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أوالا :خمفية عامة
 .0نبذة عامة عن التقرير
يأتي إصدار تقرير تكنولوجيا المعمومات العالمي ليذا العام ( )2211 - 2212ولمسنة العاشرة عمى التوالي من

قبل المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس -سويس ار كأحد أىم النشاطات البحثية لممنتدى ،والذي يعتبر مؤش اًر

فاعالً لقياس القدرة التنافسية لمدول في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،وأداةً لتفحص نقاط القوة
والضعف في تنافسية بيئة األعمال ،كما يعتبر أداةً لتوجيو السياسات االقتصادية لمبمدان المشاركة عمى

المستويين الكمي والجزئي ُبغية النيوض بتنافسية إقتصاداتيم خاصةً في ظل التحديات واألزمات المتعددة ،إضافةً
إلى زيادة الوعي بأىمية توظيف واستخدام موارد االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لتحسين الظروف االقتصادية

واالجتماعية عمى المدى الطويل.
تقدم ىذه الدراسة تحميالً ألداء األردن في المحاور الرئيسية التي يبنى عمييا المؤشر العام لمتقرير من خالل تتبع
أداء المؤشرات الفرعية لكل محور وتأثيرىا سواء سمبا أو إيجابا عمى المحور الرئيسي الذي ينطوي تحتو ،ومن ثم

قدمت الدراسة تحميال ألداء المحاور والمؤشرات بالمقارنة ما بين العام الماضي ( )2212-2229والعام الحالي

( .) 2211-2212وربطيا بأبرز اإلجراءات ذات العالقة في محاولة لتقديم أسباب لمتراجع أو التقدم في األداء
وتفسير انطباعات قادة األعمال من القطاع الخاص ،ىذا وتتضمن الدراسة في الجزء األخير منيا أىم النتائج
والتوصيات.

 .0منهجية التقرير
يتضمن التقرير تصنيف الدول ضمن مؤشر الجاىزية الرئيسي ( ،)Networked Readiness Indexحيث بمغ
عدد الدول المشاركة ليذا العام ( )138دولة متقدمة ونامية ،وقد جاء األردن في المرتبة ( )52من بين الدول
المشاركة ،مقارنةً بالمرتبة ( )44من أصل ( )133دولة شاركت العام الماضي( )2212-2229وذلك بعد
انضمام كل من الرأس األخضر ( )Cape Verdeولبنان ومولدوفا وايران وأنغوال وسوازيالند إلى التقرير ىذا

العام ،وبذلك يكون قد تراجع ترتيب األردن ( )6مراتب ولكنو بقي ضمن أفضل ( )52دولة عمى المستوى
العالمي.

كما تجدر اإلشارة الى استحداث طريقة تصنيف جديدة اعتمدىا التقرير ليذا العام ( )2211-2212والعام
الماضي ( )2212-2229يتم من خالليا تصنيف الدول المشاركة حسب مستوى الدخل ،حيث تم اعتماد معيار
البنك الدولي في تصنيفو لمدول عمى أساس الدخل القومي اإلجمالي لمفرد الواحد ( )GNI per capitaوعميو يتم

ترتيب الدول حسب ىذا المعيار ضمن مجموعات أربعة 1بناء عمى مستوى الدخل ثم يتم تصنيفيا حسب
1وتنقسم ىذه الدول إلى أربع مجموعات وىي كاآلتي:


الدول ذات الدخل المرتفع (:)High Income Countries
وىي الدول ذات متوسط دخل قومي إجمالي لمفرد الواحد أكثر من ( )11,905دوالر أمريكي.
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جاىزيتيا االلكترونية ضمن نفس المجموعة مما يعكس صورة أكثر موضوعية وواقعية عند مقارنة أثر التكنولوجيا
عمى النمو االقتصادي لمدول المشاركة فيو ،حيث احتل األردن المرتبة الرابعة ضمن مجموعة الدول ذات الدخل
المتوسط المتدني ( )Lower-middle Income Countriesوالبالغ عددىا ( )35دولة ،وذلك بعد كل من

تونس والصين واليند.

وفي ىذا السياق ،يتضمن مؤشر الجاىزية الرئيسي ثالثة مستويات رئيسة وىي :مستوى األفراد ،ومستوى
بناء عمييا ومن
مؤسسات األعمال ،والمستوى الحكومي ،معتمداً عمى ثالثة مؤشرات رئيسية يتم تحميل أداء الدول ً
ثم تصنيفيا وىي :مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاىزية االلكترونية ومؤشر االستخدام التكنولوجي ،كما يبين
الشكل أدناه المحاور األساسية في احتساب مؤشر الجاىزية الرئيسي.

الشكل :مؤشر الجاىزية الرئيسي ).Networked Readiness Index (NRI



الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع (:)Upper-middle Income Countries
وىي الدول ذات متوسط دخل قومي إجمالي لمفرد الواحد يتراوح ما بين ( )11,905و( )3,856دوالر أمريكي.



الدول ذات الدخل المتوسط المتدني (:)Lower-middle Income Countries

وىي الدول ذات متوسط دخل قومي إجمالي لمفرد الواحد يتراوح ما بين ( )3,855و ( )976دوالر أمريكي.


الدول ذات الدخل المتدني (:)Low Income Countries

وىي الدول الذي فييا متوسط الدخل القومي اإلجمالي لمفرد الواحد يقل عن ( )976دوالر أمريكي.
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 .3مصادر البيانات
يعتمد التقرير في تحميمو لتنافسية الدول المشاركة عمى مصدرين من البيانات وىما (الممحق رقم ( :)1منيجية
التقرير):
 -البيانات الكمية ( ،(Quantitative Dataوالتي يتم جمعيا من خالل النشرات اإلحصائية المحمية

والدولية المنشورة ،وفي ىذا العام ،اشتممت مصادر البيانات عمى اإلتحاد الدولي لالتصاالت ،والبنك
الدولي ( ،)World Development Indicatorsواألمم المتحدة.

-

(البيانات النوعية ) ،(Qualitative Dataوالتي يتم توفيرىا من خالل استطالع خاص آلراء

وانطباعات رجال األعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات االقتصادية المختمفة،
بناء عمى أسس معينة تحدد من قبل المنتدى ،حيث تقوم و ازرة التخطيط
حيث يتم اختيار المستجيبين ً
والتعاون الدولي بيذا االستطالع سنوياً من خالل فريق التنافسية الوطني.
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ثانيا :األردن في التقرير لعام  :0200/0202المحاور والترتيب عربيا
 .0ترتيب األردن العام في محاور التقرير
يتضمن مؤشر الجاىزية الرئيسي ( )Networked Readiness Indexثالثة محاور رئيسية والتي من خالليا
يتم احتساب التصنيف والترتيب العام ،يبين الجدول رقم ( )1مرتبة األردن في المحاور الثالثة الرئيسية ليذا العام

( )2211-2212من بين الدول المشاركة وعددىا ( ،)138حيث جاء األردن في المرتبة ( )52من بين الدول
المشاركة كما أشير سابقاً ،مقارنةً بالمرتبة ( )44من أصل ( )133دولة شاركت العام الماضي(.)2212-2229
جدول رقم ( :)0مرتبة األردن في المحاور الثالث الرئيسية لمعام (.)2211-2212
الترتيب من بين الدول المشاركة ( 358دولة)

المحور الرئيسي

4233-4232

محور البيئة التكنولوجية

49

محور الجاىزية التكنولوجية

52

محور االستخدام التكنولوجي

53

كما جاءت مرتبة األردن ليذا العام ( )2211-2212في ىذه المحاور كما ىو مبين في الجدول ( )2أدناه مقارنة

بتصنيفو لمعام الماضي ( ،)2212-2229والذي يشير إلى تراجع األردن في الثالثة محاور بشكل ممحوظ ،عمماً

بأن ( )5دول دخمت ألول مرة في ىذا العام وىي الرأس األخضر ( )Cape Verdeولبنان ومولدوفا وايران

وأنغوال وسوازيالند إال أنيا جاءت جميعيا متأخرة عن األردن ،وبذلك فإنيا لم تؤثر عمى مرتبة األردن بشكل
مباشر ،كما سيأتي الحقاً عمى ذكر كل من المؤشرات الرئيسية والفرعية التي تندرج تحت كل محور وأداء األردن
فييا.

جدول رقم ( :)0مرتبة األردن في المحاور الثالث الرئيسية لمعامين ( )2212-2229و (.)2211-2212
الترتيب من بين الدول المشاركة

الترتيب من بين الدول المشاركة

( 358دولة)

( 355دولة)

محور البيئة التكنولوجية

49

14

محور الجاىزية التكنولوجية

52

14

محور االستخدام التكنولوجي

53

14

المحور الرئيسي

4233-4232

 .0األردن بين الدول العربية المشاركة

6

4232-4229

أما عمى مستوى الدول العربية المشاركة ،فقد شارك ليذا العام ( )14دولة عربية ،جاء األردن في المرتبة ( )7من
بينيا ،حيث يبين الجدول ( )3الدول التي تقدمت عن األردن في الترتيب والتي جاءت متأخرة عنو لنفس العام،
وقد جاءت اإلمارات العربية المتحدة بالمرتبة األولى حيث احتمت المرتبة ( )138-24بينما احتمت ليبيا المرتبة

الرابعة عشر من بينيا حيث احتمت المرتبة (.)138-126

جدول رقم ( :)3ترتيب األردن ضمن الدول العربية المشاركة لعام (.)2211-2212
الترتيب

الترتيب (من بين 358

عربي ا (من بين

الدول العربية

4

اإلمارات العربية المتحدة

41

4

قطر

41

3

البحرين

34

1

السعودية

33

1

تونس

31

6

ُعمان

14

7

األردن

72

8

مصر

41

9

الكويت

41

44

المغرب

83

44

لبنان

91

44

الجزائر

444

43

سوريا

441

41

ليبيا

446

 36دولة )
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دولة)

ثالثا :األردن في التقرير لعام  :0200/0202المحاور والمؤشرات الفرعية
يعتمد التقرير نفس المنيجية الحتساب مراتب الدول في كل عام ويعمد إلى استخدام البيانات المتوفرة لنفس العام

لكل الدول لضمان الموضوعية في تقييم أداء الدول ،إضافةً إلتاحة المجال لممقارنة بين دولتين وبين عامين
لنفس الدولة ،إال أنو يتم إضافة أو حذف بعض المؤشرات الفرعية أو إعادة توزيع بعضيا تحت المؤشرات

بناء عمى الخبرة المتراكمة في إعداد التقرير والتغيرات العالمية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
الرئيسية ً
المعمومات ،كما سيتم الحقاً إدراج جميع المؤشرات الفرعية لكل محور رئيسي إلجراء المقارنة وقياس التقدم أو

التراجع فييا ورصد المؤشرات الجديدة التي تم إضافتيا ليذا العام ( ،)2211-2212كما تشير الجداول التالية
إلى مرتبة األردن في كل من المؤشرات الفرعية المكونة لممؤشرات الرئيسية أعاله.

يشتمل الممحق رقم ( )2عمى الممف الخاص باألردن والذي يبين كافة المؤشرات المدرجة في التقرير إضافةً إلى
كل منيا ،حيث يبين ىذا القسم شرح تفصيمي لمرتبة األردن عمى مستوى المحاور وفي ٍ
ترتيب األردن في ٍ
كل من
المؤشرات الرئيسية والفرعية والتي تعكس أداء األردن وترتيبو لعام (.)2211-2212

المحور ( :)0محور البيئة التكنولوجية
جاء األردن متراجعاً في المرتبة ( )49من أصل ( )138دولة مشاركة ليذا العام ( ،)2211-2212مقارنةً
بالمرتبة ( )41من أصل ( )133دولة لعام ( ،)2212-2229وىذا ينطبق عمى أداء األردن في المؤشرات

الرئيسية المكونة لمحور البيئة التكنولوجية كما يوضح الجدول رقم ( )4وىي مؤشر بيئة السوق ،ومؤشر البيئة
التشريعية والتنظيمية ،ومؤشر البنية التحتية.

جدول رقم ( :)4مرتبة األردن في محور البيئة التكنولوجية والمؤشرات الرئيسية المكونة لو لمعامين (-2229
 )2212و(.)2211-2212

Rank
(2010-2011)-138

Rank
(2009-2010)-135

البيئة التكنولوجية

49

41

4

بيئة السوق

57

41

4

البيئة التشريعية والتنظيمية

43

33

3

بيئة البنية التحتية

65

60

المؤشرات

الرقم

 .0.0المؤشر الرئيسي ( :)0مؤشر بيئة السوق
يضم ىذا المؤشر ( )12مؤش ارت فرعية ليذا العام كما يبين الجدول رقم ( ،)5واحتل األردن فيو المرتبة ( )57من
أصل ( )138دولة مشاركة ليذا العام ( )2211-2212حيث تراجع األردن في كافة المؤشرات الفرعية ،وكان
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أبرزىا التراجع في مؤشر حالة تطور القطاعات العنقودية ،ومؤشر عبء التنظيم الحكومي ،ومؤشر مدى توافر
أحدث التقنيات ،ومؤشر مدى تأثير الضرائب ،ومن الجدير بالذكر أن مصدر ىذه المؤشرات ىو استطالع رأي
قادة األعمال في القطاع.
جدول رقم ( :)5مرتبة األردن في المؤشرات الفرعية لمحور بيئة السوق لمعامين ( )2212-2229و (-2212
.)2211

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

بيئة السوق

57

41

1.01

مدى توفر رأس المال المغامر

54

46

1.02

درجة التطور في األسواق المالية

52

46

1.03

مدى توافر أحدث التقنيات

49

35

1.04

حالة تطور القطاعات العنقودية

70

46

1.05

عبء التنظيم الحكومي

49

18

1.06

مدى تأثير الضرائب

91

73

1.07

مجموع معدل الضرائب (%من الربحية)

38

32

1.08

الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري

19

41

1.09

عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط التجاري

46

70

1.10

حرية الصحافة

105

96

المؤشرات

الرقم
3

إن مصدر البيانات ليذه المؤشرات ىو استطالع الرأي لممدراء التنفيذيين وقادة األعمال ،يعد ىذا اإلستطالع أحد
المكونات الرئيسية في تقرير التنافسية العالمية ،والذي يمثل العنصر الحيوي الذي يجعل من التقرير مقياس ًا سنوي ًا

يعكس الصورة الحقيقية لمبيئة االقتصادية لدولة ما ولقدرتيا عمى تحقيق تنمية مستدامة ،وفي ىذا المجال يجد
الرياديين في قطاع األ عمال ممن لدييم مشروعات مبتكرة ولكنيا تنطوي عمى نسبة مخاطرة عالية صعوبة في
الحصول عمى تمويل من رأس المال المغامر حسب استطالع الرأي.
كما انخفض مستوى رضى قطاع األعمال عن درجة تطور وكفاءة األسواق المالية وفيما إذا كانت تتفق والمعايير
الدولية ،حيث انخفض حجم التداول مع نياية العام  2229ليصل إلى ( )9.7مميار دينار مقارنة بحوالي ()22.3

مميار دينار لنياية العام  2228وانخفاض القيمة السوقية لمشركات المسجمة إلى الناتج المحمي اإلجمالي من
حوالي ( )%226.3إلى ما نسبتو ( )%149.6مع نياية العام .2229
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وعكس التقرير تراجعا في مستوى الرضى عن توفر أحدث التقنيات وعن مدى انتشار العناقيد الصناعية

2

المتطورة ذات التشابكات العميقة ،فقد عكس التقرير تراجعا واضحا من المرتبة ( )133/49لعام ()2212-2229
الى المرتبة ( )138/72لعام (.)2211-2212
كما يظير التقرير تزايداً في عبء االلتزام بالمتطمبات اإلدارية التي تفرضيا الحكومة (التصاريح ،القوانين،
التقارير) حيث تراجعت إلى المرتبة ( )138/49ليذا العام .عمى الرغم من تنفيذ عدد من المشاريع من قبل دائرة

الجمارك العامة أىميا مشروع البوابات االلكترونية ومشروع التتبع االلكتروني ومشروع الربط الحاسوبي لممراكز
الجمركية ومشروع النافذة الجمركية الذي من المتوقع االنتياء منو مع نياية العام .2213
وفي مجال تحفيز وتمكين البيئة االستثمارية يتوفر ثالث مراكز اتصال لخدمات التعاقد الخارجي لشركات إقميمية
وعالمية ،كما تم افتتاح عشر شركات عالمية في مركز الممك الحسين لألعمال (.)KHBP
باإلضافة إلى إطالق مبادرة  Oasis 500من خالل افتتاح شركة متخصصة في تمويل واحتضان المشروعات
الناشئة في األردن ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،تعمل ىذه الشركة عمى تبني األفكار الريادية في مجال

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمحتوى الرقمي .وتؤمن ليا التدريب المتخصص والتمويل الرأسمالي
وحاضنات لألعمال واإلرشاد ،إلى جانب الدعم الفني والتقني وطرح الفرص االستثمارية عبر شبكتيا ،وتسعى
الشركة إلى تمويل  522مشروع ريادي في األردن والمنطقة بحمول عام .2215
وعن أداء األردن في المؤشرين الفرعيين المعنيين بالوقت الالزم وعدد اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط تجاري فقد
تراجعت المراتب ىذا العام ( )2211-2212من ( )49و( )76عمى الترتيب من أصل ( )138دولة مشاركة

مقارنة بمراتب العام الماضي ( )41( )2212-2229و( )72عمى الترتيب من أصل ( )133دولة مشاركة.
وبالعودة الى تقرير ممارسة أنشطة األعمال  ، 32211-يظير أن عدد اإلجراءات التي تمزم لبدء نشاط تجاري

4

ىي ( )13إجراء بالمقارنة مع إجراء واحد في كل من كندا ونيوزلندا عمى سبيل المثال ،كما يبين التقرير أن
2دور التجمعات الصناعية-العناقيد في االقتصاد:
تمثل التجمعات الصناعية تكتالت جغرافية لمشركات والموردين ومنتجي السمع والخدمات المرتبطين ببعضيم البعض ،والمؤسسات ذات
التخصص في مجال بعينو ).عمى سبيل المثال :الخدمات المالية في نيويورك ،الجمود واألحذية في إيطاليا ،اإللكترونيات في اليابان).
ُيعنى ىذا التقرير بوصف وتحميل حماية حقوق الممكية في االقتصاد من اجل تشجيع االستثمار و المشاريع الريادية في االقتصاد .و
يعد ىذا أداة ناجحة قي تحديد نقاط الضعف و مقارنة سياسات اإلصالح عمى عينة كبيرة من االقتصاديات .وبناء عميو يمكن االستفادة
3

من تجارب الدول األ خرى في وضع السياسات التي تحسن من بيئة األعمال .يتضمن ىذا التقرير تسع مؤشرات تبين األحكام التي تنظم
األعمال و تبين مقياس حماية حقوق الممكية في اقتصاديات معينة وأثرىا عمى األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المحمية
بدء النشاط التجاري

4

يقيس ىذا المؤشر و يقارن التشريعات المتعمقة بدورة حياة الشركات المحمية الصغيرة و المتوسطة الحجم .و يصف حالة البيروقراطية و
العوائق القانونية التي من الممكن أن يمر بيا مستثمر ما أو رجل أعمال عند تسجيل شركة جديدة .يأخذ ىذا المؤشر باالعتبار عوامل
مثل عدد اإلجراءات والوقت و التكاليف المطموبة في بدء شركة تجارية أو صناعية مع حوالي  52موظف  ،و البدء برأس مال يقارب
 12أضعاف اقتصاد دخل الفرد القومي اإلجمالي ).(GNI

10

الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري ىو ( )8أيام في حين يمزم يوم واحد في نيوزلندا .ففي الوقت الذي لم تتغير فيو
عدد اإلجراءات و الوقت الالزم لبدء نشاط تجاري في األردن ،انخفض كل من الحد األدنى المطموب من رأس
المال و تكاليف البدء في النشاط التجاري كنسبة مئوية من دخل الفرد ،وبالتالي أصبحت إجراءات البدء في

نشاط تجاري أسيل وأقل كمفة .وقد تم تعديل قانون الشركات األردني والغاء متطمب إيداع ما نسبتو  %52من
رأس المال في البنوك التجارية عند تسجيل الشركات محدودة المسؤولية ،وخفض األردن الحد األدنى المطموب
من رأس المال من  32222دينار أردني إلى  1222دينار ،و بالتالي ازداد عدد الشركات المسجمة حديثا بنسبة
.%18

 .0.0المؤشر الرئيسي ( :)0مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية
يضم ىذا المؤشر ( )11مؤش اًر فرعياً ليذا العام ( ،)2211-2212حيث احتل األردن المرتبة ( )138/43ليذا
العام ( )2211-2212حيث تراجع أداءه في تسعة مؤشرات فيو كما يوضح الجدول رقم ( )6في حين تم إضافة

مؤشر جديد وىو معدل قرصنة البرامج ( %من البرامج المستخدمة )5حيث احتل األردن فيو المرتبة ()438/18
ليذا العام بينما حافظ عمى المرتبة ( )4في المؤشر الفرعي لمستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات الياتف

المتنقل) 6لمعامين ( )4444-4449و(.)4444-4444

جدول رقم ( :)6مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البيئة التشريعية والتنظيمية لمعاميين ()2212-2229

و (.)2211-2212

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

البيئة التشريعية والتنظيمية

65

55

فعالية ىيئات صياغة واعداد القوانين

444

16

41

19

2.03

استقاللية القضاء

14

35

2.04

كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات

38

28

2.05

كفاءة اإلطار القانوني في تحدي األنظمة

49

36

المؤشرات

الرقم
4
2.01

2.02

القوانين المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات

7

5 Source: Business Software Alliance-International Data Corporation, Global Software Piracy Study
2009 (May 2010). Unlicensed software units as a percentage of total software units installed
6 SOURCE: The World Bank, Information and Communications for Development Online Database (accessed in
)December 2010
7

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) | 2009–2010
weighted average.
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Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

2.06

حقوق الممكية

34

24

2.07

حماية الممكية الفكرية

38

30

2.08

معدل قرصنة البرامج ( %من البرامج المستخدمة)

18

-

2.09

عدد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقود

43

69

2.44

الوقت الالزم لتنفيذ العقود

444

97

4

1

المؤشرات

الرقم

2.41

مؤشر مستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات الياتف
المتنقل)

يعكس التقرير تراجعا ممموسا في مستوى رضى قطاع األعمال عن مدى فاعمية ىيئات صياغة القوانين كالبرلمان
باعتباره ىيئة تشريعية ،كما تراجع أداء األردن في المؤشر الذي يعكس تقييم قطاع األعمال لمقوانين المتعمقة

باستخدام تكنولوجيا المعمومات (مثل التجارة االلكترونية ،التوقيع الرقمي ،وحماية المستيمك).
كانت مرتبة األردن لعام ( )138/74()2211-2212مقارنة بالعام الماضي( )2212-2229حيث كانت المرتبة
( ،)133/59إضافة إلى تراجع مستويات الرضى لممؤشرات المعنية بكفاءة اإلطار القانوني لتسوية النزاعات
لمشركات الخاصة ومدى فاعمية اإلطار القانوني لشركات القطاع الخاص في الطعن أو تغيير شرعية اإلجراءات

التي تتخذىا الحكومة أو األنظمة الحكومية ،وتراجعا آخر في مدى الرضى عن حماية حقوق التممك بما في
ذلك األصول المالية ومدى الرضى عن حماية حقوق الممكية الفكرية بما فييا إجراءات مكافحة التزوير.
ىذا وقد تم إضافة مؤشر جديد إلى مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية وىو معدل قرصنة البرامج حيث تم
االستعانة بدراسة ) Global Software Piracy Study 2009 (May 2010والتي يعدىا Business

.Software Alliance-International Data Cooperation

ىذا وبالعودة الى البيانات المنشورة لمدراسة فقد تبين انخفاض معدل القرصنة في األردن عمى التوالي ()%62
و( )%58و( )%57بالترتيب لألعوام ( )2227و( )2228و(.)2229
تعمل الحكومة بشكل مستمر عمى تحسين وتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية ،فقد شرعت بمراجعة السياسة

العامة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد ،ومراجعة قانون االتصاالت ،وتحديث البيئة القانونية
والتشريعية لقطاع البريد ،كما تم انجاز ما يمي في ىذا المجال:


إعداد مسودة قانون جرائم أنظمة المعمومات واق ارره كقانون مؤقت.
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إعداد مسودة لقانون المعامالت االلكترونية ونظام اعتماد وترخيص جيات التوثيق االلكتروني.



إعداد سياسات أمن وحماية المعمومات الخاصة بالتجارة االلكترونية كأحد متطمبات اإلستراتيجية الوطنية
لمتجارة االلكترونية.

وفي مجال إنفاذ العقود تم العودة إلى تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2211-حيث يقيس ىذا الموضوع الوقت،
التكمفة ،وتعقيد اإلجراءات المرتبطة بحل قضية تجارية بين شركتين محميتين ابتداء من قيام المدعي بممفات
الدعوى حتى لحظة الدفع الفعمي ،فقد صنف ىذا البند االقتصاديات بناء عمى الكفاءة في عمميات تسوية
ا لنزاعات ،واضعا في اعتباره أن تحسين وظائف المحكمة ال يزال ضروريا لدعم اقتصاد مستقر .وفيما يتعمق

بذلك فقد تم تعيين قضاة متخصصين في النزاعات التجارية ،حيث يعد تقميدا لمممارسات األمثل في العالم
واألكثر تداوال في تقديم المحاكم المتخصصة ،وقد كانت دبي الدولة الناجحة في حل  %58من القضايا خالل
العام  2229أكثر من السنوات السابقة وذلك عن طريق إنشاء مثل ىذه المحاكم المتخصصة .ىذا وقد بمغ عدد
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقود في األردن لعام ( )38( )2211إجراء وتحتاج إلى ( )689يوما ،مقارنة بالصين
(التي تحتل المرتبة الثانية ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض وىي نفس المجموعة التي تضم
األردن) التي تحتاج الى ( )22اجراء و ( )426يوما وتونس (التي تحتل المرتبة األولى في مجموعة الدول ذات
الدخل المتوسط المنخفض) حيث تحتاج الى ( )39إجراء و( )565يوما .

كما احتل األردن نفس المرتبة التي أحرزىا لمعام الماضي في مؤشر المنافسة لخدمة االنترنت والياتف المتنقل
حيث احتل األردن المرتبة ( )133/1لعام ( )2212-2229والمرتبة ( )138/1لمعام ( )2211-2212مما
يعكس التقدم الذي استطاع األردن إح ارزه في ىذا المجال.8

 .0.3المؤشر الرئيسي ( :)3مؤشر بيئة البنية التحتية
احتل األردن المرتبة ( )138/65ليذا العام ( )2211-2212حيث يحتوي ىذا المؤشر عمى ( )12مؤشرات
فرعية تقدم أداؤه فقط في مؤشرين فرعيين ىما :خوادم االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة واالنترنت عريض
النطاق ،بينما تراجع في خمسة مؤشرات فرعية ىي :عدد خطوط الياتف وااللتحاق بالتعميم العالي ونوعية

مؤسسات البحث العممي وتوفر خدمات البحث والتدريب وسيولة الحصول عمى المحتوى الرقمي .في حين حافظ

عمى نفس المترتبة لمعاميين ( )2212-2229و( )2211-2212لممؤشرين الفرعيين إنتاج الكيرباء ومؤشر مدى
توفر العمماء والميندسين كما تم حذف المؤشر الفرعي المصاريف المخصصة لمتعميم ليذا العام ،كما تم إضافة
نسبة التغطية لشبكات الياتف المتنقل ( %السكان) حيث احتل األردن فيو المرتبة ( )138/48كما يوضح

الجدول رقم (.)7

)SOURCE: The World Bank, Information and Communications for Development Online Database (accessed in December 2010

8

1 2009
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جدول رقم ( :)7مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البنية التحتية لمعامين ( )2212-2229و (-2212

.)2211

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

5

بيئة البنية التحتية

65

60

3.01

عدد خطوط الياتف

444

97

3.02

نسبة التغطية لشبكات الياتف المتنقل ( %السكان)

18

-

3.03

خوادم االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة

67

71

3.41

االنترنت عريض النطاق

64

68

3041

إنتاج الكيرباء

46

76

3.06

االلتحاق بالتعميم العالي

14

54

3.07

نوعية مؤسسات البحث العممي

94

70

3.08

توفر العمماء والميندسين

46

26

3.09

توفر خدمات البحث والتدريب

18

11

3.10

سيولة الحصول عمى المحتوى الرقمي

11

43

المؤشرات

الرقم

وفي ىذا المجال يظير التقرير تراجعا في مستوى الرضى لقطاع األعمال عن نوعية مؤسسات البحث العممي
حيث تراجعت المرتبة من ( )133/72لعام ( )2212-2229إلى ( )138/97ليذا العام (.)2211-2212
كما تراجعت أيضاً مستويات الرضى عن مدى توافر خدمات التدريب المتخصصة وذات الجودة العالية
ومستويات الرضى عن مدى إمكانية الوصول الى المحتوى الرقمي عمى نطاق واسع (مثل النصوص والمواد
السمعية والبصرية والبرمجيات) من خالل قنوات متعددة ( انترنت ،الخط الثابت واالنترنت الالسمكية وشبكة النقال
واألقمار االصطناعية ) ،تجدر اإلشارة إلى أن أداء األردن في ىذا المؤشر ال يرتبط فقط بأداء الحكومة والقطاع
الخاص في القطاع وانما يتجاوزه ليعكس أداء وعمل المؤسسات المعنية في قطاع التعميم العالي بما فييا

مؤسسات البحث العممي.

أما عن اإلحصاءات المتوفرة والمرتبطة بمؤشر البنية التحتية ،فتشير اإلحصائيات إلى تراجع عدد المشتركين
في خدمة الياتف الثابت إلى ( )485.222مشترك وبنسبة انتشار ( %)8لعام ( )2212مقارنة بـ()521.222
مشترك ونسبة انتشار ( %)8.4لعام ( ،)2229والذي يبرر بأنو توجو عالمي نظ اًر لالعتماد المتزايد عمى خدمات
الياتف المتنقل وتوفر خدمات اإلنترنت بطرق عديدة دون الحاجة لتوفير خدمة الياتف الثابت كما ىو في

14

الماضي ،حيث بمغ عدد المشتركين في خدمة في خدمة الياتف المتنقل ( )6622.222مشترك وبنسبة انتشار

( %)128لعام ( )2212مقارنة بـ( )6214.222مشترك ونسبة انتشار ( %)121لعام (.9)2229

كما وبيدف توفير البنية التحتية الكفؤة ،فقد تم إعفاء المواد والمعدات التي تدخل في صمب البنية التحتية
الخاصة بشبكات االتصاالت الالسمكية الثابتة بالحزم العريضة ،عمى سبيل المثال :


إعفاء ىذه المواد والمعدات من الرسوم الجمركية والضريبة العامة عمى المبيعات عمى أن يكون ىذا
اإلعفاء ساري لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدوره.



أن يتم اعتماد المواد والمعدات التي تدخل في صمب الشبكة والمطموب إعفائيا من قبل ىيئة تنظيم

قطاع االتصاالت.

وقد قامت الو ازرة بدعم القطاع الخاص لتبني مشروع ربط إقميمي بين الدول العربية ( )RCNبيدف تحويل
األردن الى مركز ومعبر اتصاالت إقميمي ودولي ،وتعظيم استغالل البنية التحتية المتوفرة في الشبكة األردنية،
وايجاد بديل أقل كمفة لمحزم العريضة الدولية الالزمة لتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بيدف
انعكاسو إيجابا عمى كافة القطاعات االقتصادية ،وزيادة أعداد المشتركين في االنترنت وزيادة السعات والسرعات

المتاحة وتخفيض الكمف عمى المستفيدين ،واالستعداد لمتطور اليائل المتوقع في زيادة انتشار واستخدام االنترنت
في المستقبل.
وفي مجال رفع كفاءة الموارد البشرية كأحد متطمبات النمو في القطاع تم استحداث وتطوير مبادرة بريدج لتطوير
المناىج بالتعاون مع و ازرة التعميم العالي ،حيث تم توقيع سبعة مذكرات تفاىم لمعمل عمى تطوير المناىج في

الجامعات ،كما يتم العمل عمى تنفيذ مشروع تدريب خريجي االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بالتعاون مع و ازرة
العمل حيث تم دعم تعيين  722خريج جديد في القطاع الخاص منذ أيار  222( – 2229خريج جديد من 722
في عام .)2212
وفي ىذا اإلطار فقد تضمنت اتفاقية مايكروسوفت والتي قامت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بتوقيعيا
مع شركة مايكروسوفت العالمية لمدة ثالث سنوات بعض المبادرات منيا:

10



دعم المدارس الحكومية بمائة مختبر حاسوب



تدريب خاص لمدراء تكنولوجيا المعمومات في المؤسسات الحكومية



تدريب خاص لممدراء التنفيذيين واألمناء العامين في المؤسسات الحكومية



التدريب وورش العمل الدولية



المشاركة في برنامج امن المعمومات لدى شركة مايكروسوفت



تنفيذ نظام مركزي إلدارة المشاريع الحكومية لدى المؤسسات الحكومية



المساىمة في دعم وتدريب المجتمعات األقل حظا لزيادة مياراتيا وتأىيميا



مبادرات لدعم الجامعات والمؤسسات األكاديمية
http:--www.trc.gov.jo
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مبادرات لدعم الشركات المحمية في مجال إعداد وتسويق برمجياتيا وخمق صناعة برمجيات في المممكة

وفيما يتعمق بالتعميم العالي فقد شيد القطاع نموا وتطو ار ممحوظين من خالل نسبة االلتحاق بالتعميم العالــي
لمذكور واإلناث في برامج القبول العادية ،وبرامج التعميم الموازي ،إضافة إلى الزيادة المطردة في أعضـاء الييئة

التدريسية والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعميم العالي الرسمية واإلقبال عمى التوسع في الجامعـات الخاصــة
(القطاع الخاص) ،لممشاركة في تحمل أعباء ومسؤوليات التعميم بالشراكة مع القطاع الحكومي ،وانشاء ىيئة
اعتماد مؤسسات التعميم العالي لضبط الجودة في مؤسسات التعميم العالي العامة والخاصة لتنسجم والمعايير

الدولية ،وتحديث المكتبات الجامعية وربط كافة مؤسسات التعميم الـعالـي بشبكة الدوريات اإللكترونية وشبكة
الجامعات.
يضاف إلى ذلك إنشاء صندوق دعم لمبحث العممي والذي يقدم دعما لممشاريـع ذات األولويات والوطنية ومنحا
لطمبة الدراسات العميا المتفوقين أكاديميا ،وانتشار مراكز التنمية المينية ،وتقديم جـائزة البحث المــميز والباحــث

المميز ،والطالب المميز واعتماد الحصول عمى شيادة الـ  TOEFLكشرط قبول لاللتحاق ببرامج الماجستير
والدكتـوراه.
ىذا وقد وصمت أعداد الطمبة الممتحقين في الدراسات العميا في الجامعات األردنية لمعام الدراسي (-2229
( )2212الرسمية والخاصة) إلى ( )19695طالب في حين كان عدد الطمبة الممتحقين في الدراسات العميا في
الجامعات األردنية لعام ( ،11)14529( )2229كما بمغ عدد الميندسين المسجمين لعام ()65734()2226

ميندس مقارنة بـ( )81249لعام ( .)2229حسب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.

المحور ( :)0محور الجاهزية االلكترونية
جاء أداء األردن متراجعاً ليذا العام لمؤشر الجاىزية االلكترونية حيت احتل المرتبة ( )52من أصل ()138
دولة مشاركة مقارنةً بالمرتبة ( )42من أصل ( )133دولة لعام ( ،)2212-2229وىذا ينطبق عمى أداء األردن
في المؤشرات الرئيسية المكونة لمحور الجاىزية االلكترونية كما يوضح الجدول رقم ()8

جدول رقم ( :)8مرتبة األردن في المحاور الخاصة بالجاىزية االلكترونية لعام ( )2212-2229و (-2212
.)2211

المؤشرات

الرقم

الجاهزية االلكترونية

Rank
2010-2011
138

Rank
2009-2010
135

52

40

http:--www.mohe.gov.jo-Statistics2010

16

11

4

جاىزية األفراد االلكترونية

35

30

4

جاىزية مؤسسات األعمال االلكترونية

119

73

3

جاىزية الحكومة االلكترونية

43

26

 .0.0المؤشر الرئيسي ( :)0مؤشر جاهزية األفراد
يضم مؤشر جاىزية األفراد ( )9مؤشرات فرعية تقدم في مؤشر واحد منيا ىو مؤشر التعرفة لمحزم ذات النطاق
العريض الثابتة بينما تراجع في سبع مؤشرات فرعية ىي كل من مؤشر جودة تعميم الرياضيات والعموم ونوعية
النظام التعميمي و رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي ورسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت المنزلي والتعرفة
لميواتف الخموية المتنقمة والتعرفة لميواتف الثابتة ومؤشر درجة تطور المشتري (المتطمبات) ،كما تم إضافة مؤشر
فرعي جديد ىو معدل محو األمية حيث احتل األردن فيو المرتبة ( .)138/75كما يوضح الجدول رقم (.)9
جدول رقم ( :)9مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية األفراد لمعامين ( )2212-2229و (-2212

.)2211

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

جاهزية األفراد

35

30

1.01

جودة تعميم الرياضيات والعموم

53

38

1.02

نوعية النظام التعميمي

55

33

1.03

معدل محو األمية

41

-

1.01

رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي

44

66

1.01

رسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت المنزلي

66

63

1.06

التعرفة لميواتف الثابتة

16

51

1.04

التعرفة لميواتف الخموية المتنقمة

44

16

1.08

التعرفة لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة

19

74

1.09

درجة تطور المشتري (المتطمبات)

81

66

المؤشرات

الرقم
3

12

SOURCES: World Bank, Ed Stats Database (accessed in January 2011); national sources. Data for year -2007

17

12

ىذا وقد تم إضافة مؤشر جديد لمؤشر جاىزية األفراد وىو مؤشر محو األمية حيث كانت مرتبة األردن من بين
( )138مشاركة ( )75في حين تبمغ نسبة األمية لمسكان الذين أعمارىم ( )15سنة فأكثر ( %)7.2توزعت بين
( %)3.7ذكور و( %)12.8إناث لعام ( )2229كما ذكرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.13

ىذا وقد تراجعت مستويات الرضى لقطاع األعمال لممؤشر مدى الرضى عن جودة تعميم الرياضيات والعموم
ونوعية النظام التعميمي باإلضافة إلى أنيم يجدون أن ق اررات الشراء لممستيمكين تتخذ بناء عمى األقل سعر دون
المجوء إلى تحميل عميق لخصائص األداء.
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 لمخط الثابت المنزلي منذ عام ()2225

الى عام( )2229ما زالت ثابتة وتبمغ ( )4.73دينار-شيريا ،كما تبمغ رسوم التأسيس لمخط الثابت المنزلي
( )32.92دينار.

 .0.0المؤشر الرئيسي ( :)0مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال
يضم ىذا المؤشر (  )8مؤشرات فرعية تراجع أداء األردن فييا جميعا وىي مدى تدريب الموظفين و نوعية كميات

اإلدارة وانفاق الشركة عمى البحث والتطوير والتعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير البحث
والتطوير ورسوم التأسيس لمخط الثابت لمؤسسات األعمال ورسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات
األعمال ونوعية الموردين المحميين ومؤشر الواردات من الكمبيوتر ،االتصاالت وخدمات أخرى (من %
الواردات) .كما تم حذف مؤشرين فرعيين ليذا العام ( )2211-2212مقارنة بالعام الماضي ()2212-2229
وىما مدى توفر خطوط الياتف الجديدة ومؤشر مدى توفر البحوث المتخصصة وخدمات التدريب المحمية.

