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اللمحة العامة والنتائج الرئيسية
لمحة عامة

قامت هيئة تنظيم االتصاالت مؤخرًا بإجراء أكبر مسح في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في تاريخ دولة اإلمارات العربية 
االتصال  المثال،  )على سبيل  والمعلومات  االتصاالت  إلى تكنولوجيا  النفاذ  المسح بشكل أساسي حول  يتمحور  المتحدة. 
6 أشهر حيث  فترة  المسح على  إجراء  تم  اإلنترنت(.  )استخدام  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  باإلنترنت( واستخدام 
غطى و7 قطاعات هي: األسر والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي وقطاع 
أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والمراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت )PIAC( )كمقاهي اإلنترنت والمكتبات العامة(.

استهدفت الدراسة المستوى األسري والتنظيمي كما تم إجراء مقابالت وجهًا لوجه مع إمكانية إعادة االتصال لضمان صحة 
الردود. ولقد شمل المسح 1350 أسرة و1510 من مؤسسات القطاع الخاص و194 مؤسسة تعليمية و44 من مؤسسات التعليم 
العالي و154 من مؤسسات القطاع العام و403 من مؤسسات قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات و144 من المراكز العامة 

للنفاذ إلى اإلنترنت.

ومن فوائد هذا المسح على سبيل المثال ال الحصر أنه سيتيح الفرصة للهيئة قياس وضع الدولة فيما يتعلق بـالمؤشرات 
األساسية لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والبالغ عددها 48 والتي تم تطويرها والموافقة عليها من قبل منظمات دولية 
وتشمل االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( واالونكتاد )UNCTAD( ومعهد 
اإلحصاء التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( والبنك الدولي وعدد من المفوضيات اإلقليمية 
التابعة لألمم المتحدة. ومن بين الـثمانية واألربعين مؤشر أساسي، تم جمع 33 مؤشر استنادًا على بيانات المسح. وعملت 
الهيئة بشكل منفصل على جمع معلومات عن المؤشرات األساسية المتبقية وتبين أن المؤشرات األساسية الناقصة هي 

بنود من االقتصاد الكلي لم تكن متوفرة من قبل الجهات المعنية بالدولة.

وتماشيًا مع الطريقة التي يعرف فيها اإلتحاد الدولي لالتصاالت المؤشرات المختلفة، تم تطبيق المعايير التالية في المسح:
• اقتصر مسح األسر على األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة.	
• اقتصر مسح كل من القطاع الخاص ومؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات على المؤسسات التي يعمل بها 10 	

موظفين أو أكثر.

النتائج الرئيسية

نتائج المسح الرئيسية هي كاآلتي:
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في محيط األسرة

وصلت نسبة انتشار اإلنترنت في المنازل إلى 66% بشكل عام إذ أن نسبة االنتشار بين المواطنين تعادل %83. 
87% من إنترنت األسر هي من خدمة النطاق العريض مع زيادة هذه النسبة إلى 95% بين أسر المواطنين. 74% من األسر 
لديها حاسب آلي واحد على األقل و72% من سكان الدولة التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 74 استخدموا اإلنترنت خالل 

األثنى عشر شهر الماضية وليس بالضرورة من المنزل.
65% من المجيبين الحظوا انخفاضًا في أسعار خدمات االتصاالت في السنة أو السنتين الماضيتين والحظ 71% توفر خيارات 

أوسع أو عروض في الخدمات التي يقدمها مزودي خدمات االتصاالت.

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في القطاع الخاص
يقوم القطاع الخاص في الدولة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بشكل واسع إذ أن 97% من مؤسسات القطاع 
المؤسسات لديها موقع  العمل و82% من  اآللي في  الحاسب  الموظفين يستخدمون  آلي و81% من  الخاص لديها حاسب 

إلكتروني و26% من المؤسسات قامت بعمليات بيع عبر اإلنترنت بينما قامت 29% بعمليات شراء عبر اإلنترنت.

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المؤسسات التعليمية
تستخدم الغالبية العظمى من طالب المدارس، أي 84% منهم، شبكة اإلنترنت في مدارسهم ونسبة 99% من المؤسسات 

التعليمية بها مختبر حاسب آلى، بمعدل 38 حاسوبًا لكل مدرسة.
األكثر شيوعًا كشكل من أشكال  العريض هي  النطاق  إنترنت 93% وتعتبر خدمة  بها خط  التي  المدارس  وتبلغ نسبة 

االتصال باإلنترنت.
أما بالنسبة للمعلمين فقد بلغت نسبة تأهيلهم على تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات %95 .



تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في مؤسسات التعليم العالي
تبين أن كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي شملها المسح تستخدم نوعًا من أنواع االتصال بشبكة اإلنترنت مع كون خدمة 
بكل مؤسسة  المختبرات  اآللية في  الحاسبات  ويبلغ معدل  آلى.  لديها مختبر حاسب  وأن %98  األكثر شيوعًا،   العريض هي  النطاق 
تعليمية 280 جهازًا. وبلغت نسبة مستخدمي اإلنترنت من طالب التعليم العالي 97%، فيما بلغت نسبة المعلمين الذين تم تدريبهم 

على استخدام تكنولوجيا االتصاالت و المعلومات ألغراض تعليمية %98. 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في القطاع الحكومي
بذلت الحكومة جهدًا جبارًا في تطوير مستويات »الحكومة اإللكترونية« في الدولة وقد انعكس ذلك على نتائج المسح.

وتبين أن 97% من مؤسسات القطاع الحكومي تستطيع النفاذ إلى اإلنترنت، و89% لديها موقع إلكتروني. فيما تقدم 86% منها شكاًل 
من أشكال الخدمات عبر اإلنترنت للعامة.

ويعمل 41% من موظفي القطاع الحكومي بوظائف تتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إذ تبلغ نسبة المواطنين منهم %67 . 
كما أن 63% من الموظفين لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في قطاع أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
جرى أيضًا مسح تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بالقطاع المختص بأعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتبين كما هو متوقع أن 

مستويات النفاذ واالستخدام في هذا القطاع  أكبر مما هو عليه في القطاع الخاص بشكل عام.
بالقطاع   %81 العمل مقابل  اآللي في  الحاسب  والمعلومات يستخدمون  االتصاالت  تكنولوجيا  أن 95% من موظفي مؤسسات  وتبين 

الخاص بشكل عام. 
كما اتضح أن 92% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لديها موقع إلكتروني، وهي تزيد كثيرًا عن نسبة القطاع الخاص 

البالغة %82. 
تبلغ 9% من  بينما  اإلنترنت  19% من مجموع خطوط  الخاص عامة  القطاع  )Dial-up( في  الهاتفي  الخط  اإلنترنت عبر  وتشكل نسبة 

مجموع خطوط اإلنترنت بقطاع أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت
زبونًا   57 يعادل  ما  يوميًا  يرتادها  حيث  اإلنترنت  لدخول  المفضلة  الطريقة  أنها  اإلنترنت  إلى  للنفاذ  العامة  المراكز  أثبتت 

وتستغرق كل زيارة حوالي 1.7 ساعة.
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الفصل األول 
تقـــــرير مؤشــــرات قطــــاع األســــر

تتراوح  ممن  عشوائيًا  اختياره  تم  أفرادها  أحد  إلى  باإلضافة  أسرة  كل  رب  ومقابلة  أسرة   1350 مسح  تم 
أعمارهم بين 15-74. كانت هناك 690.964 أسرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 2008 )بالنسبة 

ألخر البيانات المتوفرة(.
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الفصل األول:
تقرير مؤشرات قطاع األسر

نسبة األسر التي لديها هاتف خلوي
لدى 99% من األسر في الدولة هاتف متحرك واحد على األقل. و تملك األسرة اإلعتيادية في الدولة بالمعدل 4.3 هاتف متحرك 
في منزلها. وبحسب إحصائيات الهيئة، بلغت نسبة االختراق للهاتف المتحرك 200 % في أكتوبر 2009، حيث يتم احتساب هذه 

النسبة عن طريق تقسيم عدد المشتركين الفعليين في خدمة الهاتف المتحرك على العدد الكلي للسكان في الدولة.

نسبة األسر التي تستخدم هاتف خلوي
تبين أن 96 ٪ ممن شملهم المسح يستخدم الهاتف المتحرك سواء كان ملك لهم أو لغيرهم. 

نسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت
لدى 57% من األسر في الدولة خط هاتف ثابت.

نسبة األسر التي لديها حاسب آلي
تبين من المسح أن 74% من األسر لديها جهاز حاسب آلي واحد على األقل. كما تبين أن الحاسب الشخصي المكتبي هو أكثر األنواع 

حيازة بنسبة )60%( فيما تأتي الحاسبات اآللية المحمولة في المرتبة الثانية بنسبة
)52%(. وتملك األسرة اإلعتيادية في الدولة بمعدل 1.7 جهاز حاسب آلي في منزلها.

الحاسب  و  المحمول  الحاسب  و  المكتبي  الشخصي  الحاسب  يشمل:  اآللي  الحاسب  مصطلح  فإن  المسح،  هذا  وألغراض 
الكفي)كالمساعد الشخصي الرقمي( وال يشمل الحاسب اآللي أجهزة مزودة بقدرات حوسبية مضمنة كالهواتف المتحركة 

أو أجهزة التلفاز.

