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:عامةمقدمة

عرضأن2014و2008سنةبينماالعموميةوالوظيفةاإلدارةإصالحوزارةبإنجازهاقامتالتيواالتصالاملعلوماتتكنولوجيااستعمالخرائطيةدراسةبينت

خدمة932إلى170منحصرهاتمالتياإللكترونيةالخدماتعددانتقلحيثاألخيرة،العشريةخاللملحوظبشكلتطور قداملغربيةباإلدارةاإللكترونيةالخدمات

.(إجرائيةخدماتو معلوماتيةخدمات)أصنافهابمختلف

دةعأو إدارةلدىبإجراءاتالقيامتتطلبالتيالخدماتمستوى علىخصوصا(واملقاولةاملواطن)املرتفقعلىإيجابيتأثير بالضرورةلهيكنلمالتطور هذاأنغير

.إدارات

مفاهيمعدةعتبار اال بعينتأخذلمدوليةأو وطنيةمؤسساتطرفمنسابقاأنجزتالتياإللكترونيةالخدماتتقييمدراساتمعظمبأنالتذكير يجباإلطار،هذافي

:بالخدمةمرتبطةأساسية

oأنهاحينفيدمات،كخإلكترونيةبرامجأو حلول عدةحصر عنهترتبمما،للخدمةالنهائياملخرجاالعتباربعينيأخذ،اإللكترونيةللخدمةواضحتعريفغياب

.املطلوبةالخدمةعلىللحصول جزئيةمراحلسوى للمرتفقبالنسبةتمثلال 

oاإللكترونيالتحول فيأهميةأكثرتعتبر التياإلجرائيةالطبيعةذاتالخدماتو املعلوماتيةالطبيعةذاتالخدماتبينالتمييز عدم.

oباإلدارةالخدمةمتقديملكاتباملرتفقزياراتعددتقليصقصدرقمنتنهايجبالتيالضروريةاملراحلبتحديديسمحالذي"املرتفقمسار "مفهومغياب.
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:عامةمقدمة

لتعريفجعيمر دليلبوضعالبدءضرورياكاناإللكترونينضجهاوتقييماإللكترونيةالخدماتحصردراسةإنجاز فيواعتمادهااملفاهيمهذهتحديدأجلومن▪

.الخدماتوتصنيف

1مستوى :اتمستويأربعحسباإللكترونيالنضجتقييممنيمكنالذياإللكترونيةالجاهزيةمؤشر وضعتمللخدماتاإللكترونيالنضجمستوى ولقياس▪

،(كليةرقمنة)4مستوى ،(جزئيةرقمنة)3مستوى ،(فقطتفاعل)2مستوى ،(فقطمعلومات)

حيثالعمومية،املؤسساتمن%30والساميةواملندوبياتالوزاريةالقطاعاتمن%100اإللكترونينضجهاوتقييماإللكترونيةالخدماتحصردراسةشملتوقد▪

للخدماتاملرجعييلالدلمكوناتبأهمتذكيرايتضمنتقريراالوثيقةهذهوتقدم."اإلجرائية"الطبيعةذاتاإللكترونيةالخدماتعلىالدراسةهذهخاللالتركيز تم

.للخدماتاإللكترونيالنضجمستوى برفعالخاصةوالتوصياتاالستنتاجاتكذاو املستخلصةالنتائجألهموعرضا
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وضع دليل مرجعي لتعريف وتصنيف الخدمات  

. وقياس مستوى نضجها اإللكتروني

للخدمات اإللكترونيةخريطةالتوفر على 

تقييم مستوى نضج الخدمات اإللكترونية التي تم 

حصرها

مساعدة اإلدارات على التعرف على نقط تحسين 

خدماتها اإللكترونية

أهداف الدراسة
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اإلداراتطرفمنطبيقهاوتاعتمادهابغايةاإللكترونينضجهامستوى وتقييمالخدماتوحصروتصنيفوتسميةتعريفمنتمكنالتياألساسيةواملعاييراملفاهيمإرساء
.العمومية

:الهدف األساس ي 

تعريف املفاهيم•

حصر الخدمات حسب املفاهيم املعرفة•

للخدماتوضع معيار لتسمية•

تصنيف الخدمات حسب املعايير املحددة•

خذ بعين االعتبار مسار املرتفق للحصول على الخدمة أ•

تقييم مستوى النضج اإللكتروني للخدمات •

 (e-readness)وضع مؤشر لقياس الجاهزية اإللكترونية في مستويات النضج اإللكتروني•

:األهداف الخاصة 

إعداده ألول مرة على مستوى اإلدارة املغربيةتم •

مرجع أساس ي ووحيد لإلدارة العمومية في تعريف وتصنيف خدماتها•

متوفر باللغتين العربية والفرنسية•

للخدماتاملرجعيالدليل

:املميزات 
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الخدماتالمفاهيم، لحصر بأهم تعريف 

خدمة

إجرائيةخدمة

(إلكترونية)

تتصنيف الخدما

اإلجرائية

مستوى النضج
االلكتروني 

مسار المرتفق 

مؤشر الجاهزية 
االلكترونية 

E-READINESS
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الخدمةتعريف

اتيين او معنويين، اشخاص ذنواهي خدمة مقدمة من طرف االدارة بطلب او بدون طلب من املرتفقين، من اجل تلبية حاجياتهم وتمكينهم من الحصول على قيمة نهائية، سواء كا
.عبر قناة الكترونية، وذلك بشكل كلي او جزئياو (الحضور الشخص ي لإلدارة )عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة سواء بطريقة مباشرة 

للخدمةاملكونات األساسية 

الخدمة 
المرتفق

)الخدمةمن المستفيد (

االدارة  

للخدمة المقدمة 

الخدمة تسمية 

القيمة 

للخدمةالنتيجة النهائية 
القناة 

اإللكترونية /المباشرة 

اإلجرائيةالخدمةتعريف

اإللكترونيةاإلجرائيةالخدمةتعريف

يةالكترونقناةعبرجزئياوكليبشكلللمرتفقمتاحةاجرائيةخدمةهي
الرسائلاء،الندمراكزالتفاعلية،الصوتيةالخدمةاملحمول،تطبيقاالنترنيت،)

.(...النصية

منمكنهمت،(واملعنويينالذاتيين)مرتفقيهامنبطلباالدارة،تقدمهاخدمةهي
اتماميقطر عن،االداريةالسجالتفيتغيير احداثاواداريةوثيقةعلىالحصول 
منقدمةاملالوثائق)النهائيةالنتيجةعلىللحصول الضروريةاملراحلمختلف

التيتيجةالناملعنية،االداراتاواالدارةطرفمناملنجزةاملعالجة–املرتفقطرف
.(املرتفقإلىتقديمهايتم
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:املرتفقمسار 

:الدليل املرجعي  أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب 

 :مراحلالمكونة من عدة للخدمة االجرائية تخطيط توضيحي 

.الخدمةعلىللحصول املرتفقبهايقوموعملياتاجراءاتتتضمناملراحلمنسلسلةهو

قصدتعقيدات،منتحملهماكلمعاإلدارية،املسطرةمفهوممعاإلدارةنظروجهةمنيتطابقالذيلإلجراءالحاليةالرؤيةتغييرأجلمناملفهومهذااعتمادتموقد
.الخدمةىعلالحصول مسارإتماماجلمنعليهاملفروضةوالتناقضاتاإلكراهاتوتحديدباإلدارة،عالقتهفيللمرتفقاملعيشالواقععلىأكثرالتركيز

خدمة إجرائية 

الخدمةعلىللحصول املرتفقاليهايحتاجالتياملعطياتومجموعالضروريةالوثائقهياملدخالت•

للمرحلةإنجازهخاللمناملرتفقعليهايحصلالتيالنتيجةهواملرحلةمخرج•

الخدمةإنجازمراحللكافةإنجازهخاللمناملرتفقعليهايحصلالتيالنهائيةالنتيجةهوالخدمةمخرج•
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مراحلإلىاملرتفقمسار تقسيميبرز مثال

:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 

رية طرة اإلدا
س
امل

ق
سار املرتف

م

الخدمة المطلوبة من المرتفق مناإلدارةتطلبالخدمة،تقديمأجلمناإلدارة المقدمة للخدمة

مجموعةمنمكونملفتقديمالمرتفق

الوثائقمن

إلىالتنقلرتفقاملمنامللفتحضير يستوجبحينفيواحدة،مرحلةهي(الطلبملف)الخدمةلتقديمالضروريةبالوثائقاإلدالءأناإلدارةتعتبر 
اقعفيعنهينتجالذيالش يءبالخدمة،املرتبطةاإلداراتمنمعينعدد .تفقاملر بمسار يسمىماوهو إنجازهاالواجباملراحلفيتعددالو

.فقاملرتمسار علىكبير إيجابيوقعلهيكون لناألخرى املراحلاالعتبار بعيناألخذدون الطلبملفايداعمرحلةرقمنةفإنبالتالي

مة
خد

ال
لى 

 ع
ل و

ص
لح

ا

خدمة،بكلخاصةمهمةمعلوماتتحديدمنالبحثمكنلقد

:التاليةبالعناصراألمرويتعلق

االصليةاالدارة•

الخدمةمخرجاتومدخالت•

المرتفقمسارلتحديدمراحلإلىالخدمةتقسيم•

مرحلةبكلالمرتبطةاالدارة•

مرحلةبكلالخاصةالخدمةمخرجاتومدخالت• 1عند اإلدارة 1مدخل 

2عند اإلدارة 2مدخل 

5المرحلة 3عند اإلدارة3مدخل 
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:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 

.اخرى ادارةأيطرفمنممارستهايمكنالحيث،"اإلدارةاختصاص"بهاوخاصةحصريةأنشطةاومهامعلىادارةكلتتوفر

.الرئيسيةلخدماتهامساندةأخرى خدماتالىباإلضافةباختصاصها،مباشرةمرتبطةخدماتتقدمانوأنشطتها،مهامهاممارسةإطارفيلإلدارةويمكن

:صنفينوفقاالستراتيجيةاهميتهاحسبالخدماتتصنيفيمكن

.لإلدارةالرئيسيةواملهامباالختصاصاتأساسامرتبطةخدمةهي:الرئيسيةالخدمة1.

.اليهاالوصول ولتدعيمالرئيسية،الخدمةالىقيمةإلضافةتستخدمخدمةهي:املساندةالخدمة2.

