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 شكر وتقد�ر 

التواصل جمع البيانات و و   التنسيق  السيدات والسادة في الدول األعضاء على الجهود المبذولة في   تشكر اإلسكوا 
السيد زروقي لعرج مة، وهم:  ملء االستمارات المختلفة للمؤّشر وإبداء المالحظات القي� ل  الوطنية   مع المؤسسات 

 ،) العراق   التخطيط،   وزارة (  الكاظم   عبد  عباس  السيد و   ،) وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية، الجزائر ( 
 ماجد علي الحيدرالسيد و ،  ) قتصاد الرقمي والريادة، األردن اال وزارة  (  محمد العدايله والسيد    ديما النهار السيدة و 
الجهاز المركزي لتكنولوجيا (   والسيد عبد الكريم فوزان ،  ) ، المملكة العربية السعودية هيئة الحكومة الرقمية ( 

حمد   السيد و ،  )لبنان  اإلدارية،  التنمية   ن و لشؤ   الدولة  وزير  مكتب ( عامر صياغة  السيد و ،  )الكويت   ، ت المعلوما
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا (  مرجانة   فادي   والسيد ، ) ُعمان  المعلومات، النقل واالتصاالت وتقنية    وزارة( الشكيلي  

السيدة و ،  ) ، قطراالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزارة  (   السيد سلمان البستكيو ،  ) فلسطين دولة  المعلومات، 
، والسيد رياض )وزارة االتصاالت والتقانة، الجمهورية العربية السورية ( محّمد علي  والسيد محّمد   ميسون ياسين 

هيئة تنظيم االتصاالت (  والسيد عبد الرحمن نذير   العليلي   حمدأ   السيدو ،  ) رئاسة الوزراء، تونس ( الوسالتي  
، والسيد يوسف )الهيئة العامة للمعلومات، ليبيا ( ، والسيد منير العدل  ) ، اإلمارات العربية المتحدة حكومة الرقميةوال 

، ل الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارةوّ وزارة التح ( ، والسيد يحيى ماسيرا )وكالة التنمية الرقمية، المغرب ( غالبي  
المركز القومي ( ميساء حسن  ر ، والسيدة  ) تكنولوجيا، الصومال وال  وزارة االتصاالت (، والسيد طاهر نور  )موريتانيا 

 .) اليمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي،  ( ، والسيدة ربى العوذلي )للمعلومات، السودان 

باإلشراف   قام، واإلسكوا في والتكنولوجيا المعلومات ومجتمع اإلحصاءات مجموعةإعداد هذا التقرير في  جرى
  من التكنولوجياالمستشار اإلقليمي حول  العّوا، نّواروالمتابعة السيد محمد  والتنسيقهذا التقرير عداد إعلى 
باالشراف العام على   قامو. باحث مساعد نهار، دمحمّ  السيد اإلسكوا جهة من إعداده في وشارك التنمية، أجل

 لتكنولوجيا في اإلسكوا. ومجتمع المعلومات وا اتاإلحصاءد. حيدر فريحات، مدير مجموعة المشروع 

 فريُق سكوا في اإل هذه المنصة تطويرل على مِ عَ و .GEMSر مؤّش رقمية لجمع بيانات ة اعتمدت النتائج على منّص 
وني طنوس، بإشراف السادة  طنأو قراقيره،عبد السالم والسيدات والسادة: لمى األحمد،  برمجي، ضمّ  عملٍ 

السيدة خديجة منصور والسيد هادي رضوان في المتابعة  أسهمت كما  ا.سامر زكّ و،  قزعوربرنارد و ،مارون خوري
التقرير بشكله الحالي.سكوا بإخراج وقام قسم خدمات المؤتمرات في اإل لهذا المشروع. دارياإلوالدعم 
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 الرئيسية  الرسائل

 

المقّيمة سنويًا إلى زيادة االعتماد على الخدمات الحكومية   والمؤسساتتشير زيادة عدد الخدمات  •
اإللكترونية في المنطقة العربية من جهة، وإلى اتساع تغطية المؤشر وطنيًا عبر إشراك المزيد من 

 . المؤسسات المختلفة من جهة أخرى

شؤون الداخلية.  المالي والتعليمي وفي مجال ال ينارتفاع نسبة الخدمات الحكومية الرقمية في القطاع  •
نتيجًة  استخدام الخدمات الرقمية في هذه القطاعات  مععلى تأقلم األفراد والمؤسسات   ذلكيدّل و
انحسار الجائحة ودخول المنطقة العربية مع  استمرّ والذي  ،19-الذي فرضته جائحة كوفيد لواقعل

 . مرحلة التعافي من آثارها

يظهر دعم الجهود المبذولة لرقمنة المزيد من الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، حيث  ينبغي •
. ويمكن التمييز بين بين مختلف الدول العربية فجوة في نضوج الخدمات الحكومية الرقميةاتساع ال

ة م، ومجموع م جدًا، ومجموعة النضوج المتقدّ رئيسية هي: مجموعة النضوج المتقدّ  مجموعات أربع
النضوج المتوسط، ومجموعة النضوج المبكر، ولكل منها سرعتها الخاصة وسياقها الوطني في التحّول  

 الرقمي.
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 ة ـمقدم 

في زيادة كفاءة العمل الحكومي، والحّد من الهدر اليوم  الرقمية ال يخفى الدور الذي تؤديه الخدمات الحكومية
 حالة الرقمية  الحكومة زتعزّ   وفي الواقع،. النمو االقتصاديتحقيق ة، والشفافية، وتمكين المساءلتعزيز ووالفساد، 
  ًا فينقصيواجهون   الذينالمهّمشين أو  ألشخاصا أو الخاصة، األوضاع ذات لدوليتعلق با  ما في حتى المساواة

  المشاركة وفرص الخدمات توفيرالحكومي في زيادة  الرقمي تطبيق التحّوللتوسع في  يسهم او. اتالخدم
  إمكانية كل األفرادل ريوفّ  ما وهذا المحرومة، أو النائيةفيها المناطق  بما المجتمعاتكافة  في لألشخاص مباشرة

يقتصر أثر التحّول   وال.  أو غيرها من الوسائل الرقمية األكشاك من أو بيوتهم من  سواءً إلى الخدمات   الوصول
 التنمية أهداف من عدد تحقيق فيبفاعلية  أيضاً  فحسب، بل يسهم الخدمات تقديمعلى الحكومي الرقمي 

  ،)9 الهدف( واالبتكار ،)10و 8و 5 األهداف( الرقمي واإلدماج ،) 4 الهدف( الرقمية المعرفة  تعزيز مثل المستدامة،
 .)16 الهدف(  المؤسسات كفاءة وتعزيز

  استخدام سمحف. الحكوميالرقمي الدور المهم للتحّول  اً جليّ  19-كوفيد جائحة أظهرت ،2020 العام أوائل منذ
مع  والتفاعل الحضورية اللقاءات من الحدّ على الرغم من  الحكومية الخدماتات الرقمية باستمرار تقديم المنّص 

عبر  (ها بمختلف القنوات وتوفير  الرقمية الحكومية الخدمات تعزيز برزت ضرورةوالمؤسسات وجهًا لوجه. 
 زيادة رضا المستخدمينلتيسير استخدامها ول األفراد لجميع وإتاحتها )الةأو التطبيقات النقّ البوابات اإللكترونية 

 . بها وثقتهم

، تبّين أنها تقيس في المقام األول مدى توفر الخدمات احةالمترات الدولية بعد دراسة العديد من المؤّش و
عملت  لذا دون النظر إلى مدى نضوجها أو استخدامها أو رضا األفراد عن جودتها. من لكترونية  الحكومية اإل
ويره  قياس نضج الخدمات الحكومية اإللكترونية وتسليط الضوء على ما يمكن تطلأداة  تطويراإلسكوا على 

القرار في المنطقة العربية في وضع وتطوير الخطط  صانعي السياسات وواضعي على دعم  هاحرصًا منفيها، 
وزيادة   ها واستخدام تقديم الخدمات الحكومية الرقمية  والتحّول    تنفيذ هذا   لإلسراع فيالوطنية المناسبة 

الخدمة   تكون   أن  ، 1نضوج الخدمات الحكومية اإللكترونية والنّقالة ؤّشر لم وفقًا  ،ُيقصد بالنضجو. كفاءتها
األفراد واألعمال يستخدمها  أن  استخدامها، و   بشأن مرقمنة بكافة مراحلها وُمرفقة بحمالت تسويق وتوعية 

كون    2014في عام    GEMSر  ق مؤّش طلِ ا� قد  و  وأن تتوفر أدوات دعم وتواصل مباشرة لهم.  ، على نحٍو سليم 
 . فقطتوفر الخدمة قياس رات الدولية ال تغطي هذه الجوانب وتعتمد أكثر على معظم المؤّش 

 الدول من   دولةً   18لعام  هذا ا التقييم ل في    ت وشارك  . 2019عام  رابعة منذ ال ال ة  ر للمرّ تقييم هذا المؤّش  ي جر ي 
والسودان،   السورية،   العربية والجمهورية الجزائر،  و  وتونس، العربية المتحدة،    واإلمارات   األردن، :  هي األعضاء 

العربية   والمملكة والمغرب،   ، وليبيا   ولبنان، وقطر، والكويت،    فلسطين،   ودولة  وُعمان،   والعراق، والصومال، 
____________________________________________________________________________________________________ 

 . GEMS بمصطلح يلي ما  في  إليه وُيشار ،Government Electronic and Mobile Services Maturity index أي .1
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  وممثل التي أرسلها من االستمارات  ُجمعتويوّثق هذا التقرير البيانات التي   . اليمنو،  السعودية، وموريتانيا 
 نتائج التقييم على المستوَيين اإلقليمي والوطني. ب يفيدكما إلى اإلسكوا، كة الجهات الحكومية المشارِ 

قد تتوفر بعض الخدمات التي يمكن ف .الخدمات الحكومية  ال يغطي سوىر هذا المؤّش  وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
ر لكنها ال تدخل في إطار عمل مؤّش  ،السياحةيتعلق بخدمات النقل أو  ما فيسيما  ال ،تغطيتها من القطاع الخاص

GEMS. 
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 GEMSمؤّشر اإلطار المفاهيمي ل . 1

إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقّدمة عبر البوابات اإللكترونية والتطبيقات  GEMSر مؤّش يهدف 
السياسات لتوضيح   والقرار وواضع وصانع هالنّقالة في الدول العربية. وهو يرمي إلى توفير مقياس يستخدم

رات الدولية، والمتمّثلة في معرفة مدى تطّور الخدمة، واستخدامها نها العديد من المؤّش بيّ تبعض األبعاد التي ال 
 لة في الوصول إلى الجمهور.، وكذلك مدى الجهود الحكومية المبذوحيالهارضا المستخدم و

بحسب   اً صنف 11عة على موزّ  ،خدمًة حكومية ضرورية سواًء لألفراد أو لألعمال 84اختيار  ولتحقيق ذلك، تمّ 
الفرد في  هاتّم اختيار خدمات محّددة يحتاجف .د مبدأ دورة الحياة في اختيار هذه الخدماتمِ اعتُ  قد، و1الشكل 

 .إغالقها معامالتفي سير عملياتها ودارة إلو  تأسيسهاعند  المؤسسات هامختلف مراحل حياته، وتحتاج

 GEMSبمؤّشر أصناف الخدمات المشمولة  . 1الشكل  

 
services-mobile-and-electronic-https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2014/detail/government- :المصدر
index-maturity-ems)(g . 

https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2014/detail/government-electronic-and-mobile-services-(gems)-maturity-index
https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2014/detail/government-electronic-and-mobile-services-(gems)-maturity-index
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 .جمع البيانات قبل البدء بمرحلة اً سنويفُتراجع ر، قائمة الخدمات التي يغطيها المؤّش  يجري باستمرار تحديث
 ،)2022(، وفي العام الحالي 2020ر لعام من خدمات المؤّش خدمة  11 اسُتبدلت ،)2021(منصرم الفي العام و

في   ةواحتياجات المواطنين المستجدّ  روّ تتناسب مع التط ،أحدثأخرى خدمات خدمة ب 12 عناسُتعيض 
الخدمات على عدد من ع وتتوزّ  .1 رفقالم في للخدماتالكاملة القائمة  على االّطالع ويمكن. القطاعاتمختلف 

ر األداء الرئيسي  ومن الجدير بالذكر أنه قد تّم تطوير مؤّش  .1الجدول ن في مبيّ القطاعات المختلفة كما هو 
المتعلق بتوفر أدوات الدعم والتواصل لألفراد وإضافة الواقع االفتراضي كعامل إضافي مساعد لألفراد في  

 الحكومية. االستفادة من الخدمات 

 ر على القطاعات المؤّش  المغطاة فيلكترونية الحكومة اإلع خدمات توزّ  . 1الجدول  

 عدد الخدمات القطاع 

 9 النقل/المرور/الشرطة 

 15 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 5 العدل 

 3 السياحة 

 84 المجموع 

 ،)العرضجانب ( رهاوتطوّ  الخدمة رتوف�  قياسب عنىتُ  )2الشكل (أساسية  ركائز ثالثعلى   GEMSر مؤّش  يعتمد
  النهائي لمستهلكها الخدمة وصول قياس و ،)الطلبجانب ( حيالها المستخدم اورضالخدمة  استخدام قياسو
  نةمختلفة تظهر في اإلطار الخارجي للدائرة المبيّ  فئة  11 ضمن األساسيةالركائز  هذهُوّزعت و . )اإلدماججانب (

للركيزة   اً رمؤّش  15وُخّصص  ) KPI( اً رئيسي أداءٍ  رَ مؤّش  24 اعُتمدهذه الركائز الثالث،  لقياسو. 2الشكل  في
 .لثةللركيزة الثا اترمؤّش  ثالثة، ولركيزة الثانيةل اترمؤّش  ستةو ،األولى



5 

 

 داء الرئيسيةرات األع مؤّش وتوزّ  ،والفئات ساسية، والفرعية،بحسب الركائز األ GEMSبنية مؤّشر  . 2الشكل  

 
 ,GEMS Maturity Index Brochure (2014) :المصدر

ff0000a7ddb6-b2f8-6578-e97c-https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/519c5ec4 . 

