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 معلومات الوثيقة .1

 
 

 
 
 
 

   لوزارة الصحةتقييم  نمو الحكومة اإللكترونية  عنوان الوثيقة

قَيمالم    RM 001 

/  المراجع

 المراجعون
ASS 480 

  المعتمد
 

ASS 478 

باالعتماد على  تحليل و تقييم قنواتها وزارة الصحة نرونية في أعمال قياس  نمو الحكومة اإللكالوثيقة  نطاق هذه  يتضمن نطاق الوثيقة

 ( نية و تطبيقات الهاتف المتنقل  واإللكترونية )البوابة اإللكتر

الوثيقة 

 موجهة إلى
  م2018لجنة االستعداد لمؤشر األمم المتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية  في   وزارة الصحةممثل 

 درجة السرية
         عالي                    متوسط  غير سري 

   Fundamentals UN of e-government survey المراجع

  م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2016تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

 Yesser  Assessment methodology for UN survey  2016 

 UN eGov development evaluation history , present and future trends   ,  by Hend Saud 

 UN eGov survey 2016 parameters document, by. Mustafa Khan 

  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة م الصادر من إدارة الشؤون  2014تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

  م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2012تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

 م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2010ة اإللكترونية  تقرير دراسة الحكوم 

 م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2008اسة الحكومة اإللكترونية تقرير در 

  م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2005تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

  م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة  2004تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

  م الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصادية  لألمم المتحدة 2003تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 

  ية  لألمم المتحدةم الصادر من إدارة الشؤون  االجتماعية  و االقتصاد 2001تقرير دراسة الحكومة اإللكترونية 
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 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 مقدمة .2

مم المتحدة للحكومة اإللكترونية األ تقريرشهدت المملكة العربية السعودية خالل األعوام الماضية تقدماً في ترتيبها في 

  .م 2016 في العام  شملها االستطالع دولة   (193بين )من   (44)على المركز  لتحص حيث 

 

ت فستهداالتي    2030المملكة  تحقيق رؤية الحكومية مع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية لاليوم تتظافر جهود  الجهات و 

 .م2030في العام  ى في الحكومة اإللكترونية ضمن الدول الخمس األولالعربية السعودية أن تكون المملكة 

 يقوم  برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية )يسر( بإذن هللا تحقيق التقدم المأمول في التصنيف القادمو ل نحو هذا اإلنجاز و سعياً 

نية و تطبيقات وباالعتماد على  تحليل و تقييم قنواتها اإللكترونية )البوابة اإللكتر للجهات الحكوميةنية كتروقياس  نمو الحكومة اإللب

تحسين ترتيب المملكة في تقرير األمم المتحدة  البرنامج لغرضعدها يمعايير التي اً للفقالتقييم و ا، و يتم هذ  الهاتف المتنقل   (

 بمؤشر الخدمات اإللكترونية علق و  تت ة اإللكترونية الحكوملتطور 

 Online Services Index (OSI) ( 2014 – 2001الذي اعتنى في السنوات )بالتركيز على جاهزية الدول األعضاء  م

 المتصلة.الناشئة ، المعززة ، المعامالتية ، و  :اإللكترونية الحكومةلنمو ربع األ المراحلوفق 

مع  تتجاوز مرحلة  قياس الجاهزية و بالتزامن  األمم المتحدة  جعل  تلك السنوات الماضيةمن تقدم في ما أنجزته الحكومات   إن

من متابعة  نمو الحكومة اإللكترونية تقييمها لفي ت انتقلم   2016لتنمية المستدامة في العام اتفاقية الدول األعضاء على أهداف ا

و لإلستزادة حول هذه األهداف يمكن ، أهداف التنمية المستدامةتحقيق في  الحكومة اإللكترونية و مساهمة تقييم دعم الجاهزية إلى 

مم المتحدة لنمو الحكومة اإللكترونية  ى بالقراءة التحليلية لتقارير األوصكما  ن، لها الموقع اإللكتروني المخصص اإلطالع على 

 . الموقع اإللكتروني إلدارة الشؤون االجتماعية و االقتصادية باألمم المتحدةعلى   

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://publicadministration.un.org/ar/Research/UN-e-Government-Surveys
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 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

  وزارة الصحةاإللكترونية لـ بوابةلل  م2017 /4/ 22-13في تم  والتقييم الذي نتائج التحليلالتقرير  ويوثق هذا

 

  لوزارة الصحةاإللكترونية بوابة ل: الصفحة الرئيسية ل1رسم توضيحي 

 

بما بوابتها اإللكترونية لتحسين  بالتوصيات اتزويده ووزارة الصحة  دعم هولهذا التقرير  الغرض الرئيسيإن 

تحقيق المؤشرات الدولية والتقدم في على بإذن هللا اً يجابيإو ينعكس  لتحول اإللكتروني افي المبذولة  ها جهودعكس ي

همية االبتكار نؤكد على أ رؤية  الأهداف و تحقيق متقدمة المراكز لل الوصول وسعيا نحو  .2030رؤية  المملكة 

 في توفير  الحلول و الخدمات اإللكترونية .استثمار التقنيات الحديثة و

 

http://www.moh.gov.sa/
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 منهجية التقييم     .3

 :كالتالي الحكومية وهي وزارة الصحةليعرض الرسم التوضيحي أدناه نظرة عامة ألهم المراحل المتبعة في تقييم البوابة اإللكترونية  

  أو التعريفالتحديد  

  الخدمات اإللكترونية   دراسة  البوابات اإللكترونية التي لها نفس االختصاص قي البلدان المتقدمة وفق مؤشر

Online Services Index (OSI)   م 2016لتطور الحكومة اإللكترونية  ة قي تقرير األمم المتحد 