)االستعالمخدماتاالشعار،خدمات،العروضطلباتخدمات،التوظيفخدماتالشكاياتخدمات:املساندةالخدماتعنمثال(

:االستراتيجيةاهميتهاحسبالخدماتتصنيف

:بينالتمييزمنالتصنيفهذايمكن

:التاليةالجوانببإحدىعالقةلهاوالتياملؤسسة،اختصاصمننابعةخدمةهي:األساسيةالخدمة1.
(...التصريحاتالشهادات،االعتمادات،التراخيص،)التنظيمات•
(...العقاري السجلالضريبي،السجلاملدنية،األحوالسجل)السجالتإدارة•
(..االجتماعية،الرعايةالتقاعد،)العامةاألموالإدارة•
(.إعانة،مساعدة،منحة،)الحكوميوالدعماإلعاناتمنح)•
(.،االجتماعياملجالفيالضرائب،مجالفي)املزايامنح•
والغراماتالضرائباستخالص•

للخدمةنهائيةالالنتيجةنفسعلىالحصول مناملرتفقتمكنولكنهامختلفة،مدخالتاحياًناوتتطلباألساسية،الخدمةبوجودمرتبطةخدمةهي:الفرعيةالخدمة2.
(الوضعيةتغييربعدالتحيينالضياع،عقبالطلباعادةالصالحية،انتهاءعنالناتجالتجديد:أمثلة).األساسية

:التاليةالجوانببأحدتتعلقاملؤسسةبمهمةمتعلقةخدمةهي:التكميليةالخدمة3.
اإلدارةسجالتمنشهادةإصدار•
السجلمننسخةأومستخرجطبع•
املهنيةأوالشخصيةالبياناتتحديث•

:الخدمةفئةحسبالخدماتتصنيف
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:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 

.الخدماتمستوى وتحسينالتكاملألغراضاملفهومهذايستخدمو .الأمأخرى إداراتطرفمنمقدمةخدماتعلىتعتمدالخدمةكانتإذاماالتصنيفهذايبين

:التاليةاالصنافالىالخدماتتقسيميمكن،التصنيفهذاعلىوبناءا

.الخدمةتقدمالتياإلدارةحدودضمنمتوفرةوالبياناتوالعملياتاملهامفكافةأخرى،إدارةمنإجراءاتأياومدخالتتتطلبالخدمةهي:املستقلةالخدمة1.

الخدمةصاحبةاألصليةاإلدارةغيرأكثرأوأخرى إدارةمعالخدمةتقديمخاللتعامالتتتطلبخدمةهي:الخارجيةاالعتماديةذاتالخدمة2.

الخدمةتقديممراحلخاللاإلدارةنفسداخلاخرى خدماتمعتفاعالتتطلبخدمةهي:الداخليةاالعتماديةذاتالخدمة3.

االخرى الخارجيةاالداراتالىباإلضافةالخدمة،تقدمالتياالدارةداخلتفاعالتتطلبخدمةهي:والخارجيةالداخليةاالعتماديةذاتالخدمة4.

:الخدمةاعتماديةحسبالخدماتتصنيف

."الخدمةمناملستفيدون "اسمعليهميطلقاملرتفقينمنمختلفةاصنافحاجياتلتلبية،االدارةطرفمناملقدمةالخدمةتوجه

تحديدمناانطالقالخدماتتحسينمنالتصنيفهذاوسيمكناإلدارة،تقدمهاالتيالخدماتاتجاهمختلفوسلوكمحددةاحتياجاتاملستفيدينمنفئةلكلتكون 
.املستهدفينباملستفيدينالخاصةاالحتياجات

االدارة،املنهي،املواطن:املستفيدينمنفئاتثالثبينالتمييزيجبالصددهذاوفي

:التاليةاالصنافالىاملستفيدحسبالخدماتتقسيميمكن

.الفرداواملواطنهوالخدمةمناملستفيد:املواطنالىاالدارةمناملقدمةالخدمات1.

معنويااوذاتياشخصاكانسواءاملنهيهوالخدمةمناملستفيد:املنهيالىاالدارةمناملقدمةالخدمات2.

(املحليةوالجماعاتالعموميةاملؤسساتالوزارات،)االدارةهوالخدمةمناملستفيد:االدارةالىاالدارةمناملقدمةالخدمات3.

:املستفيدحسبالخدماتتصنيف
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:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 

:اقسامأربعةالىاملحتوى هذاتصنيفويتماملرتفق،طرفمنعليهاواملحصلاالدارةطرفمناملقدمةاملخرجاتمحتوى عبرالخدمةطبيعةتحديديمكن

اوشهادة،عقد،لىعالحصول مناملرتفقتمكنواالدارة،تنجزها،(معنوييناوذاتيين)اشخاصعدةاوبشخصتتعلقفرديةوثيقةكل:اداريةوثيقةشكلعلىمحتوى •
.معيناداري إلجراءالقانونيةاملطابقةاوترخيص،

اداريةبوثيقةمصحوبغيراومصحوباالتغييرهذايكون انويمكنباملرتفق،املتعلقةاالداريةالسجالتوضعيةفيتغيير شكلعلىمحتوى •

،لبياناتاقواعد،والتنظيميةالقانونيةالوثائق،(االداريةالوثيقةعنيميزهاماوهو)االخباري املضمون ذاتالوثائق:يليمااملعلومةوتشملمعلومةشكلعلىمحتوى •
والبصريةالسمعيةاملحتويات،الدالئل،الخرائط

ماديةمنجزاتاو أعمالاشغال،شكلعلىمحتوى •

املقدمةاملخرجاتمحتوى حسبالخدماتتصنيف
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مستويات النضج اإللكتروني

النضجمستوى فيالخدمةتكون الحالةهذهفي.إلكترونيةقناةعلىمتوفر للخدمةتفصيليوصفعلىاألقلعلىالتوفر االلكترونيةاإلجرائيةالخدمةتتطلب•
.(فقطالخدمةعنمعلومات)1

:التاليةالنضجمستوياتأحدفيتكون أنااللكترونيةاالجرائيةللخدمةيمكنكما•

،نترنتاإل عبر نموذجإدخال:مثال)إجابةتلقيإمكانيةدون الكترونيةقناةعبر معلومةارسالللمرتفقيمكنحيث:(فقطالخدمةمعتفاعل)2املستوى •
(الخ..،طلبإرسال

(والعكساإلدارةإلىاملرتفقمن)االتجاهثنائيتفاعلالفيهايكون الكترونًيامتحولةواحدةمرحلةاالقلعلىتتوفر عندما:(الجزئيةالرقمنة)3املستوى •

تنقلبأيالقيامدون الخدمةعلىالحصول للمرتفقيمكنحيث،الكترونًيامتحولةاالجراءمراحلكلتكون الحالةهذهفي:(الكليةالرقمنة)4املستوى •
اإلدارةإلى

:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 
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موذج على عدة معايير بحيث يتم حساب املؤشر باالعتماد على نيتوفر تقييم جدول ذلك باستعمال و للخدماتالنضج اإللكترونيمؤشر الجاهزية اإللكترونية يمكن من قياس 
.  بعين االعتبار توفر الخدمة ام ال على تلك املعاييريأخذ تنقيط 

:للتقييم جداول النموذج على اربع ويتوفر 

(معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى )جدول تقييم الخدمات اإللكترونية•

(التفاعل فقط : 2املستوى )اإللكترونية جدول تقييم الخدمات •

( جزئية رقمنة: 3املستوى )اإللكترونية جدول تقييم الخدمات •

(كلية رقمنة: 4املستوى )اإللكترونية جدول تقييم الخدمات •

باستخدام الجدول املناسباإللكترونيقياس النضج يتم ثم يتم تحديد مستوى نضج الخدمة بحيث 

الكترونيةغيرخدماتهي ، 0%قيمة ذو التي لها مؤشر الخدماتأنحيث100%و0%بين داخل مجال فاصل اإللكترونيةتتواجد قيمة مؤشر الجاهزية 

ويتعلق ل محددة  ، نموذج تنقيط يعتمد على فواصوحسب بكل مستوى من النضج ، الخاص التقييم جدول أما الخدمات اإللكترونية فلها مؤشر جاهزية يتم حسابه باستخدام 
: االمر بفواصل التنقيط التالية

25 %و1%ما بين : 1املستوى •

50%و26%ما بين : 2املستوى •

75%و51%ما بين : 3املستوى •

100%و76%ما بين : 4املستوى •

مؤشر الجاهزية اإللكترونية

:أهم املفاهيم األساسية املرتبطة بالخدمات حسب الدليل املرجعي 
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مراحل البحث الميداني

على مستوى كل إدارةتعيين مخاطب 

للخدماتتكوين مخاطبي اإلدارات حول الدليل املرجعي 

من طرف مخاطبي اإلدارات املعنية للخدماتتوثيق الخدمات اإللكترونية وفقا للدليل املرجعي

لدليل املرجعيتشكيل خلية لتتبع ومواكبة مخاطبي اإلدارات في عملية توثيق الخدمات اإللكترونية وفقا ل

للخدمات
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الخدمات اإلدارات املعنية

نطاق البحث

قطاعات وزارية ومندوبيات 
سامية

مؤسسات ومقاوالت عمومية

لها فقط الخدمات اإلجرائية التي شم
كلي أو جزئيإلكتروني تحول 

معدل التغطية 100%

معدل التغطية 30%

1مجموعة 

2مجموعة 

35

52

نطاق البحث امليداني املتعلق بحصر الخدمات اإللكترونية وتقييم نضجها

"اإلجرائيةالخدمة "اختصاًرا للداللة على " الخدمة"استعمال مصطلح سيتم 
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:امليدانيالبحثشملهاالتياإلدارات

قطاعات وزارية ومندوبيات سامية اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

قطاعات وزارية ومندوبيات سامية( :ق و م س )

إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة

املجلس األعلى للحسابات

املديرية العامة للضرائب

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير

املندوبية السامية للتخطيط

الوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء

وزارة الصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

وزارة الداخلية

وزارة االتصال

وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية اإلجتماعية

وزارة الشباب والرياضة

وزارة العدل

وزارة الصيد البحري 

وزارة إصالح اإلدارة  والوظيفة العمومية
وزارة الصحة

وزارة إدارة الدفاع الوطني

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

وزارة الصناعة التقليدية

وزارة اإلقتصاد واملالية

وزارة التربية الوطنية

وزارة الطاقة واملهادن

وزارة التعمير وإعداد التراب

الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة القاطنين بالخارج وشؤون الهجرة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