 العمل يةآل

ت أتمتة  ر وركائزه المختلفة، تمّ م المؤّش يَ تحليلها وحساب قِ  ثمّ جمع البيانات  ية، ولتيسير عمل 2022في العام 
من   اً تغطي جميع مراحل العمل بدء )gems.unescwa.org(ة رقمية كامل من خالل تطوير منّص الآلية العمل ب

 رات. نتهاًء بحساب نتائج المؤّش اجمع البيانات من كافة المؤسسات الوطنية في الدول العربية، و

https://www.worldgovernmentsummit.org/api/publications/document/519c5ec4-e97c-6578-b2f8-ff0000a7ddb6
https://gems.unescwa.org/ar
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مستويات من  ثالثةُحّددت   ،ةالالنقّ التطبيقات و  اإللكترونية عبر البوابةالمتاحة تقييم الخدمات الحكومية لو
 رق العمل لتنفيذ المهمات التالية:فِ 

د المنسق الوطني:  • لإلشراف على كافة مراحل   سكوادولة من الدول األعضاء باإل في كّل منسق وطني ُيحد�
سكوا.  ر في اإلالتواصل مع فريق عمل المؤّش ب  مخّوالً ويكون ، جمع البيانات من الجهات الوطنية المختلفة

م  التي لحكوميةا الخدمات اختيار بمهّمة ق المنّس  يضطلع، في المرحلة األولى من العملو   من إلكترونياً  ُتقد�
  أيّ  في التكنولوجية الوسائل استخدام اإللكترونية  بالخدمة وُيقصد. المؤّشر يغطيها التي الخدمات بين

 تلك ُتعد�  إلكترونيًا، ُتقّدم استمارات تشمل الخدمة كانت إذا المثال، سبيل فعلى. التنفيذ مراحل  من مرحلة
  الخدمة كانت إذا  أّما. رقمية بطريقة يتم  العملية  من اً جزء  أنّ بما  مبكرة، نضوج مرحلة في إلكترونيةً  الخدمة

 هذه أن علىة لدال  هفهذ بالتنفيذ، اإلشعار مرحلة إلى الطلب تقديم مرحلة من إلكترونية، بطريقة كلّياً  ُتنّفذ
  الجهات أنّ  لىإ إلكترونياً  المقّدمة الخدمات عددارتفاع  شيريو. بعيد حد�  إلى ناضجة اإللكترونية الخدمة

. بعد تحديد الخدمات، يعمل المنسق على تحديد  الرقمي التحّول في ملموساً  شوطاً  قطعت قد الحكومية
 الخدمات الرقمية، ويشرف على عملهم. هذه ممثلي الجهات الوطنية التي تقّدم 

ممثل   ويعمل .كةالجهات الوطنية المشارِ  يممثلُيحّدد هو الذي  الوطنيالمنسق الوطنية:  اتالجه وممثل  •
مها، والمسندة إليه من على جمع البيانات المتعلقة بمؤسسته وبالخدمات الرقمية التي تقدّ  المؤسسة الوطنية

ُيطلب ملء ف، مخّصصةلكترونية إوفق استمارة  الرقميةم الخدمات قي� تُ بل المنسق الوطني. وفي الواقع، قِ 
تقييم المؤسسات التي تقّدم تلك الخدمات اإللكترونية وفق استمارة خاصة  يجرياستمارة لكل خدمة. كما  

على أسئلة عن قنوات  )3 مرفقال( لكترونيةاإل . وتحتوي استمارة الخدمة)استمارة لكل مؤسسة(بالمؤسسات 
حيالها. أّما ، ومدى رضا المستخدم إلكترونياً ذة تقديم الخدمة، ومدى نضوج مراحلها، وعدد المعامالت المنفّ 

 البوابة عبر عموماً  الخدمات تقديم آلية لتقييم أسئلة علىفتحتوي  ،)2 مرفقال (الرقمية استمارة المؤسسة 
  أدواتإتاحة و المفتوحة، البيانات وتوفير ،األمن سمات  توّفر إلى باإلضافة الة،النقّ  والتطبيقات اإللكترونية

 .واألعمال لألفراد الدعم

منسقين للعلى توفير الدعم الفني الالزم خالل كافة المراحل،  ،يعمل هذا الفريقسكوا: فريق عمل اإل •
  ومعالجتها، تهامراجعبهذا الفريق يقوم جمع البيانات، عملية  إنجاز بعدو جمع البيانات. في  الوطنيين
 GEMSر لحساب العالمة النهائية لمؤّش  تمهيداً ، اً مؤّشر 24 عددها البالغ الرئيسية األداء مؤّشرات مِقيَ  وحساب

 وإعداد التقرير النهائي. تحليل النتائج مّ ومن ثَ 

 ر مقاربة حساب �تائج المؤّش 

ومدى  ،إلى أوزان بحسب درجة تعقيد هذه الخدماتخدمًة  84ر البالغ عددها تخضع خدمات المؤّش  ،في البداية
مراحل، كإصدار ترخيص  عّدةتشتمل على ع. فالخدمة اإلجرائية التي وحجم معامالتها المتوقّ  ،قابليتها للرقمنة

  ،ر أسعار األدوية. ففي الحالة األولىطالعية، كتوفّ اإل خدمة العن من حيث درجة التعقيد ، تختلف مثالً تجاري 
الخدمة بدءًا من إرفاق المستندات إلى الدفع يتطلب األمر التفاعل مع المستخدم في عدة مراحل من 

ر في المقابل، تعتمد الخدمة اإلطالعية بشكل أكبر على توفّ  اإلشعار بإنجاز المعاملة.وصوالً إلى  ،اإللكتروني
 . وزناً  على، تكون الخدمة األولى أوبذلك. الوبصفحات تفاعل المستخدم مع تسّهل خصائص تقنية 
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رات األداء الرئيسية وانتهاًء بحساب  النتائج على سلسلة من المراحل بدءًا من حساب مؤّش ُتبنى مقاربة حساب و
رًا، باإلضافة إلى  مؤّش  24رات األداء الرئيسية البالغ عددها ُتعرض في التقرير عالمات مؤّش و العالمة اإلجمالية. 

  40لى الركائز الثالث على الشكل اآلتي: ع األوزان المطّبقة ع تتوزّ و عالمات الركائز الثالث والنتيجة اإلجمالية.
 للركيزة الثالثة. في المائة  20و ،الثانيةواألولى  تينلركيزكل� من الفي المائة 

 قراءة النتائج واالستفادة منها

،  واستدامته ل الرقمي على المستوى الوطنيم في تحقيق التحوّ مدى التقدّ لقياس   أداةً  GEMSر مؤّش  ُيعد� 
القرار  يعنالسياسات وصالواضعي ُيمكن فل على المستوى اإلقليمي. شاملة عن مدى هذا التحوّ وتكوين صورة 

مراقبة كذلك و ،ومدى نضوجها  الرقميةالحكومية  للخدمات الراهن الوضع تقييم ر فياستخدام هذا المؤّش 
لجهات المسؤولة عن  المخّصصة لتتضمن النتائج الوطنية بعض التوصيات و. عموماً ل الرقمي م في التحوّ التقدّ 

 .التي تّم الحصول عليهاكل دولة بناًء على النتائج التحول الرقمي في 

نضوج الخدمات المساعدة في وضع خطط وطنية لزيادة الضعف و واطنمَ تحديد لفرصة  GEMSر يتيح مؤّش و
ألشخاص  علق بتوفير خصائص لر األداء الرئيسي المتالحكومية اإللكترونية. فعلى سبيل المثال، إذا كان مؤّش 

هذه الخصائص   بتضمينذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية منخفضًا، يمكن االستفادة مباشرًة من هذه النتيجة 
 إضافة هذه الخصائص للخدمات الحالية.بتصميم وتطوير خدمات جديدة في المستقبل أو مراحل خالل 

خدمة معينة بوليس  ،بعمل المؤسسة ككّل تتعّلق رات األداء الرئيسية  بعض مؤّش  بّد من اإلشارة هنا إلى أنّ  وال
 رات هي: هذه المؤّش و .فحسب

 . اإللكترونيةبوابات العبر  تخصيص للمستخدمينالر ميزات توفّ  •
 . مستوى األمن عبر القنوات •
 .)على مستوى المؤسسات( اإللكترونية عبر البوابةللخدمات االستخدام اإلجمالي  •
 .)على مستوى المؤسسات(ال النقّ الهاتف عبر للخدمات االستخدام اإلجمالي  •
 . ر البيانات المفتوحةتوفّ  •
 . البيانات المفتوحة تقديم صيغة •
 .ر أدوات الدعم لألفرادتوفّ  •
 .)على مستوى المؤسسات(لخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسويق نسبة ا •

على سبيل المثال، ف لتعطي انطباعًا أفضل عن أداء المؤسسات.    سويةً   أعاله الواردة  رات  المؤّش   تحليل  الضروري من  
بكافة الخدمات   معنّي   )" على مستوى المؤسسات ( نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسويق " ر  مؤّش   إن 

ت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمال " ر  مؤّش أّن  في حين   ، مها المؤسسة الحكومية اإللكترونية التي تقدّ 
رِفقت  والتي    ، 84والبالغ عددها   ر دة في المؤّش الخدمات المحدّ   س يقي  " تسويق  ينبغي   لك،لذ .  بحمالت تسويق ا�
 .تسويق مرافقة للخدمات   مدى إجراء حمالت   ر واضح عنللحصول على تصوّ   رين سويةً هذين المؤّش   تحليل 

. تيسيرًا لقراءتها يةئومالنسبة بالُتعرض و  ،1إلى  0على مقياس من كّلها رات نتائج المؤّش ُتبنى و
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 على المستوى   GEMS مؤّشر  �تائج . 2
 اإلقليمي 

 لمحة عامة .ألف

 العربية واإلمارات األردن، :هيو األعضاء، العربية الدول من دولة 18 من 2022 العام في البيانات ُجمعت
  ودولة وُعمان، والعراق،والسودان، والصومال،  السورية، العربية والجمهورية الجزائر،و وتونس، المتحدة،
  وفي. ، واليمن، وموريتانيا السعودية العربية والمملكةوليبيا، والمغرب، ، ولبنان والكويت، وقطر، فلسطين،

 هذه من كل�  في مسؤولة عن التطبيقتكون و منسقتؤدي دور ال وطنية جهة ُحّددت العمل، من األولى المرحلة
 . 2الجدول  في بها قائمة وترد ،الدول

 2022في العام  GEMSقياس مؤّشر ل وطنيالعلى المستوى التي تؤدي دور المنّسق الجهات الوطنية  . 2الجدول  
 الجهة المسؤولة  الدولة
 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة  األردن 

 هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية اإلمارات العر�ية المتحدة 
 الوزراء رئاسة  –وحدة الحكومة اإللكترونية  تونس 
 والالسلكية السلكية والمواصالت البريد وزارة الجزائر 

 وزارة االتصاالت والتقانة  الجمهو��ة العر�ية السو��ة
 المركز القومي للمعلومات  السودان
 وزارة االتصاالت والتكنولوجيا  الصومال

 التخطيط  وزارة العراق
   المعلومات وتقنية واالتصاالت النقل وزارة ُعمان
 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزارة فلسطيندولة 
 رة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوزا قطر 

 المعلومات لتكنولوجيا المركزي  الجهاز الكويت 
 اإلدارية  التنمية لشؤون  الدولة وزير مكتب لبنان 
 الهيئة العامة للمعلومات  لي�يا

 وكالة التنمية الرقمية  المغرب
 هيئة الحكومة الرقمية  المملكة العر�ية السعودية 

 وزارة التحّول الرقمي واالبتكار وعصرنة اإلدارة  مو��تانيا
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي  اليمن
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 الخدمات والقطاعات  .باء

لخدمات والمؤسسات  لالعدد اإلجمالي  شهد ،الدول األعضاء دولتين منر جمع البيانات في على الرغم من تعذّ 
اإلجمالي للخدمات والمؤسسات   العدد 3الشكل ح يوّض و. 2021عام المقارنًة بارتفاعًا ملحوظًا  بالتقييم المشمولة

 . 2202و 2021ي بين عامَ  الدول األعضاءلكل  مةالمقي� 

 2022-2021 ،مةالعدد اإلجمالي للخدمات والمؤسسات المقيَّ  . 3الشكل  

 
 .اإلسكوا أرقام :المصدر

ذه هفيها  خدمتاستُ عدد الدول التي  التقييم حسب الخمس األكثر ورودًا في خدماتال 4الشكل  يبّينو
، وخدمة االطالع على عالمات  دولة 14في  التسجيل في التعليم العاليويمكن مالحظة ورود خدمة  .اتالخدم

لواقع الذي  ادولة، للتأقلم مع  12لكتروني وإصدار الشهادات في دولة، وخدمات التعليم اإل 13الطالب في 
  "إصدار الشهادات التعليمية وكشف العالمات"ي  خدمتَ  أنّ  5 الشكلمن  ويتضح  .19-كوفيدفرضته جائحة 

التي ازداد  هما من أكثر الخدمات  "االفتراضية التعليمية تعليم اإللكترونية والمختبراتالر منصات توفّ "و
 .2022و 2021ي مة بين عامَ ي الدول المقي� فورودها في التقييم 

 اتهذه الخدم اسُتخدمت فيها حسب عدد الدول التي    2022  لعام   التقييم   في   وروداً الخمس األكثر    خدمات ال  . 4الشكل  

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر
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 2022و 2021ي ورودها في التقييم �ين عاَم ازداد  خدمات خمس أكثر  . 5  الشكل 

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر

في عام  والداخليةوالتعليم  الماليةت قطاعات الشؤون رفتصدّ ، ع الخدمات فيهاعلى مستوى القطاعات وتوزّ  أما
توفير  في  مُ التقدّ ظهر يَ   كما .)3الجدول (قطاع   في كّل مة الخدمات المقي� نسبة قائمة القطاعات من حيث  2220

العمل والعدل والتجارة والصناعة، والبدء بتقديم خدمات الشؤون االجتماعية لكترونية في قطاعات الخدمات اإل
ع في تلك القطاعات لتشمل  مع إمكانية التوّس  والصحة والشؤون البلدية والسياحة في المنطقة العربيةوالهجرة 

 كافة الدول العربية. خدمات في عددًا أكبر من ال

 قطاع  كل في مةالمقيَّ  لكترونيةاإلالخدمات  نسبةو عدد  . 3الجدول  

لخدمات النسبة المئوية ل
  مة في كل قطاع المقيَّ 

 2022لعام 

عدد الخدمات  
  18 ـمة لالمقيَّ 

 دولة 

العدد األكبر  
التي  للخدمات

  اتقييمهيمكن 
 دولة  18 لـ

ر  ع خدمات المؤّش توزّ 
  على القطاعات

 القطاع  )84أصل  (من

 المالية  2 36 22 61

 التعليم  8 144 87 60

 الداخلية  6 108 58 54

 الحكومية المشتركة الشؤون  8 144 77 53

 المرافق  5 90 48 53

 العمل  4 72 38 53

 العدل  5 90 44 49

 التجارة والصناعة  15 270 125 46

 النقل/المرور/الشرطة  9 162 75 46

3

3

4

4

5

الفتراضيةتوفر منصات التعليم اإللكترونية والمختبرات التعليمية ا

إصدار وثائق تصدير المنتجات

إذن استيراد منتجات زراعية

)للمؤسسات(ملء الضرائب 

إصدار الشهادات التعليمية وكشف العالمات
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لخدمات النسبة المئوية ل
  مة في كل قطاع المقيَّ 

 2022لعام 

عدد الخدمات  
  18 ـمة لالمقيَّ 

 دولة 

العدد األكبر  
التي  للخدمات

  اتقييمهيمكن 
 دولة  18 لـ

ر  ع خدمات المؤّش توزّ 
  على القطاعات

 القطاع  )84أصل  (من

 الشؤون االجتماعية  5 90 41 46

 الهجرة  2 36 16 44

 الصحة  7 126 55 44

 الشؤون البلدية  5 90 39 43

 السياحة  3 54 16 30

 أرقام اإلسكوا. :لمصدرا

مة  المقي�  الخدمات نتائج متوسطيبّين  العربية، المنطقة مستوى على  القطاعات أحرزتها التي النتائج حيث من
بعض القطاعات األخرى بحاجة لبذل  تزال . بالمقابل، ماوالداخلية والتعليم المرافق قطاعات رتصدّ  قطاع كل في

