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مقدمة
يعتبر التحول االلكتروني للخدمات اإلدارية أحد اهم البرامج الحكومية ،التي تدخل في إطار سلسلة
االجراءات والبرامج الشاملة لورش اصالح وتحديث االدارة المغربية الذي تشرف وزارة اصالح االدارة
والوظيفة العمومية على رسم توجهاته واهدافه االستراتيجية ،وتنزيل مقتضياته.
وفي هذا الصدد سيمكن انجاز الدليل المرجعي للخدمات اإلدارية االلكترونية ،وزارة اصالح االدارة
والوظيفة العمومية ،من تثبيت االليات والميكنزمات االساسية لتعريف وحصر الخدمات اإلدارية وتقييم
مستوى تحولها االلكتروني ،عبر ارساء مبادئ وقواعد عامة يمتد مجال تطبيقها الى كل االدارات ،باإلضافة
الى تتبع مسار ومستوى تطور تقديم هذه الخدمات على المستوى االلكتروني كما ونوعا.

اهداف الدليل المرجعي
يمكن الدليل المرجعي للخدمات اإلدارية االلكترونية ،اإلدارات من تحقيق األهداف التالية:
• توثيق الخدمات اإلدارية وفقا للتعريف المحدد،
• خلق تسمية نموذجية للخدمات اإلدارية،
• وضع معايير لتصنيف الخدمات،
• بناء تصور متكامل للمسار المتبع من طرف المرتفقين للحصول على الخدمة،
• تحديد مستوى النضج االلكتروني للخدمات اإلدارية االلكترونية،
• تقييم مستوى التحول الرقمي للخدمات االلكترونية.

مجال تطبيق الدليل المرجعي:
يشمل مجال تطبيق هذا الدليل المرجعي كافة الخدمات اإلدارية المقدمة من طرف االدارة لفائدة المرتفقين،
عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة سواء كانت وجها لوجه او الكترونيا ،كما يمكن من رسم نظرة عامة حول
طبيعة مختلف هذه الخدمات ،وتصنيفها وفق المعايير المعتمدة ،باإلضافة الى تحديد طريقة تقييم مستوى
تحولها االلكتروني باالعتماد على مؤشر الجاهزية.
ويبين الشكل التالي عملية حصر وتطوير الخدمات اإلدارية:
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الرسم  :1عملية حصر وتطوير الخدمات اإلدارية

تحديد
الخدمات
اإلدارية
حسب
التعريف
التطور
المستمر

تسمية الخدمة
اإلدارية
حصر
وتطوير
الخدمات
اإلدارية
تصنيف
الخدمات
اإلدارية

تقييم الخدمة
اإلدارية
مسار
المرتفق

مراحل الخدمة (
)اإلدارية
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 .1مفهوم الخدمة اإلدارية
1.1

تعريف الخدمة اإلدارية

هي خدمة مقدمة من طرف االدارة بطلب او بدون طلب من المرتفقين ،من اجل تلبية حاجياتهم وتمكينهم
من الحصول على قيمة نهائية ،سواء كانوا اشخاص ذاتيين او معنويين ،عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة
سواء بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة( او عبر قناة الكترونية ،وذلك بشكل كلي او جزئي.
ويبين هذا الجدول مختلف مكونات الخدمة اإلدارية:
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟ (قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

خدمة
االدارة
المرتفقين (االشخاص الذاتين او المعنويين)
حالتين:
• المقدمة من طرف االدارة بدون طلب من المرتفق
• المطلوبة من طرف المرتفق والمقدمة من طرف االدارة
امكانيتين:
• القناة المباشرة (الحضور الذاتي لإلدارة(
• القناة االلكترونية
من اجل تلبية حاجيات المرتفق وتمكينه من قيمة نهائية
القيمة هي النتيجة النهائية المقدمة للمرتفق

المكونات االساسية للخدمة اإلدارية:

تسمية الخدمة اإلدارية

الخدمة
اإلدارية

المرتفق
) المستفيد من الخدمة(

القيمة
النتيجة النهائية للخدمة
اإلدارية
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تتشكل الخدمة اإلدارية من مجموعة من المكونات:
 ادارة توفر الخدمة اإلدارية، مرتفق يستفيد من الخدمة اإلدارية، نتيجة نهائية يحصل عليها المرتفق تلبي حاجياته وتمنحه قيمة معينة، قناة تقدم من خاللها االدارة الخدمة الى المرتفق، -تسمية وحيدة :تمكن من تحديد وحصر الخدمة اإلدارية ،وتتطابق مع النموذج المحدد.

2.1

طريقة تسمية الخدمة اإلدارية

اتجاه المكونات التي يجب ان تكون تسمية الخدمة اإلدارية
النتيجة النهائية المحصل عليها
اجبارية

الفئة المستهدفة
يجب تحديدها إذا كانت الخدمة
موجهة الى فئة معينة

االدارة التي تقدم الخدمة
يجب تحديدها إذا كانت النتيجة
متطابقة داخل ادارات مختلفة

امثلة لتسميات مطابقة للنموذج المحدد
بالنسبة للمغاربة البالغين على
الحصول على البطاقة الوطنية
االقل  18سنة
بالنسبة للمغاربة اقل من  18سنة
الحصول على البطاقة الوطنية
المندوبية السامية للتخطيط
مراجعة منشورات
في الصندوق الوطني للضمان
بالنسبة للمقاوالت المنخرطة
تسجيل األجراء
االجتماعي
بالمركز الجهوي لالستثمار
خلق شركة
بالدار البيضاء
بالمركز الجهوي لالستثمار
خلق شركة
الرباط سال القنيطرة

3.1

االستثناءات :ما ال يعتبر كخدمة إدارية

• القنوات المستعملة للحصول على الخدمة اإلدارية :المواقع االلكترونية ،مراكز النداء ،التطبيقات
الهاتفية ،التطبيقات االلكترونية ،...هي قنوات لتوفير الخدمة اإلدارية ،وتعتبر كوسيلة لتقديم الخدمة
للمرتفقين.
وفي هذا الصدد ال بد من االشارة الى ان مجموعة من االدارات تستعمل اسماء هذه الوسائل في حد
ذاتها كخدمات إدارية ،وذلك ألسباب متعلقة بالتواصل والتسويق .اما فيما يخص حاجيات حصر
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وتصنيف الخدمات اإلدارية ،يجب األخذ بعين االعتبار الخدمة المقدمة عبر القناة ،وخاصة النتيجة
النهائية المقدمة للمرتفق.
• العمليات التي ال تمكن المرتفق من الحصول على النتيجة النهائية :ال تعتبر عمليات أخذ المواعيد
للحصول على خدمة إدارية ،واداء التكاليف المرتبطة بالخدمة ،وتتبع وضعية معالجة الملف،
خدمات إدارية بحد ذاتها ،فهي ال تمكن المرتفق من الحصول على النتيجة النهائية.

