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 الرقميةبنية التقرير العربي للتنمية 

في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوك الحديثة العهد التحوالت  -الفصل األول 

 المستخدمين على الصعيدين الدولي واإلقليمي

استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 
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 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية -الفصل الثالث 
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في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوك الحديثة العهد التحوالت  -الفصل األول 

 المستخدمين على الصعيدين الدولي واإلقليمي
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في اتجاهات الحديثة العهد التحوالت  -الفصل األول 

التكنولوجيا الرقمية وسلوك المستخدمين على 

 الصعيدين الدولي واإلقليمي
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 دوليا   الرقميةاتجاهات التكنولوجيا في التحوالت 

في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية وسلوك المستخدمين على الحديثة العهد التحوالت 

 الصعيدين الدولي واإلقليمي

 الدوليعلى المستوى  التكنولوجي الرقمي التحولاتجاهات : 

 5الجيل الخامس الالسلكيG 

 ، المتقدمةالبيانات تحليل منهجية 

   وتعليم اآللة االصطناعيالذكاء 

   الالإراديةالحوسبة 

 الحوسبة السحابية 

 السيبرانياألمن شبكة 

 ،الواقع الممتد  ... 
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 التحوالت في سلوك المستخدمين دوليا  

الصعيدين وسلوك المستخدمين على في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية الحديثة العهد التحوالت 

   واإلقليميالدولي 

 الدولي المستوىعلى  االستخدامالتحوالت في 

اإلنترنت استخدام 

   النقّالاستخدام الهاتف 

 االجتماعيوسائط التواصل استخدام 

 التجارة اإللكترونيةاستخدام 
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  2021،العالمي المستوى على اإلنترنت استخدام

 

 

2021المحمول، اتجاهات استخدام الهاتف   

Number of users 4.95 billion  

User penetration 63 percent 

Male users 62 percent 

Female users 57 percent 

Yearly increase of user penetration 6.5 percent 

Average time spent online by Internet users, daily  6 hours and 58 min  

Proportion of users using voice commands/voice search, 

weekly  

24.1 percent 

Proportion of users who watch videos online, weekly 91.9 percent 

Proportion of users who watch videos online for learning 

purposes, weekly 

46.8 percent 

Sources: Digital 2022: Global overview report. Available at https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report 
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 2021اتجاهات استخدام الهاتف المحمول، 

 

 

Source: Digital 2022: Global overview report. Available at https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report 

Mobile broadband connections, yearly increase, 2021 5.4 percent 

Proportion of 4G LTE connections 58 percent 

Proportion of 5G connections 8.1 percent 
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 2021 ،استخدام وسائل التواصل االجتماعي
 

 

Number of active social media users 4.62 billion 

Social media user penetration 58.4 percent 

Social media users, yearly increase of penetration 10.1 percent 

Percentage of Internet users using social media for work 22.9 percent 

Average number of social platforms used, monthly  7.5 

Time spent using social media, daily  2 hours 27 minutes 

Percentage of social media users who are male 53.9 percent 

Percentage of social media users who are female 46.1 percent 

Source: Digital 2022: Global overview report. Available at https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report 
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 (نسبة مئوية)وسائل التواصل االجتماعي حسب الفئة العمرية  ومستخدم

Age groups Total per age group Women  Men  

13-19 13.1 6 7.1 

20-29 32.2 14.1 18.1 

30-39 22.2 10.1 12.1 

40-49 14.4 6.9 7.5 

50-59 9.8 4.9 4.9 

60+ 8.4 4.4 4.0 

Total 100.1 46.4 53.7 

Source : Digital 2022: Global overview report. Available at https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report  
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 التحوالت في االستخدام على المستوى الدولي
  

 
. 

تحوالت كبيرة  تأحدث إذالمشهد الرقمي  (19-كوفيد)الكورونا جائحة  زعزعت

إلى تسريع والتغيير المفاجئ في سلوك المستهلك  ت إلىأد. على مستوى العالم

استمر . اعتماد التكنولوجيا الرقمية بما يتجاوز ما كان متوقعًا قبل انتشار الوباء

 بعدهوما  2021هذا التسارع طوال عام 

.... 
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 التحوالت في االستخدام على المستوى اإلقليمي
  

 
وسلوك المستخدمين على في اتجاهات التكنولوجيا الرقمية الحديثة العهد التحوالت 

 واإلقليميالصعيدين الدولي 

 المستوى اإلقليميعلى  االستخدامالتحوالت في  : 

 التكاليفويُسر النفاذ 

 االجتماعياإلنترنت مصنفون حسب النوع مستخدمو 

الشباباإلنترنت  ستخدموم 

 اإلنترنتالسلوكي واستخدام التحول 

 اإللكترونيةفي التجارة االستخدام  
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 (مئوية نسبة)  2021،العالم من مختلفة مناطق في المحمول الهاتف شبكة تغطية

