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المقدمة
أصدر المنتدى االقتصادي العالمي مؤخ اًر التقرير العالمي لتنافسية تكنولوجيا المعمومات لعام  ،2010/2009وقد

بمغ عدد الدول المشاركة ليذا العام ( )133دولة ،مقارنةً بـ ( )134دولة لمعام الماضي  ،2009/2008وأما فيما
يتعمق بمرتبة األردن في التقرير ،فقد جاء األردن ليذا العام بالمرتبة ( )44من بين الدول المشاركة ،وبيذه المرتبة

يكون األردن قد احتفظ بنفس المرتبة التنافسية ( )44لعامين متتاليين ،وعند النظر إلى المحاور الرئيسية المكونة
لمترتيب العام ،فقد جاءت مرتبة األردن في ىذه المحاور كما ىو مبين في الجدول رقم ( )1أدناه:
جدول رقم ( :)0مرتبة األردن في المحاور الثبلث الرئيسية لعام (.)2010-2009
المحور الرئيسي

الترتيب من بين الدول المشاركة ( 311دولة)

محور البيئة التكنولوجية

14

محور الجاىزية التكنولوجية

14

محور االستخدام التكنولوجي

14

كما قد شارك ليذا العام ( )13دولة عربية ،جاء األردن في المرتبة ( )6من بينيا ،حيث يبين الجدول رقم ()2
أدناه الدول التي تقدمت عن األردن في الترتيب والتي جاءت متأخرة عنو لنفس العام.
جدول رقم ( :)9ترتيب األردن ضمن الدول العربية المشاركة لعام (.)2010-2009
الدول العربية

الترتيب (من بين  311دولة)

اإلمارات العربية المتحدة

32

البحرين

32

قطر

24

السعودية

23

تونس

22

األردن

11

ُعمان

14

مصر

04

الكويت

07

المغرب

33

ليبيا

442

سوريا

441

الجزائر

442

3

اإلمارت العربية المتحدة بالمرتبة األولى حيث احتمت المرتبة ()133/23
ا
أما عمى مستوى المنطقة ،فقد جاءت
متقدمة عمى إسرائيل التي انخفضت مرتبتيا ثبلثة درجات لتحتل المرتبة ( )133/28لعام ( )2010/2009بعد
أن كانت مرتبتيا لمعام الماضي ( ،)134/25وعند متابعة تركيا كأحد دول المنطقة ،فقد تراجعت مرتبتيا ثمانية
درجات حيث جاءت مرتبتيا ليذا العام ( )69من أصل ( )133دولة بينما كانت مرتبتيا لمعام الماضي

( )61()2009/2008من أصل ( )134دولة.

4

النتائج العامة في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ()9000/9009
يعتمد التقرير في تصنيفو لمدول المشاركة فيو والبالغة ( )133دولة  -عمى تقييم مؤشر جاىزية الدولة

() )Networked Readiness Index (NRIلممشاركة واالستفادة من التطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت (وذلك عمى ثبلثة مستويات رئيسة وىي :مستوى األفراد ،ومستوى مؤسسات األعمال،
والمستوى الحكومي ،واعتماده عمى ثبلثة مؤشرات رئيسية وىي :مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاىزية
االلكترونية ومؤشر االستخدام التكنولوجي (التفاصيل ومنيجية التقرير في الممحق رقم .)1

 )0عالميا
 -احتمت السويد المرتبة األولى ولممرة األولى ليذا العام حيث أشار التقرير أنيا كانت تحتل المرتبة الثانية

لثبلثة أعوام متتالية ( )2007/2006و( )2008/2007و( ،)2009/2008ثم تصدرت ليذا العام بين

( )133دولة مشاركة ،حيث استطاعت السويد إحراز مراتب متقدمة في المؤشرات الرئيسية حيث احتمت
المرتبة األولى والرابعة والثالثة في كل من مؤشر البيئة التكنولوجية والجاىزية التكنولوجية واالستخدام
التكنولوجي عمى التوالي ،مما انعكس بالتالي عمى المؤشرات الفرعية حيث حصمت عمى المرتبة األولى في

مؤشر البنية التحتية ومؤشر استخدام األفراد التكنولوجي والمركز الثاني في مؤشر البيئة التشريعية والقانونية.
جدول رقم( :)3ترتيب الدول العشر األولى حسب مؤشر (.)NRI

)Networked Readiness Index 2009-2010 (Top Ten
Rank
2008-2009

Rank
2009-2010

Economy

1

2

1

Sweden

2

4

2

Singapore

-2

1

3

Denmark

1

5

4

Switzerland

-2

3

5

United States

0

6

6

Finland

3

10

7

Canada

4

12

8

Hong Kong SAR

0

9

9

Netherlands

-2

8

10

Norway

Change

5

 كما أشار التقرير إلى استمرار تقدم دول شمال أوروبا حيث حصمت كل من الدنمارك وسويس ار وفنمنداوىولندا والنرويج عمى المرتبة الثالثة والرابعة والسادسة والتاسعة والعاشرة عمى الترتيب ويعود ذلك إلى التقدم
المحرز في مختمف المؤشرات الرئيسية والفرعية لمبيئة التكنولوجية واالستعداد التكنولوجي واالستخدام
التكنولوجي.

 كما تناول التقرير بالتفصيل كل من اسبانيا والصين وايرلندا وتونس كاقتصاديات عالمية ذات تجارب ناجحةفي قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 )9الشرق األوسط وشمال إفريقيا ()MENA Region
 -وعن تونس ،فما زالت تحتل الصدارة لدول شمال إفريقيا حيث احتمت المرتبة ( ،)133/39ويعزى ذلك إلى

االستم اررية في تميز األداء الحكومي ووضوح الرؤية فيما يتعمق بزيادة انتشار قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات ،حيث أحرزت المرتبة السابعة من بين الدول المشاركة في االستعداد الحكومي التكنولوجي
والمرتبة السابعة أيضا في األولوية التي تولييا الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات باإلضافة
الى المرتبة السادسة في مؤشر نجاح برامج الحكومة لترويج ىذا القطاع.

 وفيما يتعمق بترتيب مصر ،فقد أشار التقرير الى تقدم ترتيبيا ستة مراتب ليذا العام ( )2010/2009لتحتلالمرتبة ( ،)133/70بعد أن كانت مرتبتيا لمعام الماضي ( ،)134/76( )2009/2008مقارنة بدول أخرى
تراجعت مراتبيا مثل ليبيا التي كانت تحتل المرتبة ( )134/101لمعام الماضي ( )2009/2008لتنخفض
مرتبتيا إلى ( )133/103ليذا العام ( ،)2010/2009والمغرب التي تراجعت مرتبتيا من ( )134/86لمعام
الماضي ( )2009/2008لتحتل المرتبة ( )133/88ليذا العام ( )2010/2009باإلضافة الى الجزائر التي

تراجعت مرتبتيا أيضا من ( )134/108لعام ( )2009/2008لتحتل المرتبة ( )133/113ليذا العام
(.)2010/2009
مارت العربية المتحدة بأربع مراتب
 -كما عرض التقرير تقدم اإل ا

لتحتل المرتبة ( )133/23ليذا العام

( ،)2010/2009حيث كانت مرتبتيا لمعام الماضي ( )134/27()2009/2008ولتحتل بذلك وألول مرة

المرتبة األولى لمنطقة الشرق األوسط بعد تراجع إسرائيل – التي كانت في المرتبة األولى عمى مستوى

المنطقة -ثبلثة منازل حيث حصمت عمى المرتبة ( )133/28ليذا العام بعد أن كانت تحتل المرتبة
( )134/25لمعام الماضي  ،2009/2008وتحديداً ،يعكس التقرير األداء المتميز الذي استطاعت حكومة

اإلمارات العربية أن تترجم من خبللو التقدم في المؤشرات الرئيسية والفرعية الخاصة بالحكومة حيث احتمت
المرتبة ( )133/2و( )133/29في مؤشر جاىزية الحكومة التكنولوجية ومؤشر االستخدام الحكومي
التكنولوجي عمى التوالي ،كما حصمت عمى المرتبة الثانية في مؤشر وضوح األىداف والرؤى المستقبمية
والمرتبة الثانية أيضا في نجاح الحكومة في الترويج لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مما ساىم في
زيادة انتشاره في مختمف القطاعات االقتصادية كقطاع ممكن وداعم.

 وعن إسرائيل فقد أشار التقرير الى أنيا خسرت الصدارة لمنطقة الشرق األوسط ،فكما أشير سابقاً فقدتراجعت مرتبتيا التنافسية ثبلثة درجات لتحتل المرتبة ( )133/28ليذا العام بعد أن كانت تحتل المرتبة
6

( )134/25لمعام الماضي ،وفي ىذا السياق ،تطرق التقرير الى المؤشرات التي ما تزال إسرائيل تحافظ فييا
مرتب متقدمة عمى الرغم من التراجع ،حيث احتمت المرتبة ( )19و( )25في كل من مؤشر الجاىزية
عمى ا
االلكترونية واالستخدام التكنولوجي لمؤسسات األعمال عمى التوالي ،كما أن إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة

عالمياً في مؤشر عدد براءات االختراع حيث قدر عدد براءات االختراع بحوالي  166.57براءة اختراع لكل

مميون نسمة عن الفترة من ( )2008/1/1إلى (.)2008/12/31

 كما حافظت قطر نسبياً عمى المرتبة التنافسية نفسيا ليذا العام ( )2010/2009حيث جاءت بالمرتبة( )133/30مقارنة بالعام الماضي ( )2009/2008حيث كانت مرتبتيا ( ،)134/29جاءت قطر في مراتب
متقدمة في المؤشرات الخاصة بالحكومة بشكل خاص حيث يحتل المرتبة ( )3و( )33في مؤشري جاىزية

واستخدام الحكومة التكنولوجي عمى التوالي ،كما احتمت المرتبة ( )3و( )5في مؤشري األولوية التي تولييا
الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ومؤشر نجاح الحكومة في رسم الرؤى المستقبمية لمقطاع
عمى التوالي ،باإلضافة إلى المرتبة ( )15بمؤشر مدى نفاذ االنترنت إلى المدارس والمرتبة الثالثة عالميا
لجودة التعميم في مجال العموم والرياضيات.

