
  

  الفلسطينية ةينطولا ةطلسلا

  الفلسطيني ءاصحإلالمركزي ل زاهجلا
  

  

  

  

  

  

  2011مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 

  النتائج الرئيسية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2012أكتوبر، / تشرين أول



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
  

  
  .2012تشرين أول،  –هـ  1433، القعدةذو  ©

  .ةظوفالحقوق مح جميع

  

  :الة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتاليفي ح

  

النتائج : 2011واالتصاالت،  تمسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلوما. 2012از المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجه
  .فلسطين –رام اهللا . الرئيسية

   
  :ىجميع المراسالت توجه إل

  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  .رام اهللا، فلسطين، 1647: ب.ص

  2982700 2 (972/970): هاتف

  2982710 2 (972/970): فاكس

 1800300300: الرقم المجاني

  diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

  http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

  
 
 

تم إعداد هذا التقريـر حسـب اإلجـراءات المعياريـة المحـددة فـي ميثـاق        

  2011لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الممارسات 



لبنان     
Lebanon

جنين    

طولكرمطوباس

قلقيلية       
سلفيت     

نابلس     

رام اهللا والبيرة  

اريحا

واألغوار 

القدس     

بيت لحم 

الخليل      

سط 
متو
 ال
حر
الب

ت 
لمي
ر ا
بح
ال

األردن

M
ed

ite
rra

ne
an

 S
ea

D
ea

d 
Se

a

Jenin

Jordan

Tubas

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya
Salfit

Ramallah 
& Al Bireh

Jerusalem

Bethlehem

Hebron

 &Jericho
Al Aghwar

شمال غزة North Gaza
غزة

Gaza دير البلح
Deir Al Balah       خانيونس

Khan Yunis
رفح   

Rafah

سوريا     
SyriaSafad   صفد

طبريا     
Tabariya

عكا
Acre

الناصرة
Nazareth

حيفا    

Haifa

بئر السبع 
Beersheba

اللد     Lod
الرملة

Er Ramle

بيسان     
Beisan

Egypt
مصر   

يافا Jaffa

35°E

35°E34°E

33°N 33°N

32°N 32°N

31°N 31°N

30°N 30°N

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics

±

فلسطين

0 20 4010 Km

Palestine

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  شكر وتقدير

  
يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح جمع 

  .منقطع النظير أثناء تأدية واجبهمبيانات المسح، والى جميع العاملين في هذا المسح لما أبدوه من حرص 

  

، بقيادة فريق فني من الجهاز 2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  قطاع األعماللقد تم تخطيط وتنفيذ مسح 

وعدد من  )PNA(ة ينطيسلالفية نوطلا ةلطسال المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين كل من

ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية  2012لعام ) CFG(ية للجهازأعضاء مجموعة التمويل الرئيس

  ).SDC(الفلسطينية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 

  

ل الرئيسية للجهاز يومتلا ةعومجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت

)CFG( بتنفيذ هذا المشروع على مساهمتهم القيمة.  
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  تنويه للمستخدمين
  

  .نتيجة التقريب% 100مجموع النسب المئوية في بعض الجداول قد ال تساوي   .1

 0.05النسبة اقل من تعني في الجداول ) : 0.0(  .2

لوحظ وجود تباين عالي لمؤشر نسبة القيام بمعامالت تجارية عبر اإلنترنت بأنواعها والتي يندر استخدامها   .3

في واقع الحال بين المؤسسات االقتصادية صغيرة الحجم، لذا نرجو الرجوع إلى جداول المعاينة المرفقة 

 .في هذه النسب بين فئات العمالة والنشاطات االقتصادية المختلفة تالفروقاللتحقق من حجم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  

  

  

  

  

  

  



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  قائمة المحتويـــات
  

  الصفحة  الموضوع

  قائمة الجداول 

  المقدمة 

 17 ةيالنتائج الرئيس :الفصل األول

 17 استخدام الحاسوب   1.1 

 17 االنترنتاستخدام   2.1 

 17 ةالتجارة االلكتروني  3.1 

 17  الكوادر البشرية 4.1  

  17  توسائل االتصاال  5.1  

  18  البحث والتطوير  6.1  

 19 والجودةجيةهالمن :الفصل الثاني
 19 أهداف المسح  1.2 
 19  االستمارة  2.2 
 19 اإلطار والعينة  3.2 

 19 مجتمع الهدف  1.3.2 
 19 العينة تصميم  2.3.2 
 20 العينة حجم  3.3.2 

 20 حساب األوزان 4.2 
  20  حساب التباين 5.2 
  20  اإلسناد الزمني 6.2 
 21 العمليات الميدانية 7.2   

 21 تجهيز كتيب إرشادات الباحثات وتدريب الفريق  1.7.2 
 21 العمل الميداني للمسح  2.7.2 

 21 الميدانتدقيق البيانات في   3.7.2 
 21 آلية اإلشراف والمتابعة  4.7.2 
 22 معالجة البيانات   8.2  
 22 1.8.2  تجهيز برامج اإلدخال   
 22 2.8.2  إدخال البيانات    
 22 دقة البيانات  9.2 

  22 1.9.2 األخطاء اإلحصائية  
 22  األخطاء غير اإلحصائية  2.9.2 



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  الصفحة  الموضوع

 23  معدالت اإلجابة  10.2 
 23  مقارنة البيانات 11.2 
  23  إجراءات ضبط الجودة 12.2 
  24  مالحظات فنية أخرى 13.2 

 25 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث
  29 المراجع 
  31 الجداول 
  43 أخطاء المعاينة 
     



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

  قائمة الجداول
  

 لصفحةا  لجدولا

  33 2011مجموعة من المؤشرات المختارة حسب المنطقة،  :1جدول

  34 2011نسبة المنشآت التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المنطقة،  :2جدول

نسبة المنشآت التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت فـي األراضـي     :3جدول

 2011الفلسطينية حسب حجم العمالة، 

34  

  34 2011المختارة،  بعض المتغيراتالتي تستخدم الحاسوب حسب في األراضي الفلسطينية  نسبة المنشآت :4جدول

  بعـض المتغيـرات  حسـب  إلنترنـت  وافي األراضي الفلسطينية التي تستخدم الحاسـوب   نسبة المنشآت :5جدول

 2011المختارة، 

35  

  35 2011التوزيع النسبي للمنشآت في األراضي الفلسطينية حسب السبب وراء عدم الربط مع اإلنترنت،  :6جدول

  35 2011وراء عدم الربط مع اإلنترنت،  التوزيع النسبي للمنشآت في الضفة الغربية حسب السبب :7جدول

  36 2011التوزيع النسبي للمنشآت في قطاع غزة حسب السبب وراء عدم الربط مع اإلنترنت،  :8جدول

  36 2011التوزيع النسبي للمنشآت في األراضي الفلسطينية حسب سرعة اإلنترنت وحجم العمالة،  :9جدول

نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي قامت بمعامالت تجاريـة حسـب الطريقـة وبعـض       :10جدول

 2011المتغيرات المختارة 

36  

التوزيع النسبي للمنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم اإلنترنت حسب الغرض الرئيسـي    :11جدول

 2011من االستخدام، 

37  

التوزيع النسبي للمنشآت في الضفة الغربية التي تستخدم اإلنترنت حسب الغرض الرئيسـي مـن     :12جدول

 2011االستخدام، 

37  
  

التوزيع النسبي للمنشآت في قطاع غزة التي تستخدم اإلنترنت حسـب الغـرض الرئيسـي مـن       :13جدول

 2011االستخدام، 

37  

الفلسطينية التي تستخدم الحاسوب ولديها شبكات حاسوب حسب نوع نسبة المنشآت في األراضي   :14جدول

  2011الشبكة، 

38  

في األراضي الفلسطينية التي لديها إنترنت وقامت بمعامالت تجارية إلكترونيا حسب  نسبة المنشـآت   :15جدول

 2011بعض المتغيرات المختارة، 

38  

نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم الهاتف المحمول حسب الغرض الرئيسي مـن    :16جدول

  2011االستخدام والنشاط االقتصادي، 

39  

 
نسبة المنشآت في الضفة الغربية التي تستخدم الهاتف المحمول حسـب الغـرض الرئيسـي مـن       :17جدول

 2011االستخدام والنشاط االقتصادي، 

39  



PCBS :2011لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  قطاع االعمال مسح  

    
  

 

 لصفحةا  لجدولا

نسبة المنشآت في قطاع غزة التي تستخدم الهاتف المحمـول حسـب الغـرض الرئيسـي مـن          :18جدول
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  المقدمة
  

ضمن سياسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بنشر الرقم اإلحصائي الفلسطيني، وتوفير المعلومات اإلحصائية 

،  بهدف توفير 2011قام الجهاز بتنفيذ مسح قطاع األعمال حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .  لصانعي القرار

اإلحصائية لصانعي القرار والمستخدمين على حد سواء، كما يعد هذا النشاط مساهمة جادة في إغناء قاعدة المعلومات 

بيانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بمؤشرات هامة تلبي االحتياجات المحلية وتنسجم مع التوصيات الدولية 

الفلسطيني من خالل تأثره بثورة تكنولوجيا المعلومات  وتساعد على معرفة مدى التقدم والنمو االقتصادي لواقع االقتصاد

  .واالتصاالت

  

تتمحور موضوعات هذه الدراسة حول واقع المنشآت االقتصادية الفلسطينية من حيث النفاذ واالستخدام لتكنولوجيا 

القطاع المعلومات واالتصاالت ومجاالت االستخدام، والذي يساعد واضعي الخطط وراسمي السياسات على تطوير 

االقتصادي وقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتقليص الفجوة الرقمية بيننا وبين الدول المتطورة والنهوض 

  . بالمجتمع الفلسطيني عبر التقدم االجتماعي والنمو االقتصادي

  

دي في األراضي يتمحور الهدف الرئيسي للمسح في توفير قاعدة بيانات حول الواقع التكنولوجي للقطاع االقتصا

  .الفلسطينية، وبالتالي المساهمة في توظيف التكنولوجيا كأحد أعمدة االقتصاد في فلسطين

  

نأمل أن تساهم هذه المؤشرات في مراقبة وتوصيف مجتمع المعلومات الفلسطيني، وأن تنير درب متخذي القرار 

     .وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في هذا الوطن

  

  

  

  

  
 

  واهللا ولي التوفيق،،،                                                         

  
 

 
 

 عال عوض  2012تشرين أول، 
ئيس الجهازر   
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  الفصل األول

  

  النتائج الرئيسية
  

  استخدام الحاسوب. 1.1

، 2011من إجمالي المنشآت في األراضي الفلسطينية استخدمت الحاسوب في العام % 47.0نتائج المسح، أن  أظهرت

هذا ويالحظ أن أعلى نسبة استخدام للحاسوب قد بلغت  ،)في قطاع غزة% 40.8في الضفة الغربية، و% 49.6بواقع (

للمنشآت التي % 37.9للمنشآت التي بلغ عدد العاملين فيها عشرة عاملين فأكثر فيما انخفضت هذه النسبة إلى % 92.4

    .عاملين) 4-0(املين فيها ما بين يتراوح عدد الع

  

في قطاع الوساطة % 97.1وعند توزيع المنشآت حسب النشاط االقتصادي، فقد بلغت نسبة استخدام الحاسوب أقصاها 

  . 2011بين المنشآت في قطاع الصناعة في العام % 26.3ة، فيما كانت أدنى نسبة الستخدام الحاسوب المالي

  

  استخدام اإلنترنت 2.1

، 2011العام  من إجمالي المنشآت في األراضي الفلسطينية في% 39.2 نسبة المنشآت التي تستخدم اإلنترنت بلغت

    ).قطاع غزةفي % 34.0في الضفة الغربية، و% 41.3بواقع (

  

  التجارة اإللكترونية 3.1

من إجمالي المنشآت في % 11.2 بلغتنسبة المنشآت التي قامت بمعامالت تجارية بطرق إلكترونية البيانات بأن  أشارت

من إجمالي المنشآت % 4.8نسبة المنشآت التي لديها موقع الكتروني  وبلغتهذا ، 2011األراضي الفلسطينية في العام 

  .)في قطاع غزة% 3.7في الضفة الغربية، و% 5.2بواقع (، 2011ضي الفلسطينية في العام في األرا

  

  الكوادر البشرية 4.1

عامل لكل مائة  5.2بلغ عدد العاملين في المنشآت االقتصادية والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

عامل لكل  47.9عدد العاملين في المنشآت االقتصادية الذين يستخدمون الحاسوب  وصلفيما .  2011عامل في العام 

عامل للمنشآت  31.7عامل للمنشآت في الضفة الغربية، و 52.6بواقع (مائة عامل للمنشآت في األراضي الفلسطينية، 

  .2011في العام  )في قطاع غزة

  

  وسائل االتصاالت 5.1

 2011في األراضي الفلسطينية في العام  في المنشآتهاتف ثابت لكل مائة عامل  25.9عدد أجهزة الهاتف الثابت  بلغ

  ).في قطاع غزة 24.1هاتف ثابت للمنشآت في الضفة الغربية، و 26.4بواقع (

  

في األراضي الفلسطينية في العام في المنشآت هاتف محمول لكل مائة عامل  40.2عدد أجهزة الهاتف المحمول  بلغفيما 

  ).في قطاع غزة 50.3هاتف محمول للمنشآت في الضفة الغربية،  37.3بواقع (، 2011
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  البحث والتطوير 6.1

من إجمالي المنشآت في األراضي % 2.5بلغت نسبة المنشآت التي قامت بدراسات بحث وتطوير في مجال التكنولوجيا 

  .)في قطاع غزة% 5.0للمنشآت في الضفة الغربية، و% 1.5بواقع (، 2011الفلسطينية في العام 
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  الفصل الثاني 

  

  المنهجية والجودة

  
  أهداف المسح 1.2

يهدف المسح بشكل رئيسي إلى توفير بيانات حول آليات وميزات النفاذ واالسـتخدام لـألدوات األساسـية لتكنولوجيـا     

، واالكسترانت، والمعامالت تالهاتف الثابت، والهاتف النقال، والحاسوب، واإلنترنت، واإلنتران(المعلومات واالتصاالت 

، كما يهدف المسح لتوفير بيانات إحصائية شاملة عن توفر وسائل النفاذ واالسـتخدام لتكنولوجيـا   )ةالتجارية اإللكتروني

المعلومات واالتصاالت من خالل عرض للفئات المستخدمة حسب النشاطات االقتصادية وأمـاكن وأهـداف وميـزات    

  .  ةالمعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصادياستخدام تقنيات تكنولوجيا 

  

  استمارة المسح  2.2

التوصيات الدولية وتجارب الدول في مراجعة  المسح بعدتم تطوير استمارة على ضوء تحديد االحتياجات من البيانات، 

  .ات المسحهذا المجال، والنقاش مع الجهات المعنية في نطاق حوار المنتجين والمستخدمين لمناقشة مؤشر

  

والنفاذ  الجاهزيهقسم رئيسي اشتمل على  منباإلضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية  مسحالتتكون استمارة 

لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مثل توفر جهاز الحاسوب وخدمة اإلنترنت، كذلك توفر مجموعة من األجهزة 

كذلك  . ، وغيرهاوأجهزة الحاسوب، والهاتف المحمول، لتكنولوجيا مثل الهواتف الثابتةالمتطورة والمرتبطة باستخدام ا

مجموعة من األسئلة حول استخدام اإلنترنت وشبكات الحاسوب المختلفة في أنشطة ومشاريع المؤسسات االقتصادية، 

والشراء، والمعيقات التي تواجه في إجراء معامالت تجارية كالبيع  والهاتف النقال والثابتمثل استخدام اإلنترنت، 

  .  المؤسسات الفلسطينية في مجال استخدام اإلنترنت في أعمالهم االقتصادية

  

  والعينةاإلطار  3.2

  :مجتمع الهدف 1.3.2
 القطاعاتالتي تمارس نشاطاً اقتصادياً ضمن  للربح وغير الحكومية الهادفة  المنشآتمجتمع الهدف جميع يمثل 

  .2007للمنشآت للعام التي تم حصرها في التعداد العام  المنشآتجميع باإلطار هو قائمة .  االقتصادية

  

  : تصميم العينة 2.3.2

اختيار عينة إضافية  كما تم 2011 للعام المسوح االقتصاديةسلسلة تصميم عينة على  تم االستناد في تصميم عينة المسح

باإلضافة إلى عينة من المنشآت التي ال ) ت الوساطة المالية والتامينشركا+ البنوك (من المنشآت ضمن قطاع المالية 

    . من جميع القطاعات) الفروع(تمسك حسابات 

النوع األول   :حسب االختيار إلى نوعين المنشآتقسمت   كما العينة هي عشوائية طبقية منتظمة ذات مرحلة واحدة،

عامل فاكثر والمنشآت التي  30وهي المنشآت التي تشغل  )1باحتمال أي (ً تم حصرها حصراً شاماليالتي  المنشآتهي 

  .يتم اختيارها بطريقة عشوائية منتظمة منشآت، و النوع الثاني فهي منشآت 10عددها في طبقات التصميم اقل من 
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   :وهي ثالثة مستويات تشكلإلى طبقات  المنشآتتم تقسيم 

  .قطاع غزة، الضفة الغربية :هي منطقتينإلى  المنشآتصنفت  كمامستوى  التصنيف الجغرافي  :المستوى األول 

   صنفت المؤسسات حسب نشاطها االقتصادي الرئيسي حسب تصنيف كمامستوى النشاط االقتصادي  :مستوى الثانيال

 )ISIC 2(.  