نسبة األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 74 سنة الذين استخدموا الحاسب اآللي في المنزل خالل الـ 12 
شهرًا الماضية

استخدم 74% ممن شملهم المسح وتتراوح أعمارهم بين 15 - 74 سنة الحاسب اآللي بالمنزل خالل الـ 12 شهرًا الماضية.

نسبة األسر التي لديها خدمة إنترنت في المنزل
لدى 66% من األسر نفاذ إلى اإلنترنت من المنزل. وتبلغ نسبة المنازل التي تستخدم خدمة النطاق العريض في االتصال باإلنترنت %87 

.)Dial-up( بينما يستخدم 13% منها خدمة اإلنترنت عبر خط الهاتف
 

شكل) 1 (: نوع االتصال باإلنترنت



83% من األسر اإلماراتية في الدولة لديها اتصال باإلنترنت. يستخدم 95% منهم خدمة النطاق العريض.

نسبة األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 74 سنة الذين  استخدموا اإلنترنت خالل الـ 12 شهرًا الماضية
نفذ إلى اإلنترنت 72% من األفراد خالل الـ 12 شهرًا الماضية من أماكن مختلفة.

أماكن نفذ عبرها مستخدمي اإلنترنت في الـ 12 شهرًا الماضية )احتمال تعدد الردود(
نفذ 87% من المستخدمين إلى اإلنترنت من المنزل فيما نفذ إليه 41% من العمل.

شكل ) 2 (: أماكن النفاذ إلى اإلنترنت

األنشطة التي مارسها األفراد عبر اإلنترنت خالل الـ 12 شهرًا الماضية )احتمال تعدد الردود(
و طلب من األفراد االختيار من قائمة األنشطة عبر اإلنترنت مثل: استخدام اإلنترنت للحصول على المعلومات والتواصل وشراء السلع أو 
طلبها أو الخدمات واألعمال المصرفية والتعليم أو األنشطة التعليمية، والتعامل مع الجهات الحكومية واألنشطة الترفيهية. علمًا بأنه 
تقتصر مقتضيات هذه األنشطة على األغراض الشخصية وبالتالي استبعاد األنشطة كالشراء عبر اإلنترنت بوصفها جزء من عمل الفرد 
أو تلقي دورات تدريبية كجزء من العمل. وأجاب من شملهم المسح أن بإمكانهم اختيار أكثر من نشاط وأن هذه األنشطة ليست حكرُا 

على أفراد معينين.
 ،)%78( بنسبة  المعلومات  والبحث عن   ،)%87( بنسبة  اإللكتروني  البريد  قراءة  اإلنترنت هو  استخدامات  أهم  أن من  المسح  وأظهر 

والترفيه )%67(.

شكل ) 3 (: األنشطة عبر اإلنترنت
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عدد مرات استخدام األفراد لإلنترنت خالل الـ 12 شهرًا الماضية )من أي مكان(
78% من األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت يستخدمونه بشكل يومي و 18% يستخدمونه مرة واحدة أسبوعيًا على األقل.

شكل) 4 (: عدد مرات استخدام األفراد لإلنترنت

نسبة األسر الراضية عن مستوى خدمة العمالء المقدمة من مزودي خدمات االتصاالت
عبرت نسبة 92% من األسر عن رضاها بمستوى خدمة العمالء المقدمة من مزودي خدمات االتصاالت.

شكل ) 5 (: نسبة األسر الراضية

نسبة األسر الراضية عن جودة خدمات اإلنترنت واالتصاالت في الدولة
عبرت نسبة 89% من األسر عن رضاها بجودة خدمات االتصاالت.

شكل ) 6 (: نسبة األسر الراضية

األسبوع

92٪



 نسبة األسر التي الحظت تحسن في أسعار مزودي خدمات االتصاالت خالل السنة أو السنتين الماضيتين
أشارت 65% من األسر إلى وجود تحسن في أسعار خدمات االتصاالت في الفترة المذكورة أعاله.

شكل ) 7 (: نسبة األسر

نسبة األسر الراضية عن األسعار الحالية لمزودي خدمات االتصاالت
91% من األسر راضية عن المستوى الحالي لألسعار المقدمة من مزودي خدمات االتصاالت.

شكل ) 8 (: نسبة األسر الراضية

 نسبة األسر التي الحظت وجود خيارات أو عروض أكثر في خدمات االتصاالت التي قدمها مزودي الخدمات 
خالل السنة أو السنتين الماضيتين

71% من األسر الحظت زيادة في توفر خدمات وعروض أكثر في الفترة المذكورة أعاله.

شكل ) 9 (: نسبة األسر

9٪

91٪
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نسبة األسر الراضية عن عروض الخدمات الحالية لمزودي خدمة االتصاالت
96% من األسر راضية عن عروض الخدمات الحالية المقدمة من مزودي خدمة االتصاالت.

شكل ) 10 (: نسبة األسر الراضية
 

نسبة المنازل الموصولة بالكهرباء
وفقًا إلجابات من شملهم المسح تبين أن نسبة وصول الكهرباء كالتالي: 99.6% من المنازل موصولة بالكهرباء و98.6% من المنازل في 

المناطق الريفية و99.9% في المناطق الحضرية.

نسبة األسر التي لديها جهاز مذياع
تبين من المسح أن 43% من األسر في الدولة لديها مذياع واحد على األقل لكل أسرة.

)AM(و  إم   إيه  و   )FM( إم  إف  مثل  شائعة  ترددات  باستخدام  اإلذاعي  البث  إشارات  استقبال  على  قادر  جهاز  هو  المذياع 
إل دبليو )LW( وإس دبليو )SW(. كما تشمل أجهزة المذياع تلك المزودة بأجهزة أخرى كأشرطة التسجيل أو التشغيل 

الصوتية و أجهزة المذياع المتنقلة مثل أجهزة المذياع المحمولة وأجهزة المذياع في السيارات.

نسبة األسر التي لديها تلفاز
94% من األسر  في الدولة لديها على األقل جهاز تلفاز واحد يعود لألسرة. وتملك األسرة اإلعتيادية في الدولة بالمعدل 1.7 جهاز تلفاز 

في منزلها.



الفصل الثاني 
تقرير مؤشرات القطاع الخاص

 تم مسح 1510 مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص.
 تشمل هذه المؤسسات أيضًا مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت
 والمعلومات. أخذت عينة المسح من المؤسسات التي تشمل

 10 موظفين أو أكثر. تم إجراء مقابلة مع المدير المسؤول 
و4 موظفين تم اختيارهم عشوائيًا في كل مؤسسة.
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الفصل الثاني
تقرير مؤشرات القطاع الخاص

تقوم معلومات القطاع الخاص بالتمثيل عن القطاع ككل ويتم تصنيفها حسب حجم الشركة. حيث يستخدم عدد الموظفين لتصنيف 
حجم الشريكه . فالمؤسسات الصغيرة تحتوي من 10 إلى 49 موظف )تمثل 36% من كافة المؤسسات(، المؤسسات المتوسطة من 50 
إلى 249 موظف )تمثل 28% من كافة المؤسسات(، المؤسسات الكبيرة من 250 موظف أو أكثر )تمثل 36% من كافة المؤسسات(. تم 
االتصاالت  تكنولوجيا  مؤشرات  بتعريف  المعنية  الدولية  المنظمات  قبل  من  المؤسسة  المعايير  مع  للتوافق  التصنيفات  هذه  اختيار 

والمعلومات. ولم يتم مسح المؤسسات التى تشمل أقل من 10 موظفين وفقًا لمعايير التصنيف تلك.

نسبة المؤسسات التي لديها حاسب آلي
97% من المؤسسات الخاصة لديها حاسب آلي واحد على األقل.

100% من المؤسسات الكبيرة لديها حاسب آلي واحد على األقل وكذلك 100% من المؤسسات المتوسطة و92% من المؤسسات الصغيرة 
لديها حاسب آلي واحد على األقل.

ألغراض هذا المسح، ال يشمل الحاسب اآللي أجهزة ذات قدرات حوسبية مضمنة مثل الهواتف المتحركة أو أجهزة التلفاز واألجهزة التي 
يتم التحكم بها عن طريق الحاسب اآللي أو الصرافات اآللية.

نسبة المؤسسات التي لديها موقع إلكتروني
.”ae.“ 83% من مؤسسات القطاع الخاص لديها موقعها اإللكتروني الخاص. ويندرج موقع 43% منها ضمن اسم النطاق الوطني

شكل ) 11 (: أنواع المواقع اإللكترونية

االنطاق الوطني



وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 12 (: أنواع المواقع اإللكترونية

 )Extranet( إكسترانت  أو   )LAN( محلية  شبكات  أو   )Intranet( إنترانت  لديها  التي  المؤسسات  نسبة 
)احتمال تعدد الردود(

توضح هذه المؤشرات استخدام تكنولوجيا الشبكات في المؤسسات الخاصة.

