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أوالً :خمفية عامة
 .2نبذة عامة عن التقرير
يصدر تقرير تكنولوجيا المعمومات العالمي منذ أكثر من عقد بيدف قياس مدى تطور قطاع اإلتصاالت

وتكنولوجيا المعمومات وتقييم أثره عمى زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية ،ويأتي التقرير كأحد
المنشورات والدراسات اليامة في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى المستوى العالمي وثمرة لمتعاون
بين المنتدى اإلقتصادي العالمي ( )WEFومنظمة  ،INSEADكما ييدف التقرير إلى قياس المحركات والدوافع
األساسية لتطوير القطاع ومدى أثرىا اإلقتصادي واإلجتماعي ،ويعد أداة لصانعي القرار لمتابعة نقاط قوة
وضعف اإلقتصاد عمى المستوى الوطني إضافة إلى إجراء المقارنات لنفس الغاية ،حيث تمثل الدول المشاركة

في التقرير -وعددىا  142دولة ليذا العام  -2012ما نسبتو  %98من الناتج اإلجمالي العالمي بحسب التقرير.
وفي ذات السياق ،تأتي دراسة مرتبة األردن في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعمومات بشكل سنوي لتعكس تحميال
ألداء األردن في المحاور الرييسية والمتغيرات التي يبنى عمييا المؤشر العام في التقرير ،مؤشر الجاىزية الرييسي
( ،)Networked Readiness Indexإضافة إلى متابعة أداء األردن في المؤشرات الفرعية المكونة لكل محور

بما يتيح – ما أمكن -تحديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسين ألخذىا بعين اإلعتبار ضمن الخطط العممية
ومتابعة تنفيذىا من قبل المعنيين ،يقدم ىذا التحميل دراسة ألداء األردن المحاور والمؤشرات الفرعية ليذا العام
 2012-2011بالمقارنة مع العام الماضي  2011-2010وربطيا بأبرز األنشطة والمشاريع ذات العالقة في
محاولة لتحديد أسباب التراجع أو التقدم في األداء وتقييم آراء قادة األعمال من القطاع الخاص التي تعتبر

المدخل األىم لنتايج التقرير إلى جانب البيانات واإلحصاءات ،ويأتي الجزء األخير عمى ذكر أىم النتايج

والتوصيات.

 .3منهجية التقرير
يتضمن التقرير تصنيف الدول ضمن مؤشر الجاىزية الرييسي ( ،)Networked Readiness Indexحيث بمغ
عدد الدول المشاركة ليذا العام ( )142دولة ،جاء األردن في المرتبة ( )47من بين الدول المشاركة ،مقارنةً

بالمرتبة ( )50من أصل ( )138دولة شاركت العام الماضي ( ،)2011-2010ويكون بذلك األردن قد تقدم ()3
مراتب وبقي ضمن أفضل ( )50دولة عمى المستوى العالمي ،وقد تم ضم كل من ىاييتي واليمن وبميز وسورينام

لتقرير ىذا العام والتي احتمت جميعيا مراتب متأخره عن األردن ،كما خرجت ليبيا من التقرير ليذا العام بسبب
عدم توفر المسوحات والبيانات الكافية.
يتضمن مؤشر الجاىزية الرييسي ( )NRIفي ىذا العام  2012-2011أربعة مؤشرات رييسية ،يتم تحميل أداء
بناء عمييا ومن ثم تصنيفيا وىي :مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاهزية االلكترونية ومؤشر
الدول ً
االستخدام التكنولوجي ومؤشر األثر ،يبين الشكل أدناه المحاور األساسية التي تدخل في احتساب مؤشر
الجاىزية الرييسي (.)NRI

2

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

*
**

*
**

كما يشير الشكل أعاله ،فقد تم إعادة ىيكمة مؤشر الجاىزية الرييسي ) )Networked Readiness Indexليشمل

محور جديد ومؤشرات رييسية جديدة ،إضافة إلى تقييم ىيكمية المؤشرات الفرعية واعادة توزيعيا حسب المؤشرات
الرييسية ،حيث سيأتي القسم التالي عمى ذكر أىم ىذه التعديالت.

 .4التعديالت لهذا العام :3123-3122
يشيد العالم تغييرات ومستجدات سريعة في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ،كالتحول من خدمات
صوتية إلى خدمات تدعميا الشبكات المتكاممة لإلتصاالت المتنقمة ،واإلنتقال من مراكز خدمات تقميدية إلى

الحوسبة السحابية ،وغيرىا من التقنيات الجديدة مثل خدمات الموبايل عريض النطاق ،لذا تتم مراجعة منيجية
قياس أداء الدول في إنتشار وأثر تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت بشكل دوري ،ونتيجة ليذه المراجعات فقد
تمت إعادة تقييم ىيكمية مؤشر الجاىزية الرييسي ( )NRIباإلستعانة بخبراء وفنيين وصناع قرار وممثمي صناعة
تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت ،وتم وضع إطار عمل جديد ليذا العام  ،2012-2011وىو بشكل موجز
كاآلتي:
3

 .1تضمين محور جديد وىو محور األثر ،ويشمل قياس أثر انتشار واستخدام تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت عمى كل من االقتصاد والمجتمع ،عمى الرغم من أن قياس أثر تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت ىي عممية معقدة إال أن ىذا المحور تم تصميمو ليشتمل عمى أكبر قدر ممكن من
اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

 .2إعادة صياغة وتصنيف المؤشرات األساسية ضمن محور الجاىزية التكنولوجية ،حيث أصبحت
البنية التحتية والمحتوى الرقمي ،والقدرة عمى دفع التكاليف ،والميا ارت بدال من جاىزية األفراد
والمؤسسات والحكومو ،وذلك تماشيا مع مجاالت العمل الرييسية التي تؤثر عمى السياسة العامة

بحسب التقرير.

 .3التعديل عمى ىيكمية المؤشرات ضمن محور البيية التكنولوجية حيث تم تغيير إسم مؤشر "بيية
السوق" إلى "بيية األعمال واإلبتكار" وتغيير إسم مؤشر "البنية التحتية" إلى "جاىزية البنية التحتية
والمحتوى اإللكتروني" إضافة إلى نقمو إلى محور الجاىزية التكنولوجية.
 .4اعادة تصنيف لممؤشرات ذات العالقة المباشرة بمحور األثر التكنولوجي ،وذلك بنقميا من محور
اإلستخدام التكنولوجي لمحور منفصل جديد ىو محور األثر التكنولوجي.
 .5تحديث المؤشرات الفرعية بما يتناسب مع التغييرات حيث تمت إضافة مؤشرات فرعية جديدة والغاء
مؤشرات قديمة أخرى إضافة إلى نقل بعضيا اآلخر بين المحاور وقد تم توضيح ىذه التحديثات
في الجداول التالية.

 .5مصادر البيانات
يعتمد التقرير في تحميمو لتنافسية الدول المشاركة عمى مصدرين من البيانات وىما (الممحق رقم ( :)1يبين
منيجية التقرير بشيء من التفصيل):
 -البيانات الكمية ( ،(Quantitative Dataوالتي يتم جمعيا من خالل النشرات اإلحصايية 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 بطريقة منيجية من قبل خبراء المنتدى
حيث يتم اختيار عينة المستجيبين ً
االقتصادي ،حيث تقوم و ازرة التخطيط والتعاون الدولي بيذا االستطالع سنوياً من خالل فريق التنافسية
الوطني ،سيتم اإلشارة لممؤشرات التى تعتمد عمى البيانات النوعية (استطالع الرأي) بـ(*) عند اسم
المؤشر في كل جدول.
4

5

ثانياً :األردن في التقرير لعام  :3123-3122المحاور والترتيب عربياً
 .2ترتيب األردن العام في محاور التقرير
يتضمن مؤشر الجاىزية الرييسي ( )Networked Readiness Indexأربعة محاور رييسية ،يبين الجدول ()1

مرتبة األردن في المحاور األربعة الرييسية ليذا العام ( )2012-2011من بين الدول المشاركة وعددىا ()142
إضافة إلى مرتبة األردن في العام الماضي ( )2011-2010ألغراض مقارنة األداء عمى مستوى المحاور.
جاء األردن في المرتبة ( )47من بين الدول المشاركة ( )142مقارنةً بالمرتبة ( )50من أصل ( )138دولة

شاركت العام الماضي ( ،)2011-2010ومع أن الترتيب العام قد تقدم ( )3مراتب ،إال أن الترتيب عمى مستوى

المحاور والمؤشرات الفرعية لم يكن بذات التوجو لكافة المحاور والمؤشرات الفرعية ،فعمى سبيل المثال ،شيد
محوري الجاىزية اإللكترونية والبيية التكنولوجية تقدما في أداء األردن إضافة إلى المؤشر الرييسي بيية األعمال
واإلبتكار (بيية السوق سابقا) والذي تقدم ( )14مرتبة بين العامين المشار إلييما إال أن تراجعا جاء في المؤشر
الفرعي البيية التشريعية والتنظيمية وبمؤشر اإلستخدام التكنولوجي ،حيث سيأتي الحقا ذكر كافة المؤشرات
الفرعية بشكل تفصيمي.

جدول رقم ( :)3مرتبة األردن في المحاور األربعة الرييسية لمعامين ( )2011-2010و (.)2012-2011
الترتيب من بين الدول المشاركة

الترتيب من بين الدول المشاركة

( 038دولة)

( 040دولة)

محور البيية التكنولوجية

49

84

محور الجاىزية التكنولوجية

52

84

محور االستخدام التكنولوجي

53

55

المحور الرئيسي

0200-0202

0200-2011

محور جديد
محور األثر

1

-

ٌ 1ذخم انتقشٌش كًحىس يُفصم ألول يشة.

