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اإلحـصاء الفلـسطيني يصدر بياناً صحفياً حول اقتصاد المعرفة في األراضي الفلسطينية، بمناسبة اليوم العالمي                

 17/05/2009لمجتمع المعلومات 
 

 . مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية% 8.5
 

 الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لمجتمع المعلومات، بياناً صحفياً حول اقتصاد المعرفة في           اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء   

 .األراضي الفلسطينية

 الحصول على المعرفة، والمشاركة     اقتصاد المعرفة في   يعتبـر اقتـصاد المعرفة أهم مخرجات مجتمع المعلومات، ويتركز         

تطبيقات االستفادة من   ، من خالل    المختلفةحسين نوعية الحياة بمجاالتها     وتوظيفها، وابتكارها، بهدف ت   ،  فـيها، واسـتخدامها   

، وتوظيف البحث العلمي إلحداث مجموعة من التغييرات         كرأس للمال  مـتطورة، واسـتخدام العقل البشري     ال اتكنولوجـي ال

وتكنولوجيا  العولمةالمحـيط االقتـصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات    االسـتراتيجية فـي طبـيعة   

 .التكامليوالشمولي  المعلومات واالتصاالت وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفهومها
 

 

نـوه اإلحصاء الفلسطيني أنه في اآلونة األخيرة قد كثر الحديث حول قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األراضي                  

ألنظمة اتحديث  وضرورة  ذات سمة تنافسـية تنظيمية     فلسطينية   اتصاالت   د هذا القطاع، وبضرورة وجو    ةالفلسطينية وحيوي 

كما حظي قطاع تكنولوجيا المعلومات       . البشرية موارده وتنمية   االتصاالت هـيكلة قطـاع      ةواإلنتاجـية وإعـاد   اإلداريـة   

 .  واالتصاالت بأهمية كبيرة ضمن أجندة مؤتمر فلسطين لالستثمار
 

 

 وجيا المعلومات واالتصاالت في المؤسسات االقتصاديةالنفاذ واالستخدام لتكنول

 في  المؤسساتمن إجمالي   % 21.3، أن   2007 مـسح قطـاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،          نـتائج  أفـادت 

في قطاع  % 16.3 الغربية مقابل    الضفةفي  % 23.1، بواقع   2007األراضـي الفلـسطينية قد استخدمت الحاسوب في العام          

من إجمالي المؤسسات، فيما بلغت نسبة استخدام اإلنترنت        % 12.7 اإلنترنتفيما بلغت نسبة المؤسسات التي تستخدم         .غزة

بلغت نسبة  و  . في قطاع غزة    %67.3في الضفة الغربية و     % 68.0 التي تستخدم الحاسوب، بواقع      المؤسساتبين  % 67.8

  كما   .من إجمالي المؤسسات  % 2.1 الشبكاتعبر اإلنترنت أو    المؤسـسات التـي قامت بمعامالت تجارية إلكترونيا سواء          

من إجمالي إنفاق المؤسسات االقتصادية على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت         % 62.4أظهـرت نتائج المسح أن ما نسبته        

 اإلنفاق على كل    ، يليها نسبة  %9.9قـد كان على االتصاالت بشكليها الهاتف الثابت والمحمول، يليها اإلنفاق على الحاسوب              

يليها اإلنفاق على   .  لكل منهما % 8.2من شراء األجهزة والمعدات اإللكترونية وصيانة األجهزة والمعدات اإللكترونية بواقع           

، فيما بلغت نسبة اإلنفاق على      %3.8يليها اإلنفاق على شراء البرامج الجاهزة بواقع        %.  6.1اإلنتـرنت والـشبكات بواقع      

يليها اإلنفاق على تنفيذ دراسات وأبحاث متعلقة       %.  0.7 المؤسسات على التكنولوجيا واستخداماتها      تـدريب العاملـين فـي     

 .من إجمالي اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت% 0.4بالتكنولوجيا 
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 عشرة آالف  حواليواالتصاالت عـدد العاملين في المؤسسات االقتصادية المتخصصين في مجال المعلوماتية         ويقـدر  هـذا 

 الجامعات والكليات المتوسطة    طلبة ، ويبلغ عدد   في المