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  المقدمة
 

، والذي 2008/2009صدر التقرير العالمي لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 
دولة، حيث ) 134(ُيعد من قبل المنتدى االقتصادي العالمي، وقد بلغ عدد الدول المشاركة لهذا العام 

األردن يكون قد أحرز تقدماً دولة، وبذلك فإن ) 134(من أصل ) 44(جاءت مرتبة األردن لهذا العام 
مرفق بطيًه تحليالً (دولة ) 127(من أصل ) 47(ملحوظاً مقارنة بمرتبته العام الماضي، والتي كانت 

  ). فنياً للتقرير ومؤشراته الرئيسية والفرعية لألردن ودول المنطقة

المؤشرات  ومما تجدر اإلشارة إليه، أن تحسن مرتبة األردن يعود إلى تقدم مرتبة األردن في
، )45/134(، ومؤشر الجاهزية التكنولوجية )48/134(الفرعية، أهمها مؤشر البيئة التكنولوجية 

  ).45/134(ومؤشر االستخدام التكنولوجي 

) 14(من بين الدول العربية المشاركة وعددها ) 6(ومن الجدير بالذكر، أن األردن احتل المرتبة 
، ومصر )57/134(، والكويت )50/134(ان دولة، حيث جاءت متقدمة على كل من ُعم

، والجزائر )101/134(، وليبيا )94/134(، وسوريا )86/134(، والمغرب )76/134(
إال أنها جاءت متأخرة عن كل من اإلمارات العربية المتحدة ). 109/134(، وموريتانيا )108/134(
  ).40/134(لسعودية وا) 38/134(وتونس ) 37/134(، والبحرين )29/134(، وقطر )27/134(

كما ) 25/134(أما على مستوى المنطقة، فقد جاءت إسرائيل بالمرتبة األولى حيث احتلت المرتبة 
   ).61/134(أحرزت تركيا المرتبة 
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المنهجية المتبعة في تصنيف تنافسية الدول في التقرير الخاص بقطاع  
  تكنولوجيا المعلومات
لتنافسية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في الدول المشاركة،  اعتمد هذا التقرير في تحليله

  :على نوعين رئيسين من البيانات، وهما

 لبنية التحتية للدولاوهي المعلومات المتعلقة ب ):Hard Variables( المعلومات الكمية -
، ويتم الحصول على هذا النوع من المشاركة، وعلى األخص تكنولوجيا المعلومات

البيانات اإلحصائية المتوفرة لدى البنك الدولي، واتحاد االتصاالت لومات من خالل المع
 .  الدولي، واليونسكو

يتم الحصول عليها من التي معلومات الوهي  ):Soft Variables(المعلومات النوعية  -
خالل المسح الميداني الذي يعتمد آراء ومالحظات متخذي القرار، ورجال األعمال في 

وزارة  سنوياً من قبل وجمعه لمشاركة بتقرير التنافسية العالمي، والذي يتم توزيعهالدول ا
 .التخطيط والتعاون الدولي

على  -دولة ) 134(والبالغة  يعتمد التقرير في تصنيفه للدول المشاركة فيه -
جاهزية الدولة للمشاركة في واالستفادة من التطورات الحاصلة في  تقييم مؤشر

 Networked Readiness(المعلومات واالتصاالت   مجال تكنولوجيا

Index (NRI) (مستوى األفراد، : وذلك على ثالثة مستويات رئيسة وهي
   .ومستوى مؤسسات األعمال، والمستوى الحكومي

في احتسابه على ثالثة مؤشرات رئيسة، حيث أنه ) NRI(يعتمد مؤشر  -
بين الدول من خالل القيم باإلمكان قياس مدى تزايد أو تناقص الفجوة الرقمية 

 :، والمؤشرات هي)NRI(المسجلة للدول في هذا المؤشر 

 )Environment Component Index(مؤشر البيئة التكنولوجية  •

 )Readiness Component Index(مؤشر الجاهزية التكنولوجية  •

 )Usage Component Index( مؤشر االستخدام التكنولوجي •
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  .Networked Readiness Index (NRI)زية الشبكات مؤشر جاه ):1(جدول 
  
  

 
-  

  
  )Environment Component Index(مؤشر البيئة التكنولوجية : أوالً

حيث يقيس هذا المؤشر مدى درجة تميز البيئة التي توفرها الدولة لتطوير واستخدام تكنولوجيا 
حتسابه على ثالثة مؤشرات فرعية المعلومات واالتصاالت بشكل فعال، كما ويعتمد هذا المؤشر في ا

  :هي

ويقيس مدى توفر الموارد والكفاءات  ):Market Environment Sub index(مؤشر بيئة السوق  -
 البشرية المدربة والقدرات الماهرة، ومؤسسات األعمال المساندة لدعم بناء اقتصاد معرفي،

وحجم ، رأس المال المغامر مدى توفرك العديد من العوامل الفرعية، المؤشرويندرج تحت هذا 
الدعم المقدم للشركات في مجال البحث والتطوير، ونوعية مؤسسات البحث العلمي، وهجرة 
العقول، ومدى توفر العلماء والمهندسين، وحجم الصادرات الصناعية والخدمية لقطاع تكنولوجيا 

 . المعلومات واالتصاالت
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 :(Political and Regulatory Environment Sub index)مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية  -
تحدثه القوانين واألنظمة المطبقة على تطوير وتسهيل استخدام  أن األثر الذي يمكن مدىيقيس و

 العديد من العوامل الفرعية المؤشرويندرج تحت هذا تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 مدى وجود أو تطور القوانين ذات، وئدةاألنظمة السا، ونوعية األعباء المترتبة على التنظيمك

، ومدى وجود منافسة فاعلة بين مزودي العالقة بالتجارة االلكترونية، والتوقيع االلكتروني
مدى وجود قيود و خدمات االتصال عبر االنترنت بشكل يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية،

الية النظام عوفاالقتصاد،  على ملكية المستثمر األجنبي في عدد من القطاعات الرئيسة في
 .الضريبي، وحرية الصحافة

مدى تأثير  قيسوي :(Infrastructure Environment Sub index)مؤشر بيئة البنية التحتية  -
ويندرج تحت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، على انتشار استخدام  بنية تحتية متطورةتوفير 
لحصول على وعية البنية التحتية، والوقت الالزم لكن العديد من العوامل الفرعية المؤشرهذا 

 .لكل ألف نسمةخطوط هواتف جديدة، وأعداد خطوط الهاتف 

  )Readiness Component Index(التكنولوجية   مؤشر الجاهزية: ثانياَ

هذا المؤشر مدى قدرة األفراد ومؤسسات األعمال والحكومة على تحسين وتطوير قيس حيث ي
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما ويعتمد هذا المؤشر في احتسابه على  اإلمكانات الواعدة

  :يهثالثة مؤشرات فرعية 

ويقيس مدى جاهزية أو قدرة : (Individual Readiness Sub index)مؤشر جاهزية األفراد  -
يندرج واألفراد لالستفادة من التطبيقات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرها، 

كمستوى اإلنفاق على التعليم، ونسب األمية،  العديد من العوامل الفرعية المؤشرتحت هذا 
 . ونوعية تعليم مادتي الرياضيات والعلوم، ومدى قدرة الفرد على دفع رسوم خدمة االنترنت

ويقيس مدى جاهزية  :(Business Readiness Sub index)مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال  -
لالستفادة من التطبيقات المختلفة  -الصغيرة والمتوسطة والكبيرة -ؤسسات األعمالأو قدرة م

العديد من العوامل  المؤشرويندرج تحت هذا لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطويرها، 
وتوفر التدريب المحلي ومصاريف الشركات كسهولة الحصول على خطوط الهاتف،  الفرعية

ى ارتفاع تكلفة االشتراك الشهرية لخطوط الهاتف، ومدى االستثمار ومد ،على البحث والتطوير
   في تدريب الموارد البشرية، وأعداد العلماء والمهندسين العاملين في البحث والتطوير
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ويقيس مستوى جاهزية : (Government Readiness Sub index)مؤشر جاهزية الحكومة  -
ات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الحكومة في تقديم خدماتها من خالل االستخدام

نولوجيا المعلومات وية تكمدى أولكفرعية، ويندرج تحت هذا المؤشر العديد من العوامل ال
 . منتجات التكنولوجيا المتقدمة للحكومة، والمعايير التي تعتمدها الحكومة لمشترياتها منبالنسبة 

 
  )Usage Component Index(مؤشر االستخدام : ثالثاً

حيث يعكس هذا المؤشر درجة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتطبيقاتها من قبل األفراد 
  : كما ويعتمد هذا المؤشر في احتسابه على ثالثة مؤشرات فرعية هي. ومؤسسات األعمال والحكومة

تبني  يشير إلى مدى والذي: (Individual Usage Sub index)مؤشر استخدام األفراد  -
ويندرج تحت هذا المؤشر العديد واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل األفراد، 

عدد أجهزة الكمبيوتر لكل ألف نسمة، وعدد مستخدمي شبكة اإلنترنت لكل من العوامل الفرعية ك
 . ألف نسمة

خدام ويقيس مدى است :(Business Usage Sub index)مؤشر استخدام مؤسسات األعمال  -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين مؤسسات األعمال في الدولة إلنجاز أعمالها كأنشطة 
التسويق، ومستوى األعمال المنجزة عبر االنترنت، ويندرج تحت هذا المؤشر العديد من 

  .العوامل الفرعية كقدرة الشركات على استيعاب التكنولوجيا

ويعكس مستوى استخدام  :(Government Usage Sub index)مؤشر استخدام الحكومة  -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها، ويندرج تحت 
هذا المؤشر العديد من العوامل الفرعية كمدى نجاح البرامج الحكومية في ترويج استخدام 

 . لخدماتها عبر شبكة اإلنترنتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومدى تطور تقديم الحكومة 



 

8 
 

  2008/2009 المعلومات لتكنولوجيا العالمي التقرير نتائج
 
دولة مشاركة للمرة ) 134(أشار التقرير إلى حصول الدنمارك على المرتبة األولى من بين  -

ات مما يعكس التعبئة الوطنية الشاملة لزيادة تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلوم. الثالثة على التوالي
حيث استطاعت الدنمارك إحراز مراتب متقدمة في المؤشرات الرئيسية حيث . واالتصاالت

احتلت المرتبة الرابعة والثانية واألولى في كل من مؤشر البيئة التكنولوجية والجاهزية 
حيث تمتلك الحكومة الرؤية الواضحة نحو . التكنولوجية واالستخدام التكنولوجي على التوالي 

على  بالتاليمما انعكس  .شار واستعمال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتزيادة انت
المؤشرات الحكومية حيث احتلت الدنمارك المرتبة الثانية واألولى في كل من جاهزية الحكومة 

كما ال تزال الدنمارك الدولة األوسع نطاق ترددي لشبكة .واالستخدام التكنولوجي على التوالي 
وبمعدالت انتشار لالنترنت ذات النطاق ). نسمة 10.000ميغابت لكل  346(بمعدل االنترنت 
 .في ذات العينة) نسمة 100مشترك لكل  36.3(العريض 

كما أشار التقرير الستمرار تقدم دول شمال أوروبا حيث حصلت كل من السويد وفنلندا وأيسلندا  -
ثامنة على الترتيب ويعود ذلك إلى التقدم والنرويج على المرتبة الثانية والسادسة والسابعة وال

المحرز في األساس التعليمي القوي والمستويات المرتفعة من االستعداد التكنولوجي واالبتكار 
التكنولوجي المشترك بين هذه الدول ،مما قدم فرصة المساعدة أليسلندا للتغلب على األزمة 

 .االقتصادية الحالية كما ذكر التقرير

تقرير بالتفصيل كل من كوريا والبرازيل ومصر كاقتصاديات عالمية ذات تجارب كما تناول ال -
تفصيلي  لمرتبة  تحليليشمل  )1( مرفقال. (واالتصاالتناجحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 Out(مصر التنافسية حيث ِأشار التقرير الى التجربة المصرية الناجحة في خدمات التعهيد 

sourcing(( 
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  )NRI( ترتيب الدول العشر األولى حسب مؤشر ):2(جدول 
 

Networked Readiness Index 2008-2009 (Top Ten) 

Economy Rank 
2008-2009

Rank 
2007-2008 Change 

Denmark 1 1 -  
Sweden 2 2 -  

United States 3 4 +1  
Singapore 4 5 +1  

Switzerland 5 3 -2  
Finland 6 6 -  
Iceland 7 8 +1  
Norway 8 10 +2  

Netherlands 9 7 -2  
Canada 10 13 +3  

 
من ) 38(وعن تونس فقد عكس التقرير التقدم الذي ما تزال تونس تحرزه حيث تحتل المرتبة  -

دولة،وبذلك تحتل الصدارة في شمال إفريقيا بفارق كبير وواضح عن دول ) 134(أصل 
لك في الدرجة األولى إلى التميز في األداء الحكومي ووضوح الرؤية لزيادة ويعزى ذ .المنطقة

من ) 39(و)27(حيث حصلت على المرتبة  .انتشار قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ستخدام التكنولوجي على دولة في كل من االستعداد التكنولوجي الحكومي واال)134(أصل 

 .الترتيب 

رغم التراجع ) 2007-2001(استمرار تقدم إسرائيل وتصدرها من عام كما أشار التقرير إلى  -
دولة لعام ) 134(من أصل ) 25(بسبع درجات عن العام الماضي حيث كانت مرتبتها 

). 2007/2008(دولة لعام ) 127(من أصل ) 18(في حين كانت بالمرتبة ) 2008/2009(
دولة في ) 134(لخامسة من أصل وبالرغم من هذا التراجع إلى أنها حصلت على المرتبة ا

دولة لمؤشر نسبة ) 134(من أصل ) 24(كما احتلت المرتبة . مؤشر عدد براءات االختراع
 %).12.7(الصادرات التكنولوجية من إجمالي الصادرات حيث قدرت نسبتها بـ

) 27(ة كما أشار التقرير إلى التقدم بمرتبتين الذي أحرزته اإلمارات العربية لتحتل بذلك المرتب -
. دولة) 127(من أصل ) 29) (2007/2008(دولة بعد أن كانت مرتبتها لعام ) 134(من أصل 

حيث استطاعت الحكومة من زيادة انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واحتلت 
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دولة في كل من مؤشري الجاهزية الحكومية واالستخدام ) 134(من أصل ) 16(و) 9(المرتبة 
دولة في مؤشر ) 134(من أصل ) 24(كما احتلت المرتبة . وجي الحكومي على الترتيبالتكنول

بيئة السوق وبمراتب ملفتة لالنتباه في كل من مؤشري مدى تأثير الضرائب والمعدل الكلي 
وقد أشار التقرير . دولة على التوالي) 134(من أصل ) 2(و) 1(للضريبة حيث احتلت المرتبة 

اجهه اإلمارات العربية والمترتب عليه ضرورة زيادة التركيز على االبتكار إلى التحدي الذي تو
كما أشار إلى النقص الواضح في المهندسين والعلماء حيث . ونظام التعليم والبحث والتطوير
دولة في مؤشر مدى توافر المهندسين ) 134(من أصل ) 75(حصلت اإلمارات على المرتبة 

 .والعلماء

حيث كانت ) 2006/2007(فقد استطاعت التقدم بسبع مراتب منذ عام أما فيما يخص قطر  -
من ) 32(لتصل إلى المرتبة ) 2007/2008(وارتفعت في عام ) 122(من أصل ) 36(مرتبتها 

من أصل ) 29(فقد استطاعت إحراز المرتبة ) 2008/2009(دولة أما هذا العام ) 127(أصل 
دولة في كل من ) 134(من أصل ) 31(و )26(و) 29(حيث احتلت المرتبة . دولة) 134(

 .مؤشر البيئة التكنولوجية ومؤشر الجاهزية التكنولوجية ومؤشر االستعداد التكنولوجي

 

  .)2008/2009(لعام  )NRI(ات الرئيسة لمؤشر مؤشرالترتيب األردن ضمن دول المنطقة حسب  ):3(جدول 
  
 البالد

 المؤشرات
 األردن

اإلمارات 
 العربية

 مصر الكويت السعودية تونس البحرين قطر

 NRI( 44  27 29 37 38 40 57 76(مؤشر 

مؤشر البيئة 
 التكنولوجية

48 32 29 37 43 38 44 64 

مؤشر الجاهزية 
 التكنولوجية

45 25 26 38 29 41 66 85 

مؤشر 
االستخدام 
 التكنولوجي

45 25 31 35 47 44 65 72 
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  :لعدة أعوام متتالية) NRI(ات الرئيسة لمؤشر مؤشرالحسب  ترتيب األردن ضمن دول المنطقة ):4(جدول 
  

 قطر األردن )NRI(مؤشر 
اإلمارات 
 العربية

 مصر الكويت البحرين تونس

2008  
 76 57 37 38 27 29 44 دولة مشاركة 134

2007  
 63 52 45 35 29 32 47 دولة مشاركة 127

2006  
 77 54 50 35 29 36 57 دولة مشاركة 122

2005  
 63 46 49 -  28 39 47 دولة مشاركة 115

2004  
 57 * 33 -  23 * 44 دولة مشاركة 104
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 وتكنولوجيا االتصاالت لقطاع العالمي التنافسية تقرير في األردن
  :المعلومات

  

   المؤشرات الرئيسة والفرعية

 مرتبةشرح تفصيلي لا يلي فيمو  .القائمة الرئيسية لمرتبة األردن التنافسية يشمل  )2(مرفق ال
-2008( العاملهذا  األردن في المؤشرات الرئيسية والفرعية، والتي يرجع إليها تحسن مرتبة األردن

    :في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )2009

  :مؤشر البيئة التكنولوجية .1

من أصل ) 49(ة دولة مقارنة بينما كان في المرتب) 134(من أصل ) 48(المرتبة  األردناحتل 
 :و يظهر ذلك من خالل أداء المؤشرات الفرعية المكونة له كما يلي دولة،) 127(

دولة في حين كانت مرتبته للعام ) 134(من أصل ) 51(حيث حقق المرتبة  :السوقمؤشر بيئة  .أ 
دولة، ويعود ذلك إلى المرتبة التنافسية التي ) 127(من أصل ) 54) (2007/2008(الماضي 
عبء ومؤشر  وجود المنافسة المحليةردن في العوامل الفرعية الخاصة ومنها مؤشر حققها األ

ومؤشر مستوى التطور في األسواق المالية ومؤشر وضع تطور القطاع حيث  األنظمة الحكومية
دولة بعد أن كان في ) 134(من أصل ) 41(و) 58(و) 18(و) 24(حصل فيها األردن على 

دولة على التوالي في تقرير ) 127(من أصل ) 56(و) 64(و) 25(و) 33(المراتب 
)2007/2008.( 

دولة، بعد أن ) 134(من أصل ) 36(حيث حقق المرتبة  :مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية .ب 
حيث حصل على المرتبة ). 2007/2008(دولة لعام ) 127(من أصل ) 38(كان في المرتبة 

 مؤشر القوانين ذات العالقةفي ) 54(ية والمرتبة في المؤشر الفرعي لحماية الملكية الفكر) 36(
على التوالي ) 65(و)40(بقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بعد أن كان في المراتب 

 ).2007/2008(لعام 

دولة لهذا العام بينما كان ) 134(من أصل ) 59(حيث حقق المرتبة  :مؤشر بيئة البنية التحتية .ج 
) 51(، حيث حصل على المراتب )2007/2008(دولة لعام ) 127(من أصل ) 57(في المرتبة 

مدى دولة في المؤشر الفرعي نوعية مؤسسات البحث العلمي ومؤشر )134(من أصل ) 39(و
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دولة ) 127(من أصل ) 38(و) 59(بعد أن كان في المرتبة . توفر العلماء والمهندسين
 ).2007/2008(لعام

 

 :مؤشر الجاهزية التكنولوجية .2

) 127(من أصل ) 52(دولة بعد أن كان في المرتبة ) 134(من أصل ) 45(تل المرتبة حيث اح
، ويعود هذا التقدم إلى ارتفاع  جميع المؤشرات الفرعيـة  )2007/2008(دولة في تقرير عام 

، حيـث حصـل   وجاهزية الحكومةالمكونة له وهي مؤشر جاهزية األفراد جاهزية المؤسسات 
) 55(دولة بعد أن كان في المراتب ) 134(من أصل ) 29(و) 76(و) 53(األردن على المراتب 

  ).2007/2008(على التوالي لعام ) 127(من أصل ) 34(و) 77(و

في حين كانت مرتبته لعام ) 134(من أصل ) 53(حيث حقق المرتبة : مؤشر جاهزية األفراد .أ 
من أصل )27(دولة، حيث حصل على المرتبة )127(من أصل ) 55)(2007/2008(
) 2007/2008(دولة،في المؤشر الفرعي نوعية النظام التعليمي بعد أن كانت مرتبته لعام )134(
 .دولة ) 127(من أصل ) 36(

دولة بعد أن كان ) 134(من أصل ) 76(حيث حقق المرتبة : مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال .ب 
الفرعية لهذا  ، ومن أهم المؤشرات)2007/2008(دولة لعام ) 127(من أصل ) 77(في المرتبة 

ومؤشر نوعية كليات مؤشر مدى توفر مراكز البحث والتدريب المحلية : المؤشر الرئيسي
، حيث حصل األردن  اإلدارة ومؤشر مدى التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والصناعة

دولة ) 134(من أصل ) 60(و) 45(و) 53(على المراتب التالية ) 2008/2009(فيها لهذا العام 
على التوالي، حيث ) 67(و) 64(و) 58(على ) 2007/2008(أن كان قد حصل فيها لعام بعد 

يعزى مثل هذا التحسن إلى الجهود الوطنية في مجال التدريب والتأهيل والتواصل بين القطاع 
 .العام والخاص ومراكز التعليم باإلضافة للجهود المبذولة في مجال البحث والتطوير 

بعد أن كان في المرتبة ) 134(من أصل ) 29(حيث حقق المرتبة  :مؤشر جاهزية الحكومة .ج 
، ويعزى هذا التقدم إلى التحسن في )2007/2008(دولة في تقرير عام ) 127(من أصل ) 34(

 :المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر وهي كما يلي
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أولوية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسبة تقدم المؤشر الفرعي  -
) 23(بعد أن كان في المرتبة ) 17(حيث حصل األردن على المرتبة  للحكومة

  ).2007/2008(تقرير عام 

تقدم المؤشر الفرعي المشتريات الحكومية من المنتجات المتطورة تكنولوجياً  -
في تقرير ) 38(بعد أن كان في المرتبة ) 33(حيث حصل األردن على المرتبة 

  ).2007/2008(عام 

مدى استعداد الحكومة االلكترونية حيث حصل األردن  تقدم المؤشر الفرعي -
في تقرير عام ) 49(بعد أن كان في المرتبة ) 49(على المرتبة 

)2007/2008.( 

تقدم المؤشر الفرعي أهمية قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت للحكومة  -
دولة )134(من أصل ) 18(خطط للمستقبل حيث حصل األردن على المرتبة .