 .)6الشكل ( والسياحةكالعدل  ،المزيد من الجهود لرقمنة خدماتها

 قطاع في كّل  مةالمقيَّ رونية تلكاإل الحكوميةالخدمات  �تائج متوسط . 6الشكل  

 

 أرقام اإلسكوا. :المصدر
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 النتائج اإلجمالية  .جيم

كة  الدول العربية المشارِ ع تتوزّ و. GEMS رلمؤّش  النهائية العالمة وفق إجماالً  العربية الدول ترتيب 7 الشكل نيبيّ 
المملكة العربية في المائة وتشمل  50مًا أعلى من يَ األولى قِ تتضمن ف .ةرئيسي اتمجموع  ثالث لىع في التقييم 

مًا يَ الثانية قِ المجموعة تتضمن   في حين، والكويتواألردن  وُعمان قطر حدة وواإلمارات العربية المتالسعودية 
الجزائر والعراق  فلسطين ودولة المغرب وتونس ووتشمل في المائة  10وأعلى من  في المائة 50من  أقّل 

لبنان واليمن والسودان  فتضمّ  )في المائة 10من  أقّل (. أما المجموعة الثالثة الجمهورية العربية السوريةو
  بينتراوح ي وهو ،للمؤّشر النهائية العالمة في التقييم يطرفَ  بينضح التباين يتّ و  .وموريتانيا وليبيا والصومال

 . في المائة 87وفي المائة  1

 2022 العام فيجمالي اإل  GEMSوفق مؤّشر  ترتيب الدول   . 7  الشكل 

 
 .اإلسكوا أرقام :المصدر

  ميَ قِ ال أنّ  الحظيُ  ،)8الشكل ( وتطّورها الخدمة توّفر  وهي األولى الركيزة من بدءاً  المؤّشر، تفاصيل فيالنظر  عند
  تضم مجموعة: مجموعات أربع إلى الركيزة لهذه وفقاً  النتائج تنقسمو. المائة في  69وفي المائة  2 بين  تتراوح

  اً م يَ قِ  تضم ومجموعة ؛ ) وقطر ،المتحدة العربية واإلمارات ،السعودية العربية المملكة( المائة في 80 من أعلى ماً يَ قِ 
 10 بينتقع  اً ميَ قِ  تضمّ  ومجموعة ؛)والمغرب ،واألردن ،والكويت ،ُعمان(في المائة  80و المائة في 05 بين  تتراوح

ومجموعة  ؛)السورية العربية الجمهوريةو ،والعراق ،والجزائر ،فلسطيندولة و ،تونس( المائة في 50وفي المائة 
 .)والصومال ،وليبيا ،والسودان  ،وموريتانيا ،ولبنان ،اليمن(في المائة  10من  مًا أقّل يَ قِ  تضمّ 
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 ) توّفر الخدمة وتطّورها ( GEMSوفق الركيزة األولى لمؤّشر  ترتيب الدول . 8الشكل  

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر

الدول قد   أكثر من نصفالمسّجلة في نتائج ال، يتضح أن 2021نتائج الركيزة ذاتها في العام بوعند المقارنة 
 .)9الشكل (ارتفعت 

 2022و 2021ي �ين عاَم  (توّفر الخدمة وتطّورها) GEMSالركيزة األولى لمؤّشر  �تائج ات فير غيّ الت . 9الشكل  

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر
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 راوحتتف ،)10الشكل (حيالها المستخدم  ورضاالخدمة  استخدام وهي ،الركيزة الثانيةنتائج يتعلق ب ما فيأما 
، فقد تجاوزت نتائج بين الجهات المشاركة هذه الركيزةتتباين نتائج و .في المائة 79وفي المائة  1 م بينيَ قِ ال

 وُعمان واإلمارات العربية المتحدةقطر المملكة العربية السعودية وفي المائة وهي  50 ـخمس دول عتبة ال
 .11الشكل في  ن كما هو مبيّ  ،ميَ القِ  أكثر من نصفارتفاع يتضح   ،2021نتائج عام ببالمقارنة و .واألردن

 ) حيالها ورضا المستخدم  الخدمة استخدام( GEMSوفق الركيزة الثانية لمؤّشر الدول ترتيب  . 10الشكل  

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر

ي �ين عاَم  )حيالها  المستخدم  استخدام الخدمة ورضا( GEMSلمؤّشر  ثانيةالركيزة ال �تائج ات فير غيّ الت . 11الشكل  
 2022و 2021

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر
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  96وفي المائة  1 بين هانتائج فتراوحت ،)12الشكل ( الجمهور إلى الوصول وهي واألخيرة الثالثة الركيزة أما
  والمملكةوقطر  المتحدة العربية اإلمارات وهي  المائة، في 50 الـ عتبة عربية دول  سبع وتجاوزت. المائة في

م هذه يَ قِ ارتفاع  ضح يتّ  ،2021 عام نتائجب وبالمقارنة. والمغرب واألردن والكويت وُعمان السعودية العربية
 .) 13الشكل ( 2022و 2021ين من الدول المشاركة في التقييم للعامَ في المائة  50 ـالركيزة ل

 (الوصول إلى الجمهور)  GEMSوفق الركيزة الثالثة لمؤّشر ترتيب الدول  . 12الشكل  

 
 .أرقام اإلسكوا :المصدر

 2022و 2021ي �ين عاَم  )الوصول إلى الجمهور ( GEMSلمؤّشر  ثالثة الركيزة ال �تائج ات فير غيّ الت . 13الشكل  

 
 أرقام اإلسكوا. :المصدر

  .)  HeatmapKPIs( رات األداء الرئيسية للمنطقة العربيةلمؤّش  الحرارية الخريطةيل بالتفص  4الجدول يوضح 
ب استخدام  َس نِ   فيضعٍف ما يؤدي إلى وهذا  ،عموماً  ةمنخفض ةالتطبيقات النقّ الر توفّ نسبة أن   الحظويُ 

 ،الالنقّ  عبر أواإللكترونية سواء عبر البوابة  ،ذوي اإلعاقةلر خصائص ر توفّ مؤّش  ال. كما أنّ الخدمات عبر النقّ 
مستوى األمن على "و  "اإللكترونية ميزات التخصيص عبر البوابةر  توفّ " اترمؤّش  د� عتُ  ،منخفض أيضًا. وبالمقابل

على مستوى المنطقة العربية.  ةمقبول "اإللكترونية االستخدام عبر البوابة"و "القنوات
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 )(بالنسبة المئوية الرئيسية داءرات األالحرا��ة لمؤّش  الخ��طة . 4الجدول  

 
 .المائة في 50  هي المتوسطة يمةالقِ   أن اعتبار  مع  ،)األخضر الداكن( المائة  في 100و  )األحمر الداكن( المائة  في صفر بين الحرارية  الخريطة  في المستخدم  المعيار  يتراوح اإلسكوا. أرقام :المصدر
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 النتائج تحليل . دال

 اإلجمالي  المحلي نا�جالنصيب الفرد من و  GEMS رمؤّش  �ين العالقة .1

  GEMS مؤّشر ميَ قِ ب هارتباط  مدى لمعرفة 2اإلجمالي المحلي لناتجا من الفرد نصيبل  يالدول البنك بيانات اعُتمدت
  الدول معظم  تحظى حيث ،ينرَ المتغيّ  بين صلة وجود إلى 14 الشكل يشيرو .بالتقييم المشمولة العربية للدول

 ذلك يدّل و. صحيح  والعكس GEMS رلمؤّش  مرتفعة  ميَ بقِ  المرتفع اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب ذات
  يسمح المناسب االقتصادي المستوى أنّ و االقتصادية، التنمية في يسهم الرقمية الخدمات لىإ لالتحوّ  نّ أ لىع 

 . في الوقت نفسه ناضجة ةإلكتروني حكومية خدمات تطوير في مبالتقدّ 

 جمالي اإل  المحليالنا�ج نصيب الفرد من و GEMS مؤّشر �تائج  �ين الصلة . 14الشكل  

 
 اإلسكوا.أرقام  :المصدر

 . 100,000اإلجمالي مقسمًا على المحلي الناتج نصيب الفرد من المحور العمودي هو  مالحظة:

 �ترنت اإل على المتوفرة الخدمات رومؤّش   GEMS رمؤّش  �ين العالقة .2

 Online(مؤّشر الخدمات المتوّفرة على اإلنترنت  و GEMS رمؤّش كّل من  نتائج  بين مقارنةً  15الشكل يعرض 

OSI – Service Index(  اإللكترونية الحكومة رتطوّ  رمؤّش ل الفرعي رالمؤّش  وهو ،2022للعام GDIE تقيسه الذي 
____________________________________________________________________________________________________ 

2. https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=1A&view=chart. 
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  مالحظة إجماالً  يمكنو. العالم دول لجميع UNDESA المتحدة األمم في واالجتماعية االقتصادية الشؤون إدارة
 توفرينبغي أن يترافق و رين من جهة أخرى.بين المؤّش  ةمن جهة، والتكامل في الرؤي العام االتجاه في التوافق

ر الخدمة، واستخدامها  حيث تطوّ   من عالٍ  نضوج  مستوى مع اإلنترنت على اإللكترونية الحكومية الخدمات
  للحصولمعًا  المؤّشرين االطالع على أهمية إلى ذلك ويشير. ورضا المستخدمين حيالها، والوصول إلى الجمهور

 .والطلب العرض لجهَتي الرقمي التحّول لمدى فضلى رؤية على

 ) 2022( GEMS) ومؤّشر OSI )2022 مؤّشر أداء المنطقة العر�ية وفق  . 15الشكل  

 
 . OSIر مؤّش يتعلق ب ما في /https://publicadministration.un.org والموقع ؛ GEMSر مؤّش ب يتعلق ما  في أرقام اإلسكوا :المصدر

 مالحظات عامة  .3

  الحكومية الخدمات على  االعتماد زيادة إلى سنوياً  مةالمقي�  والمؤسسات الخدمات عدد زيادة  تشير .1
 من المزيد إشراك عبروطنيًا  رالمؤّش  تغطية اتساع وإلى جهة، من العربية المنطقة في اإللكترونية
 رى. من جهة أخ المختلفة المؤسسات

 ينالخدمات الحكومية الرقمية في القطاع ارتفاع نسبة  ، 2022ر لعام من تقييم المؤّش انطالقًا  ،الحظيُ و .2
استخدام  مععلى تأقلم األفراد والمؤسسات  ذلك المالي والتعليمي وفي مجال الشؤون الداخلية. ويدل 

انحسار مع  استمرّ والذي  ،19-لواقع الذي فرضته جائحة كوفيدل نتيجةً الخدمات الرقمية في هذه القطاعات 
 حلة التعافي من آثارها. الجائحة ودخول المنطقة العربية مر

بعض الدول العربية وانخفاضها في دول أخرى، عند في اإلجمالية  GEMSر  نتائج مؤّش  فييدل االرتفاع  .3
بين الدول العربية األعضاء وذلك ل الرقمي التحوّ وتيرة  التباين فيعلى ، 2220و 2021ي بين عامَ المقارنة 

 بحسب السياق الخاص بكل دولة. 
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نضوج الخدمات الحكومية الرقمية، الفجوة في  اتساعَ  2022ر اإلجمالي لعام لمؤّش انتائج تقييم تبّين  .4
هي:   مجموعات مختلفة أربعويمكن التمييز بين . في المائة 87و المائةفي   1النضوج بين نسبة تراوح فت

  مجموعةو ،المتوسطم، ومجموعة النضوج المتقدّ  النضوج مجموعةو ،جداً  مالمتقدّ  النضوج مجموعة
لرقمنة  المبذولة  دعم الجهود ينبغي ،لذلكولكل منها سرعتها الخاصة في التحّول الرقمي.  المبكر، النضوج

في   تزال ال التي العربية الدول دعمذلك  يستدعيو .مختلف القطاعاتفي المزيد من الخدمات الحكومية 
ل الرقمي، واالستفادة من تبادل الخبرات بين الدول العربية لتسريع عملية التحوّ نضوج من ال مبكرة مرحلة
 .الرقمي

في المائة  50تتعّدى نسبة دول عربية نتائج  سبع إّن تسجيل :وتطورها الخدمة توفر ركيزة مستوى على .5
حصلت على نتيجة الدول الست التي   . ولكنّ مقبول ر جيد يدل على توفر الخدمة وتطورها إلى حدّ هو مؤّش 

إتاحة المزيد من الخدمات تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وأن تسعى إلى يجب   في المائة 10من  أقّل 
أو   اإللكترونية توفيرها عبر وسائل مختلفة كالبوابةوكامل، الب ورقمنة مراحلها المختلفة اً إلكتروني

 .الةالتطبيقات النقّ 
م  يَ دول عربية على قِ خمس لم تحصل إال  :حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام  ركيزة مستوى على .6

متابعة  وتوفير الخدمات عبر القنوات المختلفة، على ضرورة التركيز على  يدّل  مّمافي المائة،  50أعلى من 
 شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات ومعالجتها.

الجهود المبذولة للوصول إلى  مقدار في  تباين صارخ ثّمة :الجمهور إلى الوصول ركيزة مستوى على .7
  في المائة 1نتائج هذه الركيزة الذي يتراوح بين نطاق   فييتضح هذا األمر و  .الجمهور في المنطقة العربية

من الضروري تخصيص حمالت تسويق مرافقة للخدمات الحكومية اإللكترونية التي  وفي المائة.  69و
كاستخدام الحقائق  ( توفير أدوات الدعم لألفراد واألعمال في المؤسسات االهتمام بتطويرها، و يجري

 .)على مدار الساعة طيلة أيام األسبوعالدعم عبر المحادثة الحية االفتراضية، و
الة،  تعزيز التطبيقات النقّ  أهميةعلى المستوى اإلقليمي، تبرز  :الرئيسية  األداء راتمؤّش  مستوى على .8

جمع  ل وسائلإتاحة و لخدمات اإللكترونية المقّدمة،إلى ا الوصول من أجل اإلعاقة لذوي خصائص توفيرو
كما  . وتحقيق المزيد من التفاعل معهم ،الةالتطبيقات النقّ  أو اإللكترونية البوابة عبر سواءين المستخدم آراء

، مع  وتحسين نسب االستخدام من خاللها المزيد من التطبيقات على المنّصات المختلفة توفير تبرز أهمية
النّقال إذا  التطبيق بين القنوات، بحيث يمكن إتمام المعاملة عبرما  فيدعم خاصية التشغيل البيني 

 . بالعكس أو اإللكترونيةعبر البوابة  اسُتِهّلت



21 

 على المستوى الوطني   GEMS�تائج  . 3

حتساب التي شاركت في تزويد بياناتها المن الدول األعضاء  دولةٍ  تعرض هذه الفقرة النتائج التفصيلية لكّل 
سياسات برامج  واضعي فادةإلحسب كل دولة بصة المخّص  بعض التوصياتم الفقرة وتقدّ  .2022لعام  رالمؤّش 

 .لكترونية وخدمات الحكومة اإل
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 األردن  ألف.

