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 مقدمة أوالً: 
 

إلبننال المسننتفيدين علننى الخنندمات  منند مننن منطلننك تتبننع االداص والحصننول علننى التعةيننة الراجعننة ومعر ننة 

باسننتحداث ادات تمنيننة لميننا  نسننبة  2018الحكوميننةق لننام برنننامو الحكومننة االلكترونيننة  نني منتصنن  عننام 

اسننتخدام الخنندمات الحكوميننة االلكترونيننةق االمننر الننةو سننيمكن الحكومننة مننن ادارت عمليننة تمننديم الخنندمات 

نتائو استخدام خدمات الحكومة االلكترونينة للنربعين الثالنث الحكومية بالطريمة االمثل. ويعرض هةا التمرير 

 .2018والرابع من عام 

والتني بلن   لمجموعنة منن الخندمات االلكترونينة يبين هةا التمرير نسب استخدام خدمات الحكومة االلكترونية

جهة حكومية وةلنن بالتعناون منع  11 لبل مات تم تمديمها منق حيث ان هةه الخدالكترونيةخدمة  43عددها 

 برنامو الحكومة االلكترونية  ي وزارت االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

ة وتمينيم الوضنع النراهن وتماًنياً منع دور دراسة مند  اسنتخدام الخندمات الحكومينة االلكترونين ومن منطلك

م الدراسننات االلتصننادية بدعننداد هننةا مديريننة السياسننات واالسننتراتيجيات باعننداد التمننارير والدراسننات لننام لسنن

 التمرير.
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  انخذمات انحكومية االنكترونية ثانياً: 
 

 8102نهعاو  عذد انخذمات انحكومية االنكترونية

موزعنة  خدمنة ( 43ما مجموعه )المدرجة  ي هةا التمرير  بل  اجمالي عدد الخدمات الحكومية االلكترونيةي

تمدم خدمات متنوعة. ولد كانت وزارت الداخلية هي المؤسسنة التني لندمت اكبنر ( مؤسسة حكومية 11على )

 9ت منا مجموعنه خدمنة ق تلتهنا دائنرت االحنوال المدنينة التني لندم 11والبالعة  الخدمات االلكترونيةعدد من 

رت ولدمت كل من وزارت الصناعة والتجنارت والتمنوينق وزارت العمنلق وزارت العندل ودائنخدمات الكترونية. 

 .2018خدمة واحدت  مط خالل العام المخابرات العامة 

 

 : عدد الخدمات حسب الجهة المقدمة للخدمة0رسم توضيحي 

كنان موزعناً علنى عندت  2018الى ان اطالق الخدمات الحكومية االلكترونية خالل عنام هنا وتجدر االًارت 
نت كل مرحلة اطالق مجموعة من الخدمات وكما هو مبين  ي الرسم حيث تضم 2018مراحل خالل العام 

 ادناه.
 

 

 8102: عدد الخدمات االلكترونية حسب موعد اطالقها خالل عام 8رسم توضيحي 
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 8102خذمات انحكومة االنكترونية نهعاو  القبال نمستخذميا نسب

 

للمسنتخدمين لهنةه الخندماتق  مند سنجلت أماننة عمنان أعلنى نسنب البنال منن بنين اما من حينث نسنبة االلبنال 

ق  ويعنز  السنبب بنةلن النى تناريق اطنالق خندماتها التني 2018الخدمات الحكومية االلكترونينة خنالل عنام 

 والةو اعتمدت  يه الحكومة بأن يتم تمديم الخدمات بًكل الكتروني  مط 1/1/2018تزامنت مع بداية العام 

مترن استخدام المواطنين لخدمات االمانة من تراخيص وضرائب المسمفات ببداية العام من كل سنةق  تحيث ق 

تلتها دائرت مرالبة الًركات ومن ثم وزارت العدلق   ي حين كانت الخدمات الممدمة من وزارت السياحة االلل 

 البااًل بين المواطنين.

ويجنند االًننارت هنننا الننى ان وزارت الصننناعة والتجننارت والتمننوين لننم تسننجل ايننة نسننبة لاللبننال علننى خنندمتها 

 23/12/2018االلكترونيةق االمر الةو يعز  إلى تاريق اطالق خدماتها االلكترونية.  حيث أطلمت بتاريق 

عالينة لاللبنال  ني الربنع زارت الصنناعة والتجنارت والتمنوين نسنب وعلى انه منن المتولنع ان تسنجل خندمات 

 .2019األول للعام 

 

 8102: إجمالي اإلقبال على الخدمات حسب الجهة خالل العام 3رسم توضيحي 
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 8102نهعاو انثانث  ثانثاً: استخذاو انخذمات االنكترونية نهربع
 

