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 تقديم

يف  اإلتصاالتمسح استخدام تكنولوجيا ادلعلومات و  تصدر نتائج أنحصاءات العامة اإليسر دائرة 
وذلك بطلب ودتويل من وزارة  ،2011عام خالل ، الذي نفذته الدائرة 2010لعام  اإلقتصاديةادلنشآت 
جهةة أل حسب استخدامها اإلقتصاديةادلنشآت ادلسح  غطىوتكنولوجيا ادلعلومات. وقد  اإلتصاالت

توفري بيانات حول استخدام اإلنرتنت والتجارة اإللكرتونية  إىلباإلضافة  اإلتصاالتتكنولوجيا ادلعلومات و 
 وبيانات تفصيلية أخرى.

 يني األشخاص ادلعنمبقابلة و ةيارة شخصية للمنشآت قيام الباحث اإلحصائي بمت رتع البيانات من خالل 
واستيفاء البيانات حسب بنود استمارة ادلسح.  وقد اعتمدت الدائرة يف سحب عينة هذا ادلسح على إطار 

، كما استخدمت أحدث األساليب اإلحصائية يف رتع البيانات وجتهيةها إلبراز 2006تعداد ادلنشآت لعام 
إجياد قاعدة بيانات  إىلباإلضافة  ،يةاإلقتصاداألمهية ادلتةايدة لنشاط تكنولوجيا ادلعلومات داخل ادلنشآت 

ذلذا النشاط لتلبية الطلب ادلتةايد على إحصاءات تكنولوجيا ادلعلومات من قبل ادلؤسسات واجلهات 
ادلهتمة بقضايا حتليل السوق وفعالية التسويق واإلستثمار يف قطاع تكنولوجيا ادلعلومات والسياسات 

 األخرى ذات العالقة.

صلاح هذا ادلسح وختص بالذكر إات العامة أن تقدم شكرها العميق لكل من ساهم يف حصاءإلوتود دائرة ا
وفريق العمل يف  لتعاوهنم البناء يف تةويد الدائرة بالبيانات اإلحصائية ادلطلوبة اإلقتصاديةدارات ادلنشآت إ

.  دمات ادلختلفةوتكنولوجيا ادلعلومات على تعاوهنم البناء يف تقدًن التسهيالت واخل اإلتصاالتوزارة 
من سلططني وباحثني.    ذا القطاعهبوتأمل الدائرة أن تفيد ادلعلومــات الواردة يف هذا التقرير رتيع ادلهتمني 

  .هذا التقرير يف ادلستقبلوتطوير  حتسني إىلن تتلقى أية مالحظات هتدف أكما ويسعدها 
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 التنفيذيالملخص 

يعترب قطاع ادلعلومات واإلتصاالت من أكثر القطاعات أمهية يف إقتصاديات الدول، دلا ذلذا القطاع من 
دور أساسي يف العجلة اإلقتصادية والنمو اإلقتصادي، ومن هنا كان ال بد من إجراء مسح ميداين حول 

، وقد خلص هذا ادلسح إىل إستخدام تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت داخل ادلنشآت اإلقتصادية
 النتائج الرئيسية التالية:

 يف حني كانت النسبة من منشآت القطاع العام يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية،  %99 حوايل
 يف منشآت القطاع اخلاص. 93%

  يف حني كانت النسبة حوايل من منشآت القطاع العام يتوافر لديها خطوط خلوية،  %79حوايل
 طاع اخلاص.يف منشآت الق 75%

  ديناراً  4007متوسط ادلصاريف الشهرية على اخلطوط األرضية يف منشآت القطاع العام بلغ
 ديناراً كان عليه ادلتوسط يف منشآت القطاع اخلاص.  553شهرياً، مقابل 

  ديناراً  1779متوسط ادلصاريف الشهرية على اخلطوط اخللوية يف منشآت القطاع العام بلغ
 .ديناراً شهرياً كان عليه ادلتوسط يف منشآت القطاع اخلاص 741شهرياً، مقابل 

  منها يتوافر  %94رتيع منشآت القطاع العام يتوافر لديها أجهةة حواسيب مكتبية، وحوايل إن
 .لديها أجهةة حواسيب زلمولة

 87% منشآت القطاع اخلاص يتوافر لديها أجهةة حواسيب مكتبية، وحوايل نصفها يتوافر  من
 .هةة حواسيب زلمولةلديها أج

 يف حني كانت النسبة رتيع منشآت القطاع العام تستخدم احلاسوب ألداء أعماذلا اليومية ،
 من منشآت القطاع اخلاص. 82.5%

 97.7% من منشآت القطاع اخلاص اليت تستخدم  %92.8من منشآت القطاع العام و
 .احلاسوب يف أعماذلا اليومية تستخدم التطبيقات الربرلية

 من منشآت القطاع اخلاص يتوفر لديها  %74من منشآت القطاع العام وحوايل  %99 حوايل
 .خدمة اإلنرتنت

  اليت يتوافر  من منشآت القطاع اخلاص %84من منشآت القطاع العام وحوايل  %52حوايل
 .ADSLاك رت عن طريق اإلش هبايتصلون  لديها خدمة اإلنرتنت

 8.5% من  %16.2ة التجارة االلكرتونية، مقابل من منشآت القطاع العام تستخدم خدم
 منشآت القطاع اخلاص.



 

  و 

 

  كانت بينما من منشآت القطاع العام تتعامل مع بوابة احلكومة اإللكرتونية، %89حوايل 
 .%31 حوايل اخلاص دلنشآت القطاع النسبة

  من منشآت القطاع اخلاص تستخدم  %37من منشآت القطاع العام وحوايل  %61حوايل
 .جيا بشكل كثيفالتكنولو 

 ( 99.2منشآت القطاع العام األكثر تعاماًل ومراجعة دلكتب الربيد األردين%) بينما منشآت ،
 .%38.9القطاع اخلاص كانت األقل تعامالً وبنسبة بلغت 

 النسبة كانت بينما والتطوير، البحث على من منشآت القطاع العام تشجع %83وايل ح 
 .%53 حوايل اخلاص دلنشآت القطاع

  ذوي اإلحتياجات اخلاصة العاملني يف منشآت القطاع العام يستخدمون  من %85حوايل
من ذوي اإلحتياجات اخلاصة العاملني يف  %30التكنولوجيا يف أعماذلم اليومية، مقابل حوايل 

  منشآت القطاع اخلاص.
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 عامة عن المسح خلفية .1

  المقدمة 1.1

دلــا لــه مــن أثــر مهــم علــى  قطاعــات اذلامــة يف األردنمــن ال اإلتصــاالتو قطــاع تكنولوجيــا ادلعلومــات  يعتــرب
الذي يساهم يف زيادة الناتج احمللـي  ادلنشآتحياتنا اليومية وعلى أسلوب أدائنا ألعمالنا وخاصة يف قطاع 

 اإلقتصـــاديةوتشـــغيل األيـــدي العاملـــة، كـــذلك يتميـــة هـــذا القطـــاع بتشـــابكه الواســـع مـــع رتيـــع القطاعـــات 
لومـات يف عصـرنا هـذا ع تعـد ادلعلومـة منصـبة علـى شـخص أو مؤسسـة معينـة، وبفضل تقنية ادلع. األخرى

   حيث أصبح بإمكان اجلميع التعلم واالستفادة منها وتطوير نفسه ورلتمعه.

، فقــد مت إجــراء اإلقتصــاديةو  اإلجتماعيــةالبالغــة ذلــذا ادلوضــوع ومــدى تــأثريا يف شــ  ادليــادين  نظــرا ليمهيــةو 
ـــا ادلعلومـــات و مســـح حـــول اســـتخدام تكنولو  لتعـــرف علـــى قطـــاع ل اإلقتصـــادية ادلنشـــآتيف  اإلتصـــاالتجي

إلعطاء صورة واضحة عن أوجـه اسـتخدام هـذا التكنولوجيـا يف و  تكنولوجيا ادلعلومات بشكل أكرب وأوسع
ومــن اجلــدير ذكــرا بــأن يف األردن، والعوائــق الــيت حتــول دون اســتخدامها، وأوجــه اإلنفــاق عليهــا،  ادلنشــآت
 عمال فأكثر.  5اليت تضم  اإلقتصادية منشآتير سوف يعرض نتائج ادلسح للهذا التقر 

 الدراسةأهداف  2.1

 :توفري البيانات التالية إىل اإلقتصادية ادلنشآتيف  اإلتصاالتو سح تكنولوجيا ادلعلومات يهدف م

 )احلاسوب واإلنرتنت(.  اإلتصاالتأوجه استخدام أجهةة تكنولوجيا ادلعلومات و  .1
 اتف )األرضي واخللوي(.خدمات اذل .2
احلاســوب واإلنرتنــت واذلواتــف ) اإلتصــاالتلوجيــا ادلعلومــات و و تكن أوجــه اإلنفــاق علــى خــدمات .3

   .(وخدمات الربيد

 .اإلقتصادية ادلنشآتاخلدمات الربيدية اليت تستخدمها  .4

 العوائق اليت حتول دون استخدام هذا اخلدمات. .5

 .والتجارة اإللكرتونية اإللكرتونيةمع احلكومة  ادلنشآتتوضيح كيفية تعامل هذا  .6

 التعرف على مدى اهتمام ادلنشآت اإلقتصادية بالبحث والتطوير. .7

تــــوفري بيانــــات عــــن ذوي اإلحتياجــــات اخلاصــــة العــــاملني يف ادلنشــــآت اإلقتصــــادية واســــتخدامهم  .8
 لتكنولوجيا ادلعلومات.
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 طار المسحإ 3.1 

، حيث مت 2006 اإلقتصادية منشآتالتعداد العام للاإلطار الذي وفرته نتائج  إىلتستند عينة ادلسح 
العاملة يف أنشطة  ادلنشآتلعاملني واستثين من اإلطار طبقات حسب أعداد ا 5 إىل ادلنشآتتقسيم 

 التعليم ما قبل األساسي والتعليم األساسي والثانوي.
  

 تصميم العينة 4.1 

عترب هذا العينة شلثلة على مستوى ادلملكة، صممت عينة ادلسح بأسلوب ادلعاينة الطبقية العشوائية وت
 منشآتأن بالذكر ومن اجلدير  .األنشطةة موزعة على كافة منشأ 3297بلغ حجم العينة الكلي إذ 

عاماًل فأكثر والبالغ  50القطاع اخلاص اليت تضم  منشآتمنشأة، و  143القطاع العام والبالغ عددها 
 .ذلا مت إجراء مسٍح شاملٍ منشأة قد  907عددها 

 توزيع العينة حسب القطاع والطبقة. (1.1)ويبني اجلدول 

 2010، توزيع عينة المسح حسب القطاع والطبقة :1. 1جدول 
 العدد * القطاع والطبقة

 143 القطاع العام

 3018 القطاع الخاص

1-4  661 

5-9 410 

10-19 424 

20-49 616 

 907 فأكثر 50

 136 ** اإلنشاءاتاع قط

 123  طبقة أوىل

 13 طبقة ثانية

 3297 المجموع العام

 .الطبقة حسب عدد العاملني يف ادلنشأة* 

 ** مت إعتماد تصنيف وزارة األشغال العامة يف تقسيم طبقات ادلنشآت العاملة
 .وذلك حسب عدد العاملني يف ادلنشأة يف قطاع اإلنشاءات 
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 راسةالد مجتمعخصائص  .2

 منشأة( 1833منها ما يعادل ) %69.2منشأة بنجاح،  2650أظهرت نتائج العمل ادليداين أنه مت زيارة 
حسب  ادلنشآتعمال فأقل، وعند توزيع تلك  4منشأة( تضم  817) %30.8عمال فأكثر، و 5تضم 

عام، تعمل يف القطاع ال 0.3منها تعمل يف القطاع اخلاص، مقابل  %99.7قطاع العمل تبني أن 
 .(1.2، الشكل )عمال فأكثر 5اليت تضم  منشآتوسيعرض هذا التقرير نتائج ادلسح لل

 2010حسب فئة عدد العاملين،  اإلقتصادية منشآتلل: التوزيع النسبي 1. 2شكل 

 
 

ذات شركات  هي ادلنشآت من %40.2أن بالحظ ي   ،الكيان القانونيحسب  ادلنشآتوعند توزيع 
كانت تها  فإن نسباحلكومية  ادلنشآت إىللنظر وبا منها شركات تضامن. %30.1مسؤولية زلدودة، و

  .(2.2) الشكل ،%0.3حيث بلغت األدىن 

69.2 

30.8 

 ستسة موظفني فأكثر

 أربعة موظفني فأقل
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 2010، الكيان القانونيحسب  اإلقتصادية منشآتلل: التوزيع النسبي 2. 2شكل 

 
                                                                                                     

توزيع النسبي للمنشآت اإلقتصادية حسب النشاط اإلقتصادي : ال1. 2جدول 
 2010الرئيسي، 

النشاط توزيع ادلنشآت حسب  إىلوبالنظر 
، يالحظ أن حوايل ستسي الرئيسي اإلقتصادي

 اإلقتصادينشاطها  كان  ( ادلنشآت41.1%)
الرئيسي هو جتارة اجلملة والتجةئة، وقد جاءت 

لية يف ادلرتبة التحوي األنشطةادلنشآت العاملة يف 
من رلموع  %27الثانية بنسبة بلغت حوايل 

ادلنشآت، وقد كانت ادلنشآت العاملة يف أنشطة 
، اإلتصاالتتخةين و النقل و ، النشاءات)اال
االستخراجية، واإلدارة  األنشطة، اليةادلوساطة ال

 ما بنيالعامة( األقل انتشارًا إذ تراوحت نسبها 
 (.  1.2، اجلدول )%2.3و 0.2%
 
  

 نسبةال العدد النشاط اإلقتصادي الرئيسي
 0.2 103 استخراجية

 27.1 12711 صناعة حتويلية

 0.0 8 كهرباء وغاز وماء

 1.9 893 انشاءات

 41.1 19270 جتارة اجلملة والتجةئة

 10.6 4956 الفنادق وادلطاعم

 2.3 1092 النقل والتخةين واإلتصاالت

 0.8 369 الوساطة ادلالية

 10.4 4855 األنشطة العقارية  واالجيارية

 3.3 1533 لصحة والعمل اإلجتماعيا

 2.2 1016 األنشطة اخلدمية  واجملتمعية

 0.2 74 اإلدارة العامة

 100.0 46880 المجـمـوع

20.7 

40.2 

30.1 
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، وبلغ ادلتوسط العام دينار 1,025,937بلغ  ادلدفوع لرأس ادلالادلتوسط العام  بأنأظهرت النتائج و 
 . اً موظف 70عدد ادلوظفني رتايل إل
حسب الكيان القانوين كان األعلى يف الشركات ادلسامهة العامة  متوسط رأس ادلال النتائج أن بينتو 

 ادلنشآتجاءت قد و  موظفاً. 191ط عدد موظفني بلغ ومبتوس ،اً دينار  12,339,294مبتوسط بلغ 
علماً بأهنا حازت على أعلى  ،اً دينار  2,443,447 بلغ رأس مال مدفوع مبتوسط يف ادلرتبة الثانيةاحلكومية 

  موظفاً. 388متوسط عدد موظفني إذ بلغ 
إذ  ادلنشآتمن بني  فقد كانت األدىن ،الربح إىل هتدف لهيئات اليت المتوسط رأس ادلال ادلدفوع لأما 
 .يف شركات التوصية البسيطة اً موظف 26بلغ ، أما أدىن متوسط عدد موظفني فقد اً دينار  615بلغ 

كان   القطاع العامفقد بينت النتائج أن  ،ادلنشأةقطاع عمل حسب  ادلدفوع أما متوسط رأس ادلال
، اً دينار  1,014,717القطاع اخلاص  ، بينما بلغ ادلتوسط يفاً دينار  5,029,982حيث بلغ ادلتوسط  ،األعلى

 496توسط ادلاص، حيث بلغ واخل القطاع العامأما متوسط عدد ادلوظفني فقد كان هناك فرق كبري بني 
 موظفاً على التوايل. 68و

كان األعلى يف   الرئيسي اإلقتصاديالنشاط حسب ادلدفوع وأظهرت النتائج أيضًا أن متوسط رأس ادلال 
 العاملة يف ادلنشآت ، أمااً دينار  27,030,000إذ بلغ ادلتوسط الكهرباء والغاز وادلاء  العاملة يف ادلنشآت

 (.   2.2اجلدول ) ،اً دينار  193,235حيث بلغ األدىن هو  فقد كان ادلتوسط اإلجتماعيالصحة والعمل 
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 وقطاع العمليان القانوني للمنشأة ب الكحسسط عدد الموظفين و ومت متوسط رأس المال : 2. 2جدول 
 2010، الرئيسي اإلقتصادي النشاطو 

لبرتول الوطنية وشركة ذلك شركة ا ومن األمثلة على ،قطاع العام ذات كيان قانوين حكوميمنشآت التكون * ليس بالضرورة أن 
 . الكهرباء الوطنية

 

، قطاع العملالكيان القانوني، 
 الرئيسي اإلقتصاديوالنشاط 

 متوسط رأس المال
 )بالدينار األردين(

 متوسط عدد الموظفين

 الكيان القانوني

 31 171,567 منشأة فردية

 37 320,699 شركة تضامن

 100 1,298,247 زلدودةشركة ذات مسؤولية 

 26 105,733 شركة توصية بسيطة

 191 12,339,294 شركة مسامهة عامة

 69 11,490 رتعية تعاونية

 39 615 الربح إىلهيئة ال هتدف 

 372 1,773,126 فرع شركة أجنبية

 388 2,443,447 *حكومية

 96 2,052,871 أخرى

 قطاع العمل

 496 5,029,982 قطاع عام*

 68 1,014,717 اصقطاع خ

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 21 1,486,182 استخراجية

 127 1,083,384 صناعة حتويلية

 652 27,030,000 كهرباء وغاز وماء

 39 453,494 انشاءات

 43 497,525 جتارة اجلملة والتجةئة

 51 1,057,604 الفنادق وادلطاعم

 59 1,744,003 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 105 8,438,573 وساطة ادلاليةال

 57 2,556,136 العقارية  واالجيارية األنشطة

 33 193,235 الصحة والعمل اإلجتماعي

 37 571,322 اخلدمية  واجملتمعية األنشطة

 70 1,025,937 المجمـوع العام
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 اإلتصاالتو  استخدام تكنولوجيا المعلومات .3

نوعي  تغرّي حداث إ إىليؤدي  اإلقتصاديةيف ادلنشآت  اإلتصاالتاستخدام تكنولوجيا ادلعلومات و إن 
باخلربات اليت  العاملنيبتةويد وتكمن أمهية التكنولوجيا  ،يف العملة والكفاءة والفاعلية ة على التميّ يركّ 

 .ويف اجملتمع الذي يعيشون فيهالعملية حيتاجوهنا يف حياهتم 

 استخدام الهاتف  1.3

( من منشآت القطاع العام يتوافر لديها خطوط هاتف أرضية، %99.2بينت النتائج أن الغالبية العظمى )
منها يتوافر  %93فإن حوايل  اخلاص يتوافر لديها خطوط خلوية، أما منشآت القطاعمنها  %79وحوايل 

 (.1.3الشكل )لديها خطوط هاتف أرضية، وحوايل ثالثة أرباعها يتوافر لديها خطوط خلوية، 
 

 حسب توافر الخطوط األرضية والخلوية وقطاع العمل، اإلقتصادية: التوزيع النسبي للمنشآت 1. 3شكل 
2010 

 
ط عدد ــــــــــ، فقد بلغ متوساديةــــــاإلقتص خلوي( يف ادلنشآت ة )أرضي،ـــــــــــوط اذلاتفيـــــاخلطأما بالنسبة لعدد 

 .خطوط 5يف القطاع اخلاص  هاعددمتوسط يف حني أن خطاً،  47طوط األرضية يف القطاع العام اخل
خطاً يف  12مقابل حوايل خطاً،  49بلغ متوسط عددها يف القطاع العام  أما خطوط اذلاتف اخللوي فقد

 (. 2.3الشكل )القطاع اخلاص، 
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 2010، وقطاع العمل نوع الهاتف : متوسط عدد الخطوط الهاتفية حسب2. 3شكل 

 
 4007 على اخلطوط األرضية، فقد بلغ يف منشآت القطاع العام توسط ادلصاريف الشهريةدلأما بالنسبة 