4.1

أمثلة توضيحية لتحديد الخدمات اإلدارية وعناصر االستثناء

مثال عن خدمة إدارية :تسجيل األجراء بالنسبة للمقاوالت المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

خدمة
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المقاوالت المنخرطة
طلب من طرف المرتفق وتسليم من طرف االدارة
القناة المباشرة :وكالة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
Damancom
القناة االلكترونية :الموقع " ضمانكم"
من اجل تسجيل األجراء في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

مثال عن القناة المستعملة للحصول على الخدمة  :الموقع " ضمانكم" Damancom
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)

لماذا؟

قناة الكترونية
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
المقاوالت المنخرطة
الولوج عبر االنترنيت (بعد االنخراط في الخدمة)
غير مطبقة " :ضمانكم"  Damancomهي قناة بحد ذاتها
تمكن المقاوالت المنخرطة من االستفادة من العديد من الخدمات ،بما في ذلك:
• تسجيل األجراء
• دفع اشتراكات الضمان االجتماعي
• االطالع على وضعية المقاولة اتجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
• الحصول على الشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
8

الدليل المرجعي للخدمات اإلدارية :تعاريف ،تصنيف ومعايير تقييم مستوى التحول
االلكتروني

مثال عن خدمة إدارية :الحصول على جواز السفر البيومتري للمغاربة المقيمين بالمغرب :
خدمة
ماذا؟
من طرف من؟ وزارة الداخلية
من؟
المغاربة المقيمين بالمغرب
ألجل من؟
مطلوب من طرف المرتفق ومسلم من طرف االدارة
كيف؟
اين؟
القناة المباشرة :الملحقة االدارية لمكان اقامة صاحب الطلب.
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
من اجل الحصول على الجواز البيومتري.
لماذا؟
مثال عن عملية ال تمكن المرتفق من الحصول على النتيجة النهائية :الملء عبر االنترنيت لنموذج طلب
جواز السفرالبيومتري:
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

مرحلة من مراحل الحصول على الخدمة
وزارة الداخلية
المغاربة المقيمين بالمغرب
يمأل النموذج من طرف المرتفق ثم يتم تسليمه إلى اإلدارة
قناة ملء نموذج طلب جواز السفر البيو متري عبر االنترنيت:
القناة االلكترونيةwww.passeport.ma :
يتم الحصول على الخدمة اإلدارية (جواز السفر البيومتري) عبر القناة المباشرة:
الملحقة االدارية لمكان اقامة صاحب الطلب
من اجل ملء نموذج الطلب و ارساله عبر االنترنيت في انتظار استكمال االجراء
في االدارة (ال تلبي هذه المرحلة حاجيات المرتفق في الحصول على جواز السفر

البيومتري)
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 .2تصنيف الخدمات اإلدارية حسب اهميتها االستراتيجية

الخدمة اإلدارية
صنفان

االهمية
االستراتيجية

خدمة االختصاص

الخدمة المساندة

تتوفر كل ادارة على مهام او أنشطة حصرية وخاصة بها
تسمى "اختصاص اإلدارة" ،حيث ال يمكن ممارستها من
طرف أي ادارة اخرى.
ويمكن لإلدارة في إطار ممارسة مهامها وأنشطتها ،ان تقدم
خدمات إدارية مرتبطة مباشرة باختصاصها ،باإلضافة الى
خدمات أخرى مساندة لخدماتها الرئيسية.

سيمكن هذا التصنيف من تمييز الخدمات الرئيسية ذات األولوية في تحسين الخدمات.
وفي هذا الصدد وانطالقا مما سبق اإلشارة اليه يمكن تصنيف الخدمات اإلدارية حسب اهميتها االستراتيجية
وفق صنفين:

1.2

الخدمة اإلدارية الرئيسية

هي خدمة مرتبطة أساسا باالختصاصات والمهام الرئيسية لإلدارة.

2.2

الخدمة اإلدارية المساندة

هي خدمة تستخدم إلضافة قيمة الى الخدمة الرئيسية ،ولتدعيم الوصول اليها.
مثال عن الخدمات اإلدارية المساندة:
 خدمات االستعالم، خدمات الشكايات، -خدمات االشعار.
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3.2

امثلة عن "الخدمات الرئيسية " و " الخدمات المساندة "

االدارة :الخزينة العامة للمملكة
مهام الخزينة العامة للمملكة (االختصاص):
 تحصيل الديون العامة، مراقبة اداء المصاريف العامة، تدبير المالية المحلية، تدبير االيداع بالخزينة. إنتاج المعلومات المالية والمحاسبيةامثلة عن الخدمات الرئيسية للخزينة العامة للمملكة:
الخدمات الرئيسية للخزينة العامة للمملكة

االختصاص المرتبط بالخدمة

أداء الرسوم المحلية (ضريبة السكن ،ضريبة الخدمات
الجماعية ،الضريبة المهنية(

تحصيل الديون العمومية

االطالع على النشرة الشهرية إلحصائيات المالية المحلية تدبير المالية المحلية
االطالع على النشرة الشهرية إلحصائيات المالية العامة

انتاج المعلومات المالية والمحاسبية

امثلة عن الخدمات المساندة للخزينة العامة للمملكة:
الخدمات المساندة للخزينة العامة للمملكة

االختصاص المرتبط بالخدمة

ايداع الشكايات من طرف زبناء الخزينة العامة للمملكة

ال شيء

خدمة االشعار عبر الرسائل النصية والرسائل االلكترونية لفائدة
زبناء بنك الخزينة العامة للمملكة

ال شيء
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 .3تصنيف الخدمات اإلدارية حسب االنتساب
الخدمة اإلدارية

يمكن هذا التصنيف من التمييز بين الخدمة
اإلدارية األساسية ،الخدمة اإلدارية الفرعية

فئة الخدمة

والخدمة اإلدارية التكميلية.

الخدمة اإلدارية
االساسية

سيتم استخدام هذا التصنيف للتمييز بين الخدمات
األكثر أهمية ،وهي الخدمات األساسية ،وعالقتها

الخدمة اإلدارية
الفرعية

مع الخدمات المرتبطة بها وتحديد الخدمات
المكملة للخدمات األساسية.

الخدمة اإلدارية
التكميلية

1.3

الخدمة اإلدارية األساسية

هي خدمة نابعة من اختصاص المؤسسة ،والتي لها عالقة بإحدى الجوانب التالية:
• التنظيمات (التراخيص ،االعتمادات ،الشهادات ،التصريحات)...
• إدارة السجالت (سجل األحوال المدنية ،السجل الضريبي ،السجل العقاري(...
• إدارة األموال العامة (التقاعد ،الرعاية االجتماعية(.. ،
• منح اإلعانات والدعم الحكومي (منحة ،مساعدة ،إعانة(.. ،
• منح المزايا (في مجال الضرائب ،في المجال االجتماعي(.. ،
• استخالص الضرائب والغرامات

2.3

الخدمة اإلدارية الفرعية

هي خدمة مرتبطة بوجود الخدمة األساسية ،وتتطلب احيانًا مدخالت مختلفة ،ولكنها تمكن المرتفق من
الحصول على نفس النتيجة النهائية للخدمة األساسية.
(أمثلة :التجديد الناتج عن انتهاء الصالحية ،اعادة الطلب عقب الضياع ،التحيين بعد تغيير الوضعية).
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الخدمة اإلدارية التكميلية

3.3

هي خدمة متعلقة بمهمة المؤسسة تتعلق بأحد الجوانب التالية:
• إصدار شهادة من سجالت اإلدارة
• طبع مستخرج أو نسخة من السجل
• تحديث البيانات الشخصية أو المهنية

