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 مقدمة 

بإبداج تق ي  يتق  م  2019تقوم لجنة األمم املتحدة االقتصاااااااالجتة عاال تغالب ة يا ب كلااااااا ال عاااااااا   لااااااانو  من  بالم 

 Government Electronic and Mobile Services (GEMS))مؤش  نضوج الخدمالت الح ومّ ة اإليكترعن ة عاينّقالية 

Maturity Index)  بلى املسااااااااااااااتويوط اإلقح ث  عايوهذ   مل اا  لىاادا  اا ا املؤشاااااااااااااا    ى ق ااال  مااد  نضااااااااااااااوج الخاادمااالت

الح وم ة املقدمة ببر ايبوابالت اإليكترعن ة عببر ايتطب قالت اينّقالية في ايدعل ايع ب ة. ع و يسااااااااااااااجى   ى  جم ايف وة 

املؤشاااااا ات ايدعي ة  عاملتغ حة في مع  ة مد  تطو  الخدمة  عمد  الاااااات دامتال  ع  ااااااال املساااااات دم ايقالئغة في معظم 

  11موزباة بن  خادماة مل وم اة 84بنىاال. عيتحق   ليا   ملادجت ايةجناة 
 
مل ا  تم اخت اال   ا ل الخادماالت بناال    صاااااااااااااانفاال

 في   
 
ج مبدأ جع ة الح الة في اخت ال    ل يأل  اج عاياااا  الت. عقد     ابتغالعلي  بحد  بلى  ااا ع ية توا   ال ايكترعن ال

 الخدمالت  بح   تحتالج  ييىال ايف ج في م تحف م امل  مل الته عتحتالج  ييىال ايا كة من  تأليستال   ى  غالقتال.

 

بن بالم  تق ي  ال 2021عات   النوط األعل من بالم أصد ت لجنة األمم املتحدة االقتصالجتة عاال تغالب ة يا ب كل ال 

 :الخطوات ايتالي ة ع   تم ايعغ مل     11/7/2021 بتال يخاي   تم علي  بقب ايتق  م  2021

 الح وم ة إليكترعن ة الخدمالت   ج - األع ى امل ملحة 

 ايت  تقّدمتال عاملؤلسالت الخدمالت تق  م - اي الن ة امل ملحة 

 عاملعاللجة امل ا عة – اي الي ة امل ملحة 

 

بلى تعبئة االلااااااتل الط   س من قساااااام الااااااترات   الت ايتحول اي قث  من  جا ة ايساااااا اللااااااالت عاملعحومالت عقساااااام  عأشاااااا ا

 تحح   االبغالل من ب نالمج الح ومة االيكترعن ة 

 

 بن عاقع املغحكة األ جن ة ايتالشغ ة بلى اينحو ايوا ج في تق ي  ايةجنة. 
 
 يستع ض   ا ايتق ي  مةخصال
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 بن ة املؤش 
 املؤش  ا ى ثالثة   الئز عهي:يستند 

 توا   الخدمة عتطو  ال  .1

 الت دام الخدمة عاي  ال مل اليتال  .2

 ايوصول ا ى الجغتو   .3

 و املبوط في اي لم اجنالل عاملفص  في املةح حمل   تتم ق ال      كوزة التنالجا ا ى م غوبة من املؤش ات علي  بلى اين
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 االملصالئ الت 

 القطاع

عدد الخدمات الواجب 

افرها في القطاع  تو

 بحسب تقييم اللجنة

عدد الخدمات التي 

 يقدمها األردن في القطاع

افر الخدمات  نسبة تو

وفق الخدمات الواجب 

افرها  تو

 %100.00 2 2 ايهج ة

 %10.00 1 10 اينق /امل ع /ايا هة

 %100.00 5 5 امل ا  

 %100.00 2 2 املالي ة

 %75.00 3 4 ايعغ 

 %66.67 2 3 ايعدل

 %71.43 5 7 ايصحة

 %100.00 9 9 اياؤعط الح وم ة املاتركة

 %100.00 5 5 اياؤعط ايبحدتة

 %80.00 4 5 اياؤعط اال تغالب ة

 %100.00 4 4 ايس الملة

 %83.33 5 6 ايداخح ة

 %77.78 7 9 ايتعح م

 %61.54 8 13 ايت ال ة عايصنالبة

 %73.81 62 84 اإل غال ي

 