شكل ) 13 (: استخدام تكنولوجيا الشبكات    

44٪

ا
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50% من المؤسسات تستخدم الشبكات المحلية. يتبعه اإلنترانت بنسبة 43% و 25% تستخدم اإلكسترانت. 
وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 14 (: استخدام تكنولوجيا الشبكات

 نسبة المؤسسات التي تستلم طلبات عبر اإلنترنت
26% من المؤسسات قامت بعمليات بيع عبر اإلنترنت. و81% من المؤسسات التي تستلم طلباتها عبر اإلنترنت تستلم طلبات البيع عن 

.)EDIs( طريق مواقعها اإللكترونية و60% عن طريق أسواق اإلنترنت المتخصصة و50% عن طريق التبادالت اإللكترونية للبيانات

شكل ) 15 (: طرق استالم الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(  

اإلنترنت

45٪



وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 16 (: طرق استالم الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(

نسبة المؤسسات التي تقوم بطلبات شراء عبر اإلنترنت
29% من المؤسسات الخاصة قامت بعمليات شراء عبر اإلنترنت. 79% منها قامت بإجراء معاملة الشراء عبر المواقع اإللكترونية و%55 

منها عبر أسواق اإلنترنت المتخصصة.

شكل ) 17 (: طرق إجراء عمليات الشراء عبر اإلنترنت
 

اإلنترنت

اإلنترنت

51٪
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وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 18 (: طرق إجراء عمليات الشراء عبر اإلنترنت

نسبة المؤسسات التي لديها نفاذ إلى  اإلنترنت
92% من المؤسسات التي شملها المسح لديها شكل من أشكال االتصال باإلنترنت.

تبلغ نسبة االشتراك في خدمة خط المشترك الرقمي )DSL(85% وهي الخدمة األكثر شيوعًا من بين األنواع المختلفة لالتصال باإلنترنت.

شكل ) 19 (: نوع االتصال باإلنترنت
 
 

50٪

33٪

19٪

اإلنترنت



وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 20 (: نوع االتصال باإلنترنت

    

استخدام اإلنترنت لدى المؤسسات الخاصة حسب نوع النشاط )احتمال تعدد الردود(
تصدر البريد اإللكتروني وعمليات البحث قائمة األنشطة التي تقوم بها المؤسسات الخاصة عبر اإلنترنت. ولوحظ أن لدى 

القطاع الخاص اهتمام في التواصل مع الجهات الحكومية في الدولة وإجراء المعامالت معها عبر اإلنترنت.

شكل ) 21 (: أنواع األنشطة عبر اإلنترنت  

٪44
٪48

٪35

٪29

٪21

٪14

٪21

.50٪

37٪



 م�صح تكنولوجيا �الت�صاالت و�ملعلومات لعام 242008

وتوضح نفس البيانات عند تصنيفها حسب حجم الشركة التالي:

شكل ) 22 (: أنواع األنشطة عبر اإلنترنت

نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسب اآللي
81% من الموظفين في القطاع الخاص يستخدمون الحاسب اآللي في العمل مرة واحدة في اليوم على األقل خالل األثنى عشر شهرًا 

الماضية. وتبلغ النسبة في المؤسسات الكبيرة إلى 88% و86% للمؤسسات المتوسطة و69% للمؤسسات الصغيرة.



الفصل الثالث 
تقرير مؤشرات المؤسسات التعليمية

تم مسح  194 مؤسسة تعليمية في الدولة. وهذه المؤسسات هي مدارس ابتدائية وثانوية، حكومية وخاصة. حيث 
َمين اثنين تم اختيارهم بشكل عشوائي باإلضافة إلى مقابلة أربعة طالب من  تمت مقابلة المدير المسؤول وُمَعلِّ

مختلف األعمار تم اختيارهم بنفس الطريقة. 



 م�صح تكنولوجيا �الت�صاالت و�ملعلومات لعام 262008

الفصل الثالث:
تقرير مؤشرات المؤسسات التعليمية

نتائج  لتبين  النتائج  تقسيم  تم  فقد  ذلك،  إلى  إضافة  والثانوية.  اإلبتدائية  المدارس  التعليمية  المؤسسات  نتائج  تمثل 
المدارس الحكومية والخاصة.

مدارس لديها مختبرات حاسب آلي
98% من المؤسسات التعليمية لديها مختبر حاسب آلي. ويبلغ معدل عدد الحاسبات اآللية في كل مؤسسة تعليمية 38 جهازًا.

المدارس  المدرسة. و 96% من  آلي لكل مختبر في  40 جهاز حاسب  آلي بمعدل  لديها مختبرات حاسب  الحكومية  المدارس  100% من 
الخاصة لديها مختبرات الحاسب اآللي بمعدل 36 جهاز حاسب آلي لكل مختبر في المدرسة.

نسبة المدارس التي لديها بنية تحتية أساسية لالتصاالت أو خط هاتف
كافة المدارس لديها شكل من أشكال البنى التحتية لالتصاالت.

نسبة المدارس التي لديها اتصال باإلنترنت
93% من المدارس لديها شكل من أشكال االتصال باإلنترنت. وتعتبر خدمة خط المشترك الرقمي هي أكثر أنواع االتصال شيوعًا.

99% من المدارس الحكومية و82% من المدارس الخاصة لديها اتصال باإلنترنت.

شكل ) 23 (: أنواع االتصال باإلنترنت



شكل ) 24 (: أنواع االتصال باإلنترنت
 

تدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
خضع 95% من المعلمين لنوع من أنواع التدريب في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إما كجزء من عملهم الحالي أو من جهة 
عملهم السابقة، أو من خالل بعض الدورات التدريبية الخارجية. وألغراض هذ المسح يعد مؤهل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات كأي 
شهادة مهنية تصدر من جهة معتمدة ومعترف بها كالمعاهد الخاصة أو مؤسسات التعليم العالي أو جهة إصدار الشهادات المهنية.

وبلغت النسبة للمعلمين في المدارس الحكومية 97%. بينما بلغت النسبة للمعلمين في المدارس الخاصة %91.
90% من المعلمين تدربوا على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ألغراض تعليمية. وبلغت النسبة للمعلمين في المدارس 

الحكومية 95%. بينما بلغت النسبة للمعلمين في المدارس الخاصة %81.
المدارس  النسبة للمعلمين في  المعلمين يستخدمون وسائل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ألغراض تعليمية. وبلغت  89% من 

الحكومية 96%. بينما بلغت النسبة للمعلمين في المدارس الخاصة %78.
المدارس  في  للمعلمين  النسبة  وبلغت  التعليمية.  المؤسسات  في  إدارية  ألغراض  اآللية  الحاسبات  يستخدمون  المعلمين  من   %92

الحكومية 93%. بينما بلغت النسبة للمعلمين في المدارس الخاصة %90.

نسبة المعلمين الذين لديهم هاتف متحرك ومن يستخدمون اإلنترنت في المدارس ونسبة الذين لديهم 
بريد إلكتروني ونسبة من يستخدمون البريد اإللكتروني للتواصل مع الطالب.

98% من المعلمين لديهم هاتف متحرك و%71 منهم يستخدمون اإلنترنت في المدرسة و85% من المعلمين لديهم بريد إلكتروني 
شخصي فيما تبلغ نسبة من لديه بريد إلكتروني خاص بالمدرسة للتواصل مع الطالب %25.
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شكل ) 25 (: استخدام المعلمين لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
 

شكل ) 26 (: استخدام المعلمين لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

نسبة الطالب إلى الحاسبات اآللية في المختبرات
هنالك 17 طالب لكل حاسب آلي في مختبرات الحاسبات اآللية في المدارس. وبالنسبة للمدارس الحكومية هنالك 12 طالبًا 

لكل حاسب آلي في مختبرات الحاسب اآللي و28 طالبًا بالنسبة للمدارس الخاصة.



نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت في المدارس
83% من الطالب يستخدمون اإلنترنت في المدارس. وبلغت النسبة للمدارس الحكومية 87%. بينما بلغت النسبة للمدارس الخاصة  

.%80

نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت في المدارس حسب التكرار 
43% من الطالب يستخدمون اإلنترنت في المدارس يقومون بذلك على األقل مرة واحدة يوميًا. و32% يستخدمونه على األقل مرة واحدة 
أسبوعيًا، و7% يستخدمونه على األقل مرة واحدة شهريًا، و 1 ٪ يستخدمونه أقل من مرة في الشهر. كما لوحظ أن 17% من الطالب ال 

يستخدمون اإلنترنت في المدرسة.

شكل ) 27 (: نسبة استخدام اإلنترنت في المدرسة حسب التكرار

شكل ) 28 (: نسبة استخدام اإلنترنت في المدرسة حسب التكرار 

 

نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت بصرف النظر عن المكان 
98% من الطالب يستخدمون اإلنترنت إما في المنزل أو المدرسة أو أماكن أخرى. وإن أكثر األماكن استخدامًا لدخول اإلنترنت هو المنزل 

بنسبة 86% . ويليه المدرسة بنسبة %83 .
وبلغت نسبة طالب المدارس الحكومية الذين يستخدمون اإلنترنت )من أي مكان( 97% وطالب المدارس الخاصة %99 .

استخدام الطالب لإلنترنت حسب نوع النشاط
تبلغ نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت بغرض الترفيه 86% والبحث عن المعلومات 79% وهما من أكثر االستخدامات شيوعًا. 