6

54

 .3األردن بين الدول العربية المشاركة
أما عمى مستوى الدول العربية المشاركة ،فقد شارك ليذا العام ( )14دولة عربية ،جاء األردن في المرتبة ()6
بين الدول العربية مقارنة بالمرتبة ( )7في العام الماضي متقدما عمى تونس التي تراجعت  15مرتبة بشكل عام

كما يبين الجدول (.)3

جاءت البحرين بالمرتبة األولى بين الدول العربية المشاركة بالمرتبة ( 142 /27دولة) بينما احتمت اليمن المرتبة
األخيرة ( 142/141دولة) من بين الدول العربية المشاركة ،وتجدر اإلشارة إلى أن اليمن ىي أحد الدول التي
اشتركت حديثا في التقرير بينما تم استبعاد ليبيا لعدم توفر المعمومات الكافية.
جدول رقم ( :)4ترتيب األردن ضمن الدول العربية المشاركة لعام (.)2012-2011
الترتيب

عربياً (من بين

الدول العربية

 04دولة )

الترتيب (من بين
 040دولة)

1

البحرين

74

7

قطر

74

3

اإلمارات العربية

33

8

المتحدة
السعودية

38

5

عمان

83

6

األردن

47

4

تونس

53

4

الكويت

27

9

مصر

49

13

المغرب

91

11

لبنان

95

ترتيب األردن من بين  14دولة عربية في المحاور
الرئيسية

محور البيية التكنولوجية

6

محور الجاىزية التكنولوجية

4

17

الجزاير

114

محور االستخدام التكنولوجي

7

13

سوريا

179

محور األثر

7

18

اليمن

181

7

ثالثاً :األردن في التقرير لعام  :3123-3122المؤشرات الرئيسية والفرعية
تبين الجداول التالية مرتبة األردن في كل من المؤشرات الفرعية المكونة لممؤشرات الرييسية أعاله ،كما تشتمل
عمى المؤشرات الجديدة التي تم إضافتيا ليذا العام ( ،)2012-2011إضافة لمقارنة األداء مع العام الماضي
لكن مع بعض التحفظات نظ ار لحجم التغييرات ليذه السنة.
يشتمل الممحق رقم ( )2عمى الممف الخاص باألردن والذي يبين كافة المؤشرات المدرجة في التقرير إضافة إلى
ترتيب األردن في كل منيا ،حيث يبين ىذا القسم شرحاً تفصيمياً لمرتبة األردن عمى مستوى المحاور و المؤشرات
الرييسية والفرعية التي تعكس أداء األردن وترتيبو لعام (.)2012-2011

المحور ( :)2محور البيئة التكنولوجية
يضم مؤشرين رييسيين وىما :المؤشر الرئيسي ( :)2بيئة األعمال واإلبتكار (الذي يكافئ مؤشر بيية السوق في
التقارير السابقة) ،والمؤشر الرئيسي ( :)0البيئة التشريعية والتنظيمية.

احتل األردن المرتبة ( )48من أصل ( )142دولة مشاركة ليذا العام ( ،)2012-2011مقارنة بالمرتبة ( )49من

أصل ( )138دولة لعام ( ،)2011-2010وذلك يعود لمتقدم الممحوظ في مؤشر بيية األعمال واإلبتكار ،في
حين تراجع في مؤشر البيية التشريعية والتنظيمية ،وسيأتي ذكر المؤشرات الفرعية المكونة ليذين المؤشرين
الرييسيين تباعا.

جدول رقم ( :)5مرتبة األردن في محور البيية التكنولوجية والمؤشرات الرييسية لمعامين  2011-2010و-2011
.2012

الترتيب

الرقم

الترتيب
2010-2011/138

المؤشرات

20002010/140

البيئة التكنولوجية

49

48

1

بيية األعمال واإلبتكار (بيية السوق سابقا)

57

43

7

البيية التشريعية والتنظيمية

43

54

المؤشرات الرئيسية التي تم نقلها إلى محور آخر أو حذفها

1

مالحظات
تم نقل ىذا المؤشر الرييسي إلى محور

بيية البنية التحتية

الجاىزية التكنولوجية وتعديل إسمو ليصبح
"بيية البنية التحتية والمحتوى الرقمي"

8

المؤشر الرئيسي ( :)2مؤشر بيئة األعمال واإلبتكار
يضم ىذا المؤشر ( )9مؤش ارت فرعية ليذا العام كما يبين الجدول رقم ( ،)5واحتل األردن فيو المرتبة ( )43من
أصل ( )142دولة مشاركة ليذا العام ( ،)2012-2011تقدم أداء األردن في عدد من المؤشرات الفرعية وكان
أبرزىا التحسن في مؤشر مجموع معدل الضرايب.
جدول رقم ( :)6مرتبة األردن في المؤشرات الفرعية لمحور بيية السوق لمعامين ( )2011-2010و (-2011
.)2012

المؤشرات

الرقم
0

بيئة األعمال و اإلبتكار (بيئة السوق سابقا)

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

57

43

54

27
87

1.01

مدى توفر رأس المال المغامر*

1.02

مدى توافر أحدث التقنيات*

49

1.03

مجموع معدل الضرايب ( %من الربحية)

38

74

1.04

الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري (عدد األيام)

89

53

1.05

عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط التجاري

42

47

2

المؤشرات الجديدة أو تم نقلها تحت هذا المؤشر الرئيسي
1.02

1.04

1.04

1.39

شدة المنافسو المحمية* (جديد)
معدل اإللتحاق اإلجمالي بالتعميم العالي (نقل من مؤشر
البنية التحتية)
نوعية كميات اإلدارة* (نقل من مؤشر جاىزية األعمال)
المشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة التكنولوجية*

(من جاىزية الحكومة)

المؤشرات الفرعية التي تم نقلها إلى محور آخر أو حذفها

-

38

54

54

43

45

52

43
مالحظات

1

درجة التطور في األسواق المالية

محذوف

7

حالة تطور القطاعات العنقودية

محذوف

3

عبء التنظيم الحكومي

محذوف

8

مدى تأثير الضرايب

محذوف

5

حرية الصحافة

محذوف

 :* 2انًصذس استطالع سأي قبدة األعًبل
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مدى توفر رأس المال المغامر :أشار استطالع الرأي لممدراء التنفيذيين وقادة األعمال إلى صعوبة

حصول الرياديين في قطاع األعمال ممن لدييم مشروعات مبتكرة وتتضمن نسبة مخاطرة عالية عمى

التمويل ،وتشير عالمة األردن في ىذا المؤشر عمى ثبات عالمة األردن بين العامين والتي بمغت
( )2.7وأن جيودا في مجال تمكين الرياديين لم تبذل بشكل خاص ،مما انعكس بشكل واضح عمى
مرتبة األردن من خالل التراجع ليذا العام  2012في التصنيف ( )8مراتب ليصبح ترتيبو ( )62بسبب

تحسن مرتبة بعض الدول األخرى.


مؤشر مدى توافر أحدث التقنيات :تحسنت مرتبة األردن ( )4مراتب ىذا العام  7317ليصبح

بالترتيب  187/87كما أشار قادة األعمال من خالل اإلستطالع إلى توفر أحدث التقنيات بشكل أكبر
في مختمف المجاالت.


مؤشر مجموع معدل الضرائب :يشتمل ىذا المؤشر نسبة مجموع الضرايب من األرباح التجارية ،حيث

تشتمل الضرايب عمى الضريبة الربحية ،وضرايب العمال ،والمساىمات المجتمعية ،وضرايب الممكية،
وضرايب رأس المال وغيرىا ،حيث أصبحت ىذه النسبة لألردن بحسب أرقام البنك الدولي (تقرير
ممارسة األعمال)  74.4مقارنة بالعام الماضي ( ،31.7 )7311-7313مما انعكس عمى مرتبة
األردن وأدى الى تحسن ممحوظ فييا.



مؤشر عدد اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط تجاري :تحسنت مرتبة األردن ىذا العام  2012في ىذا
المؤشر لتصبح ( 142/72دولة مشاركة) ،يشير تقرير ممارسة األعمال في البنك الدولي –مصدر ىذا

المؤشر -إلى انخفاض عدد اإلجراءات الالزمة لبدء النشاط التجاري إلى ـ 7إجراءات والتي تتضمن إي
إجراء أو تعامل بين مؤسسي النشاط التجاري مع أي طرف آخر مثل جيات حكومية أو محامين أو
مدققين ،حيث كان عدد اإلجراءات  8في العام الماضي  2011والتي ارتبطت بمرتبة األردن ( )76من
بين الدول الـ( )138المشاركة ،تجدر اإلشارة إلى أن العديد من الدول تشترك في عدد اإلجراءات نفسيا
لمبدء بالنشاط التجاري فعمى سبيل المثال 18 :دولة في عدد اإلجراءات ( ،)5و 27دولة في عدد

اإلجراءات .6


مؤشر الوقت الالزم لبدء نشاط تجاري (عدد األيام) :يعرف ىذا المؤشر بمتوسط الوقت الالزم عمميا
إلتمام اإلجراءات الالزمة لبدأ النشاط التجاري مقاسا باأليام التقويمية وليس أيام العمل ،فعمى الرغم من

تقميل الوقت الالزم لبدء النشاط التجاري من  13يوم إلى  12يوم حسب تقرير ممارسة األعمال الذي
يصدر من البنك الدولي إال أن تراجع ترتيب األردن من  138/49إلى  142/53يعود إلى تقميل عدد
من الدول لممدة الزمنية الالزمة لبدء النشاط التجاري ،وتجدر اإلشارة إلى تشارك عدد من الدول بنفس

معدل األيام لبدء النشاط التجاري 6 :دول بمعدل  5أيام 8 ،دول بمعدل  6أيام 9 ،دول بمعدل  8أيام.