عدد (الفئة األولى : كما يليحسب عدد العاملين  المنشآتتم تصنيف  كمامستوى فئة حجم العمالة  :المستوى الثالث

الفئة ، و)فأكثر 29 - 11عدد العاملين (الفئة الثالثة ، و)10إلى  5عدد العاملين من (الثانية  والفئة، )فما دون 4العاملين 

 ).فأكثر 30عدد العاملين (الرابعة 

  

  :حجم العينة 3.3.2

  .قطاع غزةمنشأة في  725و الضفة الغربيةمنشأة في 2,281 منشأة موزعة  3,006بلغ حجم العينة 

  

  ساب األوزانح 4.2

 عرف الوزن على انه مقلوب احتمال االختيار للعنصر في العينة، ويمكن تفسير الوزن على انه مقدار ما يمثلهي

ألوزان بحيث تراعي التعويض عن حاالت عدم االكتمال ام حساب توقد .  العنصر في العينة من عناصر المجتمع

لية جمع البيانات، باإلضافة إلى مراعاة توزيع المؤسسات االقتصادية حسب المنطقة، وحجم التي تمت خالل عم

ن الضروري عند حساب مو.  2007العمالة والنشاط االقتصادي حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمؤسسات 

ناسب مع احتمال االختيار األوزان، بحيث يكون لكل وحدة تحليل وزن يت التقديرات لمؤشرات المسح أن يتم حساب

، كان ال بد من )انظر بند تصميم العينة(وبما أن احتمال اختيار المؤسسة قد يختلف من مؤسسة ألخرى . للوحدة

  .استخدام األوزان في حساب التقديرات التي تمثل مجتمع المسح

  

االت عدم االستجابة وزيادة الشمول لقد تم  تعديل األوزان بعد عملية جمع البيانات للتقليل من التحيز الناشئ عن ح

الناتجة عن عدم تطابق بين إطار المعاينة وبين الواقع لحظة زيارة الباحثين إلجراء المقابالت واستيفاء 

  .االستمارات، فإن استخدام البيانات بدون أوزان سيؤدي إلى تحيز في التقديرات

  
  اب التباينحس 5.2
 لتقديرات المسح الرئيسي حتى يتسنى للمستخدم التعرف) التباين(المعاينة ري حساب أخطاء جن الضروري أن يم

يمثل التباين الحد األدنى من األخطاء اإلجمالية التي ترافق أي مسح ميداني   .وثوقية المسحمو على  دقة التقديرات

متغير إلى آخر وهو يعتمد يختلف التباين من .  وهو النوع الذي يمكن قياسه اعتمادا على البيانات التي يتم جمعها

 .على حجم العينة، ومدى التباين الحقيقي لوحدات المجتمع ككل، وتصميم العينة

 Ultimate( حيث يتم استخدام طريقة ،SPSSلقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجية 

Cluster ( من خالل بند )Complex Sample Analysis.(  

  

  :الزمنياإلسناد  6.2
ولجميع المؤشرات هذا المسح  في وقد حدد المؤشرات المحددة بفترة زمنية،هو التاريخ الذي تم استخدامه عند احتساب 

  .31/12/2012وحتى  01/01/2012يوم يبدأ من على انه 
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  العمليات الميدانية 7.2

  تجهيز كتيب إرشاد الباحثين وتدريب الفريق 1.7.2

فقد اشتمل .  تم تجهيز كتيب تدريب الباحثين ليشمل جميع المواضيع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء االستمارة

الدليل على تحديد مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول للمؤسسة، وآليات إجراء المقابلة واستيفاء 

مشرف والمدقق، بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات الالزمة لضمان وكذلك تم تجهيز كتيبات تدريب ال.  االستمارة

  .  وتم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب.  نجاح المسح

  

اشتمل التدريب على شرح مفصل عن العمل الميداني وهيكلية العمل ونماذج العمل الميداني، ومحاضرة من قبل مختص 

ولوجيا المعلومات واالتصاالت وقد تم التوضيح فيها المفاهيم والمصطلحات الفنية والتقنية الواردة في االستمارة، في تكن

لوقت ارة اتمسالا منء جز وقد تم إعطاء كل.  وعرض الستمارة مغلوطة وزعت على المتدربين ضمن مجموعات عمل

ي للفريق يمقد امتحان تقيع تم كماعملية في قاعة التدريب،  ما تم إجراء تمارينك ي وإجراء النقاش الالزم حوله،الكاف

  .فاأساسه آلية عمل الفريق من تدقيق وإشرى علد في نهاية التدريب، وحد

  

  العمل الميداني للمسح الرئيسي  2.7.2

لة حرالم هذه تملش ئيسي، وقدرلالتنفيذ العمل الميداني للمسح  ةطخبوضع  ينلمسوح والعمل الميدامة لعالا ةرادإلا تماق

نة وغيرها من عياالستمارات وآالت حاسبة وكشوف ال(العمل  اتدووأاقم البحث، وتحضير لوازم العمل تحضير ط

  ).األدوات

حافظة مكل  وظيف األعداد فيت مح، وتسملجات وطبيعة المهام والعمل في احتيااال على الفريق بناء تم تحديد هيكلية

ظات أخرى قريبه من الناحية اإلشرافية  ت إلى محافاظحافلماعض ب ضميام بقلاحسب حجم العينة في تلك المحافظة مع 

  .نظراً لصغر حجم العينة في هذه المحافظات

  

  تدقيق البيانات في الميدان 3.7.2

كانت آلية التدقيق المتبعة و  .عليها ينقامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدقق

  :التاليبالشكل 

  .بشكل يومي يناستالم االستمارات المكتملة من الباحث •

جميع  ه قد تم تسجيلجميع األقسام واألسئلة في االستمارة، وأن أنه قد تم استيفاءفحص كل استمارة والتأكد من   •

  .اإلجابات بدقة

 .إلى الميدان بها أخطاء أو أقسامها غير متسقة مع بعضها البعض وجدإعادة االستمارات غير المكتملة أو التي   •

متابعة حاالت الرفض من خالل قيام إدارة المشروع واللجنة الفنية بزيارات ميدانية توضح أهداف المشروع   •

 .ألصحاب المؤسسات التي وقعت ضمن العينة

  

  والمتابعةآلية اإلشراف  4.7.2

كذلك على صعيد و ،تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات

.  شف العينة االستدالليكقوم بتوزيع العمل على الفريق من خالل يكان المشرف و، ينمتابعة اإلنجاز اليومي للباحث
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وضح فيها عدد المقابالت المكتملة، يعمل الميداني وإدارة المشروع، قدم تقارير يومية وأسبوعية إلى منسق اليوكان 

والحاالت التي لم يتم فيها تحديد نتيجة المقابلة، والحاالت التي لم يكن  ،وحاالت الرفض، والحاالت التي ال تنطبق

باإلضافة إلى إجراء زيارات ميدانية من قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني   .زياراتثالث  بعد باإلمكان االتصال بها

  .بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة تواجه فريق العمل الميداني

  

  معالجة البيانات 8.2

  تجهيز برامج اإلدخال 1.8.2

، والعمل على اإلدخال تصميم شاشات وتم ACCESSام حزمة باستخد اإلدخالتم خالل هذه المرحلة إعداد برامج 

البيانات بعد  لفحصقواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعالمات تنظيف  وضع

تضمين القيود والشروط على البيانات و االستمارةتعمل هذه االستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى وإدخالها 

كما وردت في االستمارة وبخاصة االنتقاالت الموجودة في أسئلة االستمارة المختلفة والقيم المسموح بإدخالها، وطباعة 

  . التنبيهات للمدخل في حالة الخطأ في اإلدخال

  

  إدخال البيانات 2.8.2

العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن ببعد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر 

وقد عمل وبعد ذلك بدأ العمل على إدخال البيانات الفعلية للمسح .  تم تدريب المدخلين على التعامل مع برامج اإلدخال

جهاز، وذلك من للب الفرعية ي المكاتدخال فاإل مت إدخال بيانات المسح، كما من المدخلين والمدققين والمشرفين على 15

  . أجل ضمان االنتهاء من إدخال البيانات في موعدها المحدد

  

  دقة البيانات 9.2

  األخطاء اإلحصائية 1.9.2

المعياري، والذي يعرف على  غالباً بالخطأ ألخطاء اإلحصائيةاوتقاس .  فانه يمكن تقييمها إحصائيا ألخطاء اإلحصائيةا

يـتم   كمـا  ،SPSSلقد تم حساب التباين لهذا المسح باستخدام الحزمة البرمجيـة  .  انه الجذر التربيعي الموجب للتباين

 .في حساب التباين )Complex Sample Analysis( خالل بند  من )Ultimate Cluster( طريقةاستخدام 

بيانات هذا المسح باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة، ولـذلك  تتأثر 

 ألهـم التباين  حسابتم  وقد  .من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

ـ  حسـاب  جدولمرفق ، في التقرير المذكورةيرات في مستويات النشر للتقد إشكاليةيوجد  الوالمؤشرات،   مـع ن ايالتب

  .التقرير

  

  األخطاء غير اإلحصائية 2.9.2

اإلخفاق في تفسير أسئلة  لمث: إجراءات العمل اإلحصائي في مراحله المختلفةبخطاء غير اإلحصائية ألاترتبط 

.  وء التغطية اإلحصائية وغير ذلك من األسبابوسم الرغبة في اإلجابة الصحيحة، أو عدم القدرة عليها، دعواالستمارة، 

وتعتمد هذه األخطاء على نوعية العمل ونوعية التدريب واإلشراف وكفاءة التصميم والتنفيذ وما يرتبط بها من فعاليات 

إال انه من  ،إلحصائيةاغير  ألخطاءاحثيثة في مختلف المراحل للتقليل من  اًجهود ذل فريق العملبقد و  .مختلفة

   .صعب تقدير قيمة هذا النوع من األخطاء بسبب غياب أساليب قياسية فنية تقوم على أسس نظرية بمعالجتهاال
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  معدالت اإلجابة 10.2

، مؤسسة 2,366التي تم استيفاء بياناتها  المؤسساتوبلغ عدد  ،لألراضي الفلسطينيةممثلة  مؤسسة 3,006 تم اختيار

طبقات  وقد جرى تعديل األوزان على مستوى .في قطاع غزة مؤسسة 570و في الضفة الغربية، مؤسسة 1,796 منها