 ).2007/2008(لعام ) 127(من أصل ) 23(ن في المرتبة بعد أن كا

  :مؤشر االستخدام التكنولوجي .3

) 127(من أصـل  ) 47(دولة بعد أن كانت مرتبته ) 134(من أصل ) 45(حيث احتل المرتبة 
واسـتخدام مؤسسـات   اسـتخدام األفـراد   دولة، ويعود ذلك إلى مؤشراته الفرعية وهي مؤشر 

دولة بعـد أن  ) 134(من أصل ) 33(و) 33(و) 73( تيث أصبحاألعمال واستخدام الحكومة ح
 ).2007/2008(دولة في تقرير عام ) 127(على التوالي من أصل ) 36(و )39(و) 63(كانت 

دولة بعد ) 134(من أصل ) 73(حيث حصل األردن فيه على المرتبة : مؤشر استخدام األفراد .أ 
 ).2007/2008(م في تقرير عا) 127(من أصل ) 63(أن كان في المرتبة 

) 134(من أصل ) 33(حيث حصل األردن على المرتبة : مؤشر استخدام مؤسسات األعمال .ب 
، ويعود هذا )2007/2008(في تقرير عام ) 127(من أصل ) 39(دولة بعد أن كان في المرتبة 

 :التحسن إلى ما يلي

التحسن في المؤشر مدى استخدام االنترنت التجارية حيث حصل فيه األردن  -
في تقرير عام ) 41(بعد أن كان في المرتبة ) 39(لى المرتبة ع
)2007/2008.( 
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التحسن في المؤشر الفرعي مدى استيعاب التقانة والتكنولوجيا على مستوى  -
بعد أن كان في المرتبة ) 35(الشركات حيث حصل فيه األردن على المرتبة 

 ).2007/2008(في تقرير عام ) 42(

  

دولة بعد أن ) 134(من أصل ) 33(حيث حصل األردن على المرتبة : مؤشر استخدام الحكومة .ج 
 :، ويعزى هذا التحسن إلى ما يلي)2007/2008(في تقرير عام ) 36(كان في المرتبة 

تحسن المؤشر الفرعي نجاح الحكومة في ترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات  -
د أن بع) 134(من أصل ) 18(واالتصاالت حيث حصل األردن على المرتبة 

 ).2007/2008(في تقرير عام ) 127(من أصل ) 22(كان في المرتبة 

تحسن المؤشر الفرعي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والكفاءة  -
بعد أن كان ) 134(من أصل ) 29(الحكومية حيث حصل األردن على المرتبة 

 ).2007/2008(في تقرير عام ) 127(من أصل ) 48(في المرتبة 
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 لقطاع العالمي التنافسية تقرير في األردن مرتبة ومقارنة تحليل
) 2007/2008( للعامين المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

  )2008/2009(و
  

فـي  ) 2008/2009(و )2007/2008(مرتبة األردن التي حققها للعامين ) 5(يبين الجدول رقم
ا المعلومات، حيث يعكس الجدول التحسـن  تقرير التنافسية العالمي لقطاع االتصاالت وتكنولوجي

  .في مؤشراته الرئيسية)2008/2009(الملموس الذي حققه األردن لعام 

  ).2008/2009(و)2007/2008(المؤشرات الرئيسية لألردن والمرتبة النسبية للعامين و):5(جدول 

  

حيـث تـم   .لعام محدد، لألردن ضمن هذه المؤشـرات،   1ن الجدول المرتبة النسبيةكما يتضم
احتساب المرتبة النسبية ألغراض المقارنة بين األعوام المشار إليها أعاله، بحيث يعكس المؤشر 

تقدم جميع المراتـب النسـبية للمؤشـرات    ) 5(ويظهر من الجدول . تحسنا كلما ازدادت قيمته
باستثناء المؤشر الفرعي اسـتخدام  ) 2007/2008(مقارنة بعام ) 2008/2009(الرئيسية لعام 

  .مؤشر االستخدام التكنولوجي/األفراد
                                                 

 ).عدد الدول المشارآة/ المرتبة في التقرير(  - % 100= المرتبة النسبية : المرتبة النسبية آاآلتيتحتسب   1

المرتبة النسبية 
)2008 -2009(  

)134(المرتبة  
)2008 -2009(  

المرتبة النسبية 
)2007 -2008(  

)127(المرتبة  
)2007 -2008(  

 المؤشر

 مؤشر البيئة التكنولوجية 49 61% 48 64%
 مؤشر بيئة السوق 54 57% 51 62%
 مؤشر البيئة التشريعية والتنظيمية 38 70% 36 73%
 مؤشر البنية التحتية 57 55% 59 56%
 مؤشر الجاهزية التكنولوجية 52 59% 45 66%
 مؤشر جاهزية األفراد 55 57% 53 60%
 مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال 77 39% 76 43%
كومةمؤشر جاهزية الح 34 73% 29 78%  

 مؤشر االستخدام التكنولوجي 47 63% 45 66%
 مؤشر استخدام األفراد 63 50% 73 46%
 مؤشر استخدام مؤسسات األعمال 39 69% 33 75%
 مؤشر استخدام الحكومة 36 71% 33 75%
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  :المؤشرات الخاصة بالحكومة

تحسنا ملموسا في المؤشرات الخاصة بالحكومة وهي من مؤشر جاهزية ) 5(يظهر الجدول رقم 
حيث حصـل األردن  . ة التكنولوجيةالحكومة ومؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي ومؤشر البيئ

%) 61(و%) 71(و%) 73(مقارنة بـ ) 2008/2009(لعام %) 64(و%) 75(و%) 78(على 
  ).2007/2008(على الترتيب لعام 

  :مؤشر جاهزية الحكومة التكنولوجي 

فقد استطاعت الحكومة من التقدم للسنة الثانيـة علـى    التكنولوجي وفي مجال جاهزية الحكومة
ي جميع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي كمؤشر جاهزية الحكومة ومؤشر التوالي ف

أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للحكومة وخططها المستقبلية ومؤشر األولويـة  
التي توليها الحكومة لهذا القطاع  باالضافة الى مؤشر المشتريات الحكوميـة مـن المنتجـات    

  .االمتطورة تكنولوجي

) 2008-2007(و) 2007-2006(ومما يجدر بالذكر أن األردن قد احتل لثالث سنوات متتالية 
مرتبة تنافسية متقدمة في المؤشر الفرعي األولوية التي توليها الحكومة لقطاع ) 2009-2008(و

  .  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولألهمية التي توليها له

مة ترسم رؤية واضحة تجسد الشراكة بـين القطـاعين العـام    وفي هذا المجال فما زالت الحكو
فقد استطاعت بإعدادها لإلستراتيجية الوطنية .والخاص وتوحد الجهود المبذولة لتطوير القطاع 

من تحديـد األولويـات باألهـداف    ) 2011-2007(لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
  :اإلستراتيجية التالية 

 %.50اإلنترنت إلى مستوى  استخدام الوصول إلى رفع نسبة •

مليار دوالر  1.5مليار دوالر مرتفعا من  3القطاع ليصل إلى مستوى  إيرادات نمو حجم •
  .2005في العام 

 ألف )19(المساهمة في تخفيض نسبة البطالة من خالل توفير وزيادة الوظائف بمقدار  •
 .ألف وظيفة )35(وظيفة جديدة لتصبح 

في سبيل متابعة التنفيذ ومراجعة التوصـيات  )2008/2009(مبذولة لعام وقد استمرت الجهود ال
  .والعمل على توزيع المهام لضمان تحقيق األهداف اإلستراتيجية وإحراز التقدم المرجو
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كما كان لتركيز الحكومة على إعفاء هذا القطاع من بعض الضرائب دور في عكس األولويـة  
% 16على اإلنترنت للمنازل مـن   ض ضريبة المبيعاتحيث تم تخفي .الواضحة التي توليها له

 في عـام % 26وذلك لزيادة نسبة انتشار مستخدمي االنترنت حيث وصلت النسبة الى % 8إلى 
2008.2  

كما تبرز األهمية التي توليها الحكومة للقطاع في العمل على اعتماد تصـنيف جديـد وتحديـد    
علـى   الفرصة للوقوفيخلق  مما نيف العالمي لهقطاعاته الثانوية والرئيسية والتي تتفق والتص

  .الحقائق واألرقام الفعلية والدقيقة للقطاع لكافة الغايات

مـن  ) مايكروسوفت و أوراكل وسيسكو(كما كان الستمرار التعاون مع كل مع شركات عالمية 
لـى  خالل عدد من االتفاقيات اإلستراتيجية الدور الواضح في زيادة نقل المعرفة والحصـول ع 

وبذلك زيادة جاهزية الحكومة حيـث   أسعار تفضيلية بما انعكس على زيادة مشتريات الحكومة
كان لألسعار التفضيلية التي منحها التعاون مع هذه الشـركات األثـر الواضـح مـن زيـادة      

  . المشتريات

كنقطة اتصال مـن  والذي يقوم،  الحكوميةكما أنشأت الحكومة مركز االتصال الوطني للخدمات 
أية استفسارات بالرد على  ،)الهاتف، البريد االلكتروني، الرسائل القصيرة(خالل الوسائل المتاحة

ومتابعة المشاكل والشكاوى واالقتراحات وتقديم المساعدة للمواطن في كيفية تقـديم الخـدمات   
  اإللكترونية وتقديم الدعم المتعلق ببرنامج الحكومة االلكترونية،

ركز االتصال الوطني على الخـدمات المشـتركة لبرنـامج الحكومـة     كما ال تقتصر خدمة م 
بوابة الحكومة اإللكترونية، بوابـة الـدفع اإللكترونـي، بوابـة الرسـائل      (االلكترونية فحسب 

ديوان مثل  م المساعدة لخدمات عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية ي، بل أيضاً تقد)القصيرة
الجمارك األردنية ودائرة المواصـفات  و وزارة التعليم العالي،و وزارة العدل،و الخدمة المدنية،

  .والمقاييس

التنافسية االيجابية التـي يمتلكهـا    البيئة التنافسية لزيادة المزايا كما نجحت الحكومة في تعزيز 
األردن كانخفاض الكلف وتوفر العمالة ذات المهارات المنافسة واسـتقرار البيئـة االقتصـادية    

رافي االستراتيجي باإلضافة إلى وضوح التوجه لدى الحكومة والتطور في مجـال  والموقع الجغ
تحسين بيئة تحتية جيدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واستثمارها العتمـاد األردن  

                                                 
 .،محور البنية التحتية ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات) 2011-2009( جندة آلنا األردنتقرير أ 2
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وما زال العمل )   Outsourcing اإلسناد الخارجي(نقطة اتصال للمنطقة وتعزيز خدمات التعهيد 
  .هذه الخدمات جاريا على تطوير

 The" 3حيث تبرز المراتب المتقدمة التي أحرزها األردن في هذا المجال مـن خـالل تقريـر   

Shifting Geography of Offshoring", 2009 وفـي   .حيث أحرز األردن المرتبة التاسعة عالميا
اإلضافة ب. هذا المجال فان الحكومة تعمل على إطالق العديد من الحوافز لدفع عجلة التطور فيه

 .ةالى تدريب الكوادر لتكون قادرة على المنافس

 

  :مؤشر استخدام الحكومة التكنولوجي

محرزة بذلك تقدما لعاميين ) 2008/2009(لهذا العام %) 75(احتلت الحكومة المرتبة النسبية 
) 2006/2007(ولعام %) 72)(2007/2008(متتاليين حيث كانت مرتبتها النسبية لعام 

تمر تقدمها في كل من المؤشر الفرعي استخدام الحكومة لتطبيقات تكنولوجيا ،كما اس%)50(
حيث استمر  المعلومات واالتصاالت بكفاءة والمؤشر الفرعي لنجاح الحكومة في ترويج القطاع

إستراتيجية  تطبيقويظهر هذا جليا في استمرار  .تقدمها في هذا القطاع لثالث سنوات متتالية
الى رفع كفاءة الموظفين وزيادة المعرفة لديهم فيما يتعلق بسوق االتصال والتي تهدف 

االتصاالت من جهة ، ومدى األثر االيجابي باالتصال الخارجي مع الجهات المشاركة من خارج 
لرفع تنافسية قطاع االتصاالت بمشاركة الجهات الخارجية في القطاعين الخاص  وذلكالوزارة 
نشر  التوعية الالزمة بأهداف و مهام وزاره االتصاالت و  حيث تمكنت من خاللها من. والعام

تكنولوجيا المعلومات كالجهة  الحكومية المسئولة عن وضع سياسة قطاع االتصاالت و 
  تكنولوجيا المعلومات وأثر ذلك على تسريع  النمو االجتماعي و االقتصادي

  

وتوضيح  آثارها االيجابية  كما واستمرت الوزارة في ترويج برامجها ومشاريعها ومبادراتها
على مناحي الحياة المختلفة و هذا يشمل برنامج الحكومة االلكترونية، و شبكه األلياف الضوئية، 
صناعه مراكز االتصال الخارجي و المبادرات االلكترونية  والتعليمية األخرى التي تطلقها أو 