مؤشر المشتريات الحكومية من المنتجات التكنولوجية المتقدمة :شيد ىذا المؤشر تراجعا لـ 18

مرتبة ،فقد جاء األردن بالمرتبة  187/43مقارنة بالعام الماضي  ،137/52حيث أشار قادة األعمال
إلى أن ق اررات الشراء الحكومية لم تكن بالمستوى المطموب بما يخدم تشجيع اإلبداع التكنولوجي بشكل
عام ،ويعزى ىذا التراجع بشكل أساسي بتخفيض اإلنفاق الحكومي وترشيد اإلستيالك في مختمف
10

القطاعات والتركيز عمى األولويات في اإلنفاق استكماال لسياسة الحكومة بتخفيض عجز الموازنة خالل
األعوام الثالثة الماضية ،وفي ىذا السياق ،ال تتوفر أرقام إجمالية حول اإلنفاق الحكومي من
المشتريات في اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لمقطاع العام ،إال أنو يتم تخفيض موازنات المؤسسات

الحكومية تباعا بحسب دايرة الموازنة العامة.


مؤشر شدة المنافسه المحمية :يأتي ىذا المؤشر انسجاما من أراء قادة األعمال فيما يتعمق بمستوى



وشدة المنافسة في السوق المحمي عمى المستوى الوطني بشكل عام ،حيث تم نقل ىذا المؤشر ليذا
العام ليكون ضمن بيية األعمال واإلبتكار حيث جاءت مرتبة األردن  ،187/38متقدمة عمى دول

جاءت متقدمة عمى األردن في الترتيب العام كقطر ،والسعودية ،واإلمارات ،والبحرين من الدول العربية.
مؤشر معدل اإللتحاق اإلجمالي ما بعد الثانوي (التعميم العالي) ،يقيس ىذا المؤشر نسبة الممتحقين



بالتعميم ما بعد المرحمة الثانوية بغض النظر عن أعمارىم إلى عدد السكان ممن أعمارىم تسمح رسميا

باإللتحاق بالتعميم العالي حسب بيانات اليونسكو ( ،)UNESCOوالتي تشير إلى نسبة التحاق
 %41.8مقارنة بنسبة العام الماضي  %40.7لكن ىذا لم يكن كافياً لتقدم األردن في المرتبة بل

تراجعت المرتبة مرتبة واحدة من بين الدول المشاركة.

بناء عمى استطالع آراء رجال األعمال ،جاءت عالمة
مؤشر نوعية كميات اإلدارة :يأتي ىذا المؤشر ً
األردن ضمن ىذا المؤشر نفسيا لمعامين وىي  3.9من  7.0إال أن مرتبة األردن تراجعت منزلتين من



 139/83في العام الماضي لتصبح  142/85باإلشارة إلى زيادة عدد الدول التي تحسنت عالمتيا.

المؤشر الرئيسي ( :)3مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية
يضم مؤشر البيية التشريعية والتنظيمية ( )9مؤش ارت فرعية لمعام  ،2012حيث ترتبط ىذه المؤشرات الفرعية
بالبيية التشريعية والتنظيمية عمى مستوى اإلقتصاد الوطني وكافة القطاعات بما فييا قطاع اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات .وجاء األردن بالمرتبة ( )142/58ليذا العام  2012مقارنة ( )138/43في العام
الماضي ،ومن المالحظ أن أداء األردن في المؤشرات الفرعية ضمن ىذا المؤشر الرييسي يشير إلى تراجع
المرتبة ضمن معظميا  ،بالرغم من تحسن العالمة في بعض المؤشرات أو عدم تغيرىا في أخرى إال أن تراجع
المرتبة يشير وبشكل أساسي إلى األداء األفضل لمدول األخرى المشاركة.
جدول رقم ( :)7مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البيية التشريعية والتنظيمية لمعاميين ()2011

و(.)2012

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

البيئة التشريعية والتنظيمية

43

58

2.01

فعالية ىييات صياغة واعداد القوانين*

131

113

2.02

القوانين المتعمقة بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا

48

48

الرقم
0

المؤشرات

11

المؤشرات

الرقم

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

المعمومات*
2.03

استقاللية القضاء*

84

89

2.04

كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات*

38

89

2.05

كفاءة اإلطار القانوني في تحدي األنظمة*3

49

24

2.06

حماية الممكية الفكرية*

34

83

2.07

معدل قرصنة البرامج ( %من البرامج المستخدمة)

84

89

2.04

عدد اإلجراءات الالزمة لتنفيذ العقود

43

44

2.09

الوقت الالزم لتنفيذ العقود

131

133

مؤشرات منقولة منه
1

7

مالحظات

مؤشر مستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات الياتف

نقل إلى مؤشر جاىزية القدرة

المتنقل)

عمى تحمل التكاليف
محذوف

حقوق الممكية

وباإلطالع عمى المؤشرات الفرعية وأداء األردن فييا ،تجدر اإلشارة إلى:


مؤشر فعالية هيئات صياغة القوانين :والذي يعنى برأي قادة األعمال في كفاءة البرلمان كييية

تشريعية في صياغة القوانين بالمقارنة مع اليييات المماثمة دولياً ،تراجعت عالمة األردن في المؤشر

حسب اإلستطالع من  2.9إلى  2.8بين العامين  2011و 2012وتراجعت المرتبة  9مراتب نظ ار
لتعزيز الدول األخرى لكفاءة ودور المجمس التشريعي والبرلمان في صياغة القوانين بشكل أكبر من
األردن.


مؤشر حماية حقوق الممكية الفكرية :والتي تشتمل عمى إجراءات مكافحة التزوير ،يحتسب ىذا

المؤشر من استطاع الرأي لقادة األعمال والذي يشير إلى تراجع في عالمة األردن وبالتالي في مرتبتو

نظ ار لعدم وجود أية جيود مميزة في ىذا المجال تم تطبيقيا أو تفعيميا خالل العام المعني في التقرير.

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) | 2009–2010
weighted average.

12



مؤشر استقاللية القضاء :يقيس مدى إستقاللية القضاء عن أي تأثير من أي جية حكومية أو أفراد أو



مؤشر كفاءة اإلطار القانوني لتسوية النزاعات :يقيس ىذا المؤشر مدى قدرة وفعالية اإلطار القانوني

المؤسسات بشكل عام من خالل استطالع الرأي قادة األعمال في القطاعات المختمفة.

في األردن لفض وتسوية النزاعات في القطاع الخاص ،تراجع األردن بالترتيب العام ليذا المؤشر

بحسب استطالع رأي قادة األعمال في القطاعات المختمفة ،والذي يشير إلى تراجع ثقة قادة األعمال
في القطاع الخاص بكفاءة ونجاعة األطر القانونية المعتمدة والمطبقة من قبل الحكومة.


مؤشر مدى فاعمية اإلطار القانوني لمقطاع الخاص في التحدي والتصدي لألنظمة الحكومية :ويشتمل

عمى قدرة شركات القطاع الخاص في الطعن أو تغيير شرعية اإلجراءات التي تتخذىا الحكومة أو

األنظمة الحكومية ،ويأتي األردن متراجعا في العالمة والترتيب العام في ىذا المؤشر بحسب استطالع
الرأي والذي يمكن أن يعزى إلى عدم الثقة باإلطار القانوني من قبل قادة األعمال كما أشير سابقا.



مؤشر معدل قرصنة البرامج :يتم إحتساب ىذا المؤشر من خالل دراسة

) Study 2009 (May 2010والتي يعدىا

Global Software Piracy

Business Software Alliance-International Data

 ،Cooperationفقد حافظ األردن عمى نفس معدل قرصنة البرامج لعام  2009وىو ( )%57والذي
يقاس من خالل البرامج المستخدمة عمى الحواسيب الشخصية بجميع أنواعيا بدون ترخيص كنسبة من
جميع البرامج المحممة وال يشمل البرامج المستخدمة عمى الخوادم ،إال أنو قد تأخر مرتبة واحده نظ ار
لبذل الدول األخرى جيودا أكبر في مجال مكافحة قرصنة البرامج وتطبيق السياسات واإلجراءات التي

من شأنيا التأثير إيجابا عمى أداييا في المؤشر حسب المصدر.


مؤشر القوانين المتعمقة باستخدام تكنولوجيا المعمومات :وبحسب استطالع الرأي لقادة األعمال –

مصدر ىذا المؤشر -لم يشيد أداء األردن أي تغير سواء عمى مستوى العالمة ( 3.9من  )7.0وال
عمى مستوى المرتبة ( )49بين العامين ،ويشير التقرير إلى أىمية دور واضعي السياسات والجيات
المنظمة (اليييات التنظيمية) في مواكبة التطور المستمر في قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
وتطوير المبادئ والقوانين لتمكين استغالل الفرص وتجنب المخاطر وتسييل النمو في القطاع ووضع

القوانين التي تحمي المستيمكين والمواطنين ،وركز التقرير عمى أىمية وضع اإلطار القانوني الذي
يشجع المنافسة واإلبداع من خالل السياسات وازالة العوايق التنظيمية ،ومن النقاط التي أشار إلييا
التقرير تعزيز الوصول إلى المعمومة وخصوصا في المناطق البعيدة من خالل تحفيز اإلستثمار في
البنية التحتية والخدمات وتقديم الحوافز المالية ،وبالتالي يمكن تحقيق التنمية اإلقتصادية المستدامة
وتشجيع اإلبداع من خالل ثالثة عوامل :مراجعة السياسات ،وتقديم الحوافز ،وتشجيع اإلستثمار في

البنية التحتية.


مؤشري عدد إجراءات إنفاذ العقود والمدة الزمنية الالزمة إلنفاذها :يستخدم تقرير ممارسة أنشطة

األعمال كمصدر ليذين المؤشرين لقياس الوقت والتكمفة ،وتعقيد اإلجراءات المرتبطة بحل قضية تجارية

بين شركتين محميتين ابتداء من قيام المدعي بممفات الدعوى حتى لحظة الدفع الفعمي ،ويعرف اإلجراء
بأنو أي تفاعل بين األطراف المتنازعة أو بينيم وبين المحكمة فقد صنف ىذا البند االقتصاديات بناء
13

عمى الكفاءة في عمميات تسوية النزاعات ،واضعا في اعتباره أن تحسين وظايف المحكمة ال يزال
ضروريا لدعم اقتصاد مستقر ،ىذا وقد بقي عدد اإلجراءات الالزمة لحل النزاع التجاري أمام المحكمة
المختصة والوقت الالزم لتنفيذىا مقاسا باأليام التقويمية منذ أن يقرر المدعي رفع دعوى في المحكمة
إلى حين الدفع لممستحق في األردن ليذا العام نفسو مقارنة مع العام الماضي ويبمغ ( )38إجراء والمدة

الزمنية ( )689يوما.