جدول رقم ( :)02مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية مؤسسات األعمال لمعامين ()2212-2229

و(.)2211-2212

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

جاهزية مؤسسات األعمال

119

73

2.01

مدى تدريب الموظفين

100

67

2.04

نوعية كميات اإلدارة

83

53

المؤشرات

الرقم
4

 13األردى ببألرقبم ،2229-أيلىل  ،2212العذد  12دائزة اإلحصبءاث العبهت .
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2.03

إنفاق الشركة عمى البحث والتطوير

115

108

2.01

التعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير

98

68

2.01

رسوم التأسيس لمخط الثابت لمؤسسات األعمال

101

88

2.06

رسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات األعمال

105

100

2.04

نوعية الموردين المحميين

86

55

2.08

الواردات من الكمبيوتر ،االتصاالت وخدمات أخرى (من  %الواردات)

115

105

ىذا وقد تراجعت المؤشرات المعنية بمدى تدريب الموظفين ونوعية كميات اإلدارة و إنفاق الشراكات عمى البحث
والتطوير والتعاون بين الجامعات والصناعة في مجال البحث والتطوير ،حيث أن معظم المنشآت قد خفضت من

ميزانيات التدريب لصالح نفقاتيا الجارية نتيجة لتأثرىا باألزمة المالية العالمية.

أما في مجال جاىزية مؤسسات األعمال فان المضي ببرامج تحفيز البحث والتطوير لو الدور الكبير في رفع
جاىزية مؤسسات األعمال في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،إال أن الجيود المبذولة الزالت
متواضعة ،بالرغم من وجود صندوق دعم البحث العممي والتطوير في الصناعة( تحت إشراف 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.
باإلضافة إلى تبني عدد من المشاريع المحفزة لالبتكار مثل مبادرة دكتور لكل مصنع  ،إال أن فاعمية ىذه
المبادرات لم ترتقي إلى إحداث األثر المطموب.
وفيما يتعمق بمؤشر رسوم التأسيس ،فقد بينت أرقام ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن رسوم التأسيس لمخط
الثابت لمؤسسات األعمال تبمغ ( )61.86دينار ورسوم االشتراك الشيرية لمخط الثابت لمؤسسات األعمال بـ
( )12.7دينار.

 .0.3المؤشر الرئيسي ( :)3مؤشر جاهزية الحكومة
حيث يضم ىذا المؤشر ثالثة مؤشرات تراجع أداء األردن فييا جميعا كما يوضح الجدول رقم ( )11أدناه.
جدول رقم ( :)00مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية الحكومة االلكترونية لمعامين (-2229

 )2212و(.)2211-2212

الرقم

Rank
2010-2011

المؤشرات
19

Rank
2009-2010

3

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

43

26

39

21

56

48

36

23

وفي ىذا المجال يظير تراجع مستويات الرضى لقطاع األعمال الواضح لجميع المؤشرات الفرعية الخاصة بو
كالمؤشر المعني بالمدى الذي تشكمو تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت (مثل أجيزة الكمبيوتر واالنترنت) أولوية

لمحكومة.حيث تراجع المؤشر من ( )133/21لعام ( )2212-2229ليصل ( )138/39ليذا العام (-2212
.)2211
باإلضافة إلى تراجع الرضى عن الق اررات المتعمقة بالمشتريات الحكومية وفيما إذا كانت تساعد عمى االبتكار
التكنولوجي إضافة إلى التراجع في مستوى الرضى حول إلى أي مدى توجد لمحكومة خطة واضحة الستخدام
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحسين التنافسية اإلجمالية،
وتجدر اإلشارة ىنا إلى دور مركز تكنولوجيا المعمومات الوطني حيث يعد الجية المسؤولة عن إدارة وتوظيف
موارد تكنولوجيا المعمومات في القطاع الحكومي ،بيدف الوصول إلى مجتمع المعمومات واإلقتصاد المعرفي،
يعمل المركز عمى المساىمة في تطبيق اإلستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذ وبناء نظام متكامل
لممعمومات ،يتم من خاللو توفير المعمومات والمعارف االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية األحدث واألكثر
شمولية وبما يضمن انسياب ىذه المعمومات إلى المستفيدين في القطاعين العام والخاص ،غير أن شح الموارد

والتمويل يفرض التركيز عمى األولويات مما ينعكس عمى تنفيذ المشاريع وسير العمل فييا.

وفي إطار دعم ىذا القطاع واعطاؤه األولوية المناسبة فقد تبنت الحكومة إستراتيجية وطنية تم إعدادىا بمشاركة
فاعمة من مؤسسات القطاعين العام والخاص لألعوام(  ) 2211-2227تيدف إلى رفع نسبة استخدام اإلنترنت

إلى  ،%52وزيادة إيرادات القطاع إلى  3مميار دوالر ،وزيادة فرص العمل لتصبح ( )35ألف وظيفة ،ويتم حالي ًا
الترتيب إلعداد إستراتيجية لمقطاع لألعوام من  2216-2212بنفس المنيجية التشاركية ،إال أن غياب الوعي
لدى قادة األعمال باإلنجاز عمى مستوى اإلستراتيجية انعكس سمباً عمى آرائيم في تقييم دعم الحكومة لمقطاع،

كما يعكس الجدول التالي التقدم الذي أحرزه القطاع باتجاه تحقيق األىداف اإلستراتيجية بشكل عام:
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الهدف/العام

4227

4229

المستهدف حسب اإلستراتيجية
نهاية عام 4233

رفع نسبة استخدام اإلنترنت

%11

)2212(%38

%52

زيادة إيرادات القطاع( بميون)

1.5

2.2

3

16222

22222

32222

زيادة فرص العمل

استجابة لمنتائج التي خمص إلييا تقرير التنافسية العالمي ( )GCRليذا العام والذي يشير إلى تراجع األردن
بشكل ممحوظ ،ومدى أىمية أراء قطاع األعمال وفيميم لمتطمبات التنافسية فقد قامت و ازرة التخطيط والتعاون

الدولي بتشكيل فريق العمل ليضم ممثمين من  25جية حكومية وخاصة وتشكيل أربع لجان فرعية اعتمادا عمى
المحاور الواردة في التقارير الدولية كل حسب اختصاصو وذلك عمى النحو التالي:




لجنة محور بيئة األعمال واالستثمار.
لجنة محور السياسات المالية والنقدية.
لجنة محور التعميم العالي ،والعمل ،والبحث والتطوير.لجنة محور التعميم والصحة.

إضافةً إلى دورىا بمتابعة سير العمل في تحسين بيئة األعمال في األردن ومتابعة تحسين ترتيب األردن في

مؤشرات أىم التقارير الدولية ذات البعد االقتصادي واالجتماعي ،عممت المجان عمى تحميل التقارير وتحديد نقاط
القوة والضعف في أداء األردن في مختمف المؤشرات باإلضافة إلى تحديد اإلجراءات المطموب اتخاذىا ووضع

خطة عمل زمنية ليذه الغاية.
قامت كل لجنة بدراسة المؤشرات والتقارير الدولية وتحميل أداء األردن فييا ،كما تم توزيع مصفوفة إجراءات عمى
الجيات المشاركة لتعبئتيا واقتراح اإلجراءات التي ستؤثر ايجابياً عمى وضع األردن في المحاور والمؤشرات ،كما
تم إعداد لمسودة األولى لخارطة طريق متكاممة لمتابعة المستجدات بيدف رفع التنافسية اإلجمالية.14

المحور ( :)3محور االستخدام االلكتروني
يبين الجدول رقم ( )12المراتب التنافسية التي احتميا األردن في مؤشر االستخدام التكنولوجي حيث تحسن أداء
األردن في كل من المؤشرين استخدام األفراد االلكتروني واستخدام الحكومة االلكتروني حيث احتل المراتب التالية
( )138/62و( )138/33لعام ( )2211-2212عمى التوالي بينما كانت احتل المراتب( )133/68و()133/38

لعام ( ) 2212-2229عمى التوالي .في حين تراجع أداء األردن في مؤشر استخدام مؤسسات األعمال

14وسارة التخطيط والتعبوى الذولي ،قسن التٌبفسيت2211،

21

االلكتروني حيث كانت مرتبتو لعام ( )138/71( )2211-2212بينما كانت مرتبتو لعام ()2212-2229
( .)133/57كما يمي:
جدول رقم ( :)00مرتبة األردن في المحاور الخاصة بمحور االستخدام االلكتروني لمعامين ()2212-2229
و(.)2211-2212

Rank
2010-2011-138

Rank
2009-2010-135

االستخدام االلكتروني

75

73

4

استخدام األفراد االلكتروني

64

68

4

استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني

44

14

3

استخدام الحكومة االلكتروني

33

38

الرقم

المؤشرات

 .3.0المؤشر الرئيسي ( :)0مؤشر استخدام األفراد االلكتروني
يضم ىذا المؤشر( )8مؤشرات فرعية تقدم أداء األردن في مؤشر واحد فقط ىو مؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة
بينما تراجع أداء األردن في ثالثة مؤشرات فرعية أخرى وىي مؤشر اشتراكات االنترنت عريض النطاق ومؤشر

مستخدمي االنترنت ومؤشر الوصول إلى االنترنت في المدارس ،كما تم إضافة أربعة مؤشرات جديدة ىي)1 :
مؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة ( )2 )3G- dataمؤشر "نسبة المنازل التي تمتمك حاسوب شخصي" )3
"مؤشر االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي"  )4مؤشر "أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى توفر
الخدمات األساسية" ،حيت احتل األردن فييا المراتب التالية )138/112( :و( )138/52و()138/57
و( )138/38ليذا العام (.)2211-2212كما تم حذف مؤشر عدد أجيزة الكمبيوتر الشخصية ليذا العام.
جدول رقم ( :)03مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام األفراد االلكتروني لعام ()2212-2229