 أما فيما يخص البحرين فقد أشار التقرير إلى التحسن المستمر لممراتب التنافسية التي تحتميا البحرين ،حيثاحتمت المرتبة ( )133/29ليذا العام ( )2010/2009متقدمة ثمانية درجات عن العام الماضي
( )2009/2008حيث كانت مرتبتيا ( ،)134/37ويعكس التقرير المؤشرات الرئيسية والفرعية التي ساىمت
في ىذا التقدم المتسارع حيث تحتل البحرين المرتبة ( )15عالميا في مؤشر توفر بيئة السوق الداعمة

والمرتبة ( )21لمؤشر مدى جاىزية األفراد التكنولوجية والمرتبة ( )17و( )10لمؤشري جاىزية واستخدام
الحكومة التكنولوجي عمى الترتيب ،باإلضافة إلى المرتبة المتقدمة في مؤشر مدى توفر الخدمات الحكومية
االلكترونية حيث احتمت المرتبة الثامنة عالميا.
 كما يبين الجدولين ( )4و ( )5ترتيب األردن ضمن الدول العربية المشاركة.جدول رقم ( :)4ترتيب األردن ضمن دول المنطقة العربية المشاركة وذلك حسب المؤشرات الرئيسة لمؤشر جاىزية الشبكات( Networked
 )NRI( )Readiness Indexلعام (.)2010/2009

اإلمارات

الدول المشاركة

األردن

مؤشر ()NRI

44

32

مؤشر البيئة التكنولوجية

43

31

32

مؤشر الجاىزية التكنولوجية

44

1

43

21

مؤشر االستخدام التكنولوجي

13

24

14

30

العربية

قطر

البحرين

تونس

السعودية

الكويت

مصر

24

32

22

23

07

04

22

10

23

74

04

47

24

33

71

12

14

01

04

7

جدول رقم ( :)5ترتيب األردن ضمن دول المنطقة العربية المشاركة وذلك حسب المؤشرات الرئيسة لمؤشر ( )NRIلعدة أعوام متتالية.

اإلمارات

مؤشر ()NRI

األردن

قطر

 422دولة مشاركة -3442
3444

44

24

32

 421دولة مشاركة -3443
3442

44

32

30

23

 430دولة مشاركة
3443

-3440

43

23

32

21

11

 433دولة مشاركة
3441

-3447

13

27

32

21

14

11

 441دولة مشاركة
3441

-3441

43

22

33

-

12

17

72

 441دولة مشاركة
3442

-3441

44

*

32

-

22

*

10

العربية

8

تونس

البحرين

الكويت

مصر

22

32

07

04

20

10

07

13

72

00

األردن في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات :المؤشرات الرئيسية والفرعية
يشمل الممحق ( ) 2القائمة الرئيسية لمرتبة األردن التنافسية والتي تبين كافة المؤشرات المدرجة في التقرير ،وفيما

يمي شرح تفصيمي لمرتبة األردن في المؤشرات الرئيسية والفرعية والتي تعكس أداء األردن وترتيبو التنافسي لعام
( )2010/2009مع مقارنة أداءه التنافسي لعام ( ،)2009/2008حيث يبين الجدول رقم ( )6المراتب لممحاور
الثبلث الرئيسية والتي يتعذر المقارنة بين ىذه الترتيبات بين العامين الحالي والماضي ،وذلك بسبب اختبلف في
المنيجية المستخدمة في حساب الترتيب عمى مستوى ىذه المحاور ،حيث تم إضافة و حذف بعض المؤشرات

الفرعية الخاصة بيا وعميو فقد تم إدراج جميع المؤشرات الفرعية أدناه لكل محور رئيسي إلجراء المقارنة وقياس

التقدم أو التراجع فييا ورصد المؤشرات الجديدة التي تم إضافتيا ليذا العام ( .)2010/2009إال أنو وبشكل عام،
قد تم عقد المقارنة فقط بحسب التغير في المراتب التنافسية عمى مستوى المحاور الرئيسية وذلك لمحصول عمى
صورة تعكس األداء.
جدول رقم ( :)6مرتبة األردن في المحاور الثبلث الرئيسية لعام (.)2010-2009
Rank2009/131

Rank2008/134

Rank
Delta

الجاهزية االلكترونية ()NRI

44

44

0

.i

3
البيئة التكنولوجية

41

48

1

.ii

2
الجاىزية التكنولوجية

40

45

5

.iii

1
االستخدام التكنولوجي

51

45

-6

.i

مؤشر البيئة التكنولوجية

المؤشرات

الرقم

7

احتل األردن المرتبة ( )41من أصل ( )133دولة مشاركة ليذا العام ( )2009بينما كان في المرتبة ( )48من
أصل ( )134دولة لعام ( ،)2008ويظير ذلك من خبلل أداء المؤشرات الفرعية المكونة لو كما يوضح الجدول
رقم (.)7
جدول رقم ( :)7مرتبة األردن في المحاور الخاصة بمحور البيئة التكنولوجية لعام (.)2010-2009
Rank2009/131

Rank2008/134

Rank
Delta

4
البيئة التكنولوجية

41

48

7

4

بيئة السوق

41

51

10

3

البيئة التشريعية والتنظيمية

33

36

3

2

بيئة البنية التحتية

60

59

-1

المؤشرات

الرقم
.i

1

أداء األردن في المؤشر متقدم إذا ما قورن بين العامين ( )2009-2008و ()2010-2009
أداء األردن في المؤشر متراجع إذا ما قورن بين العامين ( )2009-2008و ()2010-2009
مؤشر جديد تم إضافتو الى المؤشر الرئيسي ىذا العام (.)2010-2009

9

 )0مؤشر بيئة السوق
يضم ىذا المؤشر ( )11مؤش ار فرعيا ليذا العام  ،تقدم أداء األردن في ( )5مؤشرات منيا وىي مؤشر مدى توفر
رأس المال المغامر ،ومستوى التطور في األسواق المالية ،ومدى تأثير الضرائب ،وعدد االجراءات لبدء النشاط
التجاري ،وحرية الصحافة ،في حين تراجع في ( )5مؤشرات أخرى ىي كل من :مؤشر توافر أحدث التقنيات،

وحالة تطور القطاعات العنقودية ،و مجموع معدل الضرائب ،والوقت البلزم لبدء النشاط التجاري ،وشدة المنافسة

المحمية ،في حين حافظ عمى نفس المرتبة لمؤشر فرعي واحد ىو مؤشر عبء األنظمة الحكومية .كما يوضح
الجدول رقم ( )8أدناه.
جدول رقم ( :)8مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور بيئة السوق لعام ()2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank
Delta

بيئة السوق

41

51

10

1.01

مدى توفر رأس المال المغامر

46

51

5

1.02

مستوى التطور في األسواق المالية

46

58

12

1.03

مدى توافر أحدث التقنيات

35

31

-4

1.04

حالة تطور القطاعات العنقودية

46

41

-5

1.05

عبء التنظيم الحكومي

18

18

0

1.06

مدى تأثير الضرائب

73

80

7

1.07

مجموع معدل الضرائب

32

26

-6

1.08

الوقت البلزم لبدء النشاط التجاري

41

38

-3

1.09

عدد االجراءات البلزمة لبدء النشاط التجاري

70

86

16

1.10

شدة المنافسة المحمية

30

24

-6

1.11

حرية الصحافة

96

110

14

المؤشرات

الرقم
3

حيث كان لممؤشرات الفرعية كمؤشر مدى توفر تمويل رأس المال المغامر ومؤشر مستوى التطور في األسواق
المالية ومؤشر حالة تطور القطاعات العنقودية وعدد اإلجراءات البلزمة لبدء نشاط تجاري 2الدور الواضح في

تقدم ىذا المؤشر .

وبالنسبة إليجاد التمويل لرأس المال المغامر فيبرز دور حاضنات األعمال كوسيمة فعالة وأداة لمساعدة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة وتوفير فرص النجاح ليا من خبلل توفير مصادر التمويل
وتمكين الذات ألصحاب المشاريع والمساعدة عمى فتح القنوات التسويقية.
SOURCE: The World Bank Group, Doing Business 2010
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ومنيا الحاضنات الحكومية وحاضنات القطاع الخاص والحاضنات التي تمول من الييئات الخاصة والمؤسسات
الدولية وحاضنات األعمال التكنولوجية كالصندوق األردني الياشمي لمتنمية البشرية وبرنامج تطوير وتحديث
المشاريع االقتصادية ( ،)JUMPوالصندوق الوطني لدعم المؤسسات (نافس) ،والمؤسسة األردنية لتطوير

المشاريع االقتصادية ( ،)JEDCOوبرنامج التشغيل الوطني.

وتعمل و ازرة االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات عمى دعم مبادرة حاضنات األعمال التكنولوجية في مركز اإلبداع
األردني ،وذلك لتطوير المشاريع في مجال حاضنات األعمال وبالتالي خمق فرص عمل تتماشى مع أىداف
اإلستراتيجية وتغيير نظرة المجتمع تجاه المبادرة الشخصية واالبتكار والمخاطرة باإلضافة الى تشجيع روح المبادرة
لدى أفراده.

كما تقدم األردن في المؤشر الفرعي لعدد اإلجراءات البلزمة لتأسيس شركة حيث يظير التقرير أن عدد
اإلجراءات البلزمة في كندا التي تحتل المرتبة األولى في ىذا المؤشر ىو ( )1إجراء بينما بمغت عدد اإلجراءات
لؤلردن ( ) 6إجراء ،كما سيكون لسياسات تبسيط اإلجراءات وتطويرىا الدور الواضح في تقميل عدد اإلجراءات

والوقت البلزم لبدء النشاط التجاري حيث سيكون لمحكومة االلكترونية الدور الرائد في أتمتة اإلجراءات وتبسيطيا.