14

المحور ( :)3محور الجاهزية االلكترونية
تقدم أداء األردن ليذا العام لمؤشر الجاىزية االلكترونية حيت احتل المرتبة ( )47من أصل ( )142دولة مشاركة

مقارنةً بالمرتبة ( )52من أصل ( )138دولة لعام ( ،)2011-2010ويضم ىذا المحور ثالثة مؤشرات رييسية
جديدة كما يشير الجدول ( ،)7كما تم إعادة ىيكمة المؤشرات الرييسية السابقة لتتواءم مع المنيجية العامة لقياس

مؤشر الجاىزية الرييسي (.)NRI
جدول رقم ( :)8مرتبة األردن في المحاور الخاصة بالجاىزية االلكترونية لعام (.)2012-2011
المؤشرات

الرقم

الجاهزية االلكترونية

الترتيب

الترتيب

2010-2011
138

2000-2010
140

52

47

مؤشرات رئيسية جديدة
1

جاىزبة البنية التحتية والمحتوى الرقمي

-

49

7

جاىزية القدرة عمى تحمل التكاليف

-

9

3

جاىزية الميارات

-

89

1

جاىزية األفراد االلكترونية

7

جاىزية مؤسسات األعمال االلكترونية

3

جاىزية الحكومة االلكترونية

مؤشرات محذوفة أو منقولة منه

مالحظات

بعض المؤشرات نقمت إلى مؤشر
جاىزية الميارات والقدرة عمى دفع
التكاليف

بعض المؤشرات نقمت إلى مؤشر
استخدام مؤسسات األعمال وبيية
األعمال واإلبتكار
بعض المؤشرات نقمت إلى مؤشر
استخدام الحكومة التكنولوجي وبيية
األعمال واإلبتكار
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 .2.2المؤشر الرئيسي ( :)2مؤشر جاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي
احتل األردن المرتبة ( )142/79ليذا العام ( )2012-2010حيث يحتوي ىذا المؤشر عمى ( )5مؤشرات فرعية
حيث تقدم أداؤه فقط في مؤشر فرعي واحد ىو :إنتاج الكيرباء  ،بينما تراجع في المؤشرات الفرعية األربع
األخرى كما يوضح الجدول أدناه.
جدول رقم ( :)9مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور البنية التحتية لمعامين ( )2011-2010و(-2011

.)2012

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

0

جاهزبة البنية التحتية والمحتوى الرقمي

65

79

1.31

إمكانية الحصول عمى المحتوى الرقمي*

85

53

1.02

نسبة التغطية لشبكات الياتف المتنقل ( %السكان)

84

89

1.03

خوادم االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة

67

73

1.38

سعة اإلنترنت الدولية

23

97

1.35

إنتاج الكيرباء

42

48

المؤشرات

الرقم

مؤشرات محذوفة أو منقوله منه



مالحظات

نقل إلى مؤشر بيية األعمال واإلبتكار

1

االلتحاق بالتعميم العالي

7

نوعية مؤسسات البحث العممي

محذوف

3

توفر العمماء والميندسين

محذوف

8

توفر خدمات البحث والتدريب

محذوف

2

عدد خطوط الياتف 133/نسمة

محذوف

مؤشر إمكانية الوصول الى المحتوى الرقمي (مثل النصوص والمواد السمعية والبصرية والبرمجيات)

من خالل قنوات متعددة (انترنت ،الخط الثابت واالنترنت الالسمكية وشبكة النقال واألقمار

االصطناعية) ،ويشير ىذا المؤشر إلى تراجع في مرتبة األردن ( 50في عام  2012و 45في )2011
بالرغم من التحسن البسيط في عالمة األردن ( 5.3في  2012و 5.2في عام  )2011حسب استطالع

رأي قادة األعمال ،وتجدر 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 توفير المحتوى
الرقمي واتاحتو لممستخدمين كمؤسسات التعميم العالي والبحث العممي.
بالتالي يجب أن تبذل جيود بناءه في مجال توفير المحتوى الرقمي وتوفير الطرق المناسبة لموصول
إليو من قبل مختمف القطاعات اإلقتصادية في األردن ،والتركيز عمى الدراسات التي تخدم وضع
16

السياسات واإلستراتيجيات باستخدام المنيجيات العممية التي تتيح الوصول لممحتوى الرقمي من قبل
كافة القطاعات المعنية


مؤشر نسبة التغطية لشبكات الهاتف المتنقل :يقيس ىذا المؤشر نسبة السكان ضمن التغطية (بغض
النظر إذا كانو مشتركين بالخدمة أم ال) إلى عدد السكان الكمي ،حيث بمغت النسبة ،حسب قاعدة

بيانات اإلتحاد الدولي لإلتصاالت نسخة  %99 ،7311من السكان وىي نفس النسبة لمعام الماضي

 7311-7313لكن تراجعت مرتبة األردن ( 84في  7311إلى  89في  )7317في ىذا المؤشر
لتزايد عدد الدول التي تبمغ نسبة التغطية فييا  %133منيا البحرين من الدول العربية.


مؤشر إنتاج الكهرباء :4تقدم األردن مرتبتين فيما يخص ىذا المؤشر ( 74في عام  2012بالمقارنة بـ

 76في  ،)2011وصل إنتاج األردن لمكيرباء (لعام  2008وىي السنة المرجعية ليذا المؤشر لمعظم
الدول لعدم توفر بيانات أحدث)  .2,365.9كيمو واط في الساعة لمفرد الواحد ،وفيما يخص الدول
العربية تحتل الكويت المرتبة األولى حيث تنتج  20,306.9كيمو واط في الساعة لمفرد الواحد (لعام

.)2008


مؤشر خوادم االنترنت اآلمنة لكل مميون نسمة :حيث تحسن الوضع فعميا من ( 17.1عام -7313

 )7311إلى ( 19.4عام )7317-7311لكنو تراجع  3مراتب بين الدول ( 43في عام )7317
حسب إحصاييات البنك الدولي (.)World Development Indicators Online


مؤشر سعة اإلنترنت الدولية :يقيس ىذا المؤشر مجموع سعات مقاسم اإلنترنت التي توفر السعات
الدولية ،وقد بمغت لمفرد الواحد  kb/s 1.81العام الماضي وارتفعت إلى  6.4 kb/sلمفرد لكنو تراجع

بشكل كبير ( 32مرتبة) (المصدر :اإلتحاد الدولي لإلتصاالت) ،وفي ىذا المجال ،شيدت دول العالم
تقدما سريعا في سعة اإلنترنت الدولية ،فكانت حصة الفرد في ىونج كونج (المرتبة األولى) 776.6
 kb/sلمفرد مما يستدعي استحداث خطط عممية لمتطور في ىذا المجال لتأخرنا الكبير عن الدول
األخرى كما يشير التقرير.

 3.3المؤشر الرئيسي ( :)3جاهزية القدرة عمى تحمل التكاليف
تم استحداث ىذا مؤشر جاىزية القدرة عمى تحمل التكاليف ليضم ( )3مؤشرات فرعية كانت في التقرير السابق
تندرج ضمن محاور أخرى ،وقد تقدم األردن في مؤشر واحد منيا وىو مؤشر التعرفة لمحزم ذات النطاق العريض
الثابتة بينما تراجع في مؤشر التعرفة لميواتف الخموية المتنقمة ،كما تم نقل مؤشر فرعي جديد إليو من البيية
التشريعية والتنظيمية وىو مؤشر مستوى المنافسة في خدمة االنترنت وخدمات الياتف المتنقل حيث احتل األردن

فيو المرتبة ( )142-58كما يوضح الجدول رقم (.)9

4

Sources: The World Bank, World Development Indicators Online (accessed October 10, 2011); US Central Intelligence Agency (CIA), The
)World Factbook (accessed October 11, 2011
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جدول رقم ( :):مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية األفراد لمعامين ( )2011-2010و (-2011

.)2012

المؤشرات

الرقم

جاهزية القدرة عمى تحمل التكاليف

0

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

-

9

مؤشرات جديدة أو منقوله إليه
7.01

التعرفة لميواتف الخموية المتنقمة (من جاىزية األفراد)

77

78

7.07

التعرفة لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة (من جاىزية األفراد)

89

33

1

54

7.03



مؤشر مستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات الياتف المتنقل) (من
البيية التشريعية والتنظيمية)

مؤشر التعرفة لمهواتف الخموية المتنقمة :يشير المؤشر إلى إنخفاض معدل التكمفة لمدقيقة الواحدة من

 3.14$عام  7311-7313إلى  3.15$ىذا العام  ،7317حيث يتم احتساب ىذا المؤشر في
التقرير باستخدام اإلحصاييات والبيانات الصادرة عن اإلتحاد الدولي لإلتصاالت ،إال أن مرتبة األردن

تراجعت مقارنة بالدول المشاركة وعميو تدعو الحاجة لمقارنة تكمفة االشتراكات لمخطوط الخموية مع
معدل الدخل في األردن ووضع السياسات واتخاذ االجراءات بما يخدم القدرة عمى تحمل التكاليف.