يف منشآت القطاع اخلاص. أما متوسط ادلصاريف الشهرية على اخلطوط  ديناراً  553ابل شهرياً، مق ديناراً 
كان عليه  دينارًا شهريًا  741دينارًا شهرياً، مقابل  1779اخللوية، فقد بلغ يف منشآت القطاع العام 

 (.3.3الشكل )ادلتوسط يف منشآت القطاع اخلاص، 
نوع الخط وقطاع حسب  على الخطوط الهاتفيةبالدينار األردني  ط المصاريف الشهرية: متوس3. 3شكل 

  2010، العمل
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اذلاتفية بشقيها األرضية واخللوية ادلتوافرة لدى منشآت أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط عدد األجهةة و 
يف توافر اذلاتف األرضي  إىلوتشري النتائج  .القطاع اخلاص ادلتوافرة يف منشآتفوق تلك يالقطاع العام 

 حوايل القطاع العام بشكل كبري، حيث بلغ متوسط عدد أجهةة اذلاتف األرضي دلنشآت القطاع العام
أما بالنسبة لتوافر أجهةة  .جهازاً  17 حوايل جهازاً، بينما كان متوسط تلك األجهةة للقطاع اخلاص 228

جهازاً،  47ا يف منشآت القطاع العام حوايل ن متوسط عددهأ إىلاذلاتف اخللوي، فقد أشارت النتائج 
ملحقات اذلواتف   إىلجهازاً. وبالنظر  12وقد بلغ متوسط عددها يف منشآت القطاع اخلاص حوايل 

( 4و 16كالفاكس وادلقاسم، فقد أظهرت النتائج أن متوسط عدد أجهةهتا يف القطاع العام حوايل )
 ( جهازًا على التوايل،1و 2ا يف القطاع اخلاص حوايل )متوسط عدده بلغ يف حني ،جهازًا على التوايل

 (.4.3) الشكل
 

، قطاع العملو  النوع  حسب اإلقتصاديةفي المنشآت الهواتف وملحقاتها أجهزة : متوسط عدد 4. 3شكل 
2010 

 
 

ظهرت النتائج أن أ، فقد الرئيسي اإلقتصاديالنشاط وبرتكية أكرب على القطاع اخلاص من حيث 
اء حصلت على ادلرتبة األوىل من حيث متوسط أعداد أجهةة ادلغاز و الكهرباء و ال العاملة يفادلنشآت 

جهازاً،  234اذلواتف بأنواعها وملحقاهتا إذ بلغ متوسط عدد أجهةة اذلواتف األرضية فيها حوايل 
حظ أن متوسط عدد أجهةة اذلواتف ومن ادلال .جهازاً  102جهةة اذلواتف اخللوية حوايل أومتوسط عدد 
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اإلستخراجية وتلك العاملة يف اإلنشاءات منخفض جداً إذا ما قورن  األنشطةاألرضية يف ادلنشآت ذات 
  (.1.3اجلدول )على التوايل،  جهازاً  (5و 4مع باقي ادلنشآت، إذ بلغ ادلتوسط فيهما حوايل )

النشاط و  النوع  حسب القطاع الخاص منشآت جهزة الهواتف وملحقاتها في أعدد متوسط : 1. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
 الهواتف بأنواعها وملحقاتهاأجهزة 

أجهزة الهاتف 
 األرضي

أجهزة الهاتف 
 الخلوي

فاكس/ أجهزة 
 ارسال المعلومات

 مقاسم

 0.6 0.6 4.7 3.5 استخراجية

 0.8 1.5 15.5 12.5 حتويلية صناعة

 6.4 8.0 101.8 234.4 كهرباء وغاز وماء

 0.5 1.1 19.0 5.0 إنشاءات

 0.8 1.4 11.2 12.8 جتارة اجلملة والتجةئة 

 0.6 1.0 7.8 29.0 الفنادق وادلطاعم

 1.1 4.1 23.2 28.1 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 4.5 6.6 25.0 71.3 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 1.1 1.4 13.2 26.2 ادلشاريع التجارية

 0.8 1.0 2.0 13.2 الصحة والعمل االجتماعي

اخلدمية واجملتمعية  األنشطة
 0.8 0.9 4.9 11.3 والشخصية األخرى اإلجتماعيةو 

 0.9 1.5 12.3 16.5 المتوسط العام



 

11  

 

 وملحقاته الحاسوباستخدام  2.3

منها  %94وحوايل  أجهةة حواسيب مكتبية،منشآت القطاع العام يتوافر لديها رتيع لنتائج أن بينت ا
منها يتوافر لديها  %87فإن حوايل  اخلاص، أما منشآت القطاع زلمولةأجهةة حواسيب يتوافر لديها 

 (.5.3الشكل )، زلمولةأجهةة حواسيب يتوافر لديها  نصفها، وحوايل أجهةة حواسيب مكتبية
 

 وقطاع العمل، الحواسيب المكتبية والمحمولةحسب توافر  اإلقتصادية: التوزيع النسبي للمنشآت 5. 3كل ش
2010 

 

احلواسيب بشقيها ادلكتيب واحملمول ادلتوافرة لدى أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط عدد أجهةة كما و 
احلواسيب توافر  إىلوتشري النتائج  .القطاع اخلاص  منشآتادلتوافرة يفالقطاع العام تفوق تلك  منشآت
 230 حوايل دلنشآت القطاع العام هاالقطاع العام بشكل كبري، حيث بلغ متوسط عدديف  ادلكتبية

أما بالنسبة لتوافر أجهةة  .جهازاً  14 حوايل جهازاً، بينما كان متوسط تلك األجهةة للقطاع اخلاص
 29ن متوسط عددها يف منشآت القطاع العام حوايل أ إىلشارت النتائج أاحلواسيب احملمولة، فقد 

 ملحقات إىل. وبالنظر أجهةة 3جهازاً، وقد بلغ متوسط عددها يف منشآت القطاع اخلاص حوايل 
، فقد أظهرت النتائج أن متوسط عدد أجهةهتا يف القطاع احلواسيب اآللية كأجهةة اخلوادم والطابعات

 1كان متوسط عددها يف القطاع اخلاص حوايل )يف حني   ،( جهازًا على التوايل104و 13العام حوايل )
 (.6.3الشكل ) ( جهازاً على التوايل،5و
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 حسب اإلقتصاديةفي المنشآت  لحقاتهامالحواسيب المكتبية والمحمولة و أجهزة : متوسط عدد 6. 3 شكل
 2010، وقطاع العمل النوع 

 
 
اء حصلت على ادلرتبة األوىل من حيث ادلغاز و الكهرباء و ال العاملة يفظهرت النتائج أن ادلنشآت أو 

 154فيها حوايل  احلواسيب ادلكتبيةبأنواعها إذ بلغ متوسط عدد أجهةة  احلواسيبمتوسط أعداد أجهةة 
متوسط عدد أجهةة ومن ادلالحظ أن  .جهازاً  15حوايل احلواسيب احملمولة جهةة أجهازاً، ومتوسط عدد 

جداً إذا ما قورن مع باقي  اإلستخراجية منخفض األنشطةيف ادلنشآت ذات احلواسيب ادلكتبية واحملمولة 
  (.2.3اجلدول )( جهازاً على التوايل، 1و 2ادلنشآت، إذ بلغ ادلتوسط فيهما حوايل )
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 القطاع الخاص في منشآت يب المكتبية والمحمولة وملحقاتها أجهزة الحواسمتوسط عدد : 2. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و  النوع  حسب

 
حلاسوب ألداء أعماذلم اليومية بشكل كما وأظهرت البيانات أن نسبة ادلوظفني الذين يستخدمون ا

يف منشآت القطاع العام،  %57منتظم يف ادلنشآت اإلقتصادية اليت دتتلك أجهةة حاسوب قد بلغت 
لق باألنشطة اإلقتصادية للمنشآت العاملة يف عيف منشآت القطاع اخلاص. وفيما يت %29مقابل حوايل 

سبة العاملني الذين يستخدمون احلاسوب يف اداء نالقطاع اخلاص اليت دتتلك أجهةة حاسوب، تبني أن 
ادلنشآت  يف% 55.7ادلنشآت العاملة يف قطاع الوساطة ادلالية و يف% 76.6 اعماذلم اليومية قد بلغت

 (.7.3، الشكل )يف النقل والتخةين واإلتصاالتالعاملة 

 
 
 
 
 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
 الحواسيب وملحقاتهاأجهزة 

 الحواسيبأجهزة 
 المكتبية

 الحواسيبأجهزة 
 المحمول

أجهزة 
 الخوادم

 الطابعات

 2.1 0.5 0.9 2.4 استخراجية

 5.4 1.1 2.1 12.2 ويليةصناعة حت

 74.6 6.0 15.2 153.8 كهرباء وغاز وماء

 3.7 0.4 1.9 8.7 إنشاءات

 4.2 1.1 2.3 12.7 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3.4 0.8 1.0 6.3 الفنادق وادلطاعم

 10.0 2.3 8.1 24.4 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 39.9 7.8 9.0 80.2 الوساطة ادلالية

ية واالجيارية وأنشطة العقار  األنشطة
 8.5 1.8 8.1 25.3 ادلشاريع التجارية

 3.6 0.7 0.9 9.5 الصحة والعمل االجتماعي

اخلدمية واجملتمعية  األنشطة
 3.6 1.2 1.4 12.1 والشخصية األخرى اإلجتماعيةو 

 5.2 1.2 2.8 13.8 المتوسط العام
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الحاسوب بشكل منتظم ألداء اعمالهم اليومية داخل المنشآت  نسبة الموظفين الذين يستخدمون: 7. 3شكل  
 2010 اإلقتصادية التي تمتلك أجهزة حاسوب حسب قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي،

 

 %17.5وبينت النتائج أن رتيع منشآت القطاع العام تستخدم احلاسوب ألداء أعماذلا اليومية بيد أن 
من  %60يتضح أن  كما .خدم احلاسوب ألداء أعماذلا اليوميةمن منشآت القطاع اخلاص ال تست

من ادلنشآت العاملة يف الفنادق وادلطاعم ال تستخدم  %36االستخراجية و األنشطةادلنشآت العاملة يف 
العقارية واالجيارية ال  األنشطةمن ادلنشآت العاملة يف % 1.2احلاسوب ألداء أعماذلا اليومية، مقابل 

 (.8.3ألداء أعماذلا، الشكل ) تستخدم احلاسوب
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: النسبة المئوية لمنشآت القطاع الخاص التي ال تستخدم الحاسوب ألداء األعمال اليومية حسب 8. 3شكل 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط 

 
يومية بسبب عدم من منشآت القطاع اخلاص اليت ال تستخدم احلاسوب ألداء أعماذلا ال %87أن  تبنيو 

 .منها ال تستخدمه كوهنا ال تؤمن بفاعلية استخدام احلاسوب %4.2وجود احتياج للحاسوب، مقابل 
أن رتيع ادلنشآت ذات أنشطة اإلنشاءات وتلك العاملة يف النقل والتخةين  وأشارت النتائج إىل

احلاسوب ألداء أعماذلا اليومية  ال تستخدم واالجيارية العقارية األنشطةوادلنشآت العاملة يف  اإلتصاالتو 
اخلدمية واجملتمعية ال تستخدمه بسبب  األنشطةبسبب عدم احلاجة له، يف حني أن رتيع ادلنشآت ذات 

 (.3.3التكلفة العالية، اجلدول )
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سب سبب عدم التي ال تستخدم أجهزة الحاسوب حمنشآت القطاع الخاص ل: النسبة المئوية 3. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و  اإلستخدام

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 السبب لعدم استخدام الحاسوب

التكلفة  المجموع
 عالية نسبياً 

ال تؤمن المنشأة 
بفاعلية استخدام 

 الحاسوب

ال يوجد احتياج 
للحاسوب ألداء 
 األعمال اليومية

تدني الخبرة وعدم 
قدرة الموظفين على 
 استخدام الحاسوب

أسباب 
 أخرى

 60 16.7 16.7 83.3 0.0 0.0 استخراجية

 2786 4.0 14.4 86.6 2.9 8.3 صناعة حتويلية

 28 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 إنشاءات

 3085 11.5 6.0 88.1 6.0 19.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 1785 4.8 12.0 87.6 2.4 7.6 الفنادق وادلطاعم

 133 0.0 20.6 100.0 10.3 20.6 إلتصاالتاالنقل والتخةين و 

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 58 0.0 0.0 100.0 6.9 0.0 ادلشاريع التجارية

 157 0.0 0.0 89.3 10.0 0.8 الصحة والعمل االجتماعي

اخلدمية واجملتمعية  األنشطة
 76 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 والشخصية األخرى اإلجتماعيةو 

 8168 6.9 10.2 87.0 4.2 12.9 المجموع

 

وحول موضوع تقدًن مبادرة توفر األجهةة والتدريب فيما إذا كانت ستشجع من استخدام احلاسوب 
من منشآت القطاع اخلاص،  %85من منشآت القطاع العام وحوايل  %95فقد بني حوايل  ،واإلنرتنت

م احلاسوب واإلنرتنت داخل ادلنشأة، وقد استخداعلى أن تقدًن مبادرة توفري األجهةة والتدريب سيشجع 
من منشآت  %60وادلاء ذلك، مقابل والغاز أكدت رتيع منشآت القطاع اخلاص ذات نشاط الكهرباء 

 (.9.3االستخراجية، الشكل ) األنشطةالقطاع اخلاص العاملة يف 
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تي تعتقد أن تقديم مبادرة توفير األجهزة والتدريب سيشجع ال اإلقتصادية: النسبة المئوية للمنشآت 9. 3شكل 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديوالنشاط  قطاع العملاستخدام الحاسوب واإلنترنت داخل المنشأة حسب 

 

 %92.8من منشآت القطاع العام و %97.7أما بالنسبة الستخدام ادلنشأة للتطبيقات الربرلية، فقد بني 
  .تستخدم التطبيقات الربرليةأهنا ليت تستخدم احلاسوب يف أعماذلا اليومية من منشآت القطاع اخلاص ا

تستخدم  التطبيقات الربرليةمن منشآت القطاع العام اليت تستخدم  %40وقد أظهرت النتائج أن حوايل 
واليت كانت  دارة ادللفات ادلكتبية واألرشفةمنها تستخدم برامج إ %22الربامج احملاسبية، وحوايل 

 (. 10.3الشكل )، تستخدم التطبيقات الربرليةمن منشآت القطاع اخلاص اليت  %15خدمها حوايل تست
 2010، وقطاع العمل البرمجية التطبيقاتحسب  اإلقتصادية منشآتلل: التوزيع النسبي 10. 3شكل 
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أن اللغة العربية فقط  فقد تبنيداخل ادلنشآت،  وحول اللغات ادلستخدمة يف التطبيقات الربرلية
منشآت القطاع العام،  من %14من منشآت القطاع اخلاص وحوايل  %21استخدمت يف حوايل 

القطاع العام منشآت  من %83واستخدمت اللغتان العربية واالصلليةية معًا يف التطبيقات الربرلية حلوايل 
ات اللغ نشآت يف القطاع اخلاصادل من %0.8 نشآت القطاع اخلاص، بينما استخدممن م %69و

 (.11.3، الشكل )األخرى يف التطبيقات الربرلية
 

قطاع حسب اللغات المستخدمة في التطبيقات البرمجية و  اإلقتصادية : التوزيع النسبي للمنشآت11. 3شكل 
 2010، العمل

 
واضح على اللغتني العربية واإلصلليةية معًا يف كما واعتمدت ادلنشآت يف القطاعني العام واخلاص بشكل 

من منشآت القطاع العام اللغتني معاً يف الربامج  %79الربرليات اليت تستخدمها، فقد استخدمت حوايل 
من منشآت  %17استخدمت  يف حني ،من منشآت القطاع اخلاص %64احملاسبية، مقابل حوايل 

، وبلغت نسبة يف برامج احملاسبةاللغة العربية فقط  من منشآت القطاع اخلاص %26القطاع العام، و
يف القطاع  %83واألرشفة حوايل  ادلكتبية ادللفات استخدام اللغتني العربية واإلصلليةية معًا من برامج إدارة

ادلنشآت اليت بلغت نسبة فقد يف القطاع اخلاص، ويف برامج ختطيط ادلوارد البشرية  %78العام وحوايل 
 ، بينما بلغت يف%85القطاع العام حوايل  فيها من منشآتتني العربية واإلصلليةية اللغ استخدمت
 (.    4.3دول )اجل، %69القطاع اخلاص  منشآت
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اللغة  ،البرمجية المستخدمة في المنشآت حسب التطبيقات اإلقتصاديةمنشآت : التوزيع النسبي لل4. 3جدول 
 2010، قطاع العملا و المستخدمة فيه

 التطبيقات البرمجية قطاع العمل
 اللغات المستخدمة في التطبيقات البرمجية

باللغة  المجموع
 العربية

باللغة 
 اإلنجليزية

اللغة العربية 
 واإلنجليزية

لغات 
 أخرى

القطاع 
 العام

 121 0.0 79.3 3.3 17.4 برامج زلاسبة

 103 0.0 82.5 2.9 14.6 ةبرامج إدارة ادللفات ادلكتبية األرشف

 94 0.0 85.1 3.2 11.7 برامج ختطيط موارد بشرية

برامج إدارة قواعد البيانات ادلبيعات/ 
 91 0.0 81.3 3.3 15.4 ادلخةون

 63 0.0 87.3 3.2 9.5 برامج أخرى

القطاع 
 الخاص

 33417 0.6 63.8 9.3 26.3 برامج زلاسبة

 12518 0.8 77.9 7.8 13.5 رشفةبرامج إدارة ادللفات ادلكتبية األ

 12357 1.2 69.0 11.5 18.3 برامج ختطيط موارد بشرية

برامج إدارة قواعد البيانات ادلبيعات/ 
 20340 0.9 70.0 8.6 20.6 ادلخةون

 4404 0.2 78.6 11.1 10.1 برامج أخرى

 
وب وتطبيقاهتا احلديثة ادلنبثقة وفيما يتعلق بتدريب العاملني يف ادلنشآت بشكل مستمر على برامج احلاس

من % 46.6من منشآت القطاع العام تقوم بعملية التدريب، مقابل % 87.8منها، فقد بينت النتائج أن 
 إىلمنشآت القطاع اخلاص اليت تستخدم احلاسوب يف أداء أعماذلا اليومية. وحول ادلعيقات اليت أدت 

يف ادلنشآت  من  %93أن  بنيتسوب وتطبيقاهتا، فقد عدم تدريب العاملني يف ادلنشآت على برامج احلا
، الشكل العاممن منشآت القطاع % 68.8، مقابل عدم احلاجة للتدريبأن السبب هو  اخلاصالقطاع 

(12.3.) 
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برامج  لعدم تدريب الموظفين على الرئيسي حسب السبب اإلقتصاديةللمنشآت : التوزيع النسبي 12 .3شكل 
 2010، قطاع العملو منشآت الالحاسوب وتطبيقاته داخل 

 
 
على برامج احلاسوب  اخلاصعدم تدريب العاملني يف منشآت القطاع  إىلحول األسباب اليت أدت  أما

عدم احلاجة للتدريب هو السبب األكثر أمهية  فقد كان، اإلقتصاديوتطبيقاته حسب نشاط ادلنشأة 
، حيث أن رتيع هذا اإلنشاءاتيف القطاع اخلاص وخصوصًا تلك العاملة يف جلميع ادلنشآت العاملة 

ادلنشآت ال تدرب العاملني فيها على برامج احلاسوب بسبب عدم احلاجة له، أما ادلعيقات ادلالية فقد  
 (.5.3كان السبب األقل أمهية بوجه عام، اجلدول )
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لعدم تدريب الموظفين على برامج  حسب السبب الرئيسي اإلقتصاديةللمنشآت بي : التوزيع النس5. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و الحاسوب وتطبيقاته داخل منشآت القطاع الخاص 

 الرئيسي اإلقتصادي النشاط
 األسباب

 المجموع
 معيقات مالية

عدم الحاجة 
 للتدريب

 أخرى

 30 33.3 66.7 0.0 استخراجية

 6309 3.8 91.0 5.2 ويليةحت

 680 0.0 100.0 0.0 انشاءات

 8147 2.2 93.6 4.2 اجلملة والتجةئةجتارة 

 2295 2.2 94.1 3.7 فنادق ومطاعم

 454 2.6 90.9 6.5 نقل وختةين واتصاالت

 95 23.2 74.3 2.5 وساطة مالية

 2539 2.5 96.2 1.3 العقارية األنشطة

 463 8.4 79.3 12.3 الصحة والعمل االجتماعي

 685 0.6 96.7 2.7 اخلدمية واجملتمعية األنشطة

 21697 2.8 93.0 4.1 المجموع

 
وحول أنواع الشبكات اليت دتتلكها ادلنشآت، فقد أوضحت البيانات أن القطاع العام األكثر امتالكاً 