ICT connectivity per 100 inhabitants 

World Developing 

countries 

Arab States 

Mobile-cellular telephone 

subscriptions 
109.9 105.1 97.5 

Individuals using the Internet 62.5 57.1 66.3 

Fixed-telephone subscriptions 

(landlines) 
11.2 7.2 9.6 

Active mobile-broadband 

subscriptions 
83.2 73.9 66.9 

Fixed broadband subscriptions 

(ADSL) 
16.7 13.0 9.4 

Source: ITU regional global Key ICT indicator aggregates (revised January 2022). Available at https://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Pages/facts/default.aspx 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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 (مئوية نسبة)  2021،العالم من مختلفة مناطق في المحمول الهاتف شبكة تغطية

Region/grouping Population covered by at least a 3G 

mobile network 

Population covered by at least an 

LTE/WiMAX mobile network 

World  95.0 87.6 

Developed countries 98.6 98.6 

Developing 

countries 94.3 85.4 

Least Developed 

Countries (LDCs)  83.2 53.0 

Africa  82.4 49.2 

Americas  95.5 91.5 

Arab States  94.7 69.6 

Asia-Pacific  97.6 96.2 

Europe  98.5 98.7 
Source: ITU regional global Key ICT indicator aggregates (revised January 2022). Available at https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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 (مئوية نسبة) 2020 ،العالم من مختلفة مناطق في الجنسين بين الرقمية الفجوات

Source: ITU regional global Key ICT indicator aggregates (revised January 2022). Available at https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx. 

Region/grouping Men users Women users Digital Gender gap 

World  61.7 56.5 8 

Developed countries 89.0 87.7 1 

Developing countries 56.5 50.1 11 

Least Developed 

Countries (LDCs)  30.5 18.8 38 

Africa  35.4 23.7 33 

Americas  78.3 79.3 1 

Arab States  68.1 56.1 18 

Asia-Pacific  58.7 53.6 9 

Europe  87.0 82.9 5 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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 (نسبة مئوية)األفراد الذين يستخدمون اإلنترنت في المنطقة العربية حسب الجنس 

Source: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, available at https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx . 

Economy name Latest year All individuals Men Women Digital Gender 

Gap * 

Algeria 2018 49.0 55.1 42.9 22 

Bahrain 2020 99.7 99.5 100.0 -1 

Egypt 2020 71.9 73.2 70.5 4 

Kuwait 2020 99.1 99.6 98.3 1 

Morocco 2020 84.1 87.3 81.0 7 

Oman 2020 95.2 94.4 97.2 -3 

Palestine 2019 70.6 72.3 68.9 5 

Qatar 2020 99.7 100.0 99.3 1 

Saudi Arabia 2020 97.9 97.5 98.4 -1 

Sudan 2016 14.1 16.9 11.0 35 

Tunisia 2019 66.7 72.5 61.1 16 

United Arab Emirates 2020 100.0 100.0 100.0 0 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2021/December/IndividualsUsingInternetByGender.xlsx
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  2020المجموعة، / الشباب مقابل إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت حسب المنطقة 

 (نسبة مئوية)

Source: ITU regional global Key ICT indicator aggregates (revised January 2022). Available at https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx. 

Region/grouping 
Prop. of total population 

using the Internet 

Prop. of youth using the 

Internet 

Prop. of the rest of the 

population using the 

Internet 

Africa 29.5 39.6 27.0 

Arab States 62.3 73.2 59.9 

Asia-Pacific 56.2 71.7 53.2 

Europe 84.9 97.2 83.3 

World 59.1 70.8 56.9 

Developed 

countries 
88.3 99.0 87.0 

Developing 

countries 
53.3 67.1 50.6 

LDCs 24.6 34.1 22.2 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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 (نسبة مئوية)استخدام اإلنترنت حسب الفئة العمرية في المنطقة العربية 

Source: The Arab World’s Digital Divide, available at https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/ 

Economy name Proportion of the 18-29 year-old 

population using the Internet 

Proportion of the 60+ year-old 

population using the Internet 

Kuwait 100 80 

Lebanon 99 52 

Jordan 96 48 

Iraq 89 41 

Palestine 95 33 

Libya 88 32 

Tunisia 91 23 

Algeria 93 21 

Morocco 93 16 

Sudan 90 17 

Egypt 90 9 

Yemen 77 4 

https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
https://www.arabbarometer.org/2020/09/the-mena-digital-divide/
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 التحوالت في االستخدام على المستوى اإلقليمي
  

 
تكنولوجيا تبني حقق العالم العربي إنجازات ملحوظة في العامين الماضيين بخصوص 

 :المعلومات واالتصاالت

  وصلت تغطية شبكة الهاتف المحمول في المناطق الريفية والحضرية إلى مستوى يضاهي

مثيله في البلدان المتقدمة؛ وتوجد اختالفات كبيرة بين الدول العربية فيما يتعلق بمعدالت 