و(.)2211-2212

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

استخدام األفراد

62

68

1.01

اشتراكات اليواتف المتنقمة

70

74

1.02

اشتراكات اليواتف المتنقمة ()3G- data

110

-

المؤشرات

الرقم
3

22

1.03

نسبة المنازل التي تمتمك حاسوب شخصي

14

-

1.01

اشتراكات االنترنت عريض النطاق

44

74

1.01

مستخدمي االنترنت

84

69

1.06

الوصول الى االنترنت في المدارس

14

45

4044

االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي

14

-

38

-

4048

أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى توفر الخدمات
األساسية

من المؤشرات الفرعية ليذا المؤشر الرئيسي عدد مستخدمي االنترنت حيث قدر عدد المستخدمين حسب أرقام
ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت بحوالي ( )2324ألف مستخدم وبنسبة انتشار وصمت الى ( )%38لعام ()2212

مقارنة بحوالي ( )1742ألف مستخدم ونسبة انتشار ( )%29لعام ( ،15)2229كما جاءت نتائج مسح استخدام
تكنولوجيا المعمومات في المنازل لعام 2212

16

لتبين ارتفاع نسب األسر التي يتوفر لدييا خط خموي من

( %)96.5لعام ( )2229إلى ( %)97.6لعام (.)2212

كما جاءت نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات في المنازل لعام 2212

17

لتبين ارتفاع نسب األسر التي

يتوفر لدييا خط خموي من ( %)96.5لعام ( )2229إلى ( %)97.6لعام (.)2212
كما ارتفعت نسبة األسر التي يتوفر لدييا كمبيوتر شخصي أو محمول حيث وصمت النسبة إلى ( )56.1%لعام
( )2212في حين كانت النسبة ( )54.3%لعام (.)2229كما يظير الجدول رقم (  )14أدناه.

جدول رقم ( :)04نسب األسر التي يتوفر لدييا ىاتف ثابت وخموي وكمبيوتر شخصي وكفي لمعامين ()2229

و(.)2212

نسبة األسر التي يتوفر لديها :

0229

0202

www.trc.gov.jo

ً16تبئج هسح استخذام تكٌىلىجيب الوعلىهبث في الوٌبسل ً ،2212يسبى2211-
ً17تبئج هسح استخذام تكٌىلىجيب الوعلىهبث في الوٌبسل ً ،2212يسبى2211-
23

15

خط ثابت أرضي

46

4406

خط ىاتف خموي محمول

9601

9406

كمبيوتر شخصي أو محمول

1103

1604

كمبيوتر كفي

404

401

ىذا وقد أظير المسح أن حوالي  %22من األسر لدييا خدمة االنترنت في المنزل لعام ( )2212مقارنة بحوالي
 %18في العام السابق ( .)2229كما يبين الجدول رقم ( )15طرق االتصال باالنترنت داخل المنزل.
جدول رقم ( :)05طرق االتصال باالنترنت داخل المنزل لمعامين ( )2229و (.)2212
نسبة األسر التي تتصل باالنترنت
داخل المنزل

البطاقات المدفوعة مسبقا(تشمل
) Dial-up, ADSL, Wimax
خدمة االنترنت عن طريق الياتف
الخموي()WAP,GRPS

خدمة االنترنت عن طريق
اشتراك()WiMAX
خدمة انترنت عن طريق اشتراك
ADSL

0229

0202

904

3401

404

4404

906

4906

1409

4804

وفي مؤشر استخدام األفراد التكنولوجي تم إضافة مؤشرين جديدين ألول مرة ىما مؤشر االستخدام لشبكات

التواصل االجتماعي حيث احتل األردن المرتبة ( )138/57ومؤشر أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى
توفر الخدمات األساسية حيث كانت مرتبة األردن( .)138/38وبالرجوع إلى مسح استخدام تكنولوجيا المعمومات
في المنازل  2212تبين أن نسبة األفراد الذين حصموا عمى معمومات أو خدمات عن طريق االنترنت خالل
العامين ( )2229و ( ) 2212فيما يتعمق بالخدمات الصحية أو معمومات عن الصحة والخدمات البنكية أو
خدمات مطالعة الصحف والمجالت االلكترونية ىي كما يوضح الجدل رقم (.)16
جدول رقم ( :)06نسب األفراد الذين حصموا عمى معمومات أو خدمات عن طريق االنترنت ( )2229و (.)2212
نسبة األفراد الذين حصموا عمى معمومات أو خدمات عن
طريق االنترنت

24

0229

0202

لخدمات الصحية أو معمومات عن الصحة

39.5

43.7

الخدمات البنكية

3.6

4.8

خدمات مطالعة الصحف والمجالت االلكترونية

61.1

71.6

في حين تظير النتائج لمسح تكنولوجيا المعمومات في المنازل  2212نسبة األفراد الذين حصموا عمى معمومات
أو خدمات عن طريق االنترنت لمواقع وسائل اإلعالم االجتماعية (فيس بوك ،توتير) لعام ( )2212حيث بمغت

النسبة (.%)55.5

وفي إطار الجيود المبذولة في مجال زيادة انتشار االنترنت تم من خالل برنامج األلياف الضوئية حتى نياية
الربع الثاني من عام ( )2211االنتياء من ربط ( )219مدرسة في عمان و( )49مدرسة في العقبة و()346
مدرسة في الشمال ومدرسة واحدة في السمط و( )4مدارس في الجفر و( )2مدرسة في األزرق باإلضافة لالنتياء

من ربط ( )23محطة معرفة و( )8جامعات ( )97مؤسسة حكومية و( )77مؤسسة صحية ،ىذا ويواجو البرنامج
تحديات تمويمية ونقص في الموارد البشرية المؤىمة تقف دون تحقيق نسب انجاز أعمى.
عمى الرغم من تحسن النتائج لمعام  2212بحسب األرقام اإلحصائية الصادرة سواء من دائرة اإلحصاءات العامة
وىيئة تنظيم االتصاالت  ،فإن التراجع يمكن أن يعزى إلى تحسن الدول المشاركة في تقرير التنافسية العالمي
لمقطاع بشكل أكبر.

 .3.0المؤشر الرئيسي ( :)0استخدام مؤسسات األعمال
يتكون ىذا المؤشر من ( )8مؤشرات فرعية حيث تضمن ىذا المؤشر إضافة أربعة مؤشرات جديدة وىي)1 :
"مؤشر طمبات تسجيل البراءات في المكتب الوطني" و" )2مؤشر طمبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة
العالمية لمممكية الدولية ( ")WIPOو ")3مؤشر أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات والمنتجات
الجديدة" ،و" )4مؤشر أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية الجديدة" حيث كانت مرتبة

األردن فييا ليذا العام ( )2211-2212عمى الترتيب ( )138-62و ( )138-122و ( )138-74و(-62

..)138في حين تراجع أداؤه في ثالثة مؤشرات فرعية ىي :مؤشر مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا ومؤشر
القدرة عمى االبتكار ومؤشر مدى استخدام االنترنت التجارية ،في حين تحسن أداء مؤشر فرعي واحد وىو مؤشر
الصادرات التكنولوجية المتقدمة .كما يوضح الجدول أدناه.
جدول رقم ( :)07مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني لعام
( )2212-2229و(.)2211-2212
الرقم

Rank
2010-2011

المؤشرات

25

Rank
2009-2010

استخدام مؤسسات األعمال

71

57

2.04

مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا

29

24

2.04

القدرة عمى االبتكار

96

74

2.03

مدى استخدام شبكة االنترنت التجارية

79

55

2.01

طمبات تسجيل البراءات في المكتب الوطني

64

-

444

-

84

82

41

-

64

-

4

4041

2.06

4044

2.08

طمبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية لمممكية
الدولية()WIPO

18

الصادرات التكنولوجية المتقدمة

19

أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات والمنتجات
الجديدة
أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية
الجديدة

وفي ىذا المؤشر تراجع مستوى الرضى لقطاع األعمال عن مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا فقد تراجعت
المرتبة من ( )138/29لعام ( )2211-2212بعد أن كانت ( )133/24لعام (.)2212-2229
كما تراجع مستوى الرضى عن قدرة الشركات عمى االبتكار حيث يظير استطالع الرأي أن القطاع يمجأ لمحصول
عمى التكنولوجيا عبر التراخيص أو تقميد الشركات األجنبية بدال من البحث والتطوير لممنتجات والعمميات
الخاصة.
كما تراجع الرضى عن مستوى استخدام الشركات لالنترنت في النشاطات االقتصادية (مثل عمميات الشراء وبيع
المنتجات وفي التواصل مع الموردين والعمالء).في حين تظير النتائج التي وردت في مسح استخدام تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية الخاصة ()2228


20

ما يمي:

نسبة أجيزة الحاسوب المربوطة عمى االنترنت في المنشآت االقتصادية الخاصة ()%71.4
))WIPO) World Intellectual Property Organization(www.wipo.int
)Authors’ calculation; United Nations COMTRADE database (accessed in December 2010

20هسح استخذام تكٌىلىجيب الوعلىهبث والتصبلث في الوٌشآث القتصبديت ) ، (2008هع األخذ بعيي العتببر أى األرقبم أعالٍ
للوٌشآث القتصبديت التي يبلغ عذد هىظفيهب ( 5هىظفيي وأكثز).

