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 شكر

الذي دام ألشهر طويلة في ظروف صعبة و  ذي ألابعاد املجتمعية املتعددة؛ في نهاية هذا العمل

والظروف الصعبة التي تعيشها البالد بسبب الحصار  ؛19من إلاغالق بسبب جائحة كوفيد

ومختلف العوامل التي أثرت على أداء الشبكة  ؛الجائر وشح املواد ألاساسية وصعوبة التنقل

 
 
 أود التوجه بالشكر لكل من: ؛والاتصاالت عموما

  فريق العمل ألاولي الذي عمل على بدايات هذا املشروع في الجمعية العلمية السورية

 الدكتور صالح الدوه جي الذي قدم لنا كل املع
 
 لفاتامللوماتية وأخص بالذكر كال

 عماملتوافرة لديه في الدراسة التي عمل عليها القياس نماذج التي كانت بحوزته حول 

 وائل عبيد. املهندسالزميل املرحوم الدكتور غسان فلوح ومن بعده 

  الدكتور إباء عويشق الذي 
 
مختلف املجاالت الفنية في  هدوإرشا هنصحنقدر عاليا

  .والتقنية املرتبطة بهذا العمل

  املهندسة رانية أبو سعد التي ساعدت بتواجدها في الجمعية بإغناء النقاشات حول

 مراحل هذا املشروع.

 أشكر كل الزمالء الذين ساعدوا سواء بتصحيح ألاخطاء إلامالئية أو بالصياغة أو 
 
أخيرا

 صلنا عليه للوصول إلى هذه النتيجة. بالطباعة أو بكل تشجيع ح
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 الرموز والاختصارات
APEC Asian Pacific Economic Cooperation 

CID Center for International Development 

CSPP   Computer System Policy Project 

DOI  Digital Opportunity Index 

EGDI E-Government Development Index 

EIU Economist Intelligence Unit 

EPI E-participating index 

GEMS Government Electronic and Mobile. Services 

ICT  Information and Communication Technology 

IDC International Data Corporation  

IDI ICT development Index 

INSEAD Institut Européen d'Administration des Affaires 

ISI Information Society Index 

ITU International Telecommunications Union 

NRI Network Readiness Index 

ODB Open Data Barometer 

ODI Open Data Index 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

WITSA  World Information Technology and Services Alliance 

WKAM Knowledge Assessment Matrix 

 

 

 



6 
 

 الجداول 
 

 صفحة العنوان رقم 

 8 0221نماذج املرحلة ألاولى: املرحلة السابقة لظهور نموذج جاهزية الشبكة في  (1الجدول )

 9 (0227-0220نموذج الجاهزية الشبكية )نماذج املرحلة الثانية: املرحلة املواكبة لتطوير  (0الجدول )

 9 حتى تاريخه(-0227نماذج املرحلة الثالثة: املرحلة الالحقة لتطوير نموذج الجاهزية الشبكية ) (3الجدول )

 11 املؤشرات املكررة بين النماذج (4الجدول )

 13 مجموعة املؤشرات الهامة (5الجدول )

 24 عن إصدار املؤشرات ونظراؤها املحليون ولة ؤ الجهات الدولية املس (6الجدول )

 25 مجموعة املؤشرات التقنية والتي يمكن الحصول على بياناتها من املصادر املحلية (7الجدول )

 (8الجدول )

مجموعة املؤشرات املرتبطة بوجود سياسات واستراتيجيات محددة في قطاع تقانة الاتصاالت 

 27 واملعلومات

 28 املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املختصين في تقانة املعلومات والاتصاالتمجموعة  (9الجدول )

 29 مجموعة املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املستخدمين (12الجدول )

 30 مجموعة املؤشرات املأخوذة من مواقع عاملية (11الجدول )



7 
 

 مقدمة
املعلومات والاتصاالت، ما تزال سورية تفتقد منهجية واضحة تحدد رغم تواجد نماذج ومؤشرات دولية عديدة في قطاع تقانة 

 ما يناسبها من املؤشرات وكيفية قياسها.

وقد سبق لوزارة الاتصاالت والتقانة وجمعية العلمية السورية املعلوماتية في الجمهورية العربية السورية أن قاربوا بعض 

 لكنها لم تكتمل.الدراسات ملؤشرات تقانة املعلومات والاتصاالت 

والوصول إلى تصور  تقانة املعلومات والاتصاالتقطاع مؤشرات الدراسات السابقة حول مراجعة إلى ه الدراسة هدف هذتلذا 

حديد ت. وبناء عليه تعمل هذه الدراسة لقطاعذلك العن النماذج واملؤشرات الدولية التي يجري قياسها في  متكامل قدر إلامكان

 سورية. التي تالئم الوضع التقاني في املؤشرات  أهم حة لقياس قيممنهجية عملية واض

 وسماتها املشتركة وذلك بعد تقسيمها إلى ثالث فئات رئيسية ما قبل 
 
في الفصل ألاول تم استعراض أهم النماذج املعروفة عامليا

 وهو نموذج  وهي الفئات الرئيسية التي تمت مقاربتها من 0227وما بعد  0227و 0221وما بين  0221
 
خالل النموذج ألاكثر انتشارا

تحدد تأخر أو تقدم املجتمعات ومن بين الدول ويظهر في هذا الفصل أن النماذج تتوزع بين من تقارن  . NRIجاهزية الشبكة 

 لدول.اومن تركز على تطور بلد محدد ومن تسعى لوضع منهجية تجميع معطيات موثوقة وقابلة للمقارنة بين ألاهلية املستقلة 

أما في الفصل الثاني قد تم تحليل النماذج ومؤشراتها للوصول إلى فرز ما هو مكرر منها وما هو مهم وغيرها من أساليب 

مليات لع هاخضوع مؤشراتوقد لوحظ في تلك النماذج  التصنيف التي ستنفعنا في الوصول إلى ما يناسب البيئة السورية.

 الاختالف في تسمية املؤشر نفسه علوماتحسب توافر امل normalizationمواءمة 
 
، وتشاركيتها بالعديد من املؤشرات وأحيانا

موحد لك مؤشر يختلف باالسم فقط. كما تبين أن معظم النماذج تستقي مصادرها من قواعد بيانات اسم مما دفعنا الختيار 

 منظمات دولية يقابلها جهات ارتباط محلية حسب الاختصاص.

لث فتم العمل على رصد العالقة التي تربط املؤشرات بمصادرها املختلفة بما فيها الدولية منها. وتبين الدراسة أما في الفصل الثا

 في هذا الفصل أنه يمكن وضع املؤشرات في سورية بين خمسة تصنيفات:

1.  
 
 .تتواجد بيانات املؤشرات وتطبيقها يعطي نتائج مشابهة للمؤشرات املحتسبة دوليا

خدمي احتساب مستمثل )تتواجد بيانات املؤشرات ولكن تطبيقها يشير إلى خالف في التقييم مع املؤشرات الدولية  .0

 )يستهدف عادة ألاسر( وإلانترنت النقال )ألافراد(..( إلانترنت بغياب تحديد التقانة املستخدمة بين إلانترنت الثابت

م املنظمات الدولية باحتساب املؤشرات بطرق تقديرية )طرق غير ال تواجد بيانات املؤشرات في سورية، ومع ذلك تقو  .3

 معلومة لنا(

 .ال تتواجد بيانات املؤشرات في سورية وال تحتسبها أية جهة دولية .4

5.  
 
 .عندما يكون املؤشر أحد القيم ضمن النماذج الدولية يمكن أخذه كما هو وال داعي الحتسابه محليا

 املجموعات التالية:بناء عليه، تم توزيع املؤشرات ضمن 

 1مجموعة املؤشرات التقنية والتي يمكن الحصول على بياناتها من املصادر املحلية : وهي مؤشرات ذات تصنيف  .1

 0ومعظم ما ورد في تصنيف 

مجموعة املؤشرات املرتبطة بوجود )وليس تقييم( سياسات واستراتيجيات محددة في قطاع تقانة الاتصاالت  .0

 بشكل اساس ي 3ات ذات تصنيف واملعلومات: وهي مؤشر 

مجموعة املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املختصين في تقانة املعلومات والاتصاالت: وهي مؤشرات ذات تصنيف  .3

 بشكل أساس ي. 4و 3

مجموعة املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املستخدمين: ويمكن أن يدخل في هذه املجموعة مؤشرات ذات  .4

 .4التصنيف 

 5ملؤشرات املأخوذة من مواقع عاملية: وهي مؤشرات ذات تصنيف مجموعة ا .5

 ه أو تحسين آليات قياسيمكن أو  أعاله مما يجري قياسهتحديد مجموعة معقولة من املؤشرات نعتقد أنه من خالل توضيح و  

 باملاض ي فإن 
 
  من شأن ذلك أن يتيح ألصحاب القرار املعنيينالشروع بالقياس ملا لم يكن مقاسا

 
دراسة تطور قيم  الحقا

ات نيف سورية في الترتيباملؤشرات عبر الزمن ومعرفة السبيل ألامثل لتحسين مستوى هذه املؤشرات ومنعكس ذلك على تص

العاملية، ومدى الارتباط الفعلي بين تغير قيم املؤشرات ومستوى التنمية في قطاع املعلومات والاتصاالت الذي يعتبر من أهم 

 يوية في عصرنا هذا.حالالقطاعات 

في الفصل الرابع تم عرض التصور العام ملنظومة قياس ورصد مؤشرات تقانة املعلومات والاتصاالت في سورية، والوظائف 

 ألاساسية التي يجب أن تقدمها هذه املنظومة.
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 الفصل ألاول: اختيار النماذج املدروسة
على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في نهاية القرن ترافق تعاظم دور تقانة الاتصاالت واملعلومات وأثرها 

لقياس تأثير الاتصاالت وتقانة املعلومات   index املاض ي مع محاولة العديد من املنظمات والدول تطوير العديد من النماذج

، indicatorsن املؤشرات وتتكون هذه النماذج من مجموعة م على زيادة إلانتاجية والتنمية في الاقتصادات واملجتمعات.

 والتي يمكن أن تجمع ضمن محاور أو مجموعات. 

 لإلصدار املحدث حينها من نموذج قياس جاهزية الشبكة 0210يورد تقرير املنتدى الاقتصادي العاملي في سنة 
 
 :NRI شرحا

Network Readiness Indexبالتعاون مع منظمة  0221نة ، واملراحل املختلفة التي مر بها هذا النموذج منذ إطالقه في س

INSEAD معلومات عن العالقة التاريخية بين العديد من النماذج ونموذج قياس جاهزية الشبكة 
 
. ويورد التقرير أيضا

 ألهم تلك النماذج. والتي تظهر أن هذا النموذج متقدم عليها وأكثر معاصرة.
 
 وتلخيصا

 
 ونورد فيما يلي تعريفا

 :0221السابقة لظهور نموذج جاهزية الشبكة في  املرحلة -1
انة في ، وكانت هذه التقكان الهدف ألاساس ي من بناء نماذج تلك املرحلة قياس تنافسية قطاع تقانة الاتصاالت واملعلومات

قانة ن تمراحلها ألاولى وبالتالي فإن أغلب املؤشرات كانت تحاول أن تعكس قياس النمو ومدى جهوزية الدول لالستفادة م

اذج تلك املرحلة وسماتها املشتركة. وجميع هذه النماذج متقادمة قائمة بأهم نم (1). ويظهر الجدول املعلومات والاتصاالت

وتوقف العمل بها، أو تمت الاستفادة منها في إعداد نموذج الجاهزية الشبكية، وبالتالي تم الاكتفاء باستعراض عناوينها 

 دون الدخول في تفاصيلها.

 (0227-0220املرحلة املواكبة لتطوير نموذج الجاهزية الشبكية )  -0
كان الهدف ألاساس ي من بناء النماذج في تلك املرحلة هو تقييم مدى نجاح التوجه الستخدام تقانة الاتصاالت واملعلومات 

ذه باألثر الاجتماعي لهمرتبطة بشكل أساس ي  قضايامن أجل التنمية، وترافق ذلك مع قمة مجتمع املعلومات التي طرحت 

ذج قائمة بأهم نما (0). ويظهر الجدول (0225) وأجندة تونس( 0223)أجندة جنيف وقد صيغت مخرجات القمة في  التقانة

 هذه النماذج أو صدرت بدائل لها من قبل نفس الجهات التي كانت  تلك املرحلة وسماتها املشتركة.
 
وقد تقادمت أيضا

 تعتمدها.

 حتى تاريخه(-0227حقة لتطوير نموذج الجاهزية الشبكية )املرحلة الال  -3
بعد مرحلة النضج التي مرت بها تقانة الاتصاالت واملعلومات واتساع أثرها الاقتصادي والاجتماعي في العالم كله، باتت 

بأهم نماذج تلك ( قائمة 3نماذج القياس تهدف إلى فهم وقياس تقانة الاتصاالت واملعلومات بمعنى أوسع. ويظهر الجدول )

 املرحلة وسماتها املشتركة.
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 (: نماذج املرحلة ألاولى1الجدول )

 السمات املشتركة للنماذج النماذج واملبادرات واملؤسسات

 CSPP  1مشروع سياسات أنظمة الكمبيوتر  .1

في  CIDدليل للدول النامية من قبل مركز التنمية الدولية  .0

 0222عام  2جامعة هارفرد

املسح الدولي للتجارة إلالكترونية من قبل التحالف الدولي  .3

 0222عام  WITSA 3لخدمة وتقانة املعلومات 

 4APECدليل تقييم جاهزية التجارة إلالكترونية من قبل   .4

 0222ومجموعة توجيه التجارة إلالكترونية عام 

نموذج لتقييم الانتشار الشامل لإلنترنت من قبل مجموعة  .5
5Mosaic 

 0221العاملية عام  6من قبل ماكونيل !Ready?Net.Goنموذج  .6

7. Information Society Index (ISI)7 

  تم تطويرها قبل تطوير نموذج جاهزية

 .0220في عام   الشبكة

  تعتبر أول أدوات لتقييم وصناعة سياسات

 الدول.

  تتضمن أنظمة للتصنيف والتحليل

 املقارن بين الدول بشكل نسبي.

 قبول الانترنت )أو  تهدف إلى قياس حالة

الجاهزية إلالكترونية( في بلد أو مجتمع 

 أهلي.

 تعمل على قياس نمو الانترنت في العالم 

                                                           

دارس متركز على النفاذ على الشبكة والتطبيقات المناسبة وجاهزية المجتمع تعني سرعة ولوج في سوق تنافسي ونفاذ مستقر وتطبيقات تقانية في ال 1

والمكاتب الحكومية والشركات وخدمات الصحة والمنازل مع حفظ لخصوصية المستخدم واألمان في حالة االتصال وسياسات حكومية تشجع على 
 صال واستخدام الشبكةاالت

فئة تشمل النفاذ على الشبكة والتعلم عبرها ومجتمع  91ليس نموذج قياس بمعنى الكلمة وإنما دليل للجاهزية الشبكية ومراحلها المختلفة. ويركز على  2

ث أن المؤشر يالشبكات واقتصاد الشبكة وسياسة إدارة الشبكة ويركز على االتصاالت وتقانة المعلومات وتطبيقات االنترنت والحكومة االلكترونية ح
( وبنية نيعتبر أن مجتمعاً يكون جاهزاً رقمياً عندما يكون لديه البنية التحتية الضرورية )من عرض حزمة مرتفع ووثوقية وأسعار تناسب المستخدمي

المتصلة ومختلف  محلي( ومجتمع أهلي )يشمل المحتوى المحلي والكثير من المؤسسات ICT)من تجارة الكترونية وقطاع  ICTاعمال متكاملة في 
ي االتصاالت فتقانات االتصاالت والمعلومات المستعملة في الحياة اليومية وفي التعليم المدرسي( والحكومة )الحكومة اإللكترونية( التنافسية القوية 

 والتشريع المستقل مع التزام بالنفاذ الشامل وعدم وجود أي قيود على التجارة واالستثمارات الخارجية.
عاض تيقوم بتقييم درجة الترابط والقيادة االلكترونية وأمن المعلومات ورأس المال البشري وبيئة األعمال االلكترونية. وقد توقف إصداره واس نموذج 3

 .NRIالتحالف عنه بالمساهمة في إصدار النسخة األخيرة من نموذج 
لهادي وجنوب شرق آسيا. ويركز النموذج على الترويج لتجارة حرة هذا النموذج مقتصر على مجموعة محدودة من الدول ضمن منطقة المحيط ا 4

ة وتيسير ععلى المستوى اإلقليمي والدولي وبرأيه المقصود بالجاهزية الرقمية لبلد للتجارة االلكترونية أن يكون لديه تجارة حرة وضبط ذاتي للصنا

 :مؤشر المتغيرات اآلتيةالتصدير واالمتثال للمعايير الدولية واتفاقات التجارة. ويعتمد ال
  البنية التحتية األساسية والتقانة 

 النفاذ إلى خدمات الشبكة 

 استخدام االنترنت 

 الترويج والتسهيالت 

 المهارات والموارد البشرية 

 .التموضع بالنسبة لالقتصاد الرقمي 
دمة االنترنت خ نموذج لتقييم نفوذية االنترنت إلى المجتمع من خالل االنتشار والتوزع الجغرافي واستعمالها باالقتصاد والبنية التحتية التقانية وسوق 5

 ودرجة تعقيد استعمالها
  WITSAنموذج يقوم بتقييم شبيه بمؤشر  6
س جهوزية البنى التحتية )البنية التحتية الحاسوبية، والبنية التحتية المعلوماتية، في منتصف التسعينيات من أجل قيا IDCمؤشر استخدمته مؤسسة  7

 البنية التحتية لإلنترنت، والبنية التحتية االجتماعية(.
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 (: نماذج املرحلة الثانية0الجدول )

 السمات املشتركة للنماذج النماذج واملبادرات واملؤسسات

نموذج التقانة الشامل من قبل هاورد وروبين  .8

 .0220في عام  8Metricnet.comو

عمليات   9KAMاقتصاد املعرفة ومنهجية  .9

البنك الدولي من قبل شين ودالهمان في معهد 

 0225البنك الدولي لعام 

من قبل الاتحاد  DOIنموذج الفرصة الرقمية  .12

 0227-0226الدولي لالتصاالت لعام 

 

  التركيز على جسر الانقسام الرقمي والعمل على تحقيق

 ألالفيةأهداف التنمية في هذه 

  شملت عدد أكبر من الاقتصادات بهدف تشميل الدول

 ذات الدخل املنخفض

  تضمنت العديد من أدوات التقييم الذاتي ملساعدة

 الحكومات وصناع القرار لتقييم حالة البالد

  تم تطويرها بفترة قريبة من أو بعد القمم الدولية حول

 0225وفي تونس  0223مجتمع املعلومات في جنيف 

 

 (: نماذج املرحلة املعاصرة3الجدول )

 السمات املشتركة للنماذج النماذج واملبادرات واملؤسسات

من  ICT development Index IDIمؤشر تنمية تقانة الاتصاالت واملعلومات .11

  0211.10-0228قبل اتحاد الاتصاالت الدولي عام 

. وهي مجموعة من OECD 0211قياس مجتمع املعلومات من قبل  اتمؤشر  .10

وهي الجاهزية الرقمية )بنية تحتية تقنية املؤشرات التي تغطي ثالث محاور 

واجتماعية وتجارية داعمة للتجارة الالكترونية( والكثافة إلالكترونية )حالة 

التجارة إلالكترونية من حيث استعمال وحجم وقيمة وطبيعة التعامالت( 

 ة من فاعلية وموارد جديدة لخلق الثروة(وألاثر )ما تحدثه النجارة إلالكتروني

11 

وما بعد الجاهزية الرقمية من قبل  0212تصنيفات الاقتصاد الرقمي لعام  .13

 EIU Economist Intelligence Unit  0212 وحدة الاستعالمات الاقتصادية

 كان اسمه تصنيفات الجاهزية الرقمية(
 
 12)سابقا

 13EGDIنموذج قياس تطور الحكومة إلالكترونية  .14

كما أن بعض الجهات قد قامت بمحاوالت لتقديم مؤشرات مختلفة ومنها  .15

 Cisco Global Digital Readiness 14لتقييم الجاهزية الرقمية Ciscoمؤشر 

Index 2019 

 15EPIإلالكترونّية  نموذج قياس املشاركة .16

 NRIإلاصدار الجديد من نموذج  .17

 16GEMS إلالكترونّية الخدمات نموذج قياس نضوج .18

، ونموذج قياس البيانات املفتوحة ODB بارومتر البيانات املفتوحةنموذج  .19

ODI17 

  الزيادة الشاملة للمؤشرات

حيث أن املعطيات 

 أصبحت متاحة أكثر 

  تركيز أقوى على منظور

ألاعمال واملجتمع وعلى 

تنمية تنافسية اقتصادية 

 أكبر بين البلدان

  محاوالت لتشميل املزيد

ة من قياسات تأثير تقان

 الاتصاالت واملعلومات

 

 

                                                           

التنافسية و يقوم هذا المؤشر في البلد المعني بإحصاءات عن القوة ودرجة التعقيد التقاني باالعتماد على مؤشرات عن الوظائف المعرفية والعولمة 8
 .والديناميكية االقتصادية والتحول نحو االقتصاد الرقمي والقدرة على االبتكار التقاني

معياراً بقياس المناخ االقتصادي والمؤسساتي والمجتمع الماهر والمتعلم والبنية التحتية الديناميكية  19مؤشر طرحه البنك الدولي باالعتماد على  9
 .الفعال للشركات ومراكز البحث والجامعات والمستشارينللمعلومات ونظام االبتكار 
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على املعطيات  APEC, Mosaicوهكذا نجد أن مجاالت اهتمام املؤشرات تختلف من مجموعة ألخرى. فقد اعتمدت مؤشرات مثل 

.  وتعتمد مؤشرات Hard dataفتعتمد على خليط من استبيانات املسوحات واملعطيات ألاولية  CID, EIUالواردة من الاستبيانات. أما 

CSPP, APEC  على التحليل املركز على الجاهزية. أما عن إظهار تنمية التفكير فنجد أن بعض املؤشرات قد أكدت عليه مثلEIU, CID .

في أطر العمل السابقة  التأثير . ومع ذلك تبقى قياسات IDI, EIUوقد اهتمت بعض املؤشرات بتأثير تقانة املعلومات مثل مؤشرات 

 ي إيجاد أساليب قياس أكثر مالءمة.محدودة ويبقى التحدي ف

 فئات:  4املختلفة في  النماذجويمكن تجميع النتائج املجمعة من 

  الفئة ألاولى تهتم بالتحليل املقارن بين الدول )مثلConnectivity Scorecard, ICT Digital Index, Digital Economy 

Rankings 

 ملجتمعات ألاهلية املستقلة )مثل الفئة الثانية تهتم بتحديد الفجوات ونقاط قوة اMcConnell’s Ready? Net. Go!   و 

the World Bank Institute’s Knowledge Assessment Methodology) 

  
 
 (CSPP و CID الفئة الثالثة تركز على درجة تطور بلد ما )ومنها مثال

 ة مجموعة تجميع معطيات موثوقة وقابلة للمقارنة لعدد كبير من الدول ومنها يالفئة الرابعة فتشمل دليل عمل ومنهج

 .OECDمنظمة  املؤشرات التي تنشرها
 

. World Economic Forumضمن تقرير  0216حتى  0220قبلها. فقد بدأ العمل به من  ت عليهعما كان NRI نموذج تغيرت املنهجية في

وأعيد تصميم املؤشر  18تم التوافق على أن يصدر املؤشر عن مصمميه ألاساسيين وهما سوميترا دوتا وبرونو النفان. 0219ولكن في 

 بعضها يتم تجميعه من مصادر عاملية كالبنك الدولي واليونسكو و 60ليشمل 
 
 أساسيا

 
والباقي يأتي من مسوحات ميدانية.  ITUمتغيرا

. ويتم تجميع املؤشرات في أربعة مكونات 011وأصبح يتضمن دراسة 
 
 وهي:  19بلدا

 البيئة )وتقوم على دعامتين: البيئة التشريعية والسياسية وبيئة الابتكار وألاعمال(  .1

دعائم: البنية واملحتوى الرقمي والقدرة على الوصول للبنية واملهارات  3الجاهزية )وتقوم على  .0

 واملكتسبة منها( 

 دعامات: استعمال الافراد والشركات والحكومات(  3لى الاستعمال )وتقوم ع .3

 التأثير )وتقوم على دعامتين: التأثير الاقتصادي والاجتماعي( .4

باعتبارها ألاكثر معاصرة وموائمة للمرحلة الراهنة  3فقد جرى اعتماد النماذج املدرجة في الجدول رقم  وبناء على ما سبق،

 كأساس للدراسة.