◄ أمثلة:
جدول  :1أمثلة تصنيف الخدمات اإلدارية حسب الخدمات اإلدارية األساسية والفرعية
الخدمة اإلدارية األساسية
• الحصول على بطاقة التعريف الوطني
ألول مرة ابتداء من  18سنة

الخدمات اإلدارية الفرعية
• تجديد بطاقة التعريف الوطنية (نهاية الصالحية)
• تغيير بطاقة التعريف الوطنية (تحيين العنوان)
• اعادة طبع بطاقة التعريف الوطنية (ضياع أو سرقة)

الخدمة اإلدارية التكميلية
• تحديث الوضع لمستفيد RCAR
• التحقق من صحة معلومات الطالب الشخصية (مسار :تدقيق).
• طلب عبر اإلنترنت للحصول على شهادات من أحد المنخرطين
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 .4تصنيف الخدمات اإلدارية حسب اعتمادية الخدمة
الخدمة اإلدارية
ا ربع
()4
اصناف

يبين هذا التصنيف ما إذا كانت الخدمة تعتمد على
خدمات مقدمة من طرف إدارات أخرى أم ال .

تبعية الخدمة

الخدمة اإلدارية المستقلة

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية
الخارجية

يستخدم هذا املفهوم ألغراض التكامل وتحسين
مستوى الخدمات.

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية
الداخلية

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية
الداخلية و الخارجية

وبناءا على هذا المعيار ،يمكن تقسيم الخدمات الى االصناف التالية:

1.4

الخدمة اإلدارية المستقلة

هي خدمات ال تتطلب مدخالت او أي إجراءات من إدارة أخرى ،فكافة المهام والعمليات والبيانات متوفرة
ضمن حدود اإلدارة التي تقدم الخدمة.

◄ امثلة:
• تسجيل األجراء بالنسبة للمقاوالت المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
• تسجيل مركبة مسجلة في الخارج ( )D16Terفي إدارة الجمارك والضرائب
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2.4

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية الخارجية

هي خدمات تتطلب تعامالت خالل تقديم الخدمة مع إدارة أخرى أو أكثر غير اإلدارة األصلية صاحبة
الخدمة.

◄ امثلة:
• تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية
 oإدارة المنشأ :وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
 oاإلدارات الخارجية ذات الصلة:
▪ وزارة العدل  /المحكمة التجارية (نسخة مصادقة من السجل التجاري)
▪ المديرية العامة للضرائب (نسخة مصادقة من رقم المعامالت آلخر  5سنوات)
▪ المديرية العامة للضرائب (الحصيلة المحاسبية مصادقة للسنة )n-1
▪ الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( CNSSشهادة األجور األصلية للسنة )n-1

3.4

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية الداخلية

هي خدمات تتطلب تفاعال مع خدمات اخرى داخل نفس اإلدارة خالل مراحل تقديم الخدمة.

◄ امثلة:
• الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للمغاربة المقيمين في المغرب
 oإدارة المنشأ :وزارة الداخلية  /المصلحة المكلفة ببطاقة التعريف الوطنية
 oاإلدارات الداخلية ذات الصلة:
▪ وزارة الداخلية  /مكتب التسجيل في الحالة المدنية (نسخة عقد االزدياد)
▪ وزارة الداخلية  /الملحقة اإلدارية لمحل إقامة مقدم الطلب (شهادة اإلقامة)
▪ وزارة الداخلية  /الدائرة األمنية (ايداع الملف وإعطاء بصمات األصابع)

4.4

الخدمة اإلدارية ذات االعتمادية الداخلية والخارجية

هي خدمات تتطلب تفاعال داخل االدارة التي تقدم الخدمة ،باإلضافة الى االدارات الخارجية االخرى.
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 .5تصنيف الخدمات اإلدارية حسب المستفيد
الخدمة اإلدارية

توجه الخدمة اإلدارية المقدمة من طرف االدارة ،لتلبية
حاجيات اصناف مختلفة من المرتفقين يطلق عليهم اسم
«المستفيدون من الخدمة اإلدارية "

ا ربع ()4
اصناف

المستفيد
تكون لكل فئة من المستفيدين احتياجات محددة وسلوك
المواطن)(G2C

مختلف اتجاه الخدمات التي تقدمها اإلدارة ،وسيمكن
هذا التصنيف من تحسين الخدمات انطالقا من تحديد
االحتياجات الخاصة بالمستفيدين المستهدفين.

المهني)(G2B

االدارة )(G2G

المجتمع)(G2S

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين اربعة فئات من
المستفيدين:
• من االدارة الى المواطن :المستفيد من الخدمة
اإلدارية هو المواطن او الفرد.

◄ امثلة:
 oالحصول على بطاقة التعريف الوطنية (من وزارة
الداخلية الى المواطن)
 oالحصول على رخصة السياقة (من وزارة التجهيز
والنقل الى المواطن)
• من االدارة الى المهني :المستفيد من الخدمة اإلدارية هو المهني سواء كان شخصا ذاتيا او معنويا.

◄ امثلة:
 oالتصريح واداء الضريبة على الشركات (من االدارة العامة للضرائب الى الشركات)
 oالتصريح باألجراء (من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي الى الشركات)
• من االدارة الى االدارة :المستفيد من الخدمة اإلدارية هو االدارة (الوزارات ،المؤسسات العمومية
والجماعات المحلية)

◄ امثلة:
16

الدليل المرجعي للخدمات اإلدارية :تعاريف ،تصنيف ومعايير تقييم مستوى التحول
االلكتروني

 oمطالعة وطبع شواهد االجرة للموظفين (من الخزينة العامة للمملكة الى مديريات الموارد البشرية في
اإلدارات األخرى)
 oالتدبير المندمج للمصاريف العمومية (من الخزينة العامة للمملكة الى االمرين بالصرف ونوابهم في
اإلدارات األخرى)
 oالسجل التأديبي المركزي (من وزارة اصالح االدارة والوظيفة العمومية الى اإلدارات األخرى)
• من االدارة الى المجتمع :المستفيد من الخدمة اإلدارية هو المجتمع ،او بمعنى اصح مجموع الساكنة
بدون تمييز.