26

18

19



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



نسبة المنشآت االقتصادية الخاصة التي تستخدم التجارة االلكترونية ()%12



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

ىذا وقد تم إضافة مؤشرين ألول مرة فيما يتعمق بعدد طمبات تسجيل براءات االختراع لدى المكتب الوطني وعدد
براءات االختراع الدولية لدى المنظمة العالمية لمممكية الفكرية.
ىذا ولم يسجل خالل عام ( )2212أي طمب من األردن مقارنة بطمب واحد لعام ( .)2229في حين زادت

إيداعات البراءات الدولية بناء عمى معاىدة التعاون بشأن البراءات التي تديرىا ( )WIPOبنسبة  %4.8في سنة
 ،2212مع معدل نمو مرتفع من الصين ( ،)%56.2+وجميورية كوريا ( ،)%22.5+واليابان (،)% 7.9+
يقابمو أداء متباين في البمدان األوروبية وانخفاض متواصل في الواليات المتحدة األمريكية ( .)%1.7-وتشير
البيانات المؤقتة إلى إيداع(  )162 229طمب براءة دولي سنة  2212بالمقارنة مع إيداع ( )155 398طمب

سنة  ،2229في حين تم تسجيل ( )22طمب براءة اختراع (محمي) لعام ( )2212مقارنة ( )5طمبات لعام
(.21)2211
وفيما يتعمق بالصادرات القطاعية ،مجموع عائدات قطاع تكنولوجيا المعمومات قد وصمت إلى  731.84مميون
دوالر في  2212مقابل  894.98مميون دوالر خالل  2229أي تراجع نسبتو تتجاوز الى  18بالمئة.
أما عائدات القطاع من الصادرات فتراجعت بنسبة طفيفة لم تتجاوز ال  3.5بالمئة ,حيث وصمت إلى مستوى

 222.2مميون دوالر في  2212مقابل  229.5مميون دوالر في  ، 222922وفي مجال تحفيز قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات فقد قامت الحكومة بتشجيع الصادرات من خالل إعفاء خدمات القطاع المصدرة من
ضريبة الدخل:
•

تفعيل إعفاء صادرات القطاع من ضريبة الدخل بنسبة  %122لألعوام  2223ولغاية .2227

•

شمل جميع الخدمات المصدرة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتعاقد الخارجي ضمن إعفاء

•

تمديد إعفاء صادرات الخدمات عامة من ضريبة الدخل بنسبة  %122لما بعد .2215

أرباح صادرات الخدمات من الضريبة كميا.
•

إضافة "خدمات تكنولوجيا المعمومات المقدمة من الشركات" إلى الخدمات البالغ عددىا ( )5المستثناة
من اقتطاع ما نسبتو  %5من قيمة بدل الخدمة.

•

إتباع موقع تقديم الخدمات االلكترونية المقدمة عمى شبكة االنترنت بالموقع الجغرافي لمعميل المستفيد
منيا وبذلك تعتبر أي مبيعات لعمالء خارج المممكة (صادرات).

كما أن قانون االستثمار الجديد لسنة  2212انعكس بشكل ايجابي عمى عدد من المؤشرات ذات العالقة ،والذي
ألغى قانون تشجيع االستثمار رقم ( )16لسنة  1995وقانون االستثمار رقم ( )68لسنة  2223حيث منح
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www.mit.gov.jo
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المشاريع عدة مزايا واعفاءات اضافية ،ويحسب لو إنشاء النافذة االستثمارية لتكون المكان الموحد لترخيص
األنشطة االقتصادية ومراجعة وتبسيط إجراءات الترخيص.
وفي إطار انجازات الحكومة االلكترونية فقد تم االنتياء من انجاز الخدمات /المشاريع التالية خالل عام ،2212
إال أن نقص التمويل وقمة الكوادر البشرية المؤىمة ونقص التوعية والترويج بأىمية البرنامج من أىم التحديات
التي تحول دون التقدم في إطالق ونشر خدمات جديدة:23


بوابة الدفع االلكتروني-المرحمة األولى



نظام ربط األنظمة والخدمات الشامل()ESB



أطالق خدمة إصدار شيادة عدم المحكومية لمحكمة غرب عمان



االنتياء من مشروع دائرة المكتبة الوطنية



مشروع تنقيح قواعد بيانات وتطوير تطبيقات دائرة ترخيص السواقين والمركبات

كما تم االنتياء من انجاز الخدمات  /المشاريع التالية خالل العام :2211


االنتياء من خدمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات



إطالق خدمة رخص المين الكترونيا

أما فيما يتعمق بالمؤشرين أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات والمنتجات الجديدة وعمى النماذج
التنظيمية الجديدة فقد احتل األردن المراتب ( )138/74و( )138/62عمى التوالي وفييا يتم استطالع رأي قطاع

األعمال بأثر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى خمق خدمات ومنتجات جديدة إضافة الى فرصة خمق
أشكال تنظيمية جديدة كفرق العمل االفتراضية والشبكات التجارية االفتراضية والعمل عن بعد.24

 .3.3المؤشر الرئيسي ( :)3مؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي
يضم مؤشر استخدام الحكومة االلكتروني أربعة مؤشرات فرعية احتل األردن في ثالثة منيا نفس المراتب
لمعاميين ( )2212-2229و( )2211-2212وىي مؤشر نجاح الحكومة في تعزيز والترويج لقطاع تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ومؤشر الخدمات الحكومية االلكترونية ومؤشر المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مالئمة
المواقع الحكومية في توفير الخدمات والمعمومات حيث كانت مرتبتو فييا ( )21و ( )22و ( )41عمى التوالي.
في حين تراجع أداؤه في المؤشر الفرعي المعني بمدى استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة

الحكومية ،كما تم حذف المؤشر الفرعي المعني بمدى توفر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الدوائر
الحكومية ليذا العام ( )2211-2212حيث كانت مرتبتو لمعام الماضي ( )133-46( )2212-2229مما كان

وراء تقدم المؤشر الكمي استخدام الحكومة االلكتروني ليذا العام.
جدول رقم ( :)08مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام الحكومة االلكتروني لعام ()2212-2229
و (.)2211-2212
23بزًبهج الحكىهت اللكتزوًيت ،وسارة التصبلث وتكٌىلىجيب الوعلىهبث2211،
Virtual teams, remote working, tele-commuting.etc
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24

Rank
2010-2011

Rank
2009-2010

33

38

21

21

3.02

مؤشر الخدمات الحكومية االلكترونية

22

22

3.03

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية

14

31

14

41

المؤشرات

الرقم

استخدام الحكومة

3

نجاح الحكومة في تعزيز والترويج لقطاع تكنولوجيا المعمومات

3.01

واالتصاالت

المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مالئمة المواقع الحكومية في

3.05

توفير الخدمات والمعمومات

يعد ىذا المؤشر من أفضل المؤشرات ليذا العام ،حيث تعمد الحكومة ممثمة بو ازرة اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات إلى قياس مدى اإلستخدام لموارد اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في قطاعات متعددة بيدف تعزيز
اإلستخدام وتحسين البنية التحتية ما أمكن وحسب الموارد المتاحة ،حيث تقوم الحكومة بتوفير معمومات وبيانات
إحصائية دقيقة حول قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد عن طريق تنفيذ عدد من المسوحات بيدف
مساعدة صانعي القرار عمى وضع سياسات واستراتيجيات سديدة واطالق مبادرات تساىم في رفع سوية القطاعات

وجذب االستثمار والمساىم ة في تعزيز ورفع تنافسية المممكة مثل :مسح الشركات العاممة في قطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات ومسح األسر لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد ومسح القوى العاممة لقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والبريد كما تعمل حاليا وبالتعاون مع وزار التربية والتعميم ومبادرة التعميم
األردنية بإجراء مسح متخصص األول من نوعو لقياس انتشار واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في
المدارس ،بيدف االطالع عمى مدى جاىزية والى أي حد يتم توظيف واستخدام ىذه التكنولوجيا في المدارس ،

إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة تساعد صانعي القرار في اتخاذ الق اررات السميمة بما يدعم زيادة انتشار
واستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المدارس ،وأما عن القطاعات األخرى ،فتقوم.
ىذا وقد تم تطوير قاعدة بيانات إلكترونية باستخدام برنامج خاص وأطمق عمييا  ICT Info Jordanلتضم

قاعدة البيانات المؤشرات األساسية والبيانات المتوفرة ،بيدف توفير المعمومة بشكل مباشر وميسر لكل
المؤسسات الدولية والمحمية التي يتطمب عمميا الحصول عمى المعمومات الدقيقة .ىذا وقد تم نشرىا عمى الموقع
الرسمي لو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات (.)www.moict.gov.jo
وفيما يتعمق بالحكومة االلكترونية فقد تم االنتياء من المشاريع  /الخدمات اإللكترونية التالية:


إطالق مشروع بوابة الدفع االلكتروني.
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إطالق خدمة إصدار شيادة عدم المحكومية إلكترونيا https://ncrc.moj.gov.jo



مشروع تنفيذ خدمات تنقيح البيانات وتطوير التطبيقات في إدارة ترخيص السواقين والمركبات.



مشروع بناء نظام تمقي الشكاوى الحكومية وتفعيمو من خالل مركز االتصال الوطني.



إطالق خدمة إصدار وتجديد رخص المين إلكترونيا.



مشروع نظام ربط األنظمة والخدمات الشامل ونظام إدارة إجراءات العمل (.)ESB



تم االنتياء من ربط  54مؤسسة حكومية عمى الشبكة الحكومية اآلمنة (.)SGN



تجييز البنية التحتية لممكتبة الوطنية وحوسبتيا

كما قامت الحكومة مع بداية عام  2211ممثمة بو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بإطالق وتنفيذ حممة
ترويجية لخدمة بوابة الياتف النقال لمحكومة االلكترونية حيث تيدف إلى توفير الخدمات الحكومية لممواطنين من
خالل قنوات اتصال مختمفة ومن أىميا خدمة الياتف النقال باعتبارىا األكثر انتشا ار بين مختمف شرائح المجتمع
المحمي ،بالتعاون والتنسيق مع مزودي خدمات االتصاالت في القطاع الخاص ( زين ،اورانج ،امنية) ،كما يتم

العمل حالياً عمى إطالق حممة ترويج مركز االتصال الوطني تستيدف جميع فئات المجتمع لتعريفيم بمركز
االتصال وخدمة الشكاوى.25

25دائزة تزويج التصبلث وتكٌىلىجيب الوعلىهبث ،وسارة التصبلث وتكٌىلىجيب الوعلىهبث2211،
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رابعا :النتائج والتوصيات:
جاءت مرتبة األردن ليذا العام ( )52من أصل ( )138دولة ،حيث كانت مرتبتو لمعام الماضي 2229-2228

( )44من أصل ( )133دولة ،حيث تراجع أداؤه ستة مراتب ،وكانت نتائج األردن في المؤشرات الرئيسية عمى
النحو التالي :مؤشر البيئة التكنولوجية ( ،)138/49ومؤشر الجاىزية التكنولوجية ( ،)138/52ومؤشر االستخدام

التكنولوجي ( .)138/53كما احتل األردن المرتبة ( )7من بين الدول العربية المشاركة وعددىا ( )14دولة،
وباستطالع التقرير وأىم النتائج كانت المالحظات والتوصيات التالية:
 .Aجاءت مرتبة األردن ضمن أغمبية المؤشرات متراجعة ليذا العام في كافة المؤشرات الرئيسية ،عمماً بأن

( )5دول دخمت ألول مرة في ىذا العام إال أنيا جاءت جميعيا متأخرة عن األردن ،وبذلك فإنيا لم تؤثر
عمى مرتبة األردن بشكل مباشر.