دوره الواضح في زيادة انتشار وسائل باإلضافة الى إطالق العديد من المبادرات  .تنفذها الوزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة الرقمية وزيادة الوعي بفوائد استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت كأداة للتطور وإدخال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مختلف 

                                                 
3  The Shifting Geography of Offshoring (The 2009 A.T.Kearney Global Services Location Index  
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وتحسين فرص الحصول على  تشبكة االنترن إلىوزيادة النفاذ  تطبيقات حياتهم اليومية
نشر التوعية الالزمة لدى أفراد المجتمع األردني بأثر أدوات  إلىباإلضافة  .التكنولوجيا

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات على تطوير وزيادة فاعلية و إنتاجية القطاع الحكومي 
ى جذب والقطاع الخاص وقطاع األعمال و رفع أهلية الموارد البشرية فيها إضافة ال

  .االستثمارات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

كما كان الستمرار التعاون من خالل عدد من االتفاقيات اإلستراتيجية الدور الواضح في زيادة  
األمـر   بما انعكس على زيادة مشتريات الحكومـة  نقل المعرفة والحصول على أسعار تفضيلية

تصاالت وبذلك زيادة اسـتخدام  وات تكنولوجيا المعلومات واالالذي انعكس على زيادة انتشار أد
  .الحكومة

كما عكست األرقام التي وردت في مسح استخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت فـي     
أرقاما مشجعة فيما يتعلق بالنسب التي تعكس استخدام تكنولوجيا  4 )2006(المنشآت االقتصادية 

  :ة ومنهالمعلومات في المنشآت االقتصادي

  %)100(نسبة المنشآت الحكومية التي تستخدم أجهزة الحاسوب  •

  %)92(نسبة المنشآت الحكومية التي تمتلك أنظمة شبكات محلية  •

  %)98(نسبة المنشآت الحكومية التي تمتلك خطوط انترنت  •

  %)95(نسبة المنشآت الحكومية التي لديها موقع على الشبكة العنكبوتية  •

 مية التي تقوم بتدريب موظفيها على برامج الحاسوب بشكل مستمرنسبة المنشآت الحكو •
)83(%  

  %)81(نسبة المنشآت الحكومية التي تعاملت مع الحكومة االلكترونية  •

هذا وبالرغم من هذا التقدم إال أن هنالك تأخرا ملموسا ومستمرا في المؤشـر الفرعـي لمـدى    
لتأخر لمحدودية الخدمات االلكترونيـة علـى   انتشار الخدمات الحكومية االلكترونية ويعود هذا ا

حيث يأتي مشروع الحكومة اإللكترونية وهو برنامج وطني يعمل على تحسـين أداء   .االنترنت
الحكومة التقليدي في مجال تقديم الخدمات وتحويلها الى خدمات الكترونية بهدف  زيادة كفاءتها 

ستوى رضى العميل وخلق التكامل بـين  ودقتها واختصار الوقت الالزم ألداء األعمال ورفع م
                                                 

 2008، آانون األول )2006(مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية   4
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وبذلك يتمحور عمل برنامج الحكومة اإللكترونية بشكل أساسي على إعادة .  اإلدارات الحكومية
 ساليباألهندسة األعمال بشكل أفضل وأكثر فعالية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام احدث 

منهـا  ) 15(خدمة الكترونية، ) 42(الق تم لغاية اآلن إط.  التكنولوجية لتقديم الخدمات الكترونيا
خدمة أخرى على البوابـة، باإلضـافة   ) 27(مفعلة على بوابة الحكومة االلكترونية وسيتم ربط 

  .5الستكمال عدد من مشاريع البنية التحتية الهامة

  :مؤشر البيئة التكنولوجية 

لتحتيـة والبيئـة   تحسنا ملموسا في مؤشر بيئة السـوق والبنيـة ا  ) 5(كما يوضح الجدول رقم 
بينمـا  ) 2008/2009(لعام %)73(و%) 56(و%) 62(التشريعية والقانونية حيث حصل على 

  .على الترتيب%) 70(و%) 55(و%) 57) (2007/2008(كانت لعام 

  :مؤشر بيئة السوق

 دوره في تقدم هذا المؤشر حيث كـان  األعباء المترتبة على التنظيمحيث كان للمؤشر الفرعي 
ة والشراكة بين القطاع العام والخاص دوره الواضح في هذا التقدم والـذي يسـانده   لتعزيز الثق

حيث كان تقدم األردن فـي هـذا    وضوح الرؤى وتوحد االتجاهات للقطاعين في نفس المسار
  .المؤشر واضحا وملموسا لمدة ثالث سنين متتالية

المعلومات  اوتكنولوجي لقطاعي االتصاالتورد في وثيقة السياسة العامة  وهذا يتفق مع ما
تبني هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مجموعة من القواعد  فيما يخص )33(في المادة  )2007(

 اتخاذوفيما يخص  واألهمية النسبية والشفافية من النواحي الموضوعية والتوافقية أدائهالتحسين 

 الصعيد على منافسا صبحلي األردن في تكنولوجيا المعلومات قطاع لتطوير العملية الخطوات كافة

  :من وثيقة السياسة العامة )81(حيث ورد في المادة  الدولي

 تطالب والعالمي، اإلقليمي الصعيد على المعلومات تكنولوجيا لصناعة التنافسي الطابع إلى نظًرا "

 حليصب األردن في تكنولوجيا المعلومات قطاع لتطوير العملية الخطوات كافة اتخاذ يتم أن الحكومة
 المحلية الخاص القطاع استثمارات الخطوات المتخذة تجذب أن وينبغي .الدولي الصعيد على منافسا

  . 6"تصديرية وأرباح وعوائد عمل نوعية فرص إيجاد إلى تؤدي وأن والدولية
  

                                                 
 وحدة التخطيط االستراتيجي ،الحكومة االلكترونية،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  5

)2007(وثيقة السياسة العامة للحكومة  6  
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كما كان لتقدم األردن في المؤشر الفرعي لوجود المنافسة المحلية دوره المؤثر أيضا فقد تمكـن  
التطور ككل حيث يظهر دور الوزارة في بناء اقتصاد يعتمد علـى المعرفـة بكـل    القطاع من 
  .مستوياته

كما كان للقاءات المنتظمة التي تنظمها الحكومة بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين الحكـومي  
والخاص دوره في تجسير الفجوة بين القطاعين وتوضيح العديد من التوجهات واألنظمـة إلـي   

  .ة خدمة للقطاع ودفعا لعجلة تقدمهتضعها الحكوم

حيث يظهر ذلك جليا في اآللية التي تتبعها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت عند إصدارها لتعليمـات  
أو أنظمة تخص القطاع حيث تقوم بداية بعرضه على موقعا االلكتروني أخذة بعين االهتمام ألي 

ي تنتهجها الحكومة أيضا دوره الواضح كما كان للشفافية الت.مالحظات قد يذكرها القطاع الخاص
  .في توحيد الرؤى وتعزيز التنافسية

تخفيض ضريبة حيث عملت على كما كان لتقدم المؤشر الفرعي مجموع الضرائب دورا واضحا 
  %.8إلى % 16لمنازل من با الخاصة نترنتلإل المبيعات

  
فان الحكومة ممثلـة  لرقمي كما تجدر اإلشارة الى الجهود المبذولة في مجال تطوير المحتوى ا

بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تولي أهمية كبيرة لمسألة تطوير المحتوى االلكتروني 
 لذا فـان العمـل  . وتوزيعه إذ أنه يشكل أساس اإللهام الفكري والثقافي ألجيال المستقبل المحلي

ردن مـن حيـث إعـداد    جارٍ على تحضير إستراتيجية تدرس صناعة المحتوى الرقمي في األ
المنتجات والخدمات الرقمية وتصميميها وإدارتها وتوزيعها وكذلك التقنيات التي تستند إليها هذه 

  .األنشطة

حيث سيتم عقد ورشات عمل مع شركات صناعة المحتوى للوقوف على الوضع الراهن لهـذه  
ف إنشاء مركز أرشفة وتشجيع  زيادة انتشاره كما ونوعا بهدالمحلي الصناعة وتفعيل المحتوى 

وكمشاريع ابتدائية سيتم اعتماد المناهج الدراسـية  . رقمي من شأنه رفد المحتوى الرقمي ودعمه
كما يتم التنسيق إلطـالق حمـالت توعيـة    . وكمواضيع ذات اهتمامات سيتم اعتماد كرة القدم 

األمر الذي . سريللفئات المختلفة لتشجيع استعمال تطبيقات االنترنت على المستوى الفردي واأل
سيؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة المحتوى الرقمي عن طريق دعم اإلنتاج واسـتخدام  
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المحتوى الرقمي المحلي والعربي وتوزيعه على الشبكات العالمية مما سينعكس علـى تحسـن   
  .7الفرعي مدى توفر وسهولة الوصول الى المحتوى الرقمي  مؤشرال

  :يليما )101(ود تلبية لما جاء في وثيقة السياسة العامة حيث ذكرت المادة حيث تأتي هذه الجه

 االستثمار مؤسسة تشجيع عمل خالل من المباشر األجنبي االستثمار الترويج في المملكة ستستمر"

 دعم ومراكز مراكز االتصال تشجيعها؛ المناسب من يكون قد التي المجاالت تشمل و.وغيرها

 لخدمة (والتطوير البحث ذلك مرافق في بما) المملكة في األخرى واالتصاالت تالمعلوما تكنولوجيا

 والخدمات العربية باللغة المحتوى شامال األردني المحتوى خدمات وتطوير األخرى والبلدان األردن
 ،اللغوية والتعددية التكنولوجية المهارات من المملكة في المتاحة والمزايا الفرص من تستفيد التي
 التعليم ومواد المعلومات تكنولوجيا توثيق تطوير وإعادة االلكترونية المواقع تصميم مثل

 ستشجع كما. التفاعلية والتطبيقات المتقدمة الرسومات مثل متخصصة برمجيات وإنتاج اإللكتروني

  ."نفسها للغايات المحلي االستثمار الحكومة
  

مؤشر باالنخفاض لثالث أعوام متتالية فقد استمر هذا ال أما فيما يخص مؤشر حرية الصحافة
فال بد من التعاون مع الجهات المعنية وتوجيه الجهود لدعم تقدم المؤشر في السنوات  وعليه
  .القادمة

جاللة  وفي هذا الصدد فقد كان هناك دعوة ملكية داعمة لحرية الصحافة كان آخرها توجيهات
مما يشكل ضمانة للصحفيين للعمل بحرية بعدم جواز توقيف الصحفيين في قضايا النشر  الملك

 .بعيدا عن الخوف والقيود التي قد تفرضها التشريعات والقوانين

  

  :مؤشر البنية التحتية

جـودة  وحيث كان للمؤشرات الفرعية مدى توفر العلماء والمهندسين ومستوى التعليم الثـانوي  
  .ضح لتقدم هذا المؤشرمؤسسات البحث ومعدل اإلنفاق على التعليم األثر الوا وفعالية

أن عدد الجامعات فـي   8 )2008-2007(حيث ذكر التقرير اإلحصائي السنوي للتعليم العالي 
كمـا أشـار   .كلية مجتمـع ) 43(جامعة خاصة و) 26(جامعات حكومية و) 10(األردن قد بلغ 

                                                 
 .دائرة ترويج االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  7
، قسم اإلحصاء والمعلوماتية، مديرية تكنولوجيا )2008-2007(عن التعليم العالي في األردن التقرير اإلحصائي السنوي   8

 .، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي2009المعلومات 
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الملتحقين في مرحلة البكالوريوس وقد كان تزايدهم ملحوظا في ة بالطلالتقرير الى ازدياد أعداد 
كما أشار التقرير الى ازدياد أعـداد   .برامج الحاسوب والمعلوماتية والهندسة واألعمال التجارية