العام لشبكة  ألنظمة الشبكات بادلقارنة مع منشآت القطاع اخلاص، حيث بلغت نسبة امتالك القطاع
، وبلغت نسبة امتالك شبكة %45.0، بينما كانت النسبة يف القطاع اخلاص %64.9اإلنرتانت 

بلغت نسبة امتالك تلك الشبكة يف القطاع اخلاص  ، يف حني%17.6اإلكسرتانت يف القطاع العام 
 (.   13.3، الشكل )6.7%
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 اإلقتصاديةالشبكات التي تمتلكها المنشآت  حسب أنظمة اإلقتصاديةللمنشآت ة : النسبة المئوي13. 3شكل 
 2010، قطاع العملو 

 
 

الرئيسية، فإن  اإلقتصادية أنظمة الشبكات اليت يستخدمها القطاع اخلاص حسب أنشطته إىلوبالنظر 
، نتااإلنرت  تستخدم اإلتصاالتالنقل والتخةين و  اإلقتصاديمن ادلنشآت اليت نشاطها  %59حوايل 

وأنظمة  %26.8وكانت ادلنشآت اليت نشاطها الوساطة ادلالية األكثر امتالكًا لإلكسرتانت بنسبة 
  WAN، يف حني أن األكثر امتالكًا ألنظمة الشركات العريضة %81.8بنسبة  LANالشبكات احمللية 
 (.6.3، اجلدول )%60بالكهرباء والغاز وادلاء بنسبة  العاملةكانت ادلنشآت 
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  اإلقتصاديةالشبكات التي تمتلكها المنشآت  حسب أنظمة اإلقتصاديةللمنشآت : النسبة المئوية 6. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و في القطاع الخاص 

 
وعند دراسة فيما إذا كانت ادلنشآت دتنح أي مةايا تشجيعية للموظفني الذين ديتلكون مهارات استخدام 

من ادلنشآت اليت تستخدم احلاسوب يف القطاع العام دتنح موظفيها  %40.1تبني أن حوايل  احلاسوب
يتضح أن  كما .من منشآت القطاع اخلاص تلك احلوافة %23.1حوافة سلتلفة، يف حني دتنح حوايل 

من منشآت القطاع العام دتنح موظفيها حوافة  %64من منشآت القطاع اخلاص وحوايل  %75حوايل 
يف القطاع العام موظفيها حوافة  %42من ادلنشآت يف القطاع اخلاص وحوايل  %50ودتنح حوايل  ،مالية

من  %23من منشآت القطاع العام مقابل حوايل  %70إدارية، أما احلوافة التدريبية فقد منحها حوايل 
 (.14.3منشآت القطاع اخلاص، الشكل )

 
 

  

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
 أنظمة الشبكات

 المجموع
 إكسترانت إنترانت

كات أنظمة الشب
 LANالمحلية 

أنظمة الشبكات 
 WANالعريضة 

 أخرى

 40 50.0 25.0 50.0 25.0 25.0 استخراجية

 10709 7.4 22.9 57.0 6.1 43.9 صناعة حتويلية

 5 0.0 60.0 80.0 0.0 40.0 كهرباء وغاز وماء

 883 9.6 6.4 64.9 3.2 43.6 إنشاءات

 17055 9.4 24.4 56.3 4.4 47.6 جتارة اجلملة والتجةئة

 3397 6.1 23.3 48.7 8.4 43.3 الفنادق وادلطاعم

 962 15.1 33.2 61.4 26.5 58.8 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 14.3 46.7 81.8 26.8 39.1 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4836 4.0 24.8 65.1 12.0 39.8 ادلشاريع التجارية

 1377 13.6 12.2 33.9 2.7 47.3 اعيالصحة والعمل االجتم

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 930 1.7 12.7 27.6 1.7 32.1 والشخصية األخرى

 40550 8.1 23.3 56.0 6.7 45.0 المجموع
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، قطاع العملو التي تمنحها للموظفين  حسب الحوافز اإلقتصاديةللمنشآت المئوية  : النسبة14. 3شكل 
2010 

 
 

دلنشآت القطاع اخلاص، تبني أن رتيع  الرئيسي اإلقتصاديالنشاط وعند تفصيل تلك احلوافة حسب 
 واالجيارية العقارية األنشطةمن ادلنشآت ذات  %85االستخراجية وحوايل  األنشطةادلنشآت ذات 

من منشآت الوساطة ادلالية  %71التجارية دتنح موظفيها حوافة مالية، ودتنح حوايل  ادلشاريع نشطةوأ
ادلتعلقة بالصحة والعمل  األنشطةمن ادلنشآت ذات  %68موظفيها حوافة إدارية، ودتنح حوايل 

الكهرباء  ، ومن اجلدير بالذكر أن رتيع ادلنشآت العاملة يف قطاعاالجتماعي موظفيها حوافة تدريبية
 (.7.3، اجلدول )والغاز وادلاء دتنح موظفيها حوافة تدريبية
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التي تمنحها للموظفين  حسب الحوافزفي القطاع الخاص  اإلقتصاديةللمنشآت : النسبة المئوية 7. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و 

 
  استخدام اإلنترنت 3.3

من منشآت القطاع اخلاص  %74من منشآت القطاع العام وحوايل  %99بينت النتائج أن حوايل 
، فقد الرئيسي اإلقتصاديالنشاط اخلاص من حيث وبرتكية أكرب على القطاع  .خدمة اإلنرتنتتستخدم 

رتيعها اء ادلو غاز الو كهرباء ال العاملة يف الوساطة ادلالية وادلنشآت العاملة يفظهرت النتائج أن ادلنشآت أ
العقارية واإلجيارية وأنشطة  األنشطةمن ادلنشآت العاملة يف % 96 هخدمة اإلنرتنت، وتستخدم تستخدم

دلنشآت ذات النشاطات االستخراجية حيث بلغت استخدام يف ا وكانت أدىن نسبةادلشاريع التجارية، 
 (.15.3)، الشكل 40%

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
وافزالح  

 المجموع
 أخرى حوافز تدريبية حوافز إدارية حوافز مالية

 10 0.0 0.0 0.0 100.0 استخراجية

 2338 0.7 25.5 46.2 72.2 صناعة حتويلية

 1 0.0 100.0 0.0 0.0 كهرباء وغاز وماء

 110 0.0 16.7 41.7 83.3 إنشاءات

 4144 0.2 15.3 58.1 81.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 513 1.3 20.1 40.7 49.6 ق وادلطاعمالفناد

 239 4.9 41.6 36.8 50.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 136 0.8 63.9 70.7 83.9 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 1027 0.0 20.8 44.8 84.6 ادلشاريع التجارية

 239 6.5 68.1 12.3 31.4 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  ةاألنشط
 153 2.5 60.6 20.5 50.7 والشخصية األخرى

 8910 0.7 22.6 49.9 74.7 المجموع
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والنشاط  قطاع العملالتي تستخدم خدمة اإلنترنت حسب  اإلقتصادية: النسبة المئوية للمنشآت 15. 3شكل 
 2010الرئيسي،  اإلقتصادي

 
من منشآت  %84من منشآت القطاع العام وحوايل  %52نرتنت، فإن حوايل وحول كيفية االتصال باإل

من منشآت القطاع العام  %62، ويتصل ADSLاك رت القطاع اخلاص يتصلون باإلنرتنت عن طريق اإلش
من منشآت القطاع اخلاص  %9، فيما يتصل حوايل Leased Line ادلؤجرة باإلنرتنت عن طريق اخلطوط

 (.16.3الشكل )،  WIMAX اكرت شاإلباإلنرتنت عن طريق 
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، قطاع العملالتي تستخدم اإلنترنت حسب طرق االتصال و  اإلقتصادية : النسبة المئوية للمنشآت16. 3شكل 
2010 

 
من ادلنشآت اليت تعمل يف الصحة والعمل االجتماعي تتصل باإلنرتنت عن طريق  %97.5يتضح أن و 

ADSLادلنشآت العاملة يف رلال الكهرباء والغاز وادلاء تتصل باإلنرتنت عن طريق اخلطوط من% 40، و 
من ادلنشآت العاملة يف النشاطات االستخراجية تتصل باإلنرتنت  %25، كما وأن Leased Line ادلؤجرة

 العقارية األنشطةمن ادلنشآت العاملة يف  %17، وتتصل حوايل GPRS, WAP عن طريق اخللوي
 (.8.3، اجلدول )WIMAX التجارية باإلنرتنت عن طريق االشرتاك ادلشاريع وأنشطة اريةواالجي
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 2010الرئيسي،  اإلقتصاديتي تستخدم اإلنترنت حسب طرق االتصال والنشاط القطاع الخاص الفي   اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 8. 3جدول 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
البطاقات 

 المدفوعة مسبقاً 
Dial up 

البطاقات 
 المدفوعة مسبقاً 

ADSL 

البطاقات 
 المدفوعة مسبقاً 
WIMAX 

   اإلشتراك  
Dial up 

 اإلشتراك 
ADSL 

 اإلشتراك 
WIMAX 

 ؤجرةخطوط م
Leased 

Line 

 خدمة اإلنترنت عن
 طريق الخلوي

GPRS, WAP 

خدمة 
اإلنترنت 
 مع الغير

 المجموع أخرى

 40 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 استخراجية

 9303 1.2 0.3 1.7 4.7 7.9 89.9 1.4 2.0 1.9 0.4 صناعة حتويلية

 5 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 كهرباء وغاز وماء

 616 1.5 1.5 1.5 6.0 1.5 85.1 3.0 4.5 3.0 1.5 إنشاءات

 14345 3.0 0.1 3.0 8.9 6.3 83.4 0.4 0.6 8.6 0.2 جتارة اجلملة والتجةئة 

 2727 3.0 0.0 2.1 8.4 14.1 86.2 0.2 0.5 5.2 0.0 الفنادق وادلطاعم

 945 12.4 0.0 3.6 26.5 11.1 71.5 0.3 2.4 10.3 0.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 12.3 0.3 2.5 24.7 6.4 76.8 1.6 3.0 7.9 0.0 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4655 5.8 0.9 3.3 4.6 17.2 72.3 1.4 0.0 11.3 1.4 ادلشاريع التجارية

 869 0.1 0.1 0.0 0.4 2.4 97.5 0.0 0.0 3.6 0.0 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 812 0.5 2.2 0.0 4.9 10.5 87.5 0.0 0.0 0.9 0.0 والشخصية األخرى

 34674 3.1 0.4 2.5 7.4 8.8 83.9 0.8 1.0 6.5 0.4 المجموع
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كما وأظهرت البيانات أن نسبة ادلوظفني الذين يستخدمون اإلنرتنت يف ادلنشآت اإلقتصادية اليت دتتلك 
يف منشآت القطاع  %67يف منشآت القطاع العام، مقابل حوايل  %65خطوط إنرتنت قد بلغت حوايل 

لق باألنشطة اإلقتصادية للمنشآت العاملة يف القطاع اخلاص اليت دتتلك خطوط عيما يتاخلاص. وف
يف ادلنشآت العاملة يف % 80 إنرتنت، تبني أن نسبة العاملني الذين يستخدمون اإلنرتنت قد بلغت حوايل

ة، الشكل يف ادلنشآت العاملة يف األنشطة اخلدمية واجملتمعي% 77النقل والتخةين واإلتصاالت وحوايل 
(17.3.) 

: نسبة الموظفين الذين يستخدمون اإلنترنت في المنشآت اإلقتصادية التي تمتلك خدمة اإلنترنت 17. 3شكل 
 2010حسب قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 
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(، فقد VOIPاإلنرتنت )تصال التلفوين عرب أما بالنسبة إلستخدام ادلنشآت اإلقتصادية خلدمات اإل
من  %15من منشآت القطاع العام اليت دتتلك خطوط إنرتنت، وحوايل  %10بينت النتائج أن حوايل 

منشآت القطاع اخلاص اليت دتتلك خطوط إنرتنت تستخدم تلك اخلدمة يف منشآهتا. وبالنظر إىل 
لعاملة يف النقل من ادلنشآت ا %24منشآت القطاع اخلاص حسب نشاطها اإلقتصادي، يتنب أن 

من ادلنشآت العاملة يف االنشطة العقارية واالجيارية تستخدمة خدمة  %23.3، و والتخةين واإلتصاالت
(VOIP ويف ادلقابل فقد أوضحت النتائج عدم وجود أي منشأة عاملة يف الصناعات اإلستخراجية ،)

 (.18.3تستخدم هذا اخلدمة، الشكل )

: النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية التي تستخدم خدمات اإلتصال التلفوني  عبر اإلنترنت 18. 3 شكل
(VOIP ،حسب قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي )2010 
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لديها موقع من منشأت القطاع العام اليت دتتلك خطوط إنرتنت % 97.7وكما أفرزت البيانات أن 
الشبكة العنكبوتية، أما يف منشآت القطاع اخلاص فقد بلغت النسبة  ( علىWebsiteرتوين )إلك

وحول اسم النطاق اخلاص بادلنشأة، فقد بينت النتائج أن معظم منشآت القطاع العام لديها  %.67.5
ولديها موقع  من منشآت القطاع العام اليت دتتلك خطوط إنرتنت% 90.5( بنسبة بلغت JOالنطاق )

من ( %71.9منشآت تقريبًا ) من بني كل أربع ثالث منشآت، بيد أن العنكبوتية إلكرتوين على الشبكة
ولديها موقع إلكرتوين على الشبكة العنكبوتية منشآت القطاع اخلاص اليت دتتلك خطوط إنرتنت 

 .(19.3، الشكل )(Com, Orgالنطاق ) تستخدم

إلقتصادية التي لديها موقع إلكتروني على الشبكة العنكبوتية حسب : النسبة المئوية للمنشآت ا19 .3شكل 
 2010نوع النطاق الخاص بالمنشأة وقطاع العمل، 

 
منشآت  %97ودلعرفة اخلدمات اليت حتصل عليها ادلنشآت من استخدام اإلنرتنت، تبني أن حوايل 

 اليت تستخدم اإلنرتنت اصمن منشآت القطاع اخل %94وحوايل  اليت تستخدم اإلنرتنت القطاع العام
 من منشآت القطاع العام %80وبينت النتائج أن حوايل  .E-mailحتصل على خدمة الربيد اإللكرتوين 

حتصل على  اليت تستخدم اإلنرتنت من منشآت القطاع اخلاص %38وحوايل  اليت تستخدم اإلنرتنت
اليت  آت القطاع اخلاصمن منش %53وخدمات حكومية من خالل بوابة احلكومة اإللكرتونية، 
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من منشآت القطاع  %93للحصول على اخلدمات البنكية، يف حني أن تستخدم اإلنرتنت تستخدمه 
 (.   20.3للبحث على ادلعلومات، الشكل ) هتستخدم اليت تستخدم اإلنرتنت العام

دم اإلنترنت حسب الخدمة التي تحصل عليها التي تستخ اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 20. 3شكل 
 2010، قطاع العملو 

 
، اإلقتصاديأما عن خدمات اإلنرتنت اليت حتصل عليها ادلنشآت يف القطاع اخلاص حسب نشاطها 

من ادلنشآت اليت تعمل يف نشاط اإلنشاءات حتصل على خدمة الربيد اإللكرتوين      %99فإن حوايل 
E-mail من  %56ستفيد حوايل . ويادلنشآت حتصل على خدمات حكومية من تلك %75، وحوايل

ادلنشآت اليت تعمل يف الفنادق وادلطاعم من خدمة التسويق، يف حني أن رتيع ادلنشآت االستخراجية 
 %80وتلك اليت تعمل يف الكهرباء والغاز وادلاء تستخدم اإلنرتنت يف البحث عن ادلعلومات، وحوايل 

من تلك  %51ية تستخدم اإلنرتنت للحصول على اخلدمات البنكية، وحوايل من منشآت الوساطة ادلال
 (.9.3ادلنشآت تستخدمه يف توظيف الكوادر، اجلدول )
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 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالقطاع الخاص التي تستخدم اإلنترنت حسب الخدمة التي تحصل عليها والنشاط في  اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 9. 3جدول 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
خدمة البريد 
       االلكتروني

E-mail 

خدمات حكومية 
من خالل بوابة 

الحكومة 
 االلكترونية

 التسويق
البحث عن 

 المجموع أخرى توظيف كوادر يةخدمات بنك معلومات

 40 0.0 50.0 25.0 100.0 50.0 25.0 75.0 استخراجية

 9303 0.9 26.1 53.1 86.3 43.7 30.6 96.6 صناعة حتويلية

 5 0.0 40.0 20.0 100.0 20.0 20.0 80.0 كهرباء وغاز وماء

 616 0.0 16.4 20.9 95.5 16.4 74.6 98.5 إنشاءات

 14345 0.4 35.5 53.6 85.8 41.7 36.2 93.5 جتارة اجلملة والتجةئة 

 2727 1.6 32.4 53.2 91.6 56.4 29.5 92.1 الفنادق وادلطاعم

 945 4.1 39.4 65.9 81.0 52.0 48.2 93.2 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 1.6 50.5 80.3 88.8 52.3 43.8 97.8 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4655 7.8 48.4 61.3 91.1 35.7 53.8 96.4 شاريع التجاريةادل

 869 0.0 40.7 31.0 81.9 6.0 62.4 94.3 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 812 0.5 11.0 13.8 95.4 8.2 11.0 45.8 والشخصية األخرى

 34674 1.7 34.0 53.0 87.3 40.9 37.7 93.6 المجموع
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 وباساحلأجهةة  تستخدماإلجراءات ادلتخذة من قبل ادلنشآت اإلقتصادية اليت ومن خالل البحث يف 
زتاية أجهةهتا ومعلوماهتا من القرصنة بسبب استخدام اإلنرتنت، أظهرت ألداء أعماذلا اليومية من أجل 

ألداء أعماذلا اليومية  اسوباحلأجهةة  تستخدماليت  من منشآت القطاع العام %99النتائج أن حوايل 
تستخدم اذلا اليومية ألداء أعم تستخدم أجهةة احلاسوباليت  من منشآت القطاع اخلاص %87وحوايل 

تستخدم أجهةة اليت  العاممن منشآت القطاع  %84، وAnti-virusالربامج ادلضادة للفريوسات 
 تستخدم أجهةة احلاسوباليت  من منشآت القطاع اخلاص %40وحوايل  ألداء أعماذلا اليومية احلاسوب

  (.21.3، الشكل )Firewall تستخدم أجهةة/ برامج اجلدار الناري ألداء أعماذلا اليومية

حسب  ألداء أعمالها اليومية حاسوبالأجهزة  تستخدمالتي  اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 21. 3 شكل
 2010، قطاع العملاإلجراءات المتخذة للحماية من القرصنة و 

 
 تستخدم أجهةة احلاسوباليت نشآت القطاع اخلاص عن اإلجراءات ادلتخذة من قبل م وبتفصيل أكرب

، تبني أن رتيع ادلنشآت اليت حلماية أجهةهتا ومعلوماهتا من القرصنة وتتخذ اجراءاتألداء أعماذلا اليومية 
تعمل يف أنشطة )االستخراجية، والكهرباء والغاز وادلاء، والوساطة ادلالية( تستخدم الربامج ادلضادة 

 وأنشطة واالجيارية العقارية األنشطةمن منشآت  %97 ، يف حني أن حوايلAnti-virusللفريوسات 
من ادلنشآت اليت تعمل يف الكهرباء والغاز  %80التجارية تستخدم نفس الربامج، وتستخدم  ادلشاريع

 اإلتصاالتو  والتخةين من منشآت النقل %63من منشآت الوساطة ادلالية، وحوايل  %67وادلاء، وحوايل 
 (.10.3، اجلدول )Firewall يالنار  اجلدار برامج/ أجهةة
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 قطاع عام

 قطاع خاص
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تستخدم أجهزة الحاسوب ألداء التي القطاع الخاص في  اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 10. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديحسب اإلجراءات المتخذة للحماية من القرصنة والنشاط  مالها اليوميةأع

 
عدم استخدام ادلنشآت خلدمة اإلنرتنت، فقد أوضحت رتيع منشآت  وأما عن السبب/ األسباب وراء

رنة مع  القطاع العام اليت ال تستخدم خدمة اإلنرتنت أهنا ال تستخدمه بسبب عدم احلاجة له بادلقا
من منشآت القطاع اخلاص، وكانت الكلفة العالية وعدم الثقة باألمان نتيجة الستخدام اإلنرتنت  89%