◄ امثلة:
 oبناء الطرق (من الدولة الى المجتمع)
 oاالنارة العمومية (من الدولة الى المجتمع)
 oبناء المستشفيات العمومية (من الدولة الى المجتمع)
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 .6قنوات تقديم الخدمة اإلدارية
قنوات تقديم الخدمة اإلدارية
نوعين

القناة المباشرة

القنوات االلكترونية
تمكن هذه القنوات من الحصول أو طلب
الخدمة عن بعد

القنوات الرقمية

الزامية الحضور الشخصي للمرتفق

القنوات االلكترونية التقليدية

تمكن من المعالجة التلقائية لطلبات المرتفقين

تمكن من التفاعل عن بعد بين المرتفق و
المسؤول االداري

الرسم  :5مختلف انواع القنوات االلكترونية
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 .7تصنيف الخدمات اإلدارية حسب مباشر الخدمة
تظهر عملية مباشرة الخدمة اإلدارية انطالقا من وجود حدث يدفع اإلدارة إلى القيام بتدابير قصد تلبية
حاجيت المرتفق.
يسمح هذا التصنيف بتمييز الخدمات التي تباشرها االدارة والتي تتطلب معالجة استباقية او تلقائية (مثل:
توفير المعلومات ،اإلشعارات التلقائية) عن الخدمات اإلدارية التي يباشرها المرتفق.
يمكن مباشرة الخدمة اإلدارية اما عن طريق المرتفق او عن طريق االدارة ،ويمكن تصنيفها كما يلي:
 خدمة إدارية يباشرها المرتفق -خدمة إدارية تباشرها االدارة

 .8تصنيف الخدمة اإلدارية حسب طبيعتها
الخدمة اإلدارية
ا ربع ()4
اصناف

يمكن هذا التصنيف من تحديد طبيعة الخدمة اإلدارية .وذلك
من خالل محتوى المخرجات المقدمة من طرف االدارة
والمحصل عليها من طرف المرتفق ،ويتم تصنيف هذا
المحتوى الى أربعة اقسام:

محتوى مخرج الخدمة
La consistance de l’output du SP

وثيقة ادارية
Document administratif

تغيير في وضعية السجالت االدارية
Changement dans la situation des
registres de l’administration

-

محتوى على شكل وثيقة ادارية

وثيقة ادارية :كل وثيقة فردية تتعلق بشخص او عدة اشخاص
(ذاتيين او معنويين) ،تنجزها االدارة ،وتمكن المرتفق من
الحصول على عقد ،شهادة ،او ترخيص ،او المطابقة القانونية

معلومة
Information

أشغال ،أعمال أو منجزات مادية
Travaux, actions ou réalisations
physiques

إلجراء اداري معين.
محتوى على شكل تغيير في وضعية السجالت االدارية
المتعلقة بالمرتفق ،ويمكن ان يكون هذا التغيير مصحوبا او
غير مصحوب بوثيقة ادارية
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◄ امثلة لهذه السجالت:
سجل الحالة المدنية ،السجل المركزي للشركات ،سجل الملكية العقارية ،السجل الضريبي...
 محتوى على شكل معلومةوتشمل المعلومة ما يلي:
•
•
•
•
•
•

الوثائق ذات المضمون االخباري (وهو ما يميزها عن الوثيقة االدارية)
الوثائق القانونية والتنظيمية
قواعد البيانات
الخرائط
الدالئل
المحتويات السمعية والبصرية

 محتوى على شكل اشغال ،أعمال او منجزات ماديةفي هذا الصدد يجب التمييز بين الطبائع التالية:
1.8

الخدمة اإلدارية االجرائية

هي خدمة تقدمها االدارة ،بطلب من مرتفقيها (الذاتيين والمعنويين) ،تمكنهم من الحصول على وثيقة ادارية
او احداث تغيير في السجالت االدارية ،عن طريق اتمام مختلف المراحل الضرورية للحصول على النتيجة
النهائية (الوثائق المقدمة من طرف المرتفق – المعالجة المنجزة من طرف االدارة او االدارات المعنية،
النتيجة التي يتم تقديمها إلى المرتفق).
ويبين هذا الجدول مختلف مكونات الخدمة االجرائية:
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

خدمة
االدارة
المرتفقين (االشخاص الذاتيين او المعنويين)
مطلوب من طرف المرتفق ومسلم من طرف االدارة
امكانيتين:
• القناة المباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة(
• القناة االلكترونية
من اجل الحصول على وثيقة ادارية و/او تغيير في سجالت االدارة
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2.8

الخدمة اإلدارية المعلوماتية

هي خدمة تقدمها االدرة الى مرتفقيها (ذاتيين او معنويين) ،تمكنهم من الحصول على معلومات مفيدة غير
مرتبطة باي اجراء (ال تشكل أي مرحلة داخل الخدمة اإلدارية االجرائية) .يمكن أن تكون هذه الخدمة
متاحة بشروط او بدون شروط ،ويمكن تقديمها بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة) او عبر قناة
الكترونية.
ويبين هذا الجدول مختلف مكونات الخدمة المعلوماتية:
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

1.2.8

خدمة
االدارة
المرتفقين (االشخاص الذاتيين اوالمعنويين)
• متاح بشروط
• متاح بدون شروط
امكانيتين:
• القناة المباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة(
• القناة االلكترونية
من اجل الحصول على معلومة مفيدة غير مرتبطة بإجراء.

الخدمة اإلدارية المعلوماتية المتاحة بدون شروط

هي خدمة تقدمها االدرة الى مرتفقيها (ذاتيين او معنويين) ،تمكنهم من الحصول على معلومات مفيدة غير
مرتبطة باي اجراء ،وتكون متاحة بدون شروط ،ويمكن تقديمها بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي
لإلدارة) او عبر قناة الكترونية.
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟ (قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

خدمة
االدارة
المرتفقين (االشخاص الذاتيين اوالمعنويين)
• متاح بدون شروط
امكانيتين:
• القناة المباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة(
• القناة االلكترونية
من اجل الحصول على معلومة مفيدة غير مرتبطة بإجراء.
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2.2.8

الخدمة اإلدارية المعلوماتية المتاحة بشروط

هي خدمة تقدمها االدرة الى مرتفقيها (ذاتيين او معنويين) ،تمكنهم من الحصول على معلومات مفيدة غير
مرتبطة باي اجراء ،وهي خدمة إدارية متاحة بشرط تقديم واحد أو أكثر من المعلومات اإللزامية التي
تمكن من تحديد المرتفق او ملفه ،ويمكن تقديمها بطريقة مباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة) او عبر قناة
الكترونية.
(امثلة على بعض المعلومات اإلجبارية :رمز االستخدام الشخصي ،رمز التعريف الجبائي ،رقم الملف،
رقم البطاقة الوطنية ،رقم السجل التجاري ،رمز االستخدام الشخصي المخصص لبعض فئات المرتفقين،
الولوج الخاص بالمنتسبين ،الولوج الخاص بالمشغلين ،الولوج الخاص باإلدارة .)...
ويبين هذا الجدول مختلف مكونات الخدمة المعلوماتية المتاحة بشروط:
ماذا؟
من طرف من؟
ألجل من؟

من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟
3.8

خدمة
االدارة
المرتفقين (االشخاص الذاتيين اوالمعنويين)
• متاح بشروط
امكانيتين:
• القناة المباشرة (الحضور الشخصي لإلدارة(
• القناة االلكترونية
من اجل الحصول على معلومة مفيدة غير مرتبطة بإجراء.