وزارة الشؤون العامة والحكامة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة السياحة

وزارة الشغل واإلدماج املنهي

كتابة الدولة املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

كتابة الدولة املكلفة بالتكوين املنهي

كتابة الدولة املكلفة باملاء

كتابة الدولة املكلفة بالتنمية املستدامة

األمانة العامة للحكومة

الحزينة العامة للمملكة

*معدل التغطية العدد صنف اإلدارة

100% 35 ساميةومندوبياتقطاعات وزارية 

30% 52 مؤسسات ومقاوالت عمومية

87 مجموع اإلدارات

100%

30%

الوزارات

المؤسسات

معدل تغطية البحث حسب صنف اإلدارة

%

عدد اإلدارات التي شاركت قي البحث بالنسبة ملجموع اإلدارات : معدل لتغطية* 
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1/2املؤسسات واملقاوالت العمومية

وكالة التنمية االقتصادية
وكالة الشرق 

الوطني لتنمية االستثمار والصادراتاملكتب
املغربية للنجاعة الطاقيةالوكالة
الوطنية للموانيءالوكالة

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية
الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءاتالوكالة
الوطنية لتقنين املواصالتالوكالة
تربية األحياء البحريةالوطنية لتنمية الوكالة

أرشيف املغرب
بنك املغرب
بريد املغرب

صندوق الضمان املركزي 
املقاصةصندوق 
اإليداع والتدبيرصندوق 

الصندوق املغربي للتقاعد
الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
اإلجتماعيالصندوق الوطني ملنظمات اإلحتياط
املركز الوطني للبحث العلمي والتقني

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير
مجلس الجالية املغربية بالخارج

محلي املنافسة
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

التعاون الوطني
املؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات
صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية

مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للتربية و التكوين

:نضجهاوتقييماإللكترونيةالخدماتبحصر املتعلقامليدانيالبحثشملهاالتياإلدارات

2/2املؤسسات واملقاوالت العمومية

صندوق التجهيز الجماعي
مجموعة العمران

الهيئة العليا لإلتصال السمعي البصري 
الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة

باستور معهد
مؤسسة وسيط اململكة

وكالة املغرب العربي لألنباء
مغرب املقاوالت الصغرى واملتوسطة

مكتب تنمية التعاون 
مكتب الصرف

املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية
قطاع املاء-املكتب الوطني للكهرباء واملاء
قطاع الكهرباء-املكتب الوطني للكهرباء واملاء

املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
املكتب الوطني للسكك الحديدية

املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن
املكتب الوطني لألعمال الجامعية اإلجتماعية والثقافية

املكتب الوطني للصيد 
املكتب الوطني املغربي للسياحة

املكتب الوطني املنهي للحبوب والقطاني 
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين/ التقاعد النظام الجماعي ملنح رواتب
الخطوط امللكية املغربية

الشركة الوطني للطرق السارة باملغرب
الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك
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توزيع الخدمات اإللكترونية حسب صنف اإلدارة1.

حسب أهميتها االستراتيجيةتوزيع الخدمات اإللكترونية 2.

حسب فئة الخدمة توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 3.

حسب املستفيدتوزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 4.

اعتمادية الخدمةحسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 5.

اإللكترونيحسب مستوى النضج توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 6.

حسب نوع الخدمةتوزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 7.

مؤشرات مرتبطة بمسار املرتفق8.

الجاهزية اإللكترونية  للخدماتمؤشر 9.

جدول تقييم الخدمات اإللكترونية10.
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اإلدارةصنفحسباإللكترونيةالخدماتتوزيع1.

عدد الخدمات اإللكترونية عدد اإلدارات صنف اإلدارة

260 35 ساميةومندوبياتقطاعات وزارية 

193 52 مؤسسات ومقاوالت عمومية

453 87 املجموع

:اإلدارة حسب صنف الخدمات اإللكترونية عدد 

.امليدانيالبحثشملهاإدارة87لدىإلكترونيةخدمة453مجموعهماحصرتم◄

مؤسسة52قبلمنتقديمهايتم%43مقابلوزارة35قبلمنتقديمهايتماإللكترونيةالخدماتمن%57أنحيثالسامية،املندوبياتوالوزاريةالقطاعاتمستوى علىالخدماتتركيزيالحظ◄
.عمومية

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

الوزارات
57%

المؤسسات
43%

حسب صنف اإلدارة توزيع الخدمات اإللكترونية 

260

19335

52
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املقدمة الخدمات اإللكترونية توزيع اإلدارات حسب عدد 

ال تتوفر على أي خدمة إلكترونية( وزارات6مؤسسة عمومية و 16)إدارة 22،  من بين اإلدارات التي شملها البحث◄

من مجموع اإلدارات%40،أي بنسبة 5و 1بين يتراوح خدمات إلكترونية إدارة تتوفر على مجموع 35◄

خدمة إلكترونية15إدارات تتوفر على أكثر من 7فقط ◄

اإلدارةصنفحسباإللكترونيةالخدماتتوزيع1.

عدد اإلدارات حسب الصنف

لإلداراتالعدد الكلي 
)ؤسساتامل+اتوزار ال)

مؤسسات ومقاوالت عمومية ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  لكل إدارةالخدمات اإللكترونية عدد 

22 16 6 خدمة. 0

35 22 13 خدمات5و 1بين 

14 8 6 خدمات10و 6بين 

9 3 6 خدمة15و 11بين 

7 3 4 خدمة15أكثر من 

87 52 35 مجموع اإلدارات
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خدمة15أكثر من  خدمة15و 11بين  خدمات10و 6بين  خدمات5و 1بين  خدمة. 0

حسب صنف اإلدارةوالمقدمة في كل إدارةالخدمات اإللكترونية اإلدارات حسب عدد توزيع

العدد الكلي لإلدارات عدد المؤسسات والمقاوالت العمومية عدد القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية
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االستراتيجيةأهميتهاحسباإللكترونيةالخدماتتوزيع2.

صنف اإلدارةحسب االستراتيجية وحسب أهميتها توزيع الخدمات اإللكترونية 

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

خدمة62عددها، ويبلغ14%، في حين تمثل الخدمات املساندة خدمة391عددها من  الخدمات اإللكترونية هي خدمات رئيسية ويبلغ 86%◄

ية مرتبطة أساسا باإلختصاصات و املهام الرئيسهي خدمة: الخدمة الرئيسية
.لإلدارة 

هي خدمة  تستخدم إلضافة قيمة إلى الخدمة الرئيسية، و :الخدمة املساندة
.لتدعيم الوصول إليها

خدمات التوظيف،خدمات الشكايات ،خدمات:مثال عن الخدمات املساندة
العروض،طلبات

صنف اإلدارة

المجموع مؤسسات ال اتوزارال االستراتيجيةاألهمية 

391 159 232 رئيسيةخدمات

62 34 28 مساندةخدمات

453 193 260 المجموع

خدمات رئيسية
خدمات مساندة86%

14%

اإلستراتيجيةحسب أهميتها توزيع الخدمات اإللكترونية 
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الخدمةفئةحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع3.

فئة الخدمة و حسب صنف اإلدارةحسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

خدمات تكميلية  %13من الخدمات اإللكترونية هي خدمات أساسية و 79%◄

من الخدمات اإللكترونية هي خدمات فرعية مرتبطة بخدمات أساسية 8%◄

:  الخدمة األساسية

:اليةالتالجوانببإحدىلها عالقة،والتياملؤسسةاختصاصمننابعةخدمةهي
..)،الشهادات،التصريحاتاالعتماداتالتراخيص،)يةمانظ-
…)العقاري،الضريبي،السجلاملدنية،السجلاألحوالسجل)السجالت إدارة-
..)االجتماعية،التقاعد،الرعاية)العامةاألموالإدارة-
..)منحة،مساعدة،إعانة،)الحكوميوالدعماإلعاناتمنح-
..)االجتماعي،املجالالضرائب، فيمجالفي)املزايا منح-
الضرائباستخالص-

: الخدمة الفرعية
هي خدمة مرتبطة بوجود الخدمة األساسية ، و تتطلب أحيانا 

مدخالت  و إجراءات معالجة مختلفة عنها ،  و تمكن من الحصول 
عن التجديد الناتج) مختلفة ظروف في على نفس نتائجها النهائية ، 

عقب الضياع، التحيين بعد تغيير انتهاء الصالحية،إعادة الطلب
(الوضعية

يمكن للخدمات األساسية والفرعية أن تستلزم مدخالت مختلفة
أو إجراء معالجة مختلف لكن لهم نفس النتيجة النهائية/و بالنسبة 
.للمرتفق

 :الخدمة التكميلية
هي خدمة متعلقة بمهمة  املؤسسة 

:الجوانب التاليةتتعلق  بأحد
،اإلدارةسجالتمنشهادةإصدار•
،السجلمننسخةأومستخرجطبع•
هنيةأواملالشخصيةالبياناتيثتحد•

أساسية
79%

خدمة فرعية
8%

خدمة تكميلية
13%

حسب فئة الخدمة لرئيسيةاتوزيع الخدمات اإللكترونية صنف اإلدارة

المجموع مؤسسات ال اتوزارال فئة الخدمة

309 142 167 أساسيةخدمة

32 0 32 فرعيةخدمة

50 17 33 تكميليةخدمة

391 159 232 المجموع
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املستفيدحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع4.

صنف اإلدارة حسب املستفيد و حسب الرئيسيةتوزيع الخدمات اإللكترونية 

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

.الخدمات اإللكترونية موجهة للمواطنمن 45 %◄

من الخدمات اإللكترونية موجهة للمهنيين بشكل خاص40%◄

إدارة/مهنيين/من الخدمات اإللكترونية  موجهة ملستفيدين مختلطين مواطنين15%◄

G2GواإلدارةG2BاملنهيوG2Cاملواطن:العموميةالخدمةمناملستفيدينمنئاتف3هناك:املستفيد▪

مثالةمتعددلفئاتتوجهأنيمكنأخرى خدماتحينفيمعينةلفئةخاصبشكلموجهةالخدماتبعض▪
...اإلدارة،وواملنهياملواطنأوواإلدارةاملنهيأوواملنهياملواطن

المواطن
45%

المهني
40%

أخرى
15%

توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية حسب المستفيد
%

اإلدارةصنف 

المجموع مؤسسات ال اتوزارال المستفيد

177 66 111 المواطن

155 64 91 المهني

31 10 21 المواطن والمهني

11 8 3 المواطن والمهني واإلدارة

14 8 6 المهني واإلدارة

3 3 اإلدارة

391 159 232 المجموع
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الخدمةاعتماديةحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع5.