من ادلنشآت اخلاصة بأمهية استخدامه،  %5من منشآت القطاع اخلاص، بينما ع تؤمن  %7سبباً حلوايل 
 (.22.3الشكل )

 
 
 
 
 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
البرامج المضادة 

للفيروسات 
Anti-virus 

أجهزة/ برامج 
الجدار الناري 

Firewall 
 المجموع أخرى

 40 0.0 50.0 100.0 استخراجية

 9922 0.1 41.0 90.1 صناعة حتويلية

 5 0.0 80.0 100.0 كهرباء وغاز وماء

 865 0.0 35.1 70.2 إنشاءات

 16182 0.4 37.5 84.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3169 2.0 31.9 84.5 الفنادق وادلطاعم

 949 6.3 62.5 97.3 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 8.0 67.3 100.0 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4788 1.8 55.1 96.9 ادلشاريع التجارية

 1375 1.2 20.3 62.0 االجتماعي الصحة والعمل

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 930 0.4 19.0 85.3 والشخصية األخرى

 38581 0.9 39.9 86.6 المجموع



 

36  

 

التي ال تستخدم اإلنترنت حسب سبب عدم االستخدام  اإلقتصادية للمنشآتوية : النسبة المئ22. 3شكل 
 2010، قطاع العملو 

 
للقطاع اخلاص،  الرئيسي اإلقتصاديالنشاط وبتوضيح أكرب ألسباب عدم استخدام اإلنرتنت على نطاق 

ان سبب من ادلنشآت اليت تعمل يف نشاط الصحة والعمل االجتماعي ك %1.3أن  فقد بينت النتائج
وكان  ،باإلنرتنت لالتصال( Hardware) الالزمة يجهةةل العالية تكلفةالعدم استخدامها لإلنرتنت 

 %10أن حوايل  إىلوتشري النتائج  .من تلك ادلنشآت %11ارتفاع تكلفة خدمة اإلنرتنت سببًا حلوايل 
دم معرفة ادلوظفني يف  من ادلنشآت اليت تعمل يف الصناعات التحويلية ع تستخدم اإلنرتنت بسبب ع

من ادلنشآت اليت تعمل يف جتارة اجلملة والتجةئة ال تستخدمه  %3كيفية استخدام اإلنرتنت، وأن حوايل 
من  %12بسبب عدم الثقة بسرعة وكفاءة خدمة اإلنرتنت ادلقدمة من قبل ادلةودين، وع تؤمن حوايل 

 د أن رتيع ادلنشآت اليت تعمل يف نشاط النقلمنشآت الصناعات التحويلية بأمهية استخدام اإلنرتنت، بي
 األنشطةوتلك العاملة يف  واالجيارية العقارية األنشطةوادلنشآت اليت تعمل يف  اإلتصاالتو  والتخةين

ال يوجد احتياج الستخدام اإلنرتنت ألداء أعماذلا اليومية، وليس هناك ثقة باألمان اخلدمية واجملتمعية 
، اجلدول من ادلنشآت اليت تعمل يف الصحة والعمل االجتماعي %27حلوايل نتيجة استخدام اإلنرتنت 

(11.3.) 
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تكلفة األجهةة الالزمة 
Hardware 

لالتصال باإلنرتنت 
 عالية

تكلفة خدمة اإلنرتنت 
 عالية

عدم معرفة ادلوظفني يف 
كيفية استخدام 

 اإلنرتنت

عدم الثقة بسرعة وكفاءة 
خدمة اإلنرتنت ادلقدمة 

 من قبل ادلةودين

ال تؤمن ادلنشأة بأمهية 
 استخدام اإلنرتنت

ال يوجد احتياج 
الستخدام اإلنرتنت يف 
ادلنشأة ألداء األعمال 

 اليومية

عدم الثقة باألمان نتيجة 
 استخدام اإلنرتنت

 قطاع عام قطاع خاص
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 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالقطاع الخاص التي ال تستخدم اإلنترنت حسب سبب عدم االستخدام والنشاط في  اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 11. 3جدول 

 الرئيسي ياإلقتصادالنشاط 

تكلفة األجهزة 
الالزمة 

(Hardware )
لالتصال باإلنترنت 

 عالية

تكلفة خدمة 
 اإلنترنت عالية

عدم معرفة الموظفين 
في كيفية استخدام 

 اإلنترنت

عدم الثقة بسرعة 
وكفاءة خدمة 

اإلنترنت المقدمة من 
 قبل المزودين

ال تؤمن المنشأة 
بأهمية استخدام 

 اإلنترنت

ال يوجد احتياج 
ستخدام اإلنترنت ال

في المنشأة ألداء 
 األعمال اليومية

عدم الثقة باألمان 
نتيجة استخدام 

 اإلنترنت
 المجموع

 619 6.9 77.6 12.2 0.0 10.0 5.3 0.9 صناعة حتويلية

 248 0.0 92.6 3.7 0.0 0.0 3.7 0.0 إنشاءات

 1837 3.3 97.5 4.1 3.3 6.1 6.1 0.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 442 9.7 88.8 9.7 0.0 0.0 11.2 0.0 وادلطاعم الفنادق

 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 134 0.0 100.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 ادلشاريع التجارية

 505 27.4 64.6 0.2 0.0 0.0 10.8 1.3 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  طةاألنش
 118 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 والشخصية األخرى

 3907 7.3 89.0 5.2 1.5 4.6 6.6 0.3 المجموع
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 التجارة اإللكترونيةاستخدام  4.3

خدمة التجارة  ستخدمت اليت تستخدم اإلنرتنت القطاع العام من منشآت %8.5 أن ادلسح أظهرت نتائج
ما النتائج على أ .نرتنتتستخدم خدمة اإلاليت القطاع اخلاص  من منشآت %16.2مقابل ، ونيةااللكرت 
الكهرباء وادلاء والغاز يف القطاع اخلاص فقد احتلت ادلنشآت اليت تعمل يف  اإلقتصادية األنشطةمستوى 

ل يف النقل والتخةين ، وجاء يف ادلرتبة الثانية ادلنشآت اليت تعم%40ادلرتبة األوىل بنسبة بلغت حوايل 
اخلدمية واجملتمعية  األنشطة، أما بالنسبة للمنشآت اليت تعمل يف %30بنسبة بلغت حوايل  اإلتصاالتو 

  .(23.3، الشكل )%0.5خرية بنسبة بلغت يف ادلرتبة األ تفقد جاء

 

التجارة االلكترونية في عمليات البيع والشراء  التي تستخدم اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 23. 3شكل 
 2010، اإلقتصاديوالنشاط  قطاع العملحسب  هاداخل

أبرز  أظهرت النتائج بأن ،التجارة االلكرتونية عدم استخدام إىلوعند البحث يف األسباب اليت أدت 
ال تستخدم   اليت من ادلنشآت  واخلاص العام نيالقطاع يفالتجارة االلكرتونية  أسباب عدم استخدام
 %43.2) كان عدم اديان ادلنشآت بأمهية التجارة االلكرتونية إذ بلغت النسبالتجارة االلكرتونية  

( لكل منهما على التوايل، وعند دراسة تلك االسباب يف منشآت القطاع اخلاص حسب %37.5و
علومات هو األكثر ، يتضح أن سبب عدم الشعور باألمان واخلوف من تسريب ادلاإلقتصادية األنشطة
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يف منشآت  %73.5اخلدمية واجملتمعية و األنشطةيف ادلنشآت ذات  %74.8شيوعًا إذ بلغت نسبته 
 (.12.3كما يوضح اجلدول)،  نشاط اإلنشاءات

تستخدم التجارة اإللكترونية في عمليات البيع ال التي  اإلقتصادية للمنشآتالنسبة المئوية : 12 .3جدول 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العملو  السبب حسب والشراء

الرئيسي والنشاط قطاع العمل  

 معرفة عدم
 المنشأة
 بماهية
 التجارة

 اإللكترونية

 عدم
 الشعور
 باألمان
 والخوف

 من
 تسريب
 معلومات
 خاصة

 الثقة ضعف
 على بالقدرة

 اتحاج تلبية
 في المنشأة

والشراء البيع  

 معرفة عدم
 في الموظفين
 كيفية
 التعامل

 االلكتروني

 توفر عدم
 امكانية
 للدفع

 االلكتروني
آمن بشكل  

 المنشأة تؤمن ال
 التجارة بأهمية

 في االلكترونية
والشراء البيع  

 وجود
 في صعوبة

 وتهيئة ربط
 األنظمة

 في الحالية
 المنشأة

 توفر عدم
 نقل أنظمة
 كفؤة ومتابعة
 للتجارة مكملة

 اإللكترونية

 العدد
 الكلي

العام القطاع  2.7 18.9 8.1 5.4 24.3 43.2 29.7 24.3 37 

الخاص القطاع  6.2 29.1 32.0 11.6 28.0 37.5 10.8 13.5 9061 

 للقطاع الخاص الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

حتويلية صناعات  5.3 28.7 27.5 17.1 25.4 26.1 19.9 14.0 1715 

 313 0.0 0.0 20.6 64.7 0.0 67.6 73.5 0.0 إنشاءات

 3939 17.8 7.1 32.6 36.9 13.2 37.7 36.5 9.0 اجلملة والتجةئة جتارة

وادلطاعم الفنادق  0.0 13.3 34.0 11.6 6.2 24.1 16.2 12.5 796 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  0.0 17.5 16.4 8.0 25.5 43.7 12.0 5.7 251 

يةادلال الوساطة  0.0 22.4 21.6 1.6 9.3 54.3 3.9 13.5 144 

 1527 9.0 11.3 60.2 18.4 4.2 22.5 15.0 6.1  ةواإلجياري العقارية األنشطة

االجتماعي والعمل الصحة  5.7 0.4 2.2 7.4 0.8 86.5 7.9 2.6 297 

 80 11.9 0.0 60.1 46.8 46.8 51.7 74.8 11.2  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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طلبات  تستقبلاليت تستخدم وسائل الدفع اإللكرتوين القطاع العام  منشآت هرت النتائج بأنأظكما 
منها وسائل الدفع اإللكرتوين  %18 حوايلم واستخد ،%36بلغت حوايل  بنسبة ادلبيعات عرب االنرتنت
فقد  ،ويناليت تستخدم وسائل الدفع اإللكرت  القطاع اخلاصنشآت أما فيما يتعلق مب .من أجل ادلبيعات

لكرتوين واستخدام وسائل الدفع اإل، طلبات ادلبيعات عرب االنرتنت الستقبال %64بلغت النسبة حوايل 
لقطاع العام نشآت ا، وفيما يتعلق بإرسال طلبات الشراء بالنسبة دل%29 للمبيعات بنسبة بلغت حوايل

ما استخدام وسائل الدفع أ، %64فقد بلغت النسبة حوايل تستخدم وسائل الدفع اإللكرتوين،  اليت
اليت تستخدم وسائل الدفع  القطاع اخلاصمنشآت . أما %18فقد بلغت حوايل  ،للمشرتيات
، وبالنسبة الستخدام %67رسال طلبات الشراء حوايل قد بلغت نسبة استخدام االنرتنت إلف ،اإللكرتوين

يف القطاع  اإلقتصادية نشطةاألما النتائج على مستوى ، أ%31وسائل الدفع للمشرتيات بلغت حوايل 
وتستخدم وسائل الدفع  الصناعات االستخراجيةادلنشآت اليت تعمل يف  كانت رتيعاخلاص فقد  
كما وأن رتيعها تستخدم اإلنرتنت يف إرسال طلبات   ،تستقبل طلبات ادلبيعات عرب االنرتنتاإللكرتوين 
 .(13.3) دولاجلالشراء، 

 

التي تستقبل طلبات المبيعات، تستخدم وسائل الدفع  اإلقتصادية للمنشآت المئوية نسبةال: 13. 3جدول 
االلكتروني، إرسال طلبات الشراء، وتستخدم وسائل وطرق الدفع االلكتروني لدفع أثمان المشتريات، حسب 

 2010والنشاط الرئيسي،  قطاع العمل

الرئيسي والنشاط قطاع العمل  

تستقبل طلبات 
لمبيعات عبر ا

 األنترنت

تستخدم وسائل 
الدفع االلكتروني 

 للمبيعات

تستخدم األنترنت 
في أرسال طلبات 

 الشراء

تستخدم وسائل الدفع 
االلكتروني لدفع أثمان 

 المشتريات

العدد الكلي 
لمنشآت التي ل

تستخدم وسائل 
اإللكتروني الدفع  

العام القطاع  36.4 18.2 63.6 18.2 11 

الخاص القطاع  64.1 28.9 66.6 31.4 5617 

 للقطاع الخاص الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 10 0.0 100.0 0.0 100.0 استخراجية

حتويلية صناعات  79.8 36.4 75.7 26.1 1662 

وماء كهرباء وغاز  50.0 0.0 50.0 50.0 2 

 28 33.3 66.7 0.0 0.0 إنشاءات

 2294 27.6 69.1 18.4 64.1  والتجةئة اجلملة جتارة

وادلطاعم الفنادق  68.7 52.1 58.9 36.3 338 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  55.3 36.1 39.9 26.8 287 

ادلالية الوساطة  60.3 27.8 40.0 33.5 69 

ةواإلجياري العقارية األنشطة  39.4 32.9 56.1 48.8 903 

االجتماعي والعمل الصحة  12.0 12.0 88.0 88.0 21 

 4 100.0 100.0 0.0 0.0  معيةواجملت اخلدمية األنشطة
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 الحكومة االلكترونية 5.3

 بينما ،احلكومة اإللكرتونية تتعامل مع بوابة العاممن منشآت القطاع  %89 حوايل بينت النتائج أن
النشاط  حسب اخلاص القطاع منشآتفيما خيص و  .%31 حوايل اخلاص لقطاعدلنشآت ا النسبة كانت

احلكومة  تتعامل مع بوابةلنتائج أن النسبة األكرب من ادلنشآت اليت فقد بينت ا الرئيسي اإلقتصادي
ادلنشآت اليت  ا، تاله%53 بلغت حوايلبنسبة  العقارية واإلجيارية األنشطةاإللكرتونية كانت يف قطاع 
 . (24.3، الشكل )%45 بلغت حوايل بنسبة تعمل يف قطاع اإلنشاءات

 

 قطاع العمل حسب التي تستخدم بوابة الحكومة األردنية، اإلقتصاديةالنسبة المئوية للمنشآت : 24. 3شكل 
 2010 ،الرئيسي اإلقتصاديالنشاط و 

قنوات التواصل اليت ترغب ادلنشأة باستخدامها للحصول على خدمات احلكومة  وعند دراسة
لكال ادلنشآت  %94ة بلغت حوايل مقدمة هذا القنوات بنسب تبني أن اإلنرتنت جاءت يف ،االلكرتونية

وفيما ، واليت لديها معلومات عن خدمات احلكومة اإللكرتونية العاملة يف القطاع العام والقطاع اخلاص
رتيع ادلنشآت فقد بينت النتائج أن  ،الرئيسي اإلقتصاديالنشاط  حسب اخلاص القطاع نشآتخيص م
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اخلدمية واجملتمعية، ترغب باستخدام  األنشطةء و وادلاوالغاز االستخراجية والكهرباء  األنشطةذات 
  (.14.3) دولاجلاإلنرتنت أيضاً للحصول على خدمة احلكومة اإللكرتونية، 

باستخدامها للحصول على  صاديةتاإلقالمنشآت  لقنوات التواصل التي ترغب: النسبة المئوية 14. 3جدول 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العملحسب  ةخدمات الحكومة اإللكتروني

 
يف توفري الوقت ًا أن الفائدة من استخدام احلكومة اإللكرتونية تكمن نتائج ادلسح أيض أظهرتو   

اليت تعاملت مع بوابة  دلنشآت القطاع العام %93ادلستغرق يف احلصول على اخلدمة بنسبة بلغت حوايل 
اليت تعاملت مع بوابة  منشآت القطاع اخلاص من %99، مقابل ما نسبته حوايل احلكومة اإللكرتونية
الثانية يف كال القطاعني، يف حني كانت ، وقد جاءت فائدة توفري الكلفة يف ادلرتبة احلكومة اإللكرتونية

النشاط  حسب اخلاص القطاع منشآتفائدة توفري الوقت ادلستغرق يف احلصول على اخلدمة جلميع 
، %99.6، باستثناء ادلنشآت اليت تعمل يف جتارة اجلملة والتجةئة بنسبة بلغت الرئيسي اإلقتصادي

  (.15.3) ، اجلدول%98.3لتحويلية بنسبة بلغت ، والصناعات ا%98.4والوساطة ادلالية بنسبة بلغت 

النشاط و  قطاع العمل
الرئيسي اإلقتصادي  

 اإلنترنت

 الرسائل
 أو القصيرة
 تصفح

 اإلنترنت
 باستخدام
 الخلوي

 الهاتف
 أو النقال

/ الثابت
 االتصال
 بمركز
 الخدمة

 الهاتف
 النقال

 أو
 الثابت
IVR 

 الفاكس البريد

 مراكز
 االستعالم
 المتوفرة

 في
 األماكن
 العامة

 خالل من
 شباك

 استعالم
 لدى واحد

 المنشأة
 الحكومية

العدد الكلي 
لمنشآت ل

التي لديها 
معلومات عن 

الحكومة 
 اإللكترونية

العام القطاع  93.5 50.8 21.0 12.9 32.3 26.6 9.7 13.7 124 

الخاص القطاع  93.6 24.8 13.9 5.4 14.9 14.7 1.4 2.4 21662 

 للقطاع الخاص الرئيسي ادياإلقتصالنشاط 

 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 استخراجية

حتويلية صناعات  93.9 23.8 11.0 4.3 12.9 11.9 0.9 1.3 5696 

وماء وغاز  كهرباء   100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 

 533 0.0 1.7 13.8 17.2 8.6 12.1 22.4 96.6 إنشاءات

ةئةاجلملة والتج جتارة  95.8 27.0 11.4 6.2 17.5 15.5 1.0 1.6 8524 

وادلطاعم الفنادق  80.5 29.1 17.6 3.9 13.6 16.2 0.4 3.5 1610 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  93.7 30.7 10.0 2.2 7.3 16.1 3.9 5.0 586 

ادلالية الوساطة  98.8 11.1 23.0 4.2 28.9 21.5 1.2 2.1 262 

 3481 5.8 3.5 18.9 13.5 7.5 20.2 16.1 91.7  ةريواإلجيا العقارية األنشطة

االجتماعي والعمل الصحة  97.3 39.3 33.3 0.0 7.0 0.5 0.3 2.3 719 

 225 0.0 3.5 20.2 26.7 3.5 5.2 31.9 100.0  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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حسب الفائدة من استخدام الحكومة اإللكترونية حسب  صاديةتاإلق: النسبة المئوية للمنشآت 15. 3جدول 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العمل

 

 واإلنفاق عليهاتقييم المنشآت إلستخدام تكنولوجيا المعلومات  6.3

من منشآت القطاع العام  %61أن حوايل  يالحظوعند تقييم ادلنشآت حسب استخدامها للتكنولوجيا، 
 من %35حوايل و من منشآت القطاع اخلاص تستخدم التكنولوجيا بشكل كثيف،  %37وحوايل 
القطاع اخلاص تستخدم التكنولوجيا بشكل متوسط، يف منشآت من  %53حوايل القطاع العام و  منشآت

كنولوجيا بشكل من القطاع العام تستخدم الت %4من القطاع اخلاص وحوايل  %10حني أن حوايل 
 (.25.3، الشكل )يف منشآهتا ضئيل

 
 
 
 
 

 اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العمل
 الرئيسي

 مستغرقال الوقت توفير
 على الحصول في

 الخدمة
الكلفة توفير  أخرى 

 التي للمنشآت الكلي العدد
 الحكومة بوابة مع تعاملت

 االلكترونية
العام القطاع  93.1 75.0 12.1 116 

الخاص القطاع  99.4 77.4 2.5 14187 

 للقطاع الخاص الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 10 0.0 100.0 100.0 استخراجية

يةحتويل صناعات  98.3 87.2 3.8 3409 

 2 0.0 0.0 100.0  وماءوغاز   كهرباء

 405 2.3 86.4 100.0 إنشاءات

والتجةئة اجلملة جتارة  99.6 76.4 2.4 5897 

وادلطاعم الفنادق  100.0 85.9 1.6 846 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  100.0 67.1 2.9 397 