الخدمة اإلدارية ذات المنفعة العامة

هي خدمة مقدمة من طرف االدارة الى الساكنة عمو ًما ،تمكنها من االستفادة من االشغال ،االعمال او
االنجازات المادية.
ماذا؟
من؟

من طرف من؟
ألجل من؟

كيف؟
اين؟
(قناة تقديم الخدمة
اإلدارية)
لماذا؟

خدمة
االدارة
الساكنة اجماال (المرتفقين)
مقدمة من طرف االدارة بدون طلب مباشر من المرتفقين
القناة المباشرة
من اجل االستفادة من االشغال ،االعمال او االنجازات المادية.
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يبين التخطيط التالي تصنيف الخدمات اإلدارية حسب طبيعتها:
الرسم  :6تصنيف الخدمات اإلدارية حسب طبيعتها
الخدمة اإلدارية

طبيعتها

الخدمة اإلدارية االجرائية

الخدمة اإلدارية المعلوماتية

الخدمة اإلدارية
المعلوماتية المتاحة
بدون شروط

الخدمة اإلدارية
المعلوماتية المتاحة
بشروط
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يمكن تلخيص معايير التمييز بين مختلف الخدمات اإلدارية حسب طبيعتها كما يلي:
طبيعة الخدمات اإلدارية
الخدمة اإلدارية المعلوماتية
معايير التميز

محتوى مخرجات
الخدمة اإلدارية

الخدمة اإلدارية
االجرائية

خدمة إدارية
معلوماتية متاحة
بدون شروط

وثيقة ادارية /او
تغيير في سجالت
االدارة

امكانية الوصول
للخدمة اإلدارية

خدمة إدارية
معلوماتية متاحة
بشروط

االشغال ،االعمال او
االنجازات المادية

معلومة
متاح بدون شروط

الخدمة اإلدارية ذات
المنفعة العامة

متاح بشروط

◄ امثلة:
جدول  :2امثلة عن تصنيف الخدمات اإلدارية حسب طبيعتها ،باستعمال مواصفاتها

خدمات إدارية

االطالع على قاعدة البيانات
القانونية /وزارة اصالح
االدارة والوظيفة العمومية
تمكن هذه الخدمة من االطالع
على مجموع النصوص
القانونية والتنظيمية لمتعلقة
بالوظيفة العمومية المغربية
(قوانين ،ظهائر ،مراسيم،
مذكرات).
االطالع على مناشير المندوبية
السامية للتخطيط
شراء اصدارات المندوبية
السامية للتخطيط عبر
االنترنيت (المركز الوطني
للتوثيق)

معايير التمييز بين الخدمات
اإلدارية

طبيعة الخدمة اإلدارية

امكانية
الوصول الى
الخدمة
اإلدارية

خدمة
خدمة
إدارية
إدارية
خدمة
معلوماتية
معلوماتية
إدارية ذات
متاحة
متاحة
منفعة عامة
بدون
بشروط
شروط

المحتوى /
مخرجات
الخدمة
اإلدارية

معلومة

متاح بدون
شروط

X

معلومة

متاح بدون
شروط

X

معلومة

متاح بشروط
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معايير التمييز بين الخدمات
اإلدارية
االطالع على الوضعية
االدارية للموظفين  /الخزينة
العامة للمملكة
خدمة امنة مع التسجيل القبلي،
الذي تتيحه الخزينة العامة
لمدراء الموارد البشرية
لالطالع على الوضعية
االدارية لموظفيهم
الحصول على رخصة القيادة
التصريح باألجور والمستحقات
بالنسبة للمقاوالت المنخرطة
في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

معلومة

متاح بشروط

X

وثيقة ادارية

X

تغيير في
سجالت
االدارة

X

االشغال،
االعمال او
االنجازات
المادية

اإلنارة العمومية

طبيعة الخدمة اإلدارية

X

انطالقا من معرفتها بأهمية الخدمات اإلدارية ذات الطبيعة االجرائية بالنسبة للمرتفقين ،تمنح وزارة اصالح
االدارة والوظيفة العمومية لهذا الصنف من الخدمات ،اولوية استراتيجية في مجال التحول االلكتروني.

 .9مميزات ومكونات الخدمة اإلدارية االجرائية
تتميز الخدمات االجرائية ،بكون حصول المرتفق على مخرجات الخدمة) الوثيقة االدارية و/او التغيير
بسجالت االدارة( مرتبط بقيامه بإجراءات لدى االدارة.
1.9

تعريف االجراء:

اإلجراء هو مجموع المراحل التي يجب ان ينجزها المرتفق بطلب منه لدى ادارة او مجموعة من االدارات
للوصول الى نتيجة نهائية.

رسم  :7تخطيط توضيحي للخدمة اإلدارية االجرائية المكونة من عدة مراحل:
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مهما كان عدد المراحل ،فاإلجراء يبدأ بطلب من المرتفق ،ويتطلب معالجة ،او عدة معالجات على مستوى
االدارة ،وينتهي بنتيجة نهائية /مخرج نهائي.
مكونات االجراء:

الطلب

المعالجة

•
•

طلب مباشر (في عين المكان(
طلب عن بعد عن طريق القناة االلكترونية

•

تتم معالجة طلب المرتفق على مستوى ادارة او مجموعة من االدارات:
 oادارة واحدة (في حالة اجراء يتكون من مرحلة وحيدة)
 oمجموعة من االدارات (في حالة اجراء يتكون من مراحل متعددة)
قد تتطلب معالجة الطلب تقديم مدخالت :مجموعة من الوثائق المطلوبة في المراحل المتعددة
قد تتطلب معالجة الطلب المرور عبر مجموعة من المراحل للوصول الى النتيجة النهائية.

•

النتيجة النهائية (مخرج( الخدمة المقدمة للمرتفق:
 oوثيقة ادارية
 oتغيير في سجالت االدارة

•
•

النتيجة

يتطلب إنجاز االجراء أن يقوم المرتفق بمسار

2.9

مسار المرتفق
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هو سلسلة من المراحل تتضمن اجراءات وعمليات يقوم بها المرتفق للحصول على الخدمة اإلدارية.
وقد تم اعتماد هذا المفهوم من أجل تغيير الرؤية الحالية لإلجراء الذي يتطابق من وجهة نظر اإلدارة مع
مفهوم المسطرة اإلدارية ،مع كل ما تحمله من تعقيدات ،قصد التركيز أكثر على الواقع المعيش للمرتفق
في عالقته باإلدارة ،وتحديد اإلكراهات والتناقضات المفروضة عليه من اجل إتمام مسار الحصول على
الخدمة اإلدارية.
يمكن للمرتفق انطالقا من عالقته مع االدارة وخالل هذا المسار ،ان يمر عبر مجموعة من المراحل:
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العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على عالقة اإلدارة بالمرتفق طوال مسار المرتفق:
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3.9

اهم مكونات الخدمة اإلدارية اإلجرائية ومميزاتها

مكونات الخدمة
اإلدارية اإلجرائية
االدارات المعنية
بالخدمة اإلدارية
اإلجرائية
مراحل الخدمة
اإلدارية اإلجرائية

مميزات المكون
• االدارة االصلية :االدارة التي يحصل لديها المرتفق على نتيجة نهائية  ،و
كل اجراء يجب ان يرتبط بإدارة اصلية
• االدارة المرتبطة :يمكن إلجراء معين ان يستدعي لجوء المرتفق الى ادارات
اخرى (اعتمادية الخدمة(
يتكون االجراء من مرحلة او مراحل متعددة
• تسمى الوثائق الضرورية إلنجاز اجراء معين ،المدخالت
يجب التمييز بين نوعين من المدخالت:
• مدخالت تحتاج إلى طلب (الشواهد ،النسخ المصادق عليها )..

مدخالت الخدمة
اإلدارية اإلجرائية

• مدخالت ال تحتاج إلى طلب (نسخ بطاقة التعريف الوطنية ،دفتر الحالة
المدنية ،نسخة من النظام االساسي للشركة ).وهي بشكل عام كل الوثائق
المتحصل عليها من طرف المرتفق الستغاللها بطريقة دائمة او بعيدة األمد
• كل مدخل يحتاج إلى طلب من االدارة يجب ان يكون موضوع مرحلة داخل
االجراء الكلي.