 )2مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية:
حيث يبمغ عدد المؤشرات الفرعية لمؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية ( )10مؤشرات ليذا العام( )2009تقدم أداء
خم سة منيا ىي :فعالية ىيئات صانعي القانون واستقبللية القضاء وحماية الممكية الفكرية وكفاءة اإلطار القانوني
في تسوية المنازعات وعدد االجراءات البلزمة لتنفيذ العقود .كما تراجع أداء ثبلثة مؤشرات فييا وىي القوانين

المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وحقوق الممكية باإلضافة الى مؤشر الوقت البلزم لتنفيذ العقود
في حين تم إدراج مؤشرين جديدين ليذا المؤشر ىما مؤشر كفاءة اإلطار القانوني في تحدي األنظمة حيث
كانت مرتبة األردن فيو ليذا العام ( )133/36ومؤشر مستوى المنافسة حيث كانت مرتبتو (.)133/1
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جدول رقم ( :)9مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البيئة التشريعية والتنظيمية لعام ()2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank
Delta

2

البيئة التشريعية والتنظيمية

33

36

3

2.01

فعالية ىيئات صانعي القانون

56

64

8

59

54

-5

2.03

استقبللية القضاء

35

41

6

2.04

حماية الممكية الفكرية

30

36

6

2.05

كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات

28

29

1

2.06

كفاءة اإلطار القانوني في تحدي األنظمة

36

n/a

n/a

2.07

حقوق الممكية

24

23

-1

2.08

عدد االجراءات البلزمة لتنفيذ العقود

69

78

9

2.09

الوقت البلزم لتنفيذ العقود

97

94

-3

1

n/a

n/a

المؤشرات

الرقم

2.02

2.10

القوانين المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا

المعمومات

3

مؤشر مستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات
الياتف المتنقل)

4

وقد كان لكل من المؤشرات الفرعية الخاصة بالممكية الفكرية وعدد اإلجراءات البلزمة لتنفيذ العقود 5وكفاءة
اإلطار القانوني في تسوية المنازعات الدور واضح في ىذا التقدم .حيث تعمل الحكومة ممثمة بو ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات بمراجعة وتحديث البيئة القانونية والتشريعية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بما
يتواءم مع التطورات التكنولوجية السريعة وزيادة الحاجة الى تنفيذ المعامبلت الكترونيا ،وىذا يشمل:


مراجعة قانون االتصاالت رقم  13لسنة  1995وتعديبلتو.



مراجعة قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعمومات المؤقت رقم  81لسنة .2003



مراجعة قانون المعامبلت االلكترونية المؤقت رقم 85/لسنة .2001

3

?How efficient is the legal framework in your country for private businesses to challenge the legality of government actions and/or regulations
(1 = extremely inefficient; 7 = highly efficient) | 2008–2009 weighted average
SOURCE: The World Bank Group, Information and Communications for Development Online Database (retrieved October 14, 2009) ) Level of competition for
= Internet service, international long-distance service, and mobile telephone service (0 = monopoly; 1 = partial competition;2

4

)competition) | 2007 or most recent year available
SOURCE: The World Bank Group, Doing Business 2010
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إعداد نظام لترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني.



إعداد قانون جرائم أنظمة المعمومات.



تطوير سياسات ألمن وحماية المعمومات المتداولة في معامبلت التجارة االلكترونية.



مراجعة سياسة الخدمة الشمولية بالتعاون مع ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

و في مجال الحكومة االلكترونية فقد تم تطوير إستراتيجية وطنية إلدارة حوادث أمن تكنولوجيا المعمومات كما تم
االنتياء من وضع مجموعة من المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأمن المعمومات.
كما يظير التقدم الواضح في مؤشر المنافسة لخدمة االنترنت والياتف المتنقل حيث احتل األردن المرتبة
( ،)133/1مع األخذ بعين االعتبار أن ىناك ( )58دولة احتمت نفس المرتبة (األولى) ،مما يعكس التقدم الذي
استطاع األردن إح ارزه في ىذا المجال حيث تم االنتياء من تحرير سوق االتصاالت في عام  2005كما تم
ترخيص أربع شركات لبلستثمار في خدمة اليواتف المتنقمة وخمس شركات لتزويد االنترنت البلسمكي ووجود
أكثر من  12شركة لتزويد خدمات االنترنت البلسمكية باإلضافة الى منح رخصة الجيل الثالث حتى نياية عام

(.)2009

 )3مؤشر بيئة البنية التحتية
احتل األردن المرتبة ( )133/60لعام ( )2010/2009حيث تقدم أداؤه في سبعة مؤشرات فرعية ىي  :خوادم
االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة وانتاج الكيرباء وتوفر العمماء والميندسين وااللتحاق بالتعميم العالي والمصاريف
المخصصة لمتعميم وسيولة الحصول عمى المحتوى الرقمي باإلضافة الى االنترنت عريض النطاق ،في حين
تراجع في مؤشرين ىما عدد خطوط الياتف ونوعية مؤسسات البحث العممي كما يوضح الجدول (.)10
جدول رقم ( :)00مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البنية التحتية لعام (.)2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank
Delta

1

بيئة البنية التحتية

60

59

-1

3.01

عدد خطوط الياتف

97

90

-7

3.02

خوادم االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة

71

77

6

3.03

إنتاج الكيرباء

76

82

6

3.04

توفر العمماء والميندسين

26

39

13

3.05

نوعية مؤسسات البحث العممي

70

51

-19

3.06

االلتحاق بالتعميم العالي

54

55

1

3.07

المصاريف المخصصة لمتعميم

22

23

1

3.08

سيولة الحصول عمى المحتوى الرقمي

43

46

3

3.09

االنترنت عريض النطاق

68

84

16

المؤشرات

الرقم
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ومن أىم المؤشرات الفرعية ليذا المؤشر كل من مؤشر مدى توفر العمماء والميندسين ومؤشر نوعية مؤسسات
البحث والتطوير ،وفي ىذا المجال تعمل الحكومة عمى رفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع من خبلل العمل مع
الشركاء عمى تطوير مناىج التعميم العالي لتخصصات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وتعزيز العبلقات بين

المؤسسات التعميمية واألكاديميات العالمية من جية ،وبين مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التعميمية من
جية أخرى ،وذلك من خبلل:


االرتقاء ب مناىج االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الجامعات األردنية لمتوافق مع متطمبات
سوق العمل وأن تعتبر شيادات االختصاص بدل التدريب العممي وتضمين مساقات شيادات

االختصاص في المناىج لتحسب ساعات معتمدة.


عقد ورشة العمل السنوية لمجامعات واألكاديميين وتعريفيم بالبرامج األكاديمية لشركات
تكنولوجيا عالمية مثل مايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وانجرس.



د عم ميرجان التكنولوجيا الوطني ومعرض مشاريع التخرج لطمبة تكنولوجيا المعمومات



بدء العمل عمى إنشاء أكاديمية تعميمية لخريجي القطاع تيدف إلى تزويد الصناعة بخريجين

لمجامعات العربية من خبلل تقديم الجوائز لمطمبة الفائزين والدعم المعنوي لممنظمين.

ذوي جاىزية عالية لبلنخراط في سوق العمل المتخصص في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات.
كما تعمل الو ازرة عمى إطبلق المبادرات الحكومية التي تيدف الى زيادة انتشار استخدام اإلنترنت ووسائل

تكنولوجيا المعمومات ،من أىميا االستمرار في تنفيذ مبادرة حاسوب محمول لكل طالب جامعي ،حيث تم إطبلق
مبادرة حاسوب محمول لكل طالب جامعي بيدف رفع سوية الطالب الجامعي األردني وزيادة نشر االنترنت حيث
وفرت المبادرة ( )15200حاسوب محمول ،وقد استفاد لغاية اآلن  7جامعات حكومية من المبادرة ،حيث تم
َ
توزيع ما يقارب  7000جياز عمى الطمبة.
كما تم أطبلق مشروع دعم تدريب وتشغيل الخريجين في القطاع الخاص بالتعاون مع و ازرة العمل بيدف تعيين
 500خريج جامعي جديد سنوياً ،مما يساىم بتزويد القطاع بالبنية التحية من رأس المال البشري المدرب والكفؤ
والذي بدوره يعزز تطور القطاع ويرفده بمزيد من المزايا التنافسية المستدامة ،حيث تقوم الحكومة بدفع %50

من راتب الموظف في القطاع الخاص لمسنة األولى و %25لمستة أشير التالية ،ويأتي ىذا البرنامج استجابةً
لمواءمة متطمبات السوق والصناعة ورفد القطاع بالكفاءات المدربة وذات المؤىبلت الجيدة ،وقد تم تعيين 225
خريج منذ بدء المبادرة في الربع الثاني من عام  2009واستفادت  57شركة من المبادرة.

وفي مجال البنية التحتية فقد تم من خبلل برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني ربط  8جامعات رسمية ويجري
العمل حالياً عمى ربط الجامعة التاسعة (جامعة الطفيمة) ،كما تم ربط ( )23كمية مجتمع و( )227مدرسة في

عمان كما تم ربط ( )56مدرسة في العقبة عمى شبكة األلياف الضوئية ،ويجري العمل حالياً عمى ربط مدارس
محافظات الشمال حيث تم ربط ( )170مدرسة ،وكذلك تم ربط ( )10مدارس في كل من الجفر واألزرق والسمط

السمكياً.
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ىذا باإلضافة الى مؤسسات الحكومية والصحية حيث تم ربط ( )59مؤسسة حكومية في عمان و ( )64مؤسسة
صحية وحكومية في منطقة الشمال والعمل جاري لتكممة المشروع وربط باقي المؤسسات والمدارس والبالغ عددىا
( )493مدرسة ومؤسسة صحية وحكومية.
كما تم ربط بعض الجيات الحكومية في عمان ( 26موقع) لبناء الشبكة الحكومية اآلمنة لدعم برنامج الحكومة
اإللكترونية وذلك باالستفادة من البنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية الموجودة في عمان وباالستفادة من
االتفاقية الموقعة مع مديرية األمن العام ،تم متابعة ربط  27جية حكومية في مناطق الشمال (إربد والرمثا
والمفرق) لبناء الشبكة الحكومية اآلمنة لدعم برنامج الحكومة اإللكترونية.
وفي مجال التعميم العالي فقد شيد األردن خبلل العقدين السابقين تطو اًر ونمواً ممحوظين تؤكده الزيادة في عدد

مؤسسات التعميم العالي واعداد الطمبة المسجمين وأعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة اإلدارية والزيادة في حجم
اإلنفاق والدعم الحكومي ليذا القطاع التعميمي اليام إذ بمغ عدد الجامعات الرسمية عشر جامعات وسبع عشرة
جامعة خاصة وواحد وخمسين كمية مجتمع متوسطة ،باإلضافة إلى جامعة العموم اإلسبلمية العالمية ،ىذا التطور