ادلالية الوساطة  98.4 81.1 2.3 144 

ةواإلجياري لعقاريةا األنشطة  100.0 66.8 2.0 2548 

االجتماعي والعمل الصحة  100.0 63.5 0.3 432 

 98 0.0 53.6 100.0  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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التي تمتلك أجهزة الحاسوب وتستخدمها ألداء أعمالها  ةاإلقتصادي للمنشآت النسبة المئوية: 25. 3شكل 
 2010، قطاع العملو استخدامها للتكنولوجيا حسب اليومية 

 

من حيث استخدامها للتكنولوجيا،  اإلقتصادينشاطها  وعند تقييم منشآت القطاع اخلاص حسب
األخرى أن  والشخصية اإلجتماعيةو  واجملتمعية اخلدمية األنشطةمن ادلنشآت ذات  %49.8 اعتربت

من ادلنشآت ذات نشاط الفنادق وادلطاعم أن استخدامها  %22و، استخدامها للتكنولوجيا كان ضئيالً 
تعترب فمن اإلنشاءات  %75.3شآت االستخراجية وحوايل من ادلن %75للتكنولوجيا ضئيل، أما 

من ادلنشآت ذات أنشطة الكهرباء والغاز وادلاء  %80استخدامها للتكنولوجيا متوسطاً، يف حني أن 
 (. 16.3من منشآت الوساطة ادلالية تعترب أن استخدامها للتكنولوجيا كثيف، اجلدول ) %78وحوايل 
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التي تمتلك أجهزة الحاسوب  في القطاع الخاص ةاإلقتصادي للمنشآت ة المئوية: النسب16. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط و استخدامها للتكنولوجيا  حسب وتستخدمها ألداء أعمالها اليومية

 
كنولوجيا ادلعلومات على عمل ادلنشأة، اتضح أن رتيع ادلنشآت يف وعند السؤال عن أثر استخدام ت

من  %96.2القطاع العام اعتقدت أن تكنولوجيا ادلعلومات قد أثر اجيابيًا على عملها، يف حني أن 
منشآت القطاع اخلاص كان ذلا نفس االعتقاد، وبتمعن أكثر يف منشآت القطاع اخلاص حسب 

)االستخراجية، والكهرباء والغاز وادلاء، واإلنشاءات(  األنشطةذات  أنشطتها تبني أن رتيع ادلنشآت
تعتقد أن التأثري كان اجيابيًا من ناحية توفري الوقت الالزم إلجراء العمليات، كما واعتقدت رتيع 

)االستخراجية، والكهرباء والغاز وادلاء( أن التأثري كان اجيابيًا من ناحية حتسني   األنشطةادلنشآت ذات 
 (.17.3اءة االنتاج، اجلدول )كف
 

  

 المجموع كثيف  متوسط  ضئيل  الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
 40 25.0 75.0 0.0 استخراجية

 10709 28.4 61.5 10.4 صناعة حتويلية

 5 80.0 20.0 0.0 كهرباء وغاز وماء

 883 16.9 75.3 7.9 إنشاءات

 17055 37.9 53.7 8.3 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3397 18.0 60.0 22.0 الفنادق وادلطاعم

 962 57.6 37.4 5.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 77.7 21.9 0.3 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4836 66.2 29.3 4.5 ادلشاريع التجارية

 1377 15.0 69.5 15.4 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 930 34.0 16.2 49.8 والشخصية األخرى

 40550 36.7 52.9 10.4 المجموع
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في القطاع الخاص المتأثرة ايجابياً باستخدام التكنولوجيا  اإلقتصادية للمنشآت: النسبة المئوية 17. 3جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديحسب النشاط 

 

أنه ال يوجد تأثري سليب الستخدام التكنولوجيا، إال أن  ترى يف القطاع العامكما وأن رتيع ادلنشآت 
بوجود تأثري سليب من استخدامها، حيث اعتقدت رتيع  عتقدمن منشآت القطاع اخلاص ت 0.2%

 وادلتأثرة سلبيًا بإستخدام التكنولوجيا)اإلنشاءات، والصحة والعمل االجتماعي(  األنشطةادلنشآت ذات 
 كان سلبيًا من ناحية حدوث األعطال، كما واعتقدت رتيع ادلنشآت ذات أنشطة الفنادق أن التأثري
أن التأثري كان سلبيًا من ناحية عدم كفاءة ادلستخدمني،  وادلتأثرة سلبيًا بإستخدام التكنولوجياوادلطاعم 
 (.18.3اجلدول )
في القطاع الخاص المتأثرة سلبياً باستخدام التكنولوجيا  إلقتصاديةا للمنشآت: النسبة المئوية 18. 3جدول 

 2010الرئيسي،  اإلقتصاديحسب النشاط 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
حدوث 
 أعطال

عدم تحديث 
 األجهزة

عدم كفاءة 
 المجموع أخرى المستخدمين

 16 100.0 0.0 0.0 0.0 صناعة حتويلية

 9 0.0 0.0 0.0 100.0 إنشاءات

 50 0.0 100.0 13.5 13.5 ادق وادلطاعمالفن

 1 100.0 0.0 0.0 100.0 الصحة والعمل االجتماعي

 76 22.2 65.6 8.8 22.6 المجموع

 اإلقتصاديالنشاط 
 الرئيسي 

توفير الوقت االزم 
 إلجراء العمليات

ين كفاءة تحس
 االنتاج

 المجموع أخرى

 40 25.0 100.0 100.0 استخراجية

 10709 1.8 89.3 98.5 صناعة حتويلية

 5 0.0 100.0 100.0 كهرباء وغاز وماء

 883 1.1 91.4 100.0 إنشاءات

 17055 3.7 88.8 96.7 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3397 2.4 88.4 93.7 الفنادق وادلطاعم

 962 4.0 86.7 95.1 اإلتصاالتو  النقل والتخةين

 357 9.2 94.0 99.7 الوساطة ادلالية

 4836 0.4 90.4 95.6 العقارية واالجيارية  األنشطة

 1377 4.9 93.4 88.5 الصحة والعمل االجتماعي

 930 2.3 94.8 96.1 اخلدمية واجملتمعية  األنشطة

 40550 2.8 89.4 96.5 المجموع
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تبني أن  ،صيانة(خدمات الوعند دراسة ما تنفقه ادلنشآت على تكنولوجيا ادلعلومات )أجهةة، برامج، 
دينارًا أردنياً، ومتوسط ما ينفقه  98881علومات متوسط ما ينفقه القطاع العام سنويًا على تكنولوجيا ادل

، اإلقتصادي وعند دراسة منشآت القطاع اخلاص حتديدًا حسب نشاطها .ديناراً  9729القطاع اخلاص 
  ديناراً  125577 بلغ فقد جاءت منشآت الوساطة ادلالية يف ادلرتبة األوىل من حيث اإلنفاق مبتوسط

 66700 بلغ مبتوسطاء ادلغاز و الكهرباء و الثانية من حيث اإلنفاق منشآت ال أردنياً سنوياً، وجاء يف ادلرتبة
 (.26.3ديناراً سنوياً، الشكل ) 2149 بلغ ، أما اإلنشاءات فكانت األقل إنفاقاً مبتوسطسنوياً ديناراً 

 

 قطاع العملا المعلومات حسب على تكنولوجيالسنوية  صاديةتاإلق: متوسط مصاريف المنشآت 26. 3شكل 
 2010، )بالدينار األردين( الرئيسي اإلقتصاديوالنشاط 
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 الخدمات البريدية. 4

على مستوى  األردين ومراجعة دلكتب الربيد تعامالً األكثر  القطاع العام منشآتأظهرت النتائج أن 
  .%95.9 بلغت وبنسبة تعامالً  ت األقلالقطاع اخلاص كان ، بينما منشآت(%99.2)ادلملكة 

آت الحظ أن كل من ادلنشي ،أنشطة منشآت القطاع اخلاص اليت تستخدم الربيد األردين إىلوبالنظر 
. أما %100نشاءات، والصحة والعمل اإلجتماعي( حازت على نسبة )االستخراجية، اإل األنشطةذات 

فقد جاء تعاملها مع الربيد األردين متدٍن جدًا مقارنًة بباقي  واجملتمعيةاخلدمية  األنشطةادلنشآت ذات 
 .%65ادلنشآت إذ بلغت نسبتها حوايل 

 فقد كانت أعلى نسبة تعامل من قبل ادلنشآت ،يد القطاع اخلاصأما ادلنشآت اليت تتعامل مع شركات بر 
، وجاءت ثانيًا ادلنشآت اليت %81إذ بلغت نسبتها حوايل  اليت تعمل يف قطاع العقارات واإلجيارات

تعمل يف قطاع  ، وجاءت أخريًا ادلنشآت اليت%80الكهرباء والغاز وادلاء مبا نسبته  اطنشتعمل يف 
 (.1.4، الشكل )%33اعي مبا نسبته حوايل الصحة والعمل اإلجتم

حسب نوع شركة الخدمات الخدمات البريدية التي تتعامل مع  اإلقتصاديةالنسبة المئوية للمنشآت : 1. 4شكل 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديالبريدية وقطاع العمل والنشاط 
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أما حسب تكرار مراجعة ادلنشآت دلكتب الربيد األردين، فقد أظهرت النتائج أن منشآت القطاع العام 
، وهذا يدل على مدى التعامل %74يومي وبنسبة بلغت حوايل بشكل  األردين مكتب الربيد تراجع

كانت نسبة   اليت القطاع اخلاص مبنشآت مقارنةً  األردين، والربيد ا ادلنشآتالكبري وادلستمر بني هذ
  .%16إذ بلغت حوايل  أقل بكثري األردين لربيداليومية لادلراجعة 

ومن ادلالحظ أيضًا زيادة نسبة منشآت القطاع اخلاص عن منشآت القطاع العام اليت تتعامل مع الربيد 
من منشآت القطاع اخلاص  %45بني الةيارة واألخرى، فهنالك حوايل األردين كلما زادت فرتة ادلباعدة 

من  %32.8طاع العام، وقمن منشآت ال %19 حوايل تتعامل مع الربيد األردين بشكل أسبوعي، مقابل
فقط من منشآت القطاع  %5.4، مقابل منشآت القطاع اخلاص تتعامل مع الربيد األردين بشكل شهري

 (.2.4العام، الشكل )

لمكتب البريد األردني حسب قطاع  اإلقتصاديةالتوزيع النسبي لمدى تكرار مراجعة المنشآت : 2. 4ل شك
  2010العمل، 

 

 العاملة يف قطاعيف القطاع اخلاص، فقد بينت النتائج أن ادلنشآت  اإلقتصادية األنشطةأما على مستوى 
، يف %50ر مراجعة دلكتب الربيد األردين بشكل يومي وبنسبة بلغت الكهرباء والغاز وادلاء كانت األكث

تمعية مبا نسبته اجملدمية و اخل تعمل يف القطاعاتحني كانت األكثر مراجعة بشكل أسبوعي ادلنشآت اليت 
 (.1.4دول )، اجل%67حوايل 
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القطاع الخاص لمكتب البريد األردني حسب : التوزيع النسبي لمدى تكرار مراجعة منشآت 1. 4جدول 
 2010الرئيسي،  اإلقتصاديالنشاط 

 

 دراسة مراجعة ادلنشآت دلكاتب الربيد اخلاصة، فقد أظهرت النتائج أن منشآت القطاع العام تراجعوب
الكبري  ، وهذا يدل أيضاً على مدى التعامل%35يومي وبنسبة بلغت حوايل بشكل  اخلاص مكتب الربيد

كانت نسبة ادلراجعة   فقد القطاع اخلاص مبنشآت مقارنةً  اخلاص، والربيد ادلنشآتوادلستمر بني هذا 
  .%18إذ بلغت حوايل  أقل بكثري اخلاص دلكتب الربيداليومية 

 اخلاص جاء تكرار مراجعتهالقطاع اخلاص دلكتب الربيد ا منشآتمراجعة  وبينت النتائج أيضًا أن
القطاع العام حيث بلغت النسبة حوايل  مبنشآتمقارنة  %35 مرتفعة بنسبة بلغت حوايل األسبوعية

وكذلك احلال بالنسبة للمراجعة الشهرية فقد كانت منشآت القطاع اخلاص تكرار مراجعتها للربيد  .22%
 (. 3.4الشكل ) اخلاص أكثر من القطاع العام،

 المجموع   نادراً     شهرياً  أسبوعياً     يومياً    الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 40 0.0 50.0 25.0 25.0 استخراجية

 9543 7.0 29.3 48.6 15.0 صناعة حتويلية

 4 25.0 0.0 25.0 50.0 كهرباء وغاز وماء

 644 7.1 68.6 14.3 10.0 شاءاتان

 15139 4.1 36.1 44.5 15.3 جتارة اجلملة والتجةئة

 3149 12.2 39.3 35.5 13.0 الفنادق وادلطاعم

 884 8.3 22.6 43.4 25.7 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 338 8.1 12.9 37.0 42.0 الوساطة ادلالية

 4211 8.4 25.2 45.0 21.4 العقارية واالجيارية األنشطة

 1205 2.1 27.5 54.9 15.5 الصحة والعمل اإلجتماعي

 484 8.7 19.1 67.4 4.8 اخلدمية  واجملتمعية األنشطة

 35641 6.3 32.8 44.9 16.0 القطاع الخاص
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لمكتب البريد الخاص حسب قطاع  اإلقتصاديةالتوزيع النسبي لمدى تكرار مراجعة المنشآت : 3. 4شكل 
 2010العمل، 

  
 

العاملة يف يف القطاع اخلاص، فقد بينت النتائج أن ادلنشآت  اإلقتصادية األنشطةأما على مستوى 
، %67كانت األكثر مراجعة بشكل يومي للربيد اخلاص وبنسبة بلغت حوايل االستخراجية   الصناعات

مبا  اإلجتماعيالصحة والعمل  العاملة يف نشاطيف حني كانت األكثر مراجعة بشكل أسبوعي ادلنشآت 
أما ادلراجعة الشهرية فقد كانت األكثر مراجعة للربيد اخلاص كل من ادلنشآت  .%58نسبته حوايل 
لكل منهما،  %33تحويلية وجتارة اجلملة والتجةئة( وبنسبة بلغت حوايل الصناعة ال) طالعاملة يف نشا

 (.2.4دول )اجل

 

 

 

 

 

 
 



 

53  

 

: التوزيع النسبي لمدى تكرار مراجعة منشآت القطاع الخاص لمكتب البريد الخاص حسب النشاط 2. 4 جدول
 2010الرئيسي،  اإلقتصادي

 
 

أما اخلدمات الربيدية اليت تستخدمها ادلنشآت عند مراجعتها لكل من شركة الربيد األردين وشركات 
الربيد اخلاص، فقد بينت النتائج أن القطاع اخلاص كان أكثر استخداماته دلكتب الربيد األردين خلدمة 

 العام، يف حني بلغت نسبة منشآت القطاع %94تالم الرسائل الربيدية بنسبة بلغت حوايل إرسال واس
أما استخدام ادلنشآت لشركات الربيد اخلاص خلدمة إرسال واستالم الطرود فقد كانت  .%93حوايل 

، مقارنة حبوايل %87نسبة منشآت القطاع اخلاص األكثر استخدامًا ذلذا اخلدمة بنسبة بلغت حوايل 
 (.4.4دلنشآت القطاع العام، الشكل ) 77%

 

 

 

 

 

 

 المجموع نادراً   شهرياً   أسبوعياً   يومياً   الرئيسي دياإلقتصاالنشاط 

 30 0.0 0.0 33.3 66.7 استخراجية

 7265 18.2 32.8 34.7 14.3 صناعة حتويلية

 4 25.0 25.0 25.0 25.0 كهرباء وغاز وماء

 451 69.4 12.3 10.2 8.2 انشاءات

 11282 10.3 32.7 36.7 20.4 جتارة اجلملة والتجةئة

 1178 27.5 30.0 24.4 18.0 ادلطاعمالفنادق و 

 757 7.8 16.7 29.5 46.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 272 17.0 6.8 32.9 43.3 الوساطة ادلالية

 3590 21.1 29.6 35.6 13.7 العقارية  واالجيارية األنشطة

 400 9.9 15.1 58.1 16.8 الصحة والعمل اإلجتماعي

 579 55.7 16.2 28.0 0.0 اخلدمية واجملتمعية األنشطة

 25809 16.8 30.4 34.8 17.9 القطاع الخاص
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: النسبة المئوية لخدمات البريد األردني وشركات البريد الخاص التي تستخدمها المنشآت 4. 4شكل 
 2010حسب قطاع العمل ونوع الخدمة،  اإلقتصادية

 
 

على  اإلقتصاديةية ادلدفوعة من قبل ادلنشآت كما وأظهرت النتائج بأن ادلتوسط العام للمصاريف الشهر 
وبينت النتائج أيضاً . دينارًا خلدمات الربيد الدولية 111وبلغ  ديناراً  50اخلدمات الربيدية احمللية قد بلغ 

مقارنًة بالقطاع  ادلصاريف الشهرية للقطاع العام على خدمات الربيد احمللية كانت األعلى،متوسط  أن
ديناراً على التوايل. أما متوسط ادلصاريف على اخلدمات الربيدية  49وديناراً  356سط اخلاص إذ بلغ ادلتو 

نشآت دل دينار 62مقارنًة مع ديناراً،  111الدولية فقد كانت األعلى يف القطاع اخلاص مبتوسط بلغ 
  القطاع العام.
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ائج أن ادلنشآت النت بينت، فقد اإلقتصاديأما عند توزيع منشآت القطاع اخلاص حسب نشاطها 
ادلرتبة األوىل من حيث ادلصاريف الشهرية ادلدفوعة من قبلها على يف الوساطة ادلالية كانت  العاملة يف

دينار على التوايل،  392و 774اخلدمات الربيدية سواء كانت اخلدمات زللية أو دولية ومبتوسطات بلغت 
 (.3.4اجلدول )

 

على الخدمات البريدية  اإلقتصاديةمتوسط المصاريف الشهرية المدفوعة من قبل المنشآت : 3. 4جدول 
 2010، )بالدينار األردين( الرئيسي اإلقتصاديالمحلية والدولية حسب قطاع العمل والنشاط 

 اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العمل
 الرئيسي

 خدمات البريد الدولية خدمات البريد المحلي

 قطاع العمل

 62 356 ع عامقطا 

 111 49 قطاع خاص

 للقطاع الخاص اإلقتصاديالنشاط 

 65 8 استخراجية

 118 43 صناعة حتويلية

 44 114 كهرباء وغاز وماء

 32 21 انشاءات

 100 37 جتارة اجلملة والتجةئة

 37 32 الفنادق وادلطاعم

 215 129 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 392 774 الوساطة ادلالية

 234 77 العقارية  واالجيارية نشطةاأل

 12 27 الصحة والعمل اإلجتماعي

 19 28 اخلدمية  واجملتمعية األنشطة

 111 50 المتوسط العام
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 .البحث والتطوير5
 

 كانت بينما ،والتطوير البحث على تشجع العاممن منشآت القطاع  %83 حوايل أن ادلسح بينت نتائج
النشاط  حسب اخلاص القطاع منشآتفيما خيص و  .%53 حوايل اخلاص لقطاعدلنشآت ا النسبة

 والتطوير البحث على تشجعفقد بينت النتائج أن النسبة األكرب من ادلنشآت اليت  ،الرئيسي اإلقتصادي
ادلنشآت اليت تعمل يف قطاع الوساطة ، تالا %80بلغت بنسبة  الكهرباء وادلاء والغازكانت يف قطاع 

ويف ادلرتبة األخرية جاءت ادلنشآت اليت تعمل يف قطاع الصناعات  ،%70 بلغت حوايل بنسبة ادلالية
 . (1.5) ، الشكل%20 االستخراجية بنسبة بلغت

 
 قطاع العملحسب  التي تشجع على البحث والتطوير اإلقتصادية: النسبة المئوية للمنشآت 1. 5شكل 

 2010، سيالرئي اإلقتصاديالنشاط و 
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تقدم البحث والتطوير  اليت تشجع على العام القطاع منشآت من %53 حوايل أن نتائجال بينتكما و 
بتدريب وتأهيل العاملني باجملال  وتقوم أيضاً  ،حوافة سلتلفة للعاملني يف البحث والتطوير وترعى ابتكاراهتم