ويستخدم 59% من الطالب اإلنترنت الستقبال البريد اإللكتروني وإرساله.
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الشكل ) 29 (: استخدام الطالب لإلنترنت حسب نوع النشاط

القطاع الخاص القطاع الحكومي االنشطة الثالثة األكثر ممارسة

85٪ البحث عن المعلومات 88٪ الترفيه النشاط األول

72٪ البحث عن المعلومات 84٪ الترفيه النشاط الثاني

66٪ إرسال واستقبال البريد 
اإللكتروني

52٪ إرسال واستقبال البريد 
اإللكتروني النشاط الثالث

نسبة الطالب الذين لديهم هاتف متحرك وحاسب آلي في المنزل وبريد إلكتروني 
98% من الطالب لديهم حاسب آلي في المنزل، و67% لديهم هاتف متحرك واحد على األقل، و59% لديهم بريد إلكتروني.

الشكل )30 (: نسب التكنولوجيا
 
 



الشكل ) 31 (: نسب التكنولوجيا

نسبة الطالب الذين يستطيعون استخدام الحاسب اآللي والكاميرا الرقمية والذين يستطيعون تصميم 
صفحات اإلنترنت

بإمكان 97% من الطالب استخدام الحاسب اآللي وبإمكان 87% استخدام الهاتف المتحرك و57% يستطيعون استخدام الكاميرا الرقمية 
كما بلغت نسبة من يستطيعون تصميم صفحات اإلنترنت %10 .

الشكل ) 32 (: قدرة استعمال الطالب
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الشكل ) 33 (: قدرة استعمال الطالب

أماكن التعلم على الحاسب اآللي )احتمال تعدد الردود(
بلغت نسبة الطالب الذين تعلموا كيفية استخدام الحاسب اآللي في المدرسة 87%، بينما بلغت نسبة الذين تعلموا كيفية استخدامه 

في المنزل 14%. أما من تعلموا ذلك في أماكن أخرى فبلغت نسبتهم %9.

الشكل ) 34 (: أماكن التعلم على الحاسب اآللي



الشكل ) 35 (: أماكن التعلم على الحاسب اآللي

نسبة المدارس الموصولة بالكهرباء 
بلغت نسبة المدارس الموصولة بالكهرباء في الدولة 100% في العام 2008 حسب اإلحصائيات المقدمة من وزارة التربية والتعليم.

نسبة المدارس التي تستخدم جهاز المذياع ألغراض تعليمية
56% من المدارس لديها جهاز مذياع واحد على األقل يستخدم ألغراض تعليمية. وبلغت النسبة للمدارس الحكومية 62%. بينما بلغت 

النسبة للمدارس الخاصة %47.

نسبة المدارس التي تستخدم جهاز التلفاز ألغراض تعليمية
بلغت نسبة المدارس التي لديها جهاز تلفاز واحد على األقل يستخدم ألغراض تعليمية 91%. وبلغت النسبة للمدارس الحكومية %93. 

بينما بلغت النسبة للمدارس الخاصة %86.



الفصل الرابع
تقرير مؤشرات مؤسسات التعليم العالي

 تم مسح 44 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي كما تم مقابلة المدير
 المسؤول مع معلمّين اثنين تم اختيارهما عشوائيًا. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء

مقابلة مع أربع طالب تم اختيارهم عشوائيًا من مختلف األعمار. 
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الفصل الرابع:
تقرير مؤشرات مؤسسات التعليم العالي

تمثل نتائج مؤسسات التعليم العالي القطاع إجمااًل وتمثل تحديدًا المؤسسات الحكومية 
والخاصة. 

نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها مختبرات الحاسب اآللي
100% من مؤسسات التعليم العالي لديها مختبر حاسب آلي إذ يبلغ متوسط عدد الحاسبات اآللية للمختبرات في كل مؤسسة 280 جهازًا.
وبالنسبة  المدرسة(.  في  المختبرات  في  آلي  حاسب   1398 )بمتوسط  اآللي  الحاسب  مختبرات  لديها  الحكومية  المؤسسات  من   %100

للمؤسسات الخاصة، 100% منها لديها مختبرات الحاسب اآللي )بمتوسط 161 حاسب آلي في المختبرات في المدرسة(.

نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها بنية تحتية أساسية لالتصاالت أو خط هاتف
تبين من خالل المسح أن كافة مؤسسات التعليم العالي لديها شكل من أشكال البنى التحتية لالتصاالت.

نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها اتصال باإلنترنت
100% من مؤسسات التعليم العالي لديها شكل من أشكال االتصال باإلنترنت. وتعتبر خدمة خط المشترك الرقمي هي األكثر شيوعًا.

شكل ) 36 (: نوع االتصال باإلنترنت



واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل ) 37 (: نوع االتصال باإلنترنت

  

تدريب المعلمين على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تم تدريب 98% من المعلمين في مؤسسات التعليم العالي على استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ألغراض تعليمية. وبلغت 

النسبة في المؤسسات الحكومية 100% و98% في المؤسسات الخاصة.
يستخدم 98% من المعلمين في مؤسسات التعليم العالي أدوات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ألغراض تعليمية. وبلغت النسبة 

في المؤسسات الحكومية 100% و98% في الؤسسات الخاصة.
يستخدم 99% من المعلمين في مؤسسات التعليم العالي الحاسبات اآللية ألغراض إدارية. وبلغت النسبة في المؤسسات الحكومية 

100% و%99 في المؤسسات الخاصة.

نسبة المعلمين الذين لديهم هاتف متحرك ومن يستخدمون اإلنترنت في المدارس ونسبة الذين لديهم 
بريد إلكتروني ونسبة من يستخدمون البريد اإللكتروني للتواصل مع الطالب

بريد  لديهم  و%90  العمل  في  اإلنترنت  يستخدمون  و%94  متحرك  هاتف  لديهم  العالي  التعليم  المعلمين في مؤسسات  من   %92
إلكتروني شخصي و72% من المعلمون لديهم بريد إلكتروني خاص بالعمل للتواصل مع الطالب.
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شكل ) 38 (: استخدام المعلمين لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات   

واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل )39(: استخدام المعلمين لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

89



نسبة الطالب إلى الحاسبات اآللية في المختبرات
تبين من خالل المسح أن هناك حاسب آلي لكل ثالثة طالب في مختبر الحاسب اآللي في مؤسسات التعليم العالي. وبلغت 
المؤسسات  واحد في  آلي  لكل حاسب  آلية ونسبة 5 طالب  3 حاسبات  لكل  4 طالب  الحكومية  المؤسسات  النسبة في 

الخاصة.

نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت في المؤسسات التعليمية
يستخدم 86% من الطالب اإلنترنت في المؤسسات التعليمية العليا التي ينتسبون إليها. وبلغت النسبة في المؤسسات الحكومية 

75% و100% في المؤسسات الخاصة.

نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت حسب التكرار
و%12  األقل  على  يوميًا  واحدة  مرة  اإلنترنت  العالي يستخدمون  التعليم  اإلنترنت في مؤسسات  الذين يستخدمون  الطالب  88% من 

يستخدمونه مرة واحدة أسبوعيًا وأقل من 1% يستخدمونه مرة واحدة شهريًا. 
الخاصة. وبلغت  وبلغت نسبة استخدام اإلنترنت مرة واحدة يوميًا على األقل في المؤسسات الحكومية 92% و83% في المؤسسات 
استخدام  نسبة  وبلغت  الخاصة.  المؤسسات  و16% في  الحكومية %8  المؤسسات  أسبوعيًا في  واحدة  مرة  االنترنت  استخدام  نسبة 

االنترنت مرة واحدة شهريًا في المؤسسات الحكومية 0 صفر بالمئة و 1٪ في المؤسسات الخاصة

نسبة الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت بصرف النظر عن المكان )احتمال تعدد الردود(
100% من الطالب الذين شملهم المسح أفادوا أنهم يستخدمون اإلنترنت في المنزل أو المدرسة أو أماكن أخرى. واتضح أن أكثر األماكن 

استخدامًا لدخول اإلنترنت هو المنزل بنسبة 98% ويليها المدرسة بنسبة %86. 
واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل )40(: نسب استخدام الطالب لإلنترنت 

الخاصة الحكومية

٪95 ٪100 الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت من 
المنزل

٪100 ٪75 الطالب الذين يستخدمون اإلنترنت من 
المدرسة

استخدام الطالب لإلنترنت حسب نوع النشاط )احتمال تعدد الردود(
يستخدم 94% من الطالب في مؤسسات التعليم العالي اإلنترنت إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني ويعتبر الترفيه 86% يليه البحث 

عن المعلومات بنسبة 84% من أكثر االستخدامات شيوعًا لإلنترنت.
واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل )41(: نسب الطالب لإلنترنت حسب نوع النشاط 

الخاصة الحكومية ال3 أنشطة األكثر ممارسة

100٪ الترفيه 87٪ البحث عن المعلومت األول

 86٪ إرسال و استقبال البريد
اإللكتروني

 100٪ إرسال و استقبال البريد
اإللكتروني

الثاني

69٪ الترفيه الثالث 81٪ البحث عن المعلومت



 م�صح تكنولوجيا �الت�صاالت و�ملعلومات لعام 402008

نسبة الطالب الذين لديهم هاتف متحرك، حاسب آلي في المنزل، وبريد إلكتروني
100% من الطالب في مؤسسات التعليم العالي لديهم هاتف متحرك واحد على األقل. و100% منهم لديهم حاسب آلي في المنزل و

94% لديهم بريد إلكتروني.