بلـغ عـدد    حيث الطلبة الوافدين للدراسة في األردن كمؤشر على نوعية التعليم العالي األردني
ة بطالبا وطال)42201) (2008-2007(دنية لمستوى البكالوريوس الخريجين من الجامعات األر

  .في مجال الحاسوب والمعلوماتية وهندسة االتصاالت والبرمجيات ةطالبا وطالب) 4233(منهم 

حيث بلغ عدد الطلبة  تتسم بالتحسن النوعييجدر الذكر بأن نوعية التعليم الثانوي في األردن  و
حسـب  .9طالبا وطالبـة )65806(يع فروع الدراسة الثانوية لجم) 2007/2008(الناجحين لعام 

  .أرقام مديرية ادراة االمتحانات في وزارة التربية والتعليم 

المادي المباشر  الدعمتقديم الى صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة  يهدفكما 
ية الوطنية، ألغراض األردن لمشروعات البحث والتطوير والدراسات والمشورة الفنية للصناعات

ودعم الصناعات  زيادة التنافسية التوعية بأهمية البحث والتطوير لتحسين اإلنتاجية وبالتالي
من حيث عمليات اإلنتاج  األردنية في استثمار العلوم والتكنولوجيا بما يحقق تطورا نوعياً
 .للصناعات األردنيةالتنافسية  واإلدارة الصناعية وجودة المنتجات وتطويرها وتحسين القدرات

كما يهدف الى تشجيع الصناعات األردنية على دعم البحث العلمي والتطوير واالستفادة من 
باإلضافة الى التعرف على  .وربط النشاطات البحثية واالستشارية باحتياجات الصناعة .نتائجه

  .التالمشك المشكالت التي تواجهها الصناعات المختلفة وإرشادها إلى كيفية حل هذه

الجمعية العلمية الملكية،  يقدم مركز اإلبداع األردني للمهندسين والمؤسسات الصناعية فيوكما 
في األردن، منظومة متكاملة من  والذي يشكل النموذج األول لحاضنة أعمال صناعية وتكنولوجية

ل اإلدارية التحتية واألفراد مثل خدمات األعما الخدمات تجمع بين عمليات تطوير األعمال والبنى
المساندة، إضافةً إلى توفير المكان المناسب بهدف تهيئة المناخ  والمالية والتسويقية والفنية

لتطوير   أفراد أو مجموعات أو شركات صغيرة وناشئة، ومساعدتهم المناسب للرياديين من
ت قيمة خدمات تجارية ذا/ الريادية إلى مؤسسات أعمال ناجحة تقدم منتجات  األفكار الهندسية

 .عالية مضافة

توفير البنيـة األساسـية لـربط المـدارس      علىبرنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني  ويعمل
والجامعات والمؤسسات الحكومية بشبكة ألياف ضوئية ذات سرعة عالية وذلك لتوفير احتياجات 

ة والحكوميـة  هذه الجهات من خدمات االتصاالت كبنية تحتية لتوفير الخدمات التعليمية والصحي
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 .األخرى،  مع التركيز على االستفادة من البنية التحتية القائمـة لشـبكات توزيـع الكهربـاء    
مدرسة في عمـان والعقبـة   ) 279(وباستخدام شبكة األلياف الضوئية الوطنية، تم ربط حوالي 

ما ك). إربد، المفرق، و الرمثا(في مناطق الشمال   مدرسة جديدة) 372(والعمل جار على ربط
مؤسسة حكومية في عمان والعمل جار علـى  )41(جامعات حكومية على الشبكة و ) 8(تم ربط 

جهات صحية في ) 4(مؤسسة حكومية أخرى في عمان ومناطق الشمال كما تم ربط )49(ربط 
  .جهة صحية في مناطق الشمال)67(عمان والعمل جار على ربط 

العقبـة   –لياف الضوئية ضمن مسار عمـان  تم تأجير مسارات الكوابل الخاصة بشبكة األوكما 
  .بسعر التكلفة وذلك لتشجيع الشركات إليجاد مخارج دولية بحرية منافسة

قام برنامج الحكومة اإللكترونية ومن خالل سعيه لرفع كفاءة موظفي القطاع العام لتطبيق  وقد
اإلستراتيجية الموقعة مشاريع الخدمات اإللكترونية في المؤسسات الحكومية ومن خالل االتفاقيات 

دورة تدريبية ) 32(موظف حكومي على ) 432(بين الوزارة وشركة مايكروسوفت بتدريب 
  من خالل اتفاقية مايكروسوفت 2009موظف حكومي في عام ) 213(و 2008 متخصصة عام 

دورات تدريبية متخصصة من خالل اتفاقية أوراكل خالل عام ) 5(موظف حكومي على ) 68(و
  2009.10دورات تدريبية متخصصة في أوراكل لعام ) 3(موظف على ) 42(دريب وت 2008

 
كما تساهم محطات المعرفة بسد الفجوة الرقمية وتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

يزيـد علـى    ما مجاالت الحياة المختلفة حيث تجاوز عدد المستفيدين من المحطات منذ إنشائها
من إجمالي عدد المستفيدين قي حـين  % )  53(الذكور ما نسبته  نصف مليون مواطن،  شكل 

ألف مواطن على ) 120(وحصل ما يزيد عن .من المستفيدين %)  47(شكلت اإلناث  ما نسبته 
تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات وتم منحهم شهادات بذلك ساهمت في تحسين ظـروفهم  

محطة معرفة تتـوزع  )  158( م 2008هاية عام الوظيفية حيث بلغ عدد المحطات العاملة في ن
محطات معرفة أخرى قيد اإلنشاء من المتوقع تشـغيلها قريبـاً   ) 9(في مناطق المملكة  وهناك 

كمـا   .محطة معرفة في مناطق جيـوب الفقـر  )  28(ويتواجد أكثر من .خالل العام الجاري 
ل على فرصة عمـل  شخص من الحصو) 3000(ساهمت محطات المعرفة في تمكين أكثر من 

من خالل التدريب المباشر في محطات المعرفة، باإلضافة الى فرص عمل توفرت فـي نفـس   
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فرصة ) 60( فرصة عمل، وكذلك ساهمت المحطات بتوفير) 260(المحطات والتي وصلت إلى 
  .11تدريبية من خالل البرنامج المدعوم من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  :التنظيميةوتشريعية البيئة المؤشر 

فيما يتعلق تتميز البيئة التشريعية والتنظيمية في األردن بأنها تتفق مع أفضل الممارسات الدولية 
 ابالفصل ما بين وضع السياسات والتشريعات الخاصة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجي

لقطاعات العامة  السياسة وثيقة نصتحيث المعلومات والشؤون التنظيمية ذات العالقة، 
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا "بأن ) 2007(والبريد المعلومات  ااالتصاالت وتكنولوجي

المعلومات مسؤولة عن قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد في األردن وأنها 
 خدمات تنظيم"تتولى إعداد وثيقة السياسة العامة بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 

 خدمات تقديم لضمان المقررة العامة للسياسة وفقًا المملكة في المعلومات وتكنولوجيا صاالتاالت
 األداء يحقق وبما معقولة وأسعار عالية بسوية للمستفيدين المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت

  ".المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت لقطاعي األمثل
  

نافس بين مزودي االنترنت في القطاع لـثالث أعـوام   برز التقدم للمؤشر الفرعي نوعية التكما 
حيث نتج هـذا التقـدم عـن     ). 2009-2008( و) 2008-2007(و) 2007-2006(متتالية 
الفعالة و  المنافسة ظروف إيجاد فيما يخص) 2007(مع ما جاء في وثيقة السياسة العامة ترجمة 
 االتصـاالت  قطـاعي  إلـى  جدد نلمنافسي السريع الدخول تسهيل أجل الخطوات من جميع اتخاذ

 إلى المرخص باإلضافة هؤالء قبل من سريعة بخطى جديدة خدمات وتوفير المعلومات وتكنولوجيا

  .12الحاليين لهم

  
لشركات االتصاالت استخدام الترددات الالزمة لتقـديم   تنظيم قطاع االتصاالت أتاحت هيئة كما

 ).Fixed Broadband Wireless Access  (يضـة خدمات االتصاالت الثابتة الالسلكية بالحزم العر
ويذكر أن خدمات الواي مـاكس   .وبذلك يكون األردن من أوائل الدول التي تقدم تلك الخدمات

تتيح إمكانات مختلفة أهمها التصفح الالسلكي الثابت لالنترنت ونقل البيانات والصوت والصورة 
  .والبث التلفزيوني بسرعات عالية 

                                                 
 لبرنامج محطات المعرفة، مرآز تكنولوجيا المعلومات الوطني 2008التقرير السنوي   11
  .من وثيقة السياسة العامة) 44(و )  43(المادتان  12



 

27 
 

 المناسبة اإلجراءات باتخاذ الهيئة قامت فقد االنترنت، وخدمات المعلومات بتكنولوجيا يتعلق فيما أما

 التصـاالت ا شركة بين المحاسبة تغيير خالل من وذلك اإلنترنت إلى النفاذ أسعار تخفيض لتشجيع

من المبدأ   ADSL Traffic Collection المتعلق للجزء بالنسبة االنترنت خدمات ومزودي األردنية
 سمح مما Capacity Based/MBالسعة   على المعتمد المبدأالى   Ports معتمد على عدد المنافد ال

 ودراسـة  (Pre-paied ADSL) لخدمـة  ومبتكرة جديدة عروض تقديم من االنترنت خدمة لمزودي

-ADSL IPل شركة االتصاالت األردنيـة والمخفضـة لخدمـة    قب من المقترحة األسعار وإقرار

Stream  طريق عن اإلنترنت إلى للنفاذ "واحدة فوترة" بإنشاء اإلنترنت خدمات لمزودي محس مما 

 الدارات مكونات فصل حول العامة االستشارة وإصدار ،"القائم المشغل" من المنشأة الخدمات شراء

 دخـول  لتسـهيل  الالزمـة  اإلجراءات واتخاذ التحتية، البنية في والمشاركة واالستضافة المحلية

 "WiFi"   أو "WiMAX"  تقنيات باستخدام الراديوي البث على المعتمدة الترحال ماتخد وترخيص
 تسـهيل  وبـذلك  .ها نشر تم حيث   "Hotspot" الساخنة النقطة خدمات تشجعوالسير باجراءات 

 من األخص وعلى االنترنت انتشار نسبة وزيادة تشجيع إلى سيؤدي مما السوق، إلى السريع الدخول

 االشـتراك  كلفة تقليل على سيعمل بدوره والذي المعطيات باستقبال المتعلق الساتلي االتصال خالل

 ١٨ بلغ المملكة في المعطيات تراسل خدمات لتزويد  المرخصة الشركات عدد أن يذكرو باالنترنت

  .132008 العام نهاية في شركة

لـك وكفـاءة الهيئـة    وقد كان لكل من المؤشرات الفرعية الخاصة بالملكية الفكرية وحقوق التم
  .التشريعية والقانونية دور واضح في هذا التقدم

أما بالنسبة للحكومة فقد تم إعداد السياسات الخاصة بأمن وحماية المعلومات لضمان توفير بيئة 
وقد تم االنتهاء أيضا من إعداد مشروع قانون جرائم . موثوقة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

ع نظام الترخيص واعتماد جهات توثيق التوقيع االلكترونـي وإصـدار   الحاسوب وإعداد مشرو
تعليمات تجديد الرخص الفئوية لالتصاالت العامة وإصدار تعليمـات فـض المنازعـات بـين     

  .المرخصين 

مع األخذ بعين  بعد استشارة الجهات المعنية كما تم االنتهاء من مراجعة قانون االتصاالت
 بحيث واحدة، هيئة في االتصاالت قطاع تنظيم وهيئة المرئي والمسموع اإلعالم هيئةدمج  االعتبار

 بين المتنامي واالتصال والتداخل المتسارع االندماج ظل في وآليات العمل المسؤوليات توحيد يتم

مسودة القانون المعدل مودعة  .القطاعين كال في المقدمة والخدمات واإلعالم االتصاالت قطاعي
  .لتشريع والرأيحاليا لدى ديوان ا
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البث  إعادة أو /و البث خدمات رخص لمنح جديدة آلية تبين نصوًصا القانون مسودة تضمنت وقد