  %.84.9في األراضـي الفلسطينية  حاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغ معدل التجاوب التصميم لتعديل تأثير نسـب

  

  مقارنة البيانات 11.2

وحتى العام  2007من العام  ةالممتد تم مقارنة مؤشرات المسح ضمن السلسة الزمنية، للمرة الثالثةكون المسح ينفذ 

تم إجراء مقارنات وربط منطقي لمؤشرات المسح مع بعضها البعض، كذلك محاولة مقارنة مؤشرات قد و. 2011

ومن .  المسح مع بعض المؤشرات الشبيهة والتي تعبر بطريقة أو بأخرى عن مدى منطقية وواقعية نتائج المسح

ا وعلى سبيل المثال ال الحصر، مؤشر نسبة امتالك المؤسسة لحاسوب واحد على المؤشرات التي تم مقارنتها منطقي

، كذلك ربط مؤشر عدد الحواسيب المتصلة باإلنترنت مع مؤشر المنشأةاألقل مع مؤشر نسبة استخدام الحاسوب في 

لك مؤشر عدد ومؤشر عدد العاملين المستخدمين لإلنترنت في المؤسسة، كذ المؤسسةنسبة استخدام اإلنترنت في 

لوحظ اتساق في قيم وقد .  العاملين المستخدمين فعليا للحاسوب مع مؤشر عدد العاملين الذين يعرفون استخدام الحاسوب

    .اإلجابات بين هذه المجموعة من المؤشرات في المسح

هة للوضع في المصادر الخارجية األخرى المشابسلسلة المسوح السابقة وبعض  مقارنة بيانات المسح معكما تم 

العام للسكان  دوالتعدا األراضي الفلسطينية وكذلك نتائج المسوح ذات العالقة التي تمت في األراضي الفلسطينية

فقد أظهرت نتائج تلك الفحوصات والمقارنات اتساق عالي في البيانات وأنها ذات جودة   .2007والمساكن والمؤسسات 

 .عالية

  

 إجراءات ضبط الجودة 12.2

  :للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة، ومن أبرزها اتإدارة المسح على وضع آليحرصت 

، كان لترتيب محاضرة من قبل متخصص في التجارب السابقةاستنادا للتوصيات التي جاءت على ضوء  •

والمدربين لطبيعة  وزارة تكنولوجيا المعلومات في اليوم الثاني من التدريب أثراً إيجابيا على فهم المتدربين

 .فيه، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل لنقاش االستمارة المغلوطة ةالمسح والمصطلحات الفنية الوارد

حديد أهداف ميدانية مكثف لفريق الباحثين الميدانيين طوال فترة جمع البيانات، كما تم توضع برنامج زيارات  •

ير دورية حول سير الزيارة،  وقد بلغ عدد الزيارات الميدانية التي وإفادة إدارة المشروع بتقارهذه الزيارات 

 .اتزيار 7بها إدارة المشروع قامت 

قبل االنتهاء من العمل الميداني لسهولة الرجوع وذلك الميدانية والمعالجة وضع مجموعة من قواعد المراجعة  •

  .فترة جمع البياناتخالل  المؤسساتإلى 

  .المؤسسةبوضع المالحظات لتبرير أي إنفاق غير منطقي ال يتناسب مع وضع  الميدانيينفريق الباحثين قيام  •

لضمان عدم تأثير السؤال على البيانات وضع سؤال اإلنفاق على التكنولوجيا ضمن القسم األخير من االستمارة  •

  .األخرى

وضع آلية لتنقية  آلياً، كما تمقات لكشف األخطاء أما فيما يتعلق بفحوص معالجة البيانات فقد تم وضع عال •

 .البيانات ومراجعة االستمارات بعد اإلدخال
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  مالحظات فنية أخرى 13.2

لوحظ وجود تباين عالي لمؤشر نسبة القيام بمعامالت تجارية عبر اإلنترنت بأنواعها والتي يندر استخدامها في  •

جوع إلى جداول المعاينة المرفقة للتحقق واقع الحال بين المؤسسات االقتصادية صغيرة الحجم، لذا نرجو الر

 .في هذه النسب بين فئات العمالة والنشاطات االقتصادية المختلفة تمن حجم الفروقا
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  الثالثالفصل 

   

  المفاهيم والمصطلحات
  

  :المنشأة

غير (بنشاط إنتاجي رئيسي واحد بشكل أساسي  تخصصتو تقع في مكان واحد مؤسسة أو جزء منهاالمنشأة هي 

  .يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة المضافة حيث) مساعد

  

  :النشاط االقتصادي

مصطلح يشير إلى عملية تدمج مجموعة من اإلجراءات واألنشطة تنفذ من قبل وحدة معينة والتي تستخدم العمل ورأس 

كما يشير النشاط االقتصادي الرئيسي الى طبيعة العمل  ).وخدماتسلع (المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 

ويسهم  )التنقيح الرابع( الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية التصنيفجله حسب أالذي تمارسه المؤسسة والذي قامت من 

  .تعدد األنشطة داخل المؤسسة الواحدة حالةبأكبر قدر من القيمة المضافة في 

  

   :المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 

، والقيام بعمليات استرجاع البيانات، وتخزينها، وتنظيمها، تهي وصف أدوات وطرق النفاذ لوسائل تكنولوجيا المعلوما

  .واليدوية ةكذلك وصف وسائل عرض المعلومات وتبادلها من خالل الطرق اإللكتروني. وأساليب معالجتها وانتاجها

  

  :اإلنترنت

عالمية التي تربط عدة آالف من الشبكات وماليين أجهزة الحاسوب المختلفة األنواع  واألحجام في العالم، هي الشبكة ال

ويمكن النفاذ لخدمة اإلنترنت بعدة طرق منها . وهي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات بين مختلف األفراد والمؤسسات

  .ياإللكتروناالتصال الهاتفي، والنطاق العريض والخط الرقمي والبريد 

  

  :استخدام اإلنترنت

الدخول إلى المواقع، قراءة : عرف استخدام اإلنترنت ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل

شهر الماضية من تاريخ اإلسناد  12خالل (وقد حددت فترة االستخدام . الصحف، تنزيل الملفات أو البرامج من الشبكة

  ).في المسح

  

  :تاإلنتران

تتكون من عدة شبكات محلية متصلة مع بعضها البعض وكذلك شبكات أخرى خارجية  دشبكة موجودة داخل مؤسسة ق

هو تبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسة وكذلك  توربما متصلة بشبكة اإلنترنت والغرض الرئيسي من وجود اإلنتران

  .الموارد األخرى بين الموظفين
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    :االكسترانت

كما يمكن أن تربط من شبكة الهاتف العمومية، وذلك ، وشبكة الربط، اإلنترنتخاصة تستخدم بروتوكوالت  ةشبك هي

يمكن . األعمالغيرها من  أووالشركاء والعمالء  مع الموردين والبائعين،من اجل شراكة في المعلومات ما بين المنشأة 

  .  شركةالخارج مستخدمي  إلىتمتد  التياخلية للشركة باعتبارها جزءا من الشبكه الدإلى االكسترانت النظر 

  

   :شبكة الحاسبات المحلية

.  مجموعة من المباني أوصغيرة، مثل المنازل والمكاتب،  جغرافيةتغطي منطقة  لغرض تبادل المعلومات شبكة حاسوب

النطاق الجغرافي، وعدم  بصغروتمتاز ، وتشمل على أعلى معدالت نقل البيانات، ) العريضة( الواسعةخالفا للشبكات 

    .والالسلكية السلكيةوجود حاجة لتأجير خطوط االتصاالت 

  

   :شبكة الحاسبات العريضة

أو الحدود  اإلقليميةعبر العاصمة  تمتد شبكة االتصاالت التي تصل أي(واسعة جغرافية شبكة حاسوب تغطي منطقة 

شبكات المناطق الحضريه  أوى النقيض من شبكات المناطق المحلية شبكة االتصاالت العامة علفيها ستخدم وت). الوطنية

)mans(  المعروفة  األمثلةوأكثر  ،منطقة العاصمة ضمن حدود معينقاعات مبنى  إحدىالتي تقتصر عادة على

  .اإلنترنتهي  للشبكات العريضة

  

  :شبكة الحاسبات االفتراضية الخاصة

ومحددة الستخدامات خاصة، وأهم ما يميزها االتصال األكثر أمان عبر شبكة اتصاالت تنشأ من خالل شبكة أخرى، 

  .اإلنترنت

  

  :شبكة الحاسبات الالسلكية

شبكة تربط جهازي حاسوب أو أكثر في مناطق جغرافية متباعدة ومتصلة معاً السلكياً باستخدام اإلشارات الراديوية 

  . باالتصال عبر األقمار الصناعية

  

     :البريد اإللكتروني

    .النص والملحقات، بضمن ذلك الرسائل وعالميا لتبادللمستعملي الشبكة محلياً  تسمحوسيلة هو 

  

     :التجارة اإللكترونية

األسر، األفراد،  التجارية، سلع َأو خدمات، سواء بين األعمال البيع َأو شراء من صفقة إلكترونية هي عملية إجراء

الحكومات، و منظمات عامة أو خاصة و تنفذ بواسطة اإلنترنت، حيث تنفذ عملية طلب الشراء أو البيع عبر اإلنترنت 