مؤشر التعرفة لمحزم ذات النطاق العريض الثابتة :تقدم األردن  16مرتبة في ىذا المؤشر ،حيث

إنخفضت تكمفة اإلشتراك الشيري من  33.35$عام ( )2011-2010إلى  23.80$عام  ،2012ويتم

احتساب ىذا المؤشر باستخدام اإلحصاييات والبيانات الصادرة عن اإلتحاد الدولي لإلتصاالت حيث
يدخل في حساب ىذا المؤشر الحزم الثابتو التي سرعتيا الدنيا تساوي أو أكبر من  kb/s 256عن
طريق .DSL


مؤشر المنافسة لخدمة االنترنت والهاتف المتنقل :جاء األردن بمرتبة متأخره عن العام الماضي
فكانت مرتبتو ( )138/1لعام ( )2011-2010مقارنة بالمرتبة ( )142/58لمعام (،)2012-2011

لكن ىذا ال يعكس تراجع كبير في ىذا المجال ألن  57دولة تحتل جميعيا المرتبة األولى ثم تأتي
األردن بتقدير لممنافسة  1.94عمى مقياس ( 0األسوأ) – ( 2األفضل) ،وكان مقياس التقييم من 6-0
في العام الماضي ،وفي ذات السياق ،فقد قام األردن خالل األعوام القميمة الماضية بتحرير سوق
االتصاالت وترخيص أربع شركات لالستثمار في خدمة اليواتف المتنقمة ،وخمس شركات لتزويد
خدمات االنترنت الالسمكي وتم ترخيص العديد من شركات اإلتصاالت التي باستطاعتيا تزويد خدمات

اإلنترنت السمكية ،بما يخدم تعزيز تنافسية القطاع وتحقيق المنافسة في خدمات اإلنترنت والياتف
المتنقل.
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 2.3المؤشر الرئيسي ( :)4مؤشر جاهزية المهارات
تم استحداث ىذا المؤشر الرييسي ليضم  4مؤشرات فرعية ،ثالثة كانت موجودة ضمن محاور أخرى إال أن
مؤشر معدل اإللتحاق اإلجمالي بالتعميم الثانوي تم تضمينو ألول مرة في التقرير كما يوضح الجدول رقم ()10
أدناه.
جدول رقم ( :)21مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور جاىزية الميارات لمعام الحالي (.)2012-2011
المؤشرات

الرقم
3

جاهزية المهارات

الترتيب

الترتيب

2010-2011

2000-2010

-

49

مؤشرات جديدة أو منقوله إليه
3.01

نوعية النظام التعميمي* (من جاىزية األفراد)

55

51

3.07

جودة تعميم الرياضيات والعموم* (من جاىزية األفراد)

53

88

3.03

معدل اإللتحاق اإلجمالي بالتعميم الثانوي

-

54

3.08

معدل محو األمية (من جاىزية األفراد)

45

44



مؤشر نوعية النظام التعميمي ومؤشر جودة تعميم الرياضيات والعموم :شيد ىذان المؤشران تقدما في
أداء األردن ليذا العام من خالل استطالع رأي قادة األعمال في مختمف القطاعات اإلقتصادية ،وتجدر

اإلشارة ىنا إلى الجيود المبذولة في مبادرة التعميم األردنية إلستخدام تكنولوجيا المعمومات كوسيمة
لتسيير العممية التعميمية ورفع كفاءات الطمبة في المدارس في تحسين أداء األردن في ىذين المؤشرين،
من خالل تحسين مستوى التعميم وتشجيع اإلبداع وتطوير الكفاءات وبناء اقتصاد معرفي باستخدام
الوسايل التكنولوجية الحديثة في ماية مدرسة حكومية سميت الحقاً "المدارس االستكشافية و 49مدرسة

من مدارس "مدرستي" وأثرت بـ  134,433طالب و 5,533معمم حتى االن ووفرت بييات تكنولوجية
وموارد إلكترونية وحققت إنجازات نوعية غير مسبوقة.


مؤشر معدل اإللتحاق اإلجمالي بالتعميم الثانوي :تم تضمين ىذا المؤشر في ىذا العام  ،7317حيث
يقيس نسبة عدد الممتحقين بالتعميم الثانوي في العام المطموب بغض النظر عن أعمارىم إلى عدد

السكان ضمن الفية العمرية الرسمية لمتعميم الثانوي ،وقد احتل األردن المرتبة  54بمعدل ، %91.1
ومما يجب ذكره أن ىذا المؤشر إعتمد عمى قيم لسنوات مختمفة لمدول حسب توفرىا.


مؤشر معدل محو األمية :يشمل ىذا المؤشر السكان ممن أعمارىم أكثر من  15عام ممن يستطيعون
قراءة وكتابة وفيم جممة بسيطة ،ولم يتغير ترتيب األردن في ىذا المؤشر عن العام الماضي وذلك ألن

القيم المعتمدة 5لمقارنة أداء األردن في تقرير العام المضي وتقرير ىذا العام ىي ذاتيا لنفس العام (وىو

5

United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO), UNESCO Institute for Statistics Data Centre (accessed October 11, 2011); The
World Bank, EdStats Database (accessed October 11, 2011); national sources
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 )7334حيث تبمغ النسبة  %97.7مما أدى الى تراجع أداء األردن مرتبتين ألن معظم النسب لمدول
األخرى توفرت لألعوام  ،7339-7334وقد تصدرت قطر الدول العربية بنسبة .%98.4

20

المحور ( :)4محور االستخدام التكنولوجي
يشتمل محور اإلستخدام التكنولوجي عمى ثالثة مؤشرات رييسية ترتبط بثالثة فيات وىي األفراد ومؤسسات

األعمال والحكومة .ويبين الجدول رقم ( )11ترتيب األردن في محور االستخدام التكنولوجي بشكل عام ،والذي

تراجع مرتبتين ،حيث تراجع ترتيب األردن في كل من مؤشر استخدام األفراد االلكتروني (وقد تراجعت عالمة
األردن الخاصة بيذا المؤشر من  3.6في  2011إلى  3.3في  ،)2012ومؤشر استخدام الحكومة االلكتروني
(بالرغم من تحسن عالمة األردن حيث أصبحت  4.5في  2012مقارنة بـ 4.2في  .)2011اال أن ترتيب األردن
قد تقدم في مؤشر استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني مع تحسن في عالمة األردن ( 3.5في  2012و3.0

في .)2011

جدول رقم ( :)22مرتبة األردن في المحاور الخاصة بمحور االستخدام االلكتروني لمعامين ()2011-2010
و.2012

الترتيب

الترتيب

2010-2011-138

2000-2010-140

االستخدام التكنولوجي

53

55

1

استخدام األفراد االلكتروني

27

24

7

استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني

41

29

3

استخدام الحكومة االلكتروني

33

34

الرقم

.4.2

المؤشرات

المؤشر الرئيسي ( :)2مؤشر استخدام األفراد االلكتروني

يضم ىذا المؤشر ( )7مؤشرات فرعية كما يبين الجدول أدناه ،كما تشير نتايج التقرير ليذا العام إلى ت ارجع

ترتيب األردن في مؤشر واحد فقط ىو مؤشر اشتراكات االنترنت عريض النطاق ،بينما تقدمت مرتبة األردن في
خمسة مؤشرات فرعية وىي مؤشر اشتراكات اليواتف المتنقمة ومؤشر مستخدمي االنترنت ومؤشر نسبة المنازل
التي تمتمك حاسوب شخصي ومؤشر االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي ومؤشر اشتراكات اليواتف التنقمة
( )3G Dataالذي تم تضمينو ألول مرة ضمن ىذا المؤشر الرييسي ،كما تم تضمين مؤشر نسبة المنازل التي
تستطيع الوصول إلى اإلنترنت في ىذا المؤشر الرييسي ألول مرة ،وبالمقارنة مع العام الماضي فقد تم حذف

ثالثة مؤشرات كما يوضح الجدول أدناه.
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جدول رقم ( :)23مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام األفراد االلكتروني لعام ()2011-2010

و(.)2012-2011

Rank
2010-2011

Rank
2000-2010

استخدام األفراد

62

67

1.01

اشتراكات اليواتف المتنقمة

70

59

1.02

نسبة المنازل التي تمتمك حاسوب شخصي

57

53

1.03

اشتراكات االنترنت عريض النطاق الثابتة

44

41

1.08

مستخدمي االنترنت

47

43

1.05

االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي*

54

89

المؤشرات

الرقم
0

مؤشرات جديدة أو منقوله إليه

نسبة المنازل التي تستطيع الوصول إلى اإلنترنت

1.02

اشتراكات اإلنترنت عريض النطاق في اليواتف المتنقمة

1.34

-

43

110

137

مؤشرات محذوفة أو منقوله منه
7

الوصول الى االنترنت في المدارس

نقل إلى مؤشر األثر اإلجتماعً

3

أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى توفر الخدمات األساسية

نقل إلى مؤشر األثر اإلجتماعً

مؤشر اشتراكات الهواتف المتنقلة; ٌشًم هزا انًؤشش اإلشتشاكبث انًذفىعت يسبقب والحقب(انفىاتٍش)
انًفعهت خالل انثالثت أشهش األخٍشة ،وانزي جبء األسدٌ ضًُه فً انًشتبت  187/59دونت ،حٍث أصبح
عذد يشتشكً انهبتف انًتُقم  4843أنف يشتشك عبو  7311يقبسَت بعبو  7313حٍث كبٌ عذد
انًشتشكٍٍ  2273أنف يشتشك "إستُب ًد إنى قبعذة بٍبَبث اإلتحبد انذونً نإلتصبالث َسخت عبو 7311
" ،وفً راث انسٍبقٌ ،شٍش يسح استخذاو تكُىنىجٍب انًعهىيبث فً انًُبصل نعبو  2011وانزي تقىو به
وصاسة اإلتصبالث وتكُىنىجٍب انًعهىيبث ببنتعبوٌ يع دائشة اإلحصبءاث انعبيت نشصذ أهى يؤششاث
استخذاو اإلتصبالث وتكُىنىجٍب انًعهىيبث فً انًُبصل إنى أٌ  %98.1يٍ األسش ٌتىفش نذٌهب هبتف
يتُقم.