شكل ) 42 (: نسب التكنولوجيا

واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل ) 43 (: نسب التكنولوجيا



نسبة الطالب الذين يستطيعون استخدام الحاسب اآللي والكاميرات الرقمية والذين يستطيعون تصميم 
صفحات اإلنترنت

يستطيع 100% من الطالب استخدام الهاتف المتحرك والحاسب اآللي. ويستطيع 74% استخدام الكاميرا الرقمية و36% تصميم صفحات 
اإلنترنت.

شكل ) 44 (: قدرة الطالب على االستخدام   

واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل ) 45 (: قدرة الطالب على االستخدام
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نسبة توزيع الطالب الذين لديهم دراية باستخدام الحاسب اآللي حسب مصادر تعلمهم: المدرسة أو 
البيت أو غيرها )احتمال تعدد الردود(

تعلم 80% من الطالب كيفية استخدام الحاسب اآللي في المدرسة و68% تعلموا بأنفسهم. كما تعلم 14% منهم استخدام الحاسب 
اآللي من خالل اإللتحاق بالدورات التدريبية المتخصصة.

شكل )46(: أماكن تعلم استخدام الحاسب اآللي 

واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب المؤسسات الحكومية والخاصة التالي:

شكل ) 47 (: أماكن تعلم استخدام الحاسب اآللي 



االتصاالت  بتكنولوجيا  يتعلق  مجال  في  العالي  التعليمي  المستوى  في  الملتحقين  الطالب  نسبة 
والمعلومات حسب الجنس

يلتحق 41% من الطالب في المستوى التعليمي العالي بمجال يتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات )علىسبيل المثال الهندسة 
اإللكترونية/الكهربائية وعلوم الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها(. 66% منهم ذكور و34% إناث. ويعد الحاسب اآللي وأنظمة 
المتعلقة  الدراسية  بالتخصصات  الملتحقين  الطلبة  الدراسية شعبية والتي تمثل 45% من مجموع  التخصصات  أكثر  المعلومات من 

بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
الذكور فيها %70  الحكومية ويمثل  المؤسسات  والمعلومات في  االتصاالت  بتكنولوجيا  تتعلق  إلى مجاالت  الطالب  ينتسب 35% من 

واإلناث %30.
وينتسب 49% من الطالب إلى مجاالت تتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في المؤسسات الخاصة ويمثل الذكور فيها 61% واإلناث 

.%39

نسبة المؤسسات التعليمية الموصولة بالكهرباء
بناًء على المعلومات المتاحة من قبل وزارة التعليم العالي فإن 100% من مؤسسات التعليم العالي في الدولة موصولة بالكهرباء في 

العام 2008.

نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها جهاز مذياع مخصص ألغراض تعليمية
تعليمية.  ألغراض  استخدامه  يتم  األقل  على  واحد  مذياع  لديها جهار  العالي  التعليم  التعليمية في مؤسسات  المؤسسات  12% من 

وبلغت النسبة في المؤسسات الحكومية 0% و13% في المؤسسات الخاصة.

نسبة المؤسسات التعليمية التي لديها جهاز تلفاز ألغراض تعليمية
المؤسسات  النسبة في  األقل يتم استخدامه ألغراض تعليمية. وبلغت  تلفاز واحد على  التعليمية لديها جهاز  المؤسسات  83% من 

الحكومية 75% و84% في المؤسسات الخاصة.



الفصل الخامس
تقرير مؤشرات مؤسسات القطاع الحكومي

تم مسح 154 مؤسسة من مؤسسات القطاع الحكومي وإجراء 
مقابلة مع المدير المسؤول عن كل مؤسسة وستة موظفين تم 

اختيارهم عشوائيًا.
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الفصل الخامس:
 تقرير مؤشرات مؤسسات القطاع الحكومي

تمثل معلومات مؤسسات القطاع الحكومي القطاع بأكمله تم تصنيفها أيضًا لتبين نتائج المؤسسات اإلتحادية وغير اإلتحادية. 

نسبة الموظفين العاملين في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
يعمل 41% من موظفي الحكومة في وظائف تتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتبلغ نسبة المواطنين منهم 65% حيث يعمل 

الذكور أكثر من اإلناث في وظائف تتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
22% من موظفي المؤسسات اإلتحادية يعملون بوظائف تتعلق بتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات، وتبلغ نسبة المواطنين منهم %65. 
بينما 44% من موظفي المؤسسات غير اإلتحادية يعملون بوظائف تتعلق بتكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات، وتبلغ نسبة المواطنين 

منهم %59.

نسبة الموظفين الذين لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تبين من خالل المسح أن حوالي63% من موظفي القطاع الحكومي لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

59% من موظفي المؤسسات اإلتحادية و64% من موظفي المؤسسات غير اإلتحادية  لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلومات.

نسبة الموظفين إلى الحاسب اآللي
لكل ثالثة موظفين في القطاع الحكومي هنالك حاسبان آليان لالستخدام.

لكل موظف في المؤسسات اإلتحادية هنالك حاسب آلي لإلستخدام. ولكل ثالثة موظفين في المؤسسات غير اإلتحادية 
هنالك حاسبان آليان لإلستخدام.

نسبة الحاسبات اآللية المتصلة باإلنترنت 
أظهرت نتائج المسح أن 41% من الحاسبات اآللية في المؤسسات الحكومية موصولة باإلنترنت.

66% من الحاسبات األلية في المؤسسات اإلتحادية و34% من الحاسبات اآللية في المؤسسات غير اإلتحادية موصولة باإلنترنت.

نسبة الوزارات/المؤسسات المتصلة باإلنترنت 
97% من مؤسسات القطاع الحكومي التي شملها المسح لديها خدمة إنترنت.

أفادت 98% من المؤسسات اإلتحادية و97% من المؤسسات غير اإلتحادية بأن لديها خدمة االتصال باإلنترنت.

الشكل ) 48 (: أنواع االتصال باإلنترنت



الشكل ) 49 (: أنواع االتصال باإلنترنت

)Intranet( نسبة الوزارات/المؤسسات التي لديها شبكات داخلية
.)Extranet( و40% لديها شبكات خارجية )Intranet( 52% من مؤسسات القطاع الحكومي لديها شبكات داخلية

63% من المؤسسات اإلتحادية و61% من المؤسسات غير اإلتحادية لديها شبكات داخلية )Intranet( بينما 48% من المؤسسات اإلتحادية 
.)Extranet( و32% من المؤسسات غير اإلتحادية لديها شبكات خارجية

نسبة الوزارات/ المؤسسات التي تستخدم البريد اإللكتروني للمراسالت الرسمية الداخلية والخارجية
البريد   %78 نسبة  تستخدم  فيما  الداخلية  الرسمية  للمراسالت  اإللكتروني  البريد  تستخدم  الحكومي  القطاع  مؤسسات  من   %79

اإللكتروني للمراسالت الرسمية الخارجية.
فيما  الداخلية  الرسمية  للمراسالت  اإللكتروني  البريد  تستخدم  اإلتحادية  غير  المؤسسات  من   %78 و  اإلتحادية  المؤسسات  من   %84

تستخدم 81% من المؤسسات اإلتحادية و78% من المؤسسات غير اإلتحادية البريد اإللكتروني للمراسالت الرسمية الخارجية.

نسبة الوزارات/المؤسسات الموصولة بوزارات ومؤسسات أخرى
50% من مؤسسات القطاع الحكومي موصولة بالوزارات والمؤسسات األخرى عبر شبكة اإلنترنت.

63% من المؤسسات اإلتحادية و45% من المؤسسات غير اإلتحادية موصولة بوزارات ومؤسسات أخرى عبر شبكة اإلنترنت.

نسبة الوزارات/المؤسسات التي توفر خدمات عبر اإلنترنت على مستويات مختلفة 
86% من مؤسسات القطاع الحكومي تقدم خدمات عبر اإلنترنت:

46% تقدم خدمات معلوماتية أساسية عبر اإلنترنت و16% تسمح بتحميل النماذج و14% توفر إمكانية إجراء معامالت إلكترونية.
اإلنترنت و21% تسمح بتحميل  اإلنترنت: 42% تقدم خدمات معلوماتية أساسية عبر  اإلتحادية تقدم خدمات عبر  المؤسسات  95% من 
النماذج و21% توفر إمكانية إجراء معامالت إلكترونية. أما بالنسبة للمؤسسات غير اإلتحادية82% منها تقدم خدمات عبر اإلنترنت: %47 

تقدم خدمات معلوماتية أساسية عبر اإلنترنت و14% تسمح بتحميل النماذج و 11% توفر إمكانية إجراء معامالت إلكترونية.

نسبة الوزارات/المؤسسات التي لديها موقع إلكتروني
. ”.ae“84% من مؤسسات القطاع الحكومي لها مواقع مسجلة تحت اسم النطاق الوطني

و 5% مسجلة تحت اسم  نطاق آخر. بينما 5% منها مستضافة على موقع طرف آخر. و6% فقط من مؤسسات القطاع الحكومي ليس 
لديها تواجد على شبكة اإلنترنت.