وحسب صنف اإلدارة توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية حسب اعتمادية الخدمة 

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

.قل ال تتطلب  مدخالت أو أي إجراءات من  إدارة أخرى ، بحيث يتم إنجاز كل العمليات الضرورية لتقديمها للمرتفقين ،داخل اإلدارة بشكل مستخدمة هي :املستقلةالخدمة•

.غير اإلدارة املعنية بتقديم الخدمة العموميةأكثرهي الخدمة التي تتطلب خالل تقديمها للمرتفق  تفاعالت  و تقاطعات مع إدارة واحدة أو: الخدمة ذات االعتمادية الخارجية•

.هي الخدمات  التي تتطلب تفاعالت مع خدمات أخرى داخل نفس اإلدارة خالل مراحل تقديم الخدمة للمرتفق : الخدمة ذات االعتمادية الداخلية•

.األخرى هي الخدمة التي تتطلب تفاعالت داخل اإلدارة التي تقدم الخدمة، باإلضافة إلى اإلدارات الخارجية: الخدمة ذات االعتمادية الداخلية و الخارجية•

أي تتم في إدارة واحدةمستقلةمن الخدمات اإللكترونية 48%◄

املرتفق أن يتعامل مع إدارتين على األقل يتعين فيها على ذات اعتمادية خارجيةمن الخدمات اإللكترونية 42%◄

توجد أساسا على مستوى القطاعات الوزارية واملندوبيات الساميةذات االعتمادية الداخلية الخدمات ◄

صنف اإلدارة

المجموع مؤسسات ال اتوزارال اعتمادية الخدمة

186 85 101 مستقلة خدمة 

166 71 95 ذات اعتمادية خارجية خدمة 

32 2 30 ذات اعتمادية داخليةخدمة 

7 1 6 خارجية ذات اعتمادية داخلية وخدمة 

391 159 232 %2المجموع 1% 3%
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المجموع المؤسسات  الوزارات

ة اعتمادية الخدمة وحسب صنف اإلدارحسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 

داخلية و خارجية  داخلية خارجية  مستقلة 

خدمة391 خدمة159 خدمة232
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النضجمستوى حسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع6.

صنف اإلدارةاإللكتروني حسب النضج مستوى .أ

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

:مستويات 4يمكن تصنيف الخدمات اإللكترونية حسب مستوى النضج اإللكتروني في  

.تقدم هذه الخدمة اإللكترونية للمستخدم إمكانية االطالع فقط على الوصف التفصيلي للخدمة على قناة إلكترونية: (فقطعن الخدمة معلومات )1املستوى 
إرسال  املالحظات،إرسال النموذج،إرسال: مثال. من خالل قناة إلكترونية( من املرتفق إلى اإلدارة)توفر هذه الخدمة اإللكترونية للمستخدم إمكانية إرسال املعلومات من طرف واحد (: تفاعل مع الخدمة فقط)2املستوى 

...االقتراحات، 
(.تجاهاملرتفق واإلدارة ثنائي االتكون املرحلة مجردة عندما يكون التفاعل بين )للمرتفق إمكانية إنجاز مرحلة واحدة على األقل بطريقة مجردة هذه الخدمة اإللكترونية توفر: (الجزئيةالرقمنة)3املستوى 
.جميع املراحل بطريقة مجردةللمرتفق إمكانية إنجازهذه الخدمة اإللكترونية توفر: (الكليةالرقمنة) 4املستوى 

(%46)بمعدل1املستوى عليهيهيمناإللكترونيالنضجمستوى حسباإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

%23فقطكليااملرقمنةاإللكترونيةالخدماتتمثل◄

في%21مقابل3املستوى في%36و4املستوى فيالخدماتمن%27علىبتوفرهاالنضجحيثمناألعلىاملرتبةتحتلاألخيرةهذهأنيتضحالعموميةواملؤسساتالوزاراتبيناملقارنةخاللمن◄
,الوزاراتمستوى علىاملقدمةللخدماتبالنسبة3املستوى في%23و4املستوى 

.العموميةاملؤسساتفي36%بنسبةأي58مقابل52%بنسبةأي121عددهايبلغإذالوزاراتمستوى علىتواجًداأكثرفهي1املستوى منللخدماتبالنسبة◄

صنف اإلدارة

المجموع مؤسسات ال اتوزارال النضج اإللكترونيمستوى 

179 58 121 معلومات عن الخدمة فقط: 1مستوى 

10 1 9 تفاعل مع الخدمة فقط: 2مستوى 

111 57 54 جزئيةرقمنة: 3مستوى 

91 43 48 كليةرقمنة: 4مستوى 

391 159 232 المجموع
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المجموع المؤسسات  الوزارات

4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى 

خدمة391 خدمة159 خدمة232

صنف اإلدارةاإللكتروني حسب مستوى النضج 
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الخدمةو حسب فئة حسب مستوى النضج توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية . ب

.فقطاملعلوماتمستوى فيفهي%51أماجزئيبشكل%30وكاملبشكلمنها%17فقط،رقمنةتمتاألساسيةللخدماتبالنسبة◄

أساسيةخدماتهي%56وتكميليةخدماتمنها%43(4مستوى )بالكاملرقمنتهاتمالتيللخدماتبالنسبة◄

معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى 
تفاعل مع الخدمة فقط : 2املستوى 
الجزئية الرقمنة: 3املستوى 
الكليةالرقمنة: 4املستوى 

فئة الخدمة الخدمات إلكترونيةعدد 

املجموع تكميلية فرعية أساسية النضجمستوى 

179 5 15 159 1مستوى 

10 0 3 7 2مستوى  

111 6 13 92 3مستوى 

91 39 1 51 4مستوى  

391 50 32 309 املجموع

فئة الخدمة
فئة مستوى النضج حسب 

%,الخدمة 

املجموع تكميلية فرعية أساسية النضج اإللكترونيمستوى 

46% 10% 47% 51% 1مستوى 

3% 0% 9% 2% 2مستوى  

28% 12% 41% 30% 3مستوى 

23% 78% 3% 17% 4مستوى  

100% 100% 100% 100% املجموع
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المجموع تكميلية فرعية أساسية

الخدمة  اتئفحسب  النضج مستوى 

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 
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4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

مستوى النضجفئات الخدمة حسب 

تكميلية فرعية أساسية

اإللكترونيالنضجمستوى حسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع6.

خدمة50 خدمة32 خدمة391خدمة309

خدمة111 خدمة10 خدمة91خدمة179

مستوى النضج اإللكتروني

فئة الخدمة 
حسب مستوى 

%النضج 

املجموع 4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  فئة الخدمة

79% 56% 83% 70% 89% أساسية

8% 1% 12% 30% 8% فرعية

13% 43% 5% 0% 3% تكميلية

100% 100% 100% 100% 100% املجموع
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.4املستوى في%16و3املستوى في%19مقابل1املستوى فيتوجدللمواطناملوجهةاإللكترونيةالخدماتمن60%◄

4املستوى في25%و3املستوى فيتوجدمنها38%أنحيثالنضج،منأعلىمستوياتعلىللمهنييناملوجهةاإللكترونيةالخدماتتتوفر◄

معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى 
تفاعل مع الخدمة فقط : 2املستوى 
الجزئية الرقمنة: 3املستوى 
الكليةالرقمنة: 4املستوى 

املستفيد الخدمات إلكترونيةعدد 

املجموع آخرون املنهي املواطن النضجمستوى 

179 15 58 106 1مستوى 

10 1 0 9 2مستوى  

111 19 59 33 3مستوى 

91 24 38 29 4مستوى  

391 59 155 177 املجموع

املستفيد يداملستفب حسمستوى النضج 

املجموع آخرون املنهي املواطن النضجمستوى 

46% 25% 37% 60% 1مستوى 

3% 2% 0% 5% 2مستوى  

28% 32% 38% 19% 3مستوى 

23% 41% 25% 16% 4مستوى  

100% 100% 100% 100% املجموع
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مستوى النضج  حسب المستفيد

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

26% 17% 10% 8%
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المستفيد حسب مستوى النضج

آخرون المهني المواطن

النضجمستوى حسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع6.

خدمة111 خدمة10 خدمة91خدمة179

خدمة59 خدمة155 خدمة391خدمة177

حسب املستفيدمستوى النضج اإللكتروني و حسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية ٠ت

مستوى النضج اإللكتروني
املستفيد حسب 
مستوى النضج

املجموع 4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  املستفيد

45% 32% 30% 90% 59% املواطن

40% 42% 53% 0% 32% املنهي

15% 26% 17% 10% 8% آخرون

100% 100% 100% 100% 100% املجموع
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الخدمة املستقلة :مستقلة
. الخدمة ذات االعتمادية الخارجية: خارجية
الخدمة  ذات االعتمادية الداخلية: داخلية

االعتمادية الداخلية و الخارجيةذاتاالخدمة : داخلية و خارجية

اعتمادية الخدمة الخدمات إلكترونيةعدد 

املجموع داخلية و خارجية داخلية خارجية مستقلة النضج اإللكترونيمستوى 

179 4 10 116 49 1مستوى 

10 2 4 2 2 2مستوى  

111 1 16 40 54 3مستوى 

91 0 2 8 81 4مستوى  

391 7 32 166 186 املجموع

اعتمادية الخدمة
حسبمستوى النضج اإللكتروني 

اعتمادية الخدمة 

املجموع داخلية و خارجية داخلية خارجية مستقلة النضج اإللكترونيمستوى 

46% 57% 31% 70% 26% 1مستوى 

3% 29% 13% 1% 1% 2مستوى  

28% 14% 50% 24% 29% 3مستوى 

23% 0% 6% 5% 44% 4مستوى  

100% 100% 100% 100% 100% املجموع

23%

0% 6% 5%

44%
28%

14%

50%

24% 29%

3%

29%
13%

1% 1%

46%
57%

31%

70%

26%

0%
20%
40%
60%
80%

المجموع داخلية و خارجية  داخلية خارجية  مستقلة 

اعتمادية الخدمة النضج اإللكتروني حسب مستوى 

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

2% 0% 1%
20%

2%8% 2%
14%

40%

6%

42%

9%

36%
20%

65%
48%

89%

49%

20% 27%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

المجموع 4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

مستوى النضج اإللكترونياعتمادية الخدمة حسب

داخلية و خارجية  داخلية خارجية  مستقلة 

خدمة32 خدمة166 خدمة391خدمة186

خدمة111 خدمة10 خدمة91خدمة179

خدمة7

خدمة391

اإللكترونيالنضجمستوى حسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع6.