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 59 51 (بالنسبة المئوية)  ريمة اإلجمالية للمؤّش الِق 

 5 7 الترتيب اإلقليمي 

مة   79 62 عدد الخدمات المقيَّ

مة   30 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

 7 النقل/المرور/الشرطة 

 15 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 4 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 3 العدل 

 3 السياحة 

 79 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 62.68 58.13 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 56.09 42.37 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 59.80 53.22 الجمهور إلى  الوصول

بالمتوسط مة، ر وعدد الخدمات المقي� م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية.2022و 2021 رات األداء الرئيسية في عاَميتبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 رمؤّش ال
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 86.27 71.42 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 90.00 90.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 37.67 58.09 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 55.85 43.71 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 21.16 19.83 التط�يقات على المنّصات النّقالةتوّفر 

 64.05 49.94 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 57.63 52.99 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 8.71 20.81 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 57.94 43.44 النّقالةتوّفر اللغات على التط�يقات 

 26.62 10.36 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 5.39 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 78.62 24.05 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 75.50 67.00 مستوى األمن على القنوات  

 86.32 81.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 66.32 71.00 تقديم ال�يانات المفتوحة صيغة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 73.23 50.95 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 30.19 8.97 االستخدام عبر النّقال مستوى 

 87.20 79.42 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 36.64 12.18 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 75.90 57.08 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 49.46 49.15 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 56.76 43.57 مة في المؤشر)المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 59.57 43.15 كافة على مستوى المؤسسات)

 62.00 63.00 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  عدد  وُيعتبر. الثالثاألساسية  ر المؤّش  ركائز نتائج  ارتفاع بسبب ،2021 العامب مقارنةً لهذا العام  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة  ارتفعت
 .مختلفة قطاعات ويشملًا مرتفع مةالمقي�  الحكومية  والمؤسسات الخدمات

  ،اإللكترونية البوابة على  الخدمات  رتطوّ  مستوى  في خاصةً  الرئيسية، األداء راتمؤّش  معظم  في الحاصل  التقّدم مالحظة يمكنو
  البوابة عبر  المستخدم آلراء وسيلة  وتوفر ،والتطبيقات النّقالة اإللكترونية  البوابة على  اللغات  وتوفر ،عبر النّقال الخدمات وتوفر

  البيانات  وتوفر القنوات، على مناأل ومستوى القنوات، بين البيني التشغيل في التحسن ُيالحظ كما .  والنّقال اإللكترونية
  اإللكترونية البوابة عبر المؤسسات  في  جمالياإل واالستخدام والنّقال، اإللكترونية البوابة  عبر االستخدام ومستوى المفتوحة،

في  . تسويق حمالتب  المرفقة الجديدة الخدمات  نسبة  وارتفاع والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر المستخدم رضا ومستوى والنّقال،
 . اإللكترونية البوابة عبر اإلعاقة  ذويل خصائصتوّفر  مثل  األخرى رات المؤّش  بعض م ِقيَ  في  طفيف تراجع ُيالحظالمقابل، 

  توفير  على  بالعمل  وُيوصى ، الرقمية الحكومية للخدمات م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية رالمؤّش  نتيحة تشيرو
  التطبيقات عبر أو  اإللكترونية البوابة عبر سواء الخدمات إلى اإلعاقة  ذوي  األشخاص وصول بالحسبان تأخذ خصائص

 في تطوير استخدام التطبيقات النقالة.   أسهمما وهذا ، المنصات من  المزيد عبر  الةالنقّ  التطبيقات  وإتاحة النّقالة،
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 العر�ية المتحدة اإلمارات باء.

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 83 74 (بالنسبة المئوية)  رللمؤّش يمة اإلجمالية الِق 

 2 3 الترتيب اإلقليمي 

مة   82 79 عدد الخدمات المقيَّ

مة   29 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

 9 النقل/المرور/الشرطة 

 13 التجارة والصناعة 

 8 الحكومية المشتركة الشؤون 

 8 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 5 العدل 

 3 السياحة 

 82 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 92.28 87.71 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 67.18 55.85 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 95.69 82.89 الجمهور إلى  الوصول

 بالمتوسط مة،المقي�  الخدمات وعدد رللمؤّش  األساسية الركائز ميَ قِ  مقارنة التالي الراداري المخطط ويبّين
 .المسّجلة ميَ للقِ  األعلى والحدّ  اإلقليمي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية.2022و 2021 رات األداء الرئيسية في عاَميتبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022القيمة في عام 

 (بالنسبة المئوية) 

 97.48 93.06 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 100.00 100.00 المتاحة للمستخدمين توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب 

 97.23 92.64 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 84.31 75.89 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 64.49 56.72 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 81.08 77.75 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 97.60 89.30 المستخدم عبر البوابة اإللكترونية توفير وسيلة آلراء 

 96.27 90.55 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 81.45 75.43 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 97.60 81.26 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 93.20 82.50 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 93.10 90.56 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 94.67 95.33 مستوى األمن على القنوات  

 88.00 88.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 100.00 97.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  القيمة

 (بالنسبة المئوية) 
 2022القيمة في عام 

 (بالنسبة المئوية) 

 71.04 70.67 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 55.78 27.57 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 80.29 89.02 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 43.09 21.22 اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال االستخدام 

 92.69 76.82 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 62.25 57.33 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 96.27 91.00 ر)مة في المؤّش المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 90.00 70.25 كافة على مستوى المؤسسات)

 97.00 81.00 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

 .الثالثاألساسية  رالمؤّش  ركائز م يَ قِ  ارتفاع مع ذلك وترافق 2021 بالعام مقارنة العام لهذا ر اإلجماليةارتفعت نتيجة المؤّش 

  استخدام وركيزة   وتطورها الخدمة توفر لركيزة  المكّونة رات المؤّش  معظم  ميَ قِ  ارتفعت الرئيسية، األداء راتمؤّش  إلى  نظروبال
  إلى الوصول  ركيزةل  الرئيسية األداء  رات مؤّش  كافة  التحسن  شمل كما. 2021 بالعام مقارنة ،حيالهاالمستخدم  ورضا  الخدمة

  البوابة عبر المؤسسات في اإلجمالي  االستخدام مثل الرئيسية األداء راتمؤّش  بعض ميَ قِ  انخفضت ،وفي موازاة ذلك .الجمهور
 . اإللكترونية

  يمكن ذلك، من  الرغم وعلى  ،الرقمية الحكومية للخدمات جداً  م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة تشيرو
  عبر المؤسسات في اإلجمالي  واالستخدام ال،والنقّ  لكترونية اإل  البوابة عبر االستخدام مستوى  رفع  على التركيز اقتراح
 . النّقال
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 تونس  جيم.

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 35 24 (بالنسبة المئوية)  ريمة اإلجمالية للمؤّش الِق 

 8 9 الترتيب اإلقليمي 

مة   48 32 عدد الخدمات المقيَّ

مة   32 13 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.المقي� يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات و

 عدد الخدمات القطاع 

 5 النقل/المرور/الشرطة 

 9 التجارة والصناعة 

 5 الشؤون الحكومية المشتركة 

 6 التعليم 

 3 الصحة 

 3 الداخلية 

 1 الشؤون البلدية 

 2 العمل 

 3 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

  الهجرة 

 3 العدل 

 1 السياحة 

 48 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 43.05 26.20 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 22.03 17.09 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 44.32 32.79 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط ر وعدد الخدمات المقي� م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 المسّجلة.م يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021رات األداء الرئيسية في عاَمي تبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 47.86 36.59 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 70.00 35.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 29.97 36.27 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 29.98 15.84 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 6.17 0.65 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 40.46 29.39 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 37.31 27.28 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 1.08 15.67 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 36.05 24.52 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 11.03 10.45 المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة آلراء 

 0.00 7.38 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 20.63 0.00 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 71.67 34.83 مستوى األمن على القنوات 

 78.89 31.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 81.11 23.16 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 43.66 32.14 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 5.11 1.37 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 79.46 52.54 اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونيةاالستخدام 

 8.77 17.82 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 31.14 28.71 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 4.69 0.00 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 24.30 31.09 ر)مة في المؤّش المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 48.79 33.75 كافة على مستوى المؤسسات)

 57.00 33.68 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

الحكومية الرقمية   الخدمات  عدد في االرتفاع هذا وُيالحظ . 2021 بالعام مقارنة العام لهذا ر اإلجماليةنتيجة المؤّش  ارتفعت
 . الثالثاألساسية  رالمؤّش  ركائز  وفي مة، المقي�  والمؤسسات

  ،اإللكترونية البوابة على الخدمات  تطور  مستوى  مثل ،2021 بالعام مقارنة الرئيسية  األداء رات مؤّش م معظم يَ كذلك، ارتفعت قِ 
  اللغات وتوفر النّقالة، المنصات  على  التطبيقات  وتوفر ، الالنقّ عبر  الخدمات  وتوفر  الوب، صفحات  في التخصيص  ميزات وتوفر

  القنوات،  بين البيني والتشغيل والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر   المستخدم آلراء  وسيلة وتوفر والنّقال، اإللكترونية البوابة على
  البوابة  عبر االستخدام مستوى التحسن شمل كما.  ة تقديمهاوصيغ المفتوحة البيانات  وتوفر  القنوات، على األمن ومستوى

  اإللكترونية البوابة عبر المستخدم ورضا  ،اإللكترونية البوابة عبر  المؤسسات في اإلجمالي واالستخدام والنّقال، اإللكترونية
  م يَ قِ  انخفضت ذاته، الوقت في  .األفراد ودعم  لتواصل ل أدوات وتوفر تسويق، بحمالت المرفقة  الجديدة الخدمات ونسبة  والنّقال،

  البوابة عبر  اإلعاقة ذوي ل  خصائص وتوفر  النّقالة، الخدمات تطور مستوى  مثل الثالث، لركائزل الرئيسية األداء راتمؤّش  بعض
 . النّقال  عبر  المؤسسات في اإلجمالي واالستخدام والنّقال، اإللكترونية

  من المزيد  بذل اقتراح ويمكن   .الرقمية  الحكومية للخدمات م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة تشيرو
  وصول بالحسبان  تأخذ خصائص  وتوفر النّقالة، المنصات على التطبيقات  وتوفر ال،النقّ   عبر الخدمات تطور لتعزيز الجهود

  النّقال، عبر االستخدام مستوى وتعزيز   النّقال، عبر  المستخدم راءآل  وسيلة وتوفير  الخدمات، إلى اإلعاقة ذوي األشخاص
 . النّقال  عبر المستخدم رضا  مستوى وتحسين
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 الجزائر  دال. 

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 19 35 (بالنسبة المئوية)  ريمة اإلجمالية للمؤّش الِق 

 10 8 الترتيب اإلقليمي 

مة عدد الخدمات   36 34 المقيَّ

مة   13 17 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

 4 النقل/المرور/الشرطة 

 5 التجارة والصناعة 

 4 الشؤون الحكومية المشتركة 

 4 التعليم 

  الصحة 

 6 الداخلية 

 1 الشؤون البلدية 

 1 العمل 

 2 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 3 المرافق 

 1 الهجرة 

 3 العدل 

  السياحة 

 36 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 22.15 31.47 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 13.12 36.05 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 22.64 38.42 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط الخدمات المقي� ر وعدد م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021رات األداء الرئيسية في عاَمي تبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 2021في عام  يمةالِق  رالمؤّش 
 (بالنسبة المئوية) 

 2022يمة في عام الِق 
 (بالنسبة المئوية) 

 34.59 36.11 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 20.00 60.00 المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 17.35 27.05 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 23.32 20.68 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 7.61 6.07 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 27.82 31.72 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 21.56 20.40 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 5.56 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 24.98 24.98 التط�يقات النّقالةتوّفر اللغات على 

 5.80 6.97 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 0.00 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 3.20 6.91 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 39.00 55.00 مستوى األمن على القنوات 

 39.00 41.05 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 27.00 32.63 تقديم ال�يانات المفتوحة صيغة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 20.11 33.20 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 0.16 5.00 االستخدام عبر النّقال مستوى 

 43.75 81.84 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 18.75 17.22 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 13.88 29.97 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 3.73 50.74 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 14.64 25.17 ر)مة في المؤّش المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 26.77 36.02 كافة على مستوى المؤسسات)

 27.00 48.42 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 والتوصيات   المالحظات

ر  المؤّش  ركائزم ِقيَ  انخفاض  من خالل  ذلك  ويتضح ،2021 لهذا العام بالمقارنة مع عام اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة  انخفضت
 .الثالث األساسية

  وتوفر  ،عبر النّقال الخدمات توفر  مستوى في  الحاصل التقّدم مالحظة  فيمكن ،الرئيسية األداء راتمؤّش  مستوى  على أما
  المؤسسات في جمالياإل واالستخدام اإللكترونية، البوابة عبر  المستخدم  راءآل وسيلة  وتوفير النّقالة، المنصات  على   التطبيقات

 . عموماً  رات المؤّش م سائر في المقابل، ُيالحظ انخفاض لِقيَ . الالنقّ  عبر

  من المزيد  بإتاحة  وُيوصى . الرقمية  الحكومية  للخدمات  متوسط  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة وتشير
  في  التخصيص  ميزات لتوفير الجهود من  المزيد ببذل  يوصى كما المختلفة، القطاعات لتشمل إلكترونياً  الحكومية الخدمات
  اإللكترونية  البوابة عبر اإلعاقة  لذوي خصائص وتوفير النّقال، عبر الخدمات  وتطوير للمستخدمين، المتاحة الوب صفحات
 . الخدمات لهذه استخدامهم أثناء األفراد ودعم للتواصل أدوات توفير  وتعزيز والنّقال،
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 العر�ية السو��ةالجمهو��ة  هاء.