اكثننر الخنندمات خدمننة االسننتعالم ود ننع المخالفننات ق  منند كانننت 2018بحسننب احصنناصات الربننع الثالننث للعننام 

الحكوميننة  مننن اجمننالي نسننب االلبننال علننى الخنندمات النصنن تجنناوزت نسننبة ب  قالبنناالً  ةاإللكترونيننالحكوميننة 

 محكومينة بنسنبةالق تلتهنا خدمنة اصندار ًنهادت عندم مسنتخدم 555382وبعندد مسنتخدمين بلن  االلكترونيةق 

االسننتعالم عننن ود ننع االًننتران ة الضننمان االجتمنناعي المتمثلننة بخنندمات مؤسسنن ومننن ثننمق % 12.8 البننال

% علنى التنوالي وحل نت 7.8%ق 9.2االختيارو لأل نراد واالسنتعالم عنن ود نع االًنتران للًنركات بنسنب 

 %. 3.7المسمفات  ي المرتبة الخامسة بنسبة  ضريبة خدمة االستعالم عن ود ع

 

 

 

 8102خالل الربع الثالث من عام  : أعلى نسب استخدام للخدمات االلكترونية4رسم توضيحي 
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 ً  8102نهعاو  انرابعربع نه استخذاو انخذمات االنكترونية: رابعا

 

المسنتخدمين لخندمات الحكومنة  ألعندادبرنامو الحكومنة االلكترونينة  الصادرت عنالتجميعية بحسب البيانات 

السنير ال زالنت مخالفنات ق يتضح  أن خدمة االسنتعالم عنن ود نع 2018االلكترونية للربع الرابع  من العام 

% ق تلتها خدمة االستعالم 50.7 بنسبة بلعت ين الخدمات الحكومية االلكترونيةمن ب لبالاتسجل أعلى نسبة 

خدمنة اصندار ًنهادت عندم محكومينة  سنجلت%ق  يمنا 10.7 البنال بلعنت المسنمفات بنسنبةضريبة ود ع عن 

اًنتراكات % ومنن ثنم االسنتعالم عنن ود نع 9.6بنسنبة  اثالثًنلتحنل ق 2018عنن الربنع الثالنث للعنام تراجعاً 

  % على التوالي.7.4%ق 8.1لأل راد وللًركات بنسب  الضمان االجتماعي

 

 

 

 8102: أعلى نسب استخدام للخدمات االلكترونية خالل الربع الرابع من عام 5رسم توضيحي 
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 ً   8102انرابع  -انربع انثانث   مقارنة استخذاو انخذمات االنكترونية : خامسا

 

يلتهنا للربنع الثالنث ثممع  2018وبممارنة االلبال على الخدمات الحكومية االلكترونية للربع الرابع من العام 

على االلبال على خدمنة االسنتعالم عنن ود نع مخالفنات السنير .  طفيفةمن نف  العامق نالحظ ان هنان زيادت 

 ي الولت الةو سجلت  يه خدمة االستعالم عن ود ع ضريبة المسمفات ارتفاًعا  كبينًرا   ني االلبنال والسنبب 

 مستحمات يكون  ي العادت بنهاية العام. ي هةا االرتفاع هو ان موعد استحماق د ع هةه ال

ك اما  يما يتعل %(ق0.15و ي الممابل تراجع االلبال على خدمة اصدار ًهادت عدم المحكومية بنسبة بلعت )

بخدمات االستعالم عن ود ع االًتران االختيارو لأل راد  ي الضنمان االجتمناعي  مند تراجنع بنسنب ضنئيلة 

 نسب االلبال لنف  الخدمة للًركات. تزايدت ي حين 

 

 

 : مقارنة استخدام الخدمات االلكترونية خالل الربعين الثالث والرابع6 رسم توضيحي
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 : تفاصيم احصائيات استخذاو انخذمات االنكترونية(0مهحق )
 