عدد مستخدمي االنترنت :يعكس ىذا المؤشر نسبة األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت ،جاء األردن
بالمرتبة ( 142/70دولة) ليذا العام بتحسن  12مرتبة ،والذي يحتسب بناء عمى أرقام اإلتحاد الدولي
لإلتصاالت في عام ،2010
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مؤشر نسبة المنازل التي تستطيع الوصول إلى اإلنترنت :جاء األردن بالمرتبة  70في ىذا المؤشر الجديد ليذا
العام  2012والذي يدخل لممرة األولى حسب أرقام المصدر وىو اإلتحاد الدولي لإلتصاالت،


مؤشر اشتراكات االنترنت عريض النطاق الثابت :جاء األردن بنفس العالمة في ىذا المؤشر بين العام

الحالي  2012والعام الماضي حسب أرقام اإلتحاد الدولي لإلتصاالت بواقع  3.2مشترك باإلنترنت
عريض النطاق لكل  100مواطن ،لكن المعدل العالمي ارتفع في ىذا المؤشر بسبب إنجاز العديد من
التقدم في انتشار اإلنترنت عريض النطاق والذي تركز عميو معظم استراتيجيات دول العالم وبالتالي فقد

تراجع ترتيب األردن من  77العام الماضي إلى  81ليذا العام.


مؤشر االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي :جاء األردن بالمرتبة ( )142/49ليذا العام حسب



مؤشر اشتراكات اإلنترنت عريض النطاق في الهواتف المتنقمة :عمى الرغم من تحسن النتايج لمعام

إستطالع قادة األعمال مقارنة بـ( )138/57لعام .2011/2010

 2010بحسب األرقام اإلحصايية الصادرة سواء من دايرة اإلحصاءات العامة وىيية تنظيم االتصاالت

فيما يتعمق باشتراكات النطاق العريض من اإلنترنت في اليواتف المتنقمة (،)Mobile Broadband

إضافةً إلى تحسن قيمة المؤشر من خالل توافر بيانات في تقرير ىذا العام بـ  8مراتب ( 110في عام

 2011و 102في عام  ،)2012إال أن المرتبة المتأخرة ليذا المؤشر الفرعي تساىم بشكل كبير في
تراجع مرتبة األردن ضمن المؤشر الرييسي "مؤشر استخدام األفراد اإللكتروني" ،كما تجدر اإلشارة إلى
أن اشتراكات اإلنترنت عريض النطاق في اليواتف المتنقمة شيدت تزايدا ممحوظا في العام ،2011

حيث تجاوز عدد مشتركي اإلنترنت عريض النطاق في الياتف المتنقل  350ألف مشترك في الربع

األول  ،2012وبالتالي فإن تضمين األرقام الحديثة في التقرير المقبل سينعكس تباعا عمى مرتبة األردن
في التقرير بشكل عام.

.4.3

المؤشر الرئيسي ( :)3استخدام مؤسسات األعمال

يشتمل ىذا المؤشر الرييسي عمى ( )5مؤشرات فرعية ،أحد ىذه المؤشرات تم إضافتو ألول مرة ضمن ىذا
المحور وىو :مدى تدريب الموظفين والذي تم نقمو من المؤشر الرييسي جاىزية مؤسسات األعمال ،وأما عن

مرتبة األردن فقد تراجعت في مؤشرين فرعيين ىما :مؤشر مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا ومؤشر مدى
تدريب الموظفين في حين تحسنت مرتبة األردن في المؤشرات الفرعية الثالثة األخرى :القدرة عمى االبتكار ومدى
استخدام شبكة االنترنت التجارية وطمبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية لمممكية الدولية
( )WIPOكما يوضح الجدول أدناه.
تجدر اإلشارة إلى أن مرتبة األردن ضمن ىذه المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر استيعاب الشركات لمتكنولوجيا
جاءت متأخرة بشكل ممحوظ عن الترتيب العام لألردن في ىذا العام  2012بالرغم من التحسن النسبي فييا
مقارنة بالعام المنصرم ،والذي يشير إلى الحاجة إلى التركيز بشكل أكبر عمى جميع أبعاد استخدام مؤسسات
األ عمال والقطاع الخاص لمتكنولوجيا وتحفيز توظيفيم لمتكنولوجيا الحديثة في أعماليم وعممياتيم سواء تدريب
الموظفين وتعزيز حقوق الممكية الفكرية وثقافة براءات اإلختراع ،وتبرز ىنا الحاجة إلى تعزيز التجارة اإللكترونية
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وتمكينيا (من خالل التشريعات ذات العالقة والتطبيقات) بما يخدم قطاع األعمال ويتيح تقديم الخدمات من
خالل شبكة اإلنترنت.
جدول رقم ( :)27مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام مؤسسات األعمال االلكتروني لعام
( )2011-2010و (.)2012-2011

ألترتيب
2010-2011

ألترتيب
2000-2010

استخدام مؤسسات األعمال

71

69

2.01

مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا*

29

34

2.07

القدرة عمى االبتكار

96

97

2.03

مدى استخدام شبكة االنترنت التجارية*

79

42

133

45

المؤشرات

الرقم
0

2.08

طمبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية لمممكية
الدولية(*)WIPO
مؤشرات جديدة أو منقوله إليه

7.35

مدى تدريب الموظفين (من جاىزية مؤسسات األعمال)*
مؤشرات محذوفة أو منقوله منه

133

133
مالحظات

1

طمبات تسجيل البراءات في المكتب الوطني

محذوف

2

الصادرات التكنولوجية المتقدمة

محذوف

3
4



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

نقل إلى مؤشر األثر
اإلقتصادي
نقل إلى مؤشر األثر
اإلقتصادي

مؤشر مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا :بحسب مصدر ىذا المؤشر وىو استطالع رأي المدراء
التفيذيين وقادة األعمال فقد تراجع األردن من المرتبة  29عام  2011-2010إلى المرتبة  37عام

 ،2012-2011إال أن األردن بقي أعمى من المعدل العالمي في ىذا المؤشر (عالمة األردن 5.4
والمعدل العالمي .)4.8


مؤشر قدرة الشركات عمى االبتكار ومؤشر مدى استخدام شبكة االنترنت التجارية :انعكس تحسن
مستوى رضى المدراء التنفيذيون وقادة األعمال عن ىذين المؤشرين ليذا العام  2012-2011عمى

مرتبة األردن كما يبين الجدول.
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مؤشر طمبات تسجيل البراءات الدولية لدى المنظمة العالمية لمممكية الدولية (:)PCT Patents

حقق األردن تقدما ممموسا من المرتبة  133عام  7311-7313إلى المرتبة  45عام -7311
 ،7317وجاء معدل عدد طمبات تسجيل البراءات ليذا العام  3.5مقارنة بـ 3.7في العام الماضي لكل
مميون نسمة ،وىذه من الجوانب التي تحتاج فعمياً إلى جيود مكثفة لتعزيز اإلجراءات والقدرات عمى
تعزيز اإلبتكار واإلختراع في متخمف المجاالت والقطاعات وتسجيميا ضمن ضمن Patent ( PCT

 ،)Cooperation Treatyفعمى سبيل المثال تصدرت اإلمارات العربية الدول العربية بتسجيل
براءات اإلختراع بمعدل /8.5مميون نسمة ،وكانت السويد األولى بمعدل  313.4لكل مميون نسمة.


مؤشر مدى تدريب الموظفين :يعنى ىذا المؤشر بشكل أساسي بمدى إستثمار الشركات في تدريب

وتطوير الموظفين ،فقد تراجع ليذا العام  7317ثالثة مراتب حسب استطالع الرأي لممدراء التنفيذيين
وقادة األعمال ليصبح في المرتبة  142/103دولة ،ويعكس ىذا المؤشر بشكل أساسي قيام الشركات
بتوفير المخصصات لتدريب الموظفين بيدف تعزيز قدراتيم وكفايتيم واستخداميم لمتكنولوجيا ومواردىا
المختمفة.

 .4.4المؤشر الرئيسي ( :)4مؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي
يضم مؤشر استخدام الحكومة االلكتروني الرييسي ثالثة مؤشرات فرعية ،إثنان منيما تم إضافتيما ليذا المؤشر
ألول مرة بعد أن كانا ضمن مؤشر جاىزية الحكومة ،وىما :األولوية التي تولييا الحكومة لقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات وأىمية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات لرؤية الحكومة لممستقبل.
يأتي مؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي في مرتبة متقدمة بشكل عام وبالمقارنة بالمؤشرات الرييسية األخرى ،

ويعكس ىذا المؤشر جيود الحكومة في توظيف موارد تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت في المؤسسات الحكومية
بيدف تحسين الكفاءة وزيادة االنتاجية وترشيد استيالك الموارد ،كما تجدر اإلشارة إلى وجود استراتيجيات وخطط
عمل لتحفز مؤسسات القطاع العام عمى استخدام تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت.

جدول رقم ( :)28مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور استخدام الحكومة االلكتروني لعام ()2011-2010

و(.)2012-2011

المؤشرات

الرقم

3

استخدام الحكومة التكنولوجي

25

ألترتيب
2010-2011

ألترتيب
2000-2010

33

37

المؤشرات

الرقم

مؤشر الخدمات الحكومية االلكترونية

3.01

ألترتيب
2010-2011

ألترتيب
2000-2010

77

77

مؤشرات جديدة أو منقوله إليه

أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لرؤية الحكومة لممستقبل*

3.02

(من جاىزية الحكومو)
األولوية التي تولييا الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات*

3.03

(من جاىزية الحكومو)
مؤشرات محذوفة أو منقوله منه

نجاح الحكومة في تعزيز والترويج لقطاع تكنولوجيا المعمومات

1

واالتصاالت.
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية.

7

المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية ماليمة المواقع الحكومية في توفير

3

الخدمات والمعمومات.


36

51

39

84

مالحظات

محذوف

نقل إلى مؤشر األثر اإلجتماعً

نقل إلى مؤشر األثر اإلجتماعً

مؤشر الخدمات الحكومية االلكترونية :يقيس ىذا المؤشر نسبة الخدمات الحكومية المقدمة عن طريق

اإلنترنت ونوعية ىذه الخدمات المقدمة من الحكومة ،ويستخدم مؤشر األمم المتحدة لمحكومة
اإللكترونية كمصدر ليذا المؤشر من خالل المسح الخاص بالخدمات اإللكترونية ،وقد حافظ االردن
عمى المرتبة  77ليذه السنة .7317-7311


مؤشر أهمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لرؤية الحكومة لممستقبل :يقيس ىذا المؤشر مدى
إمتالك الحكومة خطة مستقبمية لكيفية إستغالل التكنولوجيا في تطوير مستوى الدولة التنافسي في

جميع المجاالت ومؤشر األولوية التي توليها الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات قد

تراجع ليذا العام  7317-7311حسب إستطالع الرأي  9مراتب مما يستعدي بذل جيد أكبر
لموايمة جيود وخطط الحكومة المستقبمية مع رؤى قادة األعمال في القطاع.