 .2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 13 17 (بالنسبة المئوية)  ريمة اإلجمالية للمؤّش الِق 

 12 12 الترتيب اإلقليمي 

مة   23 29 عدد الخدمات المقيَّ

مة   8 11 عدد المؤسسات المقيَّ

 بحسب القطاع.مة المقي� يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات و

 عدد الخدمات القطاع 

 6 النقل/المرور/الشرطة 

  التجارة والصناعة 

 2 الشؤون الحكومية المشتركة 

 5 التعليم 

 2 الصحة 

 4 الداخلية 

 1 الشؤون البلدية 

  العمل 

  الشؤون االجتماعية 

  المالية 

 2 المرافق 

  الهجرة 

 1 العدل 

  السياحة 

 23 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 15.17 22.28 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 10.42 5.34 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 15.36 28.21 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط ر وعدد الخدمات المقي� م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ األعلى للقِ اإلقليمي والحّد 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021رات األداء الرئيسية في عاَمي تبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 المئوية) (بالنسبة 

 18.06 32.87 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 20.00 35.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 17.57 32.17 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 20.80 18.57 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 11.51 5.07 النّقالةتوّفر التط�يقات على المنّصات 

 12.43 17.35 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 7.79 3.48 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 14.43 17.35 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 6.63 3.48 وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقالتوفير 

 0.00 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 10.12 1.53 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 14.50 32.50 مستوى األمن على القنوات 

 7.50 13.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 5.00 6.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 14.91 5.40 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 8.03 1.53 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 25.00 33.33 اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونيةاالستخدام 

 9.13 6.83 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 9.25 1.08 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 6.68 0.00 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 15.05 26.74 ر)مة في المؤّش المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 11.11 16.90 كافة على مستوى المؤسسات)

 16.84 32.63 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  والمؤسسات  الخدمات عدد  انخفاض وُيالحظ ،2021 العام في يمتهابقِ  مقارنةً لهذا العام  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة  انخفضت
  وتجدر. الجمهور إلى  والوصول  وتطورها، الخدمة  توفر: وهمااألساسية الثالث  ر المؤّش من ركائز  ركيزتينم ِقيَ تراجع و مة،المقي� 

 .حيالها المستخدم ورضا  الخدمة  استخدام ركيزة  يمة قِ  ارتفاع إلى اإلشارة

  وتوفر  ،العبر النقّ  الخدمات توفر  مستوى في  الحاصل التقّدم مالحظة  فيمكن الرئيسية، األداء راتمؤّش  مستوى  على أما
.  القنوات  بين البيني والتشغيل والنّقال، لكترونيةاإل البوابة عبر   المستخدم آلراء  وسيلة وتوفر النّقالة، المنصات  على   التطبيقات

  اإللكترونية البوابة عبر المستخدم رضا  ومستوى  والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر االستخدام مستوى  التحسن  شمل كذلك،
  روتوفّ  والنّقال، اإللكترونية البوابة على الخدمات تطورمستوى  مثل الرئيسية األداء  راتمؤّش  بعض انخفاض وُيالحظ . والنّقال
  وتوفر  القنوات، على  األمن  ومستوى والنّقال، اإللكترونية البوابة على  اللغات  وتوفر الوب، صفحات  في  التخصيص ميزات

  ونسبة ،اإللكترونية البوابة عبر المؤسسات في اإلجمالي باالستخدام المتعلقة راتالمؤّش  انخفضت  كما.  المفتوحة البيانات
 . األفراد ودعم للتواصل أدوات وتوفر تسويق،  بحمالت  المرفقة الجديدة الخدمات

  إلتاحة  الجهود ببذل  وُيوصى  .الرقمية  الحكومية  للخدمات  متوسط  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية رالمؤّش  نتيجة تشيرو
  حمالت من  المزيد وإطالق  المختلفة، القطاعات  لتشمل مراحلها  كافة  ورقمنة  إلكترونياً  الحكومية الخدمات  من  المزيد

  على  األفراد وتشجيع الخدمات، استخدام من اإلعاقة ذوي  األشخاص  وتمكين  للخدمات، المرافقة  والتوعية التسويق 
 . المناسب االهتمام  الخدمات  عن المستخدم  رضا   وإيالء استخدامها،
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 السودان  واو.

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 4 -  (بالنسبة المئوية)  ريمة اإلجمالية للمؤّش الِق 

 14 -  الترتيب اإلقليمي 

مة   2 -  عدد الخدمات المقيَّ

مة   4 -  عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

  التجارة والصناعة 

  الشؤون الحكومية المشتركة 

 2 التعليم 

  الصحة 

  الداخلية 

  الشؤون البلدية 

  العمل 

  الشؤون االجتماعية 

  المالية 

  المرافق 

  الهجرة 

  العدل 

  السياحة 

 2 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 3.45 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 3.15 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 4.89 -  الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط ر وعدد الخدمات المقي� م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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الوصول إلى الجمهور

عدد الخدمات المقّيمة

السودان

الدولة القيمة العظمى الوسطي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021رات األداء الرئيسية في عاَمي تبّين الجداول التالية نتائج مؤّش 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 1.62 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 10.00 -  توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 2.16 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 1.51 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 0.65 -  المنّصات النّقالةتوّفر التط�يقات على 

 1.40 -  توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 1.40 -  توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 0.00 -  المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة آلراء 

 1.08 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 1.09 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 9.83 -  مستوى األمن على القنوات  

 5.56 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 2.22 -  صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 1.08 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 10.53 -  اإللكترونيةاالستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة 

 8.77 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 1.08 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.98 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 رالمؤّش 
 2021في عام  يمةالِق 

 المئوية) (بالنسبة 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 0.00 -  ر)مة في المؤّش المقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 2.63 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 9.00 -  األفراد دعم لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

ضئيل   مة المقي�  الخدمات عدد  أن وُيالحظ. 2021 عامال في ذلك  عننقطاعه ا بعد 2022لعام  رمؤّش ال تقييم في  السودان شارك
 . الرئيسية األداء راتمؤّش  مختلف ميَ قِ  انخفاض أّدى إلى  ا مّ جدًا م

  النّقالة التطبيقات  عبر  وأ اإللكترونية  البوابة عبر سواء  الرقمية الحكومية الخدمات لتوفير الجهود من المزيد  ببذل ُيوصى
  للوصول الجهود وتعزيز  استخدامها، على  األفراد وتشجيع ة،يوتوع  تسويق  بحمالت  وإرفاقها المختلفة، القطاعات لتشمل

 . استخدامها من وتمكينهم  األفراد  إلى
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 الصومال  زاي. 

 . 2022و 2021 عاَمي بين رللمؤّش  اإلجمالية ميَ القِ  التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 1 -  (بالنسبة المئوية)  مؤّشريمة اإلجمالية لل الِق 

 18 -  الترتيب اإلقليمي 

مة   2 -  عدد الخدمات المقيَّ

مة   2 -  عدد المؤسسات المقيَّ

 القطاع.مة بحسب ويبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� 

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

 1 التجارة والصناعة 

 1 الشؤون الحكومية المشتركة 

  التعليم 

  الصحة 

  الداخلية 

  الشؤون البلدية 

  العمل 

  الشؤون االجتماعية 

  المالية 

  المرافق 

  الهجرة 

  العدل 

  السياحة 

 2 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز ميَ ِق  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتم الركائز األساسية الثالث التي يَ يعرض الجدول التالي قِ 

 الركيزة األساسية
 2021يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 1.70 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 0.80 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 2.00 -  الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرم الركائز األساسية لل يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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عدد الخدمات المقّيمة

الصومال

الدولة القيمة العظمى الوسطي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 1.52 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 5.00 -  توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 0.10 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 0.73 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 0.00 -  توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 1.37 -  البوابة اإللكترونية توّفر اللغات على 

 0.91 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 0.91 -  توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 0.00 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 0.00 -  اإلعاقة عبر النّقالتوّفر خصائص لذوي 

 0.00 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 4.00 -  مستوى األمن على القنوات  

 3.00 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 2.00 -  صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

 0.91 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 5.26 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 0.00 -  النّقال االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر 

 0.89 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  يمةالِق 

 (بالنسبة المئوية) 
 2022يمة في عام الِق 

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   الجديدة المرفقة بحمالت تسو�قنسبة الخدمات 
 0.00 -  )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 0.00 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 4.00 -  دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  إلى  أدىمّما  ،ضئيل جداً  مة المقي�  الخدمات  عدد أن وُيالحظ ،2022 عامالفي  مؤّشرال هذا تقييم في  األولى للمرة  الصومال شارك
 .الرئيسية األداء اتمؤّشر معظم  انخفاض

  النّقالة التطبيقات  عبر  وأ اإللكترونية  البوابة عبر سواء  الرقمية الحكومية الخدمات لتوفير الجهود من المزيد  ببذل ُيوصى
  للوصول الجهود وتعزيز  استخدامها، على  األفراد وتشجيع وتوعية،  تسويق  بحمالت  وإرفاقها المختلفة، القطاعات لتشمل

 . استخدامها من وتمكينهم  األفراد  إلى
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 العراق  حاء.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 18 21 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 11 10 الترتيب اإلقليمي 

مة   27 30 عدد الخدمات المقيَّ

مة   11 13 عدد المؤسسات المقيَّ

 .القطاع بحسب مةالمقي�  الخدمات توّزع التالي الجدول ويبّين

 عدد الخدمات القطاع 

 5 النقل/المرور/الشرطة 

 7 التجارة والصناعة 

 2 الحكومية المشتركة الشؤون 

 3 التعليم 

 1 الصحة 

 3 الداخلية 

  الشؤون البلدية 

 2 العمل 

 2 الشؤون االجتماعية 

  المالية 

 1 المرافق 

  الهجرة 

 1 العدل 

  السياحة 

 27 اإلجمالي 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 20.83 21.90 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 15.83 17.21 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 17.15 25.93 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرالركائز األساسية لل  مِقيَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة و
 المسّجلة. مِقيَ اإلقليمي والحّد األعلى لل 
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الوصول إلى الجمهور
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 25.03 28.95 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 35.00 30.00 المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 18.96 29.88 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 14.01 15.39 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 0.00 3.05 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 19.91 19.39 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 13.60 10.70 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 4.64 4.64 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 17.50 19.39 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 12.52 9.54 المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة آلراء 

 0.00 4.64 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 0.00 0.00 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 24.83 24.83 مستوى األمن على القنوات  

 35.00 27.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 33.00 27.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 25.08 23.09 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 5.21 12.54 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 50.60 53.12 اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونيةاالستخدام 

 13.86 22.96 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 26.99 20.49 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 0.57 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 13.56 20.15 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 19.38 24.13 كافة على مستوى المؤسسات)

 19.00 30.53 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  إلى  الوصول ركيزة في  طفيف انخفاض ُيالحظف .2021  العام في المسّجلة  النتيجة  عن كثيراً   اإلجمالية مؤّشرال نتيجة تختلف لم
  الخدمات عدد  ُيعتبرو  .منصرمال العامتلك المسّجلة في  مع متقاربة نتائجحققتا  والثانية األولى ن يالركيزتفي حين أّن  الجمهور،

 . القطاعاتمختلف  لتشمل  الخدمات من  المزيد توفير إمكانية  مع مقبوالً  مةالمقي�  والمؤسسات الحكومية

  صفحات  في  التخصيص ميزات توفر  مستوى في  الحاصل التقّدم مالحظة يمكن الرئيسية،  األداء اتمؤّشر مستوى إلى  بالنظرو
  وصيغة المفتوحة، البيانات  وتوفر  والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر المستخدم  آلراء وسيلة  وتوفر للمستخدمين، المتاحة الوب

 .عموماً  اتمؤّشرالوانخفاض نسبي لسائر  لكترونيةاإل البوابة عبر االستخدام  نسبة كذلك، ُيالحظ ارتفاع.  تقديمها

  من المزيد  بإتاحة  ُيوصى و . الرقمية  الحكومية  للخدمات  متوسط  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  عبر وإتاحتها  الالنقّ  عبر الخدمات لتوفير الجهود من  المزيد  بذل و  القطاعات، مختلف لتشمل إلكترونياً  الحكومية الخدمات
  التخصيص ميزات  وتوفير الخدمات، هذه إلى الوصول في   اإلعاقة ذوي  شخاص األ متطلبات  ومراعاة ،المختلفة المنصات 

 . الرقمية للخدمات  استخدامهم أثناء األفراد ودعم للتواصل أدوات  توفير  وتعزيز للمستخدمين،  المتاحة الوب  صفحات في 
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 ُعمان طاء.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 69 64 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 4 5 الترتيب اإلقليمي 

مة   82 82 عدد الخدمات المقيَّ

مة   24 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.الخدمات المقي� يبّين الجدول التالي توّزع و

 عدد الخدمات القطاع 

 9 النقل/المرور/الشرطة 

 15 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 1 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 5 العدل 

 2 السياحة 

 82 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 

 77.39 80.06 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 58.08 46.35 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 72.14 67.70 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرالركائز األساسية لل  مِقيَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة و
 المسّجلة. مِقيَ اإلقليمي والحّد األعلى لل 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 93.36 95.99 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 75.00 85.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 82.12 95.32 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 65.80 63.63 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 39.24 38.01 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 77.68 77.80 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 95.27 94.44 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 95.27 96.35 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 77.90 68.62 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 95.27 79.19 آلراء المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة 

 95.27 76.87 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 61.47 52.37 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 86.83 84.50 مستوى األمن على القنوات  

 79.00 84.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 71.00 76.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 74.17 70.48 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 46.73 38.12 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 76.83 78.14 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 15.30 23.54 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 84.06 49.01 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 56.20 41.47 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 95.48 83.67 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 54.84 45.57 كافة على مستوى المؤسسات)

 61.00 63.16 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

ة  ِقيم في االرتفاع هذا وُيالحظ. 2021 العامالنتيجة المسّجلة في ب مقارنة العام  لهذافي ُعمان  اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  ارتفعت
  توفر كيزةر ة ِقيم فيبسيط  ُسّجل تراجع . في المقابل، الجمهور إلى  والوصول حيالها، المستخدم ورضا ةالخدم استخدام ي ركيزتَ 

 . القطاعات كافة  ويشمل جداً  اً مرتفع  مةالمقي�  الحكومية والمؤسسات  الخدمات عدد عتبر ويُ . وتطّورها الخدمة

  توفر  مستوى وُيذكر منها على سبيل المثال:  ،2021 بالعام مقارنة ةِقيمفي ال اً عاارتفشهد معظمها ف  الرئيسية، األداء اتمؤّشر أما
  لذوي خصائص  وتوفر  النّقال، عبر  المستخدم آلراء وسيلة  ريوتوف ة،الالنقّ  التطبيقات على اللغات  وتوفر  ال،النقّ  عبر  الخدمات

  المستخدم رضا ومستوى ال،والنقّ  اإللكترونية البوابة عبر  االستخدام ومستوى  القنوات، بين  البيني  والتشغيل  النّقال، عبر  اإلعاقة
  بعض  ةِقيم نسبياً  انخفضت ،في الوقت نفسه. تسويق بحمالت المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر

  عبر الخدمات تطور ومستوى  للمستخدمين، المتاحة الوب صفحات  في  التخصيص ميزات  توفر مثل الرئيسية األداء  اتمؤّشر
 . النّقال عبر المؤسسات في اإلجمالي  واالستخدام المفتوحة، البيانات  توفر ومستوى ال،النقّ 

  الجهود من  المزيد بذلب يوصى و  .الرقمية  الحكومية للخدمات م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  الرقمية  للخدمات استخدامهم خالل  لألفراد  الدعم تقديم أدوات وتطوير  المختلفة، المنصات عبر  الةالنقّ  التطبيقات  لتوفير

 . المؤسسات  عبر
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 دولة فلسطين  .ياء

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 23 18 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 9 11 الترتيب اإلقليمي 