                                                           

10 IDI   النفاذ واالستخدام )االستعمال( والمهاراتوهي  محاورمؤشراً مجمعة ضمن ثالثة  91يعتمد هذا النموذج على. 
 OECD Guide to Measuring the Information Society 2011لمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على تقرير  11

information-the-measuring-to-guide-technology/oecd-and-ilibrary.org/science-https://read.oecd-أو 
en#page14-11_978926411354120-society 

كترونية ليعتمد على ثالث مكونات وهي الوصول إلى االنترنت )االستخدام وعدد المشتركين بالجوال( البنية التحتية الرقمية لالقتصاد )التجارة اإل 12
لمزيد  .(على البحث والتطوير والبنية التحتية للبحثوالحكومة اإللكترونية واألمن االفتراضي( واالنفتاح لالبتكار )براءات االختراع الممنوحة واإلنفاق 

 من التفاصيل
hnological_readiness_report.pdf&mode=whttp://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Tec

p&campaignid=TechReadiness 
 .يعتمد على ثالثة مكونات: توفير الخدمات عبر اإلنترنت، والبنية التحتية لالتصاالت، والقدرات البشرية 13
مكونات وهي االحتياجات األساسية واستثمارات الشركات والحكومة وسهولة ممارسة األعمال ورأس المال البشري وبيئة استحداث  7يعتمد على  14

 .شركات وتبني التقانة والبنية التحتية التقانية
index.pdf-readiness-digital-https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/csr/reports/global 

 يعتمد على ثالث مكونات: المعلومات اإللكترونية، واالستشارة اإللكترونية، وصنع القرار اإللكتروني. 15
 .الخدمة والرضا، والتوعية العامةيعتمد على ثالث مكونات: توفر الخدمة وتطورها، واستخدام  16
 نماذج تستهدف قياس واقع البيانات المفتوحة ومدى توافرها وآثارها المختلفة على المجتمع، وتستخدم لذلك الغرض تحليل وضع عدد من قواعد 17

 هو األوسع فقد تم اعتماده في الفصول الالحقة. ODB. وبما أن البيانات ومجموعات البيانات
18 index/-readiness-network-2019-the-of-launch-https://portulansinstitute.org/global 
19 files/Global_IT_Report_2012.pdf-https://www.darden.virginia.edu/sites/default/files/inline 

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page14
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page14
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-en#page14
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Technological_readiness_report.pdf&mode=wp&campaignid=TechReadiness
http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Technological_readiness_report.pdf&mode=wp&campaignid=TechReadiness
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/csr/reports/global-digital-readiness-index.pdf
https://portulansinstitute.org/global-launch-of-the-2019-network-readiness-index/
https://www.darden.virginia.edu/sites/default/files/inline-files/Global_IT_Report_2012.pdf
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 ج املدروسة واملؤشرات املتضمنةالفصل الثاني: النماذ
 أل 

 
 تفصيليا

 
 و ذكورة أعاله امل النماذجهم نعرض في هذا الفصل تحليال

 
 بهدف استخالص املؤشرات ألاكثر شيوعا

 
قانة املعلومات بتارتباطا

.صار إلى العمل على والتي سي  والاتصاالت 
 
 قياسها مستقبال

 استعراض النماذج واملؤشرات املتضمنة فيها 

شرات تتجمع ضمنها هذه املؤ  واملجموعات التيفي ذلك املؤشرات املتضمنة واملحاور  ل بماياستعراض النماذج املدروسة بالتفصجرى 

، وقد اعتمد الترقيم التالي  )في حال وجودها(. كما تم ترقيم املؤشرات املستخدمة في هذه الدراسة
 
بغرض تسهيل استخدامها الحقا

 لهذا الغرض:

IndexName:AxisNumber:GroupNumber:indicatorNumber 

وهو مستوى  EIUيقصد به املؤشر ألاول من املجموعة ألاولى ضمن املحور الرابع من نموذج  EIU:4.1.1فعلى سبيل املثال: املؤشر 

 بأن هناك بعض  ين.غمحو ألامية لدى البال
 
 ضمن مجموعات.تحتوي على محاور وتكتفي بتجميع املؤشرات  التي ال النماذجعلما

الدراسة التفصيلية للنماذج واملؤشرات التي تم اختيارها في الفصل السابق العديد من املالحظات نتج عن استخالص املؤشرات، بعد 

 التي تستحق الذكر:

  إلى عمليات مواءمة  املدروسةتخضع املؤشرات في النماذج املذكورةnormalization وقد جرى توصيف عملية املواءمة ،

 حسب توافر املعلومات.

 لكن و وهذا يدل على أهمية تلك املؤشرات.  وخاصة تلك املتعلقة بالتقانة؛عدة مؤشرات )فرعية( مشتركة تشترك النماذج ب

  .ـمواءمة، أو من ناحية معامل التثقيلكفي بناء النموذج سواء ذاتها الطريقة ببالضرورة ال تستخدم 
 
ولذا خصصنا جدوال

 للمؤشرات 
 
املشتركة بين النماذج، بما فيها ذات املدلول نفسه واملحتسب بطريقة مختلفة )مثال: الفجوة بين مستقال

 الرجال والنساء في استخدام إلانترنت مذكورة في نموذجين ولكنها محسوبة بطريقة مختلفة في كل منهما(

 عربية ووحدناه في جميع جداول النماذج. قد تستخدم نماذج عدة املؤشر ذاته بأسماء مختلفة لذا اخترنا الاسم ألانسب بال

 بين اسم املؤشر كما يذكره النموذج وبين الاسم العربي، مما يوحي بوجود خطأ في الترجمة، 
 
ولذلك قد يبدو أن هناك فارقا

 وهو ليس كذلك وإنما هو من باب توحيد ألاسماء. إذ ليس من املنطقي أن يكون لنفس املؤشر عدة أسماء باللغة العربية.

  تتنوع مصادر النماذج بكثافة مع أن معظمها من قواعد بيانات منظمات دولية يقابلها جهات ارتباط محلية حسب

 تواصل مع تلك الجهات للتحقق من عملية قياس املؤشرات التي تم اختيارها. جرى الاختصاص. وقد 

يمكن أحد أهم مخرجات هذه الدراسة التفصيلية، وهو جدول املؤشرات املكررة بين النماذج املختلفة، كما  (4ويعرض الجدول رقم )

 .في امللحق ألاول  التوصيف التفصيلي للنماذج ومؤشراتهاالاطالع على 

 (: املؤشرات املكررة بين النماذج4الجدول )

تتشارك فيه النماذج التالية باملحاور  املؤشر

 بجوار كل منهااملذكورة 

 مالحظات )عدم وجود مالحظات يعني التطابق(

EIU:2.1.1 سعر جهاز الهاتف النقال - NRI:1.1.2  نفس املؤشر، ولكن هناك عدم دقة في الاسم

، ألنه يستخدم مصطلح EIUاملستخدم في نموذج 

Smartphone بينما في التعريف يقول أن ذلك ،

 ليس بالضرورة.

 -IDI:1.2 - NRI:1.1.3 - EIU:1.1.1 إلانترنتنفاذ ألاسر إلى 

CISCO:7.4 

نفس املؤشر، ولكن هناك عدم دقة في الاسم 

، Internet usersوهو  EIUاملستخدم في نموذج 

أفضل، وهو  NRIاملصطلح املستخدم في 

Internet Access بأن 
 
لديه مؤشر  NRI، علما

ـ وهو Internet usersخاص باألفراد واسمه 

NRI:2.1.1 أما نموذج سيسكو فيسميه صراحة .
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House Hold Internet Access للتمييز بينه ،

 وبين نفاذ ألافراد.

)مسبق  EIU هناك تشابه بين املؤشرين للنموذج  NRI:1.1.1 - EIU:2.1.2-2.1.3 تعرفة الاتصاالت النقالة

الدفع والحق الدفع( وكذلك بين النموذجين 

ب تعرفة باعتبار أنهما يهدفان إلى احتسا

 الاتصاالت النقالة ولو بطريقتين مختلفتين.

مقسوم إلى مؤشرين جزئيين :  IDI:1.4املؤشر  IDI:1.4 - NRI:1.1.4 - EIU:1.3.3 التغطية  الخلوية بالجيل الرابع

التغطية بالجيل الثالث والتغطية بالجيل الرابع، 

واملستخدم في جميع النماذج ألاخرى هو املؤشر 

 الجزئي الخاص بالجيل الرابع.

الفجوة بين الذكور وإلاناث في 

 النفاذ إلى إلانترنت

NRI:3.3.4 - EIU:1.1.4  فهناك تشابه بين النموذجين ولكن هناك اختال 

 في طريقة احتساب الفجوة

  IDI:1.3 - NRI:1.1.6 - EIU:1.2.7 عرض الحزمة الدولية لإلنترنت

  NRI:2.1.5 - EIU:4.1.1-CISCO:4.2 مستوى محو ألامية لدى البالغين

 بأن  EIU:1.4-CISCO:1.4 النفاذ إلى الكهرباء:
 
هناك شبه تطابق بين النموذجين، علما

 وهو التوزع  يعطي  EIUنموذج 
 
 إضافيا

 
تفصيال

 بين الريف واملدينة.

هناك اختالف شكلي بين الجهتين من ناحية  NRI:4.2.4 - CISCO:1.1 املتوسط املتوقع لعمر إلانسان

، ولكن يفترض (NRI:WHO, CISCO:UN)املرجع

هي إحدى منظمات  WHOأنه نفسه باعتبار أن 

 ألامم املتحدة.

ألاساسية النفاذ إلى الخدمات 

 )مياه الشرب والصرف الصحي(

NRI:4.3.1-CISCO:1.3  نموذجCISCO   يقتصر على املياه الصالحة

 للشرب

 - NRI:2.3.4+2.2.6 - CISCO:2.2 إلانفاق على البحث والتطوير

OECD-10.b 

املعلومة إلى جزأين: إنفاق  NRIيقسم نموذج 

 الدولة والتعليم العالي، وإنفاق قطاع ألاعمال.

  NRI:3.2.2 - CISCO:3.1 سهولة تسيير ألاعمال

 بنفس  NR:3.1.1 - CISCO:3.2 سيادة القانون 
 
 فرعيا

 
كال النموذجين يتضمن مؤشرا

الاسم ولكن من مصادر مختلفة )وبمنهجية 

 احتساب مختلفة، بالتأكيد(.

يهتم   NRIهناك خالف في املنهج بين النموذجين:  NRI:4.1.1-CISCO:5.2-OECD:11.a براءات الاختراعات

فيهتم ببراءات الاختراع   CISCO  باإليداعات، أما 

.
 
 املمنوحة فعال

  EIU:1.1.3 - CISCO:6.1 - OECD:2 النفاذ إلى الهاتف النقال

 – IDI:2.1 - NRI:2.1.1 - CISCO:6.2 مستخدمو إلانترنت

ODB:1.3.4 

 

زمة الاشتراكات الفعالة في الح

 العريضة النقالة

IDI:2.2 - NRI:2.1.2 - CISCO:7.1-

OECD:4 

على الاشتراكات في   OECD:4يحتوى مؤشر 

 الحزمة العريضة الثابتة والنقالة.

الاشتراكات في  على  OECD:4يحتوى مؤشر  EIU:1.1.2 - CISCO:7.2-OECD:4 اشتراكات الحزمة العريضة الثابتة

 الحزمة العريضة الثابتة والنقالة.

توزع اشتراكات الحزمة العريضة 

 الثابتة

IDI:1.5 - NRI:1.1.5  يعرض نموذجIDI  توزع اشتراكات الحزمة

العريضة الثابتة على الشرائح الثالث للسرعات 

(<2Mbps, 2-10Mbps, >10Mbps) بينما يهتم .
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بالسرعات التي هي أعلى من  NRIنموذج 

12Mbps. 

يذكر مرجع شركة سيسكو أن املصدر هو  NRI:3.1.3 - CISCO:7.3 مخدمات إلانترنت آلامنة

Netcraft بينما ذكر مرجع ،NRI  أن املصدر هو

البنك الدولي. وتبين بالبحث أن املؤشر تم قياسه 

. وبالتالي Netcraftبالتعاون بين البنك الدولي و 

 بق بين النموذجين.هو متطا

مهارات تقانة املعلومات 

 والاتصاالت

IDI:3.4 - NRI:2.1.6  يذكر نموذجNRI  أن مصدر البيانات هو

اليونسكو، وبالعودة إلى موقع اليونسكو تبين أن 

اليونسكو تستخدم بيانات الاتحاد الدولي 

 لالتصاالت.

  IDI:3.3 - NRI:2.1.4 الالتحاق بالتعليم العالي

 استخالص املؤشرات ألاكثر أهمية

 عدمتم تصنيف املؤشرات التي تهم سورية وتم تجميعها حسب أهميتها برأي  ف املؤشرات وترقيمها، فقدبعد الانتهاء من استكشا

الذي  . كما تم بيان النموذجوبالتنسيق مع فريق العمل من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ووزارة الاتصاالت والتقانة الدراسة

ى وقد تم التوصل إل يتبع له كل مؤشر وتم تجميع املؤشرات في عمود خاص يبين فيما إذا كان يجري قياس املؤشر في سورية أم ال. 

 في تحديد املؤشرات ذات ألاهمية:عدد من املعايير تطبيق  بعد (5رقم )مجموعة املؤشرات املدرجة في الجدول 

ألاخيرة  تالس شرة بتقانة الاتصاالت واملعلومات )معظم املؤشرات من هذا النوع باستثناء املؤشراتمبااملؤشر مرتبط  .1

 من املؤشرات التي يعتمدها الاتحاد الدولي  وبخدمات أخرى  املرتبطة بالتعليم
 
ولكنها تبقى مهمة باعتبارها جزءا

 (.IDIلالتصاالت في حساب نموذج 

 فال يشملها(. NRIيشمل سورية، أما نموذج  IDIأو مدرج ضمن أحد النماذج التي تشمل سورية )مثال: نموذج  .0

يتضمن املؤشر  EIU)مثال: نموذج  يذكر سوريةأو أن مصدر البيانات الذي يحصل منه النموذج على معلومات املؤشر  .3

، وهذا املصدر OOKLAها من مصدر هوة موقع والخاص بقياس سرعة تحميل الهاتف النقال، ويحصل علي 1.0.5رقم 

 يذكر سورية. ال  EIUيقدم بيانات عن سورية مع أن نموذج 

 .نية قياسهاوتدرس إمكأو قدر مدير املشروع )معد هذا التقرير( أن املؤشر يستحق أن يدرج  .4

 (: مجموعة املؤشرات الهامة5الجدول )

 

 اسم املؤشر
النموذج 

INDEX 

يشمل 

النموذج 

 سورية؟

yes  وإال

 فراغ

هل 

املصدر 

املذكور في 

املؤشر 

يذكر 

 سورية

تقييمنا 

لكون 

املؤشر 

يقاس في 

 سورية؟

yes  وإال

 فراغ

نسبة ألاسر التي لديها حاسوب )%(: يمكن أن يكون  -1.1 1

.
 
 أو لوحيا

 
 أو محموال

 
 الحاسوب مكتبيا

IDI Yes Yes  

سرعة  عرض الحزمة الدولية لإلنترنت:  وسطي-1.3 0

 (.Bit/s per userالدارات الدولية لكل مستخدم إنترنت )
IDI Yes Yes yes 

توزع مشتركي إلانترنت الثابت بحسب السرعات )%  -1.5 3

 من إلاجمالي(.
IDI Yes Yes yes 

إلانترنت: نسبة ألافراد الذين قاموا  مستخدمو  -0.1 4

أشهر املاضية إلى عدد  3باالتصال باإلنترنت خالل الـ 
IDI Yes Yes yes 
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السكان )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، 

 أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.

الفعالة الحزمة العريضة النقالة )%(:  الاشتراكات -0.0 5

نسبة املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال 

بالحزمة العريضة خالل ألاشهر الثالثة ألاخيرة من كل 

مواطن. سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال  122

 أو عن طريق حاسوب.

IDI Yes Yes yes 

حركة إلانترنت النقال: وسطي حجم حركة  حجم -0.3 6

إلانترنت الصادرة والواردة املولدة على الشبكة النقالة 

 خالل سنة لكل مشترك.

IDI Yes Yes yes 

وسطي حجم حركة   :حجم حركة إلانترنت الثابت -2.4 7

 إلانترنت الصادرة والواردة املولدة على الشبكة الثابتة

 .خالل سنة لكل مشترك

IDI Yes Yes yes 

الذين يملكون هاتف نقال إلى عدد  نسبة ألاشخاص -2.5 8

 .السكان
IDI Yes Yes yes 

تقانة املعلومات والاتصاالت)%(: نسبة  مهارات -3.4 9

[ عبر الحاسوب 0الشباب والبالغين الذين قاموا بأعمال]

 خالل ألاشهر الثالث ألاخيرة.

IDI Yes Yes  

العدد إلاجمالي لخطوط الاتصال )عدد خطوط       .1 12

الهاتف الثابت + خطوط إلانترنت بالحزمة العريضة 

وعدد هذه الخطوط  الثابتة + خطوط الهاتف النقال(،

 مواطن. 122لكل 

OECD   yes 

التوجهات في أعداد خطوط الاتصال والنفقات       .3 11

 والاستثمارات.
OECD    

أعداد مشتركي إلانترنت بالحزمة العريضة بين كل       .4 10

مواطن )مع الفصل بين الحزمة العريضة الثابتة  122

 النقالة(.بأشكالها املختلفة والحزمة العريضة 

OECD   yes 

نسبة الوصالت باأللياف الضوئية إلى اجمالي       .5 13

 الحزمة العريضة.
OECD    

أعداد ألاسر التي لديها اتصال بالحزمة العريضة،       .6 14

 مع توزعها بين الريف واملدينة.
OECD    

15 7.a.       نسبة الشركات املتصلة بالحزمة العريضة إلى

 3الشركات، موزعة بحسب حجوم الشركات )إجمالي 

 052موظف،  049-52موظف،  52مستويات: أقل من 

 فما فوق(.

OECD    

16 7.b.       نسب الشركات الصغيرة واملتوسطة التي لديها

 اتصال بالحزمة العريضة الثابتة أو النقالة.
OECD    

file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
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17 8.a.       توظيف الاختصاصيين في قطاع الاتصاالت

واملعلومات كنسبة من إجمالي الوظائف وتوزعهم على 

 الاختصاصات املختلفة لألشخاص.

OECD    

18 8.b.       التوظيف في قطاع الاتصاالت واملعلومات

 والقطاعات الجزئية كنسبة من إجمالي الوظائف.
OECD    

19 8.c.        نمو التوظيف في قطاع الاتصاالت واملعلومات

 وقطاعاته الجزئية 
OECD    

02 9.a.       حجم إيرادات خدمات الاتصاالت إلاجمالية OECD   yes 

01 9.b.      حجم الاستثمارات في البنى التحتية لالتصاالت OECD   yes 

00 12.a.       واملعلومات القيمة املضافة لقطاع الاتصاالت

 وقطاعاته الجزئية كنسبة من القيمة الكلية.
OECD    

03 11.b.       الابتكارات الدولية املشتركة في مجال املعلومات

والاتصاالت كنسبة من إجمالي البراءات املودعة في مكاتب 

 .IP5املجموعة 

OECD    

نسبة قيمة منتجات تقانة املعلومات والاتصاالت   .10 04

 وخدماتها ضمن قيمة الصادرات املصنعة
OECD    

تغيرات ألاجور باملقارنة مع انتاجية العمالة في قطاع   .13 05

 الاتصاالت واملعلومات
OECD    

06 14.a.       نسبة استثمارات تقانة املعلومات والاتصاالت

)موزعة بحسب ألاصول: تجهيزات معلوماتية، أو 

 اتصاالت( إلى الناتج القومي.برمجيات، أو تجهيزات 

OECD    

07 14.b.       نمو نسبة استثمارات تقانة املعلومات

 والاتصاالت إلى الاستثمارات الكلية.
OECD    

مشتركو الهاتف النقال: نسبة املشتركين بين كل  -1.1.3 08

 مواطن )%( 122
EIU  yes yes 

بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى الهاتف  الفجوة -1.1.5 09

نسبة  -النقال )%( : )نسبة املشتركين من الذكور 

 املشتركين من إلاناث(/ نسبة املشتركين من للذكور.

EIU    

سرعة الرفع الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة  -1.0.1 32

 (Kbpsالعريضة )
EIU  Yes  

التنزيل الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة  سرعة -1.0.0 31

 (Kbpsالعريضة )
EIU  Yes  

وسطي التأخير في إلانترنت الثابت بالحزمة  -1.0.3 30

العريضة: الزمن الالزم لنقل املعلومات بين املصدر 

 .(.msecوالوجهة )

EIU  Yes  

  EIU  Yes (Kbpsسرعة الرفع الوسطي لإلنترنت النقال ) -1.0.4 33
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  EIU  Yes (Kbpsسرعة التنزيل الوسطي لإلنترنت النقال ) -1.0.5 34

  EIU  Yes .(msecوسطي التأخير في إلانترنت النقال ) -1.0.6 35

السكانية للشبكة النقالة بالجيل الثاني  التغطية -1.3.1 36

على ألاقل )%(: نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها 

 إشارة تغطية من الجيل الثاني إلى إجمالي عدد السكان.

EIU  Yes yes 

السكانية للشبكة النقالة بالجيل الثالث  التغطية -1.3.0 37

على ألاقل )%(:نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها 

 إشارة تغطية من الجيل الثالث إلى إجمالي عدد السكان..

EIU  Yes yes 

= على ألاقل تجربة 1=ال، 2الجيل الخامس ) نشر  -1.3.4 38

 = على ألاقل تجاري في مدينة واحدة(0في مدينة واحدة، 
EIU  Yes  

: هل WiFiاملبادرات الحكومية إلتاحة شبكات  -1.3.5 39

في ألاماكن العامة )مطارات،  WiFiتتيح الدولة شبكة 

 2حدائق، مباني عامة، محطات قطار،...( في أكبر مدينة 

 = نعم وهي مجانية.0= نعم وهي مدفوعة، 1= ال، 

EIU    

: هل يتيح WiFiاملبادرات الخاصة إلتاحة شبكات  -1.3.6 42

أكبر مزود خدمة خاص )أو أي مزود خدمة آخر( شبكة 

WiFi  ،في ألاماكن العامة )مطارات، حدائق، مباني عامة

= نعم وهي 1= ال،  2محطات قطار،...( في أكبر مدينة 

 = نعم وهي مجانية.0مدفوعة، 

EIU    

نقاط تبادل إلانترنت: عدد نقاط تبادل إلانترنت  -1.3.7 41

 مليون نسمة. 12لكل 
EIU  Yes  

الشهرية للحزمة العريضة الثابتة)%(:  التكلفة -0.1.4 40

نسبة سعر الاشتراك الشهري  للحزمة العريضة الثابتة 

كيلوبت/ث( إلى حصة  056ألادنى سرعة )على أال تقل عن 

 الفرد الشهرية من الناتج القومي.

EIU  Yes yes 

وسطي إلايراد السنوي من كل مستخدم )إيراد  -0.0.1 43

  مزيج من معطيات وصوت(. 
EIU    

الحصة السوقية ملشغلي الاتصاالت الالسلكية  -0.0.0 44

(. يقصد باملشغلين الذين يقدمون تغطية HHI)مؤشر 

0G  3أوG   4أوG باستخدام شبكات  ،GSM, CDMA, 

WCDMA, LTE. 

EIU   yes 

الحصة السوقية ملشغلي الحزمة العريضة )مؤشر  -0.0.3 45

HHI يقصد باملشغلين الذين يقدمون خدمة الحزمة .)

 ,DSLالعريضة باستخدام إحدى التقانات التالية: 

cable, fiber/LAN, Wimax ،satellite, 

BBoverpowerline. 

EIU   yes 
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املعلومات ألاساسية باللغة املحلية )وجود  توافر  -3.1.1 46

= هناك مواقع 1=ال، 2موقع إخباري باللغة املحلية: 

= هناك مواقع بكل اللغات 0ببعض اللغات الرسمية، 

الرسمية للدولة أو هناك لغة رسمية واحدة للدولة 

وهناك مواقع بهذه اللغة وال توجد مواقع بلغات أخرى، 

الرسمية للدولة أو هناك = هناك مواقع بكل اللغات 3

لغة رسمية واحدة للدولة ومواقع بهذه اللغة ومواقع بلغة 

 أخرى غير رسمية على ألاقل(.

EIU    

مواقع الوب التي تستخدم النطاق العلوي  تركز  -3.1.0 47

للدولة: تركيز املواقع املسجلة في هذا النطاق بين املواقع 

 في الدولة ) 05الـ 
 
 0-1= 1= ال يوجد، 2ألاكثر استخداما

 مواقع(. 5= أكثر من 3مواقع،  5-3= 0موقع، 

EIU  Yes yes 

خدمات الحكومة إلالكترونية باللغة  توافر  -3.1.3 48

= ال يوجد موقع إلكتروني لحكومة أكبر مدينة، 2املحلية: )

= يوجد 0= يوجد موقع ولكنه ال يتيح إجراء العمليات، 1

 موقع ويتيح إجراء العمليات(.

EIU   yes 

العمل املصرفي إلالكتروني: عالمة بحسب  محتوى  -3.0.1 49

الخدمات املصرفية التي تقدمها أكبر مؤسسة مصرفية 

= تقدم بعض 1= ال تقدم، 2لألفراد عن طريق الشبكة )

الخدمات ألاساسية، والحد ألادنى هو الوصول إلى 

= تقدم 0الحساب لالطالع على الرصيد والعمليات، 

 خدمات أساسية ومتطورة(.

EIU   yes 

قيمة العمل املصرفي إلالكتروني )%: نسبة  -3.0.0 52

ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت للوصول إلى 

 املعلومات املصرفية إلالكترونية(.

EIU    

الصحي إلالكتروني: عالمة بحسب وجود  املحتوى  -3.0.3 51

موقع إلكتروني تابع لوزارة الصحة يقدم معلومات أو 

= ال يوجد، 2روابط إلى معلومات عن العناية الصحية )

= يوجد موقع 0= يوجد موقع يقدم معلومات محدودة، 1

= يوجد موقع يقدم 3يقدم العديد من املعلومات، 

الصحة املعلومات إضافة إلى عدد من خدمات 

 إلالكترونية(.

EIU   yes 

قيمة الصحة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص  -3.0.4 50

الذين يستخدمون إلانترنت للوصول إلى املعلومات 

 الصحية إلالكترونية(.

EIU    

الترفيه إلالكتروني )%: نسبة ألاشخاص  استخدام -3.0.5 53

 أو عدة مرات في 
 
الذين يستخدمون إلانترنت للترفيه يوميا

 اليوم أو عدة مرات في ألاسبوع(.

EIU    
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محتوى التجارة إلالكترونية )%: مدى إتاحة  -3.0.6 54

واستخدام خدمات التجارة إلالكترونية في البالد، مؤشر 

 (.UNCTADمأخوذ من 

EIU    

قيمة التجارة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص  -3.0.7 55

الذين يقومون بالشراء عن طريق إلانترنت مرة في الشهر 

 على ألاقل(.

EIU    

البيانات املفتوحة )هل يوجد في الدولة  سياسات -3.0.8 56

= 1= ال يوجد،  2سياسة بيانات مفتوحة للقطاع العام: 

يوجد سياسة ولكن ال يوجد موقع أو منصة إلكترونية، 

 = يوجد سياسة وموقع أو منصة مفتوحة(.0

EIU    

محو ألامية الرقمية: هل هناك خطة حكومية  دعم -4.1.3 57

=ال 2ملحو ألامية الرقمية بين الطالب وتأهيل املعلمين: )

= نعم هناك خطة ولكنها قديمة أو ال تتضمن 1يوجد، 

= هناك خطة محدثة تتضمن تأهيل 0تأهيل املعلمين، 

= هناك خطة محدثة تتضمن تأهيل املعلمين 3املعلمين، 

 ساس ي(.وتدرس في التعليم ألا 

EIU    

مستوى إتاحة الوصول إلى الوب: هل يحقق موقع  -4.1.4 58

  W3Cالوب الحكومي متطلبات الوصول التي أصدرتها 

= فشل املوقع في معظم الاختبارات أو تعذر اختباره، 2)

=فشل املوقع في عدد 0= فشل املوقع في عدة اختبارات، 1

 = اجتاز املوقع كل الاختبارات(. 4قليل من الاختبارات، 

EIU    

الخصوصية: هل هناك قانون لحماية  تشريعات -4.0.1 59

 2البيانات متضمنا عقوبات وغرامات للشركات املخالفة )

= يوجد 0= يوجد بدون عقوبات وغرامات، 1= ال يوجد، 

 العقوبات والغرامات(.
 