  .بغض النظر عن آلية الدفع وطريقته
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  :استخدام الحاسوب

تشغيل الجهاز والدخول إلى : عرف استخدام الحاسوب ألغراض هذا المسح بأنه القيام باالستخدامات األساسية مثل

شهر الماضية من تاريخ اإلسناد في  12خالل (ملفات معينة، ونقل وحفظ الملفات وإنشائها، وقد حددت فترة االستخدام 

  ).المسح

   :الالسلكي

يتم من خالله استقبال خدمة  بدون أسالك وذلك عن طريق تركيب جهاز استقبال تباإلنترنإحدى وسائل االتصال  

  .نت من الجهة المزودة، وسرعته عالية في تحميل الملفاتاإلنتر

  

   :اسم النطاق

االسم الذي تختاره المنشأة لتقوم بعمل استضافة عليه، وذلك بدال من اإلشارة إلى موقع المنشأة اإللكتروني بمجموعة من 

  ). pcbs.gov.ps(األرقام، يشار إليها باسم مباشر ومثال ذلك 

  

     :يالموقع اإللكترون

عبر  إليها، وعادة ما يمكن الوصول الوثائقغيرها من  أوواشرطه الفيديو  الرقميةصفحات والصور المجموعة من 

  .httpوالتي تكاد تكون دائما متاحة من خالل اإلنترنت، 
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

االراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

Percentage of Establishments Using Computer Out of Total 49.640.847.0نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسوب من اجمالي المنشآت

Percentage of Establishments Using Internet Out of Total 41.334.039.2نسبة المنشآت التي تستخدم اإلنترنت من اجمالي المنشآت

 10.812.011.2Percentage of Establishments Using Electronic Transactions Out ofنسبة المنشآت التي قامت بمعامالت تجارية إلكترونيا من اجمالي المنشآت
Total

 5.23.74.8Percentage of Establishments having Website Out of Totalنسبة المنشآت التي لديها موقع إلكتروني من اجمالي المنشآت

 1.55.02.5Percentage of Establishments Engaged Research and Development inنسبة المنشآت التي قامت بدراسات (بحث وتطوير) في مجال التكنولوجيا
(IT)  

 21.525.022.3Number of Computers in Establishments Per 100 Employeesعدد أجهزة الحاسوب في المنشآت لكل 100 عامل

 26.424.125.9Number of Telephones Per 100 Employeesعدد أجهزة الهاتف الثابت لكل 100 عامل

 37.350.340.2Number of Mobile Phones Per 100 Employeesعدد أجهزة الهواتف المحمولة في المنشآت لكل 100 عامل

 52.631.747.9Number of Employees Who Are Using Computer Per 100 Employeesعدد العاملين الذين يستخدمون الحاسوب لكل 100 عامل

 48.025.042.9Number of Employees Who Are Using the Internet Per 100 Employeesعدد العاملين الذين يستخدمون اإلنترنت لكل 100 عامل

 5.15.65.2Number of (IT) Specialist Per 100 Employeesعدد العاملين المختصين بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل 100 عامل

جدول 1: مجموعة من المؤشرات المختارة حسب المنطقة، 2011

Table1: List of Selected Indicators by Region, 2011

المؤشر 
Region                                                       المنطقة

Indicator
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األراضي الفلسطينيةقطاع غزةالضفة الغربية

 West Bank Gaza Strip Palestinian Territory
51.842.849.2Office Computer\ Laptopحاسوب مكتبي/ محمول

 43.034.740.6Computer Linked to Internetحاسوب متصل باإلنترنت

69.956.866.1Telephoneهاتف ثابت

73.386.077.0Palestinian mobile Phoneهاتف محمول فلسطيني

18.01.913.3Israeli mobile Phoneهاتف محمول إسرائيلي

0.32.00.8Other mobile phoneهاتف محمول اخر

4-09-5+10
40.468.893.0Office Computer\ Laptopحاسوب مكتبي/محمول

 32.359.280.6Computer Linked to Internetحاسوب متصل باإلنترنت

59.084.894.1Telephoneهاتف ثابت

73.490.082.7Palestinian Cell Phoneهاتف محمول فلسطيني

12.612.622.5Israeli Cell Phoneهاتف محمول إسرائيلي

0.90.30.8Other mobile phoneهاتف محمول اخر

النسبة

Percentage
حجم العمالة

4-037.9

9-567.4

+1092.4

النشاط االقتصادي

26.3الصناعة

90.1اإلنشاءات

49.9التجارة الداخلية

50.0الخدمات

32.3النقل والتخزين

92.6المعلومات واالتصاالت

97.1الوساطة المالية

47.0المجموع الكلي

ICT Tools أدوات تكنولوجيا المعلومات   واالتصاالت

جدول 4: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم الحاسوب حسب بعض المتغيرات المختارة، 2011
       Table 4: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Using Computer by 

Selected Variables, 2011

جدول 2: نسبة المنشآت التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المنطقة، 2011

أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Table 3: Percentage of Establishments with ICT Tools in the Palestinian Territory by Employment 
Size,2011

جدول 3: نسبة المنشآت التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي الفلسطينية حسب حجم العمالة، 2011

Table 2: Percentage of Establishments with ICT Tools by Region, 2011
Region                                                            المنطقة

Employment Size                                        حجم العمالة   
ICT Tools 

المتغيرات المختارة

Employment  Size

0-4

5-9

10+

Transportation and Storage

Information and Communication 

Financial Intermediation 

Grand Total

Selected Variables 

Economic Activity

Industrial 

Constructions

Internal Trade

Services
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                               ا
النسبة

Percentage
 Employment Sizeحجم العمالة

4-081.10-4

9-586.95-9

+1086.010+

Economic Activityالنشاط االقتصادي
 65.3Industrialالصناعة

92.1Constructionsاإلنشاءات

85.8Internal Tradeالتجارة الداخلية

81.5Servicesالخدمات

75.8Transportation and Storageالنقل والتخزين

 99.3Information and Communicationالمعلومات واالتصاالت

 97.8Financial Intermediationالوساطة المالية

83.3Totalالمجموع

النسبة

Percentage
9.8Cost of Internetتكلفة اإلنترنت

1.6No Skilled Personsال يوجد افراد مؤهلين الستخدام االنترنت

85.2No Needطبيعة العمل ال تتطلب استخدام اإلنترنت

2.4Not Interestedال تؤمن المنشأة بأهمية االنترنت

0.1Security Concernsعدم الثقة ( األمان ) نتيجة استخدام االنترنت

0.9Otherأخرى

100Totalالمجموع

النسبة

Percentage
6.9Cost of Internetتكلفة اإلنترنت

2.2No Skilled Personsال يوجد افراد مؤهلين الستخدام االنترنت

86.5No Needطبيعة العمل ال تتطلب استخدام اإلنترنت

3.2Not Interestedال تؤمن المنشأة بأهمية االنترنت

Security Concerns 0.1عدم الثقة ( األمان ) نتيجة استخدام االنترنت

1.2Otherأخرى

100Totalالمجموع

Reasonالسبب

جدول 5: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم الحاسوب واإلنترنت حسب بعض المتغيرات المختارة، 2011
Table 5: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Using Computer and Using 

Internet by Selected Variables, 201

جدول 6: التوزيع النسبي للمنشآت في االراضي الفلسطينية حسب السبب وراء عدم الربط مع اإلنترنت، 2011
Table 6: Percentage Distribution of Establishments in the Palestinian Territory by Reason for N

Connecting with Internet, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Reasonالسبب

جدول 7: التوزيع النسبي للمنشآت في الضفة الغربية حسب السبب وراء عدم الربط مع اإلنترنت، 2011
Table 7: Percentage Distribution of Establishments in the West Bank by Reason for Not 

Connecting with Internet, 2011
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 PCBS: سح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011 م    

المجموع الكلي
4-09-510+Total

17.615.610.016.0Less than 256 kbpsاقل من 256 آيلو بايت

kbps and more 25676.681.486.879.4256 آيلو بايت فأآثر 

5.82.93.24.7Don't Know Speedال أعرف السرعة

100100100100Totalالمجموع

الهاتف الثابت

Telephone
المنطقة

51.1األراضي الفلسطينية
54.6الضفة الغربية

42.8قطاع غزة

حجم العمالة

4-046.9

9-561.4

+1070.0

النشاط االقتصادي

47.7الصناعة

72.6اإلنشاءات

59.2التجارة الداخلية

33.5الخدمات

51.5النقل والتخزين

62.4المعلومات واالتصاالت

66.4الوساطة المالية

النسبة

Percentage

Financial Intermediation 

Selected  Variables المتغيرات المختارة

Industrial 

Constructions

Internal Trade

Transportation and Storage

Information and Communication 

West Bank

Gaza Strip

Employment Size 
0-4

Economic Activity

 Services

10+

Palestinian Territory 

48.6

65.2

61.7

61.7

68.0

75.5

79.5

73.1

جدول 8: التوزيع النسبي للمنشآت في قطاع غزة حسب السبب وراء عدم الربط مع اإلنترنت، 2011
Table 8: Percentage Distribution of Establishments in Gaza Strip by Reason for Not Connecting 

with Internet, 2011

Table 9: Percentage Dristibution of Establishments in the Palestinian Territory by Speed of 
Internet and Employment Size,2011