في أعداد الجامعات صاحبو زيادة في إعداد الطمبة الدراسيين فييا حيث تقدر أعداد الطمبة الممتحقين في
الجامعات األردنية الرسمية والخاصة لمختمف البرامج والدرجات بحوالي ( )236ألف طالب وطالبة ،منيم ()28
ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية ،كما كانت أعداد الطمبة الممتحقين بالجامعات األردنية لعام 2009
كما يظير الجدول رقم (.)11
كما تم زيادة اإلنفاق عمى مشروعات دعم البحث العممي والمجبلت العممية وطمبة الدراسات العميا المتفوقين
أكاديمياً حيث وصمت في نياية العام  2009إلى نسبة ( )%0.5من الناتج المحمي اإلجمالي.6

جدول رقم ( :)00أعداد الطمبة الممتحقين بالتعميم العالي لعام (.7)2009

العدد

الوصف
عدد الطمبة األردنيين الممتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية(الرسمية والخاصة)

194420

عدد الطمبة الوافدين الممتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية الخاصة)

24857

عدد الطمبة الممتحقين لمستوى البكالوريوس في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)

219277

عدد الطمبة األردنيين الممتحقين في الدراسات العميا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)

14529

عدد الطمبة الوافدين الممتحقين في الدراسات العميا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)

3014

عدد الطمبة الممتحقين في الدراسات العميا في الجامعات األردنية (الرسمية والخاصة)

17543

عدد الطمبة الممتحقين في الجامعات األردنية (الرسمية و الخاصة)

236820

www.ju.edu.jo/UJNews
http://www.mohe.gov.jo/Statistics2009.
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مؤشر الجاهزية االلكترونية

.ii

جدول رقم ( :)09مرتبة األردن في المحاور الخاصة بالجاىزية االلكترونية لعام (.)2010-2009
Rank2009/131

Rank2008/134

Rank
Delta

.iii

الجاىزية االلكترونية

40

45

5

4

جاىزية األفراد االلكترونية

30

53

23

3

جاىزية مؤسسات األعمال االلكترونية

73

76

3

2

جاىزية الحكومة االلكترونية

26

29

3

المؤشرات

الرقم

 )0جاهزية األفراد
يضم مؤشر جاىزية األفراد ( )6مؤشرات فرعية تقدم في مؤشر واحد منيا ىو مؤشر درجة تطور المشتري بينما
تراجع في كل من مؤشري جودة تعميم الرياضيات والعموم ونوعية النظام التعميمي كما تم إضافة خمسة مؤشرات
جديدة الى ىذا المؤشر ىي رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي ورسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت المنزلي
والتعرفة لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة والتعرفة لميواتف الخموية المتنقمة والتعرفة لميواتف الثابتة ،حيث احتل
األردن فييا المراتب التالية عمى الترتيب ( )133/66و( )133/63و( )133/74و( )133/16و( )133/51كما

يوضح الجدول رقم (.)12
جدول رقم ( :)03مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية األفراد لعام (.)2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

جاهزية األفراد

30

53

23

1.01

جودة تعميم الرياضيات والعموم

38

37

-1

1.02

نوعية النظام التعميمي

33

27

-6

1.03

درجة تطور المشتري

66

83

17

1.04

رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي

66

n/a

n/a

1.05

رسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت المنزلي

63

n/a

n/a

1.06

التعرفة لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة

74

n/a

n/a

1.07

التعرفة لميواتف الخموية المتنقمة

16

n/a

n/a

1.08

التعرفة لميواتف الثابتة

51

n/a

n/a

المؤشرات

الرقم
3
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كما تعمل الو ازرة عمى تعمل الو ازرة بشكل مستمر عمى دعم جيود المؤسسات األخرى لتعزيز نمو المجتمع
المعرفي والوصول إلى جميع شرائح المجتمع في شتى مناطق المممكة وتمكين المؤسسات الغير ربحية في تحقيق
زيادة انتشار االنترنت ،حيث:
 oتم توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج "شبكات" الستخدام محطات المعرفة وتم البدء في
تنفيذ برامجيم وتدريب مدربي المحطات عمى تمك البرامج .وقد قامت الشبكة منذ عام
 2006ببناء كفاءات  114411مستـفيد و مستـفيدة قاموا بحضانة  34154مشروع
تغيير إيجابي قام بتسييرىا  513من الشباب – تضمنوا  321شابة – قامت الشبكة

بتأىيميم لتوفير حوالي  664452يوم عمل تم توجيييا لمتأثير في حياة المستـفيدين من
برامجيا في  222موقع معتمد ومؤىل لبلحتضان برامجيا ونشاطاتيا ضمن المجتمعات
المحمية.

8

 oدعم مبادرة مدرستي لدعم التعميم اإللكتروني وتطويره في المدارس بالتعاون مع مبادرة
التعميم اإللكتروني ،وقد تم تطوير مختب ارت الحاسوب في  6مدارس تابعة لمبادرة

مدرستي خبلل عام  2001بما في ذلك تدريب المعممين عمى االستخدام األمثل لوسائل
تكنولوجيا المعمومات وتوفير جميع األجيزة المتعمقة كما تم إنشاء  144محطة معرفة
منتشرة في كافة أنحاء المممكة ،تم تدريب ما مجموعو  91ألف متدرب ،ويقدر عدد من
استفاد من محطات المعرفة حوالي  400ألف مواطن.9
وال بد من التركيز عمى خفض تكمفة االشتراكات لمخطوط الخموية واألرضية بما يخدم زيادة جاىزية األفراد ،ىذا
وتعكس أرقام ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن رسوم االشتراك الشيري المنزلي منذ عام ( )2005لآلن ما زالت
ثابتة وتبمغ ( )4.73دينار/شيريا .كما تبمغ رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي ( )30.92دينار ،وتقدر التعرفة
لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة بـ( )14.9دينار والتعرفة لميواتف الخموية المتنقمة بـ( )0.06دينار والتعرفة

لميواتف الثابتة بـ(.)0.02

 )9جاهزية مؤسسات األعمال:
يضم ىذا المؤشر ( ) 10مؤشرات فرعية تقدم في ثبلث مؤشرات منيا ىي توافر البحوث المتخصصة وخدمات
التدريب المحمية و نوعية الموردين المحميين و المستوردات من (الكمبيوتر ،االتصاالت وخدمات أخرى) وتراجع

في خمسة مؤشرات أخرى ىي مدى تدريب الموظفين و إدارة الجودة لممدارس وانفاق الشركة عمى البحث
والتطوير والتعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير وتوافر خطوط الياتف الجديدة في حين تم
إدخال مؤشرين جديدين ليذا المؤشر ىما رسوم التأسيس لمخط الثابت لمؤسسات األعمال ورسوم االشتراك
الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات األعمال حيث احتل األردن فييما المرتبة ( )88و( )100عمى التوالي.

8

وحذة المببدراث االلكتزوويت /وسارة االتصبالث وتكىىلىجيب المعلىمبث.
9
وحذة المببدراث االلكتزوويت /وسارة االتصبالث وتكىىلىجيب المعلىمبث.
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جدول رقم ( :)04مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية مؤسسات األعمال لعام ()2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

جاهزية مؤسسات األعمال

73

76

3

2.01

مدى تدريب الموظفين

67

50

-17

2.02

توافر البحوث المتخصصة وخدمات التدريب المحمية

44

53

9

2.03

إدارة الجودة لممدارس

53

45

-8

2.04

إنفاق الشركة عمى البحث والتطوير

108

79

-29

68

60

-8

2.06

رسوم التأسيس لمخط الثابت لمؤسسات األعمال

88

n/a

n/a

2.07

رسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات األعمال

100

n/a

n/a

2.08

نوعية الموردين المحميين

55

56

1

2.09

المستوردات من (الكمبيوتر ،االتصاالت وخدمات أخرى)

105

110

5

2.10

توافر خطوط الياتف الجديدة

20

19

-1

المؤشرات

الرقم
2

2.05

التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث
والتطوير

أما في مجال جاىزية مؤسسات األعمال فان لممضي ببرامج تحفيز البحث والتطوير الدور في رفع جاىزية
مؤسسات األعمال في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،اال أن الجيود المبذولة الزالت متواضعة ،بالرغم
من وجود صندوق دعم البحث العممي والتطوير في الصناعة /المجمس األعمى لمعموم والتكنولوجيا بغرض تقديم
الدعم المادي المباشر لمشروعات البحث والتطوير والدراسات والمشورة الفنية لمصناعات األردنية الوطنية،

ألغراض التوعية بأىمية البحث والتطوير لتحسين اإلنتاجية وبالتالي زيادة التنافسية.

ومن جية أخرى تبين أرقام ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت ان رسوم التأسيس لمخط الثابت لمؤسسات األعمال تبمغ
( )61.86دينار ورسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات األعمال بـ ( )10.7دينار.