  المستدامة  في ضوء وثيقة هذه األهداف و تقرير األمم استطالع الحلول اإللكترونية التي تدعم أهداف التنمية

 م . 2016المتحدة للحكومة اإللكترونية 

 التخطيط 

  التقييم أنشطة التحليل وتنفيذ 

  المراجعة و التحقق 

 تحليل النتائج 

 تلخيص النتائج والتوصيات 

 اإللكترونية: مراحل تحليل وتقييم البوابات 2رسم توضيحي 
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 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 المعايير واألدوات المستخدمة في تحليل وتقييم البوابات اإللكترونية 

 
 تتلخص األدوات والمعايير التي ُتستخدم في تحليل وتقييم البوابات اإللكترونية للجهات الحكومية فيما يلي:

 

 المرجعية  ئمالقوا .1

 
 الجوانب التالية:  تتضمن معاييَر محددة لكٍل من

 اإلتاحة 

 المحتوى 

 الخدمات اإللكترونية 

 الحكومة المتكاملة 

 للكترونية على أجهزة الهاتف المتنقالخدمات اإل 

 البيانات المفتوحة 

 المشاركة المجتمعية 

 

  أدوات تقييم ُمساندة على الشبكة العالمية للمعلومات .2

  (Accessibility) التوافق مع معايير اإلتاحةيتم استخدامها لتقييم البوابة اإللكترونية من حيث: األداء، األمان، 
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 الملخص التنفيذي .4

 %(57,39)ما نسبته   فقد حققت إجماالً   وزارة الصحةلوفقاً لنتائج تحليل وتقييم البوابة اإللكترونية  

 ويمكن تلخيص التوصيات  على النحو التالي :

 ( االعتماد على التصميم المبني على احتياجات المستخدمUser centered desing عند تصميم البوابة اإل )لكترونية 

 اعداد محتواها و

 من خالل تبسيط التصفح و هيكلية المعلومات و تبسيط تصميم واجهة  ونية إللكترتحقيق سهولة االستخدام  للبوابة ا

 المستخدم  و تجنب ازدحام الصفحة الرئيسية  بالعناصر .

  ( كمرحلة أساسية ضمن دورة حياة تطوير User experience designالمستخدم ) مع التأكيد  على العناية بتصميم تجربة

( ، حيث أن  Coding(   و البرمجة  )Visiual desingتسبق أعمال التصميم المرئي  )  لكترونيةأو تحديث  البوابة  اإل

 (  لها مخرجاتها  مثل :  User experience designمرحلة تصميم تجربة المستخدم )

 هي( كلية المعلوماتInformation Arachiticure   ) 

 (  وصف مسارات المستخدم عن استخدامه للبوابةUser task flow – User scenarios ) 

  الجدير أهداف التنمية المستدامة ، وما في نطاق أعمالها من  و ُيعظمها في تحقيقالوزارة نشر المحتوى الذي ُيظهر جهود

هي خارطة طريق المملكة العربية السعودية لتحقيق هذه األهداف ، كما ًيشكل برنامج  2030  بالذكر أن  رؤية السعودية

نشر محتوى  ثري حول مبادرات و مشاريع ، لذا نؤكد على  أحد البرامج الوطنية الداعمة لها  2020التحول الوطني 

 2020حول الوطني و أهداف برنامج الت 2030و مؤشرات اإلنجاز في تحقيق أهداف رؤية الوازارة 

 ذات  2020و أهداف برنامج التحول الوطني  2030أهداف رؤية لى توفير حلول الكترونية لدعم تحقيق  العمل ع

 وزارة البأعمال العالقة 

 ( العمل على توفير خدمات الكترونية متكاملةend-to-end  بين الجهات الحكومية المعنية و تطبيق مفهوم الحكومة )

 ( Whole of the governemtالمتكاملة )

 بحيث تكون هي منصة الخدمات اإللكترونية على البوابة الوطنية لوزارة العمل على اتاحة الخدمات اإللكترونية ل

 (one stop shopالحكومية )

 على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحةوزارة  من بيانات كبيانات مفتوحة العمل على إتاحة ما لدى ال 

  على الهواتف المتنقلة الذكيةوزارة فعالة إلتاحة خدمات التوفير تطبيقات 
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 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

  االستخدام الفعلي لكل خدمة عن على بوابة الوزارة و مؤشرات ابراز فاعلية الخدمات اإللكترونية بنشر احصائيات

  الكترونية

  الحكومية و نشر نتائج هذا أن تتضمن البوابة اإللكترونية   قياساً الكترونياً لرضى مستخدمي الخدمات اإللكترونية

 القياس

 التواصل مع المستفيدين و التفاعل اإليجابي مع ما يرد في استخدام أدواتها اإللكترونية المشاركة االجتماعية  و االهتمام ب

 القراراالستفادة منها كمدخالت تشاورية تساند في  عملية اتخاذ  و من شكاوى و مرئيات و مقترحات 

 

  تحليل بيانات( شبكات التواصل االجتماعيData analytics)   المتعلقة بنطاق أعمال الوزارة و نشر المحتوى

 الذي يبرز هذا النشاط  ، و االستفادة من هذا التحليل في اتخاذ القرارات

 ( االستفادة منHash tags( في شبكات التواصل االجتماعي و إنشاء )Hash tags خاصة تتعلق بنطاق أعمال )

 ، و نشرها و خلق تفاعل مع الجمهور بواسطتها و اسثمار هذا  في جمع مرئيات العموم و معرفة توجهاتهم الوزارة

 إثراء البوابة اإللكترونية بالمحتوى المرئي 

  إشراك المستخدمين في صناعة المحتوى ، و مثال ذلك إعطائهم الفرصة في إرسال مقاطع قيديو و نشر ما هو