االتحاديةغير االتحادية
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شكل ) 50 (: أنواع المواقع االلكترونية
 

شكل ) 51 (: أنواع المواقع االلكترونية

نسبة الوزارات/المؤسسات التي تجمع اإلحصائيات حول رضى العمالء عن خدماتها المقدمة عبر اإلنترنت
66% من مؤسسات القطاع الحكومي تقوم بجمع معلومات عن مستويات رضى العمالء عن خدماتها المقدمة عبر اإلنترنت.

خدماتها  عن  العمالء  رضى  مستويات  عن  معلومات  بجمع  تقوم  اإلتحادية  غير  المؤسسات  من  و%62  اإلتحادية  المؤسسات  من   %74
المقدمة عبر اإلنترنت.

ال

.

.



نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسب اآللي في العمل خالل السنة الماضية 
بلغت نسبة الموظفين الذين يستخدمون الحاسب اآللي في العمل خالل السنة الماضية %93.

93% من موظفي المؤسسات اإلتحادية و94% من موظفي المؤسسات غير اإلتحادية يستخدمون الحاسب اآللي في العمل خالل السنة 
الماضية

نسبة الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت في مكاتبهم
تبلغ نسبة موظفي مؤسسات القطاع الحكومي الذين يستخدمون اإلنترنت في مكاتبهم 89% و80% منهم يستخدمونه يوميًا.

شكل ) 52 (: نسبة استخدام الموظفين لإلنترنت

شكل )53 (: نسبة استخدام الموظفين لإلنترنت

االتحاديةغير االتحادية





الفصل السادس
تقرير مؤشرات قطاع أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

تم إجراء مقابالت مع 403 مؤسسة من مؤسسات تكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات، كما تمت مقابلة المدير المسؤول إضافة إلى 

أربع موظفين تم اختيارهم عشوائيًا من كل مؤسسة. استخدم 
المسح تعريف قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذي 

 .)OECD( طورته منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
حيث ينص تعريف قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بتلك 
المؤسسات التي لديها رموز التصنيف التالية الخاصة بالتصنيف 

:)ISIC Rev     1( القياسي الدولي للصناعات

6420 االتصاالت
7123 تأجير أجهزة ومعدات المكاتب )بما فيها الحاسبات اآللية(

72 الحاسب اآللي واألنشطة ذات الصلة
3000 صناعة المعدات المكتبية والمحاسبية والحاسب اآللي

3130 صناعة األسالك والكابالت المعزولة
3210 صناعة الصمامات اإللكترونية والمكونات اإللكترونية األخرى
3220 صناعة أجهزة إرسال التلفاز والمذياع وأجهزة خط الهاتف 

والبرق
3230 صناعة أجهزة استقبال التلفاز والمذياع وأجهزة تسجيل 

الصوت والفيديو وأجهزة إعادة اإلنتاج والسلع ذات الصلة
3312 صناعة أدوات وأجهزة القياس والتدقيق واالختبار والمالحة 

وغيرها باستثناء أدوات التحكم بعمليات الصناعة
3313 صناعة معدات التحكم بعمليات الصناعة

5151 بيع الحاسبات اآللية ووحداتها الملحقة وبرامجها بالجملة
5152 بيع القطع والمعدات اإللكترونية الخاصة باالتصاالت بالجملة

4.



 م�صح تكنولوجيا �الت�صاالت و�ملعلومات لعام 522008

الفصل السادس:
تقرير مؤشرات قطاع أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

تقدم معلومات قطاع أعمال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات صورة متكامله عن القطاع ككل حيث ثم تصنيفها حسب حجم الشركة 
وفقًا لعدد الموظفين. تشمل مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الصغيرة 10 إلى 49 موظف )تمثل 73% من كافة مؤسسات 
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(، مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات المتوسطة من 50 إلى 249 موظف )تمثل 21% من كافة 
مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(، مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة من 250 موظف أو أكثر )تمثل %6 
من كافة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات(. تم اختيار هذه التصنيفات للتوافق مع المعايير المؤسسة من قبل المنظمات 
الدولية المعنيه بتعريف مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. ولم يتم مسح مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التى 

تشمل أقل من 10 موظفين وفقًا لمعايير التصنيف تلك.

نسبة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي لديها حاسبات آلية
99% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لديها حاسب آلي واحد على األقل.

100% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة لديها حاسب آلي واحد على األقل و99% بالنسبة لمؤسسات تكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات المتوسطة وكذلك 99% بالنسبة لمؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الصغيرة.

نة مثل الهواتف المتحركة وأجهزة التلفاز واألجهزة التي  وألغراض هذا المسح، ال يشمل الحاسب اآللي أجهزة ذات قدرات حوسبية مضمَّ
يتم التحكم بها عن طريق الحاسب اآللي أو الصرافات اآللية.

نسبة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي لديها موقع إلكتروني
92% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات لديها موقع إلكتروني وهذه النسبة أكبر بكثير من النسبة الكلية للقطاع الخاص 

عمومًا والتي تبلغ %83.
92% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة لديها حاسب آلي واحد على األقل و100% بالنسبة لمؤسسات تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات المتوسطة و89% بالنسبة لمؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الصغيرة.

شكل ) 54 (: أنواع المواقع اإللكترونية

'' . ae ''



واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

شكل ) 55 (: أنواع المواقع اإللكترونية

أو   )Intranet( الداخلية  الشبكات  تستخدم  التي  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  مؤسسات  نسبة 
الشبكات المحلية )LAN( أو الشبكات الخارجية )Extranet( )احتمال تعدد الردود(

تستخدم 55% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الشبكات المحلية. يتبعه الشبكات الداخلية بنسبة 36% و26% من 
مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات تستخدم الشبكات الخارجية.

شكل ) 56 (: استخدام تكنولوجيا الشبكات

  

36

اإلنترانت

'' . ae ''
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واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

شكل ) 57 (: استخدام تكنولوجيا الشبكات

نسبة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي تستلم طلبات عبر اإلنترنت  

قامت 16% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بعمليات بيع عبر اإلنترنت. من بين تلك المؤسسات التي تستلم طلباتها 
 )EDIs( عبر اإلنترنت، 85% ميها استلمت طلبات البيع عن طريق مواقعها اإللكترونية و37% عن طريق التبادالت اإللكترونية للبيانات

و11% عن طريق أسواق اإلنترنت المتخصصة.

شكل ) 58 (: طرق استالم الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(  

أسواق



واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

شكل ) 59 (: طرق استالم الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(

 

نسبة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي تقوم بطلبات عبر اإلنترنت
قامت 25% من مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بعمليات شراء عبر اإلنترنت و82% من بين المؤسسات التي قامت بعمليات 

شراء عبر اإلنترنت أتمت المعامالت عبر المواقع اإللكترونية و31% منها عبر التبادالت اإللكترونية للبيانات.

شكل ) 60 (: طرق إجراء الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(  

أسواق

أسواق
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واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

شكل ) 61 (: طرق إجراء الطلبات عبر اإلنترنت )احتمال تعدد الردود(

 

نسبة مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي لديها نفاذ إلى اإلنترنت
99% من المؤسسات لديها شكل من أشكال االتصال باإلنترنت. ومن بين أنواع االتصال المختلفة باإلنترنت تبين أن خدمة خط المشترك 

الرقمي هي أكثر األنواع شيوعًا وتبلغ نسبتها )%70(.

شكل ) 62 (: نوع االتصال باإلنترنت

أسواق



واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

شكل )63 (: نوع االتصال باإلنترنت
 

تعدد  )احتمال  النشاط  نوع  حسب  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  مؤسسات  لدى  اإلنترنت  استخدام 
الردود(

يعد إرسال واستقبال البريد اإللكتروني )94%( والحصول على معلومات عن البضائع والخدمات )85%( أكثر األنشطة التي تقوم بها 
مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات عبر اإلنترنت. 

شكل ) 64 (: أنواع األنشطة عبر اإلنترنت
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واتضح عند مقارنة البيانات نفسها حسب مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة: 

شكل ) 65 (: أنواع األنشطة عبر اإلنترنت
 

نسبة الموظفين في مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الذين يستخدمون اإلنترنت في العمل
97% من الموظفين العاملين في مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يستخدمون اإلنترنت بشكل دوري في العمل.

وبلغت هذه النسبة في مؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الكبيرة )98%( والمتوسطة )97%( والصغيرة )%97 (.



الفصل السابع 
تقرير مؤشرات المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت

تم مسح 144 مركزًا من المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت )PIACs( من مجموع 1400 مركزًا في العام 2008، وتبين أن 
الغالبية العظمى منها هي من فئة مقاهي اإلنترنت. وتمت مقابلة المدير المسؤول عن كل مركز باإلضافة إلى 

موظفين اثنين.
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الفصل السابع
تقرير مؤشرات المراكز العامة للنفاذ إلى االنترنت

فئات المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت
86% من المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت هي من فئة مقاهي اإلنترنت.

شكل ) 66 (: فئات المراكز العامة للنفاذ إلى االنترنت
 

عدد الزوار شهريًا
أظهرت نتائج المسح أن كل مركز من المراكز العامة للنفاذ إلى اإلنترنت يرتاده ما يقارب 57 زائرًا يوميًا أو ما يقارب 1700 زائرًا 

شهريًا.