 قانون متضمنا

EIU   yes 

في الخصوصية على الشبكة )% : نسبة  الثقة -4.0.0 62

ألاشخاص الذين يعتقدون بأن نشاطاتهم على الشبكة 

 لها صفة الخصوصية(.

EIU    

الثقة في املواقع والتطبيقات الحكومية )% : نسبة  -4.0.3 61

ألاشخاص الذين يثقون باملعلومات التي تردهم من 

 املواقع والتطبيقات الحكومية(.

EIU    

الثقة في املواقع والتطبيقات غير الحكومية )% :  -4.0.4 60

نسبة ألاشخاص الذين يثقون باملعلومات التي تردهم من 

 املواقع والتطبيقات غير الحكومية ضمن دولتهم(.

EIU    

في املعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي  الثقة -4.0.5 63

)% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون باملعلومات التي 

تردهم من املستخدمين آلاخرين ملواقع التواصل 

 الاجتماعي(.

EIU    
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أمان التجارة إلالكترونية )% : نسبة ألاشخاص  -4.0.6 64

 الذين يعتقدون أن عمليات الشراء على إلانترنت آمنة(.
EIU    

:  السياسات -4.3.1 66 الوطنية للتشميل إلالكتروني للنساء 

عالمات. هل هناك خطط حكومية لـ:  4مؤشر نوعي من 

( + تدريب 0-2نشر إلانترنت وللتشميل إلالكتروني للنساء  )

( + وجود أهداف 1النساء على املهارات الرقمية )

 STEM[2.]للسيدات والفتيات لدراسة 

EIU    

استراتيجيات إلادماج إلالكتروني الحكومية: هل  -4.3.0 67

هناك استراتيجيات أو مبادرات حكومية للتشميل 

إلالكتروني، أي التشميل ونشر إلانترنت بين 

= 1= ال يوجد خطة، 2[ قليلة التخديم )3ت]املجموعا

 3= هناك خطة لـ 0هناك خطة ملجموعة أو اثنتين، 

 مجموعات أو أكثر(.

EIU    

الاستراتيجية الوطنية للحزمة العريضة : هل لدى  -4.3.3 68

 = ال2الحكومة استراتيجية وطنية للحزمة العريضة )

 = نعم ولكنها منشورة قبل السنوات الخمس1يوجد، 

= نعم وهي منشورة خالل السنوات الخمس 0ألاخيرة، 

 = نعم وهي منشورة خالل السنتين ألاخيرتين(.3ألاخيرة، 

EIU   yes 

بناء الحزمة العريضة: هل هناك خطة  تمويل -4.3.4 69

حكومية للمساهمة في تمويل تقديم خدمات الحزمة 

= ال يوجد خطة، 2العريضة في املناطق قليلة التخديم )

 = نعم هناك خطة للدعم املالي أو تقديم حوافز(.1

EIU   yes 

سياسات الطيف الترددي: هل هناك  مقاربة -4.3.5 72

سياسة حكومية لـ : حيادية استخدام الطيف الترددي  

= نعم( + استخدام الطيف غير املخصص 1= ال يوجد، 2)

= نعم(= املجموع 1= ال يوجد، 0) WiFiللنفاذ بشبكات 

 .0عالمة من 

EIU    

الوطنية الرقمية للتعرف على الهوية :  املنظومة -4.3.6 71

هل هناك منظومة هوية وطنية رقمية يمكن استخدامها 

= ال يوجد 2للحصول على خدمات الحكومة إلالكترونية )

= هناك منظومة ولكنها ليست 1منظومة هوية وطنية، 

(.0رقمية، 
 
 = هناك منظومة وهي رقمية ولو جزئيا

EIU    

جهود الدولة لنشر الجيل الخامس: هل هناك  -4.3.7 70

لدى الحكومة سياسة أو استراتيجية أو مبادرة لنشر 

= توجد مبادرة 1= ال توجد مبادرة، 2الجيل الخامس ؟ )

= 0[، 4ولكنها ال تذكر أي من الاستخدامات النموذجية]

= 3هناك مبادرة تتضمن أحد الاستخدامات النموذجية، 

 هناك مبادرة تتضمن أكثر من استخدام نموذجي(.

EIU    

file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!A16
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!
file:///D:/Perso/استشارات/ICT/Report/step2/تجميع%20المؤشرات%20وتصنيفها.xlsx%23RANGE!%23REF!


20 
 

 

 اسم املؤشر
النموذج 

INDEX 

يشمل 

النموذج 

 سورية؟

yes  وإال

 فراغ

هل 

املصدر 

املذكور في 

املؤشر 

يذكر 

 سورية

تقييمنا 

لكون 

املؤشر 

يقاس في 

 سورية؟

yes  وإال

 فراغ

تعرفة الاتصاالت النقالة: الوسطي الحسابي  -1.1.1 73

 122MB Data Prep. ،522MBلسعر املنتجات التالية )

Data ،1GB Data ) 

NRI    

سعر جهاز الهاتف النقال:  نسبة سعر أرخص  -1.1.0 74

جهاز يدعم الجيل الثالث على ألاقل ليسمح بتصفح 

( إلى حصة الفرد 
 
 أو عاديا

 
 ذكيا

 
إلانترنت )سواء كان جهازا

 الشهرية من الناتج القومي )%(.

NRI    

ألاسر إلى إلانترنت:  نسبة ألاسر املتصلة  نفاذ -1.1.3 75

باإلنترنت )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: 

حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة 

 ألعاب، إلخ(.

NRI  Yes  

الخلوية بالجيل الرابع )%(:  نسبة   التغطية -1.1.4 76

السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من لجيل 

 الرابع إلى إجمالي عدد السكان.

NRI  Yes  

النفاذ إلى إلانترنت في املدارس )%(: نسبة املدارس  -1.1.7 77

إلابتدائية التي لديها اتصال مع إلانترنت ويستخدم 

 لألغراض التعليمية.

NRI  Yes  

املشاركة الرقمية وإنشاء املحتوى: مؤشر مركب  -1.0.1 78

من ثالثة مكونات تحص ي العمليات التالية التي قام بها 

 commitمستخدمون من دولة ما: عدد عمليات التأكيد 

، وعدد عمليات التحرير ملوسوعة Githubعلى بيئة 

Wikipedia وعدد النطاقات العلوية املسجلة ويشمل ،

ذلك كافة النطاقات املمكنة: الوطنية والعاملية واملتعددة 

 اللغات. 

NRI    

تطوير التطبيقات النقالة )%(: نسبة عدد  -1.0.0 79

التطبيقات النقالة الفعالة التي تم تطويرها إلى عدد 

 املطورين.

NRI    

توافر أحدث التقانات:  وسطي عالمة إلاجابة على   -1.3.1 82

السؤال آلاتي من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى 

= 1دك ؟ )من [ في بل0أي درجة تتواجد أحدث التقانات]

، إلى 
 
 = إلى حد كبير(.7ال تتواجد أبدا

NRI    

الحكومة ملنتجات التقانة املتطورة: وسطي  شراء -1.3.3 81

عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى 

الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة تشجع مشتريات الدولة 

، إلى 1على الابتكار؟ )من 
 
= إلى حد 7= ال تستثمر أبدا

 كبير(.

NRI    

براءة الاختراع في مجال تقانة املعلومات  طلبات -1.3.4 80

والاتصاالت )%(: نسبة عدد طلبات براءات الاختراع التي 
NRI    
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يتم التقدم بها في مجال تقانة املعلومات والاتصاالت لكل 

 مليون مواطن.

إلانفاق على البرمجيات الحاسوبية: نسبة القيمة  -1.3.5 83

املشتراة أو املستأجرة إلى إلاجمالية للبرمجيات الجاهزة 

الناتج القومي )%(. وال يشمل ذلك البرمجيات املطورة 

داخل الجهات الستخدامها أو البرمجيات املطورة حسب 

 الطلب.

NRI    

كثافة الروبوتات: نسبة عدد الروبوتات  -1.3.6 84

 موظف. 12222املستخدمة في الصناعة لكل 
NRI    

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي  -2.1.3 85

شبكات التواصل  الافتراضية)%(: نسبة مستخدمي

 .الاجتماعي إلى عدد السكان

NRI    

الشركات التي لديها مواقع وب )%(: نسبة  -2.2.1 86

 .على الوب الشركات التي لديها موقع
NRI    

التسوق عبر إلانترنت)%(: نسبة ألاشخاص الذين  -2.2.2 87

أكثر والذين قاموا بعملية شراء عبر  سنة أو 15 عمرهم

 .إلانترنت خالل السنة السابقة

NRI    

الخدمات الحكومية على الشبكة: عالمة مؤشر  -2.3.1 88

 .EGDI من نموذج OIS الشبكة الخدمات الحكومية على
NRI  yes  

 نشر واستخدام البيانات املفتوحة: قيمة النموذج -2.3.2 89

Open Data Barometer. 
NRI    

استخدام تقانة املعلومات والاتصاالت وكفاءة  -2.3.3 92

إلاجابة على سؤال من استبيان  الحكومة: وسطي عالمة

استخدام  املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة يؤدي

الحكومة لتقانة الاتصاالت واملعلومات إلى تحسين 

= ال تأثير، إلى 1للمواطنين؟ )من  الخدمات التي تقدمها

 .= إلى حد كبير(7

NRI    

قرصنة البرمجيات )%(: نسبة البرمجيات  معدل -3.1.0 91

غير املرخصة إلى إجمالي البرمجيات املثبتة، ويشمل جميع 

البرمجيات املثبتة على الحواسيب بأشكالها املختلفة، 

باستثناء البرمجيات املثبتة على املخدمات والحواسيب 

الضخمة والبرمجيات املثبتة على الحواسيب اللوحية 

 والهواتف الذكية.

NRI    

مخدمات إلانترنت آلامنة: عدد مخدمات إلانترنت  -3.1.3 90

التي تستخدم تقانة التشفير في العمليات لكل مليون من 

 السكان.

NRI    
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(: قيمة عالمة الدولة في 5..2ألامن السبراني ) -3.1.4 93

 نموذج ألامن السبراني من الاتحاد الدولي لالتصاالت.
NRI  yes yes 

(: قيمة عالمة 122..2الثقة وألامان على الشبكة ) -3.1.5 94

من نموذج  Trust  &safetyالدولة في مجموعة املؤشرات 

 EIUشمول إلانترنت. من 

NRI    

مواءمة إلاطار التشريعي لنماذج ألاعمال  مدى -3.0.3 95

الرقمية: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان 

املنتدى الاقتصادي العاملي: ما هي سرعة تأقلم إلاطار 

التشريعي في بلدك مع نماذج العمل الرقمية )مثال: 

= 1التمويل الرقمي، التجارة إلالكترونية، إلخ..(  )من 

(.= 7شديد البطء، إلى 
 
 سريع جدا

NRI    

(: مؤشر يحدد 4-2التجارة إلالكترونية ) تشريعات -3.0.4 96

مدى تبني الدولة لتشريعات التجارة إلالكترونية، ويعطي 

عالمة لكل تشريع )أو وجود مسودة قيد إلاقرار لتشريع( 

في املجاالت ألاربعة التالية: املعامالت إلالكترونية، وحماية 

املستهلك، والخصوصية وحماية البيانات، والجريمة 

 ة.إلالكتروني

NRI    

البيئة التنظيمية لقطاع املعلومات والاتصاالت  -3.0.6 97

(: قيمة عالمة الدولة في مؤشر الاتحاد الدولي 2-0)

لالتصاالت الخاص بتنظيم قطاع املعلومات والاتصاالت 

ICT Regulatory Tracker. 

NRI  yes yes 

(: قيمة عالمة الدولة في 1-2إلالكترونية ) املشاركة -3.3.1 98

 E-Participationمؤشر املشاركة إلالكترونية 
NRI    

الاقتصادية والاجتماعية في استخدام  الفجوة -3.3.0 99

الدفع الرقمي )%(: نتيجة تقسيم نسبة ألاشخاص 

ممن استخدموا الدفع الرقمي إلى  %42املنتمين إلى أفقر 

ممن استخدموا  %62نسبة ألاشخاص املنتمين إلى أغنى 

الدفع الرقمي. )يقصد باستخدام الدفع الرقمي القيام 

باستخدام وسائل  باي عملية دفع أو استالم أموال

سنة فما فوق،  15[ من قبل شخص عمره 0إلكترونية]

 ألاخيرة(. 10وذلك خالل ألاشهر الـ 

NRI    

املحتوى املحلي عبر الشبكة: وسطي عالمة  إتاحة -3.3.3 122

إلاجابة على  سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي 

العاملي: إلى إي درجة تعتقد أن  محتوى وخدمات إلانترنت 

في بلدك يناسب املجتمع املحلي )مثال: استخدام اللغة 

= التوجد مواءمة 1املحلية، وتلبية الطلب املحلي( )من 

 ير(.= إلى حد كب7إلى 

NRI    
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الفجوة بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى إلانترنت  -3.3.4 121

)%(: نتيجة تقسيم نسبة النساء اللواتي تستخدمن 

 إلانترنت على نسبة الرجال الذين يستخدمون إلانترنت.

NRI  Yes  

استخدام الريف للدفع الرقمي )%(: نتيجة  فجوة -3.3.5 120

تقسيم نسبة مستخدمي الدفع الرقمي بين سكان الريف 

على نسبة مستخدمي الدفع الرقمي بين جميع سكان 

 الدولة. 

NRI    

صناعات التقانة املتوسطة والحديثة )%(: نسبة  -4.1.1 123

املتوسطة  القيمة املضافة من الصناعات التقانية

 والحديثة إلى إجمالي القيمة املضافة من الصناعة.

NRI    

صادرات التقانات الحديثة )%(: نسبة قيمة  -4.1.1 124

صادرات صناعات التقانات الحديثة إلى إجمالي صادرات 

 الصناعات.

NRI    

التكنولوجيا والوقود النظيف )%(:  استخدام -4.3.6 125

 
 
نسبة عدد ألاشخاص الذين يستخدمون وقودا

وتكنولوجيا نظيفة ألغراض الطهي والتدفئة وإلانارة إلى 

اجمالي السكان. املقصود بمصطلح "نظيفة" هو تحقيق 

عدد من الشروط املتعلقة بالوقود ومعدالت انبعاث 

 الغازات تحددها منظمة الصحة العاملية.

NRI    

    CISCO حجم إلانفاق املتوقع على الخدمات السحابية -6.3 126

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود سياسة أو  -1.1.1 127

 استراتيجية معرفة بوضوح للبيانات املفتوحة في الدولة
Open Data    

على السؤال: ما هو مدى وجود مقاربة  إلاجابة -1.1.0 128

 متسقة إلدارة ونشر البيانات املفتوحة في الدولة
Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود مبادرة  -1.1.1 129

حكومية حاصلة على املوارد الالزمة وللبيانات املفتوحة 

 في الدولة.

Open Data    

على السؤال: ما هو مدى قيام إلادارات  إلاجابة -1.0.0 112

املحلية في املدن وإلاقليم بإطالق بوابات البيانات 

 املفتوحة الخاصة بهم.

Open Data    

الخدمات الحكومية على الشبكة: عالمة مؤشر  -1.0.3 111

 .EGDIمن نموذج  OSIالخدمات الحكومية على الشبكة 
Open Data    

على السؤال: ما هو مدى وجود تدريب  إلاجابة -1.3.1 110

لألفراد أو الشركات الذين يرغبون في زيادة مهاراتهم أو بناء 

 مشاريع أعمال في مجال استخدام البيانات املفتوحة ؟

Open Data    

على السؤال: ما هو مدى وجود الدعم  إلاجابة -1.3.0 113

الحكومي املباشرة لثقافة الابتكار في مجال البيانات 
Open Data    
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املفتوحة عن طريق املسابقات أو املنح أو الوسائل ألاخرى 

 ؟

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تشريع  --1.4.0 114

صلب أو إطار تنظيمي فعال بخصوص حماية البيانات 

 الشخصية في الدولة ؟

Open Data    

على السؤال: ما هو مدى وجود تعاون بين  إلاجابة -1.4.3 115

املجتمع املدني ومحترفي تقانة املعلومات مع الحكومة 

 فيما يخص البيانات املفتوحة ؟

Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس  -0.1.1 116

للبيانات املفتوحة على زيادة كفاءة وفعالية ألاداء 

 الحكومي

Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس  -0.1.0 117

للبيانات املفتوحة على رفع مستوى الشفافية واملحاسبة 

 في الدولة.

Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس  -0.1.1 118

 للبيانات املفتوحة على الاستدامة البيئية في الدولة.
Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس  -0.0.0 119

للبيانات املفتوحة على تشميل الجماعات املعرضة 

 لالستبعاد في الدولة.

Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس  -0.3.1 102

 إيجابي للبيانات املفتوحة على الاقتصاد في الدولة.
Open Data    

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى نجاح رواد  -0.3.0 101

ألاعمال في استخدام البيانات املفتوحة لبناء مشاريع 

 أعمال جديدة في الدولة.

Open Data    

العدد الوسطي لسنوات الدراسة لألشخاص الذين  -3.1 100

 سنة )مع استبعاد سنوات الرسوب(. 05أعمارهم فوق الـ 
IDI Yes Yes Yes 

الالتحاق بالتعليم الثانوي )%(: نسبة طالب التعليم  -3.0 103

الثانوي وبغض النظر عن أعمارهم إلى عدد السكان 

 الذين هم في عمر الدراسة في التعليم الثانوي.

IDI Yes Yes Yes 

الالتحاق بالتعليم العالي )%(: نسبة طالب التعليم  -3.3 104

العالي )ما بعد الثانوي( وبغض النظر عن أعمارهم إلى 

ليم عدد السكان الذين هم في عمر الدراسة في التع

 [.1العالي]

IDI Yes Yes Yes 

النفاذ إلى الكهرباء في املدينة )%(: كم نسبة سكان  -1.4.1 105

 الحضر الذين لديهم كهرباء ؟
EIU    

النفاذ إلى الكهرباء في ألارياف )%(:كم نسبة سكان  -1.4.0 106

 الريف الذين لديهم كهرباء ؟
EIU    
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إلى الخدمات ألاساسية )%(: نسبة  الوصول  -4.3.1 107

السكان التي يتاح لها الحصول على خدمات الصرف 

 الصحي ومياه الشرب ألاساسية.

NRI    

 مالحظات بخصوص محتوى الجدول:

هل املصدر املذكور في النموذج يذكر سورية" بناء على البحث ضمن معلومات املصدر تم تحديد قيمة الحقل " .1

 وأعطيت إلاجابة باإليجاب عند ورود القيمة حتى لو كانت املعلومة غير كاملة أو مقدرة.املذكور في النموذج، 

(، IDIفي حالة تقييمنا لكون القيمة التي يعطيها املصدر مقدرة وليس مقاسة )مثل معلومات ألاسر في نموذج  .0

 وليس 
 
 ."yes"سيكون العمود ألاخير فراغا

 يتضمن رأي مدير املشروع. ألاخير العمود  .3

 WEFبأس به من املؤشرات التي اعتمدت النماذج في قياسها على استبيانات خاصة أو عامة )مثل  هناك عدد ال .4

Survey, EIU Survey على استبيانات مثل 
 
، وقد استبقيت في Open Data Barometer( أو نماذج مبنية كليا

 بأن الن
 
 الجدول باعتبارها تتصل بتقانة الاتصاالت واملعلومات، علما

 
ماذج التي تستخدمها ال تتضمن قيما

 لسورية.
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 بمصادر البياناتالفصل الثالث: ربط املؤشرات 
يعرض هذا الفصل املرحلة ألاخيرة من عمل مشروع املؤشرات واملتعلقة بربط املؤشرات بمصادر البيانات. وبذلك يكون من املمكن 

 الهامة التي تم التوصل إليها في الفصل الثاني. استخالص املؤشرات التي يمكن قياسها من بين مجموعة املؤشرات

 املؤشرات ألاولي توزيعال 3-1

 تم توزيع املؤشرات 
 
 مبدئيا

 
 علىتوزيعا

 
 إلى فئتين أساسيتين:مصادر معلوماتها  إلى عدة فئات اعتمادا

  مؤشرات صادرة عن جهاٍت تابعة لألمم املتحدة ولهذه الجهات نظراء محليون 

  جهات تابعة لألمم املتحدة ولكن ال تعتمد على معلومات النظراء املحليين أو صادرة عن مؤشرات صادرة عن

 .جهات دولية مستقلة

  

 الرسمية املكلفة بالتواصل مع هيئات ومكاتب ألامم املتحدة املختلفة، جهات الارتباطواملقصود بالنظراء املحليين في الفئة ألاولى هو 

 وهي معروضة في الجدول التالي:

 ولة عن إصدار املؤشرات ونظراؤها املحليون ؤ (: الجهات الدولية املس6الجدول )

 جهة الارتباط النموذج املعني الجهة الدولية

ITU IDI وزارة الاتصاالت والتقانة 

UNDESA EGDI-EPI  وزارة الاتصاالت والتقانة )فقط من أجل

 التمهيدية( MSQملء استمارة 

ESCWA GEMS والتقانة وزارة الاتصاالت 

World Bank وزارة الاقتصاد مصدر بيانات للنماذج املختلفة 

UNESCO وزارة التربية مصدر بيانات للنماذج املختلفة 

WHO وزارة الصحة مصدر بيانات للنماذج املختلفة 

WEO EIU-CISCO وزارة الكهرباء 

UNIDO NRI وزارة الصناعة 

 

املؤشرات التي تدخل ضمن اختصاصها ملعرفة مدى توافر البيانات الالزمة لبناء تلك وقد تمت مراسلة تلك الجهات بخصوص 

 املؤشرات.

 التصنيف النهائي للمؤشرات 3-0

بعد الانتهاء من معالجة إجابات املراسالت والتي أجريت بهدف تحديد مصادر البيانات بشكل نهائي، فقد تم التوصل إلى التصنيف 

:في سورية بطريقة ر البيانات التالي للمؤشرات بحسب تواف
 
 تسمح بقياسها محليا

 وتطبيقها يعطي نتائج مشابهة للمؤشرات املؤشرات بيانات تتواجد : 1التصنيف  .1
 
 .املحتسبة دوليا

 املؤشرات الدولية ويشمل ذلك الحاالتتواجد بيانات املؤشرات ولكن تطبيقها يشير إلى خالف في التقييم مع : 0التصنيف  .0

 التالية:

a.  يكون هناك تحديد لتقانة معينة، باعتبار أن  عدم وضوح آلية تحديد أعداد مستخدمي إلانترنت عندما ال

هناك تقانتين مستخدمين: إلانترنت الثابت وإلانترنت النقال، ويستهدف إلانترنت الثابت عادة ألاسر بينما 

 يوجد شرح للصيغة املستخدمة إلي يستهدف إلانترنت النقال ألافراد. وال
 
جاد عدد املستخدمين الكلي انطالقا

 من هذين الرقمين.

b.  عدد السكان: معظم املؤشرات تنسب إلى عدد السكان، وهناك اختالف ملموس بين إلاحصاءات الرسمية

 الصادرة عن املكتب املركزي لإلحصاء والتقديرات التي تستند إليها املنظمات الدولية عند حساب املؤشرات.

c. ة عن توزع السكان على املحافظات واملناطق الجغرافية.دثد معلومة منشورة ومحتوج توزع السكان: ال 
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d. .أعداد ألاسر: الصيغة املستخدمة لتحديد أعداد ألاسر عند املنظمات الدولية غير واضحة 

ة ياملنظمات الدولية باحتساب املؤشرات بطرق تقدير تقوم ، ومع ذلك في سورية ال تواجد بيانات املؤشرات: 3التصنيف  .3

 لنا(.طرق غير معلومة )

 .وال تحتسبها أية جهة دوليةفي سورية املؤشرات بيانات ال تتواجد : 4التصنيف  .4

. هباحتسداعي ال  كما هو واليمكن أخذه  النماذج الدوليةضمن قيم الاملؤشر أحد عندما يكون : 5التصنيف  .5
 
 محليا

 

 توزيع املؤشرات ضمن املجموعات التالية:يمكن بات الجهات النظيرة، إجاما ورد من و  ةالسابق اتلتصنيفا ىبناء عل

وهي ناتجة عن معالجة مجموعة :  املؤشرات التقنية والتي يمكن الحصول على بياناتها من املصادر املحليةمجموعة  .1

 0صنفت على أنها ومعظم التي  1املؤشرات التقنية من مصادرها املختلفة مع استبقاء جميع املؤشرات التي تصنيفها 

 5و  4استبعدت املؤشرات التي أعطيت التصنيف  وقد عندما كانت املشكلة مرتبطة بعدد السكان أو توزعهم.

هي  :املؤشرات املرتبطة بوجود سياسات واستراتيجيات محددة في قطاع تقانة الاتصاالت واملعلوماتمجموعة  .0

بشكل  3وهي مؤشرات ذات تصنيف  املوجودة، دون تقييمها.توصيف السياسات والاستراتيجيات إلى مؤشرات تهدف 

 اساس ي

رات وتهتم هذه املؤش: مجموعة املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املختصين في تقانة املعلومات والاتصاالت .3

اس يبالحصول على رأي الخبراء في عدد من النقاط املتعلقة بسياسات واستخدامات تقانة املعلومات والاتصاالت. ولق

( وتوجيه ألاسئلة لهم  32هذه املؤشرات، نقترح تسمية عدد من الخبراء املشهود لهم في القطاع )أال يقل العدد عن 
 
خبيرا

وهي مؤشرات ذات تصنيف  بشكل دوري على أن تكون شخصية الخبراء "معّماة" لضمان خصوصية إلاجابة ومصداقيتها.

 بشكل أساس ي. 4و 3

: وتهتم هذه املؤشرات بدراسة سلوك املستخدمين ومعرفة باستبيانات رأي املستخدمينمجموعة املؤشرات املرتبطة  .4

مدى استخدامهم لتقانة الاتصاالت واملعلومات وخاصة شبكة إلانترنت في مجاالت معينة. ويحتاج قياس هذه املؤشرات 

ت التابعة لها )الهيئة الناظمة إلى إجراء مسح أو استبيان رأي، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الوزارة أو إحدى الجها

لالتصاالت والبريد( ويفضل التنسيق مع املكتب املركزي لإلحصاء في حال رغبة الوزارة في الحصول على مؤشرات ذات 

في حال الرغبة بالحصول على مصداقية عالية على أن تكون العينة  1222مصداقية عالية )يفضل أال تقل العينة عن 

تمع املستهدف(. وقد أضيفت إلى هذه املجموعة بضعة مؤشرات من املجموعة ألاولى )املؤشرات تغطي بشكل مناسب املج

 تتوافر بيانات لدى جهة محددة تسمح بقياسها وبالتالي تحتاج إلى إجراء مسوحات خاصة لهذا الغرض. التقنية( والتي ال

تهم السوريين أكثر من تركيز الجهات  بشكل أساس ي كونها 4ويمكن أن يدخل في هذه املجموعة مؤشرات ذات تصنيف 

الخارجية على مثل هذه املؤشرات التي تسعى ملعرفة سلوك السوريين وانخراطهم في نتائج السياسات املحلية لتقانة 

 املعلومات والاتصاالت في سورية.