مخرجات الخدمة
اإلدارية اإلجرائية

النتيجة النهائية لإلجراء
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4.9

المميزات االساسية للخدمة اإلدارية اإلجرائية

مميزات الخدمة اإلدارية اإلجرائية
•
•
•
•

يجب أن يرتبط اإلجراء بالنتيجة النهائية التي يبحث عنها المرتفق
يجب أن تتوافق تسمية اإلجراء مع النتيجة النهائية التي ينتظرها المرتفق من الخدمة اإلدارية (
تستعمل هذه التسمية في حصر الخدمات اإلدارية )
يجب أن تتوفر الخدمة على توصيف يمكن من فهم محتواها
تتكون الخدمة اإلدارية اإلجرائية من مرحلة واحدة او مراحل متعددة

مميزات المرحلة في الخدمة اإلدارية اإلجرائية
• تتوفر كل مرحلة على تسمية
• تتوفر كل مرحلة على توصيف
• المرحلة هي عملية يتوجب على المرتفق انجازها  ،و تبدأ بطلب و تنتهي بنتيجة وسيطة عل ًما أن
الحصول على النتيجة النهائية يكون في المرحلة األخيرة
• يجب أن ترتبط كل مرحلة بإدارة واحدة
• قد تفرض المرحلة وثائق يجب على المرتفق االدالء بها ( مدخالت)
• قد تتطلب كذلك المرحلة حد ادنى و حد اقصى من الوقت
• يجب أن يحصل المرتفق عند نهاية المرحلة على نتيجة واضحة المعالم )مخرج المرحلة(
• يمكن تصنيف كل مرحلة حسب ثالثة فئات :
• مرحلة اجبارية  :يتوجب على المرتفق حتما انجاز هذه المرحلة للتقدم في مساره نحو
الحصول على الخدمة اإلدارية
• مرحلة اختيارية  :يمكن للمرتفق اختيار اللجوء اليها او ال  ،مثال  :اخد المواعيد عندما ال
تكون هذه المرحلة ضرورية داخل اجراء معين
• مرحلة استثنائية :يتم اللجوء اليها ضمن ظروف استثنائية  ،مثال  :الشكاية
❖ مثال لخدمة إدارية اجرائية :تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة: SARL
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الخدمة اإلدارية االجرائية انطالقا من مسار المرتفق
المرحلة  :1طلب الشهادة السلبية
المرحلة  :2انجاز عقد كراء او شهادة توطين
المرحلة  :3انجاز االنظمة االساسية من طرف مختص
المرحلة  :4الحصول على شهادة تجميد راس المال بالبنك
المرحلة  :5المصادقة على وثائق تأسيس الشركة
المرحلة  :6تسجيل العقود
المرحلة  :7ايداع الملف لدى المجلس الجهوي لالستثمار
المرحلة  :8الحصول على الوثائق المثبتة لخلق الشركة
المرحلة  :9نشر اعالن بالجريدة الرسمية
المرحلة  :10وضع االعالن القانوني بالجريدة

الرسم  :8مثال لخدمة إدارية اجرائية بمرحلة واحدة

الحصول على شهادة االنخراط في الصندوق المغربي للتقاعد

الصندوق المغربي للتقاعد
)(CMR

المؤسسات

نسخة من بطاقة
التعريف الوطنية
طلب مقدم من طرف
المنخرط

المدخالت

•
•
مدخالت ال تحتاج إلى طلب

شهادة االنخراط في الصندوق
المغربي للتقاعد
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الرسم  :9مثال لخدمة إدارية اجرائية بمراحل متعددة
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية
المرحلة ( :1اختيارية) االستعالم بخصوص الوثائق الواجب توفيرها

المصلحة المكلفة ببطاقة
التعريف الوطنية

المرحلة ( :2اجبارية) الحصول على نسخة من عقد االزدياد
مكتب الحالة المدنية لمكان االزدياد
المرحلة (: 3اجبارية) الحصول على شهادة السكنى

مسار المرتفق

المصلحة المكلفة ببطاقة التعريف الوطنية

المؤسسات

القيادة او الملحقة االدارية لمكان سكن طالب الخدمة

• نسخة من عقد االزدياد
• شهادة االقامة

المرحلة ( :4اجبارية) تقديم الملف المكتمل وأخذ البصمات

المدخالت

دائرة الشرطة
مدخالت تحتاج إلى طلب
المرحلة ( :5اجبارية) الحصول على بطاقة التعريف الوطنية
المصلحة المكلفة ببطاقة التعريف الوطنية

بطاقة التعريف الوطنية

5.9

1.5.9

بطاقة التعريف الوطنية

حاالت خاصة للخدمات اإلدارية االجرائية

خدمات االستماع :الشكايات /المالحظات /االقتراحات

خدمات االستماع :الشكايات /المالحظات /االقتراحات ،هي خدمات ذات طبيعة اجرائية وفي هذا المستوى
يجب التمييز بين حالتين:

 .1عندما ال ترتبط خدمة الشكاية باي اجراء (خدمة مكتملة) ،يتم تصنيفها كخدمة إدارية اجرائية
 .2عندما ترتبط خدمة الشكاية بإجراء معين ،يتم تصنيفها كمرحلة استثنائية لإلجراء.
2.5.9

أخذ المواعيد
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• ال يعتبر اخذ المواعيد كخدمة إدارية في حد ذاتها
• ترتبط عملية اخذ المواعيد بشكل دائم باإلجراء
• يتم تصنيف عملية اخذ المواعيد في هذا المستوى كمرحلة من االجراء ،ويمكن تصنيفها كمرحلة
اجبارية او اختيارية حسب الحالة.

3.5.9

تتبع الطلب (تقدم وضعية المعالجة)

يعتبر تتبع الطلب كمرحلة اختيارية من االجراء.
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 .10الخدمة اإلدارية االلكترونية
1.10

تعريف الخدمة اإلدارية االلكترونية

هي خدمة إدارية متاحة للمرتفق بشكل كلي او جزئي عبر قناة الكترونية (االنترنيت ،تطبيق المحمول،
الخدمة الصوتية التفاعلية ،مراكز النداء ،الرسائل النصية .)...
وتتطلب الخدمة اإلدارية اإلجرائية االلكترونية التوفر على األقل على وصف تفصيلي للخدمة متوفر على
قناة إلكترونية.
2.10

النضج االلكتروني للخدمة اإلدارية

يعبر مستوى النضج االلكتروني للخدمة اإلدارية ،عن المستوى الذي وصلت اليه هذه الخدمة لتصبح خدمة
مجردة ) (dématérialiséeبصفة كلية  ،و يمكن تميز اختالف هذا النضج بحسب الخدمات المعلوماتية
و الخدمات االجرائية .
ويتحدد نضج الخدمات المعلوماتية في مستويين:
• خدمة إدارية معلوماتية الكترونية :عندما تكون المعلومة (مخرج الخدمة) متاحة على قناة
الكترونية.
• خدمة إدارية معلوماتية غير الكترونية :عندما تكون المعلومة (مخرج الخدمة) غير متاحة
على قناة الكترونية