 يح  الئز ايت  تم ابداج ايتق ي  بنال   بحيىال يأل جط الخدمالت ايت  تم تق  غتالتبوط ايا   ايتال ي ع ع 
 
 ع قال

 2020القيمة في عام  الركيزة األساسية

 )بالينسبة املئوية(

 2021القيمة في عام 

 )بالينسبة املئوية(

  الخدمة عتطّو  ال
ّ
 58.13 36.35 تو 

 42.37 28.82 الت دام الخدمة ع  ال املست دم مل اليتال

 53.22 38.21 ايوصول   ى الجغتو  
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توافر الخدمة وتطورها  استخدام الخدمة والرضا حيالها  الوصول الى الجمهور

2021قيمة الركيزة  2021متوسط الدول العربية لعام  2020قيمة الركيزة 
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 املقال نالت مع ايسنوات ايسالبقة 
  2021ع 2020تبوط الجدعل اجنالل مقال نة بالمة بوط بالمي 

 2020 2021 

 %50.85 %33.71 ايق غة اإل غالي ة يحغؤش  )بالينسبة املئوية(

 7 7 ايترتيب اإلقح ث 

غة  62 40 بدج الخدمالت املق َّ

غةبدج املؤلسالت   20 14 املق َّ

 

% عاي   يعتبر  وق متولط 17.14قدم األ جط تا ورات بغال نسلته  مل   2020 عبالم  2021بوط بالم  GEMsمؤش  ق م تاورايتال ي  تبوط ايا  

 ايتا ور في ايدعل ايع ب ة.
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 أب ز اينتالئج 
مل   بحات بالملئة  17ملق  األ جط ا تفالبال مةحوظال في ايتق  م ايعالم يحغؤش  مقال نة باليعالم ايسالب  مل   بحات نسبة اال تفالع مال تقال ب  -1

 %33.71عايت   النت  2020مقال نة ععالم  2021% يعالم 50.85ق غة ايتق  م يحغؤش  

 ة بن ايعالم ايسالب  ي  وط في امل تبة ايسالععة بوط ايدعل أمال ب صوص ايترتيب اإلقح ث   قد التق  ت تيب األ جط بلى لات ايد   -2

  كغال تم 2020خدمة تم تق  غتال في بالم  40خدمة مقال نة با  62ايع ب ة  عيكن ت د  اإلشال ة ا ى اط بدج الخدمالت ايت  تم تق غتال هي 

  تة مل وم ة في ايعالم ايسالب . 14 تة مل وم ة بو ال بن  20تق  م 

ي   من  53.22  42.37  58.13  اي ئيس ة   قد  النت  نالك زيالجة مةحوظه بلى  ال ة املؤش ات عايت  بحات بلى مستو  مؤش ات األجا -3

  الخدمة عتطّو  ال  
ّ
عيعز  . الخدمة ع  ال املست دم مل اليتال  عمؤش  ايوصول   ى الجغتو  بلى ايترتيب عمؤش  الت داممؤش  تو 

 1038ا ى  449ا ى ازجتالج بدج م غوبالت ايب النالت الح وم ة املفتوملة من ايتقدم في تو   ايب النالت املفتوملة عص غ تقدتغتال 

 بلى منصة ب النالت الح وم ة املفتوملة.
 
 م غوبة ب النالت مفتوملة مناو ة ملالي ال

 
 في -4

 
  تو   موزات ايت ص ص في صفحالت ايوب املتالملة يحغست دموط عبلى مستو  املؤش ات ايف ب ة   قد ملق  األ جط تقدمال متغوزا

  ايب النالت املفتوملةمستع 
ّ
  40عايت   النت  2020% مقال نة ععالم 71% ع81% ع90مل   بحات  ص اة تقدتم ايب النالت املفتوملة  ع و  تو 