Employment Size حجم العمالة                        

Reasonالسبب

18.4

0.0

81.4

0.0

0.1

0.0

Coast of Internet

No Need

No Skilled Persons

Not Interested

Other

Security Concerns

تكلفة اإلنترنت

ال يوجد افراد مؤهلين الستخدام االنترنت

طبيعة العمل ال تتطلب استخدام اإلنترنت

ال تؤمن المنشأة بأهمية االنترنت

عدم الثقة ( األمان ) نتيجة الستخدام االنترنت

أخرى

المجموع

جدول 9: التوزيع النسبي للمنشآت في األراضي الفلسطينية حسب سرعة اإلنترنت وحجم العمالة، 2011

جدول 10: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي قامت بمعامالت تجارية حسب الطريقة وبعض المتغيرات المختارة، 2011
Table 10: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Doing Transactions by 

Method and Selected Variables, 201

100Total

Speedالسرعة

Region

5-9

Doing Transactions           قامت بمعامالت تجارية

الهاتف النقال

67.1

72.9

64.7

66.3

70.4

Mobile phone
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

 النسبة
 Percentage

إلرسال واستقبال  البريد االلكتروني والتعامل مع المؤسسات 
الحكومية

52.3

الستخدام محرآات البحث عن معلومات والحصول على معلومات 
حول السلع والخدمات

34.3

7.0لشراء الخدمات للمؤسسة وتقديم الخدمات للزبائن

6.4أخرى*

100المجموع

* أخرى تشمل " الخدمات البنكية والمالية واالتصال الهاتفي     
عبر بروتوآول اإلنترنت".

 النسبة
Percentage

إلرسال واستقبال  البريد االلكتروني والتعامل مع المؤسسات 
الحكومية

57.2

الستخدام محرآات البحث عن معلومات والحصول على معلومات 
حول السلع والخدمات

27.5

لشراء الخدمات للمؤسسة وتقديم الخدمات للزبائن
7.1

8.2أخرى*

100المجموع
* أخرى تشمل " الخدمات البنكية والمالية واالتصال الهاتفي         

عبر بروتوآول اإلنترنت".

 النسبة
Percentage

إلرسال واستقبال  البريد االلكتروني والتعامل مع المؤسسات 
الحكومية

38.0

الستخدام محرآات البحث عن معلومات والحصول على معلومات 
حول السلع والخدمات

54.4

لشراء الخدمات للمؤسسة وتقديم الخدمات للزبائن
6.5

1.1أخرى*

100المجموع
* أخرى تشمل " الخدمات البنكية والمالية واالتصال الهاتفي         

عبر بروتوآول اإلنترنت".

Total
 * Other includes " Performing Internet Banking 

 (VOIP)and Voice-Over Internet Protocol " .

Information Search and Getting Information 
About Goods and Services 

 Purchasing Products and Providing
 Costumer Services
Other*

Table 13: Percentage Distribution of Establishments in Gaza Strip by the Main Purpose of Using 
Internet, 2011

Main Purposeالغرض الرئيس

Sending and Receiving e-mail and 
Communicating With Governmental 
Establishments 

Total
* Other includes " Performing Internet Banking 

and Voice-Over Internet Protocol (VOIP) ".

جدول 13: التوزيع النسبي للمنشآت في قطاع غزة التي تستخدم اإلنترنت حسب الغرض الرئيسي من االستخدام، 2011

 Purchasing Products and Providing
Costumer Services
Other*

Information Search and Getting Information 
About Goods and Services 

Sending and Receiving e-mail and 
Communicating With Governmental 
Establishments
Information Search and Getting Information 
About Goods and Services 

 Purchasing Products and Providing
 Costumer Services

جدول 12: التوزيع النسبي للمنشآت في الضفة الغربية التي تستخدم اإلنترنت حسب الغرض الرئيسي من االستخدام، 2011

Main Purposeالغرض الرئيس

Sending and Receiving e-mail and 
Communicating With Governmental 
Establishments 

Table 12: Percentage Distribution of Establishments in the West Bank by the Main Purpose of Using 
Internet, 2011

جدول 11: التوزيع النسبي للمنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم اإلنترنت حسب الغرض الرئيسي من االستخدام، 2011
Table 11: Percentage Distribution of Establishments in the Palestinian Territory by the Main 

Purpose of Using Internet, 2011

Main Purposeالغرض الرئيس

* Other includes " Performing Internet Banking 
and Voice-Over Internet Protocol (VOIP) ".

Other*

Total
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

النسبة

Percentage
26.9Intranetإنترانت

5.2Extranetاآسترانت

32.2Local Area Network (LAN)شبكة حاسبات محلية

4.8Virtual Private Network (VPN)شبكة حاسبات عريضة

2.0Virtual Private Network (VPN)شبكة افتراضية خاصة

42.6Wireless Networkشبكة السلكية

النسبة

Percentage
Regionالمنطقة

 28.5Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية
26.2West Bankالضفة الغربية

35.4Gaza Stripقطاع غزة

 Employment Sizeحجم العمالة
4-024.40-4

9-536.15-9

+1031.510+

Economic Activityالنشاط االقتصادي
 31.0Industrialالصناعة

26.5Constructionsاإلنشاءات

31.9Internal Tradeالتجارة الداخلية

18.3Servicesالخدمات

30.5Transportation and Storageالنقل والتخزين

 55.9Information and Communicationالمعلومات واالتصاالت

 36.7Financial Intermediationالوساطة المالية

Total 28.5المجموع الكلي

جدول 14: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم الحاسوب ولديها شبكات حاسوب حسب نوع الشبكة، 2011
Table 14:  Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Using Computer 

and Having Computer Network by Type, 2011

 جدول 15: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي لديها إنترنت وقامت بمعامالت تجارية إلكترونيا حسب بعض المتغيرات  
المختارة، 2011

Table 15: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Having Internet and 
Using Electronic Transactions by Selected Variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة

Type of Network نوع الشبكة
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

المجموعالوساطة المالية المعلومات واالتصاالتالنقل والتخزينالخدماتالتجارة الداخليةاإلنشاءاتالصناعة

IndustrialConstructionsInternal TradeServices   Transportation
 and Storage

 Information and
Communication

 Financial
Intermediation

Total

 73.282.476.158.854.286.166.071.1Getting Information About للحصول على معلومات حول السلع والخدمات
Goods\Services 

5.830.310.011.48.141.025.310.1Sending\Receiving e-mail إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني

5.025.39.110.86.744.219.49.2Accessing the Internet للوصول لالنترنت

 24.660.035.324.523.332.353.631.2Accessing Banking or other Financial للخدمات المالية والبنكية
Services

 19.354.821.727.632.740.041.123.3Interacting with General Government للتعامل مع المؤسسات الحكومية
Organizations

  58.761.747.337.252.163.247.346.5Providing Costumer Services لتقديم السلع عن طريق الهاتف النقال

المجموعالوساطة المالية المعلومات واالتصاالتالنقل والتخزينالخدماتالتجارة الداخليةاإلنشاءاتالصناعة

IndustrialConstructionsInternal TradeServices   Transportation
 and Storage

 Information and
Communication

 Financial
Intermediation

Total

 74.080.372.852.750.373.566.467.9Getting Information About للحصول على معلومات حول السلع والخدمات
Goods\Services 

5.324.211.212.310.452.126.210.8Sending\Receiving e-mail إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني

4.421.98.010.27.652.023.78.2Accessing the Internet للوصول لالنترنت

 27.457.836.428.627.245.361.533.3Accessing Banking or other Financial للخدمات المالية والبنكية
Services

 21.152.323.430.036.457.745.225.2Interacting with General Government للتعامل مع المؤسسات الحكومية
Organizations

  61.153.450.831.948.358.750.847.9Providing Costumer Services لتقديم السلع عن طريق الهاتف النقال

    جدول 17: نسبة المنشآت في الضفة الغربية التي تستخدم الهاتف المحمول حسب الغرض الرئيسي من االستخدام والنشاط االقتصادي، 2011
Table 17: Percentage of Establishments in the West Bank by the Main Purpose of Using Mobile and Economic Activity, 2011

الغرض الرئيس

Economic Activity                                                                                                            النشاط االقتصادي

Main Purpose

    جدول 16: نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي تستخدم الهاتف المحمول حسب الغرض الرئيسي من االستخدام والنشاط االقتصادي، 2011
Table 16: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory by the Main Purpose of Using Mobile and Economic Activity, 2011

Main Purpose الغرض الرئيس

Economic Activity                                                                                                              النشاط االقتصادي
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

المجموعالوساطة المالية المعلومات واالتصاالتالنقل والتخزينالخدماتالتجارة الداخليةاإلنشاءاتالصناعة

IndustrialConstructionsInternal TradeServices   Transportation
 and Storage

 Information and
Communication

 Financial
Intermediation

Total

 70.486.783.772.065.097.964.679.0Getting Information About للحصول على معلومات حول السلع والخدمات
Goods\Services 

7.542.97.29.31.730.721.88.2Sending\Receiving e-mail إلرسال واستقبال البريد اإللكتروني

7.132.311.812.33.936.94.311.6Accessing the Internet للوصول لالنترنت

 14.064.632.915.512.420.226.126.1Accessing Banking or other Financial للخدمات المالية والبنكية
Services

 12.460.017.522.522.523.627.118.7Interacting with General Government للتعامل مع المؤسسات الحكومية
Organizations

  49.678.839.048.863.067.435.243.3Providing Costumer Services لتقديم السلع عن طريق الهاتف النقال