مة   30 22 عدد الخدمات المقيَّ

مة   19 12 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

 4 التجارة والصناعة 

 6 الشؤون الحكومية المشتركة 

 5 التعليم 

 3 الصحة 

 2 الداخلية 

 1 الشؤون البلدية 

 2 العمل 

  الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

  المرافق 

 1 الهجرة 

 4 العدل 

  السياحة 

 30 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 27.37 17.32 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 15.99 15.87 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 27.43 21.60 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرالركائز األساسية لل  مِقيَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة و
 المسّجلة. مِقيَ اإلقليمي والحّد األعلى لل 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 23.08 19.18 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 50.00 15.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 17.05 17.74 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 18.29 18.97 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 6.38 10.20 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 21.29 13.87 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 15.51 10.12 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 6.80 0.91 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 19.07 12.90 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 6.88 9.20 المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة آلراء 

 2.16 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 6.00 10.83 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 57.00 30.67 مستوى األمن على القنوات  

 61.43 32.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 52.00 31.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 13.23 14.48 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 3.61 3.74 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 74.02 30.65 المؤسسات عبر البوابة اإللكترونيةاالستخدام اإلجمالي في 

 20.30 1.10 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 9.66 12.48 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 5.84 27.12 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء اتمؤّشر  .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 6.72 11.11 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 30.36 14.77 كافة على مستوى المؤسسات)

 41.05 31.00 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  عدد د� وُيع. الثالث األساسية مؤّشر ال ركائز نتائج  ارتفاع بسبب ،2021 بالعام مقارنة العام لهذا اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  ارتفعت
 . متنوعة قطاعات ويشمل مقبوالً  مةالمقي�  والمؤسسات الرقمية  الحكومية  الخدمات

  ،اإللكترونية البوابة على الخدمات  تطور  مستوى  مثل ،2021 بالعام مقارنةً  الرئيسية األداء ات مؤّشر من عدد  مِقيَ  ارتفعتو
  وسيلة  وتوفر والنّقال، اإللكترونية البوابة على اللغات وتوفر للمستخدمين، المتاحة الوب صفحات  في التخصيص  ميزات وتوفر

  على األمن ومستوى والنّقال، اإللكترونية البوابة عبر اإلعاقة ذويل خصائص  وتوفير ،اإللكترونية البوابة عبر المستخدم آلراء
  البوابة عبر المؤسسات في اإلجمالي  االستخدام التحسن شمل  كما .  ة تقديمهاوصيغ المفتوحة  البيانات وتوفر القنوات،

  أدوات  توفر  ومستوى ،)المؤسسات  مستوى على ( تسويق  بحمالت المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة  والنّقال، اإللكترونية
  المنصات على  التطبيقات  توفر مثل ،الرئيسية األداء اتمؤّشر بعض  مِقيَ  انخفضت ذاته،  الوقت فيو .االفراد ودعم لتواصلل

  تسويق  بحمالت المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة النّقال، عبر المستخدم رضا  ومستوى  القنوات، بين البيني  والتشغيل النّقالة،
 . )مؤّشرالمة في قي� الم الخدمات من (

  الحكومية  للخدمات متوسط نضوج وىتمس  إلى اإلجمالية مؤّشر ال نتيجة تشير ات،مؤّشرال معظم  مِقيَ  ارتفاع  من بالرغم
  البوابة عبر الرقمية  الخدمات  تطور  مستوى رفع   على  التركيز اقتراح يمكن، مؤّشرال هذا في  الوطني األداء ولتعزيز . الرقمية

  على األفراد وتشجيع  الخدمات، هذه  استخدام من لتمكينهم اإلعاقة ذوي األشخاص متطلبات ومراعاة  والنّقال،  اإللكترونية
 . الجديدة الرقمية للخدمات  التسويق حمالت وتعزيز النّقالة، التطبيقات استخدام
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 قطر  . كاف

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 83 83 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 2 1 الترتيب اإلقليمي 

مة   81 78 عدد الخدمات المقيَّ

مة   27 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.الخدمات المقي� يبّين الجدول التالي توّزع و

 عدد الخدمات القطاع 

 9 النقل/المرور/الشرطة 

 14 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 7 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 1 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 5 العدل 

 3 السياحة 

 81 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 

 92.03 88.16 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 72.32 71.76 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 87.58 93.08 الجمهور إلى  الوصول

 بالمتوسط مة،المقي�  الخدمات وعدد مؤّشرلل  األساسية الركائز مِقيَ  مقارنة التالي الراداري المخطط ويبّين
 .المسّجلة مِقيَ لل  األعلى والحدّ  اإلقليمي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 91.18 89.57 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 100.00 100.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 89.58 87.60 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 94.64 85.56 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 93.78 82.09 النّقالةتوّفر التط�يقات على المنّصات 

 78.09 72.59 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 95.94 84.25 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 78.11 84.99 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 79.59 75.09 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 94.86 83.83 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 94.86 81.18 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 84.30 88.08 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 90.33 82.67 مستوى األمن على القنوات  

 84.00 72.63 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 91.00 100.00 المفتوحة صيغة تقديم ال�يانات 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 72.08 72.02 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 52.11 47.80 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 87.97 97.29 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 50.76 40.94 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 79.90 82.71 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 83.00 83.26 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء اتمؤّشر  .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 95.94 90.17 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 90.00 80.10 كافة على مستوى المؤسسات)

 81.00 99.00 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  توفر الركيزتين ة ِقيم ارتفاع  وُيالحظ .2021 بالعام مقارنة طفيفاً  ارتفاعاً  2022في العام  اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  ارتفعت
  عدد  عتبرويُ . الجمهور إلى الوصول  ركيزة  ةِقيم  وانخفاض  حيالها، المستخدم ورضا الخدمة  واستخدام وتطورها الخدمة

 . مؤّشرال في  المشمولة القطاعات كافة  ويشمل جداً  اً مرتفع مةالمقي�  والمؤسسات الرقمية  الحكومية  الخدمات

  الالنقّ  عبر الخدمات توفر وأبرزها ،2021 بالعام مقارنة هامِقيَ  معظم  ارتفعتقد ف الرئيسية، األداء اتمؤّشر مستوى  على أما
  المرفقة  الجديدة  الخدمات ةونسب ال،النقّ  عبر المؤسسات في  االجمالي واالستخدام الة،النقّ  على المنصات التطبيقات وتوفر

بين   البيني  التشغيل مثل  طفيفًا، انخفاضاً  الرئيسية األداء اتمؤّشر بعض ة ِقيم انخفضت ذاته، الوقت في . يقتسو بحمالت
  رضا ومستوى لكترونية،اإل البوابة عبر المؤسسات في اإلجمالي  واالستخدام المفتوحة، البيانات تقديم وصيغة  ،القنوات

 . األفراد ودعم  للتواصل  أدوات  وتوفر لكترونية،اإل البوابة عبر  المستخدم

  اقتراح  يمكن ذلك،  ورغم الرقمية، الحكومية للخدمات جداً  م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  استخدام خالل  األفراد لدعم متطورة أدوات  وتوفير  ال،والنقّ   لكترونيةاإل البوابة عبر االستخدام مستوى رفع   على التركيز

 . االفتراضية  الحقائق  تطبيقات مثل الخدمات،
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 الكويت  .الم

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 57 59 (بالنسبة المئوية)  مؤّشريمة اإلجمالية لل الِق 

 6 6 الترتيب اإلقليمي 

مة   71 65 عدد الخدمات المقيَّ

مة   21 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.الخدمات المقي� يبّين الجدول التالي توّزع و

 عدد الخدمات القطاع 

 3 النقل/المرور/الشرطة 

 15 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 6 الصحة 

 3 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 4 العدل 

 1 السياحة 

 71 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام ُسّجلت الركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 

 63.77 58.36 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 49.45 58.57 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 60.67 60.56 الجمهور إلى  الوصول

 بالمتوسط مة،المقي�  الخدمات وعدد مؤّشرلل  األساسية الركائز مِقيَ  مقارنة التالي الراداري المخطط ويبّين
 .المسّجلة مِقيَ لل  األعلى والحدّ  اإلقليمي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 75.75 73.95 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 70.00 65.00 توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 70.21 73.90 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 64.83 50.90 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 47.28 23.40 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 58.33 54.10 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 71.72 51.66 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 8.13 11.94 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 59.22 52.93 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 65.26 45.11 آلراء المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة 

 7.46 7.46 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 39.76 31.67 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 82.50 77.17 مستوى األمن على القنوات  

 62.00 67.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 60.00 63.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 60.93 64.27 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 23.21 41.42 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 84.07 90.90 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 25.63 46.94 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 66.72 64.47 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 47.60 56.36 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 59.08 49.05 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 63.27 57.71 كافة على مستوى المؤسسات)

 61.00 69.47 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  توفر  ركيزة ةِقيم في  ارتفاع ُيالحظ ذلك، ومع. طفيف بشكل 2021 العام في تهاِقيمب مقارنةً  اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  انخفضت
 . مختلفة قطاعات ويشمل  اً مرتفع  مةالمقي�  الحكومية والمؤسسات  الخدمات عدد ُيعتبر و . وتطّورها الخدمة

  ،اإللكترونية البوابة على الخدمات تطور  مستوى في  الحاصل التقّدم مالحظة  فيمكن الرئيسية، األداء اتمؤّشر مستوى  على أما
  المنصات على  التطبيقات  وتوفر النّقالة، الخدمات وتوفر للمستخدمين، المتاحة الوب صفحات  في التخصيص  ميزات وتوفر

.  والنّقال اإللكترونية البوابة عبر المستخدم  آلراء وسيلة  وتوفر ،التطبيقات النّقالةواإللكترونية  البوابة على اللغات وتوفر النّقالة،
  البوابة عبر  المستخدم رضا ومستوى القنوات، على   مناأل ومستوى القنوات، بين البيني التشغيل في نتحّس  ُيالحظ   كما

  األداء اتمؤّشر من عدد في  النسبي االنخفاض  وُيالحظ .تسويق بحمالت  المرفقة الجديدة  الخدمات نسبة وارتفاع ،اإللكترونية
  البيانات  توفرمستوى و ،اإللكترونية عبر البوابة اإلعاقة ذوي ل خصائص  وتوفر ،الالنقّ  عبر الخدمات تطور مستوى مثل الرئيسية
  أدوات  وتوفر ال،النقّ  ر عب المستخدم ورضا والنّقال،  اإللكترونية البوابة عبر االستخدام ومستوى  ،ة تقديمهاوصيغ المفتوحة
 . األفراد ودعم للتواصل

  الجهود من  المزيد ببذل ُيوصى و  .الرقمية  الحكومية للخدمات م متقدّ   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  أو اإللكترونية  البوابة عبر سواء الحكومية  الخدمات إلى اإلعاقة  ذوي  األشخاص وصول الحسبان ب تأخذ  خصائص لتوفير

  لألفراد،  الدعم أدوات وتحسين  للخدمات، المرافقة  التسويق حمالت  من  المزيد توفير على  والعمل ، ةالالنقّ  تطبيقات ال عبر
 . استخدامها على األفراد تشجيع في   يسهم امّ م
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 لبنان  ميم.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 5 9 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 13 13 الترتيب اإلقليمي 

مة عدد الخدمات   4 7 المقيَّ

مة   3 5 عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

  التجارة والصناعة 

  الشؤون الحكومية المشتركة 

  التعليم 

 1 الصحة 

  الداخلية 

  الشؤون البلدية 

  العمل 

  االجتماعية الشؤون 

 2 المالية 

  المرافق 

  الهجرة 

 1 العدل 

  السياحة 

 4 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 6.13 7.56 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 4.52 13.08 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 3.88 5.32 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط المقي� ر وعدد الخدمات م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 4.02 8.31 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 15.00 10.00 المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 3.63 8.62 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 2.65 4.94 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 1.16 2.49 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 4.10 5.21 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 3.98 2.32 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 4.10 4.77 النّقالةتوّفر اللغات على التط�يقات 

 3.98 2.32 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 0.00 0.00 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 0.00 0.00 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 10.33 13.83 مستوى األمن على القنوات  

 11.00 18.95 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 12.00 11.58 ال�يانات المفتوحة صيغة تقديم 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 4.89 2.49 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 2.75 0.77 النّقال مستوى االستخدام عبر 

 15.00 0.00 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 5.25 5.00 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 4.89 2.46 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 1.18 38.23 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 0.00 0.91 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 2.50 0.00 كافة على مستوى المؤسسات)

 7.00 10.00 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  عدد د� وُيع .الثالث األساسية الركائز نتائجبسبب تراجع  2021 العام في تهاِقيمب مقارنةً  اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  انخفضت
 . منخفضاً  مةي� قالم والمؤسسات الرقمية  الحكومية  الخدمات

  إلى  اإلشارة تجدر  ذلك، ومع. 2021 بالعام  مقارنة ها معظمة  ِقيمتراجع  مالحظة  فيمكن الرئيسية، األداء اتمؤّشر مستوى  على أما
  راءآل وسيلة وتوفر  للمستخدمين، المتاحة الوب صفحات  في التخصيص  ميزات توفر مثل  منها، عدد  في طفيف  ارتفاع

  البوابة عبر  االستخدام مستوى ارتفع ،ذلكك. المفتوحة البيانات  تقديم وصيغة ال،والنقّ  اإللكترونية البوابة عبر  المستخدم
  ،اإللكترونية البوابة عبر   المستخدم رضامستوى و ،اإللكترونية البوابة عبر   المؤسسات في اإلجمالي واالستخدام ،اإللكترونية

 . )المؤسسات مستوى  على( تسويق حمالتب  المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة

  ببذل ُيوصى وعليه،.  مبكر نضوج  مرحلة   في زالت ما  الرقمية الحكومية الخدمات  أن إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  على  األفراد وتشجيع  النّقالة، والتطبيقات اإللكترونية البوابة عبر الرقمية  الحكومية  الخدمات  من  المزيد لتوفير الجهود

 . استخدامها من  وتمكينهم األفراد إلى للوصول الجهود وتعزيز استخدامها،
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 لي�يا  نون.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 3 - (بالنسبة المئوية)  مؤّشراإلجمالية لل ة ِقيم ال

 16 - الترتيب اإلقليمي 

مة   6 - عدد الخدمات المقيَّ

مة   2 - عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

 5 التجارة والصناعة 

  الحكومية المشتركة الشؤون 

  التعليم 

  الصحة 

 1 الداخلية 

  الشؤون البلدية 

  العمل 

  الشؤون االجتماعية 

  المالية 

  المرافق 

  الهجرة 

  العدل 

  السياحة 

 6 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 3.08 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 1.50 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 3.80 -  الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرالركائز األساسية لل  مِقيَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة و
 المسّجلة. مِقيَ اإلقليمي والحّد األعلى لل 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 1.17 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 5.00 -  المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 0.77 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 4.51 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 0.65 -  توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 5.44 -  البوابة اإللكترونية توّفر اللغات على 

 6.80 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 5.44 -  توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 6.80 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 0.00 -  اإلعاقة عبر النّقالتوّفر خصائص لذوي 

 0.00 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 6.83 -  مستوى األمن على القنوات  

 3.16 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 5.26 -  صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 0.81 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 1.99 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 5.26 -  النّقال االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر 

 0.00 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.88 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   الجديدة المرفقة بحمالت تسو�قنسبة الخدمات 
 3.94 -  )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 2.11 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 4.21 -  دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  اً منخفض مةالمقي�  والمؤسسات  الحكومية  الخدمات  عدد ُيعتبر و ،2022 لعام مؤّشر ال هذا  تقييم  في األولى  ةللمرّ  ليبيا  شاركت
 . منخفضة الرئيسية األداء  ات مؤّشر معظم د� ُتعو . القطاعات من اً محدود اً عدد ويشمل

  الجهود من  المزيد  ببذل  ُيوصى  لذلك،.  الرقمية الحكومية للخدمات  مبكر  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  األفراد وتشجيع ،ق تسوي  بحمالت وإرفاقها  النّقالة،  والتطبيقات  اإللكترونية البوابة عبر الرقمية  الحكومية الخدمات  لتوفير

 . استخدامها من  وتمكينهم  األفراد إلى للوصول الجهود وتعزيز استخدامها، على
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 المغرب  سين. 