 اإلنترنت؛انتشار 

  للمنطقة 18لكنها ال تزال عند  2020الفجوة الرقمية بين الجنسين في عام تقلصت ٪

 ؛العربية، وهي أعلى من المتوسط بالنسبة للبلدان النامية والعالم

  كان النمو في عرض النطاق الترددي لكل مستخدم لإلنترنت في العالم العربي هو األعلى

 ؛بين جميع المناطق بعد الجائحة

 ... 
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 
  

 

 

 

 

استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة  -الفصل الثاني 

 2021-2019العربية، 
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

 المجموعات الخمس

 األطر االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدولية: المجموعة األولى 

 مجاالت سياسات البنية التحتية والبيئة القانونية: المجموعة الثانية 

 مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة: المجموعة الثالثة 

 التحول الرقمي وسياسات االندماج االجتماعي: المجموعة الرابعة 

 السياسات الثقافية واإلعالمية: المجموعة الخامسة 
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

االستراتيجية الرقمية الوطنية واإلقليمية والدولية -1المجموعة   

دور الحكومة والجهات المعنية في النهوض : الرقمية الوطنيةاالستراتيجيات  -1

 أجل التنمية  بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من

 المشاركةواالستراتيجيات والخطط الرقمية في البلدان السياسات 

 واإلقليميالمشاركة الوطنيّة في مبادرات التعاون الدولي  -2

 المعلوماتمتابعة القمة العالمية لمجتمع 

 الرقميخريطة الطريق العالمية بشأن التعاون 

األطر األخرى ذات الصلة 
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

االستراتيجية الرقمية الوطنية واإلقليمية والدولية -1المجموعة   

أغلبية البلدان العربية المشاركة استراتيجيات رقمية شاملة، وجميعها لديها استراتيجيات 

بما فيها استراتيجيات أو خطط للحكومة  ،قطاعية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ولكن لدى عدد محدود منها استراتيجيات للصحة اإللكترونية والتعليم  .اإللكترونية

ومعظم هذه الدول لديها استراتيجيات أو . اإللكترونياإللكتروني والتجارة اإللكترونية والدفع 

تضع الحكومات  ولكن .الذكيةخطط عمل للحزمة العريضة واألمن السيبراني 

الجدول . اآلخريناالستراتيجيات والخطط الرقمية بانخراط ضئيل من أصحاب المصلحة 

 .التالي يلخص وضع الدول المشاركة بما يخص االستراتيجيات والخطط الوطنية
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

البنية األساسية والحوكمة والبيئة القانونيةالسياسات المتعلقة ب -2المجموعة   

 البلد

العام )استراتيجية وطنية رقمية شاملة 

 (الذي اعُتمدت، ُحّدثّت فيه

استراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 (العام الذي اعُتمدت فيه)واالتصاالت 

العام الذي )استراتيجيات أو خطط أخرى 

 المتابعة/وكاالت اإلشراف (اعُتمدت فيه

 األردن

االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 

  2025-2021والخطة التنفيذية 

(2021) 

 السياسة العامة لقطاعات االتصاالت

 (2018)وتكنولوجيا المعلومات والبريد 

 خطة التحول الرقمي لخدمات دائرة

 الجمارك 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 

دائرة الجمارك األردنية 

اإلمارات العربية 

 المتحدة

االستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية 

 لدولة اإلمارات

 االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني

(2019) 

 استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي

(2019) 

 استراتيجية اإلمارات للثورة الصناعية

 (2021)الرابعة 

 االستراتيجية الوطنية لالبتكار المتقدم

(2018) 

 االستراتيجية الوطنية الستقطاب

 (2021)واستبقاء المواهب 

 استراتيجية اإلمارات الستشراف

 (2017)المستقبل 

 استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية

(2018) 

 االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

2030 (2017) 

 وزارة شؤون مجلس الوزراء 

 هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة

 الرقمية 

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 

مجلس اإلمارات للذكاء االصطناعي. 

 الجزائر

 (2019 ،2008) اإللكترونية الجزائر

 تحديث البنى التحتية لقطاع االتصاالت

السلكية والالسلكية والربط بين 

، ضمن الجزائر (2019)القطاعات 

 اإللكترونية

برنامج عصرنة العدالة 

 برنامج عصرنة السلطات المحلية(E-

Gov) 

 عصرنة ورقمنة اإلدارة العمومية على

، 2017)المستوى المحلي والمركزي 

2020) 