وقيم واردة في ذات طبيعة تقنية مبنية على إحصاءات مجموعة املؤشرات املأخوذة من مواقع عاملية: وهي مؤشرات  .5

 5وهي مؤشرات ذات تصنيف ؛ مشهورةمواقع عاملية 

 

 ونورد فيما يلي مجموعة الجداول الخاصة بكل مجموعة من هذه املؤشرات:

 (: مجموعة املؤشرات التقنية والتي يمكن الحصول على بياناتها من املصادر املحلية7الجدول )

 النموذج املؤشر
الجهة العاملية 

 املعنية
 مالحظة التصنيف

مستخدمو إلانترنت: نسبة ألافراد الذين  

أشهر  3قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ 

املاضية إلى عدد السكان )%( )بغض 

النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو 

هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة 

 .ألعاب، إلخ(

IDI-NRI-CISCO ITU 0 

صيغة عدد 

املستخدمين وعدد 

 السكان



29 
 

 النموذج املؤشر
الجهة العاملية 

 املعنية
 مالحظة التصنيف

الاشتراكات النشطة بالحزمة العريضة  

النقالة )%(: نسبة املشتركين الذين 

استخدموا إلانترنت النقال بالحزمة 

العريضة خالل ألاشهر الثالثة ألاخيرة من 

سواء كان الاستخدام  .مواطن 122كل 

عن طريق جهاز نقال أو عن طريق 

 .حاسوب

IDI-NRI-CISCO-

OECD 
ITU 0 عدد السكان 

مشتركو الهاتف النقال: نسبة املشتركين  

 (%) مواطن 122بين كل 

EIU-CISCO-

OECD 
ITU 0 عدد السكان 

التوجهات في أعداد خطوط الاتصال  

 .والنفقات والاستثمارات
OECD OECD 1  

نسبة الوصالت باأللياف الضوئية إلى  

 .اجمالي الحزمة العريضة
OECD OECD 1  

وسطي   :عرض الحزمة الدولية لإلنترنت

سرعة الدارات الدولية لكل مستخدم 

 .(Bit/s per user) إنترنت

IDI-NRI-EIU ITU 0 
صيغة عدد 

 املستخدمين

توزع مشتركي إلانترنت الثابت بحسب  

 السرعات )% من إلاجمالي(.
IDI-NRI ITU 1  

حجم حركة إلانترنت النقال: وسطي حجم  

إلانترنت الصادرة والواردة املولدة حركة 

على الشبكة النقالة خالل سنة لكل 

 .مشترك

IDI ITU 1  

التغطية السكانية للشبكة النقالة  

بالجيل الثاني على ألاقل )%(: نسبة 

السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة 

تغطية من الجيل الثاني إلى إجمالي عدد 

 .السكان

EIU ITU 0 
توزع  –عدد السكان 

 السكان

التغطية السكانية للشبكة النقالة  

بالجيل الثالث على ألاقل )%(:نسبة 

السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة 

تغطية من الجيل الثالث إلى إجمالي عدد 

 ..السكان

EIU ITU 0 
توزع  –عدد السكان 

 السكان

  :(%)الخلوية بالجيل الرابع   التغطية 

في مناطق فيها نسبة السكان املقيمين 

إشارة تغطية من لجيل الرابع إلى إجمالي 

 .عدد السكان

NRI-IDI-EIU ITU 0  توزع  –عدد السكان

 السكان

نسبة ألاشخاص الذين يملكون هاتف  

 .نقال إلى عدد السكان

IDI ITU 1  بحاجة إلى التنسيق

 مع شركات الخلوي 

نقاط تبادل إلانترنت: عدد نقاط تبادل  

 .مليون نسمة 12إلانترنت لكل 

EIU Telegeography 1  
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 النموذج املؤشر
الجهة العاملية 

 املعنية
 مالحظة التصنيف

أعداد ألاسر التي لديها اتصال بالحزمة  

 .العريضة، مع توزعها بين الريف واملدينة

OECD OECD 1  بفرض أن الاتصال

عن طريق الشبكة 

 الثابتة

الحصة السوقية ملشغلي الاتصاالت  

يقصد باملشغلين  .(HHIمؤشر )الالسلكية 

  ،4Gأو   3Gأو  2Gالذين يقدمون تغطية 

 ,GSM, CDMAباستخدام شبكات 

WCDMA, LTE. 

EIU Telegeography 1 

 

التكلفة الشهرية للحزمة العريضة  

  الثابتة)%(: نسبة سعر الاشتراك الشهري 

للحزمة العريضة الثابتة ألادنى سرعة 

بت/ث( إلى  كيلو 056)على أال تقل عن 

 .حصة الفرد الشهرية من الناتج القومي

EIU ITU 0 عدد السكان 

وسطي إلايراد السنوي من كل مستخدم  

   .()إيراد مزيج من معطيات وصوت

EIU Telegeography 1 
 

حجم إيرادات خدمات الاتصاالت 

  إلاجمالية

OECD OECD 1 
 

حجم الاستثمارات في البنى التحتية 

 لالتصاالت

OECD OECD 1 
 

تعرفة الاتصاالت النقالة: الوسطي  

الحسابي لسعر املنتجات التالية 

(122MB Data Prep. ،500MB Data ،

1GB Data)  

NRI-EIU GSMA 1 

 

 من املتحوالت املستخدمة في قياس املؤشرات والتي تبين من خالل العمل 
 
مالحظة هامة: أوردنا في حقل "مالحظة" عددا محدودا

والتواصل مع فريق وزارة الاتصاالت والتقانة وجود إشكالية تتعلق في تحديدها بدقة إذ أنها "ملتبسة". فعلى سبيل املثال: إذا أخذنا 

ض الحزمة الدولية لكل مستخدم، وهو أحد مؤشرات الاتحاد الدولي لالتصاالت. فإن تعريف املتحول "عدد املؤشر الذي يقيس عر 

 بالنسبة لنا، وذلك بسبب تنوع تقانات النفاذ إلى إلانترنت، واختالف استخدامها، فالحزمة 
 
املستخدمين" في هذه الحالة ليس معروفا

لعريضة النقالة موجهة لألفراد، والبد من وجود صيغة لحساب متحول عدد املستخدمين العريضة الثابتة موجهة لألسر بينما الحزمة ا

 من أعداد املشتركين في كل تقانة نفاذ، وهي ليست معروفة للعموم. ومن املمكن أن يكون هناك بالتالي تباين بين القيم التي 
 
انطالقا

 والقيم التي ينشرها الاتحاد الدولي لالت
 
صاالت ضمن إحصاءاته الدولية. الحالية املثالية هي أن يكون هناك سيتم قياسها محليا

تطابق بين القيمتين ولذلك يجب الوصول إلى الصيغة التي يستخدمها الاتحاد الدولي لالتصاالت الحتساب هذه القيمة مع التأكيد 

 في وجه نجاح املشروع، فالهدف هوة تحد أن عدم الوصول إلى هذه الصيغة ال
 
يد املؤشرات ومن ثم قياسها ومراقبة يشكل عائقا

تطورها عبر الزمن. وبالتالي فإن فائدة املشروع تتعلق باتساق التعريف واستمراريته عبر الزمن ومالءمته للهدف املطلوب، وليس 

 يمكن التوصل إليها(. بالضرورة بمطابقته مع التعاريف الدولية )وهي حالة مثالية ولكن قد ال

املؤشرات املرتبطة بوجود سياسات واستراتيجيات محددة في قطاع تقانة الاتصاالت (: مجموعة 8الجدول )

 واملعلومات

 الاستبيان النموذج املؤشر

: مؤشر نوعي من  عالمات. هل هناك  4السياسات الوطنية للتشميل إلالكتروني للنساء 

النساء  ( + تدريب0-2خطط حكومية لـ: نشر إلانترنت وللتشميل إلالكتروني للنساء  )

 .STEM ( + وجود أهداف للسيدات والفتيات لدراسة1على املهارات الرقمية )

EIU EIU Survey 
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استراتيجيات إلادماج إلالكتروني الحكومية: هل هناك استراتيجيات أو مبادرات 

حكومية للتشميل إلالكتروني، أي التشميل ونشر إلانترنت بين املجموعات قليلة 

 3= هناك خطة لـ 0= هناك خطة ملجموعة أو اثنتين، 1= ال يوجد خطة، 2التخديم )

 .)مجموعات أو أكثر

EIU EIU Survey 

راتيجية الوطنية للحزمة العريضة : هل لدى الحكومة استراتيجية وطنية للحزمة الاست

= نعم 0= نعم ولكنها منشورة قبل السنوات الخمس ألاخيرة، 1= ال يوجد، 2العريضة )

= نعم وهي منشورة خالل السنتين 3وهي منشورة خالل السنوات الخمس ألاخيرة، 

 .)ألاخيرتين

EIU EIU Survey 

الحزمة العريضة: هل هناك خطة حكومية للمساهمة في تمويل تقديم  تمويل بناء

= نعم هناك 1= ال يوجد خطة، 2خدمات الحزمة العريضة في املناطق قليلة التخديم )

 خطة للدعم املالي أو تقديم حوافز(.

EIU EIU Survey 

مقاربة سياسات الطيف الترددي: هل هناك سياسة حكومية لـ : حيادية استخدام 

= نعم( + استخدام الطيف غير املخصص للنفاذ 1ال يوجد،  =2)  لطيف التردديا

 .0= نعم( املجموع عالمة من 1ال يوجد،  =2)  WiFi  بشبكات

EIU EIU Survey 

هل هناك منظومة هوية وطنية رقمية  املنظومة الوطنية الرقمية للتعرف على الهوية :

= ال يوجد منظومة 2يمكن استخدامها للحصول على خدمات الحكومة إلالكترونية )

= هناك منظومة وهي رقمية 0هناك منظومة ولكنها ليست رقمية،  =1هوية وطنية، 

 
 
 .)ولو جزئيا

EIU EIU Survey 

وني تابع لوزارة الصحة املحتوى الصحي إلالكتروني: عالمة بحسب وجود موقع إلكتر

= يوجد 1= ال يوجد، 2يقدم معلومات أو روابط إلى معلومات عن العناية الصحية )

= يوجد 3= يوجد موقع يقدم العديد من املعلومات، 0موقع يقدم معلومات محدودة، 

 موقع يقدم املعلومات إضافة إلى عدد من خدمات الصحة إلالكترونية(.

EIU EIU Survey 

البيانات املفتوحة )هل يوجد في الدولة سياسة بيانات مفتوحة للقطاع سياسات 

= 0= يوجد سياسة ولكن ال يوجد موقع أو منصة إلكترونية، 1ال يوجد،  = 0 :العام

 .(يوجد سياسة وموقع أو منصة مفتوحة

EIU EIU 

دعم محو ألامية الرقمية: هل هناك خطة حكومية ملحو ألامية الرقمية بين الطالب 

= نعم هناك خطة ولكنها قديمة أو ال تتضمن تأهيل 1=ال يوجد، 2تأهيل املعلمين: )و 

= هناك خطة محدثة 3= هناك خطة محدثة تتضمن تأهيل املعلمين، 0املعلمين، 

 .(تتضمن تأهيل املعلمين وتدرس في التعليم ألاساس ي

EIU EIU 

تشريعات الخصوصية: هل هناك قانون لحماية البيانات متضمنا عقوبات وغرامات 

= يوجد قانون 0= يوجد بدون عقوبات وغرامات، 1= ال يوجد،  2للشركات املخالفة )

 العقوبات والغرامات
 
 .)متضمنا

EIU EIU 

في ألاماكن  WiFi هل تتيح الدولة شبكة :WiFi املبادرات الحكومية إلتاحة شبكات

 =1= ال،  2العامة )مطارات، حدائق، مباني عامة، محطات قطار،...( في أكبر مدينة 

 .= نعم وهي مجانية0نعم وهي مدفوعة، 

EIU EIU 

هل يتيح أكبر مزود خدمة خاص )أو أي مزود  :WiFi املبادرات الخاصة إلتاحة شبكات 

عامة، محطات في ألاماكن العامة )مطارات، حدائق، مباني  WiFi خدمة آخر( شبكة

 .= نعم وهي مجانية0= نعم وهي مدفوعة، 1= ال،  2قطار،...( في أكبر مدينة 

EIU EIU 

ال، =0 :توافر املعلومات ألاساسية باللغة املحلية )وجود موقع إخباري باللغة املحلية 

= هناك مواقع بكل اللغات الرسمية 0= هناك مواقع ببعض اللغات الرسمية، 1

غة رسمية واحدة للدولة وهناك مواقع بهذه اللغة وال توجد مواقع للدولة أو هناك ل

= هناك مواقع بكل اللغات الرسمية للدولة أو هناك لغة رسمية واحدة 3بلغات أخرى، 

 للدولة ومواقع بهذه اللغة ومواقع بلغة أخرى غير رسمية على ألاقل(.

EIU EIU 
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= ال يوجد موقع إلكتروني 2: )توافر خدمات الحكومة إلالكترونية باللغة املحلية 

= يوجد موقع 0= يوجد موقع ولكنه ال يتيح إجراء العمليات، 1لحكومة أكبر مدينة، 

 .)ويتيح إجراء العمليات

EIU EIU 

 

 (: مجموعة املؤشرات املرتبطة باستبيانات رأي املختصين في تقانة املعلومات والاتصاالت9الجدول )

 الاستبيان النموذج املؤشر

شراء الحكومة ملنتجات التقانة املتطورة: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من 

استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة تشجع مشتريات الدولة على 

، إلى 1الابتكار؟ )من 
 
 = إلى حد كبير(.7= ال تستثمر أبدا

NRI WEF 

وسطي عالمة إلاجابة على استخدام تقانة املعلومات والاتصاالت وكفاءة الحكومة: 

سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة يؤدي استخدام 

الحكومة لتقانة الاتصاالت واملعلومات إلى تحسين الخدمات التي تقدمها 

 = إلى حد كبير(.7= ال تأثير، إلى 1للمواطنين؟ )من 

NRI WEF 

الرقمية: وسطي عالمة إلاجابة على  مدى مواءمة إلاطار التشريعي لنماذج ألاعمال

سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: ما هي سرعة تأقلم إلاطار التشريعي 

في بلدك مع نماذج العمل الرقمية )مثال: التمويل الرقمي، التجارة إلالكترونية، 

(.7= شديد البطء، إلى 1إلخ..(  )من 
 
 = سريع جدا

NRI WEF 

حلي عبر الشبكة: وسطي عالمة إلاجابة على  سؤال من استبيان إتاحة املحتوى امل

املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى إي درجة تعتقد أن  محتوى وخدمات إلانترنت في 

بلدك يناسب املجتمع املحلي )مثال: استخدام اللغة املحلية، وتلبية الطلب املحلي( 

 = إلى حد كبير(.7= ال توجد مواءمة إلى 1)من 

NRI WEF 

السؤال آلاتي من استبيان   وسطي عالمة إلاجابة على   توافر أحدث التقانات:

املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة تتواجد أحدث التقانات في بلدك ؟ )من 

، إلى  =1
 
 .= إلى حد كبير(7ال تتواجد أبدا

NRI WEF 

معرفة بوضوح إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود سياسة أو استراتيجية  

 للبيانات املفتوحة في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود مقاربة متسقة إلدارة ونشر البيانات املفتوحة 

 في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

ملوارد الالزمة إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود مبادرة حكومية حاصلة على ا

 .وللبيانات املفتوحة في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى قيام إلادارات املحلية في املدن وإلاقليم بإطالق 

 .بوابات البيانات املفتوحة الخاصة بهم
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تدريب لألفراد أو الشركات الذين يرغبون في 

 زيادة مهاراتهم أو بناء مشاريع أعمال في مجال استخدام البيانات املفتوحة ؟
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

ي فإلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود الدعم الحكومي املباشرة لثقافة الابتكار 

 مجال البيانات املفتوحة عن طريق املسابقات أو املنح أو الوسائل ألاخرى ؟
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تشريع صلب أو إطار تنظيمي فعال بخصوص 

 حماية البيانات الشخصية في الدولة ؟
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

لى السؤال: ما هو مدى وجود تعاون بين املجتمع املدني ومحترفي تقانة إلاجابة ع

 املعلومات مع الحكومة فيما يخص البيانات املفتوحة ؟
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على زيادة 

 كفاءة وفعالية ألاداء الحكومي
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 
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إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على رفع 

 .مستوى الشفافية واملحاسبة في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على الاستدامة 

 .ي الدولةالبيئية ف
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على تشميل 

 .الجماعات املعرضة لالستبعاد في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

املفتوحة على إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس إيجابي للبيانات 

 .الاقتصاد في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى نجاح رواد ألاعمال في استخدام البيانات املفتوحة 

 .لبناء مشاريع أعمال جديدة في الدولة
Open Data 

OpenData 

Questionnaire 

 

 تبيانات رأي املستخدمين(: مجموعة املؤشرات املرتبطة باس12الجدول )

 الاستبيان النموذج املؤشر

قيمة العمل املصرفي إلالكتروني )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت 

 للوصول إلى املعلومات املصرفية إلالكترونية(.

EIU EIU Survey 

قيمة الصحة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت للوصول 

 املعلومات الصحية إلالكترونية(.إلى 

EIU EIU Survey 

استخدام الترفيه إلالكتروني )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت 

 أو عدة مرات في اليوم أو عدة مرات في ألاسبوع(.
 
 للترفيه يوميا

EIU EIU Survey 

عن طريق قيمة التجارة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص الذين يقومون بالشراء 

 إلانترنت مرة في الشهر على ألاقل(.

EIU EIU Survey 

الثقة في الخصوصية على الشبكة )% : نسبة ألاشخاص الذين يعتقدون بأن 

 نشاطاتهم على الشبكة لها صفة الخصوصية(.

EIU EIU Survey 

الثقة في املواقع والتطبيقات الحكومية )% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون 

 التي تردهم من املواقع والتطبيقات الحكومية(.باملعلومات 

EIU EIU Survey 

الثقة في املواقع والتطبيقات غير الحكومية )% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون 

 باملعلومات التي تردهم من املواقع والتطبيقات غير الحكومية ضمن دولتهم(.

EIU EIU Survey 

الاجتماعي )% : نسبة ألاشخاص الذين الثقة في املعلومات من وسائل التواصل 

 يثقون باملعلومات التي تردهم من املستخدمين آلاخرين ملواقع التواصل الاجتماعي(.

EIU EIU Survey 

أمان التجارة إلالكترونية )% : نسبة ألاشخاص الذين يعتقدون أن عمليات الشراء 

 على إلانترنت آمنة(.

EIU EIU Survey 

 

 املؤشر
الجهة العاملية  النموذج

 املعنية

 أو  
 
 أو محموال

 
نسبة ألاسر التي لديها حاسوب )%(: يمكن أن يكون الحاسوب مكتبيا

 
 
 .لوحيا

IDI ITU 

 NRI-EIU ITU الفجوة بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى إلانترنت )%( )هناك طريقتان مقترحتان(. 

شباب والبالغين الذين قاموا مهارات تقانة املعلومات والاتصاالت)%(: نسبة ال 

 .بأعمال عبر الحاسوب خالل ألاشهر الثالث ألاخيرة
IDI-NRI ITU 
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 (: مجموعة املؤشرات املأخوذة من مواقع عاملية11الجدول )

 الجهة النموذج املؤشر

تركز مواقع الوب التي تستخدم النطاق العلوي للدولة: تركيز املواقع املسجلة في  

 في الدولة ) 05املواقع الـ هذا النطاق بين 
 
 0-1= 1= ال يوجد، 2ألاكثر استخداما

 .(مواقع 5= أكثر من 3مواقع،  5-3= 0موقع، 

EIU Alexa 

 EIU OOKLA (Kbps) سرعة الرفع الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة العريضة 

 EIU OOKLA (Kbps) سرعة التنزيل الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة العريضة 

وسطي التأخير في إلانترنت الثابت بالحزمة العريضة: الزمن الالزم لنقل املعلومات  

 .(.msec) بين املصدر والوجهة

EIU OOKLA 

 EIU OOKLA (Kbps) سرعة الرفع الوسطي لإلنترنت النقال 

 EIU OOKLA (Kbps) سرعة التنزيل الوسطي لإلنترنت النقال 

 EIU OOKLA (.msec) وسطي التأخير في إلانترنت النقال 

= على ألاقل 0= على ألاقل تجربة في مدينة واحدة، 1=ال، 2نشر الجيل الخامس ) 

 تجاري في مدينة واحدة(.

EIU OOKLA 

 



35 
 

 الفصل الرابع: منظومة القياس
والوظائف يهدف هذا الفصل إلى عرض التصور العام ملنظومة قياس ورصد مؤشرات تقانة املعلومات والاتصاالت في سورية، 

 ألاساسية التي يجب أن تقدمها هذه املنظومة.

 املتحوالت والصيغ 4-1

سبق وجرى تعريف النماذج واملؤشرات خالل الفصول السابقة، والستكمال مراحل عمل منظومة قياس املؤشرات، هناك الحاجة 

 املفاهيم التالية:إلى تعريف 

  لتوليد 
 
املتحول: وهو أبسط شكل من أشكل املعلومات التي يمكن الحصول عليها والتي تستخدم الحقا

 املؤشرات. 

  الصيغة: وهي مجموعة العمليات الواجب تطبيقها على املتحوالت للوصول إلى قيمة املؤشر، وهي موصفة

 يف النص ي للمؤشر.ضمن تعريف املؤشر. ويمكن القول أن الصيغة هي التحقيق الرياض ي للتوص

مواطن. فسنحتاج  122وكمثال عملي، لنفترض أننا نريد حساب املؤشر املعرف كالتالي: مشتركو الهاتف النقال: نسبة املشتركين بين كل 

لحسابه إلى متحولين: عدد املشتركين بالهاتف النقال، وعدد السكان )أو عدد املواطنين(. وتكون صيغة احتساب املؤشر هي عملية 

 .122سيم املتحول ألاول على املتحول الثاني وضرب الناتج بـ تق

 التوصيف العام للمنظومة 4-0

 املتطلبات الوظيفية ملنظومة القياس 4-0-1

، وأن تسمح بتقديم الوظائف web-based applicationيجب أن تصمم املنظومة على شكل تطبيق متاح على الوب 

 ألاساسية التالية:

ويجب ان تورد هذه البيانات على شكل متحوالت. ويمكن أن . املؤشرات من مصادرها املختلفةتجميع بيانات  .1

 متعددة حسب نوع املتحوالت، فإما أن يكون على شكل ملفات يمكن
 
توريد محتواها  يأخذ إلادخال أشكاال

 ضمن املنظومة، أو يتم إدخالها عبر استمارة ادخال الكترونية متاحة عن طريق ا
 
ة. لوب ومرتبطة باملنظومتلقائيا

،  الخيارين عبر  ونرى أن الشكل ألامثل هو إتاحة
 
ع مواجهة الكترونية إلدخال كل مجموعة من املتحوالت تفاعليا

 من ملف بصيغة 
 
 عن طريق زر "تحميل" يتيح قراءة البيانات وتوريدها تلقائيا

 
إمكانية تحميل البيانات تلقائيا

Excel. 

مجموعة املؤشرات املنتقاة من قبل املنظومة باملتحوالت أو البيانات التي تناسب مالحظة: يجب أال تكتفي 

سورية، وإنما يجب التحضير ألي انفتاح مستقبلي باتجاه التعاون مع مختلف الجهات الدولية. لذا يجب أن 

شكل ب تكون املنظومة ديناميكية بحيث تسمح بتعريف متحوالت ومؤشرات جديدة تضمن عند توريد املعطيات

 صدرة للمعطيات.امل التعاون مع الجهاتمتزامن أو غير متزامن 

 من املتحوالت والصيغ املعتمدة لحساب املؤشرات واملوضحة مع تعريف كل مؤشر. .0
 
 حساب املؤشرات انطالقا

 في أغلب ألاحيان، ولكن قد تكون هناك حاجة  .3
 
. ومن املتوقع أن يكون التحديث سنويا

 
تحديث البيانات دوريا

 لتحديث الربعي أو حتى الشهري، هذا قرار يترك ملالك املنظومة، وعلى املنظومة أن تتيح هذه املرونة.ل

 عرض املؤشرات للمستخدمين عن طريق صفحة وب مبسطة. .4

 إدارة حسابات املستخدمين وصالحياتهم املختلفة. .5
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 املطلوبة املتحوالت والصيغ 4-0-0

 مجموعات املؤشرات التالية:والصيغ املتعلقة باملتحوالت عالج تأن  املنظومةيجب على 

 .ICTCOREمجموعة املؤشرات التقنية الخاصة بقطاع الاتصاالت، وتسمى  .1

 .ICTEXPERTSمجموعة مؤشرات عامة حول تقانة املعلومات وتعتمد على استبيانات موجهة إلى خبراء تسمى  .0

 .ICTPOLLين تسمى مجموعة مؤشرات تعتمد على استبيانات موجهة إلى عموم املستخدم .3

 .ICTUNIVERSALمجموعة مؤشرات ذات طبيعة تقنية مبنية على إحصاءات مواقع عاملية مشهورة وتسمى  .4

وقد تم استبعاد املجموعة الخاصة بوجود السياسات والاستراتيجيات ألن عملية قياسها غير كمية )هي من النوع  موجود/غير 

 
 
 إلى قياس وتتبع. موجود( وتغيراتها محدودة وال تحتاج فعليا

يلي مجموعة املتحوالت الالزمة لكل مجموعة من املؤشرات والصيغ التي تحتاج إلى تعريف باإلضافة إلى ما هو موصف  ونورد فيما

 ضمن تعريف املؤشرات:

 ICTCOREمجموعة املؤشرات  -1

 التعريف املتحول 

 مستخدمي إلانترنت الثابت عدد

أشهر املاضية  3إلنترنت خالل الـ عدد ألافراد الذين قاموا باالتصال با

)بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة 

 .ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(

عدد مشتركي إلانترنت الثابت بسرعة أقل من  

 ثا-ميغابت 0
 

 0عدد مشتركي إلانترنت الثابت بسرعة بين  

 ثا-ميغا بت 12ثا و -ميغابت
 

عدد مشتركي إلانترنت الثابت بسرعة أعلى من  

 ثا-ميغابت 12
 

العدد إلاجمالي لوصالت الحزمة العريضة 

 الثابتة
 

عدد وصالت الحزمة العريضة باأللياف 

 الضوئية
 

عدد الاشتراكات النشطة بالحزمة العريضة  

 النقالة

ل العدد املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال بالحزمة العريضة خ

سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال أو عن طريق  .ألاشهر الثالثة

 .حاسوب

  مشتركي الهاتف النقال عدد

  مجموع سرعة الدارات الدولية

 حجم حركة إلانترنت النقال:  
حجم حركة إلانترنت الصادرة والواردة املولدة على الشبكة النقالة خالل 

 سنة 

للشبكة النقالة بالجيل التغطية السكانية  

 الثاني على ألاقل
 عدد السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من الجيل الثاني 

التغطية السكانية للشبكة النقالة بالجيل  

 الثالث على ألاقل
 عدد السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من الجيل الثالث 

للشبكة النقالة  بالجيل   السكانية  التغطية 

 الرابع
 عدد السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من الجيل الرابع 

  عدد ألاشخاص الذين يملكون هاتف نقال  

 عدد نقاط تبادل إلانترنت نقاط تبادل إلانترنت:  
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 :20ال تزال بحاجة إلى تعريفالصيغ التي 

 من عدد مشتركي طريقة احتساب تحديد 
 
إلانترنت الثابت وعدد الاشتراكات النشطة بالحزمة العريضة عدد مستخدمي إلانترنت انطالقا

 النقالة.