 مناسب للنشر

  ديث المحتوى بشكل دوري, وتزويده بآخر التقارير والمعلومات, مثال )معلومات الوزير الحالي غير تحالعمل على

 متوفرة(

 

 في الدول التي حققت العشر مراكز األولى في مؤشر إللكترونية المشابة في أعمالها ألعمال الوزارة متابعة البوابات ا

الحرص مع   و االستفادة من تجاربهم 2016تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية الخدمات اإللكترونية في 

 2030كما في الرؤية  متقدمة الخمس المراكز العلى ابتكار أفكار جديدة تحقق السبق سعيا للوصول إلى 

https://publicadministration.un.org/en/Research/UN-e-Government-Surveys
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

  التحليل، النتائج، والتوصيات .5

 ( Accessibility)  اإلتاحة .5.1

و فيما يلي التوصيات  اإلتاحة%( في تقييم 42.86على )   وزارة الصحةلحصلت البوابة اإللكترونية  

 الالزمة لتحسين مستوى البوابة اإللكترونية في هذا الجانب:

 التوصيات غير متحقق / متحقق المعيار

Meeting the accessibility standard 
(Minimum level AA of the Web 
Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) 2.0.) 

 

 

 

يوصى بالعمل على تصحيح األخطاء البرمجية  - غير متحقق

الموجودة في موقع الجهة و التي تظهر عند اختبار 

،  2.0 (WCAG)توافق البوابة اإللكترونية مع معايير

كما في النتيجة الظاهرة عند اختبار الصفحة الرئيسية 

  /https://tenon.ioبواسطة األداة

 

 

 
الفحص المستمر لجميع صفحات البوابة األلكترونية  -

المتضمنة للمحتوى و كذلك الخدمات باستخدام أدوات 

 :األداةاستخدام ب, حيث الفحص المناسبة

http://nibbler.silktide.com/en_US 

 تم الحصول على النتائج في الصورة أدناه:

 

 ملخص التوصيات:

 : Code quality ُتظهر اختبارات التوافق مع

العديد من األخطاء في صفحات  W3C معايير

البوابة اإللكترونية ، و التي تتسبب في عدم 
امكانية تصفح البوابة بواسطة عدد من 

بفحص جميع  نوصيلذلك , المتصفحات
  wave.org  باستخدام صفحات البوابة 

https://tenon.io/
http://nibbler.silktide.com/en_US
http://nibbler.silktide.com/en_US
file:///C:/Users/Fahad/Downloads/wave.webaim.org
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 البرمجية.العمل على معالجة جميع األخطاء و

 

 

  :URL Format  العمل على تجنب استخدام

لويب لما لها اامتدادات الملفات في نهاية عناوين 
من جوانب سلبية كثيرة. حيث يصعب تذكر 

عنوان الصفحة من المستخدمين غير التقنيين 
جيا ووكذلك يمكن أن تكشف عن التكنول

األساسية للموقع مما يجعلها أكثر عرضة 
كتابة لذلك يرجى أعادة النظر في  ,للقرصنة

 عناوين الصفحات

 

 مثال:

http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/
MobileVersion.aspx 

 

 :Heading  يرجى مراعاة تصميم الصفحة بشكل

للعنوان األساسي و   H1 tagصحيح, حيث يستخدم 

H2 tag بحيث تكون  ,للعناوين الفرعية وهكذا

 متسلسلة بالشكل الصحيح

 

 – 2مع التنويه أن هذه األدوات ال تظهر سوى )

%( من األخطاء30  

 

يرجى حذف الرابط المعلم في الصورة أدناه  -

http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/MobileVersion.aspx
http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/MobileVersion.aspx
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

( أو تصحيحه حيث امكانية الوصول)صفحة  
 يعود بالمستخدم الى نفس الصفحة مجددا

 

Website  working  with assistive 
technology - Screen readers (website 
provide with screen reader tool) 

العمل على توافق البوابة اإللكترونية مع الحلول  غير متحقق

المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة كالقارئ اآللي و 

كما تم  توفير هذه الخاصية على البوابة اإللكترونية

 ذكره في صفحة امكانية الوصول

 

 
 

 أو والعمل على تصحيح الخطأ التقني في القاريء اآللي

 استبداله

  
 

Website  working  with assistive 
technology -Speech recognition 
software (Availability of Speech 
recognition feature on the website) 

فق البوابة اإللكترونية مع الحلول العمل على توا غير متحقق

المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة و التي تمكنهم من 

, بحيث يمكن االستفادة من اعطاء أوامر صوتية

 المواقع التالية لعمل هذا التطبيق:

Accessibility (speech recognition) 
Voice recognition 

Provide subtitles for the video 
content 

يوصى بتحديث مكتبة الفيديو والمرئيات في البوابة  متحقق

 والعمل على حذف المقاطع القديمة والتي ال تعمل

Availability of an online form to enable 
user to send comment if he/she has any 
accessibility issue on the website  - Note 
: Form  must have a ticketing feature 

مستخدم بواسطته التبليغ يمكن لل او رابط توفير نموذج غير متحقق

الكترونيا عن أي مشكلة تواجهه فيما يتعلق  باإلتاحة 

مع توفير خاصية التعامل مع الطلب بنظام التذكرة 

حيث يصل للمستخدم تأكيد لإلستالم و يتم تزويده برقم 

 للمتابعة

 
مثال: وضع رابط في أسفل صفحة االتاحة لتوجيه 

خالله عن أن  المستخدمين الى نظام يتم التبليغ من

 مشكلة تتعلق بسهولة الوصول واألتاحة

 صفحة االتاحة لحكومة دولة استراليا

 

 