 )3جاهزية الحكومة:
حيث يضم ىذا المؤشر ثبلثة مؤشرات تراجع أداء األردن فييا جميعا ىذا وقد تم حذف مؤشر جاىزية الحكومة
االلكترونية كما يوضح الجدول رقم ( )15أدناه.
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جدول رقم ( :)05مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية الحكومة االلكترونية لعام ()2010-2009
المؤشرات

الرقم

2

3.01

3.02

3.03

جاهزية الحكومة
األولوية التي تولييا الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات
المشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة التكنولوجية
أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لرؤية الحكومة
لممستقبل

Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

26

29

3

21

17

-4

48

33

-15

23

18

-5

حقق األردن أعمى مرتبة عمى مستوى المؤشرات الفرعية في مؤشر جاىزية الحكومة االلكترونية حيث كانت
مرتبتو ( )133/26لعام ( ،)2010/2009حيث حصل عمى مراتب متقدمة في كل من مؤشر أىمية تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت لرؤية الحكومة لممستقبل ومؤشر األولوية التي تولييا الحكومة ليذا القطاع باإلضافة الى

مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة التكنولوجية.
ومن الجدير بالذكر في ىذا المجال أن جميع المؤشرات الفرعية التي تحدد المرتبة التنافسية لؤلردن في ىذا
المؤشر الرئيسي (جاىزية الحكومة االلكترونية) ىي معمومات يتم الحصول عمييا من خبلل المسح الميداني الذي
يعتمد آراء ومبلحظات متخذي القرار ،ورجال األعمال في الدول المشاركة بتقرير التنافسية العالمي ،والذي يتم

وبناء
توزيعو وجمعو سنوياً في األردن من قبل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي /فريق التنافسية ،وفي ىذا السياق،
ً
عمى نتائج المؤشرات التي تعتمد بياناتيا عمى المسح الميداني ،يوصى بمراجعة العينة والفئة المستيدفة في ىذا
المسح لضمان شموليتيا وتمثيميا لكافة القطاعات االقتصادية مع مراعاة تحديثيا والمجوء لممعنيين في قطاع

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لموصول إلى العينة الممثمة لمقطاع ،خاصة بعد االنتياء من مشروع تصنيف

الشركات العاممة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وقطاع التعييد الخارجي ( )Outsourcingحسب
أنشطة التصنيف العالمي ( ،)ISIC4.0وذلك تأكيدا عمى ما يمكن أن تعكسو العينة الممثمة وذات العبلقة
المباشرة بالقطاع من رفد لمبيانات واستطبلع أراء المعنيين وتسميط لضوء عمى أىم نقاط القوة والضعف والوقوف
عند أىم المبادرات والمشاريع الناجحة أو تمك التي تبدو بحاجة لمزيد من الدعم أو التوجيو والمراجعة.
لقد كان لوضوح الرؤى واألىداف ليذا القطاع دور كبير في تظافر جيود القطاع العام والخاص ممثمة باألىداف
الثبلثة التي تمحورت حوليا اإلستراتيجية الوطنية لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ()2011-2007
وىي :رفع نسبة استخدام اإلنترنت إلى  ،%50وزيادة إيرادات القطاع إلى  3مميار دوالر ،وزيادة فرص العمل
لتصبح ( )35ألف وظيفة.
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كما قد تم إضافة معيار فرعي جديد ضمن معايير جائزة الممك عبداهلل الثاني لمتميز الحكومي والشفافية وىو
معيار الجاىزية االلكترونية ،حيث يعنى ىذا المعيار الفرعي لمعيار العمميات بالبنية التحتية فييتم بتوفر العدد
المبلئم من أجيزة الحاسوب داخل المؤسسات وباألنظمة التي تضمن وصول الموظفين الى المعمومات الصحيحة

في الوقت المناسب من خبلل تبني مبادرة الحكومة االلكترونية تأكيدا عمى األولوية واألىمية التي تولييا الحكومة

النتشار وتطوير البنية التحتية المناسبة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
كما وتس عى الحكومة من خبلل تنفيذ برنامج الحكومة االلكترونية وخاصة مشروع "بوابة الحكومة االلكترونية
لتوفير المحتوى المحمي بالمغة العربية ،ويقوم برنامج الحكومة االلكترونية كذلك بتطوير عدد من الخدمات
االلكترونية منيا عمى سبيل المثال :تطوير نظام ربط األنظمة والخدمات وتطوير خدمة إصدار وتجديد رخصة

المين الكترونيا.
كما تقوم الحكومة بتشجيع شركات صناعة المحتوى والمواقع االلكترونية لمزيد من التطور واالبتداع في ىذا
المجال ،كما يتم العمل اآلن عمى تسريع نمو خدمات التعييد الخارجي الممكنة بواسطة تقنية المعمومات IT

) )enabled BPOمن خبلل العمل مع المؤسسات المعنية مثل مؤسسة تشجيع االستثمار والمناطق التنموية
حيث تم تشكيل فريق عمل وطني يعمل عمى تنسيق الجيود ،وضع خطط تطوير األعمال الضرورية الستقطاب
المستثمرين ،إضافة الى إدامة البيئة االستثمارية الممكنة.

20

مؤشر االستخدام االلكتروني

.iii

يبين الجدول رقم ( )16المراتب التنافسية التي احتميا األردن في مؤشر االستخدام التكنولوجي كما يمي:
جدول رقم ( :)06مرتبة األردن في المحاور الخاصة بمحور االستخدام االلكتروني لعام ()2010-2009
Rank2009/131

Rank2008/134

Rank
Delta

االستخدام االلكتروني

41

48

7

4

استخدام األفراد االلكتروني

41

51

10

3

استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني

33

36

3

2

استخدام الحكومة االلكتروني

60

59

-1

المؤشرات

الرقم
.ii

 )0استخدام األفراد االلكتروني
يضم ىذا المؤشر خمسة مؤشرات فرعية تقدم أداء األردن في مؤشرين ىما مؤشر مستخدمي االنترنت ومؤشر
الوصول الى االنترنت في حين تراجع في ثبلثة مؤشرات ىي  :مؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة ومؤشر أجيزة
الكمبيوتر الشخصية و اشتراكات االنترنت عريض النطاق كما يوضح الجدول رقم(.)17
جدول رقم ( :)07مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام األفراد االلكتروني لعام ()2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

استخدام األفراد

68

73

5

1.01

اشتراكات اليواتف المتنقمة

74

65

-9

1.02

أجيزة الكمبيوتر الشخصية

75

74

-1

1.03

اشتراكات االنترنت عريض النطاق

74

72

-2

1.04

مستخدمي االنترنت

69

72

3

1.05

الوصول الى االنترنت في المدارس

45

51

6

المؤشرات

الرقم
3

ومن مؤشرات ىذا المعيار مؤشر عدد مستخدمي االنترنت حيث قدر عدد المستخدمين حسب أرقام ىيئة تنظيم
قطاع االتصاالت بحوالي ( )1742ألف مستخدم بنسبة انتشار وصمت الى ( )%29لعام ( )2009مقارنة
بـ( )%26لعام ( )2008وعدد مستخدمين يقدر بحولي ( )1500ألف مستخدم ،وقد كان ترتيب األردن في ىذا
المؤشر ( )133/69لعام ( )2010/2009مقارنة بـ( )134/73لعام ( .)2009/2008كما بمغ عدد المشتركين
21

في خدمة االنترنت ( )245,000مشترك (بنسبة  )%4.1لعام ( .)2009حيث يبرز ىنا دور التوعية والتثقيف
إلبراز مزايا وايجابيات استخدام االنترنت وتشجيع األسر لزيادة انتشار واستخدام االنترنت وتوضيح إمكانية
االشتراك اآلمن لبلنترنت .وعميو فبلبد من تظافر المؤسسات الوطنية العامة والخاصة مع و ازرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات وو ازرة التربية والتعميم والمؤسسات اإلعبلمية والنوادي والتجمعات الطبلبية والشبابية لزيادة
التوعية وبرامج التثقيف لزيادة انتشار استخدام االنترنت.
كما احتل األردن المرتبة ( )133/45بعد أن كانت مرتبتو لمعام الماضي ( )134/50( )2009/2008في مؤشر
نفادية المدارس لبلنترنت ،حيث تساىم الجيود الحكومية في مشروع األلياف الضوئية في زيادة انتشار االنترنت
ونفاديتيا لممدارس ،وفي ىذا المجال تم ربط  227مدرسة في عمان ،وكذلك تم ربط  56مدرسة في العقبة عمى
شبكة األلياف الضوئية .ويجري العمل عمى ربط مدارس محافظات الشمال حيث تم ربط  170مدرسة ،وكذلك تم
ربط  10مدارس في كل من الجفر واألزرق والسمط السمكياً .
أما بالنسبة لمؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة فقد تراجع المؤشر ( )9مراتب عمى الرغم من زيادة أعداد

المشتركين بخدمة الياتف المتنقل حسب معمومات ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت حيث بمغت أعداد المشتركين

(باأللف) لعام ( )5314()2008وبنسبة انتشار ( )%91في حين ارتفعت لعام ( )2009لتصل الى ()6014
مشترك وبنسبة انتشار مرتفعة وصمت الى (.)%101
ومن جية أخرى فان الحكومة قد قطعت خطوات جيدة لزيادة انتشار أجيزة الكمبيوتر واالنترنت حيث تم تنفيذ
المرحمة األولى من مبادرة حاسوب محمول لكل طالب والتي تيدف إلى زيادة انتشار االنترنت من خبلل تمكين
جميع طبلب الجامعات من اقتناء حاسوب محمول ،واشتممت المرحمة األولى عمى ( 15ألف جياز حاسوب

محمول) حيث استفاد منيا لغاية اآلن  10جامعات حيث استفاد ما يقارب من  13ألف طالب .كما يجري العمل
حاليا لمتحضير إلطبلق مبادرة الحاسوب الصفي في  2011والتي تشمل توفير أجيزة الحاسوب المحمول
لممعممين والطمبة في جميع أنحاء المممكة والعمل عمى تطبيق استعماالت الحاسوب في حياتيم اليومية والعممية
وزيادة انتشار استخدام الحاسوب في العممية التعميمية بشكل عام.

 )9استخدام مؤسسات األعمال
يتكون ىذا المؤشر من سبعة مؤشرات فرعية تم إضافة مؤشر صادرات الصناعات اإلبداعية فييا ألول مرة حيث
كانت مرتبة األردن فييا ليذا العام (.)133/46( )2010/2009في حين تراجع أداؤه في أربعة مؤشرات ىي
:مؤشر القدرة عمى االبتكار ومؤشر مدى استخدام االنترنت التجارية ومؤشر براءات االختراع ومؤشر الصادرات
التكنولوجية المتقدمة في حين تقدم في المؤشرين الفرعيين مدى انتشار تراخيص التكنولوجيا األجنبية ومؤشر
مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا.
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جدول رقم ( :)08مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني لعام ()2010-2009
Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

استخدام مؤسسات األعمال

57

33

-24

2.01

انتشار تراخيص التكنولوجيا األجنبية

28

31

3

2.02

مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا

24

المؤشرات

الرقم
2

11

35

2.03

القدرة عمى االبتكار

74

66

-8

2.04

مدى استخدام شبكة االنترنت التجارية

55

39

-16

2.05

صادرات الصناعات اإلبداعية

46

n/a

n/a

2.06

براءات االختراع

90

64

-26

2.07

الصادرات التكنولوجية المتقدمة

82

81

-1

وفي ىذا المؤشر فقد تراجع مؤشر عدد براءات االختراع

10

لؤلردن لعام ( )2010/2009لتصل المرتبة الى

( )133/90بعد أن كان يحتل المرتبة ( )134/64لعام ( )2009/2008ومع كل الجيود الداعمة لمبحث
والتطوير ولدعم المبادرة والريادية فان األداء ليذا المؤشر ما يزال متواضعا مقارنة بحجم االنجاز لمدول المشاركة.