 :ICTEXPERTSمجموعة املؤشرات  -0

  وتحليلها.هو معرفة إلاجابات املمكنة املختلفة )ولكل سؤال( يوجد متحوالت أو صيغ خاصة، وإنما املطلوب  ال

 :ICTPOLLمجموعة املؤشرات  -3

 على استبيانات على غرار مجموعة توجد متحوالت أو صيغ مطلوبة ألغلب امل ال
 
. ولكن ICTEXPERTSؤشرات باعتبارها تعتمد أيضا

 تبقى املتحوالت الناتجة عن املسوحات وهي التالية:

 

 :ICTUNIVERSALمجموعة املؤشرات  -4

 ملواقع وتدخل إلى املنظومة بدون أي معالجة.يوجد متحوالت او صيغ، فاملؤشرات تنقل كما هي من ا ال -5

                                                           

 أو االستئناس أو التواصل مع الجهات المرجعية الدولية لمعرفة الصيغة الدقيقة المعتمدة لديهم 20

عدد ألاسر التي لديها اتصال بالحزمة العريضة  

 في الريف

 

لديها اتصال بالحزمة العريضة عدد ألاسر التي 

 في املدينة

 

  النفقات إلاجمالية ملشغلي الاتصاالت

  الاستثمارات إلاجمالية ملشغلي الاتصاالت

الاستثمارات الاجمالية في البنى التحتية 

 لالتصاالت

 

  عدد املستخدمين لكل مشغل اتصاالت نقالة

سعر الاشتراك الشهري للحزمة العريضة 

 ألادنى سرعةالثابتة 

 

  Prepaidميغا بايت نقالة  122سعر 

  Prepaidميغا بايت نقالة  522سعر 

  Prepaidميغا بايت نقالة  1222سعر 

  عدد السكان

  الناتج القومي إلاجمالي

 التعريف املتحول 

  عدد ألاسر التي لديها حاسوب
 
 أو لوحيا

 
 أو محموال

 
 .يمكن أن يكون الحاسوب مكتبيا

  عدد مستخدمي إلانترنت من إلاناث

  مستخدمي إلانترنت من الذكور  عدد

نسبة الشباب والبالغين الذين قاموا  عدد 

بأعمال عبر الحاسوب خالل ألاشهر الثالث 

 .ألاخيرة

 

  العدد إلاجمالي للشباب والبالغين

  العدد إلاجمالي لألسر
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 ةخاتم
انة قطاع تقتمكنا من خالل هذه الدراسة من جرد أهم املؤشرات والوصول إلى تصنيفها بطريقة تسمح ألصحاب القرار واملهتمين ب

ز ملقاربة هذا القطاع. وتم فر منهجية واضحة بالوصول إلى مجموعات مختلفة من املؤشرات التي تسمح ببناء  املعلومات والاتصاالت

 وما يمكن استعارته من املواقع العاملية أو يمكن 
 
هذه املجموعات بطريقة تبين ما هو مقاس أو قابل أو غير قابل للقياس محليا

 الاستئناس فيه من خالل طرق قياس غير مباشرة كاالستبيانات.

على شكل في سورية  ICTعمل على بناء منظومة قياس ورصد مؤشرات كما تم التركيز على أهمية استكمال هذه الدراسة من خالل ال

 :وتركيز وظائفها ألاساسية على ما يلي web-based applicationتطبيق وب 

  ألي انفتاح مستقبلي 
 
تجميع بيانات املؤشرات من مصادرها املختلفة مع أهمية جعلها ديناميكية وبنائها تحضيرا

 خارجي. 

  
 
 من املتحوالت والصيغ املعتمدة. حساب املؤشرات انطالقا

 .
 
 تحديث البيانات دوريا

 .عرض املؤشرات للمستخدمين عن طريق صفحة وب مبسطة 

 .إدارة حسابات املستخدمين وصالحياتهم املختلفة 

أكبر قدر ب وبذلك تكون هذه املنظومة مفيدة ملختلف أنواع املستخدمين وقابلة للتأقلم مع الظروف القادمة وتمنح املؤشرات املحدثة

 ممكن.
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 ملحق: العرض التفصيلي للنماذج املدروسة
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  ICT development Index (IDI)نموذج تنمية تقانة املعلومات والاتصاالت  1

 ITUالاتحاد الدولي لالتصاالت 

 

 املحاور ألاساسية:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 ACCESS 34% النفاذ

 USE 33% الاستخدام

 SKILLS 33% املهارات

 

 مالحظات:

  يعتمد الاتحاد الدولي لالتصاالت على ثالث مصادر للمعلومات: استبيانWTI: World Telecommunication Indicators والذي يتم ملؤه عادة من إلادارة املختصة )الوزارة أو الهيئة الناظمة(. واستبيان ألاسر ،

HH: Households.والذي يتم ملؤه عادة من الجهة املعنية باإلحصاءات في الدولة، ومنظمة اليونسكو التي تقدم املعلومات الخاصة بالتعليم ، 

  يظهر التقرير ألا( خير املنشور لالتحاد الدولي لالتصاالتMISR2017أن املؤشرات املتضمنة في استبيان ألاسر فيما يخص سورية قد تم تقديرها، مما يعني أنه ال ) يتم قياسها، وإنما توضع قيمة تقديرية )ال 

 يوضح التقرير آلية وضع تلك القيم التقديرية(. 
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 محور النفاذ

 

 محور الاستخدام

باإلنكليزية الاسم  اسم املؤشر الفرعي  املصدر 
معامل 

 التثقيل

1.1- .
 
 أو لوحيا

 
 أو محموال

 
 Households with a computer HH 02% نسبة ألاسر التي لديها حاسوب )%(: يمكن أن يكون الحاسوب مكتبيا

و هاتف أ نسبة ألاسر املتصلة باإلنترنت )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب،نفاذ ألاسر إلى إلانترنت: -1.0

 نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Households with Internet access HH 02% 

 International Internet bandwidth  WTI 02% .(Bit/s per user)وسطي سرعة الدارات الدولية لكل مستخدم إنترنت  عرض الحزمة الدولية لإلنترنت: -1.3

نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية الشكان املشمولين بتغطية الاتصاالت النقالة )%(:  نسبة -1.4

 للشبكة النقالة من الجيل الثالث أو الرابع إلى إجمالي عدد السكان.

Population covered by mobile networks (At least 3G or 

LTE/WiMAX) 
WTI 02% 

 Fixed-broadband subscriptions by speed tiers WTI 02% مشتركي إلانترنت الثابت بحسب السرعات )% من إلاجمالي(. توزع -1.5

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي
معامل 

 التثقيل

أشهر املاضية إلى عدد السكان )%(  3إلانترنت: نسبة ألافراد الذين قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ  مستخدمو  -0.1

 )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Individuals using the Internet HH 02% 

الفعالة الحزمة العريضة النقالة )%(: نسبة املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال بالحزمة  الاشتراكات -0.0

مواطن. سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال أو عن طريق  122العريضة خالل ألاشهر الثالثة ألاخيرة من كل 

 حاسوب.

Active mobile-broadband subscriptions (/100 inhabitants) WTI 02% 

حجم حركة إلانترنت النقال: وسطي حجم حركة إلانترنت الصادرة والواردة املولدة على الشبكة النقالة خالل سنة  -0.3

 لكل مشترك.
Mobile-broadband Internet traffic (/subscription)  WTI 02% 

والواردة املولدة على الشبكة الثابتة خالل سنة حجم حركة إلانترنت الثابت:  وسطي حجم حركة إلانترنت الصادرة  -2.4

 لكل مشترك.
Fixed-broadband Internet traffic (/subscription) WTI 02% 
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 محور املهارات

 

 

  

                                                           

 .ISCEDمن تصنيف  8-5تلي عمر الحصول على الشهادة الثانوية وهو يختلف من دولة ألخرى. والمقصود بالتعليم العالي هو المستويات العمر الخاص بالتعليم العالي هو السنوات الخمس التي  21
 والنتيجة النهائية هي وسطي النتائج اإلفرادية. مستويات: أساسية )مثال: نسخ ملف( ومتوسطة )مثال: إعداد عرض تقديمي( ومتقدمة )مثال: كتابة برمجيات(، 3تصنف المهارات المستهدفة إلى  22

 Individuals who own a mobile phone (%) HH 02% نسبة ألاشخاص الذين يملكون هاتف نقال إلى عدد السكان. -2.5

باإلنكليزية الاسم  اسم املؤشر الفرعي  املصدر 
معامل 

 التثقيل

 Mean years of schooling (years) UNESCO 05% سنة )مع استبعاد سنوات الرسوب(. 05العدد الوسطي لسنوات الدراسة لألشخاص الذين أعمارهم فوق الـ  -3.1

بالتعليم الثانوي )%(: نسبة طالب التعليم الثانوي وبغض النظر عن أعمارهم إلى عدد السكان الذين هم  الالتحاق -3.0

 في عمر الدراسة في التعليم الثانوي.
Secondary gross enrollment ratio (%) UNESCO 05% 

وبغض النظر عن أعمارهم إلى عدد بعد الثانوي(  الالتحاق بالتعليم العالي )%(: نسبة طالب التعليم العالي )ما -3.3

 .21السكان الذين هم في عمر الدراسة في التعليم العالي
Tertiary gross enrollment ratio (%) UNESCO 05% 

عبر الحاسوب خالل ألاشهر  22مهارات تقانة املعلومات والاتصاالت)%(: نسبة الشباب والبالغين الذين قاموا بأعمال -3.4

 الثالث ألاخيرة.
Individuals with ICT skills (%) HH 05% 
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 OECDمؤشرات مجتمع املعلومات من منظمة  0

 ة.أن املنظمة ليس لديها نموذج خاص بها، وإنما تقوم بتجميع عدد من املؤشرات وتحديثها بالتنسيق مع الدول ألاعضاء دون أية معالجة إضافي OECDتظهر مراجعة موقع منظمة 

 في هذه املونورد فيما يلي 
 
 نظمة(:قائمة املؤشرات املعتمدة، وهي لكل دولة على حدة باستثناء ما هو مذكور صراحة أمام املؤشر )مع مالحظة أن سورية ليست عضوا

 مواطن. 122ه الخطوط لكل العدد إلاجمالي لخطوط الاتصال )عدد خطوط الهاتف الثابت + خطوط إلانترنت بالحزمة العريضة الثابتة + خطوط الهاتف النقال(، وعدد هذ .1

 مواطن. 122العدد إلاجمالي ملشتركي الهاتف النقال، وعدد املشتركين بين كل  .0

 (.1982( منذ سنة ألاساس )OECDتغيرات أعداد خطوط الاتصال والنفقات والاستثمارات )الرقم إلاجمالي ملجموع دول الـ  .3

 مواطن )مع الفصل بين الحزمة العريضة الثابتة بأشكالها املختلفة والحزمة العريضة النقالة(. 122أعداد مشتركي إلانترنت بالحزمة العريضة بين كل  .4

 نسبة الوصالت باأللياف الضوئية إلى اجمالي الحزمة العريضة. .5

 أعداد ألاسر التي لديها اتصال بالحزمة العريضة، مع توزعها بين الريف واملدينة. .6

 الحزمة العريضة للشركات: .7

a. فمافوق(. 052موظف،  049-52موظف،  52مستويات: أقل من  3املتصلة بالحزمة العريضة إلى إجمالي الشركات، موزعة بحسب حجوم الشركات ) نسبة الشركات 

b. .نسب الشركات الصغيرة واملتوسطة التي لديها اتصال بالحزمة العريضة الثابتة أو النقالة 

 الوظائف في تقانة الاتصاالت واملعلومات: .8

a. صاصيين في في قطاع الاتصاالت واملعلومات كنسبة من إجمالي الوظائف وتوزعهم على الاختصاصات املختلفة لألشخاص.توظيف الاخت 

b. كنسبة من إجمالي الوظائف. 23التوظيف في قطاع الاتصاالت واملعلومات والقطاعات الجزئية 

c.  نمو التوظيف في قطاع الاتصاالت واملعلومات وقطاعاته الجزئية في منطقةOECD  (0228)تغيرات أعداد العاملين باملقارنة مع سنة ألاساس 

 إلايرادات والاستثمارات: .9

a.  حجم إيرادات خدمات الاتصاالت إلاجمالية في منطقةOECD )ماليين الدوالرات( 

b.  حجم الاستثمارات في البنى التحتية لالتصاالت في منطقةOECD )ماليين الدوالرات( 

                                                           

23  Software publishing;  Computer, electronic and optical products; 582 The ICT sector is defined here as the sum of industries ISIC rev.4: 26
61 Telecommunications; and 62-63 IT and other information services 
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 القيمة املضافة: .12

a.  لقطاع الاتصاالت واملعلومات وقطاعاته الجزئية كنسبة من القيمة الكلية.القيمة املضافة 

b. .استثمارات قطاع الاتصاالت واملعلومات وجميع القطاعات في مجال البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي 

 الاختراع والابتكار .11

a. ملودعة في مكاتب املجموعة براءات الاختراع في مجال املعلومات والاتصاالت كنسبة من إجمالي البراءات اIP5. 

b.  الابتكارات الدولية املشتركة في مجال املعلومات والاتصاالت كنسبة من إجمالي البراءات املودعة في مكاتب املجموعةIP5. 

 نسبة قيمة منتجات تقانة املعلومات والاتصاالت وخدماتها ضمن قيمة الصادرات املصنعة .10

 في قطاع الاتصاالت واملعلومات. العمالة تغيرات ألاجور باملقارنة مع انتاجية .13

 الاستثمارات .14

a. لقومي.نسبة استثمارات تقانة املعلومات والاتصاالت )موزعة بحسب ألاصول: تجهيزات معلوماتية، أو برمجيات، أو تجهيزات اتصاالت( إلى الناتج ا 

b. .نمو نسبة استثمارات تقانة املعلومات والاتصاالت إلى الاستثمارات الكلية 
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 Inclusive Internet Indexنموذج تشميل إلانترنت  3

 Economist Intelligence Unit (EIU)من وحدة الاستعالمات الاقتصادية 

 املحاور ألاساسية:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 AVAILABILITY 40.0% . إلاتاحة1. 3

 AFFORDABILITY 30.0% . اليسر0. 3

 RELEVANCE 20.0% وثاقة الصلة. 3. 3

 READINESS 10.0% . الجاهزية4. 3

 

 :مالحظات

  في جميع املؤشرات التي تذكر أن املصدر هوEIU Research.)فإن املعلومات املذكورة قد حصلت عليها الجهة عن طريق جمع معلومات عن الدول عن طريق إلانترنت )مثال: سياسة محو ألامية الرقمية ، 

  في جميع املواقع التي تذكر أن املصدر هوEIU Survey املقصود هو استبيان قام به الـ ،EIU وفي هذه الحالة فإن املقصود بـ "نسبة ألاشخاص الذين..."، هو نسبة ألاشخاص الذين أجابوا إجابة معينة من بين .

 ألاشخاص الذين أجابوا على الاستبيان.

 نسبة العالمة املعطاة إلى  والتي تكون إجابتها هي عالمة من سقف ما. وفي هذه الحالة، فإن النتيجة التي يتم ضربها في معامل التثقيل للحصول على نتيجة املحور هي هناك العديد من املؤشرات النوعية

 السقف.

 تيجة املحور تمر بمرحلة في حالة املؤشرات الكمية، من الواضح أن النتيجة املؤشر التي يتم ضربها في معامل التثقيل للحصول على نnormalization ولم يمكن استقراؤها من ،
 
، والصيغة غير واضحة حاليا

 القيم والنتائج رغم املحاوالت العديدة.
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 محور إلاتاحة:

 : الاستخدام، والجودة، والبنى التحتية، والكهرباء.%05يقسم إلى أربعة مجموعات جزئية تثقيل كل منها داخل املحور 

 الاسم  باإلنكليزية جموعة واملؤشر الفرعياسم امل
معامل  املصدر

 التثقيل

 USAGE  05% الاستخدام

نسبة ألاسر املتصلة باإلنترنت )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نفاذ ألاسر إلى إلانترنت:  -1.1.1

 نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Internet users 

ITU 
20.0% 

 Fixed-line broadband subscribers ITU 20.0% مواطن )%( 122مشتركو إلانترنت الثابت بالحزمة العريضة: نسبة املشتركين بين كل  -1.1.0

 Mobile subscribers ITU 20.0% مواطن )%( 122مشتركو الهاتف النقال: نسبة املشتركين بين كل  -1.1.3

ن إلاناث(/ نسبة املشتركين م -بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى إلانترنت )%(: )نسبة املشتركين من الذكور  الفجوة -1.1.4

 نسبة املشتركين من للذكور.
Gender gap in internet access 

Gallup World Poll 
20.0% 

ركين من نسبة املشت -بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى الهاتف النقال )%( : )نسبة املشتركين من الذكور  الفجوة -1.1.5

 إلاناث(/ نسبة املشتركين من للذكور.
Gender gap in mobile phone access 

Gallup World Poll 
20.0% 

 QUALITY  05% الجودة

 Average fixed broadband upload speed OOKLA 14.3% (Kbps)الرفع الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة العريضة  سرعة -1.0.1

 Average fixed broadband download speed OOKLA 14.3% (Kbps)سرعة التنزيل الوسطي لإلنترنت الثابت بالحزمة العريضة  -1.0.0

 Average fixed broadband latency OOKLA 14.3% .(.msec)التأخير في إلانترنت الثابت بالحزمة العريضة: الزمن الالزم لنقل املعلومات بين املصدر والوجهة  وسطي -1.0.3

 Average mobile upload speed OOKLA 14.3% (Kbps)سرعة الرفع الوسطي لإلنترنت النقال  -1.0.4

 Average mobile download speed OOKLA 14.3% (Kbps)التنزيل الوسطي لإلنترنت النقال  سرعة -1.0.5

 Average mobile latency OOKLA 14.3% (.msec)وسطي التأخير في إلانترنت النقال  -1.0.6

 Bandwidth capacity ITU 14.3% .(Bit/s per user)وسطي سرعة الدارات الدولية لكل مستخدم إنترنت  عرض الحزمة الدولية لإلنترنت:  -1.0.7
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 INFRASTRUCTURE  05% البنى التحتية

التغطية السكانية للشبكة النقالة بالجيل الثاني )%(: نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من  -1.3.1

 الجيل الثاني )على ألاقل( إلى إجمالي عدد السكان.
Network coverage (min. 2G) 

ITU 
9.1% 

التغطية السكانية للشبكة النقالة بالجيل الثالث )%(:نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من  -1.3.0

 الجيل الثالث )على ألاقل( إلى إجمالي عدد السكان..
Network coverage (min. 3G) 

ITU 
9.1% 

السكانية للشبكة النقالة بالجيل الرابع )%(:نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من  التغطية -1.3.3

 لجيل الرابع )على ألاقل( إلى إجمالي عدد السكان.
Network coverage (min. 4G) 

ITU 
18.2% 

 5G deployment OOKLA 9.1% = على ألاقل تجاري في مدينة واحدة(0= على ألاقل تجربة في مدينة واحدة، 1=ال، 2الجيل الخامس ) نشر  -1.3.4

في ألاماكن العامة )مطارات، حدائق،  WiFi: هل تتيح الدولة شبكة WiFiاملبادرات الحكومية إلتاحة شبكات  -1.3.5

 = نعم وهي مجانية.0= نعم وهي مدفوعة، 1= ال،  2مباني عامة، محطات قطار،...( في أكبر مدينة 
Government initiatives to make Wi-Fi available 

EIU Research 
18.2% 

 WiFiخاص )أو أي مزود خدمة آخر( شبكة أكبر مزود خدمة  ح: هل يتيWiFiاملبادرات الخاصة إلتاحة شبكات  -1.3.6

= 0= نعم وهي مدفوعة، 1= ال،  2في ألاماكن العامة )مطارات، حدائق، مباني عامة، محطات قطار،...( في أكبر مدينة 

 نعم وهي مجانية.

Private sector initiatives to make Wi-Fi available 

EIU Research 

18.2% 

 مليون نسمة. 12تبادل إلانترنت: عدد نقاط تبادل إلانترنت لكل  نقاط -1.3.7
Internet exchange points 

PCH, Peering DB, 

Telegeography 
18.2% 

 %05   الكهرباء

 Urban electricity access WEO-IEA, WB, WEC 50% النفاذ إلى الكهرباء في املدينة )%(: كم نسبة سكان الحضر الذين لديهم كهرباء ؟ -1.4.1

 Rural electricity access WEO-IEA, WB, WEC 50% النفاذ إلى الكهرباء في ألارياف )%(:كم نسبة سكان الريف الذين لديهم كهرباء ؟ -1.4.0

 

 محور اليسر:

 .%33.3، والبيئة التنافسية وتثقيلها %66.7يقسم إلى مجموعتين جزئيتين: ألاسعار وتثقيلها 

 معامل التثقيل املصدر الاسم باإلنكليزية واملؤشر الفرعياسم املجموعة 

 PRICE  66.7% ألاسعار
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سعر جهاز الهاتف النقال:  نسبة سعر أرخص جهاز يدعم الجيل الثالث على ألاقل ليسمح  -0.1.1

( إلى حصة الفرد الشهرية من الناتج القومي )%(.
 
 أو عاديا

 
 ذكيا

 
 بتصفح إلانترنت )سواء كان جهازا

Smartphone cost (handset) GSMA 25% 

من املعطيات إلى حصة الفرد  1GBتعرفة الاتصاالت النقالة املسبقة الدفع )%(: نسبة سعر  -0.1.0

 الشهرية من الناتج القومي.
Mobile phone cost (prepaid tariff) ITU 25% 

من املعطيات إلى حصة الفرد  1GBتعرفة الاتصاالت النقالة الحقة الدفع )%(: نسبة سعر  -0.1.3

 الشهرية من الناتج القومي.
Mobile phone cost (postpaid tariff) ITU 25% 

التكلفة الشهرية للحزمة العريضة الثابتة)%(: نسبة سعر الاشتراك الشهري  للحزمة العريضة  -0.1.4

 الشهرية من الناتج القومي.كيلوبت/ث( إلى حصة الفرد  056الثابتة ألادنى سرعة )على أال تقل عن 
Fixed-line monthly broadband cost ITU 25% 

 COMPETITIVE ENVIRONMENT  33.3% البيئة التنافسية

   وسطي إلايراد السنوي بالدوالر من كل مستخدم )إيراد مزيج من معطيات وصوت(.  -0.0.1

(USD) 
Average revenue per user (ARPU, annualized) Telegeography 20% 

. يقصد باملشغلين الذين يقدمون 24(HHIالحصة السوقية ملشغلي الاتصاالت الالسلكية )مؤشر  -0.0.0

 .GSM, CDMA, WCDMA, LTE،  باستخدام شبكات 4Gأو   3Gأو  2Gتغطية 
Wireless operators' market share Telegeography 40% 

(. يقصد باملشغلين الذين يقدمون HHIالسوقية ملشغلي الحزمة العريضة )مؤشر  الحصة -0.0.3

 ,DSL, cable, fiber/LAN, Wimaxخدمة الحزمة العريضة باستخدام إحدى التقانات التالية: 

satellite, BBoverpowerline. 

Broadband operators' market share Telegeography 40% 

 

 محور الوثاقة:

 : املحتوى املحلي واملحتوى ذو الصلة. %52ى مجموعتين جزئيتين تثقيل كل منهما يقسم إل

 معامل التثقيل املصدر الاسم باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

 LOCAL CONTENT  52% املحتوى املحلي

                                                           

 عالي التركيز. 1333متوسط التركيز،  1333-3333غير مركز،  3000>حاالت:  3الذي يقيس تركز السوق، ويعرف   HHIيستند إلى حساب مؤشر  24
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= 1=ال، 2املعلومات ألاساسية باللغة املحلية )وجود موقع إخباري باللغة املحلية:  توافر  -3.1.1

= هناك مواقع بكل اللغات الرسمية للدولة أو هناك 0هناك مواقع ببعض اللغات الرسمية، 

= هناك 3لغة رسمية واحدة للدولة وهناك مواقع بهذه اللغة وال توجد مواقع بلغات أخرى، 

الرسمية للدولة أو هناك لغة رسمية واحدة للدولة ومواقع بهذه اللغة مواقع بكل اللغات 

 ومواقع بلغة أخرى غير رسمية على ألاقل(.

Availability of basic information in the local language EIU Research 40% 

هذا  فيتركز مواقع الوب التي تستخدم النطاق العلوي للدولة: تركيز املواقع املسجلة  -3.1.0

 في الدولة ) 05النطاق بين املواقع الـ 
 
 5-3= 0موقع،  0-1= 1= ال يوجد، 2ألاكثر استخداما

 مواقع(. 5= أكثر من 3مواقع، 

Concentration of websites using country-level domains Alexa 20% 

= ال يوجد موقع إلكتروني لحكومة 2خدمات الحكومة إلالكترونية باللغة املحلية: ) توافر  -3.1.3

= يوجد موقع ويتيح إجراء 0= يوجد موقع ولكنه ال يتيح إجراء العمليات، 1أكبر مدينة، 

 العمليات(.