26

المحور ( :)5محور االثر
تم استحداث ىذا المؤشر ليقيس أثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى المجتمع واإلقتصاد ومدى تعزيز
التنافسية ومستوى المعيشة باإلضافة إلى التحول إلى مجتمع واقتصاد تكنولوجي ،حيث احتل األردن المرتبو
 241/75دولة ،ويتكون ىذا المحور من مؤشرين رييسيين ىما األثر اإلقتصادي واألثر اإلجتماعي
جدول رقم ( :)29مرتبة األردن في المحاور الخاصة بمحور االستخدام االلكتروني ( )2011-2010و (-2011
.)2012

الرقم

8

الترتيب
2000-2010

المؤشرات

محور االثر

57

8.31

األثر اإلقتصادي

43

8.37

األثر اإلجتماعي

89

 5.2مؤشر األثر اإلقتصادي:
يقيس ىذا المؤشر أثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى تنافسية قطاع األعمال سواء من خالل
اإلختراعات التكنولوجية وغير التكنولوجية عمى شكل براءات إختراع وسمع وخدمات جديدة ،باإلضافة إلى مقدار

التحول إلقتصاد ونشاط يعتمد عمى المعرفة بشكل أساسي.
جدول رقم ( :)29مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور االثش اإلقتصبدي لعام (.)2011-2012
الرقم
0
1.31
1.37

الترتيب
2002-010

المؤشرات
األثر اإلقتصادي

الترتيب
20002010
72

أثر قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات والمنتجات
الجديدة* (من استخدام مؤسسات األعمال)

48

طمبات تسجيل البراءات في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
لدى المنظمة العالمية لمممكية الدولية(.)WIPO

27

-

24

23

الرقم
1.33
1.38



المؤشرات
أثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية
الجديدة* (من استخدام مؤسسات األعمال)
الوظايف التي تتطمب مقدار عالي من المعرفة

الترتيب
2002-010

الترتيب
20002010

23

24

-

n/a

مؤشر أثر قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الخدمات والمنتجات الجديدة :والذي يعنى
بأثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى تحفيز وتشجيع عممية خمق نماذج أعمال متقدمة أو
خدمات أو منتجات في قطاع األعمال ،وقد تحسنت مرتبة األردن فيو بتقدمو سبع مراتب حيث أشار
قادة األعمال إلى دور اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في إيجاد خدمات ومنتجات نشأت بتأثير
القطاع ويسبق األردن ،في ىذا المؤشر ،العديد من الدول العربية األخرى مثل اإلمارات وقطر،

والبحرين والسعودية وعمان وتونس  ،وكانت عالمة األردن في ىذا المؤشر تتجاوز المعدل العالمي
( 8.5من  4.3والمعدل العالمي .)8.8


مؤشر طمبات تسجيل البراءات في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في المكتبة الوطني:

يعتمد ىذا المؤشر في إحتسابو عمى تاريخ التسجيل ومكان إقامة المخترع/المخترعين واذا كانوا من
دول مختمفة تقسم القيمة بين الدول حيث تم أخذ متوسط عدد اإلختراعات لمعامين 7339&7334
لكل دولة ومن ثمة تقسيميا عمى عدد السكان الكمي ،وقد احتل األردن المرتبة  23بمعدل  3.7براءة
إختراع لكل مميون نسمة في مجال اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بحسب المصدر .OECD


مؤشر الوظائف التي تتطمب معرفة عالية :يعنى ىذا المؤشر باحتساب نسبة الموظفين الذين يعممون
في مجاالت مينية وتقنية أو إدارية وتنظيمية أو كتابية إلى عدد الموظفين الكمي ،والجدير بالذكر أنو

ال يتوفر معمومات كافية ليذا العام عن األردن لدى المصدر وىو منظمة العمل الدولية ()ILO
والمنتدى اإلقتصادي العالمي ومنظمة .INSEAD


مؤشر أثر قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية الجديدة :لم ير قادة
األعمال أي تغيير في تأثير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى خمق وايجاد نماذج تنظيمية

جديدة في الوقت الذي تطورت فيو الدول األخرى ،وعميو تراجع ىذا المؤشر ليذا العام
 7317/7311سبعة منازل ،مع أن عالمة األردن ( 8.7من  )4.3تتقدم المتوسط العالمي .8.1

 5.3مؤشر األثر اإلجتماعي:
يقيس ىذا المؤشر مدى كفاءة الحكومة باستخدام اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وتقديم الخدمات اإللكترونية
لممواطنين بما يزيد تفاعميم وتواصميم وينعكس عمى حياتيم بشكل إيجابي ،باإلضافة إلى مدى وجود اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات في مجال التعميم بشكل خاص ،والعمل جاري عمى تطوير ىذا المؤشر ليصبح أكثر
شمولية في السنوات المقبمة.
28

جدول رقم ( :)2:مرتبة األردن في المحاور الفرعية لمحور االثر اإلجتماعي لعام (.)2011-2012

المؤشرات

الرقم

0

2.01
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األثر اإلجتماعي

الترتيب

الترتيب

2002-2010

2000-2010

-

أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الوصول لمخدمات
األساسية* (من استخدام األفراد)

34

الوصول الى االنترنت في المدارس* (من استخدام األفراد)

51

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية* (من
استخدام الحكومة)

83

المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية ماليمة المواقع الحكومية في
توفير الخدمات والمعمومات (من استخدام الحكومة)

81

49

54

57

84

81

مؤشر أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الوصول لمخدمات األساسية :يقيس ىذا المؤشر

المدى التي تساىم بو تكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات في وصول المواطنين لخدمات أساسية مثل
الصحة والتعميم والخدمات المالية ،فيشير اإلستطالع إلى تراجع األردن عشرين مرتبة (المرتبة

 187/54دولة) بالمقارنة بالعام الماضي ،وعالمة األردن كانت  8.2من  4.3بالمقارنة بالمتوسط
العالمي .8.5
ف باإلضافة إلى الجيود المتقدمة التي تبذليا الدول األخرى وبشكل أكبر من األردن ،إال أنو يمكن أن
يعزى ىذا التراجع إلى عدم وجود خدمات فعمية ممموسة تمبي احتياجات المواطنين األساسية في
القطاعات الخدماتية والتي يمكن أن يكون ليا األثر اإلجتماعي عمى المواطنين في كافة قطاعات
اإلقتصادية ،بحيث يمكن لممواطنين الحصول عمى تمك الخدمات عن طريق اإلتصاالت وتكنولوجيا
المعمومات.



مؤشر استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية :حيث يرى قادة األعمال أن

استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت من قبل الحكومة وتوظيفيا وأثرىا في تحسين كفاءة
الخدمات الحكومية ما زال بحاجة إلى جيود أكبر وحثيثة ،عالمة األردن في ىذا العام  8.5من 4.3
والمعدل العالمي  ،8.7إال أن ىنالك تراجعا في ترتيب األردن من المرتبة  83عام 7311-7313
والعالمة  8.4بالمقارنة بيذا العام  7317والمرتبة .84

29



مؤشر المشاركة االلكترونية لتقييم نوعية مالئمة المواقع الحكومية في توفير الخدمات والمعمومات:

يعد مؤشر األمم المتحدة لمحكومة اإللكترونية المصدر ليذا المؤشر الفرعي ،فقد حافظ األردن عمى
ذات المرتبة  187/81دولة في العامين 7311-7313و.7317-7311
ومن الجيود الحكومية التي تصب في رفع أداء األردن في المؤشرات الفرعية والمؤشر الرييسي
الخاص باألثر اإلجتماعي إطالق الخدمات االلكترونية ،فإلى جانب السعي لتحسين األداء الحكومي

وتحقيق الشفافية والكفاءة في طريقة انجاز أعمال القطاع العام ،عممت الحكومة عمى توفير الخدمات
بيدف الوصول الميسر لمخدمات الحكومية والخدمات األساسية من قبل المواطنين،


مؤشر الوصول الى االنترنت في المدارس :وبناء عمى نتايج استطالع رأي رجال األعمال فقد تحسن
األردن في ىذا المجال حيث كانت عالمة األردن  8.2من  4.3مقارنة بالعام الماضي 8.83

والمعدل العالمي  ،8.7إال أن ىذا األداء برأي قادة الرأي واألعمال لم يكن كافيا لممحافظة عمى مرتبة
األردن بين الدول المشاركة بل تراجعت مرتبتو مرتبة واحدة.

ويمكن ىنا اإلشارة إلى مبادرة أساسية ترتبط بأداء األردن ضمن ىذا المؤشر ويمكن أن يعزى التحسن
الطفيف في عالمة األردن بحسب رأي قادة األعمال إلييا وىي برنامج شبكة األلياف الضويية
الوطني لربط الجامعات ومحطات المعرفة و مؤسسات حكومية وصحية وربط المدارس  ،والتي تساىم
بشكل أساسي بتوفير اإلنترنت في المدارس .
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رابعاً :النتائج والتوصيات:
بشكل عام ،جاءت مرتبة األردن ليذا العام  2012-2011متقدمة بثالث مراتب ،في المرتبة ( )47من أصل

( )142دولة ،بالمقارنة بمرتبتو ( )50لمعام الماضي  2011-2010من أصل ( )138دولة ،وكانت نتايج األردن
في المؤشرات الرييسية عمى النحو التالي :مؤشر البيية التكنولوجية ( ،)142/48ومؤشر الجاىزية التكنولوجية

( ،)142/47ومؤشر االستخدام التكنولوجي ( ،)142/55ومؤشر األثر ( ،)142/57كما جاء األردن بالمرتبة ()6

من بين الدول العربية المشاركة وعددىا ( )14دولة ،وباستطالع التقرير وأىم النتايج كانت المالحظات
والتوصيات التالية:
 .Aجاءت مرتبة األردن متراجعة ليذا العام ضمن أكثر من نصف المؤشرات الفرعية ،تحديداً في ()29
مؤشر فرعي من مجموع المؤشرات الفرعية وعددىا ( )53مؤشر ،وبشكل عام ،دخمت التصنيف ()4

دول ألول مرة في ىذا العام بينما استبعدت ليبيا من التقرير ليذه السنة بسبب عدم توفر المسوحات

والبيانات الكافية ،وقد جاءت جميع الدول الجديدة متأخرة عن األردن ،وبذلك فإنيا لم تؤثر عمى مرتبة
األردن بشكل مباشر.