 بلى ايترتيب. 40  55

 ت د  اإلشال ة ا ى اط األ جط قد ملق  نتالئج متغوزة في ععض املؤش ات ايف ب ة مقال نة بن ايعالم ايسالب  م  كغال  -5

a. ر ايبوابة اإليكترعن ةمستو    ال املست دم بب 

b. االلت دام اإل غال ي في املؤلسالت ببر ايبوابة اإليكترعن ة 

c. مستو  االلت دام ببر ايبوابة اإليكترعن ة 

d. ايتاا   ايب ذ  بوط ايقنوات 

e. مستو  األمن بلى ايقنوات 

f. ايحاالت بلى ايبوابة اإليكترعن ة  
ّ
 تو 

g. تو ور عل حة آل ا  املست دم ببر ايبوابة اإليكترعن ة 

h. مستو  تطّو  الخدمالت بلى ايبوابة اإليكترعن ة 

i. مستو  تطّو  الخدمالت اينّقالية 

40 40
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توفر ميزات 
التخصيص في 
صفحات الوب 
نالمتاحة للمستخدمي

انات صيغة تقديم البي
المفتوحة

مستوى توفّر 
ةالبيانات المفتوح

اء توفير وسيلة آلر
المستخدم عبر 
يةالبوابة اإللكترون

مستوى تطّور 
ة الخدمات على البواب

اإللكترونية

مستوى تطّور 
الخدمات النقّالة

توفّر اللغات على
يةالبوابة اإللكترون

مؤشر األداء الرئيسي لتوفر الخدمة وتطّورها

2020عام  2021عام 



 9 من  7 صفحة 

 بلى اي غم من لي   قد يوملظ اط  نالك ت ا ع في ععض املؤش ات ايف ب ة م    -6

a.  الية مل   بحات نسبة ايترا ع
ّ
  ايتطب قالت بلى املنّصالت اينق

ّ
 %4.93تو 

b.  الل مل   بحات
ّ
 %0.67نسبة ايترا ع تو ور عل حة آل ا  املست دم ببر اينق

c.  الل مل   بحات نسبة ايترا ع
ّ
  خصالئص ي ع  اإلبالقة ببر اينق

ّ
 %2.49تو 

d.  الل مل   بحات نسبة ايترا ع
ّ
 %16.94االلت دام اإل غال ي في املؤلسالت ببر اينق

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

مستوى تطّور الخدمات على البوابة اإللكترونية

ينتوفر ميزات التخصيص في صفحات الوب المتاحة للمستخدم

مستوى تطّور الخدمات النقّالة

مستوى توفّر الخدمات النقّالة

توفّر التطبيقات على المنّصات النقّالة

توفّر اللغات على البوابة اإللكترونية

توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر البوابة اإللكترونية

توفّر خصائص لذوي اإلعاقة عبر البوابة اإللكترونية

توفّر اللغات على التطبيقات النقّالة

توفير وسيلة آلراء المستخدم عبر النقّال

توفّر خصائص لذوي اإلعاقة عبر النقّال

التشغيل البيني بين القنوات

مستوى األمن على القنوات 

مستوى توفّر البيانات المفتوحة

صيغة تقديم البيانات المفتوحة

مؤشر األداء الرئيسي الستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها

مستوى االستخدام عبر البوابة اإللكترونية

مستوى االستخدام عبر النقّال

االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر البوابة اإللكترونية

االستخدام اإلجمالي في المؤسسات عبر النقّال

مستوى رضا المستخدم عبر البوابة اإللكترونية

مستوى رضا المستخدم عبر النقّال

مؤشر األداء الرئيسي للوصول إلى الجمهور

…لمقيّمة من الخدمات ا)نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسويق 

…افة من الخدمات ك)نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحمالت تسويق 

توفّر أدوات للتواصل ودعم األفراد

2021 2020
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 ايتوص الت 

 توص الت ايةجنة

  اإل غالي ة املؤش  نت  ة أمل زت
 
  اي الث املؤش    الئز أمل زت كغال  2020 بالم بن املالئة في 17 بحوا ي زيالجة

 
  تقدمال

 
 خالصة كبورا

 عاال تغالم اإليكترعن ة الح ومة ملفال  م املتساااااال بة ايتطب   عتورة بلى تدل ع  ا ."عتطو  ال الخدمة تو  " ب كوزة تتعح  بغال 

  املقّ غة الخدمالت بدج ُيعتبر  ل .يحغواهنوط املط عملة باللخدمالت
 
  م الال شغ  عقد م تفعال

 
 .ايقطالبالت من عالعال

 موزات بتو ور املتعحقة املؤشا ات نتالئج في الحالصا  ايكبور ايتقّدم مالملظة   غكن اي ئيسا ة  األجا  مؤشا ات مساتو   بلى أمال 