Availability of e-Government services in the local language EIU Research 40% 

 RELEVANT CONTENT  52% الصلةاملحتوى ذو 

العمل املصرفي إلالكتروني: عالمة بحسب الخدمات املصرفية التي تقدمها أكبر  محتوى  -3.0.1

= تقدم بعض الخدمات ألاساسية، 1= ال تقدم، 2مؤسسة مصرفية لألفراد عن طريق الشبكة )

= تقدم خدمات 0والحد ألادنى هو الوصول إلى الحساب لالطالع على الرصيد والعمليات، 

 أساسية ومتطورة(.

e-Finance content EIU Research 16.7% 

قيمة العمل املصرفي إلالكتروني )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت  -3.0.0

 للوصول إلى املعلومات املصرفية إلالكترونية(.
Value of e-finance EIU Survey 8.3% 

الصحي إلالكتروني: عالمة بحسب وجود موقع إلكتروني تابع لوزارة الصحة  املحتوى  -3.0.3

= يوجد موقع يقدم 1= ال يوجد، 2يقدم معلومات أو روابط إلى معلومات عن العناية الصحية )

= يوجد موقع يقدم 3= يوجد موقع يقدم العديد من املعلومات، 0معلومات محدودة، 

 الصحة إلالكترونية(.املعلومات إضافة إلى عدد من خدمات 

e-Health content EIU Research 16.7% 

قيمة الصحة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت للوصول إلى  -3.0.4

 املعلومات الصحية إلالكترونية(.
Value of e-health EIU Survey 8.3% 

الترفيه إلالكتروني )%: نسبة ألاشخاص الذين يستخدمون إلانترنت للترفيه  استخدام -3.0.5

 أو عدة مرات في اليوم أو عدة مرات في ألاسبوع(.
 
 يوميا

e-Entertainment usage EIU Survey 8.3% 

التجارة إلالكترونية )%: مدى إتاحة واستخدام خدمات التجارة إلالكترونية في  محتوى  -3.0.6

 (.UNCTADالبالد، مؤشر مأخوذ من 
e-Commerce content 

UNCTAD B2C E-

Commerce Index 
16.7% 
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قيمة التجارة إلالكترونية )%: نسبة ألاشخاص الذين يقومون بالشراء عن طريق إلانترنت  -3.0.7

 ر على ألاقل(.مرة في الشه
Value of e-Commerce EIU Survey 8.3% 

سياسات البيانات املفتوحة )هل يوجد في الدولة سياسة بيانات مفتوحة للقطاع العام:  -3.0.8

= يوجد سياسة 0= يوجد سياسة ولكن ال يوجد موقع أو منصة إلكترونية، 1= ال يوجد،  2

 وموقع أو منصة مفتوحة(.

Open data policies EIU Research 16.7% 

 

 محور الجاهزية

 معامل التثقيل املصدر الاسم باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

 LITERACY  33% محو ألامية

مستوى محو ألامية لدى البالغين)%(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة ممن تجاوزوا سن الـ  -4.1.1

15. 
Level of literacy 

UNESCO/EIU 

estimates 
25.0% 

 ISCED25 Educational attainment UNDP 25.0%الحضور التربوي: العدد الوسطي لسنوات الدراسة بحسب معايير  -4.1.0

محو ألامية الرقمية: هل هناك خطة حكومية ملحو ألامية الرقمية بين الطالب وتأهيل  دعم -4.1.3

= هناك خطة 0= نعم هناك خطة ولكنها قديمة أو ال تتضمن تأهيل املعلمين، 1=ال يوجد، 2املعلمين: )

= هناك خطة محدثة تتضمن تأهيل املعلمين وتدرس في التعليم 3محدثة تتضمن تأهيل املعلمين، 

 ساس ي(.ألا 

Support for digital literacy EIU Research 25.0% 

مستوى إتاحة الوصول إلى الوب: هل يحقق موقع الوب الحكومي متطلبات الوصول  -4.1.4

= فشل املوقع في 1= فشل املوقع في معظم الاختبارات أو تعذر اختباره، W3C  (2التي أصدرتها 

 = اجتاز املوقع كل الاختبارات(. 4=فشل املوقع في عدد قليل من الاختبارات، 0عدة اختبارات، 

Level of web accessibility EIU 25.0% 

 TRUST & SAFETY  33% الثقة وألامان

                                                           

 UNESCO ،https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Classification_of_Educationمعيار معتمد من منظمة الـ  25



50 
 

الخصوصية: هل هناك قانون لحماية البيانات متضمنا عقوبات وغرامات للشركات  تشريعات -4.0.1

 العقوبات 0= يوجد بدون عقوبات وغرامات، 1= ال يوجد،  2املخالفة )
 
= يوجد قانون متضمنا

 والغرامات(.

Privacy regulations EIU Research 28.6% 

في الخصوصية على الشبكة )% : نسبة ألاشخاص الذين يعتقدون بأن نشاطاتهم على  الثقة -4.0.0

 الشبكة لها صفة الخصوصية(.
Trust in online privacy EIU survey 14.3% 

في املواقع والتطبيقات الحكومية )% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون باملعلومات التي تردهم  الثقة -4.0.3

 من املواقع والتطبيقات الحكومية(.
Trust in Government websites and apps EIU survey 14.3% 

التي  لوماتالثقة في املواقع والتطبيقات غير الحكومية )% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون باملع -4.0.4

 تردهم من املواقع والتطبيقات غير الحكومية ضمن دولتهم(.
Trust in Non-government websites and apps EIU survey 14.3% 

في املعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي )% : نسبة ألاشخاص الذين يثقون باملعلومات  الثقة -4.0.5

 التي تردهم من املستخدمين آلاخرين ملواقع التواصل الاجتماعي(.
Trust in information from social media EIU survey 14.3% 

التجارة إلالكترونية )% : نسبة ألاشخاص الذين يعتقدون أن عمليات الشراء على إلانترنت  أمان -4.0.6

 آمنة(.
e-Commerce safety EIU survey 14.3% 

 POLICY  33% السياسات

عالمات. هل هناك خطط  4: مؤشر نوعي من للتشميل إلالكتروني للنساء  السياسات الوطنية  -4.3.1

( + 1( + تدريب النساء على املهارات الرقمية )0-2) للتشميل إلالكتروني للنساء  إلانترنت و حكومية لـ: نشر 

 STEM26 (1.)وجود أهداف للسيدات والفتيات لدراسة 

National female e-inclusion policies EIU Research 15.4% 

إلادماج إلالكتروني الحكومية: هل هناك استراتيجيات أو مبادرات حكومية للتشميل  استراتيجيات -4.3.0

= هناك 1= ال يوجد خطة، 2قليلة التخديم ) 27إلالكتروني، أي التشميل ونشر إلانترنت بين املجموعات

 مجموعات أو أكثر(. 3= هناك خطة لـ 0خطة ملجموعة أو اثنتين، 

Government e-inclusion strategy EIU Research 15.4% 

ة الوطنية للحزمة العريضة : هل لدى الحكومة استراتيجية وطنية للحزمة العريضة يالاستراتيج -4.3.3

= نعم وهي منشورة خالل السنوات 0= نعم ولكنها منشورة قبل السنوات الخمس ألاخيرة، 1يوجد،  = ال2)

 ألاخيرتين(.= نعم وهي منشورة خالل السنتين 3الخمس ألاخيرة، 

National broadband strategy EIU Research 15.4% 

تمويل بناء الحزمة العريضة: هل هناك خطة حكومية للمساهمة في تمويل تقديم خدمات الحزمة  -4.3.4

 = نعم هناك خطة للدعم املالي أو تقديم حوافز(.1= ال يوجد خطة، 2العريضة في املناطق قليلة التخديم )
Funding for broadband buildout EIU Research 15.4% 

                                                           

26 Technology, Engineering, MathematicsScience, STEM =  
 ، والنساء، واألقليات اإلثنية، وذوي اإلعاقة.ضتشمل هذه المجموعات : كبار السن، والشباب، وذوي الدخل المنخف 27
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مقاربة سياسات الطيف الترددي: هل هناك سياسة حكومية لـ : حيادية استخدام الطيف الترددي   -4.3.5

= نعم(= 1يوجد،  = ال2) WiFi= نعم( + استخدام الطيف غير املخصص للنفاذ بشبكات 1يوجد،  = ال2)

 .0املجموع عالمة من 

Spectrum policy approach EIU Research 15.4% 

الوطنية الرقمية للتعرف على الهوية : هل هناك منظومة هوية وطنية رقمية يمكن  املنظومة -4.3.6

= هناك 1= ال يوجد منظومة هوية وطنية، 2استخدامها للحصول على خدمات الحكومة إلالكترونية )

(.0منظومة ولكنها ليست رقمية، 
 
 = هناك منظومة وهي رقمية ولو جزئيا

National digital identification system WorldBank 15.4% 

جهود الدولة لنشر الجيل الخامس: هل هناك لدى الحكومة سياسة أو استراتيجية أو مبادرة لنشر  -4.3.7

، 28= توجد مبادرة ولكنها ال تذكر أي من الاستخدامات النموذجية1= ال توجد مبادرة، 2الجيل الخامس ؟ )

= هناك مبادرة تتضمن أكثر من استخدام 3النموذجية، = هناك مبادرة تتضمن أحد الاستخدامات 0

 نموذجي(.

Government efforts to promote 5G EIU Research 7.7% 

 

  

                                                           

e communications (mMTC), Internet of typ-fixed wireless access (FWA), enhanced mobile broadband (eMBB), massive machineمجموعة االستخدامات النموذجية:  28
Things (IoT) or ultra-reliable low-latency communications (URLLC) 
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 E-Government Development Indexنموذج تطور الحكومة إلالكترونية  4

 UNDESAمن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية باألمم املتحدة 

 املحاور ألاساسية:

 

 مالحظات:

 مجموعات للمؤشرات ضمن املحاور. النموذج هو من مستويين فقط: محاور ومؤشرات، أي أنه ال توجد 

 محور البنى التحتية لالتصاالت:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 Telecommunication Infrastructure 2.33 البنى التحتية لالتصاالت

 Human Capital 2.33 رأس املال البشري 

 Online Services 2.33 الخدمات على الشبكة

 اسم املؤشر الفرعي
 الاسم  باإلنكليزية

 املصدر
معامل 

 التثقيل

املاضية إلى عدد السكان )%(  أشهر  3مستخدمو إلانترنت: نسبة ألافراد الذين قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ  -1.1.1

 )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Internet users (per 100 inhabitants) ITU 20.0% 

 Main fixed telephone lines (per 100 inhabitants) ITU 20.0% مواطن )%( 122مشتركو الهاتف الثابت: نسبة مشتركي الهاتف الثابت بين كل  -1.1.0

 Mobile subscribers (per 100 inhabitants) ITU 20.0% مواطن )%( 122مشتركو الهاتف النقال: نسبة مشتركي الهاتف النقال بين كل  -1.1.3

الاشتراكات الفعالة الحزمة العريضة النقالة )%(: نسبة املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال بالحزمة  -1.1.4

 مواطن. سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال أو عن طريق حاسوب. 122العريضة خالل ألاشهر الثالثة ألاخيرة لكل 
Active mobile-broadband subscriptions(per 100 inhabitants) ITU 20.0% 

 مواطن. 122اشتراكات الحزمة العريضة الثابتة )%(: نسبة اشتراكات الحزمة العريضة الثابتة  بين كل  -1.1.5
Fixed-broadband subscriptions(per 100 inhabitants) 

ITU 20.0% 
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 محور رأس املال البشري:

 

 محور الخدمات على الشبكة:

التابعة لألمم املتحدة، ويهدف إلى تقييم الخدمات املتاحة على الشبكة ومدى استخدام كل دولة لتقانة املعلومات والاتصاالت  UNDESAيتم احتساب عالمة هذا املحور بناء على استبيان تقوم به وكالة 

 لتقديم خدماتها للعموم.

  تقوم إدارةUNDESA  بإرسال استمارة بيانات تمهيدية للدول ألاعضاء(MSQ) ان.لطلب بيانات أولية تسمح لفريق الخبراء بملء الاستبي 

  إجاباتها هي نعم/ال، وكل إجابة باإليجاب تسمح بطرح املزيد من ألاسئلة. 142يتضمن الاستبيان 
 
 سؤالا

  من عدد من مواقع الوب 
 
 لهذا الغرض بملء الاستمارة بناء على البحث الذي يقومون به انطالقا

 
 .29الرسمية للدولةيقوم فريق من املتطوعين املؤهلين خصيصا

                                                           

29 participation portal, as-services portal and e-including the national portal, e 
well as the websites of the related ministries of education, labour, social services, health, finance 

and environment, as applicable 

 اسم املؤشر الفرعي
 الاسم  باإلنكليزية

 املصدر
معامل 

 التثقيل

 Adult literacy UNESCO/UNDP(HDI) 1/3 .15مستوى محو ألامية لدى البالغين)%(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة ممن تجاوزوا سن الـ  -2.1

الالتحاق بالتعليم )%(: نسبة طالب التعليم في مراحله الثالث )ألاساس ي والثانوي والعالي( وبغض النظر عن  -2.2

 أعمارهم إلى عدد السكان الذين هم في عمر الدراسة في هذه املراحل.
Gross enrolment ratio UNESCO/UNDP(HDI) 2/9 

 Expected years of schooling UNESCO/UNDP(HDI) 2/9 عدد سنوات التعليم التي يتوقع أن يحصل عليها طفل. -2.3

 Mean years of schooling UNDP(HDI) 2/9 سنة )مع استبعاد سنوات الرسوب(. 05العدد الوسطي لسنوات الدراسة لألشخاص الذين أعمارهم فوق الـ  -2.4
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 يجة على الشكل التالي: إذا افترضنا قيمة عالمة الاستبيان لدولة ما هي تتم مواءمة النتx فإن قيمة عالمة محور الخدمات لهذه الدولة تساوي ، 

 x-xmin)/(xmax - xmin)) 

 تم التواصل مع إدارة UNDESA  اء باملؤشرات املتوافرة في النماذج املعروضة.نرى الاكتفوالتي بينت أن استبيان الخبراء هو وثيقة غير منشورة ويتعذر تزويدنا بها. وبالتالي 

 Network Readiness Indexنموذج جاهزية الشبكة  5

 سوميترا دوتا وبرونو النفان

 معهد بورتوالنس

 املحاور ألاساسية:
 معامل التثقيل اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 

 اليوجد Technology التقانة

 اليوجد People الناس

 اليوجد Governance الحوكمة

 اليوجد Impact ألاثر

 مالحظات:

 ة التجميعية هو عبارة عن الوسط الحسابي غير املثقل للعالمات الجزئية. ال يوجد تثقيل في املستويات الثالث: من املؤشرات إلى املجموعة، ومن املجموعات إلى املحور، ومن املحاور إلى النموذج. احتساب العالم

  1.0.1الاستثناء الوحيد هو في مجموعة املحتوى إذ أعطي املؤشر 
 
 قيمته  2.6قيمته  ثقال

 
 .2.0ألنه بدوره مؤشر مركب من ثالث مكونات وأعطي كل من املؤشرين الباقيين ثقال

 حصول واضيع التي يصعب اللدول للحصول على رأيهم في العديد من املهناك اعتماد على استبيان قام بإعداده املنتدى الاقتصادي العاملي: وهو استبيان سنوي يتوجه به املنتدى إلى قيادات قطاع ألاعمال في ا

 على مصادر بياناتها. ويستخدم الاستبيان بشكل رئيس ي إلعداد تقرير التنافسية الدولية.

 :يتم احتساب عالمة كل مؤشر على ثالث مراحل 

 حساب قيمة املؤشر. .1

 معالجة القيمة الشاذة وإلغائها. .0

 إلى   normalizationمواءمة  .3
 
 هي القيم الدنيا والعظمى ملؤشر بعينه(: maxو  minوذلك عن طريق تطبيق إحدى الصيغتين التاليتين )حيث  122عالمة من القيم بهدف توحيدها وتحويلها جميعا

  :100عندما تكون جودة املؤشر مرتبطة بالقيمة ألاعلى، تستخدم الصيغةx(value - min)/(max-min) 

 100ة: عندما تكون جودة املؤشر مرتبطة بالقيمة ألادنى، تستخدم الصيغx(max-value)/(max-min) 



56 
 

 

 محور التقانة:

 يقسم إلى ثالث مجموعات جزئية: النفاذ واملحتوى والتقانات املستقبلية.

                                                           

 . :https://tarifica.com/Tarfica، وهو بدوره يستند في معظم الحاالت إلى معلومات قامت بجمعها شركة مختصة GSMA Mobile Connectivity Indexمأخوذة من تقرير  9.9.1و  9.9.9المؤشرات  30

 اسم املجموعة واملؤشر الفرعي
 الاسم  باإلنكليزية

 املصدر
معامل 

 التثقيل

 النفاذ
ACCESS 

  

 100MB Data Prep. ،500MB Data ،1GBالاتصاالت النقالة: الوسطي الحسابي لسعر املنتجات التالية ) تعرفة -1.1.1

Data )(US). 

Mobile tariffs 
GSMA30 NA 

جهاز الهاتف النقال:  نسبة سعر أرخص جهاز يدعم الجيل الثالث على ألاقل ليسمح بتصفح إلانترنت )سواء  سعر  -1.1.0

( إلى حصة الفرد الشهرية من الناتج القومي )%(.
 
 أو عاديا

 
 ذكيا

 
 كان جهازا

Handset prices 
GSMA  

ألاسر إلى إلانترنت:  نسبة ألاسر املتصلة باإلنترنت )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف  نفاذ -1.1.3

 نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.

Internet access 
ITU  

الخلوية بالجيل الرابع )%(:  نسبة السكان املقيمين في مناطق فيها إشارة تغطية من لجيل الرابع )على   التغطية -1.1.4

 ألاقل( إلى إجمالي عدد السكان.

4G mobile network coverage 
ITU  

ميغابت/ثا  12الحزمة العريضة الثابتة )%(: نسبة اشتراكات الحزمة العريضة الثابتة التي سرعتها فوق  اشتراكات -1.1.5

 إلى إجمالي اشتراكات الحزمة العريضة الثابتة.

Fixed-broadband subscriptions 
ITU  

 .(Bit/s per user)لإلنترنت: وسطي سرعة الدارات الدولية لكل مستخدم إنترنت  الحزمة الدوليةعرض  -1.1.6
International Internet bandwidth 

ITU  

بتدائية التي لديها اتصال مع إلانترنت ويستخدم لألغراض في املدارس )%(: نسبة املدارس الا النفاذ إلى إلانترنت  -1.1.7

 التعليمية.

Internet access in schools 
UNESCO  

https://tarifica.com/
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31 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2018.1554208 
32 esearch and development, licenses to reproduce and/or distribute computer software, and franchises and trademarks licensing fees, licenses for the use of outcomes of r

licenses to reproduce and/or distribute audiovisual and related products. 
 يفضل تحديد التقانات المستهدفة )هل هي تقانات المعلومات واالتصاالت؟ أم البرمجيات؟ أم العتاديات؟... هذا النوع من المصطلحات عريض جداً وغير واضح، وفي حال استبقاء هذا المؤشر ضمن القائمة النهائية، 33
 .مصدر معلومة أعداد السكانفهو  WB ، أما البنك الدوليanalysis.htm)-and-statistics-property-(http://www.oecd.org/sti/inno/intellectualلبراءات االختراع:  OECDقاعدة بيانات   WIPOتستخدم  34
35 (https://www.ihs.com/index.html).Information and Communication Technology Database IHS Markit,  وهو نفس المصدر المستخدم في نموذج االبتكار العالمي ،Global Innovation Index. 

 املحتوى 
CONTENT 

  

الرقمية وإنشاء املحتوى: مؤشر مركب من ثالثة مكونات تحص ي العمليات التالية التي قام بها  املشاركة -1.0.1

، وعدد عمليات التحرير ملوسوعة Githubعلى بيئة  commitمستخدمون من دولة ما: عدد عمليات التأكيد 

Wikipediaنية والعاملية واملتعددة اللغات. ، وعدد النطاقات العلوية املسجلة ويشمل ذلك كافة النطاقات املمكنة: الوط 

Digital participation and content creation 
DKEI31 0.6 

 تطوير التطبيقات النقالة )%(: نسبة عدد التطبيقات النقالة الفعالة التي تم تطويرها إلى عدد املطورين. -1.0.0
Mobile app development 

GSMA 2.0 

إلى إجمالي التجارة،  32الفكرية: نسبة قيمة إلايرادات الناتجة عن أربعة أشكال من امللكية الفكريةإيرادات امللكية   -1.0.3

 الاحتساب هو لوسطي على ثالث سنوات.

Intellectual property receipts 
WTO 2.0 

 التقانات املستقبلية
FUTURE TECHNOLOGIES 

  

:  وسطي عالمة إلاجابة على  السؤال آلاتي من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي توافر أحدث التقانات -1.3.1

، إلى 1في بلدك ؟ )من  33درجة تتواجد أحدث التقانات
 
 = إلى حد كبير(.7= التتواجد أبدا

Availability of latest technologies 
WEF Survey  

البازغة: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي:  استثمار الشركات في التقانات -1.3.0

 = ال1، والطباعة الثالثية ألابعاد، إلخ(؟ )من ألاشياءإلى أي درجة تستثمر الشركات في التقانات البازغة )مثال: إنترنت 

، إلى 
 
 = إلى حد كبير(.7تستثمر أبدا

Company investment in emerging technology 
WEF  Survey  

شراء الحكومة ملنتجات التقانة املتطورة: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي  -1.3.3

، إلى 1على الابتكار؟ )من  العاملي: إلى أي درجة تشجع مشتريات الدولة
 
 = إلى حد كبير(.7= ال تستثمر أبدا

Government procurement of advanced technology products 
WEF  Survey  

طلبات براءة الاختراع في مجال تقانة املعلومات والاتصاالت )%(: نسبة عدد طلبات براءات الاختراع التي يتم  -1.3.4

 التقدم بها في مجال تقانة املعلومات والاتصاالت لكل مليون مواطن.

ICT PCT patent applications 
WIPO, WB34  

إلانفاق على البرمجيات الحاسوبية: نسبة القيمة إلاجمالية للبرمجيات الجاهزة املشتراة أو املستأجرة إلى الناتج  -1.3.5

 القومي )%(. وال يشمل ذلك البرمجيات املطورة داخل الجهات الستخدامها أو البرمجيات املطورة حسب الطلب.

Computer software spending 35IHS Markit  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2018.1554208
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 محور الناس

 يقسم إلى ثالث مجموعات جزئية: ألافراد وألاعمال والحكومات.

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي
معامل 

 التثقيل

   Individuals ألافراد

 املاضية إلى عدد السكان  10مستخدمو إلانترنت: نسبة ألافراد الذين قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ  -2.1.1
 
شهرا

 )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Internet users ITU  

الاشتراكات الفعالة الحزمة العريضة النقالة )%(: نسبة املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال بالحزمة  -2.1.2

 مواطن. سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال أو عن طريق حاسوب. 122العريضة خالل ألاشهر الثالثة ألاخيرة لكل 
Active mobile-broadband subscriptions ITU  

استخدام شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية)%(: نسبة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى عدد  -2.1.3

 السكان.
Use of virtual social networks 36We are Social  

دد عبعد الثانوي( وبغض النظر عن أعمارهم إلى  الالتحاق بالتعليم العالي)%(: نسبة طالب التعليم العالي )ما -2.1.4

 .37السكان الذين هم في عمر الدراسة في التعليم العالي
Tertiary enrollment UNESCO  

  Adult literacy rate UNESCO .15مستوى محو ألامية لدى البالغين)%(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة ممن تجاوزوا سن الـ  -2.1.5

عبر الحاسوب خالل  38نسبة الشباب والبالغين الذين قاموا بأعمال مهارات تقانة املعلومات والاتصاالت)%(: -2.1.6

 ألاشهر الثالث ألاخيرة.
ICT skills UNESCO  

   Businesses ألاعمال

                                                           

36 2019)-report-digital-(https://wearesocial.com/globalrt 2019 Global Digital RepoWe Are Social and Hootsuite (2019)  
 .ISCEDمن تصنيف  8-5ليم العالي هو المستويات العمر الخاص بالتعليم العالي هو السنوات الخمس التي تلي عمر الحصول على الشهادة الثانوية وهو يختلف من دولة ألخرى. والمقصود بالتع 37
 والنتيجة النهائية هي وسطي النتائج اإلفرادية. مستويات: أساسية )مثال: نسخ ملف( ومتوسطة )مثال: إعداد عرض تقديمي( ومتقدمة )مثال: كتابة برمجيات(، 3المستهدفة إلى تصنف المهارات  38

 موظف. 12222كثافة الروبوتات: نسبة عدد الروبوتات املستخدمة في الصناعة لكل  -1.3.6
Robot density 

IFR, ILOSTAT  
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  Firms with websites OECD, WB الشركات التي لديها مواقع وب )%(: نسبة الشركات التي لديها موقع على الوب. -2.2.1

سنة أو أكثر والذين قاموا بعملية شراء عبر إلانترنت  15إلانترنت)%(: نسبة ألاشخاص الذين عمرهم التسوق عبر  -2.2.2

 خالل السنة السابقة.
Internet shopping WB  

  Professionals ILOSAT إلى اجمالي القوة العاملة. 39املحترفون)%(: نسبة املحترفين من مهن معينة -2.2.3

من مهنة معينة إلى إجمالي القوة  40ومن في حكمهم من املهنيين)%(: نسبة الفنيين واملحترفين املساعدين الفنيون   -2.2.4

 العاملة.
Technicians and associate professionals ILOSAT  

 درجةمدى تدريب العاملين: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى أي  -2.2.5

 = إلى حد كبير(.7يوجد، إلى  = ال1تستثمر الشركات في تدريب العاملين وتطويرهم ؟ )من 
Extent of staff training WEF Survey  

إلانفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع ألاعمال )%(: نسبة إنفاق شركات ومؤسسات ألاعمال على البحث  -2.2.6

 القومي.والتطوير إلى إجمالي الناتج 
R&D expenditure by businesses UNESCO  

   Governments الحكومات

  EGDI. Government online services UNDESAمن نموذج  OISالخدمات الحكومية على الشبكة: عالمة مؤشر الخدمات الحكومية على الشبكة  -2.3.1

 Open Data Barometer. Publication and use of open dataنشر واستخدام البيانات املفتوحة: قيمة النموذج  -2.3.2
World Wide Web 

Foundation 
 

استخدام تقانة املعلومات والاتصاالت وكفاءة الحكومة: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى  -2.3.3

واملعلومات إلى تحسين الخدمات التي الاقتصادي العاملي: إلى أي درجة يؤدي استخدام الحكومة لتقانة الاتصاالت 

 = إلى حد كبير(.7= ال تأثير، إلى 1تقدمها للمواطنين؟ )من 

ICT use and government efficiency WEF Survey  

إلانفاق على البحث والتطوير من قبل الحكومات والتعليم العالي )%(: نسبة إنفاق الحكومات ومؤسسات التعليم  -2.3.4

 البحث والتطوير إلى إجمالي الناتج القومي.العالي على 

R&D expenditure by governments and higher education 
UNESCO  

                                                           

39  als; teaching professionals; and other professionals (business, legal, physical, mathematical, and engineering science professionals; life science and health profession

archivists, librarians, social science, religious professionals and writers and creative or performing artists) 
40 and health associate professionals, teaching associate professionals, and other associate professionals physical and engineering science associate professionals, life science 

(finance and sales, social work, artistic, entertainment and sports, religious associate professionals, police inspectors and detectives, administrative, customs, and tax and related 
government associate professionals). 
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 محور الحوكمة:

معامل  املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

   TRUST الثقة التثقيل

الدولي الخاص بسيادة القانون، وهو مؤشر مركب من مجموعة (: قيمة مؤشر البنك 0.5..+0.5-سيادة القانون )  -3.1.1

من املؤشرات يعكس مدى ثقة والتزام املوظفين الحكوميين بالقواعد املجتمعية، وخاصة في قضايا الالتزام بالعقود، 

 حقوق امللكية، الشرطة واملحاكم ونسبة الجريمة والعنف.