متوسط الساعات التي يقضيها الفرد في كل زيارة للمركز
يبلغ معدل ما يقضيه كل زائرًا في كل زيارة 1.7 ساعة. 



الفصل الثامن: 
المقارنـــــات الدوليـــــــــــــة
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الفصل الثامن:
المقارنات الدولية

المقارنة
تم مقارنة بيانات مسح تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والبيانات األخرى التي جمعتها الهيئة من القطاع في الدولة، مع 

عدد من الدول واتخاذ تلك البيانات كأساس لتحليل مركز الدولة في قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.
ومن أجل اختيار الدول التي سُتشَمل في عملية المقارنة قامت الهيئة باختيار عدد من المناطق حول العالم إلجراء التحليل. 

وتشمل المناطق التي تم اختيارها الدول العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
كما تم إجراء تقييم ضمن كل من تلك المناطق حول مدى توافر بيانات حول المؤشرات في تللك الدول التي تقع في كل 
منطقة. وكان ذلك ضروريًا إذ أن هنالك تكثر الدول ال تقوم حاليًا بجمع البيانات المتعلقة بـ»المؤشرات األساسية« لتكنولوجيا 
االتصاالت والمعلومات. لذلك تم اختيار دول لديها مجموعات بيانات متوفرة بشكٍل علني وأكثر اكتماالً من بيانات الدول 
المقارنة ليس  المشمولة في  الدول  أن بعض  للمقارنة. علمًا  المعتمدة  بالمؤشرات  يتعلق  األخرى ضمن كل منطقة فيما 

لديها بيانات متوفرة عن كل مؤشر لذلك تم حذفها من تحليل المقارنات المتعلقة بتلك المؤشرات.

النتائج
تشير المعلومات المتوفرة أن:

• دولة اإلمارات العربية المتحدة هي األفضل أداءًا فيما يتعلق بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بين الدول العربية.	
• لّلحاق 	 التقدم  من  مزيد  إلى  حاجة  زالت هنالك  ما  الدولية،  الساحة  على  متقدم  الدولة مستوى  نتائج  تعكس  بينما 

بالدول الرائدة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات مثل دول أوروبا الغربية.
على الرغم من ذلك، إن نسبة النمو الهائلة في التطور الذي حققته الدولة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في السنوات 
األخيرة هو أمر مشجع للغاية ويشير إلى أن الدولة في طريقها لتحقيق مستويات يمكن مقارنتها مع تلك المسجله من 

قبل الدول األعلى مرتبة.
وتوضح األشكال أدناه مركز الدولة مقارنًة مع الدول العربية األخرى وعدد من الدول في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا نسبة 
إلى 10 مؤشرات متوفرة عمومًا في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. تحتل الدولة المركز األول من بين الدول العربية 
الهاتف  لمشتركي  بالنسبة  مقارنتها  تم  التي  الدول  كافة  بين  أيضًا  واألولى  10 مؤشرات  الـ  إلى  نسبة  مقارنتها  تم  التي 
المتحرك لكل 100 نسمة واألولى في نسبة األسر التي لديها هاتف متحرك إذ تعتبر الدولة واحدة من الدول التي توفر تغطية 
شاملة لشبكة الهاتف المتحرك. كما حققت الدولة أداًء جيدًا في نسبة المنازل الموصولة بشبكة اإلنترنت ونسبة المنازل 

التي فيها حاسب آلي شخصي.

شكل ) 67 (: مشتركي االنترنت ) خدمة الناطق العريض الثابت( لكل 100 نسمة



شكل ) 68 (: مشتركي االنترنت ) الخط الثابت ويشمل الخط الهاتفي( لكل 100 نسمة

شكل ) 69 (: خطوط الهاتف الثابت الرئيسية لكل 100 نسمة
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شكل ) 70 (: مشتركي الهاتف المتحرك لكل 100 نسمة 

شكل ) 71 (: عرض نطاق اإلنترنت الدولي لكل نسمة )بيت/الثانية(



شكل ) 72 (: نسبة األسر التي لديها حاسب آلي شخصي

شكل ) 73 (: نسبة المنازل الموصولة بشبكة اإلنترنت
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شكل ) 74 (: تغطية شبكة الهاتف الخلوي )السكان بالنسبة المئوية(

شكل ) 75 (: نسبة األسر التي لديها هاتف خط ثابت

شكل ) 76 (: نسبة األسر التي لديها هاتف خلوي



نتائج أخرى لدراسة المقارنة الدولية
مؤشرات  مختلف  عبر  الدولي  الصعيد  على  للدولة  اإليجابي  األداء  مؤخرًا  المنشورة  الدولية  الدراسات  من  عدد  تؤكد 
تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. إذ تحتل الدولة المركز األول بين كافة الدول العربية في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية  
)Networked Readiness Index Study( للعامين 2007-2008 والمركز الـتاسع والعشرين بين كافة الدول التي تم تقيمها 
والبالغ عددها 127. يقيس مؤشر الجاهزية الشبكية قدرة اقتصاد معين على االنتفاع من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
العالمي  التقرير  في  والمنشورة  العالمي  اإلقتصادي  المنتدى  يصدرها  التي  الدراسة  وتستند  والتطور.  المنافسة  لزيادة 
لتكنولوجيا المعلومات 2007-2008، على البيانات التي جمعتها منظمات مثل االتحاد الدولي لالتصاالت والبنك الدولي واألمم 

المتحدة.
معدالت  من:  لكل  العربية  الدول  بين  من  األول  المركز  الدولة  احتلت  تحليلها،  تم  التي  الفردية  للمؤشرات  وبالنسبة 
الحكومة  رؤية  في  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  وأهمية  الدولي  اإلنترنت  نطاق  عرض  وسعة  اإلنترنت  مستخدمي 
للمستقبل، ومعدالت الحاسبات اآللية الشخصية، واستخدام تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وفعالية الحكومة، ومؤشر 
جاهزية الحكومة اإللكترونية، ومدى تفضيل الحكومة لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والقوانين المتعلقة بتكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات، وعدد خطوط الهاتف.
وعلى الصعيد الدولي، تبين أن الدولة لديها أقل اشتراك شهري لخدمة الهاتف الثابت في المناطق السكنية، كما أن كلفة 

مكالمات الهاتف المتحرك هي األقل أيضًا )إلى جانب مصر، و إيطاليا، وهونغ كونغ(.
وفي دراسة أخرى، تدعى قياس اقتصاد المعلومات، قام االتحاد الدولي لالتصاالت بتطوير مؤشر تطور تكنولوجيا االتصاالت 
والمعلومات حيث يجمع 11 مؤشرًا في مقياس واحد لمعرفة مستوى تطور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في دولة ما. 
ويتم تجزئة المقياس الكلي إلى 3 مؤشرات فرعية توفر نظرة أكثر دقة تتعلق بالنفاذ إلى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

واستخدامها ومهاراتها.
تزويد  تم  الدولة. وقد  واإلقليمي وعلى مستوى  العالمي  المستوى  المقارنة على  بذلك  ُمَمِكَنًة  154 دولة  الدراسة  تشمل 

مؤشرات السنتين 2002 و2007 للتمكن من قياس التقدم الذي تم احرازه مع مرور الوقت.

وتشمل النتائج الرئيسية من هذه الدراسة التالي:
• معدالت انتشار الهاتف المتحرك في الدولة هي األعلى عالميًا إذ تصل إلى 167 لكل 100 نسمة في عام 2007.	
• تصدرت الدولة مؤشر تطور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات متفوقة بذلك على كافة دول مجلس التعاون الخليجي 	

والدول العربية.
• تصدرت الدولة كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في المؤشر الفرعي للبنية التحتية والنفاذ التابع 	

لمؤشر تطور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. ويستند هذا المؤشر الفرعي على 5 مؤشرات وهي: انتشار الخط الثابت 
وانتشار الهاتف المتحرك وعرض نطاق اإلنترنت الدولي لكل مستخدم  ونسبة األسر التي لديها حاسبات آلية ونسبة 

األسر التي لديها نفاذ إلى شبكة اإلنترنت.
• عالوة على ذلك، تصدرت الدولة كافة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في المؤشر الفرعي لالستخدام التابع 	

لمؤشر تطور تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. يستند هذا المؤشر الفرعي على 3 مؤشرات وهي: انتشار مستخدمي 
اإلنترنت وانتشار خدمة النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة وانتشار خدمة النطاق العريض المتحرك.

• كما وسجلت الدولة رابع أعلى نمو في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات بين سنتي 2002 و2007 بين كافة الدول 	
التي تمت دراستها في التقرير والبالغ عددها 154.