 .Bيستعرض الجدول التالي المؤشرات الفرعية التي شيدت تراجعاً ما بين ىذا العام  2012والعام الماضي

مرتب) ،تجدر
 2011/2010بين كافة المؤش ارت الفرعية (المؤشرات التي تراجعت أكثر من سبع ا
اإلشارة ىنا إلى أن المؤشرات التي تتبعيا عالمة (*) يتم احتسابيا من خالل االستطالع آلراء رجال

األعمال وأصحاب القرار في الدول المشاركة ،وباإلطالع عمى الجدول يتبين تراجع أداء األردن جاء
معظمو ضمن ىذه المؤشرات التي تعتمد عمى ىذا اإلستطالع ،مع العمم بأن الوزن النسبي ليذه
المؤشرات النوعية ليذا العام  25( %47مؤشر من ما مجموعو  53مؤشر) من مجموع المؤشرات.
جدول :المؤشرات التي شيدت التراجع األكبر من بين كافة المؤشرات الفرعية.
الترتيب
2010-2011

الترتيب
2011-2012
ا

83

84

34

54

23

24

أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لرؤية الحكومة لممستقبل*

36

51

األولوية التي تولييا الحكومة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات*

39

84

المؤشرات الفرعية
استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية*
أثر االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى الوصول لمخدمات
األساسية*
أثر قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى النماذج التنظيمية
الجديدة*

31

مستوى استيعاب الشركات لمتكنولوجيا*

29

34

مؤشر مستوى المنافسة (خدمة االنترنت وخدمات الياتف المتنقل)

1

54

سعة االنترنت الدولية

23

97

كفاءة اإلطار القانوني في تسوية المنازعات*

38

89

كفاءة اإلطار القانوني في تحدي األنظمة*

49

24

فعالية ىييات صياغة واعداد القوانين*

131

113

مدى توفر رأس المال المغامر*

54

27

المشتريات الحكومية من المنتجات المتقدمة التكنولوجية*

52

43

 .Cفي ىذا السياق ،تبرز ىنا الحاجة إلى تحميل األسباب الكامنة وراء ارتباط ىذا التراجع باستطالع الرأي

وتحديد نقاط الضعف إن كانت ترتبط فعميا بأداء األردن في ىذه المجاالت أو بسبب خمل في آلية جمع
ىذه البيانات من أصحاب القرار ،وفي كال الحالتين ىنالك حاجة لمراجعة الخطط والبرامج الخاصة
بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتركيز عمى نقط الضعف وتحويميا إلى فرص في المستقبل،
والتواصل المستمر مع قادة األعمال في ىذا القطاع و رفع الوعي لدييم بأىمية اإلجابة عمى استطالع

الرأي بشكل موضوعي لعكس الصورة الحقيقية عن تنافسية االقتصاد الوطني في ىذا القطاع الحيوي
والحرص عمى استشارتيم عند وضع الخطط واالستراتيجيات الوطنية الخاصة بو واطالق المبادرات
ذات العالقة.
 .Dغالباً ما تعكس قيم المؤشرات الفرعية تحسنا بين عامين في أداء األردن ،إال أن المالحظ بشكل عام
تحسن أداء الدول المشاركة بشكل أكبر ،مما يؤثر بشكل ممحوظ عمى مرتبة األردن في التقرير.
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 .Eلم يعد التوجو العالمي اآلن مقتص ار عمى قياس المحركات والدوافع في القطاع وانما يتم التركيز اآلن

عمى أثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات إقتصاديا واجتماعيا لقياس مدى التحول إلى مجتمع

واقتصاد تكنولوجي ،حيث احتل األردن المرتبو  142/57في محور األثر ،والذي يتكون من مؤشرين
رييسيين ىما األثر اإلقتصادي واألثر اإلجتماعي ،وعميو يجب التأكيد عمى أىمية االستمرار في اعداد
الدراسات التي تعنى بتقييم األثر االقتصادي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات عمى االقتصاد
األردني وفي رفع الوعي بأىمية تقييم األثر اإلقتصادي وتضمين المفيوم العالمي في ىذا المجال،

إضافة إلى تضمين البعد اإلجتماعي في ىذه الدراسات ،كما أن دراسة األثر من شأنيا تحفيز توظيف

اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في القطاعات االقتصادية.
 .Fيمكن أن تمعب اإلستراتيجية الوطنية دو اًر ميماً في تمكين القطاع من تجاوز نقاط الضعف وتعزيز نقاط

القوة بما يتيح استغالل الفرص وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ،حيث تساىم اإلستراتيجية

بشكل مباشر في تنسيق الجيود وتسع لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي ليا األثر األكبر في رفع كفاءة

وجاىزية قطاع تكنولوجيا المعمومات وتوفير بيية وبنية تحتية مناسبة ،ومعالجة األمور المتعمقة بالتمويل
والموارد البشرية وفرص العمل والصادرات واالستثمار األجنبي ،ىذا باإلضافة إلى إتاحة المجال لزيادة
فتح األسواق والوصول إلى مرحمة المنافسة الفعالة في قطاع االتصاالت ،وبالتالي دفع األثر
اإلجتماعي واإلقتصادي إيجابا لموصول لمجتمع معموماتي.
 .Gأشار التقرير إلى أىمية ودور اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في قطاع األعمال ،وضرورة تبني
القطاع الخاص لموارد اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في عممياتيم وأنشطتيم بما يعزز الكفاءة

ويرفع من سوية اإلنتاجية ،إضافة إلى تمكين الكوادر البشرية واإلستثنمار فييا سواء في التعميم
المتخصص أم في التدريب بما يرفع اإلستخدام وينعكس عمى أثر اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

اإلجتماعي واإلقتصادي اإليجابي.

 .Hىنالك تركيز واضح من خالل حاالت الدراسة والبحوث العالمية عمى أىمية اإلبداع وتعزيز دوره في

التطور والنمو اإلقتصادي ،كما تشير إلى تشجيع انتشار اإلنترنت عريض النطاق سواء الثابت أو

المتنقل ،وأشارت العديد من الدراسات إلى الربط بين انتشار اإلنترنت والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية
عمى مستوى األفراد والمجتمعات وقطاع األعمال ،ومدى انعكاس نمو وانتشار اإلنترنت المتنقل عمى

نمو الناتج اإلجمالي المحمي لمبمدان.
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ممحق ( :)2المنهجية المتبعة في تصنيف الدول المشاركة في التقرير العالمي

لتكنولوجيا المعمومات
 .2مصادر المعمومات:

اعتمد ىذا التقرير في تحميمو لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات في الدول المشاركة،
عمى نوعين رييسين 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

اإلحصايية 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 ( )142دولة  -عمى تقييم مؤشر الجاىزية
() )Networked Readiness Index (NRIلمدولة لممشاركة فيو واالستفادة من التطورات
الحاصمة في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،ويعتمد عمى أربعة مؤشرات رييسية
وىي :مؤشر البيية التكنولوجية ومؤشر الجاىزية االلكترونية ومؤشر االستخدام التكنولوجي ومؤشر

األثر الذي أضيف حديثا.

 يعتمد مؤشر ( )NRIفي احتسابو عمى أربعة مؤشرات رييسة ،حيث أنو باإلمكان قياس مدىتزايد أو تناقص الفجوة الرقمية بين الدول من خالل القيم المسجمة لمدول في ىذا المؤشر
( ،)NRIوالمؤشرات ىي:


مؤشر البيية التكنولوجية ()Environment Component Index



مؤشر الجاىزية التكنولوجية ()Readiness Component Index



مؤشر االستخدام التكنولوجي ()Usage Component Index



مؤشر األثر )(Impact Index
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.Networked Readiness Index (NRI)  مؤشر جاىزية الشبكات:)2( جدول

Networked Readiness
Index (NRI)

*
**

*
**

-
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 .3طريقة حساب مؤشر جاهزية الشبكات (مرتبة الدول):
لغايات تضمين كل األبعاد ذات العالقة بجاىزية المجتمعات الشبكية تم استخدام معمومات كمية ونوعية
ضمن مؤشر جاىزية الشبكات.
يتكون مؤشر جاىزية الشبكات من  53مؤشر فرعي ،منيم  28مؤشر ( )%53ذات معمومات كمية
تجمع أساسا من قبل منظمات دولية مثل االإلتحاد الدولي لإلتصاالت ) (ITUوالبنك الدولي واألمم
المتحدة ،والبعض اآلخر من قبل مؤسسات خاصة مثل .Informa
أما الـ( )25مؤشر المتبقية فيي مؤشرات نوعية ،وعدم توفر القيم لعدد كبير من الدول يتم إعتبارىا
نوعية ،تجمع ىذه المعمومات عن طريق أستبيان يوزع عمى أصحاب القرار ورجال األعمال في القطاع
الخاص ممن يشاركوا في المنتدى اإلقتصادي العالمي (دافوس) حيث يتجاوز عدد صناع القرار

المشاركين .150000
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ممحق ( :)3القائمة الرئيسية لمرتبة األردن التنافسية
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