مستوى النضج اإللكتروني و حسب اعتمادية الخدمة حسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية ٠ج

مستوى النضج اإللكتروني
اعتمادية الخدمة  

حسب مستوى 
نيالنضج اإللكترو 

املجموع 4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  اعتمادية الخدمة

48% 89% 49% 20% 27% مستقلة
42% 9% 36% 20% 65% خارجية
8% 2% 14% 40% 6% داخلية
2% 0% 1% 20% 2% داخلية و خارجية

100% 100% 100% 100% 100% املجموع

1املستوى فيتوجدالخارجيةاالعتماديةذاتاإللكترونيةالخدماتمن70%◄

(األقلعلىإدارتينمستوى علىتنفذ)الخارجيةاالعتماديةذاتخدماتتوافق1املستوى مناإللكترونيةالخدماتمن65%◄

(واحدةإدارةمستوى علىتنفذ)مستقلةخدماتتوافق4املستوى مناإللكترونيةالخدماتمن89%◄
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الخدمةنوعحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع7.

ومستوى النضج اإللكتروني الخدمة وصنف اإلدارة نوع حسب توزيع الخدمات اإللكترونية الرئيسية 

مستوى النضج اإللكتروني صنف اإلدارة 
املجموع

4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى  ؤسسات امل اتوزار ال نوع الخدمة
6 27 63 21 75 96 إعتماد/ أذونة/إجازة/ترخيص

34 6 1 21 21 41 62 موجز/شهادة
12 1 3 18 15 19 34 تصريح
3 18 7 19 9 28 ترقيم/تسجيل

4 22 17 9 26 معاش/استرداد/تعويض
10 4 11 25 25 أوراق تعريف
10 1 12 9 14 23 دعم/مساعدة/إعانة

8 5 4 11 6 17 مختلفات
2 9 10 1 11 وساطة
7 2 9 9 خدمة تجارية

1 6 6 1 7 تقاعد
1 5 6 6 كراء/شراء

3 2 1 2 4 6 منحة
3 1 2 6 6 تحيين

2 1 2 5 5 تأمين
1 4 5 5 مباراة ولوج/ترشح : دراسة
4 1 2 3 5 (ذعائر/ضرائب/انخراطات)أداء 

4 4 4 ضمان/رفع اليد
3 3 3 حدث
1 1 1 2 1 3 جامعية/خدمة مدرسية
2 2 2 تدريب/مباراة/تشغيل/توظيف 

2 2 2 حركية املوظفين
2 2 2 مدرس ي

1 1 1 مصاحبة
1 1 1 امتياز ضريبي

1 1 1 تحمل
1 1 1 صحة

91 111 10 179 159 232 391 املجموع
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املرتفقبمسار مرتبطةمؤشرات8.

مسار املرتفق حسب عدد اإلدارات املتدخلة في إنجاز الخدمة.أ

.إلكترونياأومباشرةبطريقةسواء.معينةخدمةعلىللحصول املرتفقإليهايلجأالتياإلداراتعددعلىيدلاملتدخلةاإلداراتعددمعدل◄

الخدمةإنجازفياملتدخلةاإلداراتعددتقليصفيإيجابيتأثيرلهاإللكترونيالنضجمستوى ارتفاعأنالدراسةنتائجخاللمنويتبين◄

الخدمة املستقلة :مستقلة
الخدمة ذات االعتمادية الخارجية: خارجية
الخدمة ذات االعتمادية الداخلية: داخلية

الخدمة ذات االعتمادية الداخلية و الخارجية: داخلية و خارجية

نضجها اإللكترونيحسب اعتمادية الخدمة ومستوى معدل عدد اإلدارات املتدخلة في إنجاز الخدمة

معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى 
تفاعل مع الخدمة فقط : 2املستوى 
الجزئية الرقمنة: 3املستوى 
الكليةالرقمنة: 4املستوى 

املعدل
النضج اإللكترونيمستوى 

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  اعتمادية الخدمة

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 مستقلة

3,0 2,3 2,9 3,0 3,2 خارجية

2,7 2,5 2,7 2,5 2,8 داخلية

4,9 - 5,0 3,0 5,8 داخلية و خارجية

2,1 1,1 2,0 2,4 2,6 املعدل

1.1

2.0
2.4 2.6

0.0

1.0

2.0

3.0

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

حسب مستوى النضج معدل عدد  اإلدارات المتدخلة في إنجاز الخدمة

اإللكتروني

1.0

3.02.7

4.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

داخلية و خارجيةداخليةخارجيةمستقلة

حسب اعتمادية الخدمةمعدل عدد اإلدارات المتدخلة في إنجاز الخدمة

في معدل عدد اإلدارات املتدخلة في إنجاز الخدمات ذات االعتمادية الخارجية: مثال 
2٬9هو 3مستوى النضج 

يتم حساب المعدالت مباشرة من قاعدة بيانات البحث* 
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:الخدمةإنجازمراحل عدد املرتفق حسب مسار . ب

املرتفقمسارتعقدكلمااملراحلعددزادوكلمامراحل،بعدةاملرورإجرائيةخدمةإنجازيتطلب◄

:للخدمةاإللكترونيالنضجمستوى علىيؤثراملراحلعددأنالدراسةنتائجخاللمنتبينوقد◄

oمندماتالخأنحينفيفقط،مرحلتينإجراء(املعدلفي)يتطلبالخدماتمنالنوعهذاأنحيثاملراحل،منأقلبعددتتميز(الكليةالرقمنة)4املستوى منفالخدمات
مراحل4بالقيام(املعدلفي)تتطلب1املستوى 

oوى املستهذافيفالخدماتأحياًنا،أخرى مراحلتضيفأنيمكن،بلاملرتفقمسارتبسيطمنتمكنالجزئًيااملرقمنةأي،3املستوى منالخدماتأنإلىاإلشارةوتجدر
.مراحل4,8بالقيام(املعدلفي)تتطلب

.واحدةمرحلةفياملرتفقمساراختزالفيهيمكنالخدماتمنالنوعهذاأنحينفي،(املعدلفي)مرحلة2,7منفيهااملرتفقمساريتكون املستقلةالخدماتأننالحظأنيمكن◄

.الرقميتحولهاعمليةفيتحدياوتشكل(املعدلفي)مرحلة4,8منفيهااملرتفقمسارفيتكون الخارجيةاالعتماديةذاتالخدماتأما◄

لخدمة املستقلة ا:مستقلة
. الخدمة ذات االعتمادية الخارجية: خارجية
الخدمة ذات االعتمادية الداخلية: داخلية

الخدمة ذات االعتمادية الداخلية و الخارجية: داخلية و خارجية

نضجها اإللكتروني معدل عدد مراحل إنجاز الخدمة حسب اعتمادية الخدمة ومستوى 

معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى 
تفاعل مع الخدمة فقط : 2املستوى 
الجزئية الرقمنة: 3املستوى 
الكليةالرقمنة: 4املستوى 

2.2

4.8 4.4 4.0

0.0

2.0

4.0

6.0

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى 

حسب مستوى النضج اإللكتروني عدد مراحل إنجاز الخدمة معدل

املعدل
النضج اإللكترونيمستوى 

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  اعتمادية الخدمة

2,7 2,1 4,1 2,5 2,3 مستقلة

4,8 2,6 5,6 4,5 4,6 خارجية

4,3 3,5 5,1 4,8 3,2 داخلية

8,0 0,0 11,0 5,5 8,5 داخلية و خارجية

3,8 2,2 4,8 4,4 4,0 املعدل

املرتفقبمسار مرتبطةمؤشرات8.

2.7

4.84.3

8.0

0.0

5.0

10.0

داخلية و خارجيةداخليةخارجيةمستقلة

اعتمادية الخدمةحسب عدد مراحل إنجاز الخدمة معدل

يتم حساب المعدالت مباشرة من قاعدة بيانات البحث* 

2٬1هو 4معدل عدد مراحل إنجاز الخدمات املستقلة في مستوى النضج : مثال 
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:املدخالت التي تحتاج لطلب حسب عدد املرتفق مسار ٠ت

.للخدمةاملقدمةاإلدارةلدىبهااإلدالءأجلمنأخرى إداراتلدىطلبهااملرتفقعلىيجبالتيالوثائقهيلطلبتحتاجالتياملدخالت

طلب،إلىتحتاجالتياملدخالتمن2,3(املعدلفي)تتطلب1املستوى من،فالخدماتاملدخالتعددتقلصاإللكترونيالنضجمستوى ارتفعكلماأنهاملؤشرهذايبين◄
.املدخالتلهذهتحتاجالتقريبافهي4املستوى منالخدماتأما

لطلبتحتاجالتياملدخالتمن2٬8(املعدلفي)تتطلب(الخدماتمجموعمن48%تمثلالتي)الخارجيةاالعتماديةذاتالخدمات◄

.لطلبتحتاجالتياملدخالتمن5تتطلب(الخدماتمجموعمن2%تمثلالتي)والخارجيةداخليةالاالعتماديةذاتالخدمات◄

الخدمة املستقلة :مستقلة
.الخدمة ذات االعتمادية الخارجية: خارجية
الخدمة ذات االعتمادية الداخلية: داخلية

الخدمة ذات االعتمادية الداخلية و الخارجية: داخلية و خارجية

نضجها اإللكترونيومستوى الخدمةحسب اعتمادية معدل عدد املدخالت التي تحتاج لطلب 

معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى 
تفاعل مع الخدمة فقط : 2املستوى 
الجزئية الرقمنة: 3املستوى 
الكليةالرقمنة: 4املستوى 

2.32.2

1.1

0.1
0.0

1.0

2.0

3.0

4مستوى 3مستوى 2مستوى 1مستوى 

معدل عدد المدخالت التي تحتاج لطلب حسب مستوى النضج اإللكتروني 
املعدل

اإللكترونيمستوى النضج 

4مستوى   3مستوى  2مستوى   1مستوى  اعتمادية الخدمة

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 مستقلة

2,8 0,6 2,0 2,0 3,2 خارجية

1,4 0,0 1,4 2,8 1,2 داخلية

5,1 0,0 6,0 3,5 5,8 داخلية و خارجية

1,5 0,1 1,1 2,2 2,3 املعدل

املرتفقبمسار مرتبطةمؤشرات8.