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 47 -  (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 7 -  الترتيب اإلقليمي 

مة   64 -  عدد الخدمات المقيَّ

مة   28 -  عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 الخدماتعدد  القطاع 

 7 النقل/المرور/الشرطة 

 7 التجارة والصناعة 

 7 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 2 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 4 العدل 

  السياحة 

 64 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 57.08 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 33.29 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 52.33 -  الجمهور إلى  الوصول

 بالمتوسط مة،المقي�  الخدمات وعدد مؤّشرلل  األساسية الركائز مِقيَ  مقارنة التالي الراداري المخطط ويبّين
 .المسّجلة مِقيَ لل  األعلى والحدّ  اإلقليمي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 59.91 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 85.00 -  توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 45.56 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 53.85 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 31.66 -  توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 57.37 -  البوابة اإللكترونية توّفر اللغات على 

 44.11 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 2.07 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 55.37 -  توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 38.89 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 1.08 -  لذوي اإلعاقة عبر النّقالتوّفر خصائص 

 23.03 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 86.17 -  مستوى األمن على القنوات  

 78.00 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 76.00 -  صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 57.82 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 10.76 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 67.40 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 9.81 -  المؤسسات عبر النّقال االستخدام اإلجمالي في 

 39.01 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 32.93 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 39.88 -  )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 62.45 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 58.00 -  دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  والمؤسسات  الخدمات عدد  أن وُيالحظ. 2021 العام في  ذلك  عن  انقطاعه بعد 2022 عامل  مؤّشرال هذا  تقييم  في المغرب شارك
  إمكانية  مع جيدة، والوصول إلى الجمهور  وتطورها الخدمة توفر  تيركيز نتيجة د� عتُ و .مختلفةيشمل قطاعات و رتفعم مةالمقي� 

  متقدم نضوج مستوى  إلى  اإلجمالية مؤّشر ال نتيجة وُتشير  . الرقمية الحكومية  الخدمات استخدام على األفراد تشجيع على العمل
 . الرقمية الحكومية للخدمات 

  توفير مثل  ،حسينهات يمكن  التي  المجاالت  من  عدد مالحظة   يمكنو جيدة، الرئيسية  األداء اتمؤّشر  معظم نتائج ُتعتبر
 القنوات، بين البيني  والتشغيل ،الالنقّ  عبر الخدمات توفرمستوى و والنّقال،اإللكترونية  البوابة عبر اإلعاقة  ذويل خصائص

 . تسويق حمالتب المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة النّقال، عبر المؤسسات في اإلجمالي  واالستخدام
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 السعوديةالمملكة العر�ية  عين. 

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 87 82 (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 1 2 الترتيب اإلقليمي 

مة   84 84 عدد الخدمات المقيَّ

مة   26 20 عدد المؤسسات المقيَّ

 بحسب القطاع.مة المقي� يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات و

 عدد الخدمات القطاع 

 9 النقل/المرور/الشرطة 

 15 التجارة والصناعة 

 8 الشؤون الحكومية المشتركة 

 8 التعليم 

 7 الصحة 

 6 الداخلية 

 5 الشؤون البلدية 

 4 العمل 

 5 الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

 5 المرافق 

 2 الهجرة 

 5 العدل 

 3 السياحة 

 84 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 96.00 92.10 رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 79.24 71.30 حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 86.48 83.05 الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط وعدد الخدمات المقي�  مؤّشرالركائز األساسية لل  مِقيَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة و
 المسّجلة. مِقيَ اإلقليمي والحّد األعلى لل 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 99.47 100.00 تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 100.00 100.00 المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 99.44 100.00 ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 93.13 86.77 ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 82.40 66.40 توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 80.68 76.82 توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 100.00 97.60 توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 95.69 64.01 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 80.22 75.00 توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 97.84 94.86 آلراء المستخدم عبر النّقالتوفير وسيلة 

 88.14 60.36 توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 100.00 97.55 التشغيل ال�يني �ين القنوات

 99.67 97.50 مستوى األمن على القنوات  

 98.00 100.00 مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 97.00 91.00 صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 74.52 83.44 مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 70.72 43.21 مستوى االستخدام عبر النّقال 

 68.08 88.10 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 81.28 46.65 االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 99.84 90.39 مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 74.03 75.29 مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 93.53 78.73 )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 88.26 71.74 كافة على مستوى المؤسسات)

 81.00 89.47 دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

.  الثالثاألساسية  مؤّشر ال ركائز ةِقيم ارتفاع  مع ذلك  وترافق ،2021 بالعام مقارنة 2022لعام  اإلجمالية مؤّشرال نتيجة  ارتفعت
 . مختلفة قطاعات  ويشمل جداً  اً مرتفع مة المقي�  والمؤسسات  الرقمية الحكومية  الخدمات عدد  وُيعتبر

  ات مؤّشر التحسن شمل كما. 2021 بالعام مقارنة وتطورها الخدمة توفر لركيزة  الرئيسية  األداء  ات مؤّشر معظم  مِقيَ  ارتفعتو
  ،اإللكترونية البوابة عبر   المستخدم رضا ومستوى  ال،النقّ  عبر   المؤسسات في  اإلجمالي واالستخدام النّقال، عبر االستخدام

 االستخدام مثل ات،مؤّشرال بعض ة ِقيم نسبياً  انخفضت ذاته، الوقت فيو .تسويق بحمالت المرفقة الجديدة الخدمات ونسبة
 . األفراد ودعم  للتواصل أدوات  وتوفر النّقال، عبر المستخدم ورضا  ،اإللكترونية  البوابة عبر  المؤسسات في اإلجمالي

  يمكن ،ذلك من  الرغم على . الرقمية الحكومية للخدمات جداً  متقدم   نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  خالل  األفراد  لدعم متطورة أدوات  وتوفير ال،والنقّ  لكترونية اإل  البوابة عبر االستخدام مستوى  رفع  على التركيز اقتراح

 . االفتراضية الحقائق   تطبيقات مثل الخدمات، استخدام
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 مو��تانيا  فاء.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 3 -  (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 16 -  الترتيب اإلقليمي 

مة   11 -  عدد الخدمات المقيَّ

مة   0 -  عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

 2 النقل/المرور/الشرطة 

  التجارة والصناعة 

 1 الشؤون الحكومية المشتركة 

 3 التعليم 

 1 الصحة 

  الداخلية 

  الشؤون البلدية 

 2 العمل 

  الشؤون االجتماعية 

  المالية 

 2 المرافق 

  الهجرة 

  العدل 

  السياحة 

 11 المجموع 
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 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021عام ة في ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 3.67 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 3.25 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 1.06 -  الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط المقي� ر وعدد الخدمات م الركائز األساسية للمؤّش يَ يبّين المخطط الراداري التالي مقارنة قِ و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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الدولة القيمة العظمى الوسطي
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 6.71 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 0.00 -  توفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدمين 

 4.67 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 8.16 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 3.96 -  التط�يقات على المنّصات النّقالةتوّفر 

 7.96 -  توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 1.08 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 8.09 -  توّفر اللغات على التط�يقات النّقالة

 1.08 -  وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقالتوفير 

 0.00 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 0.00 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 0.00 -  مستوى األمن على القنوات  

 0.00 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 0.00 -  صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 7.38 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 2.82 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 0.00 -  البوابة اإللكترونيةاالستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر 

 0.00 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 6.19 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 2.84 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 المئوية) (بالنسبة 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 3.03 -  )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 0.00 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 0.00 -  األفراد دعم لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  مة المقي�  الخدمات  عدد  أن وُيالحظ. 2021 العام  في ذلك عن  انقطاعها بعد 2022لعام  مؤّشرال هذا  تقييم في  موريتانيا شاركت
  معظمل منخفضة مِقيَ تسجيل  إلى  أدى، مّما الرقمية للخدمات مةالمقد�  المؤسسات مقي� ي  لم  الفريق الوطنيوأنّ  نسبيًا، قليل

 . الرئيسية األداء  اتمؤّشر

  لتوفير الجهود  ببذل  ُيوصى  لذلك،.  الرقمية الحكومية للخدمات  مبكر  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  وتوعية، تسويق  بحمالت  وإرفاقها النّقالة، والتطبيقات  اإللكترونية البوابة عبر الرقمية الحكومية الخدمات  من  المزيد

 . استخدامها من وتمكينهم  األفراد  إلى  للوصول الجهود وتعزيز  استخدامها، على األفراد  وتشجيع
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 اليمن صاد.

 . 2022و 2021 عاَمي بين مؤّشرلل اإلجمالية مِقيَ ال التالي الجدول يبّين

 2021 2022 

 4 -  (بالنسبة المئوية)  مؤّشرة اإلجمالية لل ِقيم ال

 14 -  اإلقليمي الترتيب 

مة   9 -  عدد الخدمات المقيَّ

مة   4 -  عدد المؤسسات المقيَّ

 مة بحسب القطاع.يبّين الجدول التالي توّزع الخدمات المقي� و

 عدد الخدمات القطاع 

  النقل/المرور/الشرطة 

  التجارة والصناعة 

 1 الشؤون الحكومية المشتركة 

 4 التعليم 

 1 الصحة 

  الداخلية 

  الشؤون البلدية 

 1 العمل 

  الشؤون االجتماعية 

 2 المالية 

  المرافق 

  الهجرة 

  العدل 

  السياحة 

 9 المجموع 



91 

 

 للمؤّشر األساسية الركائز مِقيَ  .1

 .2021، مع مقارنتها بِقَيم عام 2022في عام  ُسّجلتالركائز األساسية الثالث التي  مِقيَ يعرض الجدول التالي 

 الركيزة األساسية
 2021ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 7.05 -  رها وتطّو  الخدمة رتوّف 

 1.20 -  حيالها المستخدم ورضا الخدمة استخدام

 5.53 -  الجمهور إلى  الوصول

مة، بالمتوسط ر وعدد الخدمات المقي� م الركائز األساسية للمؤّش يَ التالي مقارنة قِ يبّين المخطط الراداري و
 م المسّجلة.يَ اإلقليمي والحّد األعلى للقِ 
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 ، وفقًا لكّل ركيزة أساسية. 2022و 2021ات األداء الرئيسية في عاَمي مؤّشرتبّين الجداول التالية نتائج 

 وتطّورها   الخدمة لتوّفر الرئيسية األداء مؤّشرات .2

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 8.89 -  تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية  مستوى

 15.00 -  المتاحة للمستخدمين الوب توفر ميزات التخصيص في صفحات 

 3.40 -  ال مستوى تطور الخدمات عبر النّق 

 4.78 -  ال مستوى توفر الخدمات عبر النّق 

 0.00 -  توّفر التط�يقات على المنّصات النّقالة

 5.27 -  توّفر اللغات على البوابة اإللكترونية 

 7.30 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية 

 5.27 -  اللغات على التط�يقات النّقالةتوّفر 

 2.82 -  توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النّقال

 0.00 -  توّفر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النّقال

 0.00 -  التشغيل ال�يني �ين القنوات

 11.33 -  مستوى األمن على القنوات  

 8.89 -  مستوى توّفر ال�يانات المفتوحة 

 9.47 -  ال�يانات المفتوحة صيغة تقديم 

 حيالها  المستخدم  ورضا الخدمة الستخدام  الرئيسية األداء مؤّشرات .3

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

 2.16 -  مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  مستوى االستخدام عبر النّقال 

 5.56 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

 0.00 -  االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النّقال 

 2.14 -  مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية 

 0.00 -  مستوى رضا المستخدم عبر النّقال 
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 الجمهور  إلى للوصول الرئيسية األداء مؤّشرات .4

 مؤّشرال
 2021في عام  ةِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 
 2022ة في عام ِقيم ال

 (بالنسبة المئوية) 

(من الخدمات   نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق
 2.11 -  )مؤّشرمة في الالمقيَّ 

(من الخدمات  نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسو�ق 
 5.28 -  كافة على مستوى المؤسسات)

 8.00 -  دعم األفراد لتواصل وتوّفر أدوات ل

 

 المالحظات والتوصيات 

  مةالمقي� الحكومية الرقمية والمؤسسات  الخدمات  عدد أن وُيالحظ العام، لهذا مؤّشر ال هذا  تقييم في  األولى للمرة  اليمن شارك
 . الرئيسية األداء اتمؤّشر معظم انخفاض  إلى أدى  ا مّ م ،منخفض

  لتوفير الجهود  ببذل  ُيوصى  ،لذلك.  الرقمية الحكومية للخدمات  مبكر  نضوج مستوى إلى  اإلجمالية مؤّشرال  نتيجة تشيرو
  وتوعية، تسويق  بحمالت  وإرفاقها النّقالة، والتطبيقات  اإللكترونية البوابة عبر الرقمية الحكومية الخدمات  من  المزيد

 . استخدامها من وتمكينهم  األفراد  إلى  للوصول الجهود وتعزيز  استخدامها، على األفراد  وتشجيع
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 المرفقات 

 مشمولة ال الخدمات قائمة . 1 رفقالم
 GEMS ر مؤّش ب

 األعمال   خدمات    . 1

 غالقاإل  1.1

 إلغاء ترخيص تجاري عام

 موافقة على نقل أو تعد�ل ملكية

 )اإلغالقموافقة قضائية (قبل 

 غالقموافقة مالية على اإل

 نشاءاإل  2.1

 تجاري عام أو تجديده أو تعديله إصدار ترخيص  

 ا أو تعديله ا موافقة على �نظيم شركة إ�تاجية/صناعية أو تجديده

 ا أو تعديله اموافقة على �نظيم شركة أغذية/مشروبات أو تجديده

 ا أو تعديله ا موافقة على �نظيم شركة خدمات صحية أو تجديده

 ا أو تعديله ا موافقة على �نظيم شركة خدمات مهنية أو تجديده

 تعديلها  أو تجديدها أو لوجستية  خدمات  شركة �نظيم  على موافقة

 ا أو تعديله اموافقة على �نظيم شركة سياحية أو تجديده
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 التشغيل   3.1