البحث  اليت تشجع على اصاخل القطاع دلنشآت النسبة كانت بينما، %78البحثي بنسبة بلغت 
 خيص فيماو  .وذلك من خالل تدريب وتأهيل الكوادر يف البحث والتطوير ،%71 حوايلوالتطوير 
 فقد ،الرئيسي اإلقتصاديالنشاط حسب البحث والتطوير  اليت تشجع على اخلاص القطاع منشآت
املة يف الكهرباء وادلاء والغاز االستخراجية وتلك الع األنشطةرتيع ادلنشآت العاملة يف  أن النتائج بينت

تشجع البحث والتطوير من خالل تدريب الكوادر وتأهيلها، ومن ناحية أخرى فإن حوايل نصف 
ادلنشآت العاملة يف اإلنشاءات ونصف ادلنشآت العاملة يف جتارة اجلملة والتجةئة تشجع البحث والتطوير 

 (.1.5من خالل تقدًن احلوافة ورعاية االبتكارات، اجلدول )
 

وسائل التشجيع حسب التي تشجع على البحث والتطوير  اإلقتصادية: النسبة المئوية للمنشآت 1. 5جدول 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العملو 

 

  

 اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العمل
 الرئيسي

تقديم الحوافز ورعاية 
 االبتكارات

التعاون مع مراكز 
لبحوث والجامعاتا  

تدريب وتأهيل 
 أخرى الكوادر

 التي للمنشآت الكلي العدد
 تشجع البحث والتطوير

العام القطاع  53.3 32.1 78.0 3.7 109 

الخاص القطاع  52.2 29.6 70.6 2.4 24824 

 للقطاع الخاص الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 20 0.0 100.0 50.0 50.0 استخراجية

حتويلية صناعات  41.7 31.7 76.4 1.4 6919 

وغاز وماء كهرباء  25.0 0.0 100.0 0.0 4 

 313 0.0 61.8 17.7 50.0 إنشاءات

والتجةئة اجلملة جتارة  51.5 27.7 68.6 1.7 10556 

وادلطاعم الفنادق  64.1 16.5 66.5 0.7 1825 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  58.2 10.3 71.1 8.2 580 

ادلالية الوساطة  63.8 15.8 77.6 4.7 250 

ةواإلجياري العقارية األنشطة  66.0 36.5 69.8 6.6 3325 

االجتماعي والعمل الصحة  59.8 51.7 62.7 3.0 781 

 250 8.7 54.4 58.3 57.1  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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 من منشآت القطاع العام تستخدم التكنولوجيا يف البحث والتطوير، وأن %71يتضح أن حوايل  كما
واإلنرتنت يشجع على البحث والتطوير، وقد كانت هذا  احلاسوبمنها تعتقد بأن انتشار  %68حوايل 

( لكل منهما على التوايل. وعند توزيع منشآت %52.2و %53.2النسب دلنشآت القطاع اخلاص )
الية، تبنّي أن حوايل ثلثي ادلنشآت العاملة يف  الوساطة ادل ،اإلقتصاديالقطاع اخلاص حسب نشاطها 

ة، وادلنشآت ذات نشاط الصحة والعمل اإلجتماعي جياريواال العقارية األنشطةوادلنشآت العاملة يف 
 (.2.5تستخدم التكنولوجيا يف البحث والتطوير، اجلدول )

 

تلك التي تطوير و التكنولوجيا في البحث والالتي تستخدم  اإلقتصادية: النسبة المئوية للمنشآت 2. 5جدول 
 اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العملواإلنترنت يشجع على البحث والتطوير حسب  الحاسوبتعتقد بأن انتشار 

 2010، الرئيسي

 

 

 اإلقتصاديالنشاط و  قطاع العمل
 الرئيسي

 تستخدم التكنولوجيا
 في البحث والتطوير

نترنت الحاسوب واإلعتقاد أن انتشار اإل
 يشجع على البحث والتطوير

 التي للمنشآت الكلي العدد
 تشجع البحث والتطوير

العام القطاع  70.6 67.9 109 

الخاص القطاع  53.2 52.2 24824 

 للقطاع الخاص الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 20 0.0 50.0 استخراجية

حتويلية صناعات  52.5 51.5 6919 

وغاز وماء كهرباء  25.0 25.0 4 

 313 29.4 29.4 إنشاءات

والتجةئة اجلملة جتارة  52.1 50.7 10556 

وادلطاعم الفنادق  38.4 36.1 1825 

اإلتصاالتو  والتخةين النقل  50.4 50.4 580 

ادلالية الوساطة  65.6 65.2 250 

واإلجيارية العقارية األنشطة  67.0 67.0 3325 

االجتماعي والعمل الصحة  63.7 63.6 781 

 250 47.3 47.3  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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 الخاصة اإلحتياجاتذوي  .6

كما ، و والنامية على حد سواء حتظى باهتمام كبري ومتةايد يف الدول ادلتقدمة اخلاصة اإلحتياجاتاألفراد ذوي  قضيةإن 
رلرد اخلاصة  اإلحتياجاتاألفراد ذوي تعكس حضارهتم وتقدمهم، فلم تعد رعاية ذلذا الشرحية نظرة اجملتمعات وأن 

مالية خريية بسيطة، بل أصبحت قضية مهمة ورسالة اجتماعية سامية، حيث تضمن رعايتهم يف سلتلف  مساعدات
اجملاالت، فهناك مؤسسات حكومية خاصة متميةة لرعايتهم وإجراءات وسياسات واقعية وجادة خاصة بعالجهم 

سانية، األمر الذي يساعد يف حتسني والرتبوية والنفسية والصحية واإلن اإلجتماعيةوتعليمهم وتشغيلهم وضمان حقوقهم 
، ومن هنا كان ال بد من حياهتم بشكل واضح وإدماجهم يف اجملتمع بصورة مقبولة تكسبهم الثقة بأنفسهم وباجملتمع

 .، ومدى استخدامهم لتكنولوجيا ادلعلومات يف أعماذلماإلقتصاديةدراسة وضع هذا الشرحية يف ادلنشآت 

توفريًا لفرص العمل ليفراد من ذوي األكثر  القطاع العام منشآترت النتائج أن أظهفقد  ،وبناًء على ما تقدم
إذ بلغت نسبة منشآت القطاع العام اليت يعمل لديها موظفني من ذوي على مستوى ادلملكة  اخلاصة اإلحتياجات
اليت  قطاع اخلاصال من منشآت %10 من رلموع منشآت القطاع العام، مقابل حوايل %47اخلاصة حوايل  اإلحتياجات

  .(1.6، الشكل )تستخدم احلاسوب يف أداء اعماذلا اليومية

حسب إن كان لديها موظفين  التي تستخدم الحاسوب في أداء اعمالها اليومية اإلقتصادية: التوزيع النسبي للمنشآت 1. 6شكل 
 2010 الخاصة، وقطاع العمل، اإلحتياجاتمن ذوي 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 العاملة يف نشاطادلنشآت الحظ بأن في ،الرئيسي اإلقتصاديأما عند توزيع منشآت القطاع اخلاص حسب نشاطها 
 .%40بنسبة بلغت  من ذوي االحتاجات اخلاصة توظيف عاملنيالكهرباء والغاز وادلاء كانت بادلرتبة األوىل من حيث 

إذ ، )االستخراجية، التحويلية، والصحة والعمل اإلجتماعي( تهاادلرتبة الثانية كل من ادلنشآت اليت أنشطيف وجاءت 
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 يعمل ال يعمل

أي عامل من ذوي فيها فال يوجد االنشاءات قطاع أما ادلنشآت العاملة يف  .%20 إىل %12تراوحت نسبها من 
 (.2.6) شكلال، اخلاصة اإلحتياجات

 

والنشاط  الخاصة اإلحتياجاتحسب إن كان لديها موظفين من ذوي  الخاصة اإلقتصاديةالنسبي للمنشآت : التوزيع 2. 6شكل 
 2010، الرئيسي اإلقتصادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
كانوا األكثر استخدامًا لتكنولوجيا   القطاع العام منشآت اخلاصة يف اإلحتياجاتالعاملني من ذوي  أظهرت النتائج أنو 

اخلاصة  اإلحتياجاتمن رلموع العاملني من ذوي  %85ت نسبتهم حوايل بلغو  اليومية يف أعماذلم اإلتصاالتادلعلومات و 
 .%30بلغت نسبتهم حوايل  القطاع اخلاص منشآت بينما العاملني يف، يف القطاع العام

اخلاصة يف  اإلحتياجاتيف القطاع اخلاص، فقد بينت النتائج أن العاملني من ذوي  اإلقتصادية األنشطةأما على مستوى 
لتكنولوجيا ادلعلومات، حيث بلغت يت أنشطتها )الصحة والعمل اجملتمعي، والوساطة ادلالية( األكثر استخدامًا ادلنشآت ال
أما  .األنشطةاخلاصة يف تلك  اإلحتياجاتمن رلموع العاملني من ذوي وذلك  على التوايل( 83.2و% 86نسبتهم )
اخلاصة ال يستخدمون تكنولوجيا  اإلحتياجاتا من ذوي فإن العاملني فيه االستخراجية العاملة يف الصناعاتادلنشآت 

 (.3.6ادلعلومات يف أعماذلم اليومية، الشكل )
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 يستخدم ال يستخدم

الخاصة حسب استخدامهم  اإلحتياجاتلديها موظفين من ذوي التي  اإلقتصاديةالنسبي للمنشآت : التوزيع 3. 6شكل 
 2010، الرئيسي قتصادياإلوالنشاط  قطاع العملو  للتكنولوجيا،

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الستخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف منشآت القطاع العام يف توفري فرص العمل  اً كبري   اً كما وبينت النتائج بأن هناك دور 
اليت لديها موظفني من ذوي اإلحتياجات العام منشآت القطاع  من %79حوايل  حيث أناخلاصة  اإلحتياجاتلذوي 
 اإلحتياجاتتوفري فرص عمل ليفراد من ذوي قد أن إلستخدام تكنولوجيا ادلعلومات يف ادلنشأة دور يف تعت اخلاصة

 .منها تعتقد بذلك %53حوايل ف اليت لديها موظفني من ذوي اإلحتياجات اخلاصة القطاع اخلاص منشآتاخلاصة، أما 
 ،اإلقتصاديحسب نشاطها  اجات اخلاصةاليت لديها موظفني من ذوي اإلحتيعند توزيع منشآت القطاع اخلاص و 
اليت لديها  اخلدمية واجملتمعية، الكهرباء والغاز وادلاء، والوساطة ادلالية( األنشطة) العاملة يفادلنشآت رتيع الحظ بأن ي  

تكنولوجيا ادلعلومات يف توفري فرص العمل ليفراد من ذوي تؤمن بدور ، موظفني من ذوي اإلحتياجات اخلاصة
 (.4.6اخلاصة، الشكل ) اتاإلحتياج
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 وفرت ع توفر

الخاصة حسب اإلعتقاد أن استخدام  اإلحتياجاتالتي لديها موظفين من ذوي  اإلقتصاديةالنسبي للمنشآت التوزيع : 4. 6شكل 
 2010، الرئيسي اإلقتصاديتكنولوجيا المعلومات يوفر فرص عمل لهم، وقطاع العمل والنشاط 
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 المالحق. 7
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 الجداول التفصيلية 1.7
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تصاالت حسب النسبة المئوية للمنشآت االقتصادية التي يتوافر لديها أجهزة ووسائل تكنولوجيا المعلومات واال :1. 7 جدول
2010العمل، قطاع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع خاص قطاع عام األجهزة والوسائل 

 93.1 99.2 خطوط أرضية

 75.4 79.4 خطوط خلوية

 86.6 100.0 أجهةة احلواسيب ادلكتبية

 49.1 93.9 أجهةة احلواسيب احملمولة

 80.6 100.0 الفاكس/ أجهةة إرسال معلومات أخرى 

 Servers 96.9 63.1  أجهةة اخلوادم

 81.3 100.0 الطابعات   

 68.6 99.2 ادلقاسم 

 93.1 99.2 أجهةة هواتف أرضية

 75.2 79.4 أجهةة هوتف خلوية

 74.2 98.5 خدمة اإلنرتنت
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والنشاط  حقاتها في منشآت القطاع الخاص حسب النوع: متوسط عدد أجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة ومل2. 7جدول 
 2010اإلقتصادي الرئيسي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاط اإلقتصادي الرئيسي
 أجهزة الحواسيب وملحقاتها

 الحواسيبأجهزة 
 المكتبية

 الحواسيبأجهزة 
 المحمول

أجهزة 
 الخوادم

 ابعاتالط

 104.1 12.7 29.1 229.7 قطاع عام

 5.2 1.2 2.8 13.8 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 2.1 0.5 0.9 2.4 استخراجية

 5.4 1.1 2.1 12.2 صناعة حتويلية

 74.6 6.0 15.2 153.8 كهرباء وغاز وماء

 3.7 0.4 1.9 8.7 إنشاءات

 4.2 1.1 2.3 12.7 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3.4 0.8 1.0 6.3 الفنادق وادلطاعم

 10.0 2.3 8.1 24.4 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 39.9 7.8 9.0 80.2 الوساطة ادلالية

 8.5 1.8 8.1 25.3 العقارية واالجيارية  األنشطة

 3.6 0.7 0.9 9.5 الصحة والعمل االجتماعي

 3.6 1.2 1.4 12.1 اخلدمية واجملتمعية  األنشطة

 5.2 1.2 2.8 13.8 توسط العامالم
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العمل قطاع و للمنشآت اإلقتصادية حسب أنظمة الشبكات التي تمتلكها المنشآت اإلقتصادية : النسبة المئوية 3. 7جدول 
 2010والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 
 أنظمة الشبكات

 المجموع
 إكسترانت إنترانت

أنظمة الشبكات 
 LANالمحلية 

أنظمة الشبكات 
 WANالعريضة 

 أخرى

 131 9.9 69.5 91.6 17.6 64.9 قطاع عام

 40550 8.1 23.3 56.0 6.7 45.0 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 40 50.0 25.0 50.0 25.0 25.0 استخراجية

 10709 7.4 22.9 57.0 6.1 43.9 صناعة حتويلية

 5 0.0 60.0 80.0 0.0 40.0 كهرباء وغاز وماء

 883 9.6 6.4 64.9 3.2 43.6 إنشاءات

 17055 9.4 24.4 56.3 4.4 47.6 رة اجلملة والتجةئةجتا

 3397 6.1 23.3 48.7 8.4 43.3 الفنادق وادلطاعم

 962 15.1 33.2 61.4 26.5 58.8 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 14.3 46.7 81.8 26.8 39.1 الوساطة ادلالية

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 4836 4.0 24.8 65.1 12.0 39.8 ادلشاريع التجارية

 1377 13.6 12.2 33.9 2.7 47.3 الصحة والعمل االجتماعي

 اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 930 1.7 12.7 27.6 1.7 32.1 والشخصية األخرى

 40550 8.1 23.3 56.0 6.7 45.0 المجموع
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                        قطاع العمل للمنشآت اإلقتصادية التي تستخدم خدمة اإلنترنت حسب : النسبة المئوية4. 7جدول 

 2010والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

 98.5 قطاع عام

 74.2 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 40.0 استخراجية

 73.2 صناعة حتويلية

 100.0 كهرباء وغاز وماء

 69.1 إنشاءات

 74.5 جتارة اجلملة والتجةئة

 55.0 الفنادق وادلطاعم

 87.4 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 100.0 الوساطة ادلالية

 96.0 العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع التجارية األنشطة

 56.8 الصحة والعمل االجتماعي

 80.7 والشخصية األخرى االجتماعيةية و اخلدمية واجملتمع األنشطة

 74.2 المجموع
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 2010: النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية  التي تستخدم اإلنترنت حسب طرق االتصال وقطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 5. 7ول جد

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط قطاع العمل و 
البطاقات 
المدفوعة 

  مسبقاً 
Dial up 

البطاقات 
المدفوعة 

 مسبقاً 
ADSL 

البطاقات 
المدفوعة 

 مسبقاً 
WIMAX 

   اإلشتراك  
Dial up 

 اإلشتراك 
ADSL 

 اإلشتراك 
WIMAX 

ط خطو 
 مؤجرة

Leased 

Line 

خدمة اإلنترنت 
طريق  عن

 الخلوي
GPRS, 

WAP 

خدمة 
اإلنترنت 
 مع الغير

 المجموع أخرى

 129 17.8 0.8 3.1 62 4.7 51.9 3.9 3.1 5.4 0 قطاع عام

 34674 3.1 0.4 2.5 7.4 8.8 83.9 0.8 1 6.5 0.4 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 40 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 استخراجية

 9303 1.2 0.3 1.7 4.7 7.9 89.9 1.4 2.0 1.9 0.4 صناعة حتويلية

 5 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0 0.0 كهرباء وغاز وماء

 616 1.5 1.5 1.5 6.0 1.5 85.1 3.0 4.5 3.0 1.5 إنشاءات

 14345 3.0 0.1 3.0 8.9 6.3 83.4 0.4 0.6 8.6 0.2 جتارة اجلملة والتجةئة 

 2727 3.0 0.0 2.1 8.4 14.1 86.2 0.2 0.5 5.2 0.0 الفنادق وادلطاعم

 945 12.4 0.0 3.6 26.5 11.1 71.5 0.3 2.4 10.3 0.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 12.3 0.3 2.5 24.7 6.4 76.8 1.6 3.0 7.9 0.0 الوساطة ادلالية

 4655 5.8 0.9 3.3 4.6 17.2 72.3 1.4 0.0 11.3 1.4 الجيارية وأنشطة ادلشاريع التجاريةالعقارية وا األنشطة

 869 0.1 0.1 0.0 0.4 2.4 97.5 0.0 0.0 3.6 0.0 الصحة والعمل االجتماعي

 812 0.5 2.2 0.0 4.9 10.5 87.5 0.0 0.0 0.9 0.0 والشخصية األخرى اإلجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
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نت حسب الخدمة التي تحصل عليها وقطاع العمل  والنشاط اإلقتصادي : النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية في القطاع الخاص التي تستخدم اإلنتر 6. 7جدول 
 2010الرئيسي، 

 قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي
خدمة البريد 
       االلكتروني

E-mail 

خدمات 
حكومية من 
خالل بوابة 
الحكومة 
 االلكترونية

 التسويق
البحث عن 

 المجموع أخرى توظيف كوادر خدمات بنكية معلومات

 129 7.0 32.6 24.8 93.0 31.0 79.8 96.9 قطاع عام

 34674 1.7 34.0 53.0 87.3 40.9 37.7 93.6 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 40 0.0 50.0 25.0 100.0 50.0 25.0 75.0 استخراجية

 9303 0.9 26.1 53.1 86.3 43.7 30.6 96.6 صناعة حتويلية

 5 0.0 40.0 20.0 100.0 20.0 20.0 80.0 كهرباء وغاز وماء

 616 0.0 16.4 20.9 95.5 16.4 74.6 98.5 إنشاءات

 14345 0.4 35.5 53.6 85.8 41.7 36.2 93.5 جتارة اجلملة والتجةئة 

 2727 1.6 32.4 53.2 91.6 56.4 29.5 92.1 الفنادق وادلطاعم

 945 4.1 39.4 65.9 81.0 52.0 48.2 93.2 النقل والتخةين واإلتصاالت

 357 1.6 50.5 80.3 88.8 52.3 43.8 97.8 الوساطة ادلالية

األنشطة العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع 
 التجارية

96.4 53.8 35.7 91.1 61.3 48.4 7.8 4655 

 869 0.0 40.7 31.0 81.9 6.0 62.4 94.3 الصحة والعمل االجتماعي

عية األنشطة اخلدمية واجملتمعية واالجتما
 والشخصية األخرى

45.8 11.0 8.2 95.4 13.8 11.0 0.5 812 
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                              : النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية التي تستخدم أجهزة الحاسوب ألداء أعمالها اليومية حسب اإلجراءات المتخذة للحماية من القرصنة7. 7جدول            
 2010وقطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط قطاع العمل و 

البرامج 
المضادة 

للفيروسات 
Anti-virus 

أجهزة/ برامج 
الجدار الناري 

Firewall 
 المجموع أخرى

 131 14.5 84.0 98.5 قطاع عام

 38581 0.9 39.9 86.6 قطاع خاص

 لخاصاألنشطة اإلقتصادية للقطاع ا

 40 0.0 50.0 100.0 استخراجية

 9922 0.1 41.0 90.1 صناعة حتويلية

 5 0.0 80.0 100.0 كهرباء وغاز وماء

 865 0.0 35.1 70.2 إنشاءات

 16182 0.4 37.5 84.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3169 2.0 31.9 84.5 الفنادق وادلطاعم