كما تراجع المؤشر الفرعي لمدى استخدام االنترنت التجارية حيث كانت مرتبتو لمعام الماضي
( )39()2009/2008بينما احتل المرتبة ( )133/55ليذا العام ( ،)2010/2009وفي ىذا المجال جاءت النتائج
التي وردت في مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية الخاصة ()2008

11

كما يمي:


نسبة أجيزة الحاسوب المربوطة عمى االنترنت في المنشآت االقتصادية الخاصة ()%71.4



نسبة المنشآت االقتصادية الخاصة التي تعاممت مع الحكومة االلكترونية ()%18.2



نسبة المنشآت االقتصادية الخاصة التي تستخدم التجارة االلكترونية ()%10



نسبة المنشآت االقتصادية الخاصة التي لدييا موقع عمى الشبكة العنكبوتية ()%58

مما يعكس صورة غير مشجعة عن واقع استخدام وانتشار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنشآت
االقتصادية الخاصة إذا ما قورنت بمدى االنتشار واالستخدام في المنشآت الحكومية.ويؤكد عمى ضرورة دعم
10

SOURCE: The United States Patent and Trademark Office (June 2009); UNFPA, State of World Population 2008; The Economist Intelligent
)Unit, Country Database (June 2009

11مسح استخذام تكىىلىجيب المعلىمبث واالتصبالث في المىشآث االقتصبديت ) ، (2008مع األخذ بعيه االعتببر أن األرقبم أعالي
للمىشآث االقتصبديت التي يبلغ عذد مىظفيهب ( 5مىظفيه وأكثز).
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برامج التوعية واإلرشاد بالقيمة المضافة الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وما ليا من دور داعم في
توفير الوقت والجيد ورفع اإلنتاجية والكفاءة إضافة الى توجيو المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في مجال
دعم زيادة االنتشار واالستخدام واستيداف مختمف القطاعات االقتصادية بالمبادرات التي تسيل االنتشار.
وعمى الرغم من انجاز اإلستراتيجية الوطنية لمتجارة االلكترونية الى أن اإلطار التنفيذي ليا ما زال ينجز
بمخرجات متواضعة حيث ال بد من توفير اإلطار القانوني والتشريعي بما في ذلك اعتماد التواقيع االلكترونية في
المعامبلت وحماية المستيمك وجرائم المعموماتية حيث يتم العمل عمى تطوير ومراجعة القوانين الخاصة مثل نظام
ترخيص واعتماد جيات التوثيق االلكتروني وقانون جرائم أنظمة المعمومات وقانون المعامبلت االلكترونية.
كما يتطمب ذلك أيضا المضي في تطوير الميارات التجارية والفنية الخاصة التجارة االلكترونية في المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وشركات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،و تطوير الميارات التجارية و القانونية الخاصة
التجارة االلكترونية لدى المحامين والقضاة ومسئولي الضرائب .باإلضافة الى المزيد من االستثمار في البيئة
التحتية الممكنة النتشار واستخدام قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.باإلضافة الى المضي بإطبلق المزيد

من الخدمات االلكترونية ذات العبلقة المباشرة بمؤسسات األعمال بشكل خاص.

وفي ىذا المجال فقد تم إدخال خدمات  WI-MAXوذلك كمنافس لشبكات االتصال الثابتة في توفير خدمات
االنترنت مما أدى إلى زيادة تخفيض األسعار وزيادة االنتشار وكذلك تم توفير البنية التحتية خاصة مسار
عمان-العقبة لمشركات لتمكينيا من إيجاد مسارات دولية بديمة لزيادة المنافسة.كما تم منح شركة أورانج الخموي
رخصة لتقديم خدمات الجيل الثالث في المممكة ،وفي مجال الصادرات التكنولوجية فقد قدرت إيرادات التصدير

لقطاع تكنولوجيا المعمومات ( )$ 26,863,277لعام ()2008

12

كما بمغت إيرادات قطاع االتصاالت لعام ( 2009بمميار و 53مميون دينار) ،حيث ارتفع حجم االستثمار السنوي
في قطاع اإلتصاالت في عام  1999من ( 88مميون دينار) ليصل في عام  175.5( 2009مميون دينار) ،أما
فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعمومات فقد ارتفع مجموع اإليرادات من ( 50مميون دينار) في عام  1999ليصل

( 626مميون دينار) في عام 2009

 )3استخدام الحكومة التكنولوجي
في ىذا المؤشر تم إضافة المؤشر الفرعي المعني بمستوى الخدمات الحكومية االلكترونية حيث أحتل األردن فيو
مرتبة متقدمة عالميا ( ) 133/22في حين تراجع في باقي المؤشرات الفرعية المكونة ليذا المؤشر وعددىا أربعة
مؤشرات وىي :مدى نجاح الحكومة في تعزيز والترويج لقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ومؤشر مدى
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية ومؤشر مدى توفر تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت من قبل الدوائر الحكومية ومؤشر المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مبلئمة المواقع الحكومية في
توفير الخدمات والمعمومات.

12المصدر :جمعية شركات تكنولوجيا المعمومات (إنتاج)
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جدول رقم ( :)09مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام الحكومة االلكتروني لعام ()2010-2009
المؤشرات

الرقم

2

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

استخدام الحكومة
نجاح الحكومة في تعزيز والترويج لقطاع تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت
مستوى الخدمات الحكومية االلكترونية
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة
الحكومية
مدى توفر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من قبل
الدوائر الحكومية
المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مبلئمة المواقع
الحكومية في توفير الخدمات والمعمومات

Rank2009/133

Rank2008/134

Rank Delta

38

33

-5

21

18

-3

22

n/a

n/a

31

29

-2

46

40

-6

41

15

-26

احتل األردن المرتبة ( )38من أصل ( )133ليذا العام ( ،)2010/2009حيث يقيس ىذا المؤشر مدى نجاح
الحكومة في الترويج لمقطاع كما يعنى بقياس مدى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الدوائر
الحكومية ونوعية وفائدة وأىمية الخدمات والبيانات التي تقدميا المواقع الحكومية االلكترونية لممواطنين

13

كما

ييتم بأثر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى كفاءة الخدمات الحكومية ،باإلضافة لتقييم نوعية
الخدمات االلكترونية الحكومية.14

وفي ىذا المجال يبرز دور المسوحات الدورية التي تقوم بيا الحكومة لموقوف عمى واقع استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في المؤسسات الحكومية وحتى في المنازل حيث تم في عام ( )2009تنفيذ مسح ميداني
لقياس مدى انتشار واستخدام خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المنازل كما تم تحميل نتائج مسح
انتشار واستخدام خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المنشآت لمعام ( ،)2008حيث توفر مثل ىذه

الدراسات الصورة الواضحة لمحكومة عن مدى استخدام وانتشار تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مما يتيح
الفرصة إلطبلق المبادرات والمشاريع التي تيدف الى زيادة االنتشار واالستخدام .

SOURCE: United Nations, UN e-Government Survey 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis
SOURCE: United Nations, UN e-Government Survey 2010: Leveraging e-Government at a Time of Financial and Economic Crisis
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13

14

حيث جاءت النتائج التي وردت في مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية
الحكومية ()2008


15

(وىي آخر معمومات محدثة لتاريخو) كما يمي:

نسبة المنشآت الحكومية التي تستخدم أجيزة الحاسوب ()%100



نسبة المنشآت الحكومية التي تمتمك أنظمة شبكات محمية ()%93.64



نسبة المنشآت الحكومية التي تمتمك خطوط انترنت ()%98.18



نسبة المنشآت الحكومية التي لدييا موقع عمى الشبكة العنكبوتية ()%97.22



نسبة المنشآت الحكومية التي تقوم بتدريب موظفييا عمى برامج الحاسوب بشكل مستمر()%87.27



نسبة المنشآت الحكومية التي تعاممت مع الحكومة االلكترونية ()%80.91

وعمى الرغم من أن النسب أعبله مشجعة إال أنو ما زال ىناك حاجة لمزيد من الجيود الداعمة إذا ما قورن
األردن بالدول األخرى المشاركة ،حيث ال بد من توجيو الجيود نحو المزيد من التوعية والترويج لب ارمج الحكومة
في مجال زيادة انتشار واستخدام تكنولوجيا المعمومات في المنشآت الحكومية حيث أن المدقق يجد نجاحا في

نسب االنتشار واالستخدام حسب أرقام دائرة اإلحصاءات العامة ومع ذلك فان التراجع بدا واضحا ليذا العام في
االستطبلع الذي ينفذه المنتدى االقتصادي الستقصاء وجيات النظر لبلستخدام الحكومي االلكتروني.
كما يتم العمل حاليا عمى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمراقبة مؤشرات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
وما لذلك من أثر واضح عمى تزويد المعنيين في القطاع والباحثين والطمبة وراسمي السياسات وصانعي القرار

ببيانات ذات مصداقية ونوعية في ىذا القطاع ،ما ينعكس عمى زيادة رضى المتعاممين عن البيانات الرسمية التي
تعنى بيا الحكومة في ىذا القطاع.
مع كل الجيود المبذولة في مجال تفعيل الخدمات الحكومية االلكترونية إال أنو ما زال ىناك حاجة إلى المزيد
من الدعم واالنجاز لتحسن األداء والنيوض بنوعية وعدد الخدمات االلكترونية الحكومية المقدمة ونوعية المواقع

االلكترونية لممؤسسات الحكومية ،حيث تراجعت المؤشرات الفرعية الخاصة بيذا المؤشر ،وىذا يستدعي المزيد
من الجيود ليس فقط في مجال تطوير الخدمات ونشرىا وانما في تطوير دورة اإلجراءات الحكومية المختمفة
وتكثيف الجيود في مجال التوعية بأىمية الخدمات االلكترونية وأثرىا المتوقع و التركيز عمى ادارة التغيير عمى
مختمف المستويات الحكومية ،باإلضافة لضرورة االىتمام باإلطار القانوني والتشريعي الداعم وتطوير البنية
التحتية لزيادة انتشار االنترنت وأجيزة الحاسوب لكافة شرائح المجتمع.
وقد تم االنتياء من تطوير ( )56خدمة الكترونية عمى المستوى الوطني لعام  )36( ،2009منيا مفعمة عمى
بوابة الحكومة االلكترونية وسيتم ربط ( )20خدمة أخرى عمى البوابة ،باإلضافة الستكمال عدد من مشاريع البنية
التحتية اليامة ومن أىميا الخدمات االلكترونية التي تقدميا المؤسسات الحكومية مثل الخدمات المقدمة من (دائرة
العطاءات الحكومية وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك األردنية وو ازرة الصناعة والتجارة).

15مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية ) ، (2008مع األخذ بعين االعتبار أن األرقام أعبله
لممنشآت االقتصادية التي يبمغ عدد موظفييا ( 5موظفين وأكثر).
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كما تم ربط الخدمات االلكترونية عمى بوابة الدفع االلكترونية:


تسجيل النطاقات ( ).joوالمقدمة من مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني.



تسجيل المشاركة بالمؤتمرات والمقدمة من الخدمات الطبية الممكية.

مع االستمرار في عقد ورشات التوعية لموظفي وحدات الحكومة االلكترونية عمى أدلة العمل الخاصة بوحدة
الحكومة االلكترونية ،كما واستمرت الحكومة ممثمة بو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في ترويج برامجيا
ومشاريعيا ومبادراتيا وتوضيح

آثارىا االيجابية عمى مناحي الحياة المختمفة وىذا يشمل برنامج الحكومة

االلكترونية ،وشبكو األلياف الضوئية ،صناعو مراكز االتصال الخارجي والمبادرات االلكترونية والتعميمية األخرى
التي تطمقيا أو تنفذىا الو ازرة.
إضافة إلى ما سبق ،فقد تم إطبلق عدد من المبادرات بيدف سد الفجوة الرقمية وزيادة الوعي بفوائد استخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت كأداة لمتطور وادخال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مختمف تطبيقات

حياتيم اليومية وزيادة النفاذ إلى شبكة االنترنت وتحسين فرص الحصول عمى التكنولوجيا ،حيث تعمل الحكومة
عمى التعريف بالبرامج والمبادرات من خبلل الحمبلت اإلعبلنية (عن طريق الدعاية واإلعبلن من خبلل الجرائد
الرسمية ووسائل اإلعبلم المرئي والمسموع) وبمشاركة القطاع الخاص كالحمبلت اإلعبلنية الخاصة بمبادرة
حاسوب محمول لكل طالب وحممة برنامج تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والعمل
جاري عمى إطبلق مبادرة حاسوب صفي .
كما تشارك بالمؤتمرات والمحافل والمعارض المحمية والعالمية كمعرض جوفيمت وميتس ،وتوقيع العديد من
االتفاقيات مع القطاع العام والخاص ذوي العبلقة بالقطاع  .كما يتم العمل حاليا عمى تنظيم فعاليات مؤتمر
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا  MENA ICT FORUMلمعام 2010
في األردن والذي من المخطط أن يغطي أىم األعمال التي تم تحقيقيا في ىذه المنطقة .كما سيتم استعراض

لمسيرة األردن في وأكثر االنجازات التي حققت تمي اًز منذ عام  ،2002مع التركيز عمى دور الحكومات ومبادرات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ذات العبلقة ،إضافة لمفرص االستثمارية المتوفرة ،ورغم ىذا الجيود المبذولة
إال أن مؤشر مدى نجاح الحكومة في الترويج لمقطاع قد انخفض رغم أنو يعد متقدما حيث كان ليذا العام
( )133/21()2010/2009بينما كان لعام (.)134/18()2009/2008
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الخالصة:


جاءت مرتبة األردن ليذا العام ( )44من أصل ( )133دولة ،حيث كانت مرتبتو لمعام الماضي

 )44( 2009/2008من أصل ( )134دولة ،فيكون األردن قد احتفظ بمرتبتو التنافسية لعاميين
متتاليين ،وكانت نتائج األردن في المؤشرات الرئيسية عمى النحو التالي :مؤشر البيئة التكنولوجية
( ،)134/48ومؤشر الجاىزية التكنولوجية ( ،)134/45ومؤشر االستخدام التكنولوجي (.)134/45


احتل األردن المرتبة ( )6من بين الدول العربية المشاركة وعددىا ( )13دولة ،متقدماً بذلك عمى كل

من ُعمان ( ،)133/50ومصر ( ،)133/70والكويت ( ،)133/76والمغرب ( ،)133/88وليبيا

( ،)133/103وسوريا ( ،)133/105والجزائر ( ،)133/113إال أن كل من اإلمارات العربية المتحدة
( ،)133/23والبحرين ( ،)133/29وقطر ( )133/30والسعودية( ،)133/38وتونس ()133/39
تقدمت عن األردن ليذا العام في التصنيف.



يبين الجدولين التاليين المؤشرات الرئيسية التي شيدت أفضل أداءات من بين المؤشرات الرئيسية ليذا
العام ،والمؤشرات التي شيدت تأخ اًر في المرتبة بالمقارنة بالمرتبة الكمية لؤلردن ،حيث يضم الجدولين

مرتبة األردن ليذا العام دون التطرق لمرتبتو في العام الماضي ،حيث أنو يتعذر مقارنة قيمة المؤشر
الرئيسي ما بين العامين الحالي والماضي نظ اًر لمتغير في منيجية احتساب المؤشر وىيكمية بناء
المؤشر من المؤشرات الفرعية المكونة لذلك المؤشر الرئيسي.



بشكل عام ،ما زالت ىناك حاجة لبذل جيود أكبر في تحفيز اإلستخدام اإللكتروني سواء لؤلفراد أو
لمؤسسات األعمال ،والذي يتطمب العمل عمى توفير البنى التحتية المناسبة وتوفير موارد تكنولوجيا
المعمومات في مختمف القطاعات اإلقتصادية ومن خبلل التجارة اإللكترونية وتوظيفيا بشكل أكثر
فعالية مما يساىم في رفع اإلستخدام لؤلفراد والمؤسسات في أعماليم اليومية.
أفضل أربعة مؤشرات رئيسية لعام ()9000/9009
المرتبة من أصل ( )033دولة

المؤشر الرئيسي
مؤشر الجاهزية الحكومة االلكترونية

22

مؤشر الجاىزية األفراد االلكترونية

24

مؤشر البيئة القانونية والتشريعية

22

مؤشر االستخدام الحكومي االلكتروني

23
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أقل أربعة مؤشرات رئيسية لعام (.)9000/9009
المرتبة من أصل ( )033دولة

المؤشر الرئيسي
مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال االلكترونية
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مؤشر استخدام األفراد االلكتروني

73

مؤشر البنية التحتية

74

مؤشر استخدام مؤسسات ألعمال االلكتروني

10



أما عمى مستوى المؤشرات الفرعية ،فيبين الجدولين التاليين المؤشرات الفرعية التي أظيرت تحسناً

واضحاً أو أظيرت تراجعاً بشكل واضح ما بين العامين الحالي والماضي ،يحتوي الجدول عمى مرتبة
األردن من بين الدول المشاركة لمعامين إضافة إلى درجة التغير بين العامين سواء أكان تحسناً أم

تراجعاً.

أفضل المؤشرات الفرعية إنجا از ما بين العامين  9000/9009و9009/9008

المؤشر

التغير االيجابي

المرتبة لعام

()9000/9009

المرتبة لعام

()9009/9008

من أصل ()033

من أصل ()034

دولة

دولة

مؤشر درجة تطورالمشتري

40

77

32

عدد االجراءات البلزمة لبدء النشاط

47

70

86

(تحسن)

التجاري
االنترنت عريض النطاق

47

68

84

مؤشر حرية الصحافة

41

27

444

توفر العمماء والميندسين

42

26

39

29

أقل المؤشرات الفرعية إنجا از ما بين العامين  9000/9009و9009/9008

المؤشر

إنفاق الشركة عمى البحث والتطوير
المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مبلئمة
المواقع الحكومية في توفير الخدمات

التغير السمبي
(تراجع)

المرتبة لعام

()9000/9009

من أصل ()033
دولة

المرتبة لعام

( )9009/9008من
أصل ( )034دولة

-32

108

79

-37

41

15

والمعمومات
براءات االختراع

-37

90

64

نوعية مؤسسات البحث العممي

-42

70

51

مدى تدريب الموظفين

-40

67

50

مدى استخدام شبكة االنترنت التجارية

-47

55

39

-41

48
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المشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة
التكنولوجية



كما تشير المؤشرات أعبله ،يرتبط التحسن الممحوظ في المؤشرات بجيود الحكومة المتواصمة من خبلل
عمل العديد من المؤسسات الرسمية عمى تييئة البيئة التنافسية وتبسيط اإلجراءات في مختمف

القطاعات اإلقتصادية بما فييا قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،متمثمة في تعزيز المنافسة في
تقديم الخدمات بنوعية أفضل وكمفة أقل (مثال :اإلنترنت واليواتف الخموية) ،إضافة إلى التركيز عمى
نوعية التعميم وتوفير الكوادر البشرية المؤىمة.
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وعند النظر إلى المؤشرات التي أظيرت تراجعاً ممحوظاً ،فتبرز الحاجة بشكل واضح إلى تعزيز مفيوم
البحث من أجل التطوير من خبلل تشجيع الشركات عمى اإلنفاق عمى البحوث بما يخدم تطوير

الصناعات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة األداء بشكل عام ،كما تبرز الحاجة إلى مأسسة التعاون بين
مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي وبين الشركات ومؤسسات األعمال بما يخدم الطرفين عمى ٍ
حد
سواء.


وفي ىذا السياق ،تعكس النتائج الحاجة إلى اإلسراع في تفعيل التجارة اإللكترونية بما ينسجم
واإلستراتيجية الوطنية لمتجارة اإللكترونية ،التي تشكل قاعدة إنطبلق نحو إعتماد واستخدام التجارة

اإللكترونية من قبل مؤسسات األعمال بما يحسن األداء ويقدم الخدمات بشكل حضاري ،حيث أنو

بالرغم من الخطوات المتخذة لتعزيز التجارة اإللكترونية ،إال أن الدول األخرى تبذل الجيود بشكل أكبر
وأسرع مما ىي عميو في األردن في ىذا المجال.