Rule of law World Bank41 
 

قرصنة البرمجيات )%(: نسبة البرمجيات غير املرخصة إلى إجمالي البرمجيات املثبتة، ويشمل جميع  معدل -3.1.0

البرمجيات املثبتة على الحواسيب بأشكالها املختلفة، باستثناء البرمجيات املثبتة على املخدمات والحواسيب الضخمة 

 والبرمجيات املثبتة على الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية.

Software piracy rate The Software 

Alliance  

 مخدمات إلانترنت آلامنة: عدد مخدمات إلانترنت التي تستخدم تقانة التشفير في العمليات لكل مليون من السكان. -3.1.3
Secure Internet servers World Bank 

 

  Cybersecurity ITU السبراني من الاتحاد الدولي لالتصاالت.(: قيمة عالمة الدولة في نموذج ألامن 5..2ألامن السبراني) -3.1.4

من نموذج شمول  Trust & safety(: قيمة عالمة الدولة في مجموعة املؤشرات 122..2الثقة وألامان على الشبكة ) -3.1.5

 EIUإلانترنت. من 

Online trust and safety EIU 
 

   REGULATION التنظيم

(: قيمة مؤشر البنك الدولي الخاص بجودة التنظيم، وهو مؤشر مركب من مجموعة 0.5..+0.5-التنظيم ) جودة -3.0.1

 من املؤشرات يعكس مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات ونواظم جيدة تسمح بتطوير القطاع الخاص.

Regulatory quality World Bank 
 

(: قيمة عالمة الدولة في نموذج سهولة تسيير ألاعمال الخاص بالبنك الدولي، وهو 122-1تسيير ألاعمال ) سهولة -3.0.0

 .42نموذج يصنف الدول بحسب تقييم أدائها في عشر مجاالت

Ease of doing business 43World Bank 
 

                                                           

41 (www.govindicators.org)Worldwide Governance Indicators 2019 Update World Bank,  
42 ng credit, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, starting a business, dealing with construction permits, getting electricity, registering property, getti

enforcing contracts, and resolving insolvency. 
43 2020)-business-reports/doing-al(https://www. doingbusiness.org/en/reports/globDoing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies World Bank,  
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مواءمة إلاطار التشريعي لنماذج ألاعمال الرقمية: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى  مدى -3.0.3

الاقتصادي العاملي: ما هي سرعة تأقلم إلاطار التشريعي في بلدك مع نماذج العمل الرقمية )مثال: التمويل الرقمي، 

(.= 7= شديد البطء، إلى 1التجارة إلالكترونية، إلخ..(  )من 
 
 سريع جدا

Legal framework’s adaptability to digital business models WEF Survey 

 

(: مؤشر يحدد مدى تبني الدولة لتشريعات التجارة إلالكترونية، ويعطي عالمة 4-2التجارة إلالكترونية ) تشريعات -3.0.4

لكل تشريع )أو وجود مسودة قيد إلاقرار لتشريع( في املجاالت ألاربعة التالية: املعامالت إلالكترونية، وحماية املستهلك، 

 ة.والخصوصية وحماية البيانات، والجريمة إلالكتروني

E-commerce legislation UNCTAD 
 

الحماية الاجتماعية: وسطي عالمة إلاجابة على سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: ما هو مدى  شبكة -3.0.5

الحماية التي تقدمها الشبكات الرسمية للحماية الاجتماعية للشعب من عدم ألامان الاقتصادي في حال فقدان الوظيفة 

 = حماية كاملة(.7= معدومة إلى 1أو التعرض إلعاقة؟ )من 

Social safety net protection WEF Survey 
 

(: قيمة عالمة الدولة في مؤشر الاتحاد الدولي لالتصاالت 0-2البيئة التنظيمية لقطاع املعلومات والاتصاالت ) -3.0.6

 .ICT Regulatory Trackerالخاص بتنظيم قطاع املعلومات والاتصاالت 

ICT regulatory environment ITU 
 

   INCLUSION التشميل

 E-Participation(: قيمة عالمة الدولة في مؤشر املشاركة إلالكترونية 1-2املشاركة إلالكترونية ) -3.3.1
E-participation UNDESA 

 

الاقتصادية والاجتماعية في استخدام الدفع الرقمي )%(: نتيجة تقسيم نسبة ألاشخاص املنتمين إلى  الفجوة -3.3.0

ممن استخدموا الدفع الرقمي.  %62ممن استخدموا الدفع الرقمي إلى نسبة ألاشخاص املنتمين إلى أغنى  %42أفقر 

من قبل شخص  44باستخدام وسائل إلكترونية )يقصد باستخدام الدفع الرقمي القيام باي عملية دفع أو استالم أموال

 ألاخيرة(. 10سنة فما فوق، وذلك خالل ألاشهر الـ  15عمره 

Socioeconomic gap in use of digital payments 45World Bank 

 

املحتوى املحلي عبر الشبكة: وسطي عالمة إلاجابة على  سؤال من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: إلى  إتاحة -3.3.3

إي درجة تعتقد أن  محتوى وخدمات إلانترنت في بلدك يناسب املجتمع املحلي )مثال: استخدام اللغة املحلية، وتلبية 

 ير(.= إلى حد كب7= التوجد مواءمة إلى 1الطلب املحلي( )من 

Availability of local online content WEF Survey 
 

الفجوة بين الذكور وإلاناث في النفاذ إلى إلانترنت )%(: نتيجة تقسيم نسبة النساء اللواتي تستخدمن إلانترنت  -3.3.4

 على نسبة الرجال الذين يستخدمون إلانترنت.

Gender gap in Internet use ITU 
 

                                                           

44  count, or report using the internet to pay bills Making a digital payment includes “using mobile money, a debit or credit card, or a mobile phone to make a payment from an ac

or to buy something online”. Receiving a digital payment includes receiving money “directly from or into a financial institution account or through a mobile money account”. 
45 (https:// globalfindex.worldbank.org/)Global Findex database World Bank,  
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استخدام الريف للدفع الرقمي )%(: نتيجة تقسيم نسبة مستخدمي الدفع الرقمي بين سكان الريف على  فجوة -3.3.5

 نسبة مستخدمي الدفع الرقمي بين جميع سكان الدولة. 

Rural gap in use of digital payments World Bank 

 

 

 محور ألاثر

معامل  املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

   ECONOMY الاقتصاد التثقيل

: نسبة القيمة املضافة من الصناعات التقانية املتوسطة والحديثة (%)صناعات التقانة املتوسطة والحديثة  -4.1.1

 الي القيمة املضافة من الصناعة.مإلى إج
Medium and high-tech industry 46UNIDO  

  High-tech exports 47World Bank الحديثة )%(: نسبة قيمة صادرات صناعات التقانات الحديثة إلى إجمالي صادرات الصناعات. صادرات التقانات -4.1.1

 ملعاهدة التعاون من أجل براءات الاختراع  -4.1.1
 
، (PCT)عدد طلبات براءات الاختراع: عدد طلبات براءات الاختراع وفقا

 لكل مليون مواطن.
PCT patent applications WIPO, WB48  

 The Conference Board.. Labor productivity per employee: قيمة إلانتاجية لكل موظف بحسب منظمة (US$)إنتاجية العمالة لكل موظف  -4.1.1
The Conference 

Board49 
 

                                                           

46 https://stat.unido.org)UNIDO CIP 2018 Database  
47 indicators).-development-catalog/world-World Bank, World Development Indicators (http://data.worldbank.org/data 
 .فهو مصدر معلومة أعداد السكان WB لدولي، أما البنك اanalysis.htm)-and-statistics-property-(http://www.oecd.org/sti/inno/intellectualلبراءات االختراع:  OECDقاعدة بيانات   WIPOتستخدم  48
49 board. org/data/economydatabase)-The Conference Board, Total Economy Database™ (Adjusted version) (www.conference 
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 QUALITY OF LIFE جودة الحياة

 

  

كدرجة من  سؤال من استبيان بخصوص تقييم ملستوى املعيشة : وسطي عالمة إلاجابة على 0)-(10السعادة  -4.0.1

 .12-2سلم من 
Happiness 

The Gallup World 

Poll50 
 

حرية اتخاذ قرارات الحياة: وسطي عالمة إلاجابة على  سؤال من استبيان : هل أنت راض أم غير راض عن حريتك  -4.0.0

 في اتخاذ القرار بخصوص خياراتك بالحياة.
Freedom to make life choices The Gallup World Poll  

  Income inequality 51World Bank التي تمثل انعدام العدالة(. 122وتمثل العدالة التامة و  2للدولة )تتراوح من  Giniعدم املساواة في الدخل: قيمة مؤشر  -4.0.3

  Healthy life expectancy at birth 52WHO املتوقع لعمر إلانسان: وسطي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها املرء وهو بصحة تامة. املتوسط -4.0.4

 SDG CONTRIBUTION املساهمة في أهداف التنمية املستدامة

 

  

إلى الخدمات ألاساسية )%(: نسبة السكان التي يتاح لها الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه  الوصول  -4.3.1

 الشرب ألاساسية.
Access to basic services 53World Bank  

)ميكروغرام في املتر املكعب(: الوسطي السنوي ملستوى الدقائق العالقة في املناطق الحضرية )املستوى  التلوث -4.3.0

 الوطني محتسب على أساس وسطي مثقل بناء على عدد سكان كل منطقة حضرية(.
Pollution WHO  

  Road safety WHO نسمة. 122222سالمة الطرقات: عدد الوفيات بحوادث الطرقات لكل  -4.3.3

  Reading proficiency in schools 54UNESCO مستوى القراءة في املدارس )%(: نسبة تالميذ الصفين الثاني والثالث الذين لديهم مستوى جيد في القراءة. -4.3.4

 الرياضيات في املدارس)%(: نسبة تالميذ الصفين الثاني والثالث الذين لديهم مستوى جيد في الرياضيات. مستوى  -4.3.5
Math proficiency in schools 

UNESCO  

 وتكنولوجيا نظيفة ألغراض  استخدام -4.3.6
 
التكنولوجيا والوقود النظيف )%(: نسبة عدد ألاشخاص الذين يستخدمون وقودا

الطهي والتدفئة وإلانارة إلى اجمالي السكان. املقصود بمصطلح "نظيفة" هو تحقيق عدد من الشروط املتعلقة بالوقود ومعدالت 

 انبعاث الغازات تحددها منظمة الصحة العاملية.

Use of clean fuels and technology 

 

WHO  

                                                           

50 poll.aspx)-2018) (https:// www.gallup.com/analytics/232838/world–The Gallup World Poll (2006 
51 indicators)-development-catalog/world-d Bank, World Development Indicators (http://data.worldbank.org/dataWorl 
52 (https://www.who.int/gho)Global Health Observatory (GHO) database World Health Organization,  
53  HO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply, Sanitation and Hygiene (http:// World Bank, World Development Indicators based on W

data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators) 
54 adata for Indicator 4.1.1: Proportion of children and young people in grades MetUNESCO Institute for Statistics, UIS.Stat (http:// data.uis.unesco.org/). United Nations (2018) 

2/3 achieving at least a minimum proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex (https:// unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-04-01-01A. pdf) 
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 E-Participation Indexنموذج قياس املشاركة إلالكترونية  6

 من إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في ألامم املتحدة

 

 دمات وتقديمها بحيث تكون تشاركية وشمولية وتشاورية. يهدف هذا النموذج إلى قياس مدى مشاركة املواطنين باستخدام تقانة املعلومات والاتصاالت في صياغة السياسات وصناعة القرار وتصميم الخ

 صنع القرار إلالكتروني.ويتكون النموذج من ثالثة مكونات: املعلومات إلالكترونية، والاستشارة إلالكترونية، و 

 غير منشور ويتعذر الحصول عليه(.يختلف هذا النموذج إلى حد ما عن النماذج الباقية 
 
 على استبيان )وهو أيضا

 
 في كونه يعتمد كليا

 ونورد فيما يلي أهم النقاط التي يتضمنها الاستبيان:

 حة في مجاالت التعليم والصحة والتمويل)سياسات، موازنات، وثائق قانونية، إلخ(؛ واستخدام القنوات الرقمية )بما في ذلك ألاجهزة واملنصات النقالة( وتقانات البيانات املفتو  إتاحة مصادر املعلومات املؤرشفة 

 والرعاية الاجتماعية والعمل والبيئة

 لى بيانات الحكومة )مثال: قانون حرية املعلومات أو الوصول إلى املعلومات(إتاحة املعلومات على الشبكة للمواطنين عن حقوقهم في الوصول إ 

 .قرائن عن الشراكة بين الحكومة مع الجهات ألاخرى )املجتمع املدني والقطاع الخاص( في تقديم الخدمات 

 راكز املجتمعية أو مكاتب البريد أو املكتبات أو ألاماكن العامة أو الشبكات الالسلكية املجانية.قرائن عن الوصول الحر للخدمات الحكومية على الشبكة عن طريق البوابة الرئيسية أو ألاكشاك أو امل 

 .إتاحة مجموعات البيانات املفتوحة )في صيغة قياسية يمكن لآللة قراءتها(، والسياسات والقواعد املرتبطة بذلك 

 مات على الشبكة والخدمات عن طريق الاتصاالت النقالة ورفع مستوى الرضا لديهم.قرائن عن مشاركة املواطنين في الاستشارات والتواصل لتحسين الخد 

 .قرائن عن مشاركة املواطنين في الاستشارات والتواصل عن التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والعمل والبيئة 

 .إتاحة قانون حماية البيانات الشخصية على الشبكة 

 تراح مجموعات جديدة من البيانات املفتوح لوضعها على الشبكة.قرائن عن الفرص املتاحة للعموم الق 

 .إتاحة النصوص املتعلقة بسياسات ومهام املشاركة إلالكترونية 
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 .إتاحة إلاعالنات عن املناقصات العامة ونتائجها على الشبكة 

 .إتاحة ألادوات على الشبكة لقياس الرأي العام 

  نتائج من الاستشارات العامة للمواطنين بخصوص قطاعات التعليم والصحة والخدمة الاجتماعية والعمل والبيئة.قرائن عن القرارات املتخذة والتي تتضمن 

 .قرائن عن قيام الحكومة بنشر نتائج الاستشارات الخاصة بالسياسات على الشبكة 

 

 Digital Readiness Indexنموذج الجاهزية الرقمية  7

 من شركة سيسكو

 

 املحاور ألاساسية:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 الاحتياجات ألاساسية
Basic Needs 

 يوجد ال

استثمارات الحكومة 

 وقطاع ألاعمال

Business & Government Investment 
 يوجد ال

 سهولة تيسير ألاعمال
Ease of Doing Business 

 يوجد ال

 رأس املال البشري 
Human Capital 

 يوجد ال
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 بيئة ألاعمال الناشئة
Start-Up Environment 

 يوجد ال

 تبني التقانة
Technology Adoption 

 يوجد ال

 البنية التحتية للتقانة
Technology Infrastructure 

 يوجد ال

  

 

 مالحظات:

 لاللتباس.يوجد تثقيل في املستويين: وبالتالي تم شطب عمود  النموذج هو من مستويين فقط: محاور ومؤشرات. وال 
 
 التثقيل من الجداول منعا

 عدد املؤشرات الكلي في النموذج(. 05ن العالمة معطاة على أنها عالمة لكل مؤشر، وبالتالي فإن عالمة كل محور هي عدد املؤشرات املوجودة ضمنه، والعالمة الكلية للنموذج هي م( 

  صاحبة النموذج، وبالتالي تم العرض وفق ما هو متاح وبعد التقص ي من املصادر املتاحة.ال يوجد تعريف دقيق للمؤشرات في الوثائق التي تعرضها الشركة 

 محور الاحتياجات ألاساسية:

                                                           

55 agency Group for Child Mortality Estimation-ations Interhe United NT وهي تستقي معلوماتها من ،UNICEF. 
 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

املتوسط املتوقع لعمر إلانسان: وسطي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها املرء وهو بصحة    -1.1

 تامة.
Life Expectancy UN 

 Mortality Rate (Under Age 5) UN IGME55 معدل وفيات ألاطفال )تحت سن الخامسة( -1.0

 Population Using Safe Drinking Water Services WHO and UNICEF استعمال السكان ملياه صالحة للشرب  -1.3
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 استثمارات الحكومة وقطاع ألاعمالمحور 

 محور سهولة تسيير ألاعمال

 البشري محور رأس املال 

                                                           

 للكهرباء.ن هناك ثقل مضاعف ، ألن هذا المؤشر هو أحد المؤشرات الفرعية المستخدمة في قياس نموذج سهولة تيسير األعمال )ضمن المحور الخاص بالتنظيم(، وبالتالي فإ3.9هناك تكرار مع  56

 Access to Electricity WB النفاذ إلى الكهرباء -1.4

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

الاستثمار ألاجنبي املباشر)$(: حجم الاستثمارات ألاجنبية في وفق صندوق النقد الدولي الذي  -0.1

 .asset/liabilityيعتمد على قياس مجموع التدفقات وقف مبدأ 
Foreign Direct Investment IMF (2017) 

 Research and Development Expenditure UNESCO إلانفاق على البحث والتطوير)%(: نسبة إلانفاق على البحث والتطوير من الناتج القومي للدولة. -0.0

الاستثمار: قيمة عالمة الدولة في نموذج حرية الاستثمار الخاص بمنظمة التراث، وهو نموذج  حرية -0.3

 يصنف الدول بحسب تقييم أدائها في اثني عشر مجال.
Investment Freedom HERITAGE FOUNDATION 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

تسيير ألاعمال: قيمة عالمة الدولة في نموذج سهولة تسيير ألاعمال الخاص بالبنك الدولي،  سهولة -3.1

 وهو نموذج يصنف الدول بحسب تقييم أدائها في عشر مجاالت.
Ease of Doing Business Index WB 

الدولي، سيادة القانون:  قيمة عالمة الدولة في نموذج سيادة القانون الخاص بمشروع العدالة   -3.0

 وهو نموذج يصنف الدول بحسب تقييم أدائها في ثماني مجاالت.

Rule of Law World Justice Project 

نموذج أداء لوجستيات التجارة: عالمة محور البنى التحتية من نموذج أداء لوجستيات التجارة  -3.3

لوجستيات  نموذج يصنف الدول بحسب تقييم أدائها في مجالالخاص بالبنك الدولي، وهو 

 على ست محاور 
 
 . التجارة موزعا

Logistics Performance Index (LPI) – Infrastructure Rating WB 

الوقت الالزم للحصول على الكهرباء )لقطاع ألاعمال(: عدد ألايام الوسطي الالزم للحصول على  -3.4

 .56خدمة الكهرباء

Time to Get Electricity WB 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

السكان البالغين )من غير املعزولين ممن في املصحات \معدل املساهمة بقوة العمل = القوة العاملة   -4.1

 العقلية ومساجين وغيرهم(

Labor Force Participation Rate 
WB 
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 محور بيئة ألاعمال الناشئة

 

 

 محور تبني التقانة:

 

                                                           

 الزمن الذي يتم خالله توقع اإلنفاق غير واضح في التقرير، علماً بأن تقرير مجموعة غارتنر يتضمن توقعات لعدة سنوات مستقبلية. 57

 Adult Literacy Rate UNESCO .15مستوى محو ألامية لدى البالغين)%(: نسبة القادرين على القراءة والكتابة ممن تجاوزوا سن الـ     -4.0

 UNDP  . Education Index (Years of School) UNDPمؤشر التعليم: عالمة مكون التعليم من نموذج التنمية البشرية ملنظمة  -4.3

الاختبارات املتوافقة: وسطي عالمات الطالب من البلد املتقدمين لعدد من الاختبارات الدولية لتقييم  نتائج -4.4

 أداء الطالب.

Harmonized Test Score WB 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

 )خالل سنة( لكل  كثافة -5.1
 
 New Business Density WB نسمة. 1222الشركات الجديدة: عدد الشركات املسجلة حديثا

 Patents Granted and Trademarks Registered WIPO عدد براءات الاختراع املمنوحة واملاركات املسجلة. -5.0

رأس املال للشركات املحدثة أو الصغيرة الواعدة: :  وسطي عالمة إلاجابة على  السؤال آلاتي  توفر  -5.3

من استبيان املنتدى الاقتصادي العاملي: ما هو مدى سهولة حصول رواد ألاعمال الذين لديهم مشاريع 

 السهولة(.= فائق 7= فائق الصعوبة، إلى 1مبتكرة ولكنها مقترنة باملخاطرة على التمويل ؟ )من 

Venture Capital Investment and Availability WEF 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

 Mobile Cellular Penetration ITU مواطن. 122النفاذ في الهاتف النقال )%(:  نسبة املشتركين بين كل  -6.1

 املاضية  10إلانترنت )%(:  نسبة ألافراد الذين قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ  مستخدمو  -6.0
 
شهرا

إلى عدد السكان )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو 

 محطة ألعاب، إلخ(.

Internet Usage ITU 

 Cloud Services (Spend, IT Forecast Data) Gartner .57حجم إلانفاق املتوقع على الخدمات السحابية -6.3
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 محور البنية التحتية للتقانة:

 

 املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املؤشر الفرعي

الاشتراكات الفعالة في الحزمة العريضة النقالة )%(: نسبة املشتركين الذين استخدموا إلانترنت النقال   -7.1

مواطن. سواء كان الاستخدام عن طريق جهاز نقال  122الثالثة ألاخيرة لكل  بالحزمة العريضة خالل ألاشهر 

 أو عن طريق حاسوب.

Mobile Broadband Subscriptions ITU 

 Fixed Broadband Subscriptions ITU مواطن )%(. 122مشتركو إلانترنت الثابت بالحزمة العريضة: نسبة املشتركين بين كل  -7.0

إلانترنت آلامنة: عدد مخدمات إلانترنت التي تستخدم تقانة التشفير في العمليات لكل مليون مخدمات   -7.3

 من السكان.

Secure Internet Servers  Netcraft 

إلى إلانترنت:  نسبة ألاسر املتصلة باإلنترنت )%( )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: ألاسر  نفاذ   -7.4

 كية، أو محطة ألعاب، إلخ(.حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذ

Household Internet Access ITU 
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 GEMS Maturity Indexنموذج نضج الخدمات الحكومية وإلالكترونية النقالة  8

 (ESCWAمن لجنة ألامم املتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )

 

 املحاور ألاساسية:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 توفر الخدمة وتطورها
Service Availability and Sophistication 

40% 

 استخدام الخدمة والرض ى حيالها
Service Usage and Satisfaction 

40% 

 الجمهور إلى وصول ال
Public Outreach 

20% 

 

 مالحظات:

  باللغة الانكليزيةألاسماء ألاصلية للمؤشرات هي باللغة العربية وبالتالي لم يدرج اسم 

 من جدول املؤشرات.يوجد تثقيل للمؤشرات: وبالتالي تم شطب عمود التثقيل  النموذج هو من مستويين فقط: محاور ومؤشرات. وال 
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 محور توفر الخدمة وتطورها:

 اسم املؤشر:
 مستوى تطور الخدمات على البوابة إلالكترونية

 مستوى تطور الخدمات النقالة

 الخدمات النقالةمستوى توفر 

 توفر التطبيقات على املنصة النقالة

 توفر اللغات على البوابة إلالكترونية

 توفر وسيلة آلراء املستخدم عبر البوابة إلالكترونية

 توفر خصائص لذوي الاحتياجات الخاصة عبر البوابة إلالكترونية

 توفر اللغات على التطبيقات النقالة

 املستخدم عبر الهاتف النقالتوفير وسلة آلراء 

 توفر خصائص لذوي الاحتياجات الخاصة عبر النقال

 التشغيل البيني بين القنوات

 مستوى ألامن على القنوات

 مستوى توفر البيانات

 صيغة تقديم البيانات املفتوحة

 استخدام الخدمة والرض ى حيالهامحور 

 

 اسم املؤشر:
 مستوى استخدام الخدمات

 الاستخدام في املؤسساتمستوى 
 رضا املستخدم

 محور الوصول إلى الجمهور 

 اسم املؤشر:
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 التسويق والتوعية

 تطوير إلامكانات

 

 يجري تحديد قيمة النموذج على مرحلتين:

  من بين 
 
الخدمات التي يغطيها املؤشر واملذكور في قائمة الخدمات املرحلة ألاولى: جرد الخدمات إلالكترونية. وفي هذه املرحلة يتم اختيار الخدمات التي تقدم إلكترونيا

 املستهدفة أدناه. ويقصد بذلك استخدام الوسائل إلالكترونية في أية مرحلة من مراحل تقديم الخدمة.

 ات التي املرحلة ألاولى، إضافة إلى تقييم املؤسس املرحلة الثانية: تقييم الخدمات إلالكترونية والنقالة. وفي هذه املرحلة يتم تقييم الخدمات إلالكترونية التي جردت في

 تقدم الخدمة وفق استمارات مخصصة لهذه ألاغراض.