 949 6.3 62.5 97.3 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 8.0 67.3 100.0 الوساطة ادلالية

 4788 1.8 55.1 96.9 العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع التجارية األنشطة

 1375 1.2 20.3 62.0 الصحة والعمل االجتماعي

 930 0.4 19.0 85.3 والشخصية األخرى االجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
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 2010: النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية في القطاع الخاص التي ال تستخدم اإلنترنت حسب سبب عدم االستخدام والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 8. 7جدول 

 الرئيسي اإلقتصاديالنشاط 

تكلفة األجهزة 
الالزمة 

(Hardware )
لالتصال باإلنترنت 

 عالية

تكلفة خدمة 
 اإلنترنت عالية

عدم معرفة الموظفين 
في كيفية استخدام 

 اإلنترنت

عدم الثقة بسرعة 
وكفاءة خدمة 

اإلنترنت المقدمة من 
 قبل المزودين

ال تؤمن المنشأة 
بأهمية استخدام 

 اإلنترنت

ال يوجد احتياج 
الستخدام اإلنترنت 
في المنشأة ألداء 

 األعمال اليومية

عدم الثقة باألمان 
نتيجة استخدام 

 اإلنترنت
جموعالم  

 619 6.9 77.6 12.2 0.0 10.0 5.3 0.9 صناعة حتويلية

 248 0.0 92.6 3.7 0.0 0.0 3.7 0.0 إنشاءات

 1837 3.3 97.5 4.1 3.3 6.1 6.1 0.0 جتارة اجلملة والتجةئة 

 442 9.7 88.8 9.7 0.0 0.0 11.2 0.0 الفنادق وادلطاعم

 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

العقارية واالجيارية وأنشطة  األنشطة
 134 0.0 100.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 ادلشاريع التجارية

 505 27.4 64.6 0.2 0.0 0.0 10.8 1.3 الصحة والعمل االجتماعي

 االجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
 118 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 والشخصية األخرى

 3907 7.3 89.0 5.2 1.5 4.6 6.6 0.3 المجموع
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قطاع  حسب النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية التي تستخدم التجارة اإللكترونية وبوابة الحكومة األردنية، :9. 7جدول 
2010 والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، العمل

تستخدم التجارة  النشاط اإلقتصادي الرئيسي
 اإللكترونية

تستخدم بوابة الحكومة 
 اإللكترونية

 88.6 8.5 قطاع عام

 30.5 16.2 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 10.0 25.0 استخراجية

 26.9 17.9 صناعة حتويلية

 40.0 40.0 كهرباء وغاز وماء

 45.4 4.5 إنشاءات

 30.6 16.0 جتارة اجلملة والتجةئة

 17.1 12.4 الفنادق وادلطاعم

 36.8 30.4 النقل والتخةين واإلتصاالت

 40.5 19.2 الوساطة ادلالية

 52.6 19.4 األنشطة العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع التجارية

 28.2 2.4 ماعيالصحة والعمل االجت

 17.3 0.5 األنشطة اخلدمية واجملتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى
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وقطاع العمل  اليومية حسب استخدامها للتكنولوجيا: النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية  التي تمتلك أجهزة الحاسوب وتستخدمها ألداء أعمالها 10. 7 جدول              
  2010والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

                     
  

 المجموع كثيف متوسط ضئيل الرئيسي اإلقتصاديالنشاط طاع العمل و ق

 131 14.5 84.0 98.5 قطاع عام

 40550 0.9 39.9 86.6 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 40 25.0 75.0 0.0 استخراجية

 10709 28.4 61.5 10.4 صناعة حتويلية

 5 80.0 20.0 0.0 كهرباء وغاز وماء

 883 16.9 75.3 7.9 اتإنشاء

 17055 37.9 53.7 8.3 جتارة اجلملة والتجةئة 

 3397 18.0 60.0 22.0 الفنادق وادلطاعم

 962 57.6 37.4 5.0 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 357 77.7 21.9 0.3 الوساطة ادلالية

 4836 66.2 29.3 4.5 العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع التجارية األنشطة

 1377 15.0 69.5 15.4 الصحة والعمل االجتماعي

 930 34.0 16.2 49.8 والشخصية األخرى االجتماعيةاخلدمية واجملتمعية و  األنشطة
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حسب قطاع العمل والنشاط : التوزيع النسبي للمنشآت اإلقتصادية حسب حالة التعامل مع البريد األردني وشركات البريد الخاص ومدى تكرار المراجعة للبريد 11. 7جدول 
 2010اإلقتصادي الرئيسي، 

قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي 
 الرئيسي

 مدى تكرار المراجعة شركات البريد الخاص البريد األردني

 ال تتعامل تتعامل ال تتعامل تتعامل

 نادراً  شهرياً  أسبوعياً  يومياً 
البريد 
 األردني

شركات 
 البريد

 الخاص

البريد 
 ياألردن

شركات 
البريد 
 الخاص

البريد 
 األردني

شركات 
البريد 
 الخاص

البريد 
 األردني

شركات 
البريد 
 الخاص

 27.5 2.3 15.7 5.4 21.6 18.5 35.3 73.9 61.1 38.9 0.8 99.2 قطاع عام

 16.8 6.3 30.4 32.8 34.8 44.9 17.9 16.1 30.5 69.5 4.1 95.9 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 0.0 0.0 0.0 50.0 33.3 25.0 66.7 25.0 25.0 75.0 0.0 100.0 استخراجية

 18.2 7.0 32.8 29.3 34.7 48.6 14.3 15.0 26.7 73.3 3.7 96.3 صناعة حتويلية

 25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 25.0 50.0 20.0 80.0 20.0 80.0 كهرباء وغاز وماء

 69.4 7.1 12.3 68.6 10.2 14.3 8.2 10.0 30.0 70.0 0.0 100.0 إنشاءات

 10.3 4.1 32.7 36.1 36.7 44.5 20.4 15.3 28.0 72.0 3.4 96.6 جتارة اجلملة والتجةئة 

 27.5 12.2 30.0 39.3 24.4 35.5 18.0 13.0 63.3 36.7 2.0 98.0 الفنادق وادلطاعم

 7.8 8.3 16.7 22.6 29.5 43.4 46.0 25.7 20.8 79.2 7.6 92.4 اإلتصاالتالنقل والتخةين و 

 17.0 8.1 6.8 12.9 32.9 37.0 43.3 42.0 20.5 79.5 1.3 98.7 الوساطة ادلالية

 21.1 8.4 29.6 25.2 35.6 45.0 13.7 21.4 18.7 81.3 4.6 95.4 األنشطة العقارية واالجيارية

 9.9 2.1 15.1 27.5 58.1 54.9 16.8 15.5 66.8 33.2 0.0 100.0 الصحة والعمل االجتماعي

 55.7 8.7 16.2 19.1 28.0 67.4 0.0 4.8 22.5 77.5 35.3 64.7 اخلدمية واجملتمعية األنشطة
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: النسبة المئوية للمنشآت اإلقتصادية التي تشجع على البحث والتطوير حسب وسائل التشجيع وقطاع العمل 12. 7جدول 
 2010والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والنشاط اإلقتصادي  اع العملقط
 الرئيسي

تقديم الحوافز ورعاية 
 االبتكارات

التعاون مع مراكز 
 البحوث والجامعات

تدريب وتأهيل 
 أخرى الكوادر

 للمنشآت النسبة العامة
تشجع البحث  التي

العام القطاع والتطوير  53.3 32.1 78.0 3.7 83.2 

الخاص القطاع  52.2 29.6 70.6 2.4 53.1 

 ط اإلقتصادي الرئيسي للقطاع الخاصالنشا

 20.0 0.0 100.0 50.0 50.0 استخراجية

حتويلية صناعات  41.7 31.7 76.4 1.4 54.5 

وغاز وماء كهرباء  25.0 0.0 100.0 0.0 80.0 

 35.1 0.0 61.8 17.7 50.0 إنشاءات

والتجةئة اجلملة جتارة  51.5 27.7 68.6 1.7 54.8 

وادلطاعم الفنادق  64.1 16.5 66.5 0.7 36.8 

واإلتصاالت والتخةين النقل  58.2 10.3 71.1 8.2 53.7 

ادلالية الوساطة  63.8 15.8 77.6 4.7 70.2 

واإلجيارية العقارية األنشطة  66.0 36.5 69.8 6.6 68.6 

االجتماعي والعمل الصحة  59.8 51.7 62.7 3.0 51.0 

 24.9 8.7 54.4 58.3 57.1  واجملتمعية اخلدمية األنشطة
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:التوزيع النسبي للمنشآت اإلقتصادية التي لديها موظفين من ذوي اإلحتياجات الخاصة حسب استخدامهم 13. 7 لجدو 
 2010للتكنولوجيا، وقطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي، 

 

 

 

 

 ال يستخدم يستخدم قطاع العمل والنشاط اإلقتصادي الرئيسي

 88.6 85.3 قطاع عام

 30.5 30.4 قطاع خاص

 األنشطة اإلقتصادية للقطاع الخاص

 100.0 0.0 استخراجية

 86.5 13.5 صناعة حتويلية

 50.0 50.0 كهرباء وغاز وماء

 51.9 48.1 جتارة اجلملة والتجةئة

 69.7 30.3 نادق وادلطاعمالف

 38.1 61.9 النقل والتخةين واإلتصاالت

 16.8 83.2 الوساطة ادلالية

 45.6 54.4 األنشطة العقارية واالجيارية وأنشطة ادلشاريع التجارية

 14.0 86.0 الصحة والعمل االجتماعي

 76.8 23.2 األنشطة اخلدمية واجملتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى
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 استمارة المسح 2.7
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 : بٌانات تعرٌفٌةالقسم األول
 

 |__|__|                  الحً 106 |__|__| المحافظـة  101

 |__|__|__| رقم البلوك 107 |__|__| اللــواء  102

 |__|__|__|__|__|__| الرقم المتسلسل للمنشأة  108 |__| القضاء 103

 _|__|__|__||__|__|__|__|__|_ الرقم الوطنً 109 |__|__|__| التجمع السكانً 104

 |__|__|__|__| رقم المنشأة )مكتبٌا( 110 |__|__| المنطقة 105

 االسم التجاري للمنشأة :  111

 اسم صاحب المنشأة أو المدٌر المسؤول :  112

 عنوان المنشأة  113

 …………………………………… الشارع :  -2 …………………………………… الحـً :  -1

 …………………………………… صندوق البرٌد : -4 ………………: رقم الفاكس   ……………رقم الهاتف :  -3

 : الكٌان القانونً للمنشأة 114

 شروت حىصُه بسُطت. 4         . شركة ذات مسؤولية محدودة3               شروت حضبِٓ. 2            . منشأة فردية1 
 
 
 هُئت ال حهذف إًٌ اٌربح.8                  ُتصّؼُت حؼبؤ. 7      شروت ِسبهّت ػبِت. 6         شروت حىصُت ببألسهُ. 5
 
                        |__|__|                                                                 أخرى )حدد(  .11        حىىُِت.  10                 فرع شروت أصٕبُت. 9

                                                                                                                                                                                                      
 : نوع المنشأة 115

              حىىُِت                                                                          -1

 |__|                                                                                                                                                لطبع خبص -2

 
 |__|__|__|__|  إٌشبط اٌشئ١سٟ ٌٍّٕشأح : 116

     ..…………… السدٟٔ( ثبٌذ٠ٕبس ا(سأط اٌّبي اٌّذفٛع  117
                

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 |__|__|__|__|__|__|   ..………………اعّبٌٟ ػذد اٌّٛظف١ٓ    :    118

 ػذد اٌّٛظف١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِغبي االرصبالد ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد: 119

 العدد الجنس

  روىر 

  أبد

 البٌانات سرٌة بموجب قانون
2003 لعام (8)العامة المؤقت رقم اإلحصاءات  

 المملكة األردنية الهاشمية
 وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 دائرة اإلحصاءات العامة
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 لبرٌدٌةالقسم الثانً: الخدمات ا

 

   ( استخدام تكنولوجٌا المعلومات داخل المنشأة انتقل الى القسم الثالث:ال  ) .2 (  نعم   )استمر. 1ً٘ رسزخذَ إٌّشأح خذِبد اٌجش٠ذ ؟   -1
  

    ؟ِب ٟ٘ ششوخ اٌخذِبد اٌجش٠ذ٠خ اٌزٟ رزؼبًِ ِؼٙب إٌّشأح  -2

 |__|                                 .اٌبرَذ األردٍٔ                               1

 |__|    شروبث اٌمطبع اٌخبص                                                  .2

  ؟ ٌششوخ اٌجش٠ذ األسدِٟٔذٜ رىشاس ِشاعؼخ إٌّشأح   ِب -3

  . َىُِب1

  أسبىػُب. 2

  .شهرَب3

    .ٔبدرا4
|__| 

 
 

 شأح  ٌششوبد ثش٠ذ اٌمطبع اٌخبص ؟ِب ِذٜ رىشاس ِشاعؼخ إٌّ -4

 . َىُِب1

 أسبىػُب. 2

 .شهرَب3

 |__|                                                                                                                    .ٔبدرا                                 4

 
 

  ؟زٟ رسزخذِٙب إٌّشأح ػٕذ ِشاعؼزٙب ششوخ اٌجش٠ذ االسدٟٔ ِب ٟ٘ اٌخذِبد اٌجش٠ذ٠خ اٌ -5

 |__|  إرسبي / اسخالَ رسبئً برَذَت                              . 1

 |__|  إرسبي/اسخالَ اٌطرود                                       . 2

 |__|     دفغ اٌفىاحُر                                                .3

 |__|  .……………………………. اخري )حذد(4

  ؟ِب ٟ٘ اٌخذِبد اٌجش٠ذ٠خ اٌزٟ رسزخذِٙب إٌّشأح ػٕذ ِشاعؼزٙب ششوبد اٌجش٠ذ اٌخبص -6

 |__|  إرسبي / اسخالَ رسبئً برَذَت                              . 1

 |__|      إرسبي/اسخالَ اٌطرود                                   . 2

 |__|  دفغ اٌفىاحُر                                                   .3

 |__|  ……………………………. اخري )حذد(4

 

 ؟ِزٛسظ اٌّصبس٠ف اٌشٙش٠خ ٌٍّإسسخ اٌّذفٛػخ ػٍٝ اٌخذِبد اٌجش٠ذ٠خ اٌزب١ٌخ  -7
 

 |__|__|__|__|__|__|                                                                           ..............…………….خذِبث اٌبرَذ اٌّحٍٍ 1

 

 |__|__|__|__|__|__|                                                                                  ............………………خذِبث اٌبرَذ اٌذوٌٍ .2
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 ٌا المعلومات داخل المنشأةالقسم الثالث:استخدام تكنولوج

    ً٘ ٠زٛفش ٌذٜ إٌّشأح االعٙضح اٌزب١ٌخ؟ -8

 اٌؼذد    

 |__|__|__|__|     ..........األرضٍ   اٌهبحف  أصهسة .1

 |__|__|__|__|    ........... اٌهبحف اٌخٍىٌ اٌٍّّىوت ِٓ لبً  إٌّشأة أصهسة. 2

 |__|__|__|__|    ............   اٌىّبُىحر اٌّىخبُت أصهسة .3

 |__|__|__|__|    ...........  اٌىّبُىحر اٌّحّىي أصهسة .4

 |__|__|__|__|    ............. األخري اٌّؼٍىِبث  إرسبي أصهسةفبوس/  .5

 |__|__|__|__|    ..........  Servers)اٌخىادَ ) أصهسة .6

 ..............   Printers)اٌطببؼبث ). 7

                                                                                                                           ................. ِمبسُ .8
    |__|__|__|__|  

|__|__|__|__| 
  

  

  

 

        ً٘ ٠زٛفش ٌذٜ إٌّشأح خطٛط رٍفْٛ ؟   -9
 اٌؼذد       

 |__|__|__|__|       .................... خط ارضٍ   -1

 |__|__|__|__|       ....................خط  خٍىٌ   -2

       
 

 ِزٛسظ اٌّصبس٠ف اٌشٙش٠خ اٌزٟ رذفؼٙب إٌّشأح ػٍٝ خذِبد اٌٙبرف األسضٟ ٚاٌخٍٛٞ )د٠ٕبس اسدٟٔ ( -10

 
 |__|__|__|__|__|__|                                                                                                       ......................  .اٌهبحف األرضٍ-1

 |__|__|__|__|__|__|                                                                                                                 .....................  .الهاتف الخلوي-2

 

     ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح أعٙضح اٌحبسٛة )ِىزجٟ أِٚحّٛي( ألداء األػّبي ا١ِٛ١ٌخ  -11

 فمط وأٔهٍ اٌّمببٍت( 13+12اجب عن سؤال . ال  )2 (      13 )انتقل الى سؤال. ٔؼُ                                      

 
 

|__| 

 

 ؟اسجبة ػذَ اسزخذاَ أعٙضح اٌحبسٛة داخً إٌّشأح ِب ٟ٘ -12
  

 

 |__|     نسبٌاالتكلفة عالٌة . 1

 |__|     التؤمن المنشأة بفعالٌة استخدام الحاسوب. 2

 |__|    . ال ٌوجد احتٌاج للحاسوب ألداء األعمال الٌومٌة     3

 |__|     تدنً الخبرة وعدم قدرة الموظفٌن على استخدام الحاسوب. 4

   ..……………………………. اخري )حذد(5
 

|__| 
   

      ً٘ رؼزمذ اْ رمذ٠ُ ِجبدسح رٛفش األعٙضح ٚاٌزذس٠ت س١شغغ ِٓ اسزخذاَ إٌّشبح ٌٍحبسٛة ٚاالٔزشٔذ؟ -13  

                                                    

 . ال  2                                   .ٔؼُ     1                                    

       

 

 
 

|__|   
 
 

 |__|__|__| % ---------------ٔسجخ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠سزخذِْٛ اٌحبسٛة داخً إٌّشأح  ثشىً ِٕزظُ   -14
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 |__|                                     (   18. ال )أخمً اًٌ اٌسؤاي 2. ٔؼُ  )اسخّر(       1ً٘ رسزخذَ إٌّشبٖ اٌزطج١مبد اٌجشِغ١خ؟     -15

 

 

     ِب ٟ٘ اٌزطج١مبد اٌجشِغ١خ اٌّسزخذِخ؟ -16

 |__|     .براِش ِحبسبت1

 |__|    .براِش ادارة اٌٍّفبث اٌّىخبُت واالرشفت 2

 |__|    .براِش حخطُط ِىارد بشرَت 3

 |__|    .براِش إدارة لىاػذ اٌبُبٔبث اٌّبُؼبث/ اٌّخسوْ 4

  ..................................براِش اخري )حذد(5

 
   

 
|__| 

     

    
 

   ِب ٟ٘ اٌٍغبد اٌّسزخذِخ فٟ اٌزطج١مبد اٌجشِغ١خ؟ -17
 

 
 |__|    .ببٌٍغت اٌؼربُت1

 |__|    .ببٌٍغت االٔضٍُسَت2

 |__|    .اٌٍغت اٌؼربُت واالٔضٍُسَت3

 |__|    .ٌغبث اخري4

 

  ؟٠زُ رذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ثشىً ِسزّش ػٍٝ ثشاِظ اٌحبسٛة ٚاٌزطج١مبد اٌحذ٠ضخ إٌّجضمخ ِٕٙبً٘  -18

 )اسخّر(  . ال2(          20. ٔؼُ  )أخمً اًٌ سؤاي 1                                                       

 
 

|__| 

  

 طج١مبرٗ؟ِب ٟ٘ اسجبة ػذَ رذس٠ت اٌّٛظف١ٓ ػٍٝ ثشاِظ اٌحبسٛة ٚر -19
  

  
 

 |__|     .ِؼُمبث ِبٌُت1

 |__|     .ػذَ اٌحبصت ٌٍخذرَب2

 |__|      …………………………….اخري 3

      22 أزمً اٌٝ سإاي                                                                

 

ة ٚرطج١مبرٗ اٚ ٌششاء ٚرحذ٠ش أٔظّخ ً٘ ٌذٜ إٌّشأح ١ِضا١ٔخ ِحذدح ٌزذس٠ت اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ثشاِظ اٌحبسٛ -20

     ؟رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

  (22. ال  )أخمً اًٌ سؤاي 2 . ٔؼُ  )اسخّر(           1                                            

              

|__| 

 

  %.....................ِبٟ٘ إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ ِٓ اعّبٌٟ ١ِضا١ٔخ إٌّشأح؟  -21
 

|__|__|__| 

 

