلطة وادي
األردن
المسؤول عن
تصمٌم الموقع
صالحٌات
التعدٌل على
الصفحات
الخاصة
بالموقع
الخارجً
للسلطة
إعداد خارطة
الموقع إعداد
الموقع بناء
علٌها
توسٌع
البٌانات
الموجودة على
الموقع الحالً
إنشاء وحدة
خاصة
بالتدرٌب فً
السلطة

%100

IT

X

X

3

IT

x

x

36

IT

X

X

مستمر

%100

وجود صالحٌات
للتعدٌل على
الصفحات
الخاصة بالموقع
الخارجً
للسلطة
للموظف
المسؤول عن
تصمٌم الموقع
وجود الموقع
وتحدٌثه
وتطوٌره
باستمرار

مستمر

x

x

تحدٌث البٌانات
باستمرار
تم انشاء قسم تنمٌة الموارد البشرٌة فً مدٌرٌة الموارد البشرٌة بالتنسٌق مع
وزارة تطوٌر القطاع العام

وجود وحدة
خاصة بالتدرٌب
فً السلطة
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متابعة خطة
االحتٌاجات
التدرٌبٌة
الخاصة بوحدة
التدرٌب
والتطوٌر فً
السلطة
متابعة عمل
وحدة التدرٌب
والتطوٌر
وانعقاد
الدورات
الداخلٌة
والخارجٌة
وارتباطها
بخطة
االحتٌاجات
التدرٌبٌة

ٌ( %100وجد خطة لالحتٌاجات التدرٌبٌة)

x

x

x

x

مستمر

وجود خطة
لالحتٌاجات
التدرٌبٌة

عدد الدورات
الداخلٌة
والخارجٌة
( ٌوجد جدول
ٌوضح الدورات
الداخلٌة التً
نفذت خالل عام
)2010
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نموذج تقٌٌم ومراجعة إستراتٌجٌة المعرفة:
الهدف ()1

تبادل المعلومات التً تم الحصول علٌها من خالل الدورات التدرٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة خالل الخمس سنوات القادمة

اإلستراتٌجٌة

توثٌق مادة الدورات التً سٌقوم كل موظف بالحصول علٌها ووضعها فً مكان بحٌث ٌسهل الوصول إلٌها

اإلجراءات

التارٌخ
المتوقع
لالنجاز

مؤشرات
االنجاز

العمل المنجز

نسبة
االنجاز

أسباب عدم االنجاز

اإلجراءات التصحٌحٌة
والوقائٌة
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