 وزارة البريد والمواصالت السلكية

 والالسلكية

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية

 والتهيئة العمرانية

الجمهورية العربية 

 السورية
 ال يوجد

 استراتيجية تقانات االتصاالت

والمعلومات للتنمية االقتصادية 

 (2004)واالجتماعية 

 استراتيجية التحول الرقمي للخدمات

 (2021)الحكومية 

 (2022)استراتيجية األمن السيبراني 

 وزارة االتصاالت والتقانة

 ال يوجد الصومال
 سياسة واستراتيجية تكنولوجيا

 (2019)المعلومات واالتصاالت 

 تطوير تشريعات الجريمة اإللكترونية

استراتيجيات األمن /وسياسات

السيبراني، واستراتيجية الحكومة 

 (2023-2022)اإللكترونية 

وزارة االتصاالت والتكنولوجيا 

 العراق
 األجندة الوطنية الرقمية في

 العراق

 (2018) 2025مبادرة دوم 

 2022-2018خطة التنمية الوطنية  /

 (2018)قطاع النقل واالتصاالت والخزن 

 الخطة االستراتيجية لوزارة االتصاالت

2020-2022 

 ال يوجد
وزارة االتصاالت 

هيئة اإلعالم واالتصاالت 
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 البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -1

 التنظيميةالسوق والبنية هيكلية 

 الخدمةاألساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب نوع البنية 

 واالتصاالتإلى تكنولوجيا المعلومات النفاذ 

بنية اإلنترنت 

 أسماء النطاقإدارة 
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البنية األساسية والحوكمة والبيئة القانونيةالسياسات المتعلقة ب -2المجموعة   

 لحوكمةا -2

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكة المتعددة القطاعات ودور المنظمات غير الحكومية 

حوكمة اإلنترنت 
 

 البيئة القانونية وأمن المعلومات وحماية الخصوصية -3

 والتنظيميةالبيئة القانونية 

 البياناتالخصوصية وحماية 

المعلومات البيانات المفتوحة والنفاذ المفتوح إلى 

 المسيئةمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومنع استخداماتها 

 اإللكترونيةاستخدام المعامالت والوثائق 

أمن اإلنترنت والشبكة 
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أشواطاً كبيرة في البنية األساسية والحوكمة والتشريعات، ال سيما بلدان مجلس  العربية البلدانمعظم قطع 

األساسية والحوكمة والجوانب التشريعية المتعلقة البنية تطوير إلى حاجة ال ما زالتلكن  .التعاون الخليجي

خفض األسعار وتحسين بغية بيئة تنافسية لالتصاالت األساسية، توفير السيبراني، إضاقةً إلى بالفضاء 

الشراكات ، وتوسيع المؤسساتالنفاذ الكلي إلى اإلنترنت لجميع توفير يضاف إلى ذلك ضرورة  .الخدمات

لصياغة  ةالحكوميبين القطاعين العام والخاص والشراكات المتعددة القطاعات والتعاون مع المنظمات غير 

انخراط البلدان العربية في زيادة وهناك حاجة ل. الرقميةالتكنولوجيات لتطوير االستراتيجيات وبناء القدرات 

األطفال من اإلساءة على حماية وبشكل خاص  ،واإلقليميحوكمة اإلنترنت على الصعيدين الوطني 

 .بفعاليةعلى المستوى اإلقليمي العربي لمكافحة الجريمة اإللكترونية التعاون واإلنترنت 
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 الهيئة الناظمة البلد

الخدمات األساسية لتكنولوجيا 

 اإلنترنت الهاتف النّقال المعلومات واالتصاالت

 ،شركة االتصاالت األردنية هيئة تنظيم االتصاالت األردن

الخطوط األرضية، )أورانج 

 ( األلياف البصرية إلى المنزل

 (بيئة تنافسية)

  

منية
ُ
 زين، أورانج، أ

 (بيئة تنافسية)

  

Orange Internet, Mada, VTEL, 

DAMAMAX, JEIS, Al-Nai, TE-

Data, Umniah, Batelco,   

الشركة المصرية األردنية لنقل 

 البيانات 

 (بيئة تنافسية)

 اإلمارات العربية المتحدة 

  

هيئة تنظيم االتصاالت 

تدرا )والحكومة الرقمية 

TDRA) 

  

 اتصاالت، دو

 (  حصرية ثنائية)

  

مشغل واحد + مشغالن اثنان 

لالتصاالت الساتلية يقدم خدمات 

بوابة مركز تحديد مواقع النّقال 

GMPC  

 (بيئة تنافسية)

  

+ مشغالن اثنان لخدمات اإلنترنت 

مشغالن اثنان يقدمان خدمات 

  GMPCبوابة مركز تحديد مواقع 

 (بيئة تنافسية)

  

سلطة ضبط البريد واالتصاالت  الجزائر

 (ARPCE)اإللكترونية 

 اتصاالت الجزائر

 (حصرية)

 الوطنية :مشغلين ثالثة

 ،(أوريدو) الجزائر لالتصاالت

 الجزائر تيليكوم أوبتيموم

  النقال الجزائر اتصاالت ،(جيزي)

 (موبيليس)

 (بيئة تنافسية)