    جدول 18: نسبة المنشآت في قطاع غزة التي تستخدم الهاتف المحمول حسب الغرض الرئيسي من االستخدام والنشاط االقتصادي، 2011

Table 18: Percentage of Establishments in Gaza Strip by the Main Purpose of Using Mobile and Economic Activity, 2011

الغرض الرئيس

Economic Activity                                                                                                                   النشاط االقتصادي

Main Purpose
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال  لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

 النسبة

Percentage
Regionالمنطقة

 5.8Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية
5.0West Bankالضفة الغربية

7.7Gaza Stripقطاع غزة

 Employment Sizeحجم العمالة

4-03.50-4

9-57.75-9

+1025.110+

Economic Activityالنشاط االقتصادي

 1.6Industrialالصناعة

8.5Constructionsاإلنشاءات

3.9Internal Tradeالتجارة الداخلية

11.6Servicesالخدمات

3.3Transportation and Storageالنقل والتخزين

 31.7Information and Communicationالمعلومات واالتصاالت

 21.1Financial Intermediationالوساطة المالية

جدول 19 : نسبة المنشآت في األراضي الفلسطينية التي قامت بالبحث والتطوير حسب بعض المتغيرات المختارة، 2011 
  Table 19: Percentage of Establishments in the Palestinian Territory that Engaged in 

Research and Development (R&D) by Selected Variables, 2011

Selected Variablesالمتغيرات المختارة
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: المسح قطاع االعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

التقديرالخطأ المعياريالخطأ النسبي

UpperLower

West Bankالضفة الغربية
0.05955.343.92.949.6Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.03588.376.72.938.3Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.15835.118.94.126.2Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت
Gaza Stripقطاع غزة

0.11450.232.14.740.8Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.06991.8695.783.3Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.23452.721.28.335.3Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت
Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

0.05351.942.22.547.0Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.03287.877.52.683.3Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.13136.421.83.728.5Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

 Coefficient of
Variation

فترة الثقة(%95)

Variable and Region المتغير والمنطقة

جدول: أخطاء المعاينة
Table:  Sampling Error

Confidence Interval 95% Standard
Error

Estimate R
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PCBS: ICT Business Survey, 2011 ء PCBS: مسح قطاع االعمال لتكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت، 2011

التقديرالخطأ المعياريالخطأ النسبي

UpperLower

4-00-4

0.07643.732.52.937.9Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.04587.372.93.781.1Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.19434.816.34.724.4Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت
9-55-9

0.08177.156.05.467.4Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.05794.073.85.086.9Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.21852.522.47.936.1Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت
+1010+

0.01695.088.91.592.5Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.04492.076.93.886.0Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.24247.818.67.631.5Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

جدول (تابع): أخطاء المعاينة
Table(Cont.):  Sampling Error

المتغير وحجم العمالة

فترة الثقة(%95)

Variable and Employment Size  Coefficient of
Variation

Confidence Interval 95% Standard
Error

Estimate R
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PCBS: ICT Business Survey, 2011  ئ PCBS: مسح قطاع االعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 2011

التقديرالخطأ المعياريالخطأ النسبي

UpperLower

Industrialالصناعة
0.09531.521.72.526.3Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.08475.253.95.565.3Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.17342.321.65.431.0Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

Constructionsاإلنشاءات
0.03194.483.12.890.1Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.02395.486.82.192.1Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.16736.018.84.426.5Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

Internal Tradeالتجارة الداخلية
0.0857.642.14.049.9Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.04591.976.43.985.8Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.17543.722.15.631.9Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

Servicesالخدمات
0.06556.443.73.350.0Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.04287.473.83.581.5Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.21427.111.83.918.2Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

Transportation and Storageالنقل والتخزين
0.14642.123.84.732.3Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.09186.8606.975.8Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.32152.115.19.830.5Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

 Information and Communicationالمعلومات واالتصاالت
0.04897.878.04.492.6Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.00699.896.80.699.3Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.12668.942.07.155.9Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

 Financial Intermediationالوساطة المالية
0.02299.388.12.297.1Percentage of Enterprises that Uses Computerنسبة المؤسسات التي تستخدم الحاسوب

 0.00899.095.50.897.8Percentage of Enterprises that Uses Internetنسبة المؤسسات التي تستخدم اإلنترنت

 0.16248.926.05.936.7Percentage of Enterprises that Placing Orders via the Internetنسبة المؤسسات التي قامت بمعامالت شراء عبر اإلنترنت

جدول (تابع): أخطاء المعاينة
Table(Cont.):  Sampling Error

المتغير 

فترة الثقة(%95)

Variable and Economic Sector  Coefficient
of Variation

Confidence Interval 95% Standard
Error

Estimate R
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Notes for Users  
  

1. The summation of the percentage may not always equal 100 due to rounding. 
2. (0.0): This appears in the Tables to signify that the percentage is less than 0.05. 
3. There is high variance in the variable of electronic transactions via Internet 

because its actual use is minimal in small enterprises. Please refer to the sample 
error table attached in this report for the value of variation. 
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Introduction 
 

In line with PCBS policy with regard to Palestinian statistics, the ICT Business survey 2011 
aims to provide statistical information for decision makers. These data make a substantial 
contribution toward enriching the database on Information and Communications Technology 
(ICT) by providing a set of indicators that are important in order to meet local needs and are 
consistent with international recommendations.  The ICT indicators help to determine the 
extent of progress and economic growth in the Palestinian economy through the revolutionary 
impact of information and communication technologies that have become a feature of this era.  
 
This survey studied the mechanisms and characteristics of use and access to the basic tools of 
ICT, such as telephones, mobile phones, computers, Internet, intranet, extranet, and e-
commerce transactions by economic establishments in the Palestinian Territory.  The survey 
aims primarily to provide comprehensive statistical data on the availability and use of ICT 
tools in establishments according to their major economic activities, workforce size, location 
and goals, in addition to the main features of ICT use.  
 
This publication reviews the key findings that emerged in the survey.  In addition, PCBS will 
disseminate the survey data as a Public Use Data File (PUF) in digital format to enable 
researchers and those concerned with ICT data to conduct further analysis  

 
PCBS hopes that this publication will contribute to the efforts of planners and decision 
makers engaged in the comprehensive national development process to promote the ICT 
sector in the Palestinian Territory. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
October, 2012 Ola Awad 

PCBS President 
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Chapter One 
 

Main Findings 
 

1.1  Use of Computer  
Based on the results of the ICT Business Survey, 47.0% of establishments used computers in 
the Palestinian Territory in 2011: 49.6% in the West Bank and 40.8% in the Gaza Strip.  The 
highest rate of computer use in the Palestinian Territory was 92.4 % in establishments with 
ten employees or more compared to 37.9%  in establishments with less than four employees. 
 
Computer use in the Palestinian Territory was highest in the financial intermediation sector 
with 97.1% while the lowest use was 26.3% in the industrial sector. 
 
1. 2 Use of Internet  
In 2011, 39.2% of establishments had access to the Internet: 41.3% of establishments in the 
West Bank and 34.0% in the Gaza Strip. 
 
1.3 Electronic Commerce 
The survey findings showed that 11.2% of establishments conducted e-commerce transactions 
in 2011 and 4.8% had a website in 2011. 
 
1.4 Human Resources 
In 2011, there were 5.2 ICT specialists per 100 employees in economic establishments and 
47.9 of every 100 employees used a computer: 52.6 per 100 employees in the West Bank 
compared with 31.7 per 100 employees in the Gaza Strip.   
 
1.5 Telecommunications 
In 2011, there were 25.9 land line phones per 100 employees in the Palestinian Territory: 26.4 
per 100 employees in the West Bank and 24.1 per 100 employees in the Gaza Strip. 
 
There were 40.2 mobile phones per 100 employees in the Palestinian Territory in 2011: 37.3 
in the West Bank and 50.3 in the Gaza Strip. 
 
1.6 Research &Development (R&D) 
The percentage of establishments conducting R&D activities related to ICT totaled 2.5% in 
the Palestinian Territory in 2011: 1.5% in the West Bank and 5.0% in the Gaza Strip. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 

2.1 Objectives of the Survey 
The main objective of this survey is to provide statistical data on ICT for enterprises in the 
Palestinian Territory. The specific objectives can be summarized as follows: - 
• Enriching ICT statistical data on the availability and actual use of ICT by economic 

enterprises. 
• Identifying the characteristics of the equipment and means of ICT used in the economic 

activity, the type of economic activity and the size of enterprises.  
• Providing opportunity for international and regional comparisons in order to place the 

technological status of the Palestinian Territory in a global context. 
Assisting planners and policymakers in understanding the current status of the technology-
based economy in the Palestinian Territory and to assist in planning for the future needs of the 
Palestinian economy. 
 
2.2 Survey Questionnaire 
The survey was developed following a review of international recommendations and the 
experiences of countries in this area, in addition to discussions with stakeholders.  The BICT 
2011 survey also includes forms of data quality control and means of assessing existing 
access to ICT in terms of infrastructure for the use of technology and equipment in business 
and the availability of computer and Internet service. It also looks at a range of devices 
associated with technology such as telephones, fax machines, mobile phones, and printers.   
 
The survey includes questions about the use of Internet and computers in various activities of 
economic enterprises, such as using the Internet for commercial transactions and the obstacles 
faced by Palestinian enterprises in using the Internet for economic activities and commercial 
transactions.  
 