0.0

2.8
1.4

5.1

0.0

2.0

4.0

6.0

داخلية و خارجيةداخليةخارجيةمستقلة

حسب اعتمادية الخدمة معدل عدد المدخالت التي تحتاج لطلب يتم حساب المعدالت مباشرة من قاعدة بيانات البحث* 

مادية معدل عدد املدخالت التي تحتاج لطلب بالنسبة للخدمات ذات االعت: مثال 
3٬2هو 1الخارجية في مستوى النضج 
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عدد الخدمات املرتبطة باملدخل املدخالت اإلدارة

197 مجموع عدد الخدمات املرتبطة بوزارة الداخلية

وزارة الداخلية

148 املجموع

*السلطة املحلية 

79 *مصادق عليها نسخة

33 تصحيح اإلمضاء

25 شهادة اإلقامة

6 شهادة الحياة 

5 شواهد إدارية مختلفة

42 املجموع

38مكتب الحالة املدنية قد اإلزدياد عموجز

4 قد الوفاةعموجز

7 املجموع
املديرية العامة لألمن الوطني

7 بطاقة السوابق العدلية

منلالستفادة(مدخالت)الضروريةالوثائقعلىللحصول املرتفقينطرفمنمراجعةاألكثراإلداراتهيالداخليةوزارةمصالحأنيتبينطلب،إلىتحتاجالتياملدخالتوعددنوعيةتحليلخاللمن◄
.األخرى اإلداراتطرفمناملقدمةالخدمات

.كمدخالت(للمواطنينبالنسبة)العدليوالسجل(للمهنيينبالنسبة)التجاري السجلوثائقإلىتحتاجالتيالخدماتعددحيثمنالثانيةاملرتبةالعدلوزارةتحتل◄

(....،املعامالتالدخل،رقمعلىالضريبةاملضافة،القيمةعلىالضريبةاملهنية،الضريبة)املختلفةالضريبيةالشواهدعلىالحصول أجلمنكذلكإليهااللجوءيتمللضرائبالعامةاإلدارة◄

.املدخالتهذهبتطلالزالتاإلداراتفإنالجنسيةوشهادةاإلقامةوشهادةاالزديادعقدوشهادةالحياةشهادةهيوثائقأربعةتقديممناملواطنيعفيالوطنيةللبطاقةقانون وجودمنبالرغم◄

أنظر الالئحة املفصلة للمدخالت في الصفحة املوالية* 

عدد الخدمات املرتبطة باملدخل املدخالت اإلدارة

53 وزارة العدلمجموع عدد الخدمات املرتبطة ب

وزارة العدل

36 املجموع
املحكمة التجارية

36 السجل التجاري 

17 املجموع
املحكمة

17 السجل  العدلي

عدد الخدمات املرتبطة باملدخل املدخالت اإلدارة

26 املجموع

املديرية العامة للضرائب

10 الضريبة املهنية

5 شهادة مالية

5 شهادة الضريبة

3 املعامالتشهادة رقم

3 الدخلشهادة

عدد الخدمات املرتبطة باملدخل املدخالت اإلدارة

12 املجموع
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

12
شهادة الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي 

املرتفقبمسار مرتبطةمؤشرات8.

املدخالت األكثر طلبا إلنجاز الخدمات اإللكترونية ٠ج
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77 نسخة مصادق عليها

22 بطاقة التعريف /نسخة مصادق عليها للبطاقة التعريف الوطنية اإللكترونية

15 كشف النقط/نسخة مصادق عليها للدبلوم

12
عضاء تعيين أ–قانون المقاولة وتعيين المسير ) نسخة مصادق عليها  للوثائق القانونية للمقاولة 

(محضر مجلس اإلدارة -محضر الجموع العامة–مجلس اإلدارة 

4 رخصة البناء / نسخة مصادق عليها لرخصة السكن

4 نسخة مصادق عليها  ألصل عقد الزواج

3 للسنة الجارية w18 نسخة مصادق عليها للبطاقة

3 ww المؤقت  نسخة مصادق عليها للتصريح بالشروع في السير

1 نسخة مصادق عليها لنشرة التعريفية مسلمة من طرف المركز الجهوي لإلستثمار

1 نسخة مصادق عليها لعقد اإلراثة 

1 نسخة مصادق عليها لعقد الوصاية على اليتيم 

1 أو ترسيم /نسخة مصادق عليها لمقرر تدريب

1 نسخة مصادق عليها لشهادة حفظ األبناء

1 نسخة مصادق عليها للشهادة السلبية 

1 نسخة مصادق عليها لعقد شراء األرض 

1 نسخة مصادق عليها لعقد تمثيلية سارية المفعول تربط شركة موزعة مع الشركة الممثلة

1 نسخة مصادق عليها لوثيقة تثبث المستوى الدراسي 

1 نسخة مصادق عليها لقانون الملكية المشتركة 

1 نسخة مصادق عليها للقانون األساسي لجمعية 

1 ww نسخة مصادق عليها لشواهد

1 نسخة مصادق عليها للتصاريح 

1 نسخة مصادق عليها لوصل إيداع

35 تصحيح اإلمضاء 

11 مصادق عليهالتزام موقع و

7 مصادق عليهدفتر التحمالت موقع و

4 مصادق عليهاوكالة موقعة و

2 تصريح بالشرف مصادق عليه

2 مصادق عليهمطبوع طلب موقع و 

1 شهادة الملكية مصادق عليها

1 محضر مفتش الشغل مصادق عليه

1 طلب شهادة الوجود مصادق عليها

1 شهادة الملكية أو عقد الكراء مصادق عليها

1 ملف الترشح مصادق عليه

1 نسخ اإلبراء مصادق عليها

1 رسالة إبداء اإلهتمام موقعة مصادق عليها

1 قانون الملكية المشتركة مصادق عليه

1 القانون الداخلي مصادق عليه

املرتفقبمسار مرتبطةمؤشرات8.

املدخالت األكثر طلبا إلنجاز الخدمات اإللكترونية ٠ج
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:حسب مستوى النضج للخدمات اإللكترونية املتوسط  مؤشر الجاهزية ٠أ

مننىأدهواإللكترونيةالخدماتلكلاملتوسطاإللكترونيةالجاهزيةمؤشر◄
منالخدماتمنمهمعددوجوديفسرهماوهو%48قيمتهتبلغإذ.املعدل

.1املستوى 

بكلاصالخاإللكترونيةالجاهزيةملؤشراألقص ىالحداالعتباربعينأخذناإذا◄
املستوياتمنتحوالأكثرهي4املستوى منالخدماتأنيتضحمستوى،
.األخرى 

نضجاللتقييميستعملمؤشرهو:«E-readiness»اإللكترونيةالجاهزيةمؤشر▪
لكبخاصتقييمجدول علىاعتماداتسابهاحويتم.للخدماتاإللكتروني

.إلكترونينضجمستوى 

سلفانمحدديأدنىوحدأقص ىحداإلعتباربعينيأخذاملستعملاملؤشرنموذج▪
.نضجمستوى لكل

سلفامحددةقيمة*

اإللكترونيالنضجملستوى تقييمجدول خاللمناحتسابهاتمقيمة**

المعدل
النضجمستوى 

4مستوى  3مستوى  2مستوى  1مستوى  مؤشر الجاهزية 

1% 76% 51% 26% 1% *مؤشر الجاهزية األدنى في كل مستوى

48% 94% 64% 37% 14% (**متوسط )مؤشر الجاهزية 

100% 100% 75% 50% 25% *مؤشر الجاهزية األقصى في كل مستوى

للخدماتاإللكترونيةالجاهزيةمؤشر9.

48%

مؤشر الجاهزية المتوسط لمجموع الخدمات 
اإللكترونية

مؤشر الجاهزية

فارق الحد األقصى للجاهزية

100%

14%

ة مؤشر الجاهزية المتوسط للخدمات اإللكتروني
1من المستوى 

مؤشر الجاهزية

جفارق الحد األقصى في مستوى النض

37%

ة مؤشر الجاهزية المتوسط للخدمات اإللكتروني
2من المستوى 

مؤشر الجاهزية

جفارق الحد األقصى في مستوى النض

64%

ة مؤشر الجاهزية المتوسط للخدمات اإللكتروني
3من المستوى 

مؤشر الجاهزية

جفارق الحد األقصى في مستوى النض

94%

ة مؤشر الجاهزية المتوسط للخدمات اإللكتروني
4من المستوى 

مؤشر الجاهزية

جفارق الحد األقصى في مستوى النض

25%

50%

75%

100%
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حسب صنف اإلدارة مؤشر الجاهزية اإللكترونية٠ب

اتوزار الطرفمناملقدمةتلكمنأعلىاملؤسساتلدنمناملقدمةللخدماتاإللكترونيةالجاهزيةمؤشر◄

الخدماتنحوموجهاإللكترونيالتحول مجهودبأنيعنيالذيالش يء(%43)األساسيةبالخدماتمقارنة(%82)مرتفعةإلكترونيةجاهزيةلديهاالتكميليةالخدمات◄
.الرقمنةحيثمنسهولةأكثرهيالتيالتكميلية

:  حسب فئة الخدمة مؤشر الجاهزية اإللكترونية٠ت

ساميةومندوبياتقطاعات وزارية  اتوزار ال :
مؤسسات ومقاوالت عمومية: ؤسساتامل

43%

54%

48%

0%20%40%60%80%100%

الوزارات

المؤسسات 

المعدل

حسب صنف اإلدارة للخدمات مؤشر الجاهزية اإللكترونية

43%

39%

82%

48%

0%20%40%60%80%100%

خدمة أساسية

خدمة فرعية

خدمة تكميلية

المعدل

فئة الخدمة حسب للخدمات الجاهزية اإللكترونيةمؤشر

اإللكترونية مؤشر الجاهزية  :صنف اإلدارة 

43% ساميةومندوبياتقطاعات وزارية 

54% مؤسسات ومقاوالت عمومية

48% جميع اإلدارات

اإللكترونية مؤشر الجاهزية   :فئة الخدمة

43% أساسيةخدمة

39% فرعيةخدمة

82% تكميليةخدمة

48% جميع الفئات

اإللكترونيةالجاهزيةمؤشر9.
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مؤشر الجاهزية اإللكترونية للخدمات حسب نوع املستفيد٠ج