+ جميع مشغلي الهاتف النقال

اتصاالت الجزائر بالنسبة لــــــ 

ADSL وFTTH  وشبكة الهاتف

 الثابت الالسلكي من الجيل الرابع

 (بيئة تنافسية)

الهيئة الناظمة لالتصاالت  الجمهورية العربية السورية

 والبريد

 الشركة السورية لالتصاالت

 (2027حصرية حتى نهاية )

سيريتل، إم تي أن، وفا تيليكوم 

تم منح الترخيص وفي انتظار )

 (اإلطالق التجاري

حصرية ثنائيّة حتى نهاية )

، يتوقع أن تصبح تنافسية 2022

 (2023في بداية عام 

 مقدم خدمات اإلنترنت 25

 (بيئة تنافسية)

 خدمات الهاتف المحمولتُقَدم  وزارة االتصاالت والتكنولوجيا الصومال

واإلنترنت من قبل شركات 

خاصة بينما دور الوزارة 

 الفيدرالية هو التنظيم والرقابة

  

Hormuud, Somtel, Telesom, 

Amtel, Golis, Somnet, 

Somlink, Somafone, 

Naitonlink 

Dalcom, Somaliwireless, 

Hormuud, Somtel, Telesom, 

Amtel, Golis, Somnet, 

Somlink, SON, Sahal Telecom 

الشركة العامة لالتصاالت   لجنة االتصاالت واإلعالم العراق

 والمعلوماتية 

شبكة األلياف البصرية، البنية )

األساسية لالتصاالت بالموجات 

 (الدقيقة

ثالث رخص لشركات الهاتف 

زين العراق، : الجيل الرابع/النقال

 آسياسيل، كورك تيليكوم

 (بيئة تنافسية)

  

شركة من القطاع الخاص تقدم  25 

 خدمات االنترنيت

 (بيئة تنافسية)

 (الهاتف الثابت)ُعمانتل  هيئة تنظيم االتصاالت ُعمان

الهاتف الالسلكي )أوريدو 

 (ثابت

  

ُعمانتل، : ثمانية مشغلين

 أوريدوو، أواصر

 ،(تيو)تيلكوم عمان 

 الربط العربي، الدولية

 العمانية للنطاق العريض،

المداخل لالستثمار، الشركة 

العمانية لالتصاالت المستقبل 

 (فودافون)

 (  بيئة تنافسية) 

، أوريدووُعمانتل، : أربعة مشغلين

أواصر، الشركة العمانية لالتصاالت 

 (فودافون) المستقبل 

 (بيئة تنافسية)
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االستراتيجية الرقمية الوطنية واإلقليمية والدولية -2المجموعة   

المسّجلون /المسّجل البلد ccTLD عدد النطاقات الُعلوية المسّجلة عنوان المسّجل على اإلنترنت 

 وزارة االقتصاد الرقمي والريادة األردن

Ministry of Digital Economy and 

Entrepreneurship   

http://www.dns.jo 4738 (2019).jo ،4763 (2020) ،4915 (2021) 

األردن.  

اإلمارات العربية 

 المتحدة

هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية 

(تدرا)  

Telecommunication and Digital 

Government Regulatory Authority 

(TDRA)   

  

https://tdra.gov.ae/en/aeda/services/

accredited-registrars 

 214,572 (2019) .ae ،220,284 (2020) ،

237,965 (2021) 

(  2021)، 1483( 2020)، 1590( 2019)إمارات .

1427 

مركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني في  الجزائر

 الجزائر

http://www.nic.dz/ .dz (2019 )11285 ،(2020 )12575 ،(2021 )

14073 

43( 2021)، 40( 2020)، 33( 2019)الجزائر .  

الجمهورية العربية 

 السورية

 الهيئة الوطنية لخدمات الشبكات

National Agency of Network Services 

http://nans.gov.sy 10467 (2019) .sy  ،12134 (2020) ،13188 

(2021)  

  124( 2021)، 122( 2020)، 111( 2019)سورية .

 المركز الصومالي لخدمات الشبكة الصومال

Somali Network Information Center 

                                                                       

https://sonic.so/ Not available 

 المعلومات غير متوفرة

 هيئة اإلعالم واالتصاالت  العراق

Communication and Media Commission 

http://www.cmc.iq ال تتوفر المعلومات المطلوبة 

 هيئة تنظيم االتصاالت ُعمان

Communication Regulatory Authority 

(CRA) 

http://www.registry.om, 

www.tra.gov.om 

4336 (2019) .om ،4724 (2020) ،4937 (2021) 

34( 2021)، 39( 2020)، 51( 2019)عمان .  

  

الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسميات  دولة فلسطين

 اإلنترنت

Palestinian National Internet Naming 

Authority (PINNA) 

http://www.pnina.ps 1614 (2019) .ps،1620 (2020) ،1780 (2021) 

11( 2021)، 10( 2020)، 5( 2019)فلسطين .  