  

http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/disabilities.aspx
http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/disabilities.aspx
https://www.gov.uk/service-manual/helping-people-to-use-your-service/making-your-service-accessible-an-introduction
https://www.youtube.com/watch?v=7RHG_XiQ0ck&feature=youtu.be&list=PLhDEeYUfW02QndusXXtQtuMbMYhK7TMBT
http://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Media/VideoGallery/Pages/default.aspx
https://my.gov.au/mygov/content/html/accessibility.html
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

   (Content)      المحتوى  .5.2

 التوصيات الالزمةو فيما يلي  المحتوىتقييم في  (% 80.00)على   وزارة الصحةاإللكترونية  لالبوابة حصلت 

 في هذا الجانب:اإللكترونية لتحسين مستوى البوابة 

 التوصيات غير متحقق / متحقق المعيار

Show content about the government 
entity online services impact  in  
achieving the SDG goals 

يوصى باالستدالل من تقرير األمم المتحدة للحكومة  غير متحقق

األلكترونية 2016 )ص 144-146( وادراج محتوى 

يبين اسهامات الجهة في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة وخصوصا المتعلق بالوزارة وهو: الحرص 

على ضمان تمتع الجميع بنمط عيش صحي من خالل 

توفير الحاجيات الصحية األساسية, العالج, واللقاحات 

مع ذكر بيانات قامت بها وزارة  الالزمة بكلفة قليلة

الصحة لتحقيق هذا الهدف )صفحة التنمية المستدامة( 

ووضع هذا المحتوى في صفحة التنمية المستدامة 

 وليس في صقحة الخدمات األلكترونية
 

Availability of  government Statistical 
information 

تحديث التقارير االحصائية  المتعلقة بأعمال الجهة  متحقق

 )ال توجد تقارير للعام السابق على البوابة اإللكترونية

 1437( وكذلك محتوى مسح المعلومات الصحية

Availability of  government  KPIs توفير معلومات عن مؤشرات األداء للجهة غير متحقق  

 مثال:

AU KPI 
وال يمكن اعتبار صقحة أهم المؤشرات  كمحتوى لقياس 

 مؤشرات األداء للجهة

Existence of Information about 
Budget/ Finances across 
departments/  initiatives / projects 

و اإلنفاق الحكومي   للجهة   الميزانية يوصى بتصنيف- غير متحقق

 لمبادرات و المشاريعحسب اإلدارات و األقسام ، و ا

 بشكل تفصيلي أكثر
تحديث معلومات الميزانية , حيث لم يتم ذكر ميزانية  -

 2016العام السابق 

Availability of archived information 
(policies, legal documents, budgets, 
reports, etc...) 

و  توفير أرشيف لجميع المعلومات المتعلقة بـ )اللوائح غير متحقق

..( وعمل خانة  التنظيمات،  الميزانيات والتقارير

يتم الرجوع أليها من قبل  األرشيفتحت مسمى 

  المستخدم

Content about the Head of the 
government entity   and the agency 
main officers  with their contact 
information 

حيث ال عرض معلومات المسؤول األول  يوصى ب غير متحقق

في الوقت الحالي تتوفر اي معلومات  

 صفحة عن الوزير

 

Information about registration benefits 
showing the user why he/she needs to 
have a log-in account 

ب تسجيل الدخول ضافة ألى المفضلة تتطلخدمة اال متحقق

الخاصية لغاء هذهاللمستخدم, يوصى ب  

 
 

 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/health/
http://www.moh.gov.sa/Ministry/nehs/Pages/SustainableDevelopment.aspx
http://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/book/Pages/default.aspx
http://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Pages/healthinformatics.aspx
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/irhd-nkpquality
http://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Indicator/Pages/default.aspx
http://www.moh.gov.sa/Ministry/Statistics/Pages/Budget.aspx
http://www.moh.gov.sa/Ministry/Minister/Pages/default.aspx
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

Existence content about the services 
provided  by government entity  for the 
country visitors/ expatriates 

 نموذج لإلستفسارات /المالحظاتيوصى بتوفير  متحقق

بحيث يقدم المساعدة  خاصة للزوار من خارج البالد 

 لهم بشكل أسرع في صفحة صحة الزائر والمقيم

Web analytics and live Statistics 
about website usage 

 غير متحقق
الشبكة يوصى بإستخدام ادوات احصاءات 

للحصول  Web Analytic العالمية للمعلومات

على احصائيات مباشرة حول استخدام البوابة 
اإللكترونية مثل عدد الزوار وتوزيعهم 

الجغرافي ونشر هذه االحصاءات  على البوابة 
, مثال: اإللكترونية  

UK Live Statistics 

USA Live Analytics 

حيث ان االحصائيات الحية الموجودة في 
صفحة- احصائيات عن البوابة- التعمل بالشكل 

 المطلوب )االشتراك منتهي الصالحية(

 

  

Availability of multiple navigation 
routes for services and information 
(at least 2) considering users 
expectations (such as: A to Z services 
Index, theme based on users groups 
etc.) 

توفير اكثر من طريقة لترتيب وعرض يوصى ب غير متحقق

المعلومات والخدمات اإللكترونية على البوابة 

اإللكترونية مثل :  حسب فئات المستخدمين ، و حسب 

, مثال:الترتيب األبجدي  

A to Z index 
 

 
 او حسب مقدم الخدمة:

Per service 
 

 
Dynamic Search on map for the 
government entity offices   

توفير خاصية البحث على الخريطة التفاعلية  - متحقق

حيث يختار المستخدم موقع جغرافي محدد 

فتظهر له منشآت الرعاية الصحية في منطقة 

 الموقع

المعلومات الجغرافي يوصى بتسهيل نظام  -

المتوفر بموقع الوزارة حيث يصعب استعماله 

 للمستخدم العادي

  

http://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Pages/001.aspx
https://www.gov.uk/performance/site-activity
https://analytics.usa.gov/
http://www.moh.gov.sa/Portal/Stat/Pages/default.aspx
https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages
https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9_A3MDI0sjLwMQkLdDBz9g008fFw9jP19zYEKIlEUGBu7AhWYmQeYh1kamVkYEKffwMjX2dDTBKjA19fAwNHCKcgnxM3ZwMDdmEj9OIAjQfuDE4v0w_Wj0JRh-gKsAJ8zIQpwu6MgNzQ0osIzEwDXzSsR/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