   ً٘ رّزٍه إٌّشأح أٔظّخ اٌشجىبد اٌزب١ٌخ:    -22

   
 |__| .أخرأج1

 |__| .اوسخرأج2

 |__|                 LANاٌشبىبث اٌّحٍُت  أٔظّت..3

 |__|  WAN اٌؼرَضتاٌشبىبث  أٔظّت.4

   ………………………. اخري 5

 

|__| 
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       ..........رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد )اعٙضح/ثشاِظ/خذِبد ص١بٔخ( ٝب إٌّشأح )د٠ٕبس اسدٟٔ( ػٍِزٛسظ اٌّصبس٠ف اٌس٠ٕٛخ اٌزٟ رذفؼٙ -23

|__|__|__|__|__|__| 

 

  ؟ً٘ رّٕح إٌّشأح أٞ ِضا٠ب رشغ١ؼ١خ ٌٍّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٍّىْٛ ِٙبساد اسزخذاَ اٌحبسٛة -24
 

 |__| (       26 ايأخمً اًٌ سؤ) . ال  2. ٔؼُ  ) اسخّر (          1        

 

   ِب ٟ٘ اٌحٛافض اٌزٟ رّٕحٙب إٌّشأح ٌٍّٛظف١ٓ : -25

 .حىافس ِبٌُت.1
|__| 

 .حىافس ادارَت2
|__| 

 .حىافس حذرَبُت3
|__| 

 ……………………………… .اخري 4
|__| 

 

 ً٘ ٠ؼذ اِزالن ِٙبساد اٌحبسٛة ٌذٜ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍؼًّ ِٓ اٌششٚط األسبس١خ فٟ اٌزٛظ١ف؟ -26

             ال  .2             ٔؼُ   .1

 
 
 

|__| 
   

 و١ف رم١ُ إٌّشأح ِٓ ٔبح١خ اسزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب؟ -27

     اسخخذاَ ضئًُ ٌٍخىٕىٌىصُب.. 1

 اسخخذاَ ِخىسط ٌٍخىٕىٌىصُب..2

 اسخخذاَ وزُف ٌٍخىٕىٌىصُب..3

 
 
 

|__| 

     

 ششوخ ؟ً٘ رؼزمذ اْ اسزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد لذ اصش ػٍٝ ػًّ اٌ - 28

 

 

   
 (29.اَضببب  ) أخمً اًٌ سؤاي 1

 
   

 (                                                                                          30. سٍبب )أخمً اًٌ سؤاي  2

     
         

      

  

                .  ٌُ حؤرر )أخمً اًٌ اٌمسُ اٌرابغ(.                            3

          
  

  
|__| 

                 
            

    اصش ا٠غبثب ، ػٓ طش٠ك : – 29

    

  . حىفُر اٌىلج االزَ الصراء اٌؼٍُّبث. 1  

 

   |__| 

 .ححسٓ وفبءة االٔخبس.  2  

          

   |__| 

 _||_                       ..………………………. اخري )حذد( 3  

       |__| 
         

    اصش سٍجب ، ػٓ طش٠ك : – 30

    

 .. حذود االػطبي  1       
 

   |__| 

 .عدم تحدٌث االجهزة المستخدمة.  2       
          

   |__| 

 |__|                    .ػذَ وفبءة اٌّسخخذُِٓ   3       

 |__|                  .………………………. اخرى)حدد( 4      
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 القسم الرابع: استخدام االنترنت فً المنشأة
 

         ) اسخّر(    ال. 2  (    33)انتقل إلى سؤال   نعم. 1           ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح خذِخ االٔزشٔذ -31

                                              

|__|     

 

    ؟َ اسزخذاَ االٔزشٔذ فٟ إٌّشأحِب ٟ٘ االسجبة ٚساء ػذ -32

 |__|   لالتصال  باالنترنت عالٌة ( Hardware)الالزمة  األجهزةتكلفة  .1

 |__|   تكلفة خدمة االنترنت عالٌة .2

 |__|   عدم معرفة الموظفٌن فً كٌفٌة استخدام االنترنت .3

 |__|   عدم الثقة بسرعة وكفاءة خدمة االنترنت المقدمة من قبل المزودٌن .4

 |__|   استخدام االنترنت بأهمٌةال تؤمن المنشأة  .5

 |__|   الٌومٌة  األعمال  ألداءال ٌوجد احتٌاج الستخدام االنترنت فً المنشأة   .6

 |__|    استخدام االنترنت بسالمة وامانثقة ال معد .7

    )انتقل الى القسم السادس:الحكومة االلكترونٌة(                    

 

    االرصبي ثبالٔزشٔذو١ف١خ  -33

    

 |__|    ((Dial Up االتصال عن طرٌق البطاقات المدفوعة مسبقا .1

 |__|    (ADSL) االتصال عن طرٌق البطاقات المدفوعة مسبقا .2

 |__|    (WIMAX) االتصال عن طرٌق البطاقات المدفوعة مسبقا االنترنت الالسلكً .3

 _||_    ((Dial Upاالتصال عن طرٌقاالشتراك  .4

 |__|    (ADSL) االتصال عن طرٌق االشتراك .5

 |__|    (WIMAX) االتصال عن طرٌق االشتراك االنترنت الالسلكً .6

 |__|    (Leased Lineخطوط مؤجرة ) .7

 |__|    (GPRS,WAP,…etc)خدمة االنترنت عن طرٌق الهاتف الخلوي .8

 |__|    خدمة االنترنت باالشتراك مع الغٌر .9

 ....................................                                     ....اخرى)حدد(   .10

 
   |__| 

 
 

 % .............................. ٔسجخ أعٙضح اٌحبسٛة اٌّشرجطخ ثخذِخ االٔزشٔذ   -34
   |__|__|__| 

    % ……………اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠سزخذِْٛ االٔزشٔذ فٟ إٌّشأح ؟  ِب ٟ٘ ٔسجخ -35
      |__|__|__|  

 . ال          2       .ٔؼُ    1          ؟ ( (VOIPً٘ رسزخذَ إٌّشأح خذِبد االرصبي اٌزٍفٟٛٔ ػجش االٔزشٔذ  -36
 

|__|   
 

        
 

 (44)أخمً اًٌ سؤاي   . ال2. ٔؼُ   ) اسخّر(      1ػٍٝ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ     (website)ً٘ ٌذٜ إٌّشأح ِٛلغ  -37
      

|__| 

 

 

 

 

 
 
   ال ٔؼُ ( اٌخبص ثبٌّٕشأح؟Domain-Nameِب ٘ٛ اسُ إٌطبق ) -38 

 |__|  JO 1 2..ِٓ خالي 1

 |__|  1 2 (…com, .org.).ٔطبق خبص 2

 |__|  2 1 .ٔطبق ِضب3ٍٔ
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 ؟  ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ  (Hosting)ً٘ رمَٛ إٌّشأح ثبسزضبفخ  -39
  ( 41ال ) أخمً اًٌ سؤاي  .2                 . ٔؼُ )اسخّر(1                                               

 

 

 
                                                        

|__| 

 

 

 ا٠ٓ رمَٛ إٌّشأح ثأسزضبفخ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ؟-40

  داخً اٌٍّّىخ . 1       

 |__|          خبسط اٌٍّّىخ    . 2       

 |__|                     . ال2. ٔؼُ          1         ؟ً٘ رمَٛ إٌّشأح ثزش٠ٚظ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ػجش ٚسبئً اٌزش٠ٚظ اٌّخزٍفخ -41

  

|__|      . ال2  . ٔؼُ       1                                         ؟ً٘ رمذَ إٌّشأح خذِبد ػجش ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ -42  

  

            |__|                                . ال2. ٔؼُ        1ً٘ أصش اطالق اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍّٕشأح ػٍٝ اصد٠بد اٌّؼشفخ ثٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ؟  -43

                                   
     

    خذِبد اٌزب١ٌخ ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح خذِخ االٔزشٔذ ٌٍحصٛي ػٍٝ اٌ -44

 |__|    e-mailىخرؤٍ/ٌ.خذِت اٌبرَذ اال1

 |__|    .اٌحصىي ػًٍ خذِبث حىىُِت ِٓ خالي بىابت اٌحىىِت االٌىخرؤُت 2

 |__|    .اٌخسىَك3

 |__|    .اٌبحذ ػٓ ِؼٍىِبث4

 |__|    .خذِبث بٕىُت5

 |__|    .حىظُف وىادر6

            .……………………… .اخري7

 

 

 

  |__| 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( ؟Remotelyً٘ ٠سزخذَ اٌّٛظف١ٓ فٟ إٌّشأح االٔزشٔذ ٌٍؼًّ ِٓ خبسط ِىبْ ػٍُّٙ ) – 45 

 (47. ال )أخمً اًٌ سؤاي 2. ٔؼُ )اسخّر(                          1

 

 

 

 

|__| 

 |__|__|__|  %........؟ ١ٓ اٌز٠ٓ ٠سزخذِْٛ االٔزشٔذ()ِٓ اعّبٌٟ اٌّٛظف.ِب ٟ٘ ٔسجخ اٌّٛظف١ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ِٓ خبسط ِىبْ اٌؼًّ 46

 ً٘ رمَٛ إٌّشأح ثبرخبر االعشاءاد اٌالصِخ ٌحّب٠خ االعٙضح ؟   -47

 (49. ال  )أخمً اًٌ سؤاي 2.  ٔؼُ  )اسخّر(           1                     

      
 

 |__|  

 

 

 

 

 

 

 

     ؟ ٚاٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌمشصٕخ األعٙضححّب٠خ اٌّزخزح ِٓ لجً إٌّشأح ٌ اإلعشاءادِبٟ٘  -48

 |__|                    ) Anti-virus).اٌبراِش اٌّضبدة ٌٍفُروسبث 1

 |__|   (           Firewall.أصهسة/براِش اٌضذار إٌبرٌ  )2

 |__|          ...........................  حذد( ي).اخر3

   

 

 |__| . ال2.ٔؼُ             1         ؟رامج لمراقبة استعمال الموظفٌن لشبكة االنترنت هل تملك المنشأة أي ب -49

 مصارٌف المنشأة الشهرٌة للحصول على خدمة االنترنت ؟ )دٌنار اردنً(ما هو متوسط  -50
.............................. 

 
 

|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

 

 



 

92  

 

 نٌةالقسم الخامس:التجارة االلكترو

 

 ؟ً٘ ٌذٜ إٌّشأح ِؼشفخ ثّب١٘خ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ  -51

 (انتقل الى القسم السادس:الحكومة االلكترونٌة)  . ال2. ٔؼُ    )اسخّر(         1                        

 
           

 |__| 

  

 ؟١غ اٌجاٚ /ً٘ رسزخذَ إٌّشأح خذِخ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ فٟ ػ١ٍّبد اٌششاء ٚ -52

 . ال  )اسخّر اًٌ اٌسؤاي اٌخبٌٍ(2(              54. ٔؼُ    )أخمً اًٌ سؤاي  1                        

 
           

 |__| 

 

    ِب ٟ٘ اسجبة ػذَ اسزخذاَ اٌزغبسح االٌىزش١ٔٚخ فٟ ػ١ٍّبد اٌششاء ٚاٌج١غ؟ -53

    

 |__|   .. ػذَ ِؼرفت إٌّشأة بّبهُت اٌخضبرة االٌىخرؤُت1

 |__|   (.Security and Privacy Issuesواٌخىف ِٓ حسرَب ِؼٍىِبث خبصت ) ببألِبْ. ػذَ اٌشؼىر 2

 |__|   إٌّشأة ِٓ خالي ػٍُّت اٌشراء واٌبُغ االٌىخرؤُتضؼف اٌزمت ببٌمذرة ػًٍ حٍبُت حبصبث   3

 |__|   ّٕشأة فُّب َخؼٍك بؼٍُّبث اٌشراء واٌبُغ.ػذَ ِؼرفت اٌّىظفُٓ فٍ وُفُت اٌخؼبًِ اٌىخرؤُب ٌخٍبُت حبصبث اٌ .4

 |__|   . ػذَ حىفر إِىبُٔبث ٌٍذفغ االٌىخرؤٍ بشىً آِٓ. 5

 |__|   . ال حؤِٓ إٌّشأة بأهُّت اٌخضبرة االٌىخرؤُت فٍ ػٍُّبث اٌشراء واٌبُغ6

 |__|   اٌخضبرة االٌىخرؤُت. . وصىد صؼىبت فٍ ربط وحهُئت األٔظّت اٌحبٌُت فٍ إٌّشأة ٌالسخفبدة ِٓ خذِبث7

 |__|   . ػذَ حىفر أٔظّت ٔمً وِخببؼت وفؤة ِىٍّت ٌؼٍُّبث اٌخضبرة االٌىخرؤُت.8

                             )انتقل الى القسم السادس:الحكومة االلكترونٌة(

 

 ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح شجىخ االٔزشٔذ السزمجبي طٍجبد اٌّج١ؼبد ِٓ اٌؼّالء  -54

 (58. ال  )أخمً اًٌ سؤاي 2         )استمر(. ٔؼُ  1
         

 |__| 

 

                                        %............................   ؟ٔسجخ ِج١ؼبد إٌّشأح ػجش االٔزشٔذ ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌّج١ؼبد  -55
  

|__|__|__| 

 

 ؟اٌخذِخ  ٔسجخ اٌّج١ؼبد ثٛاسطخ االٔزشٔذ حست ٔٛػ١خ -56

1 .B2B     )ِٕشأة ٌّٕشأة(.............%  

2 .B2C   )ِٕشأة ٌّسخهٍه(............. %  

                                        

       

 

|__|__|__| 

 |__|__|__| 

  

 ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح ٚسبئً ٚطشق اٌذفغ االٌىزشٟٚٔ ٌزحص١ً أصّبْ اٌّج١ؼبد  -57

                                       . ال2       . ٔؼُ          1

       

 |__| 

 

 ؟ً٘ رسزخذَ إٌّشأح شجىخ االٔزشٔذ أٚ أٞ شجىخ خبصخ فٟ ئسسبي طٍجبد اٌششاء/اٌخذِخ  -58

                                   )انتقل الى القسم السادس:الحكومة االلكترونٌة(. ال   2        )استمر(. ٔؼُ   1                             

       

  |__| 

 

 |__|__|__|               %                                   ............................ ؟ٔسجخ ِشزش٠بد إٌّشأح ػجش االٔزشٔذ ئٌٝ ئعّبٌٟ اٌّشزش٠بد  -59

 ؟غ أصّبْ اٌّشزش٠بد ً٘ رسزخذَ إٌّشأح ٚسبئً ٚطشق اٌذفغ االٌىزشٟٚٔ ٌذف -60

                                       . ال2. ٔؼُ                 1         

 

        

 |__| 
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 القسم السادس: الحكومة االلكترونٌة

 

 ؟األسدْ  فٟ  rdan.gov.jowww.jo  ً٘ ٌذٜ إٌّشأح أٞ ِؼٍِٛبد ػٓ خذِبد اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ -61

                                      . ال   )أخمً اًٌ اٌمسُ اٌسببغ(2             )استمر(. ٔؼُ    1

 

       |__| 

  

    و١ف سّؼذ ػٓ اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ؟ -62

 |__|   ِسّىع أو.اػالَ ِرئٍ 1

 |__|   .أخرٔج2

 |__|   .خٍى3ٌ

 |__|    .....................................( دحذ) .اخري4
  

 

                                       . ال2. ٔؼُ           1       ؟ً٘ رؼبٍِذ إٌّشأح ِغ ثٛاثخ اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ فٟ األسدْ  -63
 

       |__| 

 

 ؟ذاِٙب ٌٍحصٛي ػٍٝ خذِبد اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ أٞ ِٓ لٕٛاد اٌزٛاصً اٌزب١ٌخ اٌزٟ رشغت إٌّشأح ثبسزخ -64

 
 

 |__|   االٔخرٔج.1

 |__|   .اٌرسبئً اٌمصُرة اوحصفح االٔخرٔج ببسخخذاَ اٌهبحف اٌخٍى2ٌ

 |__|   .اٌهبحف إٌمبي أو اٌزببج/االحصبي بّراوس اٌخذِت3

 |__|   IVR.اٌهبحف إٌمبي أو اٌزببج / 4

 |__|   .اٌبرَذ5

 |__|   .اٌفبوس6

 |__|   Public Web Kiosks.ِراوس االسخؼالِبث اٌّخىفرة فٍ األِبوٓ اٌؼبِت / 7

 |__|   .ِٓ خالي شببن اسخؼالَ واحذ ٌذي إٌّشأة اٌحىىُِت8

    
 

    ِب ٟ٘ اٌّغبالد اٌزٟ أفبدن ف١ٙب اسزخذاَ اٌحىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ؟ -65

 |__|   حىفُر اٌىلج اٌّسخغرق فٍ اٌحصىي ػًٍ اٌخذِت.1

 |__|   حىفُر اٌىٍفت.2

 |__|   ......................................... . اخري )حذد(3
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 البحث والتطوٌر: السابعالقسم 

 

    ً٘ رشغغ إٌّشأح ػٍٝ اٌجحش ٚاٌزط٠ٛش؟ -66

 |__|            ال ) أزمً اٌٝ اٌمسُ اٌضبِٓ(     .2. ٔؼُ )اسزّش(                1                                  

    

     
 

  : رشغغ إٌّشأح اٌجحش ٚاٌزط٠ٛش ِٓ خالي  -67 
 

 

 |__| . حمذَُ اٌحىافس اٌّخخٍفت ٌٍؼبٍُِٓ فٍ اٌبحذ واٌخطىَر، ورػبَت ابخىبراحهُ .1

 |__| حذ واٌخطىَر. اٌخؼبوْ ِغ ِراوس اٌبحىد واٌضبِؼبث إلَضبد دػُ صٕبدَك خبصت ببٌب2

 |__| . حذرَب وحأهًُ وىادر فٍ ِضبي اٌبحذ واٌخطىَر3

 |__| .................................... اخري )حذد( 4

 

                                     (70سؤاي  )أخمً اًٌ  . ال2. ٔؼُ )اسخّر(        1    ؟ ً٘ ٠ٛعذ فٟ إٌّشأح ١ِضا١ٔخ ِخصصخ ٌٍجحش ٚاٌزط٠ٛش  -68
 

       |__| 

 

 %                                        ...........................   ؟ِب ٔسجخ ٘زٖ ا١ٌّضا١ٔخ ِٓ اعّبٌٟ ا١ٌّضا١ٔخ اٌؼبِخ ٌٍّٕشأح  -69
  

|__|__|__| 

  

                                     اٌمسُ اٌزبِٓ( )أخمً اًٌ  . ال2        . ٔؼُ )اسخّر(1    ؟ ً٘ رسزخذَ إٌّشأح ٚسبئً اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اٌجحش ٚاٌزط٠ٛش  -70
              

|__|  

 

 ِب ٟ٘ ٔسجخ اٌجحٛس اٌزٟ ٠زُ اعشاؤ٘ب ثبسزخذاَ ثشاِظ حبسٛث١خ ِزخصصخ ِٓ اعّبٌٟ اٌجحٛس ؟       -71

         ...........................                           %                 
  

|__|__|__| 

 

   . ال2. ٔؼُ            1    ؟ ً٘ رؼزمذ اْ ص٠بدح أزشبس اٌىّج١ٛرش ٚاالٔزشٔذ فٟ إٌّشأح ٠شغغ ػٍٝ اٌجحش ٚاٌزط٠ٛش  -72
 

       
|__| 

 

 استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت من قبل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً المنشأة: الثامنالقسم 

 

  )حىلف( . ال2. ٔؼُ )اسخّر(           1    ؟ ً٘ ٠ؼًّ فٟ إٌّشأح افشاد ِٓ رٚٞ االحز١بعبد اٌخبصخ  -73
 

       
|__| 

 

 %                                        ...........................   ؟ِب ٔسجخ اٌّٛظف١ٓ رٚٞ االحز١بعبد اٌخبصخ ِٓ اعّبٌٟ اٌّٛظف١ٓ  -74
  

__||__|__| 

 

  . ال2. ٔؼُ                         1       ؟ ً٘ ٠سزخذَ ٘إالء اٌّٛظف١ٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ اػّبٌُٙ  -75
 

       
|__| 

 

               ً٘ رؼزمذ أٗ وبْ السزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ إٌّشأح دٚس فٟ رٛف١ش فشص ػًّ ٌزٚٞ االحز١بعبد اٌخبصخ ؟                                -76

    ال. 2                        ٔؼُ .                                                                                  1
         
|__| 
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