 طالع على قوانين الشركات واللوائح الناظمةاال

 طالع على معلومات الجهات التجا��ة اال

 حصاءات حكوميةإطالع على معلومات وتقا��ر واال

 منشأ شهادة إصدار

 إذن استيراد منتجات زراعية

 إسهامات في الضمان االجتماعي وتسديد مبالغ متعلقة بالعمل

 إصدار إذن عمل أو تجديده أو تعديله 

 ها ئإلغاإصدار موافقة بناء أو تجديدها أو 

 إصدار وثائق تصد�ر منتجات

 ذن استيراد معدات صناعية إ

 عملإلغاء إذن 

 بالغ بمناقصة حكومية اإل

 تخليص جمركي 

 تسجيل أو تجديد أو تعد�ل متعاقد مع حكومة

 دفع رسوم بلدية عن الملكية (للشركات) 

 شراء وثائق مناقصة حكومية 

 ملء ضرائب (الشركات) 

 األفراد   خدمات    . 2

 التعليم   1.2

 بهم  الخاصة التعليمية المؤسسات  في اإلعاقة ذوي األشخاص تسجيل

 طالب الطالع على عالمات اال

 االفتراضية  التعليمية والمختبراتتوفر منصات للتعليم اإللكترونية 

 إصدار وثائق التعليم وكشف العالمات الرسمي

 معادلة تعليمإصدار وثائق 
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 تسجيل في التعليم العاليال

 مدرسة وحضانةفي تسجيل ال

 تجديدها أو سحبها نح دراسية عامة أو تقديم على ِم 

 الصحة   2.2

 طالع على توفر معلومات األدوية واألسعاراال

 األطفال لقاحات بمواعيد والتن�يه طالع على سجل التلقيحاال

 (مثل زمرة الدم واالختبارات المخب��ة)  إليها لوصولوا  �يانات السجل الطبيعلى طالع اال

 خدمات الصحة اإللكترونية 

 الط�ية اإللكترونية الوصفة 

 جدولة موعد خدمات صحية عامة 

 العائلة  3.2

 طالع على القوانين المدنية واللوائح الناظمةاال

 إصدار جواز سفر أو تجديده أو تعديله (ما عدا جمع ال�يانات ال�يومت��ة)

 إصدار هوية ذكية وطنية أو تجديدها أو تعديلها 

 إصدار وثيقة زواج/طالق 

 وثيقة ميالدإصدار 

 إصدار وثيقة وفاة 

 رسمية   وثائق تصد�ق

 العمل   4.2

 طالع على الشواغر الحكومية والتوظيف اال

 طالع على ميزات موظفين حكومييناال

 لموظفإصدار وثيقة 

 إصدار وثيقة حسن سلوك

 تسجيل عاطل عن العمل

 تقديم شكوى في العمل
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 المالي/االجتماعي القطاع   5.2

 ملء ضرائب (األفراد)

 إدارة ميزات المعونات 

 إصدار وثائق أجر تقاعدي 

 طلب جهاز إلعادة التأهيل

 طلب مساعدة اجتماعية 

 المن�ل   6.2

 تعديله  أو تجديده أو إيجار،  عقد  تسجيل أو إصدار عقد �يع ملكية

 إعادة وصل أو نقل المرافق

 تثمين ممتلكات 

 فوا�ير المياهسديد ت

 كهرباء التسديد فوا�ير 

 تقديم شكاوى عن المرافق

 دفع رسوم بلدية (أفراد) 

 وصل المرافق 

 النقل/السواقة   7.2

 التذاكر  وشراء العام للنقل الزمني الجدول  على االطالع 

 بطاقة للنقل العامإصدار 

 تجديد رخصة سواقة

 اختبار الميكانيك واالختبار الفني) تسجيل أو تجديد أو تعد�ل عربة (ما عدا 

 تقديم رخصة سواقة وجدولة االختبار

 كسي عمومياحجز ت

 تسديد التأمين اإللزامي

 دفع غرامة مرور

 نقل ملكية العربات 
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 السياحة هجرة/العدل/ال  8.2

 االطالع على المعالم السياحية افتراضياً 

 شراء بطاقات دخول للمعالم السياحية 

 إصدار إذن إقامة أو تجديده أو تعديله

 إصدار تأشيرة ��ارة أو تجديدها أو تعديلها

 اإللكترونية  بالجرائم  خاصة شكوى تسجيل

 القضائية  الرسوم ودفع  قضائية دعوى رفع 

 ترفيهية/سياحية فعالية إلقامة موافقة طلب
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 سة استمارة تقييم مؤّس  . 2 رفقالم

 المؤسسة؟ما هو اسم الكيان أو 

- 

- 

 المتاحة للمستخدمين النهائيين؟الوب ) في صفحات personalizationهل تتوفر ميزات التخصيص (

- 

- 

 على الخدمات اإللكترونية للمؤسسة؟ Secure Socket Layer (SSL)هل تتوفر شهادات 

- 

- 

  اإللكترونية على البوابة األكثر أمناً  التوّثق  )approachط��قة ( ، ما هي اإللكترونية ما يخص الخدمات المقدمة عبر البوابة في
 بل المؤسسة؟ المطلوبة من ِق 

- 

- 

بل ِق من ال المطلوبة أمنًا على النّق  راألكثق ) التوثّ approachال، ما هي ط��قة ( ما يخص الخدمات المقدمة عبر الجهاز النّق  في
 المؤسسة؟ 

- 

- 

 ) مع األفراد؟ non-structuredلة وغير المهيّك  structuredلة المؤسسة ال�يانات المفتوحة (المهيّك إلى أي مدى تشارك 

- 

- 

 ما هي صيغة تقديم ال�يانات المفتوحة؟

- 

- 
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 حيالها   استخدام الخدمة ورضا المستخدمين 

 األخيرة؟ 12 الـ للمؤسسة خالل األشهر) التي تمت بالكامل عبر كافة األقنية transactionsما هو عدد المعامالت (

- 

- 

  ) التي تمت بالكامل عبر البوابةtransactions، ما هو عدد المعامالت (اإللكترونية ما يخص الخدمات المقّدمة عبر البوابة في
 األخيرة؟ 12 الـ للمؤسسة خالل األشهر اإللكترونية

- 

- 

) التي تمت بالكامل عبر النّقال في  transactionsال، ما هو عدد المعامالت (الجهاز النّق ما يخص الخدمات المقّدمة عبر   في
 األخيرة؟  12 الـ األشهر

- 

- 

 إطالع األفراد على الخدمات 

التي جرى إطالقها   اإللكترونية ، ما هو عدد الخدمات الجديدة على البوابةاإللكترونية ما يخص الخدمات المقّدمة عبر البوابة في
 األخيرة؟ 12 الـمن المؤسسة خالل األشهر 

- 

- 

  اإللكترونية الجديدة التي تم إطالقها على البوابة ، ومن هذه الخدماتاإللكترونية ما يخص الخدمات المقّدمة عبر البوابة في
 حمالت تسو�ق إلكترونية أو مطبوعة؟  ترافقت مع األخيرة، ما هو عدد الخدمات التي  12 الـ خالل األشهر

- 

- 

ال التي جرى إطالقها من المؤسسة ال، ما هو عدد الخدمات الجديدة على النّق ما يخص الخدمات المقّدمة عبر الجهاز النّق  في
 األخيرة؟  12 الـ خالل األشهر

- 

- 

  12 الـال خالل األشهر ال، ومن هذه الخدمات الجديدة التي تم إطالقها على النّق المقّدمة عبر الجهاز النّق ما يخص الخدمات  في
 حمالت تسو�ق إلكترونية أو مطبوعة؟ترافقت مع األخيرة، ما هو عدد الخدمات التي 

- 

- 

 اإللكترونية؟هل تتوفر أدوات دعم لألفراد في مؤسستكم لتنفيذ الخدمات 

- 

- 
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 ة إلكتروني تقييم خدمة استمارة . 3 رفقالم

 ة لكترونياسم الخدمة الحكومية اإل

- 

- 

 ) website(  على الوب ة لكتروني الخدمة الحكومية اإل موقع 

- 

- 

 جد)(إن ُو  ذ عبره الخدمةال الذي ُ�نفَّ اسم تط�يق الها�ف النّق 

- 

- 

 ) جدُو (إن  ال النّق  الها�ف تط�يق رابط

- 

مرقمنة  من هذه المراحل مرحلةكّل إذا كانت  ُ�رجى ت�يان ما من عدة مراحل. اإللكترونية الخدمة المقّدمة عبر البوابة تتألف 
 . اإللكترونية ًا عبر البوابةإلكترونيُ�نّفذ إذا كانت  ماو

 لخ..)إحول الخدمة (األوراق المطلوبة،  اإل�ترنتتوفر معلومات عبر 

 (رقم وطني أو أي وسيلة مشابهة) اإل�ترنتتحديد ومصادقة عبر 

 اإل�ترنتملء النموذج المطلوب عبر 

 اً إلكتروني إرسال المستندات المطلوبة 

 اإل�ترنت الدفع عبر 

 اإل�ترنتاالستفسار عن حالة المعاملة عبر 

 لخ..) إ(اذا تمت المعاملة بنجاح أو ال،  اإل�ترنتتلقي اإلخطارات عبر  
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ما إذا مرقمنة و من هذه المراحل مرحلةكّل إذا كانت  ُ�رجى ت�يان ما تتألف الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّقال من عدة مراحل. 
 .ُ�نّفذ إلكترونيًا عبر الجهاز النّقالكانت  

 لخ..)إحول الخدمة (األوراق المطلوبة،  اإل�ترنتتوفر معلومات عبر 

 (رقم وطني أو أي وسيلة مشابهة) اإل�ترنتتحديد ومصادقة عبر 

 اإل�ترنتملء النموذج المطلوب عبر 

 اً إلكتروني إرسال المستندات المطلوبة 

 اإل�ترنت الدفع عبر 

 اإل�ترنتاالستفسار عن حالة المعاملة عبر 

 لخ..) إ(اذا تمت المعاملة بنجاح أو ال،  اإل�ترنتتلقي اإلخطارات عبر  

(في حال وجود أكثر من خيار، الرجاء اختيار الخيار  المقّدمة عبر الجهاز النّقال إلى الخدمة الوصوليستطيع المستخدم كيف 
 ؟األعلى)

- 

- 

 ) التي تدعم التط�يق النّقال؟ Windows Phoneأو   iOSأو   Androidال، ما هو عدد المنصات النّقالة (مثل تط�يق نّق في حال وجود 

- 

- 

 ؟اإللكترونية عدد اللغات التي تدعمها البوابةما هو ، اإللكترونية ما يخص الخدمة المقّدمة عبر البوابة في

- 

- 

 ؟اإللكترونية  مستخدمي الخدمة عبر البوابةهل يمكن الحصول على رأي 

- 

- 

 ؟ اإللكترونية عبر البوابة اإلعاقة، هل تتوفر سمات موّجهة لذوي  اإللكترونية ما يخص الخدمة المقّدمة عبر البوابة في

- 

- 
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 الة؟النّق الوب ال أو واجهة ما يخص الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّقال، ما عدد اللغات التي يدعمها التط�يق النّق  في

- 

- 

 الة؟ال، هل يمكن الحصول على رأي مستخدمي الخدمة عبر األجهزة النّق ما يخص الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّق  في

- 

- 

 الة؟عبر األجهزة النّق  اإلعاقةال، هل تتوفر سمات موّجهة لذوي ما يخص الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّق  في

- 

- 

 ، أو العكس؟اإللكترونية  عبر البوابة اسُتهّلت ال إذا هل يمكن إ�مام هذه الخدمة عبر التط�يق النّق 

- 

- 

 حيالها   استخدام الخدمة ورضا المستخدمين 

 ؟اإللكترونية عبر البوابةالمقّدمة ما هو تا��خ إطالق الخدمة 

- 

- 

 األخيرة؟ 12 الـ ) التي ُأنجزت بالكامل لهذه الخدمة عبر كافة األقنية خالل األشهر transactionsالمعامالت (ما هو عدد 

- 

- 

 ، ما هو عدد المعامالت التي ُأنجزت بالكامل لهذه الخدمة فقط عبر البوابةاإللكترونية ما يخص الخدمة المقّدمة عبر البوابة في
 األخيرة؟  12 الـخالل األشهر  اإللكترونية

- 

- 

 ما هو تا��خ إطالق هذه الخدمة عبر التط�يق النّقال؟

- 

- 
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  ال، ما هو عدد المعامالت المنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر النّقال خالل األشهر ما يخص الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّق  في
 األخيرة؟ 12 الـ

- 

- 

ة (مثل لكترونيلة عبر كافة قنوات التواصل اإل، ما هو عدد الشكاوى المرَس اإللكترونية المقّدمة عبر البوابةما يخص الخدمة  في
 ؟ اإللكترونية ال، ...) بعد إنجاز المعاملة المتعلقة بهذه الخدمة المقّدمة عبر البوابة، والنّق اإللكترونية الشبكات االجتماعية، والبوابة

- 

- 

 Googleأو  Store App) لهذه الخدمة (من user rating(  ال، ما هو تصنيف المستخدمالخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّق ما يخص  في
Play  أوWindows Store  في دولتكم) آلخر نسخة من التط�يقات المتوفرة؟ 

- 

- 

 تط�يق يتعلق بالخدمة منذ تا��خ إطالقه؟ال، ما هو عدد مرات تحميل ما يخص الخدمة المقّدمة عبر الجهاز النّق  في

- 

- 

 ؟ المقّدمة عبر الجهاز النّق  دمةخ  فيما هو العدد الكلي للزبائن المسجلين 

- 

- 

 ة لكترونياإل   إطالع األفراد على الخدمة 

 الماضية؟  12 الـ األشهرخالل  اإللكترونية خدمة متاحة عبر البوابةلة أو مطبوعة إلكترونيهل قامت المؤسسة بحمالت تسو�ق 

- 

- 

 الماضية؟  12 الـ ال خالل األشهرة أو مطبوعة لخدمة متاحة عبر النّق إلكترونيهل قامت المؤسسة بحمالت تسو�ق 

- 

- 

 
  



 

 

 

  2022العام  يف GEMS لكترونية والنّقالةيتضمن هذا التقرير نتائج تقييم مؤشر نضوج الخدمات الحكومية اإل
قليمي والوطني، مع اقتراح بعض التوصيات الممكن اتباعها لتعزيز التحول الرقمي لهذه على المستويين اإل

 الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر القنوات الرقمية.

التطبيقات و لكترونيةاإل هذا المؤشر إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابةيهدف و
النّقالة في الدول العربية. وهو يسعى لردم الفجوة التي تعاني منها معظم المؤشرات الدولية، والمتمثلة في  

خدمة  84دت معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدم عنها. ولتحقيق ذلك، ُحدّ 
حكومية ُيعتقد أنه من الضروري لكّل بلد تقديمها إلكترونيًا لألفراد والشركات. وقد جرى اعتماد مبدأ دورة  
الحياة في اختيار هذه الخدمات، بحيث يحتاج إليها الفرد في مختلف مراحل حياته وتحتاج إليها الشركة  

 .منذ تأسيسها إلى إغالقها
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