     Online service delivery     الخدمات اإللكترونية .5.3

التوصيات يما يلي فو  الخدمات اإللكترونيةتقييم في  )%35.71)على  وزارة الصحةاإللكترونية  لالبوابة حصلت 

 الجانب:في هذا اإللكترونية  البوابةلتحسين مستوى  الالزمة

 

 التوصيات غير متحقق / متحقق المعيار

Availability of Service Level 
Agreements for the services provided 
online 

ستجابة ألمدة انجاز الخدمة ، مدة اضافة يوصى با متحقق

داخل كل  على استفسارات المستخدم بشان الخدمة 

 خدمة 

Availability of the government 
services catalog categorized on basic 
categories from users perspective 

يرجى االحاطة بأن دليل الخدمات المعروض في بوابة  غير متحقق

الوزارة التتوافق مع محتويات الملف الموجود في 

حيث ان دليل الخدمات المتوفر في بوابة رصد يسرالم

الوزارة يحتوي على خدمات أكثر من محتويات ملف 

)مثال: تبليغ حالة والدة ال تتوفر في دليل  المرصد

  ( دليل المراكز الصحية.. الخ \الخدمات

Show the number of the services 
provided online by the government 
entity and the total number which 
still not available  with percentage 

يوصى بتوفير عدد الخدمات المقدمة الكترونيا وعدد  غير متحقق

, الخدمات على قائمة االنتظار مع بيان  النسب المئوية

 مثال:

احصائيات قنوات الحكومة األلكترونية لمملكة 

 البحرين

 
Enable users to rate the services (in-
service rating) 

 غير متحقق
يوصى بوضع تقييم للخدمة ضمن الخدمة, وفي  -

يوضح  DEMO حالة وجوده يوصى بعمل 

 , مثال:ذلك

 

 

 

Provide  information about the 
results of    users satisfactions on the 
online services 

عرض نتائج قياس رضا المستخدمين من الخدمات  غير متحقق

, والتأكد من البوابة اإللكترونية للجهةالمقدمة عبر 

نتائج االستطالع ثابتة وال تتغير بتغير فعالية عملها )

(خيارات المقيم  

 

http://www.moh.gov.sa/Ministry/Pages/MinistryServices.aspx
https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/pZLBUsIwEIZfBQ89liwJ0NRbYQSsMDiAQHthQhtKFJqSBhCf3oA6jiKIY27Z-Xb3338XhWiMwpRtRMK0kClb7P9hddLqQrWEKfZhUKmB1-3iO-z7hPplAwQGgBPPg6_53X6DgkeHnWbNbRBoEjRCIQqjVGd6jgKeyE0mlWaLCVMWzOWSWzDjTK8Vjws852ojIp5bIGKeaqF3hYipuPAR35fKIhGjoOzGLI4r3J4RoHbZ4dh2YUbsGLvYcR0CDKbv0s9ou2j0T4CQGwNUnXtn6OIqhQutw5166bZsgE7HGEZrvfagUYcL-h-sO1OB4l-AfYs34Mz6vqk4GtJHYbKQ08OtBF46JTRBoeIzrrgqrpUJz7XO8msLLNhut8VEymTBi5FcFnNmwU9Zc5lrND6CUWAMc046UsOo_8cL8C9YkXhcrULP3KhMNX82uv57pNnyYUnJTgj7qdd6afORzaZ0t716BexZp_o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0hPMDYxMjgySjhUS0QwQUVSRDZJMEwwS0ky
https://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/pZLBUsIwEIZfBQ89liwJ0NRbYQSsMDiAQHthQhtKFJqSBhCf3oA6jiKIY27Z-Xb3338XhWiMwpRtRMK0kClb7P9hddLqQrWEKfZhUKmB1-3iO-z7hPplAwQGgBPPg6_53X6DgkeHnWbNbRBoEjRCIQqjVGd6jgKeyE0mlWaLCVMWzOWSWzDjTK8Vjws852ojIp5bIGKeaqF3hYipuPAR35fKIhGjoOzGLI4r3J4RoHbZ4dh2YUbsGLvYcR0CDKbv0s9ou2j0T4CQGwNUnXtn6OIqhQutw5166bZsgE7HGEZrvfagUYcL-h-sO1OB4l-AfYs34Mz6vqk4GtJHYbKQ08OtBF46JTRBoeIzrrgqrpUJz7XO8msLLNhut8VEymTBi5FcFnNmwU9Zc5lrND6CUWAMc046UsOo_8cL8C9YkXhcrULP3KhMNX82uv57pNnyYUnJTgj7qdd6afORzaZ0t716BexZp_o!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0hPMDYxMjgySjhUS0QwQUVSRDZJMEwwS0ky
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 
Archive   information about the 
results of   users satisfactions on the 
online services 

لقياس رضا المستخدمين توفير أرشيف للنتائج السابقة   غير متحقق

 عن الخدمات المقدمة الكترونيا من قبل الجهة

Show statistical information and changes 
in  the results of   the users satisfactions 
measurements 

توفير  احصاءات حول  نتائج  رضا المستخدمين عن  غير متحقق

السابقةالخدمات المقدمة الكترونيا الحالية و   

Acknowledge receipt and alert the 
citizen on each stage of Service Lifecycle  
using SMS , email 