 الوطني في المعلومات تكنولوجيا مركز دمج مسألة تعالج ونصوًصا والتلفزيوني، الصوتي اإلذاعي

 من المصطلحات العديد تعريف إعادة الى باإلضافة المعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت وزارة

 أحكام تطبيق واضح لتسهيل بصيغة والمسموع المرئي اإلعالم وقانون االتصاالت قانون في الواردة

في  المنافسة وتعزيز حماية في أوضح صالحية الهيئة الجديد القانون مسودة منحت كما. القانون
  .14كامهبأح االلتزام من مزيد لضمان القانون في الواردة العقوبات القطاع وتشديد

ما يعزز دخول مشغلين جدد للسوق ) 2007(ومن جانب آخر فقد ورد في وثيقة السياسة العامة
 مزودين دخول بأن الحكومة تدرك) 55(حيث جاء في المادة .ورفع الهيمنة والتقليل من آثاره

 في وزيادة األسعار في االنخفاض من مزيًدا يحفز سوف المتنقلة االتصاالت سوق لى إ إضافيين
 دخول لتعزيز إجراءات باتخاذ الهيئة تقوم أن الحكومة تقرر وعليه، . المتنقلة االتصاالت انتشار

 لتسهيل الالزمة اإلجراءات اتخاذ خالل من رئيسي بشكل المتنقلة لالتصاالت إضافيين مزودين

 على جبي كما ." المرافق ملكية أساس" على القائمين غير المتنقلة االتصاالت مشغلي دخول وتعزيز

 على شاملة المتقدمة، المتنقلة االتصاالت لشبكات الطيف من سعات إتاحة إمكانية تدرس أن الهيئة
 وهذا .أوالحاليين الجدد لهم للمرخص سواء الرابع، أو الثالث الجيل شبكات الحصر ال المثال سبيل

 تقدًما أكثر خدمات لتوفير العاملة الثاني الجيل من ترددات حزم استخدام تشجيع باالعتبار األخذ يشمل

 .وفعالية

  
  

  :المؤشرات الخاصة بمؤسسات األعمال

تحسنا ملموسا في المؤشرات الخاصة باألعمال وهي مؤشـر جاهزيـة   ) 5(يظهر الجدول رقم 
مؤسسات األعمال ومؤشر االستخدام التكنولوجي لمؤسسات األعمـال حيـث حصـل األردن    

%) 69(و%) 39) (2007/2008(ا كانت لعام بينم) 2008/2009(لعام %) 75(و%) 43(على
  .على الترتيب
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  :مؤشر جاهزية مؤسسات األعمال

أما في مجال جاهزية مؤسسات األعمال فقد كان لتقدم مؤشر التعاون بين الجامعات والصـناعة  
ومؤشر انتشار األبحاث وخدمات التدريب المحلية ووجود مراكز البحث المحلية ومعدل ما تنفقه 

  .على البحث والتطوير دور واضح الشركات 

وفي هذا المجال أطلقت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مبادرة مشروع تدريب وتأهيل 
حيث سيظهر بشكل واضح األثر والـدور   .)2009(خريجين االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

عكس على التقدم فـي هـذا   االيجابي لهذه المبادرة جليا في السنوات القادمة مما من شأنه أن ين
المؤشر لزيادة عدد فرص العمل المتاحة للخريجين الجدد باإلضافة الى تحسين نوعية الخريجين 

  . الجدد العاملين بعد التحاقهم بسوق العمل وإتمامهم للدورات التدريبية المطلوبة 

يا المعلومات حيث يقوم البرنامج بدعم رواتب حديثي التخرج في مجاالت االتصاالت وتكنولوج 
حيث يهدف الى توفير التـدريب والمهـارات   . شهراً 18فقط للعمل في القطاع الخاص ولمدة 

للخريجين و المساهمة في تخفيف عبء البطالة بين خريجي تكنولوجيـا المعلومـات وهندسـة    
  .15و المساهمة في التطوير االقتصادي طويل األمد.االتصاالت

الصناعة والجامعات ورشة عمل لعمـداء كليـات هندسـة     كما نظم في سبيل نشر التعاون بين
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وإدارة األعمال في الجامعات األردنية حيث  قامت الجامعـة  
األلمانية األردنية وبدعم من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وجهات أخـرى بإعـداد   

وفي هذه الدراسة، . كفاءات العاملين في القطاعدراسة حول واقع احتياجات سوق العمل وتقييم 
الماسة إلى تدريب الطالب خالل دراستهم علـى   أعربت معظم الشركات المشاركة عن الحاجة

وفي ذات السياق، قامـت بعـض    . أنظمة الشركات العالمية األكثر استخداما وشيوعا في العالم
  . واصل والتعاون مع الجامعاتاألكاديميات باالتصال بالوزارة وطلب المساعدة في الت

كما كان لتعاون وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع برامج خـارج الـوزارة الـدور    
هو أحد برامج شـبكة األردن التـي   و" شبكة تواصل"برنامج االيجابي في تحسن هذا المؤشر ك

حافظـات  مؤسسة من المؤسسات الصغيرة و المتوسـطة فـي م   )1600(هدفت إلى بناء كفاءة 
من خالل دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  )2008(الزرقاء والبلقاء واربد خالل عام 

التعامالت اليومية في هذه المؤسسات، وذلك لرفع كفاءتها اإلنتاجية وتحسين قدرتها التسـويقية  
داخـل  مشروع تغيير إيجابي ) 1,232(إذ قام المستـفيدين بدورهم بحضانة . وزيادة المبيعات
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محطة معرفة من ) 15(موقع من بينه )29(مؤسساتهم حيث يتم تـنفيذ الدورات التـدريبية في 
محطات المعرفة التـابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات و يهدف البرنامج إلـى بنـاء   

من خالل مراكزه المحتضنة فـي جميـع    )2009( مؤسسة خالل عام  )10,000(كفاءة قرابة 
  16 .منتفع)1715) (2008(وقد وصل عدد المنتفعين لعام  مملكةمحافظات ال

في مؤشر االشتراكات الشـهرية  )2009-2008(لعام %) 20(كما احتل األردن المرتبة النسبية 
حيث تعكس أرقام هيئة %). 26) (2008-2007(للخط الثابت التجاري بينما كانت مرتبته لعام 
لثابت للخط التجاري قد انخفضت حيث كانت لعـام  تنظيم قطاع االتصاالت أن عدد اشتراكات ا

لتصــل الــى  ) 2008(مشــترك ،بينمــا انخفضــت لعــام     (138,371) )2007(
أن  2006كما تبين من خالل نتائج التعداد العام للمنشآت االقتصادية لعام .17مشترك)137,864(

شآت في من مجموع المن% 92.2نسبة المنشآت التي توظف أقل من خمسة عمال بلغت حوالي 
،في حين بلغ المتوسط للهواتف 1المملكة حيث بلغ متوسط عدد خطوط الهاتف األرضي أقل من 

كما أن هناك العديد من المنشآت للقطاع الخاص لـيس لـديها هـذه    .الخلوية هاتف خلوي واحد
  18.الخطوط لعدم الحاجة إليها بسبب طبيعة عملها

ن انخفـاض المؤشـر   مواالتصاالت فبالرغم  أما فيما يتعلق بمؤشر استيراد خدمات الكمبيوتر
إال أنه من الممكـن   )2008/2009(و )2007/2008(و )2006/2007(لألعوام الثالثة المتتالية

 لخـدمات ة فانخفـاض مؤشـر االسـتيراد    وجهة نظر مختلفالتعامل مع انعكاسات المؤشر من 
المحلية األمر الـذي   يعكس تطور القطاع واتساعه وتشجيعه للصناعاتالكمبيوتر واالتصاالت 

تكنولوجيـا   قطـاع حيث ارتفعت عائدات الناتج المحلي مـن  ، من شأنه تعزيز القطاع وتحسنه
) 2007(لتصل إلى في عـام   )دوالر578,554,379) (2006(المعلومات على سبيل المثال لعام 

  .19) دوالر 686,063,063(إلى 

  

  :مؤشر االستخدام التكنولوجي لألعمال

بمؤشر االستخدام التكنولوجي لألعمال فيظهر التقدم للمؤشر الفرعي مدى انتشار  أما فيما يتعلق
%) 71) (2008/2009(االنترنت واستعمالها في مؤسسات األعمال حيث كانت المرتبة لعـام  

                                                 
 .وحدة المبادرات االلكترونية، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  16
 2008إحصائيات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ، 17
 2008األول  ، آانون)2006(مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية  18
 2007التقرير اإلحصائي،انتاج،  19
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وذلـك    WI-MAX، وفي هذا المجال تم إدخال خدمات%)68)(2007/2008(بينما كانت لعام 
ة في توفير خدمات االنترنت مما أدى إلى زيادة تخفيض األسعار كمنافس لشبكات االتصال الثابت

العقبة للشركات لتمكينها من -وزيادة االنتشار وكذلك تم توفير البنية التحتية خاصة مسار عمان
حيث بلغت أعداد المشتركين في االنترنت بشكل عام  .إيجاد مسارات دولية بديلة لزيادة المنافسة

-WI-MAX  كانت أعداد المشتركين عن طريق  مشترك كما )9,210 )(2008(لعامADSL  لعام
  . 20مشترك)124,475(الزمنية ) 2008(

   :المؤشرات الخاصة باألفراد
المراتب التي احتلها األردن في المؤشرات الخاصة باألفراد وهي مؤشـر  ) 5(يبين جدول رقم 

%) 60(ألردن فيها علـى  جاهزية األفراد ومؤشر االستخدام التكنولوجي لألفراد حيث حصل ا
%) 57) (2007/2008(بينما كانـت المرتبـة النسـبية لعـام     ) 2008/2009(لعام %) 46(و
  .على الترتيب%) 50(و

  

  :مؤشر جاهزية األفراد

أما فيما يتعلق بمؤشر جاهزية األفراد فان التقدم ما زال بسيطا حيث تتراوح المراتب في مكانها 
حيث يلمس التحسن لكنه مقارنة بالدول األخرى بحاجة الـى   وعليه فال بد من استمرار الجهود

خدمة االنترنت وخفض أسعارها وتحسين  واستخدام  المزيد من المواكبة والتطور لزيادة انتشار
جاهزية البنية التحتية للثابت والمتنقل باإلضافة إلى التركيز على مخرجات القطـاع التعليمـي   

العلوم والرياضيات ونوعية المدارس الحكوميـة وزيـادة    وجاهزيته وال سيما فيما يخص تعليم
  .انتشار االنترنت في المدارس 

و للمساعدة في تحقيق هدف زيادة النسبة الحالية النتشار الحواسيب الشخصية واإلنترنت، تـم   
العمل على تغيير التحاسب فيما بين شركة االتصاالت األردنية ومزودي خدمة االنترنت بالنسبة 

إلى  Portsمن المبدأ المعتمد على عـدد المنـافذ  ADSL Traffic Collectionالمتعلق بـ للجزء 
  .Capacity Based/MBمبدأ السعة 

 التركيز على خفض تكلفة االشتراكات للخطوط الخلوية واألرضية بما يخـدم زيـادة  وال بد من 
ت الشـهرية المنزليـة   جاهزية األفراد، حيث يعكس التقرير تأخرا في مؤشر تكاليف االشتراكا

                                                 
 2008إحصائيات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، 20
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 ).92(ليصل الى ) 2008/2009(في حين انخفض لعام ) 88) (2007/2008(حيث كان لعام 
ما 2008لعام  2006هذا وتعكس أرقام هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أن رسوم التأسيس منذ عام 

  .دينار )4.73(زالت ثابتة وتبلغ 

  
  :لألفرادمؤشر االستخدام التكنولوجي 

لق بمؤشر االستخدام التكنولوجي لألفراد فعلى الرغم من الجهود  المبذولة في مجال أما فيما يتع
خفض تكاليف االنترنت وزيادة انتشارها وزيادة انتشار الهواتف الخلوية وأجهـزة الكمبيـوتر   