 هيئة تنظيم االتصاالت قطر

Communications Regulatory Authority 

(CRA) 

https://www.cra.gov.qa/Services/Dom

ains/Accredited-Registrars 

.qa  (2019 )21718 ،(2020 )23148 ،(2021 )

24405 

540( 2021)، 614( 2020)، 538( 2019)قطر .  

)شبكة الجامعات المصرية  مصر .eg) 

Egyptian Universities Network (.eg) 

(مصر). الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت  

National Telecom Regulatory Authority  

(مصر).  

http://eun.eg 

  

  

https://www.tra.gov.eg 

  

.eg  

دارة أسمــاء نطاقــات اإلنتـرنت إمـركـز  موريتانيا

 NIC Mauritaniaلمــوريتانيا 

 جامعة نواكشوط 

http://www.nic.mr 

  

URL Univ. Nouakchot 

.mr  (2019 )730 ،(2020 )1033 ،(2021 )1097  

93( 2021)، 57( 2020)، 30( 2019)موريتانيا .  

https://tdra.gov.ae/en/aeda/services/accredited-registrars
https://tdra.gov.ae/en/aeda/services/accredited-registrars
https://tdra.gov.ae/en/aeda/services/accredited-registrars
https://tdra.gov.ae/en/aeda/services/accredited-registrars
http://www.nic.dz/
http://nans.gov.sy/
http://www.registry.om/
http://www.tra.gov.om/
http://www.pnina.ps/
http://eun.eg/
http://www.nic.mr/
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مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة -3المجموعة   

 واالتصاالتوقطاع تكنولوجيا المعلومات  االقتصاد الرقمي -1

 واالتصاالتالمؤسسات الحكومية التي تشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالتالفاعلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الجهات 

 البحث والتطوير واالبتكار وتوحيد المقاييس لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت

 التسهيالت الحكومية لريادة األعمال واالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت

 

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء
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مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة -3المجموعة   

 السنة )%(النسبة  الدولة

 2020 1.93 الوسطي العالمي

 وسطي جميع الدول العربية

0.64 2020 

 2016 0.71 األردن

 2020 1.45 اإلمارات

 2017 0.54 الجزائر

 2015 0.02 سورية

   غير متاحة الصومال

 2020 0.04 العراق

 2020 0.37 عمان

 2013 0.45 فلسطين

 2018 53.,0 قطر

 2020 0.96 مصر

 2018 0.01 موريتانيا

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en# 

 نسب إنفاق الدول العربية من ناتجها الوطني على البحث والتطوير



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

مجاالت االقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة -3المجموعة   

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en# 

 واالتصاالتاألثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات  -3

 الوطنيمساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االقتصاد 

 واالتصاالتالتبادل التجاري في منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات 

التبادل التجاري الرقمي 

 واالتصاالتالتوظيف في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

 باستخدام اإلنترنتالتوظيف 
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعي -4المجموعة   

 النفاذ إلى المعلومات والمعارف والتطبيقات والمحتوى على نحو شامل وتمكيني -1

 ل التكاليف، (: النفاذ)الشمولية  والتكيُّفالتوفُر، والتطوير، والقدرة على تحمُّ

 االقتصاديةالتعليم، والترفيه، والمشاركة السياسية، والعائدية (: االستخدام)التمكين 

 

التنمية /أجل التنمية القدرات في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت منبناء  -2

 الرقمية 

برامج التدريب الموجهة 

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعي -4المجموعة   

 

 تواالتصاالتطبيقات تكنولوجيا المعلومات  -3

 اإللكترونيةالحكومة 

 اإللكترونيالتعليم /اإللكترونيالتعلُّم: 

محو األمية 

التعليم االبتدائي والثانوي 

التعليم العالي 

التدريب وغيره من أشكال التعليم 

 الصحة اإللكترونية 

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء
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 2021-2019استعراض وضع مجتمع المعلومات في المنطقة العربية،  -الفصل الثاني 

  

السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعي -4المجموعة   

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء

 
 البلد

  

  

  

  

  

يا مالمح استراتيجيات الحكومة اإللكترونية
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 x     x x x   x   x x لديها خطة تنفيذ1.

 x     x x x   x   x x تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية1.

 x     x x     x   x x تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة1.

 x       x     x   x x تتماشى مع استراتيجية التنمية الرقمية1.

   x       x x       x تؤكد على مبدأ الرقمي أوالً 1.

تركّز على مبدأ الرقمي مفترض ضمناً ومبدأ الرقمي 1.
 مقصود من حيث التصميم ومبدأ النّقال أوالً 

x       x         x x 

   x       x     x   x مرة واحدة فقط( البيانات)تركّز على مبدأ 1.