ومن الممفت لئلنتباه فيما يتعمق بالحكومة ،تراجع المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية ،والذي

من الممكن أن يعزى إلى أولويات اإلنفاق التي اعتمدتيا الحكومة في العام الماضي نظ اًر لمتحديات

اإلقتصادية التي يمر بيا األردن كجزء من العالم ،كما تظير الحاجة إلى تقييم نوعية ومبلءمة المواقع

الحكومية ودورىا في تعزيز المشاركة االلكترونية من خبلل الخدمات والمعمومات التي يتم توفيرىا،
حيث سيساىم ىذا التقييم في تحسين الخدمات والمواقع الحكومية بشكل مستمر ويحفز المستخدمين من
المواطنين والمؤسسات عمى الوثوق بيذه المواقع في تسييل أعماليم اليومية.


من الجدير بالذكر أن معظم المؤشرات الفرعية التي يتم الحصول عمييا من خبلل المسح الميداني
والذي يعتمد آراء ومبلحظات متخذي القرار ورجال األعمال في الدول المشاركة بتقرير التنافسية
العالمي ،ويتم توزيعو وجمعو سنوياً في األردن من قبل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي /فريق التنافسية،

وبناء عمى نتائج المؤشرات التي تعتمد بياناتيا عمى المسح الميداني ،والتي أظيرت
وفي ىذا السياق،
ً
تراجعاً عاماً في معظم المؤشرات الفرعية ىذا العام مقارنةً بالعام الماضي ،فإنو يوصى بمراجعة العينة
والفئة المستيدفة في ىذا المسح لضمان شموليتيا وتمثيميا لكافة القطاعات االقتصادية مع مراعاة

تحديثيا والمجوء لممعنيين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لموصول إلى العينة الممثمة
لمقطاع ،خاصة بعد االنتياء من مشروع تصنيف الشركات العاممة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات وقطاع التعييد الخارجي ( )Outsourcingحسب أنشطة التصنيف العالمي (،)ISIC4.0
وذلك تأكيدا عمى ما يمكن أن تعكسو العينة الممثمة وذات العبلقة المباشرة بالقطاع من رفد لمبيانات

واستطبلع أراء المعنيين وتسميط لضوء عمى أىم نقاط القوة والضعف والوقوف عند أىم المبادرات
والمشاريع الناجحة أو تمك التي تبدو بحاجة لمزيد من الدعم أو التوجيو والمراجعة.
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ممحق ( :)0المنهجية المتبعة في تصنيف الدول المشاركة في التقرير العالمي
لتكنولوجيا المعمومات
اعتمد ىذا التقرير في تحميمو لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الدول المشاركة ،عمى نوعين
رئيسين من البيانات ،وىما:
المعمومات الكمية ( :)Hard Variablesوىي المعمومات المتعمقة بالبنية التحتية لمدول المشاركة ،وعمى

األخص تكنولوجيا المعمومات ،ويتم الحصول عمى ىذا النوع من المعمومات من خبلل البيانات اإلحصائية
المتوفرة لدى البنك الدولي ،واتحاد االتصاالت الدولي ،واليونسكو.
المعمومات النوعية ( :) Soft Variablesوىي المعمومات التي يتم الحصول عمييا من خبلل المسح
الميداني الذي يعتمد آراء ومبلحظات متخذي القرار ،ورجال األعمال في الدول المشاركة بتقرير التنافسية

العالمي ،والذي يتم توزيعو وجمعو سنوياً من قبل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي.
يعتمد التقرير في تصنيفو لمدول المشاركة فيو والبالغة ( )133دولة  -عمى تقييم مؤشر

جاىزية الدولة لممشاركة في واالستفادة من التطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت () )Networked Readiness Index (NRIوذلك عمى ثبلثة مستويات
رئيسة وىي :مستوى األفراد ،ومستوى مؤسسات األعمال ،والمستوى الحكومي ،واعتماده عمى
ثبلثة مؤشرات رئيسية وىي :مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاىزية االلكترونية ومؤشر

االستخدام التكنولوجي.

 يعتمد مؤشر ( )NRIفي احتسابو عمى ثبلثة مؤشرات رئيسة ،حيث أنو باإلمكان قياسمدى تزايد أو تناقص الفجوة الرقمية بين الدول من خبلل القيم المسجمة لمدول في ىذا
المؤشر ( ،)NRIوالمؤشرات ىي:


مؤشر البيئة التكنولوجية ()Environment Component Index



مؤشر الجاىزية التكنولوجية ()Readiness Component Index



مؤشر االستخدام التكنولوجي ()Usage Component Index
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جدول ( :)0مؤشر جاىزية الشبكات ).Networked Readiness Index (NRI

أوال :مؤشر البيئة التكنولوجية ()Environment Component Index
حيث يقيس ىذا المؤشر مدى درجة تميز البيئة التي توفرىا الدولة لتطوير واستخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت بشكل فعال ،كما ويعتمد ىذا المؤشر في احتسابو عمى ثبلثة مؤشرات فرعية ىي:
 مؤشر بيئة السوق ( :)Market Environment Sub indexويقيس مدى توفر الموارد والكفاءات البشريةالمدربة والقدرات الماىرة ،ومؤسسات األعمال المساندة لدعم بناء اقتصاد معرفي ،ويندرج تحت ىذا المؤشر

العديد من العوامل الفرعية ،كمدى توفر رأس المال المغامر ،وحجم الدعم المقدم لمشركات في مجال البحث
والتطوير ،ونوعية مؤسسات البحث العممي ،وىجرة العقول ،ومدى توفر العمماء والميندسين ،وحجم
الصادرات الصناعية والخدمية لقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
 مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية ) :(Political and Regulatory Environment Sub indexويقيسمدى األثر الذي يمكن أن تحدثو القوانين واألنظمة المطبقة عمى تطوير وتسييل استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من العوامل الفرعية كاألعباء المترتبة عمى
التنظيم ،ونوعية األنظمة السائدة ،ومدى وجود أو تطور القوانين ذات العبلقة بالتجارة االلكترونية ،والتوقيع
االلكتروني  ،ومدى وجود منافسة فاعمة بين مزودي خدمات االتصال عبر االنترنت بشكل يضمن تقديم

خدمات ذات جودة عالية ،ومدى وجود قيود عمى ممكية المستثمر األجنبي في عدد من القطاعات الرئيسة

في االقتصاد ،وحرية الصحافة.
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 مؤشر بيئة البنية التحتية ) :(Infrastructure Environment Sub indexويقيس مدى تأثير توفير بنيةتحتية متطورة عمى انتشار استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من
العوامل الفرعية كنوعية البنية التحتية ،والوقت البلزم لمحصول عمى خطوط ىواتف جديدة ،وأعداد خطوط

الياتف لكل ألف نسمة.

ثانياَ :مؤشر الجاهزية التكنولوجية ()Readiness Component Index
حيث يقيس ىذا المؤشر مدى قدرة األفراد ومؤسسات األعمال والحكومة عمى تحسين وتطوير اإلمكانات الواعدة
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،كما ويعتمد ىذا المؤشر في احتسابو عمى ثبلثة مؤشرات فرعية ىي:
 مؤشر جاىزية األفراد ) :(Individual Readiness Sub indexويقيس مدى جاىزية أو قدرة األفرادلبلستفادة من التطبيقات المختمفة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطويرىا ،ويندرج تحت ىذا المؤشر

العديد من العوامل الفرعية كمستوى اإلنفاق عمى التعميم ،ونسب األمية ،ونوعية تعميم مادتي الرياضيات
والعموم ،ومدى قدرة الفرد عمى دفع رسوم خدمة االنترنت.
 مؤشر جاىزية مؤسسات األعمال ) :(Business Readiness Sub indexويقيس مدى جاىزية أو قدرةمؤسسات األعمال -الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -لبلستفادة من التطبيقات المختمفة لتكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت وتطويرىا ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من العوامل الفرعية كسيولة الحصول عمى خطوط
الياتف ،وتوفر التدريب المحمي ومصاريف الشركات عمى البحث والتطوير ،ومدى ارتفاع تكمفة االشتراك
الشيرية لخطوط الياتف ،ومدى االستثمار في تدريب الموارد البشرية ،وأعداد العمماء والميندسين العاممين
في البحث والتطوير
 مؤشر جاىزية الحكومة ) :(Government Readiness Sub indexويقيس مستوى جاىزية الحكومة فيتقديم خدماتيا من خبلل االستخدامات المختمفة لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ويندرج تحت ىذا

المؤشر العديد من العوامل الفرعية ،كمدى أولوية تكنولوجيا المعمومات بالنسبة لمحكومة ،والمعايير التي
تعتمدىا الحكومة لمشترياتيا من منتجات التكنولوجيا المتقدمة.
ثالثا :مؤشر االستخدام ()Usage Component Index
حيث يعكس ىذا المؤشر درجة استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتطبيقاتيا من قبل األفراد ومؤسسات
األعمال والحكومة .كما ويعتمد ىذا المؤشر في احتسابو عمى ثبلثة مؤشرات فرعية ىي:
 مؤشر استخدام األفراد ) :(Individual Usage Sub indexوالذي يشير إلى مدى تبني واستخدامتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من قبل األفراد ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من العوامل الفرعية كعدد
أجيزة الكمبيوتر لكل ألف نسمة ،وعدد مستخدمي شبكة اإلنترنت لكل ألف نسمة.
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 مؤشر استخدام مؤسسات األعمال ) :(Business Usage Sub indexويقيس مدى استخدام تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت بين مؤسسات األعمال في الدولة إلنجاز أعماليا كأنشطة التسويق ،ومستوى
األعمال المنجزة عبر االنترنت ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من العوامل الفرعية كقدرة الشركات عمى

استيعاب التكنولوجيا.

 مؤشر استخدام الحكومة ) :(Government Usage Sub indexويعكس مستوى استخدام تكنولوجياالمعمومات واالتصاالت من قبل المؤسسات الحكومية لتقديم خدماتيا ،ويندرج تحت ىذا المؤشر العديد من
العوامل الفرعية كمدى نجاح البرامج الحكومية في ترويج استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ومدى

تطور تقديم الحكومة لخدماتيا عبر شبكة اإلنترنت.
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ممحق ( :)9القائمة الرئيسية لمرتبة األردن التنافسية
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