• يقوم التقرير بتصنيف كل من الـ 154 دولة في واحدة من أربع مجموعات مستخدمة لوصف مستوى تكنولوجيا االتصاالت 	
والمعلومات في االقتصاد وهي:  المجموعة العليا والمجموعة المرتفعة والمجموعة المتوسطة والمجموعة المنخفضة. 
كانت الدولة ضمن 33 دولة وضعت في أعلى مجموعة وهي أيضًا الدولة العربية الوحيدة وكذلك العضو الوحيد في 
مجلس التعاون الخليجي التي تندرج في هذه المجموعة. أما باقي دول مجلس التعاون الخليجي فكانت موزعة في 

الفئتين المتوسطة والمرتفعة.
• احتلت الدولة المركز السادس عالميًا في مقياس سلة األسعار الخاصة بتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات. يقوم مقياس 	

سلة األسعار بقياس مجموع أسعار الهاتف الثابت لسنة 2008 والهاتف المتحرك وخدمة النطاق العريض عبر الخط الثابت 
األسعار كنسبة من  قلت  وكلما  ما.  لدولة  الشهري  اإلجمالي  القومي  الدخل  الفردي من  النصيب  مئوية من  كنسبة 

النصيب الفردي من الدخل القومي اإلجمالي كلما أصبح ترتيب الدولة أفضل.
• احتلت الدولة المركز الثالث عالميًا فيما يتعلق بسلة األسعار الفرعية الخاصة بالهاتف الثابت والتي تقيس أسعار الهاتف 	

الثابت لسنة 2008 كنسبة مئوية من النصيب الفردي من الدخل القومي اإلجمالي كما احتلت المرتبة السادسة عالميًا 
في سلة السعر الفرعية الخاصة بالهاتف المتحرك.

وفي دراسة أخرى تسمى مسح األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية لسنة 2008 فإن الدولة هي:
• األولى على مستوى الدول العربية من حيث الجاهزية اإللكترونية.	
• الدولة العربية األولى في مؤشر مقياس شبكة اإلنترنت الذى يقيِّم مدى قيام الحكومات بوضع السياسات المتعلقة بالحكومة 	

اإللكترونية وتطبيقاتها وأدواتها وقد احتلت الدولة المرتبة الـ 12 عالميًا في هذا المؤشر.
• خامس أعلى دولة في العالم فيما يتعلق بخدمات المعامالت اإللكترونية عبر اإلنترنت.	
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وفقًا للبيانات الصادرة عن موقعInternet World Stats( 1( فإن نسب انتشار اإلنترنت في الدولة تعتبر مرتفعة عند مقارنتها 
مع عدة مناطق في العالم وهي نسب تشابه تلك في الدول األوروبية كما هو موضح في الجدول أدناه :

شكل ) 77 (: نسبة إنتشار اإلنترنت على حسب االقليم

انتشار اإلنترنت بالنسبة المئوية عدد السكان عام 2008 المنطقة

%48.9 4,621,399 اإلمارات
%5.6 975,330,899 أفريقيا

%17.4 3,780,819,792 آسيا
%48.9 803,903,540 أوروبا
%23.3 196,767,614 الشرق االوسط
%74.4 337,572,949 امريكا الشمالية
%29.9 581,249,892 امريكا الالتينية/ الكاريبي
%60.4 34,384,384 اوقيانوسيا/ استراليا

ا

وبالنسبة لمعدالت انتشار اإلنترنت فإن خدمة )انترنت الخط الهاتفي والنطاق العريض( فاإلمارات هي األعلى في المنطقة

شكل ) 78 (: نسبة إنتشار اإلنترنت في الدول العربية

انتشار اإلنترنت )عدد السكان 
بالنسبة المئوية(

عدد السكان عام 2008 الدولة

%48.9 4,621,399 اإلمارات
%34.8 718,306 البحرين

%1.0 28,221,181 العراق
%18.2 6,198,677 األردن
%34.7 2,596,799 الكويت
%39.5 3,971,941 لبنان
%10.3 3,311,640 عمان
%14.8 2,407,681 قلسطين )الضفة الغربية(
%42.6 824,789 قطر
%22.7 28,146,657 السعودية
%1.4 23,013,376 اليمن

نيلسن  التي نشرتها  تلك  اإلنترنت من  الحصول على معلومات استخدام  تم  لقد   www.internetworldstats.com   )1(
أونالين واالتحاد الدولي لالتصاالت وج ف ك وجهات رقابية محلية ومصادر أخرى موثوق بها. وإن أعداد السكان تستند على 

البيانات المقدمة من مكتب اإلحصاء األمريكي



أجرت المملكة المتحدة دراسة لألسر في عام 2008 مقارنة مع التي أجريت في دولة اإلمارات. ويشير تقييم النتائج إلى وجود 
تشابه في مستويات النفاذ إلى واستخدام اإلنترنت في الدولتين

شكل ) 79 (:مقارنة بعض مؤشرات االنترنت بين اإلمارت و المملكة المتحدة

المملكة المتحدة اإلمارات

%65 %66 األسر التي لديها إنترنت
%56 %57 األسر التي تستخدم خدمة النطاق 

االعريض

%69 %78 تكرار استخدام االنترنت يوميًا

%22 %18
تكرار استخدام االنترنت مرة أسبوعيًا

)ولكن ليس يوميًا(



الفصل التاسع 
األسلــــــــــــــوب والنهـــــــــــج
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الفصل التاسع:
األسلوب والنهج

شكل ) 80 (: األسلوب المستخدم في الدراسة

د

المؤشرات
بحث المسح في مؤشرات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات إليجاد دالالت وإيضاحات عن مدى النفاذ إلى هذه التكنولوجيا 
واستخدامها في الدولة. تماشت المؤشرات المختارة مع مختلف الوكاالت التنظيمية الدولية المتعلقة بتكنولوجيا االتصاالت 

والمعلومات.

أداة الدراسة
تم إعطاء أهمية كبيرة وجهود لتطوير االستبيانات المستخدمة في المسح حيث أن صحة البيانات تعتمد بشكل أساسي 
مختلف  من  المشاركين  مواصفات  االعتبار  بعين  األخذ  مع  االستبيانات  صياغة  تم  منها.  والمقصود  األسئلة  صياغة  على 

القطاعات والحاجة لجعل األسئلة قصيرة وسهلة الفهم.

أخذ العينات ونهج الدراسة
تم أخذ الشرائح السكانية وأطر أخذ العينات من اإلحصاءات السكانية وذلك باالشتراك مع وزارة االقتصاد.

تم تقدير حجم العينات باستخدام أسلوب التمثيل النسبي مع هامش خطأ بنسة 3% ومستوى ثقة بنسبة 95%. تم بعد ذلك إنشاء 
عينات عشوائية استنادًا إلى اإلطار المزود من قبل وزارة اإلقتصاد. كما تم استخدام أفضل الممارسات في الدراسة )على سبيل المثال، 
المتابعة الدقيقة ومراجعة البيانات( للتقليل من أثر أخطاء أخذ العينات. غير أنه ال يمكن التخلص كليًا من الخطأ غير المتعلق بأخذ 
 equal-tailed Jefferey’s prior(  العينات. وتم حساب األخطاء الناتجة عن أخذ العينات في كل نسبة تمثيل باستخدام طريقة جفري

interval method(. وتم حساب األخطاء في مجاميع األرقام النسبية بشكل مماثل.

الرئيسية ألخذ العينات )والتي تم  تم ترتيب المعلومات األساسية التي تم جمعها على مستوى كل إمارة حسب الخطة 
تحديثها في مايو 2008 من قبل وزارة االقتصاد(. 

كانت الشريحة الخاصة الخاضعة للمعاينة مبنية على بعض الخصائص مثل الملكية )لمؤسسات التعليم والتعليم العالي( 
والحجم. ويتم تصنيف أحجام المؤسسات وفقًا إلرشادات وزارة االقتصاد وإرشادات االونكتاد )UNCTAD( إذ يكون للمؤسسات 
الصغيرة من 10 إلى 49 موظف والمؤسسات متوسطة الحجم من 50-249 موظف والمؤسسات كبيرة الحجم من 249 موظف 

وما فوق. وتم استبعاد
المؤسسات الخاصة ومؤسسات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات التي يكون لديها أقل من 10 موظفين من المسح. تتيح 

البيانات التي تم جمعها فرص تحليل أخرى وفقًا لعوامل مختلفة مثل الجنسية والعمر والجنس وغيرها.

المسح الميداني
من  الهاتفية كجزء  المقابالت  استخدام  تم  كما  الدراسة،  في  المستخدم  الرئيسي  األسلوب  لوجه هي  المقابلة وجهًا  إن 
أن  من  وللتأكد  لوجه  الوجه  مقابالت  من  البيانات  صحة  من  للتأكد  المثال  سبيل  )على  البيانات  صحة  من  التأكد  عملية 
الباحثين الميدانيين قد قاموا بإجراء المسح مع المشاركين(. عالوة على ذلك، تم اتخاذ الخطوات التالية لضمان أن الباحثين 
الميدانيين قد فهموا الغرض واألسباب الجوهرية من وراء المسح واالستبيانات والطريقة األمثل التي ينبغي اتباعها إلجراء 

المسح.

نتائج

الدراسة

جمع النتائج

و التقرير عنها
إجراء

الدرسات

تطوير الخطة

التفصيلية 
للدراسة

وضع أسلوب

الدراسة



• تم تدريب الباحثين الميدانيين قبل إجراء المسح الميداني.	
• تم استخدام أول 20 مقابلة في كل دراسة كمسح تجريبي لمعرفة طول فترة المسح وتحديد أية مشاكل محتملة وضمان أن 	

الباحثين الميدانيين قد أجروا المسح بالصورة المالئمة.
• باستثناء المنازل، تم إجراء غالبية المقابالت خالل ساعات العمل. وفي أغلب األحيان تم أخذ المواعيد وإجراء المقابالت في األوقات 	

التي تناسب الشاركين في المسح.