 اسم الخدمة اسم الدائرة
تاري    خ تقديم 

 الخدمة
 الرب  ع الثالث
8102 

 الرب  ع الرابع
8102 

اجمالي االستخدام 
8102 لكل خدمة  

 Jan-18 555382 560069 1115451-1 االستعالم عن ودفع المخالفات أمانة عمان

 Jan-18 36228 118010 154238-1 االستعالم عن ودفع المسقفات   أمانة عمان

 Jan-18 3150 1836 4986-1  تجديد رخص المهن أمانة عمان

ي والمساحةدائرة 
 Jan-18 33775 34930 68705-1 اخراج قيد )سند تسجيل(    األراض 

ي والمساحة
 Jan-18 16265 15776 32041-1 اصدار مخطط أرض   دائرة األراض 

ي والمساحة
ي  دائرة األراض 

 Apr-18 8 16 24-4 الرصد الميدان 

ي والمساحة
 Apr-18 0 11 11-4 موافقات البيع لغير األردنيير   دائرة األراض 

ي والمساحة
 Apr-18 0 9 9-4 اإلعفاء من الرسوم دائرة األراض 

يبة والدخل  يبة المبيعات  دائرة الض   Jan-18 22186 35795 57981-1 تقديم اقرارات ض 

يبة والدخل  يبة الدخل دائرة الض   Jan-18 6401 28127 34528-1 تقديم اقرارات ض 

كات اك االختياري لألفراداالستعالم عن  دائرة مراقبة الشر  Jan-18 91108 89986 181094-1      ودفع االشير

كات كات دائرة مراقبة الشر اك للشر  Jan-18 76542 81185 157727-1  االستعالم عن ودفع االشير

كات اك بالضمان االجتماعي  دائرة مراقبة الشر  Jan-18 2150 3595 5745-1 االشير

كات  كاتبوابة  دائرة مراقبة الشر  Dec-18 0 0 0-23 تسجيل الشر

 Jan-18 125869 106230 090222-1 إصدار شهادة عدم محكومية وزارة العدل

 Apr-18 1245 1651 2896-4 إصدار شهادة حسن السير والسلوك  العامةدائرة المخابرات 

 السياحةوزارة 
تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف 

 ترخيص مطاعم سياحية
4-Apr-18 100 83 183 

 السياحةوزارة 
تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف 

خيص فنادق  لير
4-Apr-18 66 67 133 

 السياحةوزارة 
تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف 

 ترخيص مكاتب سياحة وسفر
4-Apr-18 51 61 112 

 السياحةوزارة 
فاقد/ تالف تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل 

قية  ترخيص متاجر تحف شر
4-Apr-18 37 49 86 

 السياحةوزارة 
تجديد وتعديل وإلغاء واصدار بدل فاقد/ تالف 

 لرخصة لألدالء السياحيير  
4-Apr-18 26 15 41 

 Apr-18 9772 10828 02622-4      تجديد تصاري    ح العمل وزارة العمل

 Jun-18 1062 5969 7031-6 اقامة سنوية بقصد الدراسة الداخليةوزارة 

ة بقصد الزيارة الداخليةوزارة   Jun-18 2303 3341 5644-6 تاشير

 Jun-18 719 1763 2482-6 اقامة سنوية ) افراد عائلة ، التحاق بعائل( الداخليةوزارة 

 Jun-18 714 1263 1977-6 اقامة سنوية بمهنة بال، بموجب وديعة بنكية الداخليةوزارة 

 Jun-18 631 968 1599-6 اقامة سنوية بقصد العمل الداخليةوزارة 

ة بقصد الخروج والعودة الداخليةوزارة   Jun-18 864 824 1688-6 تاشير

ة بقصد الدراسة الداخليةوزارة   Jun-18 458 614 1072-6 تاشير

 Jun-18 31 352 383-6 طلب نقل اقامة الداخليةوزارة 

ة بقصد  الداخليةوزارة   Jun-18 34 40 74-6 العملتاشير

ة بقصد المرور الداخليةوزارة   Jun-18 2 19 21-6 تاشير

 Jun-18 11 12 23-6 اصدار وثيقة سفر اضطرارية الداخليةوزارة 

 Sep-18 0 531 531-22 خدمة اصدار شهادة ميالد مسجلة مسبقا دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 148 148-22 زواج مسجلة مسبقاخدمة اصدار شهادة  دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 76 76-22 خدمة اصدار شهادة قيد عائلي مسجلة مسبقا دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 73 73-22 خدمة اصدار شهادة قيد فردي مسجلة مسبقا دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 35 35-22 العنوان المضح به دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 16 16-22 خدمة اصدار شهادة وفاه مسجلة مسبقا دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 14 14-22   خدمة اصدار شهادة طالق مسجلة مسبقا دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 0 0-22 إصدار جواز سفر ألول مره دائرة األحوال المدنية

 Sep-18 0 0 0-22 الدائمتجديد جواز السفر  دائرة األحوال المدنية

 والتجارة الصناعةوزارة 
 والتموين

ي للعالمات التجارية وبراءات 
ون  نظام اإليداع اإللكير

اع  االخير
23-Dec-18 0 0 1 

 1104387 987190 اجمالي االستخدام لكل رب  ع
 

 