ـ  اسـتخدام األفـراد   مؤشـر المرتبة النسبية لإال أن  الشخصية لعـام  %) 46( الـى  تانخفض
    %).50) (2007/2008(عام في ال تينما كانب) 2008/2009(

 إلىأشار  21)2008أيار (مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل  فعلى الرغم من أن
عـام  % 94 إلـى  2007م اع% 86من (زيادة ملحوظة في توافر الهاتف الخلوي لدى األسر 

ذه النسبة مقارنة وزيادة ه جهاز حاسوبيتوافر لديها  %)39(وأن حوالي خمسي األسر  )2008
ارتفاع ملحوظ في نسـبة األفـراد ممـن     إلىباإلضافة  ام لماضي بحوالي أربع نقاط مئويةبالع

سنوات فأكثر بغض النظر عن المكان والوقت بـين عـامي    5يستخدمون االنترنت وأعمارهم 
من األسـباب   إال انه هناك عدد )على التوالي %  21.6الى % 15.6من ) (2008(و) 2007(
تكلفة األجهزة العاليـة  (ومنها  بالنسبة المطلوبة التي تقف دون زيادة انتشار االنترنتجوهرية ال

عدم المعرفة بكيفية استخدام االنترنت أو  عدم وجـود محتـوى    إلىوتكلفة االنترنت باإلضافة 
مـن  (هنالك تراجعا ملموسا في توافر الهـاتف الثابـت   عالوة على ذلك كان   ).عربي ومحلي

   . %)31لى ا% 42

وسيكون للجهود المبذولة في مجال زيادة انتشار وتـوفر المحتـوى الرقمـي وتطـوير     وعليه 
 الحاليـة  النسـبة  مبادرات تهدف إلى ترجمة ما جاء في وثيقة السياسة العامة فيما يخص رفـع 

دور واضح في تقـدم مؤشـر اسـتخدام     22بشكل كبير واإلنترنت الشخصية الحواسيب النتشار
   .األفراد

  
يبرز دور مبادرة حاسوب محمول لكل طالب في زيادة انتشار االنترنت والحاسوب بـين   حيث

الفئات الشبابية وتجسير الفجوة الرقمية مما سينعكس سوقا على تحسن هذا المؤشر الحقـا فـي   
                                                 

  ،دائرة اإلحصاءات العامة2008، التقرير التحليلي،تشرين أول 2008مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات داخل المنازل، أيار  21
  .من وثيقة السياسة العامة) 90(المادة  22
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هـذا  . السنوات القادمة من حيث زيادة الوعي باستخدام الحاسوب واالنترنت وزيادة انتشارهما
جامعات حكومية موزعة علـى  ) 9(جهاز موزع على ) 10259(توزيع ما يقرب من وقد تم  

  .كما تدرس الوزارة إمكانية إطالق مبادرة مماثلة وموجهة الى المعلمين. مختلف مناطق المملكة

بإبراز مزايا وايجابيات استخدام االنترنت وتشجيع األسـر   دور مهملتوعية والتثقيف كما أن  ل
البد مـن  وعليه . تستخدام االنترنت وتوضيح إمكانية االشتراك اآلمن لالنترنلزيادة انتشار وا

تضافر المؤسسات الوطنية العامة والخاصة مع وزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات    
ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات اإلعالمية والنوادي والتجمعات الطالبية والشبابية لزيـادة  

   .قيف لزيادة انتشار استخدام االنترنتالتوعية وبرامج التث

  



   )2008/2009( لعام لألردن الفرعية المؤشرات وأقل أفضل
  

وألغراض البحث والتحليل فقد تم رصد المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشـرات الرئيسـية أعـاله    
سـتطاع  وتصنيفها مرتبة حسب المرتبة النسبية ألغراض المقارنة، وللوقوف على نقاط القوة التـي ا 

من التقدم فيها أو نقاط الضعف التي لم تنجح الخطط والجهود من إحراز ) 2008/2009(القطاع لعام 
تقدم ملموس فيها بالشكل المرجو مما أثر سلبا على المراتب التي أحرزتها وانعكس سلبا على المرتبة 

  .الكلية لألردن نتيجة لها

ي حقق األردن فيها أعلى عشر مراتب نسبية لعام المؤشرات الفرعية الت) 6(هذا ويوضح الجدول رقم
األولوية التي توليها الحكومة لتقنية ، والذي احتل فيه األردن مرتبة نسبية مرتفعة في )2008/2009(

مدى نجاح برامج الحكومة لتوسعة نطـاق اسـتخدام تقنيـات المعلومـات     و المعلومات واالتصاالت
  .واالتصاالت و عبء األنظمة الحكومية

  ).2008/2009(أعلى عشر مؤشرات فرعية لألردن والمرتبة النسبية لعام ):6(دول ج 
 المرتبة النسبية  دولة 134عدد الدول المشاركة ) 2008/2009(لعام  المؤشر

 %87األولوية التي توليها الحكومة لتقنية المعلومات واالتصاالت

 %87عبء األنظمة الحكومية

 %87خطط للمستقبل.ت واالتصاالت للحكومة أهمية قطاع تقنيات المعلوما

 %87مدى نجاح برامج الحكومة لتوسعة نطاق استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت

 %86سهولة الحصول على خطوط هواتف جديدة

 %84نوعية التنافس بين مزودي االنترنت في القطاع

 %83حق التملك

 %83مصروفات النظام التعليمي

 %82التنافس المحليمدى توفر 

 %81مجموع الضرائب
  

كما يظهر الجدول فان هناك تقدما ملحوظا في المؤشرات الفرعية الخاصة بالحكومة كاألولوية واألهمية  
التي توليها الحكومة للقطاع وعبء األنظمة الحكومية باإلضافة الى مدى نجاح برامج الحكومة لتوسعة 

تحليل ومقارنة مرتبة التنافسي لها في الجزء التحليلي السابق من التقرير وقد تم مناقشة الوضع ( .القطاع 
) 2007/2008(األردن في تقرير التنافسية العالمي لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للعامين 

  ))2008/2009(و
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وافز التي حيث كان للتسهيالت والح .القطاعويبرز التحسن في مؤشر مدى توفر التنافس المحلي في هذا 
كما كان لتنظيم  .المحليينوضعتها الحكومة الدور الواضح في فتح المجال لدخول المزيد من المنافسين 

  .القطاع ووضوح المسؤوليات وتوحيد التوجهات مزيد من المساهمة في تركيز الجهود وتعزيز التنافس

على إعفاء هذا القطاع من بعض  كان لتركيز الحكومة فقد ،أما بالنسبة للمؤشر الفرعي مجموع الضرائب 
علـى   حيث تم تخفيض ضـريبة المبيعـات   .الضرائب دور في عكس األولوية الواضحة التي توليها له

  .وذلك لزيادة نسبة انتشار مستخدمي االنترنت% 8إلى % 16اإلنترنت للمنازل من 

يأتي ذلك ضمن و ،شكل ملحوظهذا المؤشر في األعوام القادمة بكما يجدر بالذكر أن اآلمال معقودة لتقدم 
 مثل أهمتي توال  ةن الضريبة الجديديانوالمرتقبة على النظام الضريبي في األردن ضمن ق التغييرات

النظام  حيث يمتاز  .اإلصالحات الهيكلية والتشريعية في منظومة التشريعات االقتصادية في األردن
الشركات العالمية واإلقليمية ليس على  يشجع ا مموعدم التعقيد  الشفافية والضريبي المقترح بالوضوح،

وإدارة  األردن فحسب، بل وتأسيس مكاتبها اإلقليمية في المملكة لتكون مركزا لها إلطالق االستثمار في
  .عملياتها في المنطقة العربية والشرق األوسط

مؤشر نتيجة لالستثمارات فقد جاء تقدم هذا الأما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لمصروفات النظام التعليمي 
تحتية  يةالتعليمية بشكل أساسي من بن يةلمركزت على مدخالت العوالتي التي حصلت في الفترة الماضية 

اآلن التركيز على النوعية والعمل على ربط  وإنشاء مدارس ومحو لالمية، إال أن الضرورة تقتضي
وهو ما تتضافر الجهود من خالل .الطرفينهنالك فجوة بين  مخرجات التعليم بسوق العمل، إذ ال تزال

كوسيلة من وسائل  أهمية إصالح قطاع التعليمحيث تبرز  .المبادرات الحكومية والقطاع الخاص لتجسيره
شهدت نقلة نوعية بحيث أصبحت  والتي تنمية الموارد البشرية في األردن وتحقيق التنمية المستدامة، 

وذلك عن طريق التركيز على  .ية مخرجاته بالدرجة األولىالنظام التعليمي ونوع تركز على كفاءة
مهارات التفكير واإلبداع لديهم، وتزويدهم بمهارات  المهارات التي يوفرها النظام التعليمي للطلبة، وتعزيز

المعلومات، وتطوير المناهج التعليمية بحيث تواكب المستجدات العالمية  استخدام الحاسوب وتكنولوجيا
  .العمل الفعلية وحاجات سوق
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المؤشـرات الفرعيـة التـي حقـق فيهـا األردن أقـل مرتبـة نسـبية         ) 7(كما يوضح الجدول رقـم 
، والتي تحتاج للمزيد من الدعم والتركيز وتضافر الجهود للحيلولـة دون اسـتمرار   )2008/2009(لعام

  .تأثيرها السلبي على القدرة التنافسية لألردن

  ).2008/2009(ت فرعية لألردن والمرتبة النسبية لعامأقل عشر مؤشرا ):7(جدول 
 المرتبة النسبية   دولة 134عدد الدول المشاركة )2008/2009( المؤشر

 %37االنترنت عريضة النطاق

 %36عدد اإلجراءات الالزمة لبدء مشروع 

 %36رسوم التأسيس للخط الثابت لألعمال

 %33خطوط الهاتف

 %33حكومية عبر االنترنتال الخدماتمدى انتشار 

 %31الثابتةالمنزلية  االشتراكات الشهرية للخطوط

 %30الوقت الالزم إلتمام العقود

 %20االشتراكات الشهرية للخطوط التجارية الثابتة

 %18حرية الصحافة
 %18استيراد خدمات الكمبيوتر واالتصاالت

  

ة الخاصة برسوم التأسيس للخط الثابـت التجـاري   حيث يظهر من الجدول التأخر في المؤشرات الفرعي
والمنزلي ومدى انتشار الخدمات الحكومية عبر االنترنت وحرية الصحافة واستيراد خـدمات الكمبيـوتر   

تحليل ومقارنـة  وقد تم مناقشة الوضع التنافسي لها في الجزء التحليلي السابق من التقرير ( .واالتصاالت
فسـية العـالمي لقطـاع االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات للعـامين        مرتبة األردن في تقرير التنا

  ))2008/2009(و) 2007/2008(

 عدد اإلجراءات الالزمة لبدء مشـروع تأخر المؤشر الفرعي ) 2009-2008(ومن الملفت لالنتباه لهدا العام
ريع والوقت الـالزم  بالرغم من الجهود المبذولة لتعزيز االستثمار وتسهيل اإلجراءات الالزمة لبدء المشا

لوقت الالزم لبـدء  ل الفرعي مؤشرالحيث انخفض أيضا (وذلك لجذب االستثمارات األجنبية وزيادتها  لها
) 2008-2007(ولعـام  % ) 80) (2007-2006(لعـام  المشروع بعـد أن كانـت مرتبتـه النسـبية     

المؤشر لهذا العام  غير أن تأخر هذا.%)72(لتصل الى )2009-2008(بينما انخفضت هذا العام %)79(
مضاعفة الجهود ذلك أنه وبالرغم من الجهود المبذولة فإننا لم نلمس ذلك التحسن الـذي   يعكس ضرورة
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ومع زيادة الجهود في مجال إنشاء المناطق الحـرة    .بالدول األخرىيضمن تنافسنا عالميا وتقدمنا مقارنة 
  . بد من التنسيق مع الجهات ذات العالقةونقاط االتصال فال)  Outsourcing(خدمات التعهيدوتشجيع 