أداء ليذا العام ( )2211-2212بين كافة المؤشرات الفرعية وىي
 .Bجاءت المؤشرات الفرعية التالية األقل ً
بالترتيب :مؤشر الواردات من الكمبيوتر ،االتصاالت وخدمات أخرى (من  %الواردات) (،)138/115
ومؤشر إنفاق الشركات عمى البحث التطوير ( ،)138/115ومؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة ( 3G-

 ،)138/112()dataومؤشر رسوم االشتراكات الشيرية لمخط الثابت بمؤسسات األعمال
(،)138/125والمؤشر المعني بحرية الصحافة()138/125
 .Cلقد جاءت معظم المؤشرات الفرعية التي يتم الحصول عمييا من خالل المسح الميداني والذي يعتمد
آراء ومالحظات متخذي القرار ورجال األعمال في الدول المشاركة ،ويتم توزيعو وجمعو سنوي ًا في

األردن من قبل و ازرة التخطيط والتعاون الدولي /فريق التنافسية متراجعة ىذا العام مقارنةً بالعام
الماضي ،وفي ىذا السياق ،فإنو يوصى بما يمي:

 .1مراجعة العينة والفئة المستهدفة :بيدف ضمان شموليتيا وتمثيميا لكافة القطاعات
االقتصادية مع مراعاة تحديثيا والمجوء لممعنيين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

(و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،جمعية إنتاج ،أو غيرىا) لموصول إلى العينة
الشاممة والممثمة لمقطاع ،وذلك تأكيدا عمى ما يمكن أن تعكسو العينة الممثمة وذات العالقة
المباشرة بالقطاع من تزويد البيانات واستطالع أراء المعنيين وتسميط الضوء عمى أىم نقاط

القوة والضعف والوقوف عند أىم المبادرات والمشاريع الناجحة أو تمك التي تبدو بحاجة لمزيد
من الدعم أو التوجيو والمراجعة.
 .2التأكد من نوعية المعمومات والبيانات الكمية :بشكل عام ،تعتمد مرتبة األردن في تقارير
التنافسية العالمية بشكل أساسي ومباشر عمى نوعية المعمومات والتي يتم تزويدىا لمجيات

الدولية بالتزامن مع إعداد التقرير من قبل المنتدى االقتصادي العالمي ،وىذا يتطمب التعاون
المستمر مع كافة المعنيين في القطاعات االقتصادية لتوفير أحدث وأدق البيانات التي تعكس
الواقع في تمك القطاعات ،حيث أن ىنالك العديد من المؤسسات الوطنية التي تنتج وتصدر

تمك البيانات بشكل دوري.
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 .3الوعي والفهم لدى المستتجيبين :التأكد من فيم المستجيبين إلستبانة االستطالع وأىم البنود
فييا ،إضافةً إلى المفاىيم والمصطمحات الواردة فييا ،كما أنو من الضرورة بمكان رفع الوعي
لدييم بأىمية اإلجابة الموضوعية لعكس الصورة الحقيقية عن تنافسية اإلقتصاد الوطني.

 .Dأىمية دراسة األثر لإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات :من الجدير بالذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا
المعمومات ( )GITRقد استحدث ليذا العام ( )2211-2212ثالثة مؤشرات جديدة ىي( :أثر

االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى توفر الخدمات األساسية (مؤشر استخدام األفراد) ،وأثر

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى الخدمات والمنتجات الجديدة (مؤشر استخدام مؤسسات

األعمال) ،وأثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية الجديدة (مؤشر استخدام

مؤسسات األعمال) ،مما يشير إلى التوجيات والميول العالمية لقياس ودراسة األثر المترتب عمى
توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في مختمف القطاعات االقتصادية والنتائج المترتبة عمى
ذلك من مختمف النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،وفي ذات السياق ،فقد قامت و ازرة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بإجراء دراسات تعنى بتقييم األثر االقتصادي لقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات عمى االقتصاد األردني وعمى عدد من القطاعات االقتصادية المختارة وىي:

قطاع التعميم وقطاع الصحة وقطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع الوساطة المالية ،والتي خمصت
إلى عدد من المؤشرات الميمة عمى المستوى اإلقتصادي منيا عمى سبيل المثال :مساىمة قطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الناتج المحمي اإلجمالي لمعام  2228والتي بمغت %14.1
( %9.5مساىمة مباشرة لمقطاع و %4.6مساىمة غير مباشرة في القطاعات األخرى) ،مما يؤكد عمى
ضرورة االستمرار في إعداد دراسات األثر وتعظيم الفائدة منيا ونتائجيا.
 .Eنشر المنتدى االقتصادي العالمي نتائج التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات ( )GITRليذا العام

( )2211-2212باستخدام تقنية ( )Dev-Infoوذلك إلتاحة الفرصة لمستخدمي قاعدة البيانات
الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت االستفادة من كم البيانات الكبيرة والمتواجدة لدى
المنتدى ،ىذا وقد قامت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات باستخدام نفس التقنية الفنية (Dev-

 )Infoفي مجال إصدار ومعالجة البيانات الخاصة بالقطاع مما يعكس انسجام نيج الو ازرة واالتجاىات
العالمية في معالجة البيانات وتوحيد الجيات المعتمدة إلصدارىا.
 .Fبالرغم من الجيود المبذولة في مجال رفع كفاءة وجاىزية قطاع تكنولوجيا المعمومات وعمى مختمف
المستويات وتوحيد الجيود نحو أىداف محددة (عن طريق الخطة اإلستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا

المعمومات واالتصاالت ( ،) )2211-2227إال أن مرتبة األردن التنافسية قد تراجعت ليذا العام ،مما

يستدعي التركيز عمى حجم الجيود المبذولة بالمقارنة بنسب االنجاز المرتفعة التي تحققيا الدول

المشاركة في التقرير واالتجاىات العالمية نظ اًر لما يتسم بو قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من

ديناميكية ذات وتيرة مرتفعة .

 .Gوبشكل عام ،فال بد من التركيز عمى رفع كفاءة البنية التحتية وتوظيف موارد تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت في مختمف القطاعات االقتصادية من خالل زيادة انتشار التجارة االلكترونية والسعي
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لالستمرار بتطبيق ما جاء في اإلستراتيجية الوطنية لمتجارة االلكترونية ( )22122-2228إضافة لنشر
الوعي بأىمية استخداميا األمر الذي يعزز ويرفع من جاىزية واستخدام مؤسسات األعمال لتكنولوجيا
المعمومات واالتصال.
 .Hضرورة نشر الوعي بأىمية البحث العممي والتطوير واالبتكار وايجاد المزيد من الدعم لمؤسسات
المعنية بالبحث ،وتعزيز الثقة بين القطاعين الخاص والعام ،والتأكيد عمى مدى أىمية تعاون الصناعة
والجامعات والييئات العممية في مجال البحث والتطوير ونشاطات االبتكار ،إضافةً إلى تحسين قدرة
القطاعات االقتصادية عمى تبني واستيعاب التكنولوجيا الحديثة.

 .Iضرورة التركيز بشكل مستمر عمى تحسين البيئة اإلستثمارية بيدف فتح األبواب لجذب المزيد من
االستثمارات األجنبية لتوفير التمويل لغايات تحقيق األولويات عمى المستوى القطاعي ،إضافةً إلى دعم

المشاريع الريادية التي تساىم في الوصول إلى مجتمع معموماتي والنيوض بقطاع تكنولوجيا المعمومات

واالتصاالت.
 .Jأىمية تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لمخدمات االلكترونية ونشر الوعي بأىمية استخدام الخدمات
االلكترونية وأىمية توظيف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الخدمات األساسية ،والذي من شأنو
تعزيز تنافسية القطاع وتحفيز اإلستخدام اإللكتروني لدى األفراد والمؤسسات.
 .Kضرورة التركيز عمى زيادة المحتوى االلكتروني الرقمي والمحمي وتعزيز التطبيقات التقنية التي من
شأنيا جذب المجتمع المحمي لزيادة استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.
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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 خالل البيانات
اإلحصائية المتوفرة لدى البنك الدولي ،واتحاد االتصاالت الدولي ،واليونسكو.
 المعمومات النوعية ( :) Soft Variablesوىي المعمومات التي يتم الحصول عمييا من خالل المسح
الميداني الذي يعتمد آراء ومالحظات 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 ( )138دولة  -عمى تقييم مؤشر جاىزية الدولة

لممشاركة في واالستفادة من التطورات الحاصمة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت

() )Networked Readiness Index (NRIوذلك عمى ثالثة مستويات رئيسة وىي :مستوى األفراد،
ومستوى مؤسسات األعمال ،والمستوى الحكومي ،واعتماده عمى ثالثة مؤشرات رئيسية وىي :مؤشر البيئة
التكنولوجية ومؤشر الجاىزية االلكترونية ومؤشر االستخدام التكنولوجي.
 يعتمد مؤشر ( ) NRIفي احتسابو عمى ثالثة مؤشرات رئيسة ،حيث أنو باإلمكان قياس مدىتزايد أو تناقص الفجوة الرقمية بين الدول من خالل 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

أوالا :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 ثالثة 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 العالقة 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 الالزم 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 ثالثة مؤشرات فرعية ىي:
 مؤشر جاىزية األفراد ) :(Individual Readiness Sub indexويقيس مدى جاىزية أو قدرة األفرادلالستفادة 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 -لالستفادة 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 خالل 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.
ثالث ا :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 ثالثة 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 ( :)0القائمة الرئيسية لمرتبة األردن التنافسية
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