أما فيما يتعلق "بالخدمات اإلدارية االجرائية " فتوجد  4مستويات للنضج االلكتروني:
 .1المستوى  :1معلومات عن الخدمة فقط
 .2المستوى  :2تفاعل مع الخدمة فقط
 .3المستوى  :3التجريد الجزئي
 .4المستوى  :4التجريد الكلي
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يمكن للخدمة اإلدارية االجرائية ان تتموقع على مستوى النضج ،باستغالل المميزات المعروفة للخدمة
اإلدارية في وضعها الحالي:
❖ المميزات الرئيسة لكل مستوى من النضج:

الميزة الرئيسة
توصيف مفصل لإلجراء
توصيف مفصل لمراحل انجاز
اإلجراء
توفر النماذج لتحميلها عبر
االنترنيت
إمكانية ارسال المعلومات عبر
االنترنيت (النماذج ،الوثائق)
** إرسال من جانب واحد من
المرتفق إلى اإلدارة
ضرورة زيارة االدارة من اجل
استكمال وضع الملف
إمكانية تتبع وضعية معالجة
الملف
توفر الوسائل االلكترونية
لمساعدة المرتفق
انجاز بعض المراحل عبر
االنترنيت :الطلب /االيداع،
االداء او اشياء اخرى
* تكون المرحلة مجردة عندما
يكون التفاعل بين المرتفق
واإلدارة ثنائي االتجاه
انجاز كل المراحل واالجراءات
عبر االنترنيت ،باستثناء بعض
الحاالت التي تتطلب حت ًما
زيارة االدارة نظرا لطبيعة
االجراء

المستوى :1
معلومات عن
الخدمة فقط
X

المستوى  :2تفاعل
مع الخدمة فقط

المستوى :3
التجريد الجزئي

المستوى  :4التجريد
الكلي

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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❖ كيف يمكن تصنيف خدمة إدارية الكترونية داخل مستوى من النضج اإللكتروني:
رسم  :10خريطة تأهيل خدمة إدارية الكترونية حسب مستوى النضج اإللكتروني

هل كل مراحل االجراء متحولة الكترونيًا؟
)ليس من الضروري القيام بأي تنقل إلى اإلدارة من أجل الحصول على الخدمة(
المستوى  :4التجريد الكلي

نعم

المستوى  :3التجريد الجزئي

نعم

ال

هل هناك على االقل مرحلة واحدة متحولة الكترونيًا
* تفاعل ثنائي االتجاه (من المرتفق إلى اإلدارة والعكس)

ال

هل يمكن للمرتفق ارسال معلومة عبر قناة الكترونية ؟
* إرسال معلومات أحادية من المرتفق دون إمكانية تلقي إجابة (مثال :إدخال نموذج عبر اإلنترنت ،
إرسال طلب  .. ،الخ)

المستوى  :2تفاعل فقط

ال

نعم

هل هناك على االقل توصيف مفصل لإلجراء متاح على قناة الكترونية؟
المستوى  :1معلومات فقط

3.10

ال

نعم

ليست خدمة إدارية الكترونية

مستوى التحول االلكتروني من خالل مؤشر الجاهزية االلكترونية « » E-readiness

مستوى التحول االلكتروني :يعبر عن درجة التجريد الذي وصلت اليه خدمة متموقعة مسبقا داخل مستوى
نضج معين ،و يحتسب مستوى التحول هذا بواسطة مؤشر الجاهزية االلكترونية « .» E-readiness
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مؤشر الجاهزية االلكترونية «  :» E-readinessهو مؤشر مركب  ،تتعلق قاعدة احتسابه بطبيعة الخدمة
اإلدارية و مستوى نضجها االلكتروني .
تتواجد قيمة هذا المعيار داخل مجال فاصل بين  0و.100
الخدمة إدارية التي لها مؤشر الجاهزية االلكترونية ذو قيمة ا كبر من صفر  ،0هي خدمة إدارية الكترونية.

4.10

معايير تقييم الخدمات اإلدارية االجرائية حسب مستوى نضجها االلكتروني

المستوى  :1معلومات عن الخدمة فقط
المعايير
توفر اسم االجراء
توفر توصيف االجراء
توفر المعلومات حول طالب االجراء
توفر الئحة الوثائق المطلوبة
توفر المعلومات حول المراحل المنجزة من طرف المرتفق إلتمام االجراء
توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة باإلجراء
توفر المعلومات حول مصاريف االجراء
توفر المعلومات حول مكان االيداع :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول مكان التسليم :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول اجال المعالجة
امكانية الولوج الى االجراء عبر صفحة االستقبال
توفر محتوى االجراء بالعربية والفرنسية
توفر االجراء ،على االقل على وسيلة الكترونية اخرى :االنترنيت ،تطبيق الكتروني ،كشك.

المستوى  :2تفاعل مع الخدمة فقط
المعايير

الوزن
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

الوزن
1
1
1
1

توفر اسم االجراء
توفر توصيف االجراء
توفر المعلومات حول طالب االجراء
توفر الئحة الوثائق المطلوبة
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المعايير
توفر المعلومات حول المراحل المنجزة من طرف المرتفق التمام االجراء
توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة باالجراء
توفر المعلومات حول مصاريف االجراء
توفر المعلومات حول مكان االيداع :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول مكان التسليم :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول اجال المعالجة
امكانية الولوج الى االجراء عبر صفحة االستقبال
توفر محتوى االجراء بالعربية والفرنسية
توفر االجراء ،على االقل على وسيلة الكترونية اخرى :االنترنيت ،تطبيق الكتروني ،كشك ..
امكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات الى االدارة
امكانية متابعة معالجة الملف عبر االنترنيت
توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام اجرائه :مركز نداء ،نموذج عبر االنترنيت ،الدردشة عبر
االنترنيت ،برامج تعليمية فيديوهات او غيرها.
امكانية اشعار المرتفق حول وضعية معالجة الملف عبر رسالة نصية او الكترونية ...
نموذج ملئ المعلومات عبر االنترنيت متوفر بالعربية و /او الفرنسية
توفر وسائل المشاركة االلكترونية من اجل استالم اآلراء واقتراحات المرتفقين
امكانية اخذ موعد عبر االنترنيت (إذا وجدت امكانية التطبيق)

المستوى  :3التجريد الجزئي
المعايير
توفر اسم االجراء
توفر توصيف االجراء
توفر المعلومات حول طالب االجراء
توفر الئحة الوثائق المطلوبة
توفر المعلومات حول المراحل المنجزة من طرف المرتفق التمام االجراء
توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة باإلجراء
توفر المعلومات حول مصاريف االجراء
توفر المعلومات حول مكان االيداع :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول مكان التسليم :العنوان وخارطة الولوج
توفر المعلومات حول اجال المعالجة
امكانية الولوج الى االجراء عبر صفحة االستقبال
توفر محتوى االجراء بالعربية والفرنسية
توفر االجراء ،على االقل على وسيلة الكترونية اخرى :االنترنيت ،تطبيق الكتروني ،كشك.
امكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات الى االدارة
امكانية متابعة معالجة الملف عبر االنترنيت
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الوزن
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