.(%53)للمهنييناملقدمةبالخدماتأيضاومقارنةالكليباملعدلمقارنة(%37)ضعيفجدللمواطنيناملقدمةللخدماتاإللكترونيةالجاهزيةمؤشر◄

(%47)الداخليةاالعتماديةذاتالخدماتوكذا(%63)املستقلةاإللكترونيةللخدماتبالنسبةمرتفعاإللكترونيةالجاهزيةمؤشر◄

مؤشر الجاهزية اإللكترونية للخدمات حسب اعتمادية الخدمة٠د

37%

53%

48%

0%20%40%60%80%100%

المواطن

المهني

المعدل

حسب نوع المستفيدللخدمات مؤشر الجاهزية اإللكترونية

اإللكترونية مؤشر الجاهزية  :نوع المستفيد

37% المواطن

53% المهني

48% جميع المستفيدين

اإللكترونية مؤشر الجاهزية  :اعتمادية الخدمة

63% خدمة عمومية مستقلة 

31% خدمة عمومية ذات االعتمادية الخارجية

47% خدمة عمومية ذات االعتمادية الداخلية

28% خدمة عمومية ذات االعتمادية الداخلية و الخارجية

48% جميع الخدمات

63%

31%

47%

28%

48%

0%20%40%60%80%100%

مستقلة

خارجية

داخلية

داخلية و خارجية

المجموع

اإللكترونية للخدمات حسب اعتمادية الخدمة  مؤشر الجاهزية 

اإللكترونيةالجاهزيةمؤشر9.
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اإللكترونيةالخدماتتقييمجدول 10.

مجاالت التحليل (معلومات عن الخدمة فقط : 1املستوى )الخدمات اإللكترونية تقييم ٠أ

أقل من 40% ضعيف

و 70% ما بين 40% متوسط

أكثر من 70% جيد

:التاليةبالنواقص(فقطالخدمةعنمعلومات)1املستوى خدماتتتميز►

o(االنترنيتفيفقطتتوفر)الخدمةتقديمقنواتتعددنقص

oللمعالجةالضروري األجلحول معلوماتنقص

oالولوجخارطةوالعنوان:التسليممكانحول معلوماتنقص

oالخدمةعلىللحصول بهاالقياماملستفيدعلىيجبالتيللمراحلتوصيفنقص

المعيارتوفر %

99% توفر اسم الخدمة

94% توفر الئحة الوثائق المطلوبة 

77% توفر المعلومات حول طالب الخدمة

71% توفر توصيف الخدمة

70% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان االيداع 

63% توفر محتوى الخدمة بالعربية والفرنسية

61% توفر المعلومات حول مصاريف الخدمة

61% إمكانية الولوج إلى الخدمة عبر صفحة االستقبال

54% توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة بالخدمة

37% توفر توصيف مراحل الخدمة

31% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان التسليم 

19% توفر معلومات على الخط  حول أجل معالجة الملف 

10% ..االنترنيت ، تطبيق إلكتروني ، كشك : توفر الخدمة ، على األقل على وسيلة إلكترونية أخرى 
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(التفاعل فقط : 2املستوى )الخدمات اإللكترونية تقييم ٠ب

المعيارتوفر %

100% الخدمةتوفر اسم 

95% إمكانية الولوج إلى الخدمة عبر صفحة االستقبال

93% توفر الئحة الوثائق المطلوبة 

82% توفر المعلومات حول طالب الخدمة

80% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان االيداع 

77% توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة بالخدمة

75% توفر المعلومات حول مصاريف الخدمة

74% أو الفرنسية /نموذج ملئ المعلومات عبر االنترنيت متوفر بالعربية و

61% إمكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات إلى اإلدارة 

58% توفر توصيف الخدمة

53% أو الفرنسية /توفر محتوى الخدمة بالعربية و

35% توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام إجرائه

33% توفر توصيف مراحل الخدمة

31% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان التسليم 

22% توفر معلومات على الخط  حول حالة معالجة الملف 

19% توفر وسائل المشاركة اإللكترونية من أجل استالم اآلراء و اقتراحات المرتفقين 

17% ..االنترنيت ، تطبيق إلكتروني ، كشك : توفر الخدمة ، على األقل على وسيلة إلكترونية أخرى 

17% ...إمكانية إشعار المرتفق حول آجل المعالجة نصية أو إلكترونية 

6% توفر المعلومات حول أجال المعالجة 

0% (إذا وجدت إمكانية التطبيق) إمكانية اخذ موعد عبر االنترنيت 

اإللكترونيةالخدماتتقييمجدول 10.
التحليلمجاالت

أقل من 40% ضعيف

و 70% ما بين 40% متوسط

أكثر من 70% جيد
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( جزئية رقمنة: 3املستوى )الخدمات اإللكترونية تقييم ٠ج

المعيارتوفر %

98% الخدمةتوفر اسم 

94% توفر المعلومات حول طالب الخدمة

92% توفر الئحة الوثائق المطلوبة 

90% توفر إمكانية تحميل النماذج المتعلقة بالخدمة

85% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان االيداع 

82% أو ذاتيا/ توفر توصيف المراحل التي يجب القيام بها إلتمام الخدمة على الخط و

81% توفر توصيف الخدمة

80% توفر المعلومات حول مصاريف الخدمة

72% إمكانية الولوج إلى الخدمة عبر صفحة االستقبال

69% العنوان و خارطة الولوج: توفر المعلومات حول مكان التسليم 

68% إمكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات إلى اإلدارة إمكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات إلى اإلدارة 

68% توفر آليات تضمن حماية المراحل المنجزة عبر الخط وسرية المعلومات

57% توفر معلومات على الخط  حول حالة معالجة الملف 

56% ..االنترنيت ، تطبيق إلكتروني ، كشك : توفر الخدمة ، على األقل على وسيلة إلكترونية أخرى 

55% أو الفرنسية/نموذج ملئ المعلومات عبر االنترنيت متوفر بالعربية و

53% العدد اإلجمالي للمراحل/عدد الخدمات المرقمنة :الخدمة رقمنةمستوى 

53% توفر معلومات حول شروط استعمال الخدمة على الخط

51% توفر معلومات حول أجل معالجة الملف 

48% ...إشعار المرتفق حول حالة المعالجة نصية أإلكترونية 

47% توفر محتوى الخدمة بالعربية والفرنسية 

44% توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام إجرائه

40% إمكانية المستفيد من فتح حساب شخصي لحفظ معطياته

40% إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة

36% توفر وسائل المشاركة اإللكترونية من أجل استالم اآلراء و اقتراحات المرتفقين 

35% توفر أداة لتقديم شكاية على الخط

32% توفر دليل استعمال الخدمة على الخط

22% األداء على الخط في حالة وجود مصاريف

20% (إذا وجدت إمكانية التطبيق) إمكانية اخذ موعد عبر االنترنيت 

اإللكترونيةالخدماتتقييمجدول 10.
التحليلمجاالت

أقل من 40% ضعيف

و 70% ما بين 40% متوسط

أكثر من 70% جيد
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(كلية رقمنة: 4املستوى )الخدمات اإللكترونية تقييم ٠د

المعيارتوفر %

100% توفر اسم الخدمة

99% توفر الئحة الوثائق المطلوبة 

97% إمكانية ملئ نموذج على االنترنيت إلرسال معلومات إلى اإلدارة 

97% توفر المعلومات حول طالب الخدمة

96% توفر آليات تضمن حماية المراحل المنجزة عبر الخط وسرية المعلومات

96% توفر توصيف المراحل التي يجب القيام بها إلتمام الخدمة 

93% توفر توصيف الخدمة

91% إمكانية الولوج إلى الخدمة عبر صفحة االستقبال

88% إمكانية المستفيد من فتح حساب شخصي لحفظ معطياته

83% إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة

82% توفر معلومات حول شروط استعمال الخدمة على الخط

82% األداء على الخط في حالة وجود مصاريف

81% توفر المعلومات حول مصاريف الخدمة

79% أو الفرنسية /توفر نموذج لملئه على االنترنيت بالعربية و

77% توفر أداة لتقديم شكاية على الخط

75% توفر خدمة المساعدة لمواكبة المرتفق إلتمام إجرائه

67% توفر معلومات على الخط  حول حالة معالجة الملف 

64% توفر دليل استعمال الخدمة على الخط

61% توفر محتوى الخدمة بالعربية والفرنسية 

60% ..االنترنيت ، تطبيق إلكتروني ، كشك : توفر الخدمة ، على األقل على وسيلة إلكترونية أخرى 

53% ...توفر وسيلة إشعار المرتفق حول حالة المعالجة نصية أو إلكترونية 

51% توفر وسائل المشاركة اإللكترونية من أجل استالم اآلراء و اقتراحات المرتفقين 

37% توفر معلومات حول أجل معالجة الملف 

اإللكترونيةالخدماتتقييمجدول 10.
التحليلمجاالت

أقل من 40% ضعيف

و 70% ما بين 40% متوسط

أكثر من 70% جيد
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:اإلدارةصنفحسباإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

و(100%التغطيةمعدل)ساميةمندوبيات2ووزاريةقطاعات33بينهامنامليداني،البحثشملهاإدارة87لدىإلكترونيةخدمة453مجموعهماحصر تم•
.(30%التغطيةمعدل)عموميةومقاوالتمؤسسات52

:التاليالشكلعلىاإلدارةصنفحسبالخدماتهذهوتتوزع•

o260إلكترونيةخدماتعلتتوفر ال منها6أنالعلممعإدارةلكلخدمة7،4بمعدلساميةالواملندوبياتالوزاريةالقطاعاتمستوى علىخدمة

o193إلكترونيةخدماتعلتتوفر ال منها16أنالعلممعإدارةلكلخدمة3،7بمعدلعموميةالواملقاوالتاملؤسساتمستوى علىخدمة

:االستراتيجيةأهميتهاحسباإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

.مساندةخدمات%14ورئيسيةخدمات86%إلىاالستراتيجيةاألهميةحسبحصرهاتمالتيالخدماتتتوزع•

:الخدمةفئةحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

.أساسيةبخدماتمرتبطةفرعيةخدمات8%وتكميليةخدمات13%،أساسيةخدماتهيحصرهاتمالتياإللكترونيةالخدماتمن%79•

:املستفيدحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

(إدارةو مهنيينمواطنين)مختلطينملستفيدينموجهةفهي15%بينماللمهنيينموجهة40%للمواطن،موجهةاإللكترونيةالخدماتمن%45•

:الخدمةاعتماديةحسبالرئيسيةاإللكترونيةالخدماتتوزيع◄

ذات8%األقل،علىإدارتينمعيتعاملأناملرتفقعلىفيهايتعينخارجيةاعتماديةذات42%واحدة،إدارةفيتتمأيمستقلةاإللكترونيةالخدماتمن%48•
مجموعمن2%سوى الخارجيةو الداخليةاالعتماديةذاتالخدماتتمثلال بينمااإلدارةنفسداخلأخرى خدماتمعتفاعالتتتطلبداخليةاعتمادية
.الخدمات
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(E-Readiness)الجاهزيةومؤشر للخدماتاإللكترونيالنضجمستوى ◄

الجاهزيةمؤشر تدنييعكسمما.كليارقمنتتهاتمالخدماتمنفقط23%أنيثحكافيبالغير حصرهاتمالتيللخدماتاإللكترونيالنضجمستوى اعتباريمكن•
.(الخدماتملجموعبالنسبة)%48يتعدىال الذياإللكترونية

منالخدماتتمثلال حينفيالخدمات،مجموعمن%46تمثلوالتي(فقطالخدمةعنمعلومات)1املستوى منالخدماتبهيمنةاإللكترونيةالخدماتتتميز •
.(الكاملبرقمنةامل)4املستوى منللخدماتبالنسبة%23مقابل%28إال(جزئيارقمنةملا)3املستوى 

.األساسيةالخدماتمن%56والتكميليةالخدماتمن%43من(4املستوى )كليااملرقمنةالخدماتوتتكون •

منللخدماتبالنسبة%30مقابل%51بمعدلمنهااألكبر الجزءيمثل(فقطالخدمةعنمعلومات)1املستوى أنيتضحاألساسيةللخدماتوبالنسبة•
.(بالكاملمرقمنة)4املستوى منللخدماتبالنسبة%17و(اجزئيمرقمنة)3املستوى 

.فقطالخدمةعناملعلوماتمستوى تتعدىال %10وجزئيارقمنتهاتم%12مقابلبالكاملمرقمنةهيالتكميليةالخدماتمن78%أنحينفي•

.%82إلىيصلالذيالتكميليةالخدماتمستوى منأقلهو %43معدليبلغالذياألساسيةللخدماتاإللكترونيةالجاهزيةمؤشرفإنلذلك•

امرتفعمستوى تعرفالعموميةواملقاوالتاملؤسساتطرفمناملقدمةالخدماتأناإلداراتصنفحسباإللكترونيةالجاهزيةمؤشر مقارنةخاللمنويتبين•
.(%43)الساميةواملندوبياتالوزاريةبالقطاعاتمقارنة(54%)نسبيا

ال الخدماتلهذهضعيفإلكترونيةجاهزيةمؤشرعنهينتجالذيالش يء1املستوى فيتتموقعمنها%60فإنللمواطناملقدمةاإللكترونيةالخدماتيخصفيما•
.%53إلىيصلبحيثأفضلإلكترونيةجاهزيةمؤشر علىفتتوفر للمهنييناملوجهةالخدماتأما.%37يتجاوز 

الخدماتمنأقلهو الخارجيةاإلعتماديةذاتللخدماتاإللكترونيالنضجأنإبراز مناإللكترونيةالجاهزيةمؤشر مكنفقدالخدماتاعتماديةإلىوبالعودة•
علىول الحصاجلمناألقلعلىإدارتينتداخلبالضرورةتستلزمالخارجيةاالعتماديةذاتالخدماتبكون ذلكتفسير ويمكن.(%63مقابل%31)املستقلة
.منهاكبير لعددبالنسبةكلًيارقمنتهاإمكانيةيعيقمماالخدمة
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املرتفقمسار ◄

.طلبإلىتاجتحالتياملدخالتوعددإنجازهايتطلبالتياملراحلوعدداملرتبطةاإلداراتبعدداألمر ويتعلقأساسيةعواملبثالثةاملرتفقمسار يتأثر •

:التاليةاملهمةاالستنتاجاتاستخالصيمكناإلطار هذاوفي•

oإداراتتالثتداخلإلىالخارجيةاإلعتماديةذاتالخدماتتتطلب*.

oمراحل2,7سوى املستقلةالخدماتإنجاز يتطلبال حينفيمراحل4,8إنجازمنهتتطلبالخارجيةاإلعتماديةذاتالخدماتفإنللمرتفقبالنسبة*.

oفقدللخدماتيةالجزئالرقمنةحالةفيأما.فقطالكليةالرقمنةحالةفياملراحلعددتقليصمنللخدماتاإللكترونيالنضجمستوى منالرفعيمكن
مستوى مناتالخدمأنالدراسةنتائجتظهر حيث.أخرى مراحلإضافةإلىأحيانايؤديأنيمكنبلاملرتفقمسار علىإيجابيتأثير أيوجودعدمتبين

منللخدماتبالنسبةمراحل4و)جزئيارقمنةملا(3املستوى منالخدماتيخصفيمامراحل4,8مقابل،مراحل2,2إنجازتتطلب)كليةرقمنة(4
.1املستوى 

oمنالخدماتحالةفي2,3بعددهايقدروالتي,اخرى إدارةمنطلبإلىتحتاجالتياملدخالتمناملرتفقبإعفاءأيضاللخدماتالكليةالرقمنةتسمح
.(فقطالخدمةعنمعلومات)1املستوى 

(الدراسةنتائجحسباملعدلفي)*



SIS-CONSULTANTS

نضجهاحصر الخدمات اإللكترونية وتقييم 
المملكة المغربية

وزارة إصالح اإلدارة 

والوظيفة العمومية

مالحظات واستنتاجات

51

أخرى إدارةلدىطلباتستلزمالتياملدخالت◄

:باألمر ويتعلقللمرتفقمتكرر بشكلطلبهايتماملدخالتبعضأنإلىاإلشارةوتجدر •

oعليهااملصادقالنسخ

oاإلمضاءتصحيح

oاإلقامةشهادة

oالحياةشهادة

oمختلفةإداريةشواهد

oالعدليةالسوابقبطاقة

oالعدليالسجل

oللمهنيينبالنسبةاالجتماعيالضمانصندوق شهاداتو الضريبةالشهاداتالتجاري،السجل.

اإللكترونيةالخدماتتقييمجدول ◄

:خصوصانقائصأظهر مهمةمعايير لعدةبالنسبةاإللكترونيةالخدماتتقييم•

oالضروريةاملعالجةآجالحول املعلوماتنقص

oخدمةإلتمامالضروريةاملراحلحول املعلوماتنقص

oمواعيدأخذإمكانيةنقص

oمصاريفتستلزمالتيللخدماتبالنسبةاإللكترونياألداءإمكانيةنقص

o(جزئياأو كليااملرقمنةالخدماتذلكيهمو )اإللكترونيةالقنواتعبر املتوفرةللخدماتبالنسبةاستعمالدليلنقص

oرفعإمكانيةنقص(upload)(كليااملرقمنةللخدماتبالنسبة)املطلوبةالوثائق
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توصيات
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:التوصياتأهم

:خاللمنوذلكاملرتفقمسار تبسيطهو الخدماترقمنةمنالهدفيكون أنيجب◄

o؛الخدمةعلىللحصول إنجازهاالواجباملراحلعددتقليص

o؛الخدمةإنجاز فياملتدخلةاإلداراتعددتقليص

oالخدمةعلىللحصول املطلوبةاملدخالتعددتقليص.

و أنظمةشكللىعاإلداريةاملساطر نفسإنتاجلتفاديضروريةاملرحلةهذهوتعتبر .اإلجراءاتهندسةبإعادةالبدءيجبللخدمات،رقمنةمشروعأليبالنسبة◄
.املرتفقمسار بتبسيطيسمحال بشكلمجزأةإلكترونيةحلول 

.املرتفقمسارتبسيطمنفعلًيايمكنالذيالرابعاملستوى فيمباشرةإلكترونيةخدماتتطوير اإلداراتعلىيجب◄

:التاليةاألساسيةاملقوماتبتوفير للخدماتالكليةالرقمنةعمليةتسهيلعلىاملشجعةالشروطوضعيجب◄

o؛(وتقنيتنظيميو قانونيإطار)اإلداراتبيناملعطياتوتبادلملشاركةمشجعإطار خلق

o؛الرقميةالهويةاستعمالنحوالدفع

o؛اإللكترونيالتوقيعاستعمالتشجيع

oاملقدمةالوثائقصحةمناإللكترونيالتحققخاصيةتفعيل.

.للخدماتةالكاملالرقمنةلتسهيلأساسيةالعمليةهذه.اإلداراتبيناملعطياتوتبادلمشاركةبتفعيلالبدءيجب◄
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B-التوصياتأهم:

إعفاءمننسيمكمماإليها،تحتاجالتيباملعطياتاإلداراتتزويدخاللمنالخدماترقمنةورشفيمهمادوراتلعبأنللمعطياتاملنتجةلإلداراتيمكن◄
.الوثائقمنبمجموعةاإلدالءمناملرتفق

:التاليةباإلداراتاألمر ويتعلق

o؛الوطنيلألمنالعامةواإلدارةاملدنيةالحالةومكاتباملحليةالسلطاتخصوصاالداخليةوزارة

o؛العدلوزارة

o؛للضرائبالعامةاملديرية

o؛االجتماعيللضمانالوطنيالصندوق خصوصااإلجتماعيةالحمايةمنظمات

oالعلميوالبحثالعاليوالتعليماملنهيوالتكوينالوطنيةالتربيةوزارة.

اإللكترونيموقعهاةوخاصاملختلفةاإللكترونيةالقنواتعلىتقدمهاالتيبالخدماتاملتعلقةاملعلوماتبوضعاألقل،علىإدارة،كلتقومأنقوي بشكليوص ى◄
.الخدماتلتسليمالضروريةاملعالجةآجالوتدقيقللمراحلتوصيفمععليهاالحصول للمرتفقيتيحبشكل

.تقنيةأوتنظيميةأوقانونيةطبيعيةذاتكانتسواءاملحتملةالعوائقإزالةبهدفالفاعلينجهودتوحيدعلىالعمليجب◄