  ونورد فيما يلي قائمة الخدمات املستهدفة واستمارة تقييم املؤسسات مقدمة الخدمة واستمارة تقييم الخدمة.
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 قائمة الخدمات املستهدفة: -1

 خدمات ألاعمال

  إلكترونيا مةيحدد مربع واحد لكل خد
 
 ال ينطبق يدويا

    إلاغالق

    إلغاء ترخيص تجاري عام

    موافقة على نقل أو تعديل ملكية

    موافقة قضائية )قبل الاقفال(

    موافقة مالية على الاغالق

    الانشاء

    إصدار ترخيص تجاري عام أو تجديده أو  تعديله

    إنتاجية/صناعية أو تجديده أو تعديلهموافقة على تنظيم شركة 

    موافقة على تنظيم شركة أغذية/مشروبات  أو تجديده أو تعديله

    موافقة على تنظيم شركة خدمات صحية أو تجديده أو تعديله

    موافقة على تنظيم شركة خدمات مهنية أو تجديده أو تعديله

    تجديده أو تعديله موافقة على تنظيم شركة سياحية  أو 

    التشغيل

    اطالع على قوانين الشركات واللوائح الناظمة

    اطالع على معلومات الجهات التجارية

    اطالع على معلومات وتقارير واحصاءات حكومية

    اطالع على مؤشر ألاسعار

    إذن استيراد منتجات زراعية

    مبالغ متعلقة بالعملإسهامات في الضمان الاجتماعي وتسديد 

    إصدار إذن عمل أو تجديده أو تعديله

    إصدار موافقة بناء أو تجديدها أو إلغاؤها
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    إصدار وثائق تصدير منتجات

    إضافة حدث حكومي على تقويم

    إلغاء إذن عمل

    إبالغ بمناقصة حكومية

    تخليص جمركي

    مع  حكومةتسجيل أو تجديد أو تعديل متعاقد 

    دفع رسوم بلدية عن امللكية )للشركات(

    شراء وثائق مناقصة حكومية

    ملء ضرائب )الشركات(

 

 خدمات ألافراد

  إلكترونيا يحدد مربع واحد لكل خدمة
 
 الينطبق يدويا

    التعليم

    اطالع على تاريخ امتحان مدرس ي

    اطالع على تقييم املدارس

    عالمات طالباطالع على 

    إصدار هوية ذكية للتعليم أو تجديدها أو تعديلها

    إصدار وثائق التعليم وكشف العالمات الرسمي

    إصدار وثائق تعادل تعليم

    تسجيل في التعليم العالي

    تسجيل مدرسة وحضانة

    تقديم على منح دراسية عامة أو تجديدها أو سحبها

    الصحة

    على توفر معلومات ألادوية وألاسعاراطالع 
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 خدمات ألافراد

  إلكترونيا يحدد مربع واحد لكل خدمة
 
 الينطبق يدويا

    اطالع على سجل التلقيح

    اطالع ونفاذ إلى بيانات السجل الطبي )مثل زمرة الدم والاختبارات املخبرية(

    إصدار هوية ذكية للصحة أو تجديدها أو تعديلها

    إطالع على دليل املشافي والصيدليات

    جدولة موعد خدمات صحية عامة

    العائلة

    اطالع على القوانين املدنية واللوائح الناظمة

    إصدار جواز سفر أو تجديده أو تعديله )ما عدا جمع البيانات البيومترية(

    إصدار هوية ذكية وطنية أو تجديدها أو تعديلها

    إصدار وثيقة زواج/طالق

    إصدار وثيقة ميالد

    إصدار وثيقة وفاة

    العمل

    اطالع على الشواغر الحكومية والتوظيف

    اطالع على ميزات موظفين حكوميين

    إصدار وثيقة أجر شهري 

    إصدار وثيقة حسن سلوك

    تسجيل عاطل عن العمل

    تقديم شكوى في العمل

    القطاع املالي/الاجتماعي

    ملء ضرائب )ألافراد(

    إدارة ميزات املعونات 

    إصدار وثائق أجر تقاعدي
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 خدمات ألافراد

  إلكترونيا يحدد مربع واحد لكل خدمة
 
 الينطبق يدويا

    تقديم الهبات الخيرية

    طلب مساعدة اجتماعية

    املنزل 

    إصدار عقد بيع ملكية

    إعادة وصل  أو نقل املرافق 

    تثمين ممتلكات

    تحديث عنوان

    تسديد فواتير املرافق

    تقديم شكاوى عن املرافق

    دفع رسوم بلدية )أفراد(

    وصل املرافق

    النقل/السواقة

    اطالع على الجدول الزمني للنقل العمومي )مع الوصالت(

    إصدار هوية ذكية للنقل، أو تجديدها أو تعديلها

    تجديد رخصة سواقة

    تسجيل أو تجديد أو تعديل عربة )ما عدا اختبار امليكانيك والاختبار الفني(

    وجدولة الاختبارتقديم رخصة سواقة 

    حجز تكس ي عمومي

    دفع تذاكر النقل العمومي

    دفع رسوم مرآب

    دفع غرامة مرور

    نقل ملكية العربات

    النقل/السياحة
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 خدمات ألافراد

  إلكترونيا يحدد مربع واحد لكل خدمة
 
 الينطبق يدويا

    اطالع على خريطة العاصمة وتحديد مواقع الاهتمام

    اطالع على دليل السفارات الوطنية والقنصليات

    الوزارات والجهات الحكوميةاطالع على دليل 

    اطالع على معلومات السياحة والفنادق

    اطالع على معلومات وصول الرحالت أو مغادرتها

    إصدار إذن إقامة أو تجديده أو تعديله

    إصدار تأشيرة زيارة أو تجديدها أو تعديلها

 

 املطلوب إلاجابة عليها من كل مؤسسة تقدم الخدمات )استمارة تقييم املؤسسة(: ألاسئلة -0

 عبر البوابة إلالكترونية )
 
البيانات ( والتطبيقات النقالة، إضافة إلى توفر متطلبات ألامن ومراعات الاحتياجات الخاصة، وإتاحة Portalتحتوي هذه الاستمارة على أسئلة لتقييم آلية تقديم الخدمات عموما

 ومدى املشاركة مع ألافراد.

 
 
 إتاحة الخدمات وتعقيدها  –أوال

 (على الخدمات الالكترونية للمؤسسة؟Secure Socket Layer SSLهل تتوفر شهادات ) .1

 ؟ ق ألاكثر أمنا على البوابة املطلوبة من قبل املؤسسةث( التو approachفيما يخص الخدمات املقدمة عبر البوابة، ما هي طريقة ) .0

 ( التوثق ألاكثر أمنا على النقال املطلوبة قبل املؤسسة؟ approachفيما يخص الخدمات املقدمة عبر الجهاز النقال، هي طريقة ) .3

 مع ألافراد؟ non-structuredوغير املهيكلة   structured"إلى أي مدى تشارك املؤسسة البيانات املفتوحة املهيكلة  .4

 توحة؟ما هي صيغة تقديم البيانات املف .5

 
 
 استخدام الخدمة ورضا املستخدمين -ثانيا
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 ألاخيرة؟ 10( التي تمت بالكامل عبر كافة ألاقنية للمؤسسة خالل ألاشهر transactionsعدد املعامالت ) .1

 ألاخيرة؟ 10ألاشهر  ( التي تمت بالكامل عبر البوابة للمؤسسة خاللtransactionsفيما يخص الخدمات املقّدمة عبر البوابة، ما هو عدد املعامالت  ) .0

ال في ألاشهر transactionsفيما يخص الخدمات املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو عدد املعامالت ) .3
ّ
 ألاخيرة؟ 10( التي تمت بالكامل عبر النق

 
 
 اطالع ألافراد على الخدمات -ثالثا

 ألاخيرة؟ 10بوابة التي جرى إطالقها من املؤسسة خالل ألاشهر فيما يخص الخدمات املقّدمة عبر البوابة، ما هو عدد الخدمات الجديدة على ال .1

ألاخيرة، ما هو عدد الخدمات التي جرت لها حمالت تسويق الكترونية أو 10فيما يخص الخدمات املقّدمة عبر البوابة، ومن هذه الخدمات الجديدة التي تم إطالقها على البوابة خالل ألاشهر  .0

 مطبوعة؟

 ألاخيرة؟ 10املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو عدد الخدمات الجديدة على النقال التي جرى إطالقها من املؤسسة خالل ألاشهر فيما يخص الخدمات  .3

لتي جرت لها حمالت تسويق الكترونية ألاخيرة، ما هو عدد الخدمات ا 10فيما يخص الخدمات املقّدمة عبر الجهاز النقال، ومن هذه الخدمات الجديدة التي تم إطالقها على النقال خالل ألاشهر  .4

 أو مطبوعة؟

 هل تتوفر أدوات دعم لألفراد في مؤسستكم لتنفيذ الخدمات الالكترونية؟  .5

 ها لكل خدمة من الخدمات:ة عليجابإلا وب لألاسئلة املط -3

 )إلاجابة هي إحدى القيم: نعم /ال /ال ينطبق(

 
 
 إتاحة  الخدمات وتعقيدها  –أوال

ذ ال .1
ّ
نف

 
 عبر البوابة فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، هذه الخدمة تتألف من عدة مراحل. من أجل كل مرحلة، بّين إذا كانت املرحلة مرقمنة وت

 
 كترونيا

a. بحث عن معلومات عبر إلانترنت حول الخدمة 

b. تحديد ومصادقة عبر إلانترنت 

c. ملء النموذج املطلوب عبر إلانترنت 

d. وذج املطلوب عبر إلانترنت باملستندات املطلوبةإرسال النم 
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e. الدفع عبر إلانترنت 

f. الاستفسار عن حالة الخدمة عبر إلانترنت 

g. تلقي إلاخطارات عبر إلانترنت 

 

0.  
 
ال، هذه الخدمة تتألف من عدة مراحل. من أجل كل مرحلة، بّين إذا كانت املرحلة مرقمنة وت

ّ
الفيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النق

ّ
 عبر الجهاز النق

 
ذ الكترونيا

ّ
 نف

a. بحث عن معلومات عبر إلانترنت حول الخدمة 

b. تحديد ومصادقة عبر إلانترنت 

c. ملء النموذج املطلوب عبر إلانترنت 

d. إرسال النموذج املطلوب عبر إلانترنت باملستندات املطلوبة 

e. الدفع عبر إلانترنت 

f. الاستفسار عن حالة الخدمة عبر إلانترنت 

g. ارات عبر إلانترنتتلقي إلاخط 

 

ال، كيف يستطيع املستخدم النفاذ إلى الخدمة .3
ّ
 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النق

الة )مثل   .4
ّ
ال؟Windows Phoneأو  iOSأو Androidفيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو عدد املنصات النق

ّ
 ( التي تدعم التطبيق النق

 املقّدمة عبر البوابة، عدد اللغات التي تدعمها البوابةفيما يخص الخدمة  .5

 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، هل يمكن الحصول على رأي مستخدمي الخدمة عبر البوابة؟ .6

 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، هل تتوفر سمات موّجهة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر البوابة ؟ .7

ال، ما عدد اللغات التي يدعمها التطبيق النقال أو واجهة الوب النقالة؟فيما يخص الخدمة امل .8
ّ
 قّدمة عبر الجهاز النق
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 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، هل يمكن الحصول على رأي مستخدمي الخدمة عبر ألاجهزة النقالة ؟ .9

 هة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر ألاجهزة النقالة ؟فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، هل تتوفر سمات موّج  .12

دئ بها عبر البوابة، أو العكس؟ .11  هل يمكن إتمام هذه الخدمة عبر التطبيق النقال إذا ب 

 

 

 
 
 استخدام الخدمة ورضا املستخدمين -ثانيا

 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، ما هو تاريخ إطالق هذه الخدمة عبر البوابة؟ .1

نجزت بالكامل لهذه الخدمة عبر كافة ألاقنية خالل ألاشهر transactionsعدد املعامالت )ما هو  .0
 
 ألاخيرة؟ 10( التي أ

نجزت بالكامل لهذه الخدمة عبر البوابة خالل ألاشهر  .3
 
 ألاخيرة؟ 10فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، ما هو عدد املعامالت التي أ

ال؟ فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر  .4
ّ
 الجهاز النقال، ما هو تاريخ إطالق هذه الخدمة عبر النق

ال خالل ألاشهر  .5
ّ
 ألاخيرة؟ 10فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو عدد املعامالت املنجزة بالكامل لهذه الخدمة عبر النق

فة قنوات التواصل الالكترونية )مثل الشبكات الاجتماعية، والبوابة، والنقال، ...( بعد إنجاز املعاملة املتعلقة بهذه فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، ما هو عدد الشكاوى املرسلة عبر كا .6

 الخدمة املقّدمة عبر البوابة؟

في دولتكم( آلخر نسخة  Windows Storeأو  Google Playجر أو مت Store App(  لهذه الخدمة )من مخزن user ratingفيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو تصنيف املستخدم ) .7

 من التطبيقات املتوفرة؟ 

 فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو عدد مرات التحميل لتطبيق يتعلق بالخدمة منذ تاريخ إطالقه؟ .8

 سجلين لهذه الخدمة؟فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر الجهاز النقال، ما هو العدد الكلي للزبائن امل .9

 
 
 اطالع ألافراد على الخدمات -ثالثا
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 املاضية؟ 10شهر فيما يخص الخدمة املقّدمة عبر البوابة، هل قامت املؤسسة بحمالت تسويق الكترونية أو مطبوعة لهذه الخدمة املتاحة عبر البوابة خالل ألا  .1

 املاضية؟ 10املتاحة عبر النقال خالل ألاشهر  هل قامت املؤسسة بحمالت تسويق الكترونية أو مطبوعة لهذه الخدمة .0

 

  



83 
 

 Open Data Barometer بارومتر البيانات املفتوحةنموذج  9

 World Wide Web Foundationمن مؤسسة 

 

 املحاور ألاساسية:

 اسم املحور باإلنكليزية اسم املحور 
معامل 

 التثقيل

 Readiness 1/3 الجاهزية

 Implementation 1/3 التنفيذ

 Impacts 1/3 ألاثر

  

 يعتمد النموذج على أربعة مصادر للبيانات:

ة مبسطة من الاستبيان املستخدم في التقييم، مع تقديم املبررات التقييم الذاتي الحكومي، وهو استبيان تقوم به كل حكومة للتقييم الذاتي، وذلك عن طريق قيام كل دولة من الدول املشاركة باستكمال نسخ .1

 سئلة املسح.ويتم تقاسم نتائج التقييمات الذاتية بعد ذلك مع فريق الباحثين خالل مرحلة املراجعة بهدف التحقق من النتائج الرئيسية لكل سؤال من أواملصادر. 

 من ألاسئلة التفصيلية حول  .0
 
 2وضع البيانات املفتوحة في بلد معين، وإلاجابة على كل سؤال هي عالمة من أجوبة استقصاء الباحثين املدربين على الاستبيان املستخدم في التقييم. ويتضمن هذا الاستبيان عددا

 لجودة.، ويطلب من الباحثين تقديم املبررات لجميع العالمات. وتراجع العالمات ويتم التحقق منها من قبل فريق متخصص في تنسيق البحوث وضمان ا12إلى 

ا بالتحقيق في توافر يقوم فريق ا -تقييمات مجموعات البيانات التفصيلية  .3 ا من البيانات داخل كل دولة ، وإلاجابة على قائمة مرجعية من  15لباحثين أيض   نقاط فيما يتعلق بصفات البيانات املقدمة. 12نوع 

 خمسة مؤشرات ثانوية، تستند أربعة منها إلى استقصاءات خبراء مستقلة )من قبل امل -البيانات الثانوية  .4
 
نتدى الاقتصادي العاملي ؛ فريدوم هاوس وإدارة ألامم املتحدة للشؤون يستخدم النموذج أيضا

 ( بشأن النفاذ إلى إلانترنت.ITUالاقتصادية والاجتماعية( وواحد يعتمد على البيانات املجمعة لالتحاد الدولي لالتصاالت )
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 محور الجاهزية

معامل  املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

 Government Policies  05% السياسات الحكومية التثقيل

 %33 استبيان الخبراء  Open Data Policy-strategy إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود سياسة أو استراتيجية معرفة بوضوح للبيانات املفتوحة في الدولة -1.1.1

 %33 استبيان الخبراء Open Data Management على السؤال: ما هو مدى وجود مقاربة متسقة إلدارة ونشر البيانات املفتوحة في الدولة إلاجابة -1.1.0

. وهذا املؤشر NRIعالمة الدولة في املؤشر الخاص برؤية الحكومة فيما يخص تقانة املعلومات والاتصاالت من نموذج  -1.1.3 

 في إلاصدار الجديد من نموذج 
 
 .NRIلم يعد موجودا

Government ICT vision WEF 33% 

 Government Action  05% أعمال الحكومة

 %33 استبيان الخبراء Open data initiative إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود مبادرة حكومية حاصلة على املوارد الالزمة وللبيانات املفتوحة في الدولة. -1.1.1

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى قيام إلادارات املحلية في املدن وإلاقليم بإطالق بوابات البيانات املفتوحة الخاصة  -1.0.0

 بهم.
Local governments 33 استبيان الخبراء% 

 EGDI. Government online services UNDESA 33%من نموذج  OSIالحكومية على الشبكة: عالمة مؤشر الخدمات الحكومية على الشبكة  الخدمات -1.0.3

 Entrepreneurs and businesses الرياديون وألاعمال

 
 05% 

على السؤال: ما هو مدى وجود تدريب لألفراد أو الشركات الذين يرغبون في زيادة مهاراتهم أو بناء مشاريع  إلاجابة -1.3.1

 أعمال في مجال استخدام البيانات املفتوحة ؟
Training for businesses 05 استبيان الخبراء% 

على السؤال: ما هو مدى وجود الدعم الحكومي املباشرة لثقافة الابتكار في مجال البيانات املفتوحة عن طريق  إلاجابة -1.3.0

 املسابقات أو املنح أو الوسائل ألاخرى ؟
Government support 05 استبيان الخبراء% 

ألحدث التقانات من نموذج  تمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة: عالمة املؤشر الخاصة باستخدام الشركات -1.3.3

 .GCIالتنافسية العاملي 
Technology Absorption WEF 05% 

أشهر املاضية إلى عدد السكان )%(  3إلانترنت: نسبة ألافراد الذين قاموا باالتصال باإلنترنت خالل الـ  مستخدمو  -1.3.4

 )بغض النظر عن وسيلة الاتصال: حاسوب، أو هاتف نقال، أو شاشة ذكية، أو محطة ألعاب، إلخ(.
Individuals using the Internet ITU 05% 
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معامل  املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

 Citizen and Civil Society املواطنون واملجتمع املدني التثقيل

 

 05% 

 %05 استبيان الخبراء Right to Information إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تشريع فعال بخصوص حق الوصول إلى املعلومات في الدولة ؟ -1.4.1

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تشريع صلب أو إطار تنظيمي فعال بخصوص حماية البيانات الشخصية في  --1.4.0

 الدولة ؟
Personal data law 05 استبيان الخبراء% 

 يما يخصإلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود تعاون بين املجتمع املدني ومحترفي تقانة املعلومات مع الحكومة ف -1.4.3

 البيانات املفتوحة ؟
Civil society cooperation 05 استبيان الخبراء% 

 Political Freedoms and Civil Liberties FH score Freedom House 05%عالمة الدولة في نموذج  -1.4.4

 محور ألاثر

معامل  املصدر الاسم  باإلنكليزية اسم املجموعة واملؤشر الفرعي

 Political Impact  33% السياس ي ألاثر  التثقيل

 %50 استبيان الخبراء Impact on Government إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على زيادة كفاءة وفعالية ألاداء الحكومي -0.1.1

 %50 استبيان الخبراء Impact on accountability على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على رفع مستوى الشفافية واملحاسبة في الدولة. إلاجابة -0.1.0

 Social Impact  33% ألاثر الاجتماعي

 %50 استبيان الخبراء Impact on Environment على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على الاستدامة البيئية في الدولة. إلاجابة -0.1.1

إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس للبيانات املفتوحة على تشميل الجماعات املعرضة لالستبعاد في  -0.0.0

 الدولة.
Impact on Inclusion 50 استبيان الخبراء% 

 Economic Impact  33% ألاثر الاقتصادي
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 %50 استبيان الخبراء Impact on Economy إلاجابة على السؤال: ما هو مدى وجود أثر ملموس إيجابي للبيانات املفتوحة على الاقتصاد في الدولة. -0.3.1

على السؤال: ما هو مدى نجاح رواد ألاعمال في استخدام البيانات املفتوحة لبناء مشاريع أعمال جديدة في  إلاجابة -0.3.0

 الدولة.
Impact on Entrepreneurship 50 استبيان الخبراء% 

 محور التنفيذ

 من البيانات: 16استبيان الخبراء بخصوص في وهي مما ورد  ةتم احتساب عالمة محور التنفيذ بناء على إلاجابات لألسئلة العشر التالي
 
 نوعا

 السؤال العالمة التثقيل البيانات النوعية التي تم جمعها

توصف البيانات، الجهة املسؤولة عن جمعها، أسباب عدم 

 الجمع

5 IF a = No THEN 0 ELSE 5 1- هل البيانات موجودة ؟ 

السياسات الرابط، القيود املفروضة على البيانات املنشورة، 

 التي تمنع النشر.

10 IF a = No THEN 0 ELSE (IF b = Yes THEN 10 ELSE 0) 0-  هل تتيح الحكومة هذه البيانات على الشبكة في أية

 صيغة ؟

هذه البيانات موجودة في صيغة يمكن قراءتها عن  هل -IF b = No THEN 0 ELSE (IF c = Yes THEN 15 ELSE 0) 3 15 الرابط، صيغ امللفات

 طريق آلالة ؟

هل البيانات القابلة للقراءة عن طريق آلالة موجودة  -IF b = No THEN 0 ELSE (IF d = Yes THEN 15 ELSE 0) 4 15 الرابط

 ضمن ما هو متاح ؟

 ؟ -IF b = No THEN 0 ELSE (IF e = Yes THEN 15 ELSE 0) 5 15 تفاصيل تكاليف استخدام البيانات
 
 هل هذه البيانات متاحة مجانا

 هل هناك ترخيص مفتوح الستخدام البيانات -IF b = No THEN 0 ELSE (IF f = Yes THEN 15 ELSE 0) 6 15 الرابط، نص الترخيص.
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 السؤال العالمة التثقيل البيانات النوعية التي تم جمعها

 IF =b No THEN 0 ELSE (IF g = No THEN -5) ELSE (IF b = Yes AND g 10 تاريخ التحديث ألاخير وتواتر التحديثات.

= Yes THEN 10) 

 هل البيانات محدثة ؟ -7

 هل نشر البيانات قابل لالستمرار -IF b = No THEN 0 ELSE (IF h = Yes THEN 5 ELSE 0) 8 5 قرائن الاستمرارية

كان العثور على املعلومات الخاصة بهذه البيانات  هل -IF b = No THEN 0 ELSE (IF i = Yes THEN 5 ELSE 0) 9 5 مالحظات حول إمكانية العثور 

 ؟
 
 سهال

هل روابط البيانات املرتبطة متاحة فيما يخص  -IF b = No THEN 0 ELSE (IF j = Yes THEN 5 ELSE 0) 12 5 روابط البيانات املرتبطة املنشورة

 العناصر ألاساسية من البيانات ؟

 

 تطبق عليها ألاسئلة املذكورة أعاله:ونورد فيما يلي أنواع البيانات التي 

 التوصيف الاسم املطول  الاسم املختصر الترميز

ODB.2013.D1 Map Mapping data A detailed digital map of the country provided by a national mapping agency and kept updated with key features such as official 

administrative borders, roads and other important infrastructure. Please look for maps of at least a scale of 1:250,000 or better (1cm 

= 2.5km). 

ODB.2013.D2 Land Land ownership data A dataset that provides national level information on land ownership. This will usually be held by a land registration agency, and 

usually relies on the existence of a national land registration database. 

ODB.2013.D4 Stats National statistics Key national statistics such as demographic and economic indicators (GDP, unemployment, population, etc), often provided by a 
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 التوصيف الاسم املطول  الاسم املختصر الترميز

National Statistics Agency. Aggregate data (e.g. GDP for whole country at a quarterly level, or population at an annual level) is 

considered acceptable for this category. 

ODB.2013.D5 Budget Detailed budget data National government budget at a high level (e.g. spending by sector, department etc). Budgets are government plans for 

expenditure, (not details of actual expenditure in the past which is covered in the spend category). 

ODB.2013.D6 Spend Government spend 

data 

Records of actual (past) national government spending at a detailed transactional level; at the level of month to month government 

expenditure on specific items (usually this means individual records of spending amounts under $1m or even under $100k). Note: A 

database of contracts awarded or similar is not sufficient for this category, which refers to detailed ongoing data on actual 

expenditure. 

ODB.2013.D7 Company Company registration 

data 

A list of registered (limited liability) companies in the country including name, unique identifier and additional information such as 

address, registered activities. The data in this category does not need to include detailed financial data such as balance sheet etc. 

ODB.2013.D8 Legislation Legislation data The constitution and laws of a country, including national laws and statutes but excluding case-law and administrative regulations. 

ODB.2013.D9 Transport Public transport 

timetable data 

Details of when and where public transport services such as buses and rail services are expected to run. Please provide details for 

both bus and rail services if applicable. If no national data is available, please check and provide details related to the capital city. 

ODB.2013.D10 Trade International trade 

data 

Details of the import and export of specific commodities and/or balance of trade data against other countries. 

ODB.2013.D11 Health Health sector 

performance data 

Statistics generated from administrative data that could be used to indicate performance of specific services, or the healthcare 

system as a whole. The performance of health services in a country has a significant impact on the welfare of citizens. Look for 

ongoing statistics generated from administrative data that could be used to indicate performance of specific services, or the 

healthcare system as a whole. Health performance data might include: Levels of vaccination; Levels of access to health care; Health 
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 التوصيف الاسم املطول  الاسم املختصر الترميز

care outcomes for particular groups; Patient satisfaction with health services. 

ODB.2013.D12 Education Primary and secondary 

education performance 

data 

The performance of education services in a country has a significant impact on the welfare of citizens. Look for ongoing statistics 

generated from administrative data that could be used to indicate performance of specific services, or the education system as a 

whole. Performance data might include: Test scores for pupils in national examinations; School attendance rates; Teacher 

attendance rates. Simple lists of schools do not qualify as education performance data. 

ODB.2013.D13 Crime Crime statistics data Annual returns on levels of crime and/or detailed crime reports. Crime statistics can be provided at a variety of levels of granularity, 

from annual returns on levels of crime, to detailed real-time crime-by-crime reports published online and geolocated, allowing the 

creation of crime maps. 

ODB.2013.D14 Environment National 

environmental 

statistics data 

Data on one or more of: carbon emissions, emission of pollutants (e.g. carbon monoxides, nitrogen oxides, particulate matter etc.), 

and deforestation. Please provide links to sources for each if available. 

ODB.2013.D15 Elections National election 

results data 

Results by constituency / district for the most all national electoral contests over the last ten years. 

ODB.2013.D16 Contracting Public contracting data Details of the contracts issued by the national government. 

 