؛ أو على "عدم استثناء أحد من اإلنترنت"تركّز على 1.
تدابير أخرى لضمان إمكانية نفاذ معظم الفئات 

 الضعيفة إلى الحكومة اإللكترونية

x       x x   x   x x 

تشير بالتحديد إلى المشاركة اإللكترونية والشمول 1.
 أو االنخراط الرقمي /الرقمي و

x       x     x   x x 

تشير بالتحديد إلى استخدام وسائط التواصل 1.
 االجتماعي في الحكومة

x       x         x x 

تشير بالتحديد إلى استخدام تقنيات جديدة من مثل 1.
 الذكاء االصطناعي والبلوكشين والبيانات الضخمة

x       x         x x 

 استراتيجيات الحكومة اإللكترونية
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السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعي -4المجموعة   

 
 البلد

عنوان موقع بوابة الحكومة 
 اإللكترونية

   الخدمات المعلومات

 أدلة قوانين عامة

معلومات 
 ساكنة

نماذج يمكن 
 تفاعلية تنزيلها

  

   نعم نعم نعم نعم نعم نعم http://www.Jordan.gov.jo  األردن 

اإلمارات العربية 
 المتحدة 

https://www.government.a

e 

 ... ... نعم نعم نعم نعم
  

                 الجزائر

الجمهورية 
 العربية السورية

http://www.egov.sy ال نعم نعم نعم نعم نعم 
  

                 الصومال

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم http://www.egs.iq العراق

   نعم نعم نعم ... نعم نعم http://www.oman.om ُعمان

   ال نعم نعم نعم نعم نعم http://www.palestine.ps فلسطين

                 قطر

                 مصر

   كال ... ... نعم نعم نعم http://www.bewaba.mr موريتانيا

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء

 تطبيق الحكومة اإللكترونية

http://www.jordan.gov.jo/
https://www.government.ae/
https://www.government.ae/
http://www.egov.sy/
http://www.egs.iq/
http://www.oman.om/
http://www.palestine.ps/
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االجتماعيالسياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج  -4المجموعة   

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء

 البلد

الدفع 
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عربية  نعم نعم األردن
 إنكليزية

 ... نعم نعم نعم نعم نعم نعم

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

عربية  ... ...
 إنكليزية

 إنستغرام نعم نعم نعم نعم نعم نعم

                     الجزائر

الجمهورية 
العربية 
 السورية

عربية  ال نعم
 إنكليزية

 ... ال ال ال نعم نعم ال

                     الصومال
 ... ال ال ال ال نعم نعم عربية ال ال العراق

 إنستغرام نعم نعم نعم نعم ... نعم نعم ... ... ُعمان

 ال ال ال ال ال ال ال عربية نعم ال فلسطين
                     قطر

                     مصر

عربية  ... ... موريتانيا
 فرنسية

 ... ... ... ... نعم ... ...

المتوفرة على بوابات الحكومة اإللكترونية الخدمات   
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السياسات المتعلقة بالتحول الرقمي واإلدماج االجتماعي -4المجموعة   

 سياسات ذات صلة -نحو تعزيز التحول الرقمي والتنمية االجتماعية 

المعرفة لتشمل معظم المناطق النائية والمحرومة وتوفير الخدمات اإللكترونية /مراكز النفاذتوسيع 

مراكز ومدارس وجامعات افتراضية إنشاء ، والمنزلتكلفة الربط بالحزمة العريضة من خفض ، ووالتدريب

 المحتوى األكاديمي في المدارس والجامعات؛رقمنة  ؛هاوتوسيعتعلم وتدريب مدى الحياة 

، اإللكترونيةالدفع اإللكتروني والمشتريات خدمات فيها ، بما تفاعليةخدمات الحكومة اإللكترونية  جعل

 تطبيقات للهاتف النقّال لتقديم الخدمات العامة؛تطوير و الرئيسية؛السجالت الوطنية رقمنة و

نُُظم اإلدارة الشبكية للمستشفيات ونُُظم إدارة المستحضرات تشمل  اإللكترونيةصياغة استراتيجية للصحة 

 .بُعدالصيدالنية، فضالً عن التطبيب عن 

 

 14++(12خط العمل جيم )األثر االقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .باء
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 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية -الفصل الثالث 

 

 

 

مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة  -الفصل الثالث 

 تنموية
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 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية -الفصل الثالث 

 العالمالرقمية والتنمية المستدامة في لتكنولوجيات ا -1 

 ةالعربيالجميع في بناء مجتمع المعلومات في المنطقة شمول  -2 

  - اإلنترنتالنفاذ إلى  توفر 

 النفاذ سر تكلفةيُ  -  

 المالءمة -  

 الجاهزية -  
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 2021مؤشر اإلنترنت الشامل 

Arab ranking 

(out of 12) 

International 

ranking 

(out of 120) 

Country Score 

(out of 100) 