اشعار المستخدم في كل مرحلة من مراحل دورة حياة  غير متحقق

الخدمة من خالل  البريد االلكتروني أوالرسائل 

 SMS القصيرة

Providing  with  government entity  job 
vacancies online with end-to-end e-
Employment 

 غير متحقق
اإلعالن عن الفرص الوظيفية   و بيان  -

)الوصف الوظيفي, الراتب,  تفاصيل كل وظيفة
و تمكين المستخدم  البدالت, موقع العمل, ..( 

من التقدم إلكترونيا على الوظيفة/الوظائف التي 
استالم الطلب , مع توفر خاصية تأكيد يختارها

وارسال اشعار للمستخدم على وسائل التواصل 
المتاحة للجهة ) جوال, بريد الكتروني( عند 

أي تحديث في حالة الطلب, وتفر خاصية تتبع 
 ومعرفة حالة الطلب

حاليا اليحتوي على وظائف  الموجودالموقع  -
 فعلية, يرجى التحقق من ذلك

- http://careers.moh.gov.sa/ar/ 

 

Providing  with secured in-service online 
payment for the services 

توفير خاصية الدفع المباشر للخدمة عن طريق وسائل  غير متحقق

الدفع المختلفة. مثال: فيزا, ماستر كارد أو الدفع 

داخل الخدمة دون الحاجة المباشر عن طريق سداد من 

 لالنتقال لموقع البنك

Availability of end-to-end e-procurement 
with notifications , status tracking  ,  and 
tendering  results online 

توفير خدمات إلكترونية متكاملة للمناقصات الحكومية  غير متحقق

لإلعالن عنها و إتاحة التقدم الكترونيا ، و التزويد 

بإشعار الكتروني عند استقبال الطلب مع رقم للمتابعة 

، و إشعار المستخدم بحالة طلبه وأي تحديثات على 

لنصية و البريد حالة الطلب بواسطة الرسائل ا

 اإللكتروني و إتاحة  نتائج الترسية  على بوابة الجهة

http://careers.moh.gov.sa/ar/
http://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Tenders.aspx
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 

Show number of transactions for each 
online services ( done in current day , or  
as statistics..) 

 غير متحقق
نشر عدد مرات انجاز المستفيدين لطلباتهم  -

الواحد بواسطة الخدمة اإللكترونية  )في اليوم 
 (او على فترات معينة

 

التحقق من أن الرقم الموجود لعدد مرات  -
االستخدام هو رقم فعلي )من غير المنطق أن 

استخدمت   المناقصات والمنافساتخدمة 
 مرة وهي خدمة جديدة!( 981073

 

 

Show overall analytics information 
about  government entity online 
services usage 

يوصى بوضع تحليالت شاملة ومتكاملة عن استخدام  غير متحقق

, الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل الوزارة بشكل عام

 مثال:

 احصائات الخدمات األلكترونية

 

Personal data privacy policy 

 

سياسة الخصوصية للبيانات الشخصية للمستخدم  نشر  غير متحقق
وتم  واالجراءات التي تطبقها الوزارة لحماية الخصوصية

التقييم بالنفي لعدم توفر هذه السياسة على المستوى 
والتي بموجبها يحق للمواطن المقاضاة في حالة  الوطني

 التعدي على خصوصية معلوماته

The government offers a security 
feature such as https 

 يوصى باستخدام خواص أمنية للموقع مثل خاصية غير متحقق
httpsحيث الموقع الحالي غير آمن 

 

 

 

  

 بالمقارنة بموقع آمن:

 

 

http://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Tenders.aspx
http://www.moh.gov.bh/eServices/Statistics
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

Telephone help line for onetime users 
support  on the issues regarding 
online services   

ترونية التي لكإلا من توفر الدعم الهاتفي للخدمة التأكد غير متحقق

تصال برقم مخصص و الحصول التُمكن المستخدم من ا

مساعدته في على المساعدة لحل المشكلة التي يواجهها و 

 انجاز الخدمة في حينه

Live chat for on time users 
support  on the issues regarding 
online services 

 غير متحقق
توفير خدمة المحادثة الحية  لدعم المستخدمين  -

 أثناء استخدامهم الخدمة اإللكترونية

تم ذكر المحادثة الحية  في البوابة ولم يتمكن 

من ايجادها المقيم  

 

 
 

 Providing online services in 
partnership with civil society or 
private sector -crowdsourcing, 
and crowd funding 

 Evidence about government 
partnership/collaboration with 
third parties (civil society, 
private sector) to provide 
services 

 غير متحقق

 
توفير خدمات الكترونية بالتشارك مع القطاع  -

الخاص و مؤسسات المجتمع المدني و توفير 

الخدمات اإللكترونية التي تدعم و تسهل هذا 

تشاركال  

توفير معلومات عن الخدمات أو الحلول   -

االلكترونية التي تمت  بالتشارك مع القطاع 

الخاص و مؤسسات المجتمع المدني ، أو 

الخدمات اإللكترونية التي تم توفيرها من قبل 

, مثال:الجهة لدعم و تسهيل هذا التشارك  

 

 التشارك المجتمعي في بوابة حكومة البحرين

 