أما فيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لالنترنت عريضة النطاق فان االنخفاض يتفق واالنخفاض لنتـائج هـذا   
حيث أشار التقرير الـى   ICT Development Index (IDI), (2009)(23 (ITU)( التقرير العالميالمؤشر مع 

  .ومؤشر النفاذية بشكل عام ضة النطاق يانخفاض مؤشر االنترنت عر

من مخرجات وبرامج  يهتطبيق اإلستراتيجية الوطنية وما ترتب عل ةمتابع ردويبرز وفي هذا المجال 
على نطاق مشروع األلياف الضوئية دوره في تعزيز البنية كما سيكون للجهود المبذولة .ومبادرات

بين الفئات  واالنترنت الحاسوب ة انتشارفي زيادإضافة لدور مبادرة حاسوب محمول لكل طالب .التحتية
زيادة الفئة المستهدفة لتغطي المعلمين في وما تعمل عليه الحكومة من  الشبابية وتجسير الفجوة الرقمية

 اإلنترنت إلى النفاذ أسعار تخفيض لتشجيع اإلجراءات المناسبة باتخاذ الهيئة قامت كما.المراحل القادمة
 باستخدام الراديوي البث على المعتمدة خدمات الترحال وترخيص دخول لتسهيل الالزمة اإلجراءات واتخاذ

 تسهيل وبذلك ."Hotspot"الساخنة  النقطة خدمات والسير باجراءات تشجع"WiFi"   أو "WiMAX" تقنيات 

  .االنترنت انتشار وزيادة نسبة تشجيع إلى سيؤدي مما السوق، إلى السريع الدخول

زيادة الحوافز لهذا القطاع وتسهيل المعامالت وتخفيض من تبذلها الحكومة  للجهود التيكما سيكون 
على تخفيض ضريبة الحكومة  حيث عملتعلى تقدم هذا المؤشر في األعوام القادمة  الضرائب أثره

  %.8إلى % 16لإلنترنت الخاصة بالمنازل من  المبيعات

  

  

  
  

  

  
 

 

                                                 
23  ICT Development Index (IDI),(2009)(ITU). 
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  :           الخالصة
 

دولة، وبذلك فإن األردن يكون قد أحرز ) 134(من أصل ) 44(لعام جاءت مرتبة األردن لهذا ا •
لعام  دولة) 127(من أصل ) 47(تقدماً ملحوظاً مقارنة بمرتبته العام الماضي، والتي كانت 

تقدم مرتبة األردن في المؤشرات الفرعية، أهمها مؤشر حيث يعود التحسن الى ) 2007/2008(
، ومؤشر االستخدام )45/134(شر الجاهزية التكنولوجية ، ومؤ)48/134(البيئة التكنولوجية 

  ).45/134(التكنولوجي 

دولة، حيث جاءت ) 14(من بين الدول العربية المشاركة وعددها ) 6(المرتبة  احتل األردن •
، والمغرب )76/134(، ومصر )57/134(، والكويت )50/134(متقدمة على كل من ُعمان 

، وموريتانيا )108/134(، والجزائر )101/134(بيا ، ولي)94/134(، وسوريا )86/134(
، وقطر )27/134(إال أنها جاءت متأخرة عن كل من اإلمارات العربية المتحدة ). 109/134(
  ).40/134(والسعودية ) 38/134(وتونس ) 37/134(، والبحرين )29/134(

 حيث حقق المرتبة التكنولوجيةتميز األردن في المراتب التي حصل عليها في مؤشر الجاهزية  •
دولة في تقرير عام ) 127(من أصل ) 52(دولة بعد أن كان في المرتبة ) 134(من أصل ) 45(
، ويعود هذا التقدم إلى ارتفاع  جميع المؤشرات الفرعية المكونة له وهي مؤشر )2007/2008(

تب جاهزية المؤسسات وجاهزية الحكومة، حيث حصل األردن على المراو جاهزية األفراد 
من ) 34(و) 77(و) 55(دولة بعد أن كان في المراتب ) 134(من أصل ) 29(و) 76(و) 53(

 ).2007/2008(على التوالي لعام ) 127(أصل 

من أصل ) 33(حيث حصل األردن على المرتبة : تقدم األردن في مؤشر استخدام الحكومةكما  •
، ويعزى هذا التحسن )2007/2008(في تقرير عام ) 36(دولة بعد أن كان في المرتبة ) 134(

واالتصاالت  إلى تحسن المؤشر الفرعي نجاح الحكومة في ترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات
وتحسن المؤشر الفرعي استخدام ) 134(من أصل ) 18(حيث حصل األردن على المرتبة 

من ) 29(تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والكفاءة الحكومية حيث حصل األردن على المرتبة 
 .) 134(أصل 

لألعوام المتتالية استطاع األردن الحفاظ على مراتب متقدمة لمجموعة من المؤشرات الفرعية  •
سهولة الحصول على خطوط هواتف وهي  )2008/2009(و )2007/2008(و )2006/2007(

مدى نجاح برامج الحكومة لتوسعة  ،نوعية التنافس بين مزودي االنترنت في القطاع ،جديدة
اق استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت، أهمية قطاع تقنيات المعلومات واالتصاالت نط
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عبء  ،األولوية التي توليها الحكومة لتقنية المعلومات واالتصاالت ،خطط للمستقبل.للحكومة
مما يشكل نقاط قوة ثابتة ) 2008(الى عام )2006(كان تحسنا مطردا منذ عام )األنظمة الحكومية

ن تعزيزها وال بد من االستفادة من النهج والخطط التي أدت الى تقدمها وإتباع نفس ال بد م
 .الطرق  في المؤشرات األخرى والذي من شأنه سوقا تطويرها 

مراتب )2008/2009(و) 2007/2008(و) 2006/2007( لألعوام المتتاليةكما احتل األردن  •
تجارية الثابتة واستيراد لشهرية للخطوط المنخفضة في المؤشرات الفرعية التالية االشتراكات ا

خدمات الكمبيوتر واالتصاالت وحرية الصحافة مما يدعو إلى المزيد من الخطط لتعزيز قطاع 
 .الثابت وتوطين الصناعة المحلية وجذب االستثمار والدعوة إلى حرية الصحافة

  



  )1(الملحق 

 االتصاالت لقطاع لميالعا التنافسية تقرير في التنافسية مصر لمرتبة تحليل
  )2008/2009( لعام المعلومات وتكنولوجيا

  
جعة عن مرتبتهـا  مترا) 2008/2009(دولة لهذا العام )134(من أصل ) 76(احتلت مصر المرتبة 

  .دولة) 127(من أصل ) 63(حيث كانت مرتبتها ) 2007/2008(للعام الماضي 

تجربة مصر الناجحة في خدمات التعهيـد أو   وعلى الرغم من هذا التراجع إال أن التقرير تطرق الى
  ).   Outsourcing اإلسناد الخارجي(التشغيل لمصلحة الغير 

دولة في مؤشر الوقت الـالزم لبـدء مشـروع     )134(من أصل ) 15(حيث احتلت مصر المرتبة 
كمـا احتلـت   .دولة في مؤشر عدد اإلجراءات الالزمة لبدء مشروع)134(من أصل ) 26(والمرتبة 

مـن أصـل   ) 32(ومة حيث كانت مرتبتهـا  كالمؤشرات ذات العالقة بالح فيمراتب متقدمة  مصر
أولوية قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالنسـبة  ب المتعلق المؤشر الفرعي دولة  في) 134(

دولة في المؤشر الفرعـي  ) 134(من أصل ) 30(واحتلت المرتبة .للحكومة التابع لجاهزية الحكومة 
  .الحكومة في ترويج قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  نجاح

التنافسية الخامسة عالميا في مجـال خـدمات   وقد أشار التقرير الى إمكانية أن تحتل مصر المرتبة 
خالل العشر سنوات القادمة إذا ما سلكت ذات النهج الوطني فـي   )Outsourcing(الخارجي  اإلسناد

  .ير المزيد من التقدم لها بما يواكب وينافس الهند  هذا المجال كما توقع التقر

تجسيدا للشراكة بين القطاع الحكومي العام   بالقاهرةكما أشار التقرير الى تجربتها في القرية الذكية 
ية المعروفـة و مؤسسـات   چدعم و تنمية الكيانات التكنولووالخاص والتي تهدف بشكل رئيسي الى 

يـة المتكاملـة و أولـى    چتعد أولى القرى التكنولوحيث .ى و اإلقليمياألعمال على الصعيدين المحل
يا المعلومات چتضم القرية العديد من شركات االتصاالت و تكنولو و .تجمعات للشركات في مصرال

العالمية منها و المحلية و الهيئات الحكومية المرتبطة بتلك الصناعة باإلضافة إلى المؤسسات الماليـة  
تضم القرية الذكية و .مليون متر مكعب غرب مدينة القاهرة) 3(على مساحة قدرها  و البنوك و ذلك
كشركة مايكروسوفت، وموتـوروال وألكاتـل وأريكسـون ونورتـل     ( شركة )100(اآلن أكثر من 

بنهايـة   )80.000(موظف و من المنتظر أن يصل العدد إلـى   )12.000(و يعمل بها  )وفودافون 
  ).2014(عام
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إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصـدير خـدمات   تقرير أيضا الى تجربة مصر في كما أشار ال
الكول "والتي تساهم بشكل كبير في تطوير صناعة مراكز االتصال  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

  .بهدف التصدير للخارج اإلسناد الخارجيمجال تقديم خدمات  في وتعمل" سنتر

القوى التنافسية االيجابية التي مكنت تجربة مصر من التقدم بما فيها انخفاض كما ذكر التقرير نقاط  
الكلف وتوفر العمالة ذات المهارات المنافسة واسـتقرار البيئـة االقتصـادية والموقـع الجغرافـي      

ووجود بيئة تحتيـة جيـدة   ال مجالاالستراتيجي باإلضافة إلى وضوح التوجه لدى الحكومة في هذا 
  .يا المعلومات واالتصاالتلقطاع تكنولوج

  :كما أشار التقرير إلى سبعة نصائح يمكن االستفادة منها في التجربة المصرية وهي كما يلي

االستثمار األمثل للموارد والمواهب المتاحة والمتوفرة وذلك لضمان االستمرارية واألجل الطويل  •
ا المعلومات واالتصاالت للمشروع والتركيز على النهوض بالبنية التحتية لقطاع تكنولوجي

 .العالمية  المستوياتوإيصالها إلى 

. لتدير قضايا اإلشراف والتمويل القانونيةإنشاء المراكز والهيئات الرسمية التي تحمل الصفة  •
والتي ) ITIDA(ومثال ذلك في مصر وكالة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

القطاعين العام والخاص حيث أنشأت هذه الوكالة لتعنى بقضايا  تعتبر تجسيدا للشركة المثالية بين
خدمات اإلسناد الخارجي والتشغيل باالعتماد على الغير كما يعد دورها رائدا في مجال جمع 

 .وحفظ المعلومات لضمان السرية وإدارة سير التعاقد

ر جميع االحتياجات وذلك بعد التأكد من توف عويةوالتونشر الوعي بإطالق الحمالت اإلعالنية  •
 ).كالبنية التحتية على سبيل المثال (األساسية 

الوصول إلى االلتزام والدعم من أصحاب القرار حيث يعد هذا من أهم مقومات مد جسور الثقة  •
 .مع المستثمرين

القوانين التنظيمية، العمالة ،تأمين (التركيز على قضايا ذات عالقة مباشرة مثل سن القوانين  •
 )وقوانين الملكية  تالمعلوما

إيجاد الخبرات الدولية والشركات االستشارية التي تدعم انجاز المراحل التصميمية األولى من  •
 .المشروع وتوفر الفرص المختلفة

 إعداد البرامج التي توفر الحوافز وتشجع المستثمرين  •
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احة أيضا أمام األردن وفي هذا الصدد يجدر اإلشارة الى أن التقرير قد تطرق الى وجود الفرصة مت

  ) .Outsourcing(للتطور في مجال خدمات التعهيد والتشغيل باإلسناد الى الغير 

  

  

  

  

  

  



  )2(الملحق 
  

  