2.3 Sample and Sampling Frame 
2.3.1 Target Population 
The target population consists of all operating private enterprises in the Palestinian Territory.  
The sampling frame was the list of all private enterprises in operation as enumerated in the 
Establishments Census 2007. 
 
2.3.2 Sample Design  
The sample was a regular stratified random sample of one stage and included the strata of less 
than 30 enterprises and enterprises that employ 30 workers or mores. Enterprises were divided 
into three levels, namely: 
First: enterprises classified geographically into two regions: the West Bank and Gaza Strip.  
Second: the economic activity of the enterprises classified according to the International 
Industrial Classification for Economic Activities. 
Third: enterprises classified by size according to the number of employees, as follows: 
1. Enterprises with less than 5 employees. 
2. Enterprises with 5-10 employees. 
3. Enterprises with 11-29 employees. 
4. Enterprises with 30 employees or more. 
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2.3.3 Sample Size 
The sample size was 3,006 enterprises, of which 2,281 were located in the West Bank and 725 
located in the Gaza Strip.  

 
2.4 Weights Calculation 
Weights were calculated for each sampling unit and reflect the sampling procedures. Adjusted 
weights are important to reduce the bias resulting from non-responses and also to take account 
of changes since the Population, Housing and Establishments Census of 2007 was conducted. 
 
2.5 Variance Calculation 
It is necessary to compute standard errors of the principal survey estimations so that a user 
can identify the accuracy of estimations and the survey reliability. Statistical errors can be 
measured by the standard error, which is the positive square root of the variance. The variance 
of this survey has been computed by using the SPSS program, in which the Ultimate Cluster 
method is used to calculate variance. 
 
2.6 Reference Date 
The reference date for the survey was from 01/01/2011 to 31/12/2011. 
 
2.7 Field Work Operations 
2.7.1 Instructions and Training Manual 
The training manual covered all aspects dealing with field work and filling in questionnaires. 
Moreover, it dealt with the tasks of each field worker in interviewing and completion of the 
questionnaire. Training manuals for supervisors and editors were prepared in order to ensure 
team training and the success of the project.  A training course was held for field workers 
supervisors, editors, and assistants.  
 
The training course was divided into three parts: The first part discussed general issues such 
as designing statistical surveys, reaching selected enterprises, interviewing, tasks and duties 
and running the field work. The second part was a lecture given by a specialist in ICT who 
clarified the technical concepts and terminology referred to in the questionnaire. The third 
part emphasized the objectives of the survey and included practical exercises on filling in the 
questionnaire 
 
2.7.2 Main Field Work 
A field work plan was developed and the field work team and equipment (questionnaires, 
maps, sample lists) were prepared. 
 
2.7.3 Data Editing  
The project management team developed a clear mechanism for editing the data and trained 
the team of editors accordingly as follows: 
• Receipt of completed questionnaires on a daily basis; 
• Checking each questionnaire to ensure that they were complete and that the data covered 

all eligible enterprises. Checks also focused on the accuracy of the answers to the 
questions. 

• Returning incomplete questionnaires, as well as those with errors, to the field for 
completion. 
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2.7.4 Follow Up and Supervision 
Special follow-up procedures were designed for receipt of questionnaires at all levels as well 
as for the daily achievements of the interviewers. Supervisors had the task of allocating work 
to the teams using the list of enterprises. They also provided daily and weekly reports to the 
field work coordinator and the project management on completed interviews, refusal cases, 
inapplicable cases such as enterprises closed temporarily or permanently, interviews where 
the results were unclear and cases where contact could not be made (after three attempts). The 
reports also included comments resulting from field visits by technicians and supervisory 
coordinators. 
 
2.8 Data Processing  
2.8.1 Preparation of Data Entry Program 
The data entry program was set up using the ACCESS program and data entry screens were 
designed. The rules of data entry were determined to guarantee successful entry of 
questionnaires and instructions for verification to check data after each entry. These 
instructions addressed variables relating to the questionnaire. 
 
2.8.2 Data Entry 
Once the data entry program had been established and tested and staff trained on the data 
entry program. The data entry process was correlated with receipt of questionnaires from the 
field, with 15 staff members engaged in data entry and verification of questionnaires. There 
were two working shifts, morning and evening, to secure that data entry was completed on 
schedule. 
 
The final tabulation of results was performed using the Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) for Windows (version 18.0). 
 
2.9 Accuracy of the Data 
2.9.1 Statistical Errors 
Since the data reported here are based on a sample survey and not on a complete enumeration, 
they are subject to sampling errors as well as non-sampling errors. Data may be affected by 
statistical errors due to use of the sample and certain differences may emerge from the real 
values anticipated from a census.  A calculation of variation was conducted for the most 
important indicators in the survey; the sample error tables are attached in this report. 
 
2.9.2 Non-Statistical Errors 
In general, non-statistical errors referred to the nature of Business ICT survey 2011, which 
can be summarized as follows: 
• Many enterprises considered the specific details of the survey as an invasion of the 

privacy of their business. 
• The overlapping of data collection for this survey with that for economic surveys, 

which is burdensome on interviewees in the sampled enterprises. 
 

2.10 Response Rate 
The survey sample consisted of 3,006 enterprises: 2,366 enterprises completed the interview, 
of which 1,796 enterprises were in the West Bank and 570 enterprises in the Gaza Strip. The 
response rate was 84.9%. 
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2.11 Data Comparison 
As this survey was conducted for the first time, there are no national reference indicators with 
a direct relationship to the survey indicators for comparison. Links were made between 
appropriate indicators in the survey and a high level of consistency was noted.  
   
2.12 Quality Control Procedures 
PCBS developed various means to examine the quality of data. The re-interview questionnaire 
aims to achieve specific objectives on a number of levels, especially to ensure that the field 
worker conducted the visit, and to indicate any problems in the field in data collection and 
processing and analysis of indicators to determine their reliability. 
 
2.13 Technical Notes 
A high level of variance can be observed in electronic transactions via the Internet 
among small enterprises due to the minimal use by small enterprises. Please refer to 
the attached sample error table in this report for  the value of variation. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
  
Computer Use:  
It is defined for this survey’s purposes as the basic uses of the computer (during the last 
twelve months) such as: opening the computer and files as well, create, copy, paste, and 
saving files.     
  
Domain Name:  
It is the unique name by which a network-attached device. It is used to identify a particular 
host in various forms of electronic communication such as the World Wide Web, e-mail. 
  
E-mail:  
It is a mean for exchange messages, texts and attached files among internet or intranet users. 
 
Economic Activity: 
Referring to a process, that is to say, to the combination of actions carried out by a certain 
entity that uses labour, capital, goods and services to produce specific products (goods and 
services). In addition to that, the main economic activity refers to the main work of the 
enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the large proportion of the value 
added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 
 
E-Commerce:  
It is the conducting of business communication and transactions over computer networks and 
through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly defined, e-commerce is 
the buying and selling of goods and services, and the transfer of funds, through digital 
communications. 
  
Establishment: 
An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location 
and in which only a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the 
principal productive activity accounts for most of the value added. 
 
Extranet:  
It is a private network that uses Internet protocols, network connectivity, and possibly the 
public telecommunication system to securely share part of an organization’s information or 
operations with suppliers, vendors, partners, customers or other businesses. An extranet can 
be viewed as part of a company’s Intranet that is extended to users outside the company (e.g.: 
normally over the Internet).  
 
ICT: 
It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize manipulate, 
produce present and exchange information by electronic and other manual automated means.  
 
Intranet:   
It is a private computer network that uses Internet protocols and network connectivity to 
securely share part of an organization's information or operations with its employees. 
Sometimes the term refers only to the most visible service, the internal website. 
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Internet:  
It is a worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 
computers to this network and exchange information across a country and/or across the world. 
The Internet provides access to a number of communication services including the World 
Wide Web and carries email, news, entertainment and data files. 
  
Internet Use:  
For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 
twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files 
or programs from the Web. 
 
Local Area Network (LAN):  
It is a computer network covering a small geographic area, like a home, office or group of 
buildings, e.g., a school. The defining characteristics of LANs, in contrast to wide-area 
networks (WANs), include their much higher data-transfer rates, smaller geographic range, 
and lack of a need for leased telecommunication lines. 
  
Website:   
Location on the World Wide Web identified by a web address. Collection of web files on       
a particular subject that includes a beginning file called a home page. Information is encoded 
with specific languages (Hypertext mark-up language (HTML), XML, Java) readable with a 
Web browser, like Netscape's Navigator or Microsoft's Internet Explorer. 
  
Wide Area Network (WAN):  
A computer network that covers a broad area (i.e., any network whose communications links 
cross metropolitan, regional, or national boundaries. The largest and most well-known 
example of a WAN is the Internet 
 
Wireless:   
Includes fixed wireless, mobile wireless and satellite Internet connections. 
  
Wireless Network:   
Type of computer network that is wireless, and is commonly associated with                        
a telecommunications network whose interconnections between nodes is implemented 
without the use of wires, such as a computer network (a type of communications network). 
Wireless telecommunications networks are generally implemented with some type of remote 
information transmission system that uses electromagnetic waves, such as radio waves, for the 
carrier and this implementation usually takes place at the physical level or "layer" of the 
network.  
 
Virtual Private Network (VPN):  
A computer network in which some of the links between nodes are carried by open 
connections or virtual circuits in some larger network (e.g., the Internet) instead of by by 
physical wires 
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