الوزن
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
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المعايير
توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام اجرائه :مركز نداء ،نموذج عبر االنترنيت ،الدردشة عبر
االنترنيت ،برامج تعليمية فيديوهات او غيرها.
امكانية اشعار المرتفق حول وضعية معالجة الملف عبر رسالة نصية او الكترونية او ...
نموذج ملئ المعلومات عبر االنترنيت متوفر بالعربية او الفرنسية
توفر وسائل المشاركة االلكترونية من اجل استالم اآلراء واقتراحات المرتفقين
امكانية اخذ موعد عبر االنترنيت (إذا وجدت امكانية التطبيق)
توفر امكانية الدفع عبر اإلنترنت إذا كان هناك رسوم
وجود ميكانيزمات تؤمن سالمة المراحل المنجزة عبر االنترنيت وسرية المعلومات
امكانية خلق المرتفق لحساب شخصي يمكنه من تسجيل وحفظ معلوماته بغرض استعمالها في احدى
المراحل المنجزة من االجراء عبر االنترنيت.
امكانية تحميل الوثائق المطلوبة
توفر الوسائل التي تمكن المرتفق من وضع شكاية عبر االنترنيت
توفر المعلومات حول شروط استعمال االجراء عبر االنترنيت
وجود دليل استعمال االجراء عبر االنترنيت
مستوى التحول اإللكتروني لإلجراء :عدد مراحل التحول اإللكتروني (ايداع الملف/ ).العدد الكلي
للمراحل

المستوى  :4التجريد الكلي
المعايير
توفر اسم االجراء
توفر توصيف االجراء
توفر المعلومات حول طالب االجراء
توفر الئحة الوثائق المطلوبة
توفر المعلومات حول المراحل المنجزة من طرف المرتفق التمام االجراء
توفر المعلومات حول مصاريف االجراء
توفر المعلومات حول اجال المعالجة
امكانية الولوج الى االجراء عبر صفحة االستقبال
توفر محتوى االجراء بالعربية والفرنسية
توفر االجراء ،على االقل على وسيلة الكترونية اخرى :االنترنيت ،تطبيق الكتروني ،كشك ..
امكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات الى االدارة
امكانية متابعة معالجة الملف عبر االنترنيت
توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام اجرائه :مركز نداء ،نموذج عبر االنترنيت ،الدردشة عبر
االنترنيت ،برامج تعليمية فيديوهات او غيرها ..
امكانية اشعار المرتفق حول وضعية معالجة الملف عبر رسالة نصية او الكترونية او ...
نموذج ملئ المعلومات عبر االنترنيت متوفر بالعربية او الفرنسية
توفر وسائل المشاركة االلكترونية للمرتفقين
امكانية اخذ موعد عبر االنترنيت (إذا وجدت امكانية التطبيق)
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المعايير
توفر امكانية الدفع عبر اإلنترنت إذا كان هناك رسوم
وجود ميكانيزمات تؤمن سالمة المراحل المنجزة عبر االنترنيت وسرية المعلومات
امكانية خلق المرتفق لحساب شخصي يمكنه من تسجيل وحفظ معلوماته بغرض استعمالها في احدى
المراحل المنجزة من االجراء عبر االنترنيت.
امكانية تحميل الوثائق المطلوبة
توفر الوسائل التي تمكن المرتفق من وضع شكاية عبر االنترنيت
توفر المعلومات حول شروط استعمال االجراء عبر االنترنيت
وجود دليل استعمال االجراء عبر االنترنيت

5.10

الوزن
3
3
3
3
3
3
3

مؤشر الجاهزية االلكترونية « » E-readiness

يتم حساب مؤشر الجاهزية االلكترونية «  » E-readinessحسب نموذج تنقيط يعتمد على فواصل محددة
 ،و ذلك باستعمال معايير التقييم الخاصة بمستوى النضج االلكتروني لكل خدمة إدارية اجرائية.
ويتعلق االمر بفواصل التنقيط التالية:
المستوى  :1ما بين  1و25
المستوى  :2ما بين  26و50
المستوى  :3ما بين  51و75
المستوى  :4ما بين  76و100
قاعدة الحساب هي:
مستوى التحول

قاعدة الحساب

المستوى 1

مؤشر الجاهزية= 𝑖𝑃 ∑ x ∑ 𝑗/
100 x 25%
مؤشر الجاهزية = 𝑖𝑃 ∑ x ∑ 𝑗/
100 x 25%
مؤشر الجاهزية = 𝑖𝑃 ∑ x ∑ 𝑗/
100 x 25%
مؤشر الجاهزية = 𝑖𝑃 ∑ x ∑ 𝑗/
100 x 25%

المستوى 2
المستوى 3
المستوى 4
6.10

نموذج المعطيات المراد توفرها عن الخدمات اإلدارية االلكترونية

الفصل
تحديد االدارة

} : j ∈ {0,Piيتعلق بالوزن
المخصص للمعيار  iبعد تقييم
االجراء بالنسبة لهذا المعيار
 :Pi :الوزن األقصى للمعيار i
 ،مع  ، i ∈ {1,n},مع  Nعدد
المعايير لتي تمكن من تقييم
االجراء داخل مستوى مناسب.

المعطيات المراد توفرها
• اسم االدارة
• صنف االدارة
40

الدليل المرجعي للخدمات اإلدارية :تعاريف ،تصنيف ومعايير تقييم مستوى التحول
االلكتروني

الفصل

الخدمات اإلدارية االلكترونية
لإلدارة

مراحل الخدمة اإلدارية
االلكترونية

قنوات توفير الخدمة اإلدارية
شروط الحصول على الخدمة
امكانية الرقي في النضج
االلكتروني
) مثال  :المرور من التجريد
الجزئي الى التجريد الكلي (

المعطيات المراد توفرها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مجال النشاط
المهام  /اختصاص االدارة
التغطية الجغرافية للخدمات المقدمة من طرف االدارة
عنوان الموقع االلكتروني
اسم الخدمة اإلدارية االلكترونية
توصيف الخدمة اإلدارية االلكترونية
االهمية االستراتيجية للخدمة اإلدارية االلكترونية
الخدمة اإلدارية االساسية  /الخدمة اإلدارية الفرعية
الفئة المستهدفة
طبيعة الخدمة اإلدارية
االدارات المرتبطة بالخدمة اإلدارية االلكترونية
المدخالت الضرورية
المخرجات النهائية للخدمة اإلدارية االلكترونية
محتوى المخرج
عدد المراحل الواجب انجازها من طرف المرتفق
عدد المراحل المتحولة الكترونيًا
مستوى النضج للخدمة اإلدارية
اسم المرحلة
توصيف المرحلة
صنف المرحلة (اجبارية ،اختيارية ،استثنائية)
االدارة المرتبطة بالمرحلة
اداء التكاليف
مدخالت المرحلة
مخرجات المرحلة
العنوان االلكتروني للولوج
اللغات المستعملة
القنوات التقليدية (مقر االدارة)
القنوات االلكترونية التقليدية
القنوات االلكترونية الرقمية
اداء التكاليف ،نعم /ال
المراحل االساسية للحصول على الخدمة اإلدارية
نعم /ال
في حالة ال (ما هي االسباب)
في حالة نعم (ماهي الشروط /المتطلبات)
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