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ITU االتحاد الدولي لالتصاالت    

The International Telecommunication Union (ITU) is a specialized agency of the United 

Nations that is responsible for issues that concern information and communication 

technologies (ICT). 

 

متخصصة تابعة لألمم المتحدة، دوليةاالتحاد الدولي لالتصاالت هو مؤسسة   

 مسؤولية االتحاد هي كافة االمور المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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MIS Report 2013 قياس مجتمع المعلومات    

• The MIS report, has been published annually since 2009, 

features two benchmarking tools to measure the 

information society: the ICT Development Index (IDI) and 

the ICT Price Basket (IPB) 

• The 5th edition of the ITU Measuring the Information 

Society (MIS) report was launched on 7 October 2013 

 

• 2009ينشر االتحاد تقرير قياس مجتمع المعلومات منذ   

•  يضهر التقرير دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

• 7/10/2013االصدار الخامس واألخير في   
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Information Society مجتمع المعلومات    

•   access, use, skills -  مؤشر االستعمال، مؤشر المهاراتالنفاذ مؤشر ،  
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ICT Development Index IDI 

 دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
• The ICT Development Index (IDI) is a composite index 

• فرعية( مؤشرات)مركب من عدة دالئل ( مؤشر)هو دليل    

 

• combines 11 indicators into one benchmark  

• فرعي( مؤشر)دليل  11يجمع   

 

• monitor and compare developments in information 

and communication technology (ICT ) across 

countries (157) 

• دولة 157يراقب ويقارن التطور في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين   
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Index & sub-index دليل رئيسي وثانوي    

 دليل النفاذ•

 نسبة االشتراكات على الشبكة الثابتة•

 نسبة االشتراكات على الشبكة الخلوية•

 نسبة السعة الدولية لكل مشترك•

 نسبة الكمبيوتر في المنازل•

 نسبة االنترنت في المنازل•

 

 دليل االستعمال•

 نسبة االفراد التي تستعمل االنترنت•

 نسبة المستعملين للشبكة الثابتة•

 نسبة المستعملين للشبكة الخلوية•

 

 دليل المهارات•

 معدل التعليم للراشدين•

 نسبة التعليم الثانوي•

 نسبة التعليم الجامعي•
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Most dynamic Lebanon لبنان االكثر دينامية    

 rank   والثاني في زيادة الرتبة  valueلبنان االول في العالم من ناحية زيادة قيمة الدليل
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Most Dynamic Lebanon دينامية لبنان االكثر    
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 5.37بلغت قيمة مؤشر لبنان : لبنان•
 ،52واحتل المرتبة 

 

هو البلد الذي تمكن من تحقيق أعلى •
 IDIفي قيمة مؤشره  زيادة

 

سجل لبنان زيادة في معدل الحزمة •
 2011% 11العريضة  الخلوية من 

 2012% 26الى 

 

تخفيض كلفة الحزمة العريضة الخلوية، •
وضع لبنان تحت معدل الكلفة في الدول 

 العربية



Access Sub-index مؤشر النفاذ 

• مؤشر النفاذ، يضع لبنان في المرتبة االولى عالمياً 

 من ناحية الزيادة في قيمة المؤشر، والثالث من 

 ناحية الزيادة في المرتبة
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Use Sub-index مؤشر االستعمال    

يضع لبنان في المرتبة االستعمال، مؤشر •

ناحية الزيادة في من  الخامسة عالمياً 

 المرتبة
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Use Sub-index مؤشر االستعمال    
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إن أنطالق خدمة الجيل الثالث في •

لبنان مكنه من النمو الملحوض في 

مجال النفاذ واالستعمال لخدمات 

 االنترنت والحزمة العريضة

 



Skills sub-index مؤشر المهارات 

بين البلدان الموقع األول جائت مرتبة لبنان في •

 العربية من ناحية مؤشر المهارات
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Top 5 economies/region 

 أعلى خمس اقتصادات في المنطقة 
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Lebanon IDI above World avg. 

 لبنان يفوق المعدل العالمي لمؤشر التطور التكنولوجي
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Lebanon 5th among Arab states 

على سلطنة عمان،  2012لبنان هو الخامس بين الدول العربية بعد ان تقدم سنة 

 يلي  قطر، االمارات، البحرين والسعودية
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Considerable increase زيادة كبيرة 

• Considerable increases in wireless-broadband 

penetration rates were observed in Lebanon and the 

United Arab Emirates, where the rate more than 

doubled, to 26 per cent and 51 per cent, respectively. 

زيادة كبيرة في نمو واستعمال الحزمة العريضة الالسلكية والخلوية في كل من •

 لبنان ودولة االمارات العربية المتحدة بلغت الضعف

 

• In Jordan, Lebanon, …, the proportion of individuals 

using the Internet increased by more than 15 per cent 

 %15زيادة كبيرة في معدل االفراد الذين يستعملون االنترنت بأكثر من •
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Considerable increase 

 :تطور مبهر في مجاالت

 

السعة الدولية من شبكة من •

 االلياف الضوئية العاليمة

 انتشار الكمبيوتر•

 استعمال الخلوي•

 استعمال الجيل الثالث•
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An honorable result إنجاز مشرف للبنان 
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 تطور الحزمة العريضة

الحزمة العريضة الثابتة تطورت في العالم الثالث وثابتة في العالم المتطور، لكن الفجوة  

 الرقمية ما زالت كبيرة

 الحزمة العريضة المتنقلة تضاعفت في بلدان العالم الثالث نتيجة الحاجة وسرعة االنتشار

21 



 مؤشر فرعي، تتوزع على النفاذ االستعمال والمهارات 11يحتوي المؤشر على •

 دولة 157يقيس ويضع مؤشر لـ •

 يحلل الفجوة الرقمية والمناطق•
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An honorable result نتيجة مشّرفة    

• Minister with visionary futuristic thoughts  

 رؤيا مستقبلية للقطاع من قبل وزير االتصاالت •

 

• Never give-up, never lose hope, Keep trying 

 ال نستسلم، ال نقفد االمل، نحال دوماً •

 

• Owner Supervisory Board dynamism 

• MoT – Ogero team, TRA 

 مهنية العاملين في القطاع العام والخاص•

 

• Alfa and Touch professionalism 

• ISPs DSPs surviving despite all obstacles  

 

• This without mentioning the other incentives created 
for the youth and entrepreneur, BDL, BDD, AIGF 
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Lebanon 

This success if for all 
Lebanese  

 النجاح لجميع اللبنانيين

  

Thank You  

 شكراً 
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