 التشارك المجتمعي في وزارة التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moh.gov.sa/Support/Pages/LiveChat.aspx
http://www.bahrain.bh/wps/portal/!ut/p/a1/rVPRkpowFP2VfWGmfdBcgkDoG7ouCytLVXSVFwcwCK0kbIxa-_WNdpxpd6ruzjRvyZxzcu8596IEzVDC0l21SmXFWbo-3hNr8RiBpWOCg8joG-BGg-5wEk_BxVgB5taCQMfVfQ88Eg0s8Cee78WTQIfIRIoduj72nQ52IpN0we9PQxyQWO89WUe2AsCF48Kb38cPBFwyDb2u82CAZ5z5OOzpfgcHEIaKRbqjQfzQAyDGterxVL_B94xb3b-gBCU5k40s0Zyu-K7hQqbrBWUaFJxLKjSgTSpklVfNyVMNcsH3yw3firxiq7tPOa_rLavk4S7n63WacXHCfT4qN3m1RHODZBQ7NG2BrmetTofgloOXdssCs7AJAZvQs5NXrLqd458AMIy-Alj2V3vqYIvAu5y4PgnoRtSnLy5miW8Aji1eVzgDrjT5_MhrisaUoeC31uVylWFYhL1wpWJKZdmqWMHRbJnK9MhdrXl2Wp-5yzKDKJCgBRVUtLdCPZdSNl800GC_37drXrbV6LSzUoOwYtVGioMGMWVLKjb_kij5RqLZ31Q0VwHaFxPyLTT-4ES9FXwyMbju8H5ojkMdG_jDgsE7ZrD69vqauGqnOJP0h-ryPy9VU0_UqYlxqFrfR_0RuR8UoTQzs9n9jIv65Rc6-4ua/dl5/d5/L0lHSkovd0RNQU5rQUVnQSEhLzRKU0UvYXI!/
https://www.moe.gov.sa/ar/E-Services/Pages/SectorParticipation.aspx
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

     Whole of the government الحكومة المتكاملة  .5.4

و فيما يلي  الحكومة المتكاملةتقييم في  %(66,67)على   وزارة الصحةاإللكترونية  لالبوابة حصلت 

 في هذا الجانب: اإللكترونية  لتحسين مستوى البوابة التوصيات الالزمة

 

 التوصيات غير متحقق / متحقق المعيار

Services are accessible  and could be 
done on the national portal 

بالتأكد من عمل الخدمة عند الدخول عليها من  يوصى غير متحقق

 من خالل الدخول الموحد  البوابة الوطنية

 

 : خدمة تبليغ حالة والدةمثال

 

 
 

وكذلك نشر جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة 

) حاليا وأتاحة الوصول لها من خالل البوابة الوطنية 

التقييم وقام المقيم ب, يوجد سبع خدمات منشورة فقط

وقد تم  عدم اتمام هذا المعيارل الجولة هذه بالنفي في 

 (التنويه عن ذلك مسبقا

 

  

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/saudi/governmentServices/serviceDetails?serviceID=9581&gadCode=MCIT/organization-AC175
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 Mobile government اإللكترونية على الهواتف المتنقلةالخدمات  .5.5

الخدمات اإللكترونية على الهواتف  تقييمفي  (%50.00) على  وزارة الصحةاإللكترونية  لالبوابة حصلت 

 في هذا الجانب: اإللكترونية  لتحسين مستوى البوابة التوصيات الالزمةو فيما يلي ،  المتنقلة

 

 التوصيات متحققغير متحقق /  المعيار

Responsive Web Design (RWD) غير متحقق 
العمل على امكانية تصفح النسخة الكفية من  -

 ةواسطة متصفحات أجهزب موقع الوزارة
الحاسب اآللي ، متصفحات األجهزة اللوحية ، 

بدون  بطريقة فعالة و أجهزة الهواتف الذكية
 أخطاء

 
 

 

 

تم الحصول على    nibblerباستخدام األدة  -

ال النتيجة أدناه وملخاصها : ان الموقع الحالي 
يعمل بكفاءة على أجهزة الهاتف المحمول 

واألجهرة اللوحية من حيث العرض األمثل 
 مع تزايد مجموعة واسعة من األجهزة على 

 من قبل المسنخدمين يهاتصفح اإلنترنت عل

http://nibbler.silktide.com/en_US/
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 

Deliver services on mobile apps غير متحقق 
 العمل على تحديث معلومات األنظمه الفرعية -

)األدلة األلكترونية(  وتأكيد عمل رسم مسار 
 الوصول الى المركز أو المستشفى )القيادة(

 بالشكل المطلوبليتم االستفادة منه 
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 Open data   المفتوحةالبيانات  .5.6

و فيما يلي  البيانات المفتوحةتقييم في  (% 59.26) على   وزارة الصحةلالبوابة اإللكترونية  حصلت 

 لتحسين مستوى البوابة اإللكترونية  في هذا الجانب: الالزمة التوصيات

 

 التوصيات غير متحقق / متحقق  المعيار

Providing with open data in 
government entity spending 

توفير بيانات مفتوحة  عن االنفاق الحكومي للوزارة  غير متحقق

 )الميزانيات والمصروفات(

Availability of datasets on location 
information such as maps 

توفير خاصية البحث عن البيانات المفتوحة على خريطة  غير متحقق

تفاعلية بحيث يمكن للمستخدم  تحديد موقع معين و بالتالي 

 يعرض الموقع البيانات المقتوحة المتعلقة بهذا الموقع 

 

 
Providing open data about users 
satisfactions 

نتائج  قياس رضا توفير بيانات  مفتوحة عن  غير متحقق

 المستفيدين من  خدمات الوزارة

Enable users to request governments 
to open up data , give citizens the 
opportunity to propose new datasets 

رسال أشعار للمستخدم على وسائل التواصل يوصى بأ متحقق

المتاحة للجهة )جوال, بريد ألكتروني( عند أي تحديث 

 حالة الطلب في

 وتوفر خاصية تتبع ومعرفة حالة الطلب

Availability of search feature to 
search  within  the open data 
datasets 

 توفير خاصية البحث للبيانات المفتوحة, مثال: غير متحقق

 

 
 

 

Availability of filtering feature within 
open data datasets (by type, topic, 
published date, location ….etc.) 