Difference with 

the previous 

year 

Δ 

12 86 Algeria 58.2 0.0 

3 45 Bahrain 74.7 +1.0 

10 73 Egypt 64.5 +2.7 

9 70 Jordan 66.5 +0.7 

1 28 Kuwait 80.1 +1.4 

11 85 Lebanon 58.8 -3.9 

7 67 Morocco 67.6 +1.5 

6 55 Oman 72.7 +0.9 

2 35 Qatar 78.0 +0.7 

5 56 Saudi Arabia 72.2 -2.1 

8 72 Tunisia 65.8 -1.8 

4 =40 UAE 76.2 +2.0 Economist Intelligence Unit (2021). Inclusive Internet Index, https://theinclusiveinternet.eiu.com/. 
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 بما في ذلك االستخدام والجودة والبنية التحتية والكهرباء، اإلنترنتإلى النفاذ توفر 

Economist Intelligence Unit (2021). Inclusive Internet Index, https://theinclusiveinternet.eiu.com/. 

Arab rank 

(out of 12) 

International 

rank (out of 

120) 

Country Score  

(out of 100) 

Difference 

with last year 

Δ 

12 79 Algeria 58.0 +0.8 

6 =42 Bahrain 72.8 +0.1 

11 70 Egypt 62.4 +1.2 

10 65 Jordan 66.3 +0.8 

3 28 Kuwait 76.7 +1.4 

8 =68 Lebanon 62.6 -0.5 

7 56 Morocco 68.5 +2.0 

4 =39 Oman 73.4 +2.5 

2 18 Qatar 79.0 +3.6 

5 41 Saudi Arabia 73.1 +2.0 

9 67 Tunisia 63.2 +0.8 

1 10 UAE 81.3 +3.6 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 المحلي والمالئم، بما في ذلك المحتوى relevanceالصلة ذات معنى

Economist Intelligence Unit (2021). Inclusive Internet Index, https://theinclusiveinternet.eiu.com/. 

Arab rank 

(out of 12) 

International 

rank  

(out of 120) 

Country Score  

(out of 100) 

Difference with 

last year 

Δ 

12 95 Algeria 56.3 -1.8 

=3 =44 Bahrain 84.3 +0.1 

9 =76 Egypt 69.9 +8.5 

7 65 Jordan 76.7 +2.8 

=3 =44 Kuwait 84.3 +1.6 

11 94 Lebanon 56.4 -20.3 

8 =66 Morocco 76.1 -1.2 

6 53 Oman 82.0 -5.4 

5 50 Qatar 83.0 -3.6 

1 32 Saudi Arabia 87.1 -0.5 

10 =86 Tunisia 60.1 -7.8 

2 39 UAE 85.1 +1.6 



 .مسبق إذن على الحصول غير من منها جزء أي أو المادة هذه طبع أو استخدام إعادة تجوز ال .لإلسكوا محفوظة الطبع حقوق جميع © 

 بما في ذلك معرفة القراءة والكتابة والثقة والسالمة والسياسة، الجاهزية

Economist Intelligence Unit (2021). Inclusive Internet Index, https://theinclusiveinternet.eiu.com/. 

Arab rank 

(out of 12) 

International 

rank  

(out of 120) 

Country Score  

(out of 100) 

Difference with 

last year 

Δ 

11 94 Algeria 53.7 +1.4 

3 32 Bahrain 73.6 -1.4 

7 78 Egypt 61.7 -0.2 

8 86 Jordan 59.0 -3.0 

5 60 Kuwait 66.8 +4.1 

12 113 Lebanon 43.3 -1.8 

10 89 Morocco 55.9 +3.6 

2 13 Oman 80.2 +3.7 

1 1 Qatar 86.7 +0.4 

4 =38 Saudi Arabia 72.9 -1.4 

9 87 Tunisia 57.4 -1.3 

6 67 UAE 65.0 +0.3 
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 مجتمع المعلومات العربي من خالل نظرة تنموية -الفصل الثالث 

 التمكين من خالل التنمية الرقمية -3 

 التنمية الرقمية واالقتصاد الرقمي•

 لتمكين والتنمية المدفوعان بالبياناتا•
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 2021مؤشر اإلنترنت الشامل 

 العربية الدول جميع جاءت بينما ،األول النصف في الخليجي التعاون مجلس دول جاءت•

 الثاني النصف في الخليجية غير
 مؤشر في العالم مستوى على األولى العشرة المراكز إلى عربية دولة أية تصل لم •

  2019 الشامل اإلنترنت
 الصعيد على اإلنترنت إلى الوصول في الجنسين بين الفجوات تضيق من الرغم على•

 و لقطر%  3 بين تتراوح العربية البلدان معظم في الجنسين بين الفجوة فإن ،العالمي

 للسودان % 53
  قدرها بزيادة المنزلية اإلنترنت توصيالت عدد في سنوي تحسن أكبر ثالث الكويت حققت•

28.3% 



 شكرا  