 ببر الخدمالت عالاات دام تقدتغتال  عصاا اة املفتوملة ايب النالت عتو   يحغساات دموط  املتالملة ايوب صاافحالت في ايت صاا ص

 .مل اليتال املست دموط ع  ال ايبوابة

   يكترعن ة خدمالت  هالق مع باليتواز   اي الث املؤشاااااااااا    الئز تاطيىال ايت  املجالالت تحسااااااااااوط بلى ايعغ  باللااااااااااتغ ا  ُتوصاااااااااا  

 اإليكترعن ة الح وم ة يةخدمالت اإلبالقة لع   األشخالص نفالل باللحسبالط تأخ  خصالئص تو ور   ع ة   ى بالإل ال ة  دتدة 

  ل ؤث  مال ع  ا املنصالت من املزيد يتاغ  اينّقالية ايتطب قالت بتو ور ُتوص   كغال .اينّقالية عايتطب قالت ايبوابة ببر
 
 بلى  ت البال

 .اينّقالل ببر الت دامتال ِنَسب عتحسوط يةخدمالت املست دموط عصول  لتوية
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 املةح 
 

 مؤشرات األداء
)بالينسبة  2020القيمة في عام 

 املئوية(

)بالنسبة  2021القيمة في عام 

 املئوية(
 الفرق 

 األداء الرئيس ي لتوفر الخدمة وتطّورهامؤشر 

 23.17 71.42 48.25 مستو  تطّو  الخدمالت بلى ايبوابة اإليكترعن ة

تو   موزات ايت ص ص في صفحالت ايوب املتالملة 

 يحغست دموط
40 90 50 

 20.11 58.09 37.98 مستو  تطّو  الخدمالت اينّقالية

  الخدمالت اينّقالية
ّ
 10.23 43.71 33.48 مستو  تو 

  ايتطب قالت بلى املنّصالت اينّقالية
ّ
 4.93- 19.83 24.76 تو 

  ايحاالت بلى ايبوابة اإليكترعن ة
ّ
 20.04 49.94 29.9 تو 

 23.97 52.99 29.02 تو ور عل حة آل ا  املست دم ببر ايبوابة اإليكترعن ة

  خصالئص ي ع  اإلبالقة ببر ايبوابة اإليكترعن ة
ّ
 14.01 20.81 6.8 تو 

  ايحاالت بلى ايتطب قالت اينّقالية
ّ
 18.06 43.44 25.38 تو 

 0.67- 10.36 11.03 تو ور عل حة آل ا  املست دم ببر اينّقالل

  خصالئص ي ع  اإلبالقة ببر اينّقالل
ّ
 2.49- 0 2.49 تو 

 2.77 24.05 21.28 ايتاا   ايب ذ  بوط ايقنوات

 19.5 67 47.5 مستو  األمن بلى ايقنوات 

  ايب النالت املفتوملةمستو  
ّ
 26 81 55 تو 

 31 71 40 ص اة تقدتم ايب النالت املفتوملة

 مؤشر األداء الرئيس ي الستخدام الخدمة ورضا املستخدم حيالها

 26.05 50.95 24.9 مستو  االلت دام ببر ايبوابة اإليكترعن ة

 6.16 8.97 2.81 مستو  االلت دام ببر اينّقالل

 21.48 79.42 57.94 املؤلسالت ببر ايبوابة اإليكترعن ةااللت دام اإل غال ي في 

 16.94- 12.18 29.12 االلت دام اإل غال ي في املؤلسالت ببر اينّقالل

 43.23 57.08 13.85 مستو    ال املست دم ببر ايبوابة اإليكترعن ة

 5.89 49.15 43.26 مستو    ال املست دم ببر اينّقالل

 الجمهور  مؤشر األداء الرئيس ي للوصول إلى

نسبة الخدمالت الجدتدة امل  قة بحغالت تسوي  )من 

 الخدمالت املقّ غة في املؤش (
28.32 43.57 15.25 

نسبة الخدمالت الجدتدة امل  قة بحغالت تسوي  )من 

 الخدمالت  ال ة بلى مستو  املؤلسالت(
33.11 43.15 10.04 

  أجعات يحتواص  عجبم األ  اج
ّ
 16.33 63 46.67 تو 

 