  غير متحقق
توفير خاصية الفرز / التصفية  للبيانات المفتوحة 

)حسب الموضوع،النوع، تاريخ النشر، الموقع 

 (الجغرافي

 

Availability of information about open 
data dataset publisher  and contact 
information 

توفير معلومات  الناشر للبيانات المفتوحة و معلومات  غير متحقق

 التواصل

Availability of rating by user feature  of 
published open data datasets 

 توفير خدمة  تقييم البيانات المفتوحة غير متحقق

 

 

Timely: it is released as soon as possible 
to ensure that it is readily usable; 

التحديث المستمر للبيانات المفتوحة حيث أن آخر  غير متحقق

 2014تعديل لها كان في العام 
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

provide Information about open data 
usage 

توفير معلومات عن  استخدام البيانات المفتوحة و  غير متحقق

تطبيقات او حلول الكترونية  االستفادة منها في بناء  

 , مثال:من قبل رواد أعمال أو جهات أخرى

https://data.gov.uk/apps 

 

provide Information decision making 
based on provided Open Data 

يوصى بتوفير معلومات عن قرارات اتخذت  غير متحقق

 البيانات المفتوحة المتوفرةاستناداعلى 

provide data dictionaries, which are 
repositories for metadata (i.e. 
information describing the data’s 
underlying concepts, methodology 
and structures) and help navigate 
complex databases to find data 
quickly 

قواميس البيانات، والتي هي مستودعات توفير  غير متحقق
بيانات ، هيكلتها ...ألخ( و للبيانات الوصفية )وصف ال

في تصفح قواعد البيانات االكبيرة لتسهيل  ما يساعد 
 العثور على البيان المطلوب  بشكل سريع, مثال:

Metadata Example 

   

 

   :ويتم البحث من خالله مستقبال:
  

   

 
  

https://data.gov.uk/apps
https://data.gov.uk/apps
https://catalog.data.gov/dataset/college-scorecard
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

 e-Participation   لمشاركة المجتمعيةا .5.7

و فيما يلي  المشاركة المجتمعيةتقييم في  ( %45.45) على  وزارة الصحةاإللكترونية  لالبوابة حصلت 

 اإللكترونية  في هذا الجانب:لتحسين مستوى البوابة التوصيات الالزمة 

 

 التوصيات غير متحقق / متحقق المعيار

Availability of e-participation policy يوصى بتعديل سياسة المشاركة األلكترونية الحالية  متحقق

حيث ال توضح العالقة بين الجهة والمستخدمين 

المشاركين في أنشطة المشاركة المجتمعية 

 األلكترونية, مثال:

  سياسة المشاركة األلكترونية

Using e-Participation tools to  seek 
public opinion and get their  inputs  
about the  policies and engaging  in 
decision-making ( tools like : e-
Pooling ,e-Voting ..etc.) 

استخدام أدوات المشاركة المجتمعية  اإللكترونية  - غير متحقق

للحصول على رأي المواطنين  والحصول  بواسطتها 

هم بما  على مدخالتهم حول السياسات، و التشارك مع

 -يدعم اتخاذ  القرار ، و مثال هذه األدوات :

)االستطالع اإللكتروني، والتصويت اإللكتروني ... 

 (الخ
 

-مشاركات الرأي األلكترونية  ونتائج التصويت 

األلكتروني الموجودة في الموقع تعتبر قديمة يرجى 

تم التقييم بالنفي ) والعمل على اثراء محتواها تحديثها

في هذه الجولة وذلك لعدم التحديث وقد تم التنويه 

  (السابقة ولم يتم العمل بذلكبذلك في الجوالت 
 

 
anonymously make complaints and to 
participate in discussion forums 

السماح للمستخدم  بالمشاركة في ادوات المشاركة  - غير متحقق

 (المجتمعية دون شرط التعريف بالهوية )دون تسجيل

 

 

 -اضغط هنا-يوصى بتصحيح الخطأ عند النقر على  -

:يعود بالمتصفح الى الصفحة الرئيسيةحيث   
 

 
 
 

 

http://www.moh.gov.sa/Ministry/eParticipation/Pages/default.aspx
http://www.moh.gov.bh/eServices/eParticipation
http://www.moh.gov.sa/eServices/Portal/Voting/Pages/Archive.aspx
http://www.moh.gov.sa/eServices/Portal/Voting/Pages/Archive.aspx
http://www.moh.gov.sa/eServices/Portal/Voting/Pages/Archive.aspx
http://www.moh.gov.sa/Ministry/eParticipation/Pages/Participations.aspx
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

government  officials respond to 
citizens inputs using the e-
participation tools 

تحقيق التفاعل بين مسؤولي الجهات الحكومية و  غير متحقق

و  المواطنين على أدوات المشاركة المجتمعيةمدخالت 

التأكد من رد شخصية حقيقية من منسوبي الجهة على 

 المستخدمين 

Does the government  officials moderate 
e-consultation / e-deliberation 

اإلدارة الفاعلة و العادلة من قبل مسؤولي الجهات  غير متحقق

المشاركة المجتمعية الحكومية للنقاشات على أدوات  

Availability of information about 
government entity online engagement 
tools  and their usage 

نشر معلومات عن احصائيات استخدام أدوات  غير متحقق

  المشاركة المجتمعية

Evidence about decisions made based on  
the results of consultation with citizens 
online 

توفير معلومات عن القرارت التم اتخاذها والعمل بها  غير متحقق

, مثال:بناء على نتائج استطالع المستخدمين  

Singapore E-consultation System 
 

 
 

 
 

  

https://www.moh.gov.sg/content/moh_web/home/econsultation.html
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 وزارة الصحة – تقييم تطور الحكومة اإللكترونية
 

 إدارة تحليل تجربة المستخدم ، فريق تحليل و تقييم المنتجات و الخدمات اإللكترونية 

  معلومات التواصل .6

 للتواصل

 

Assessment@yesser.gov.sa 


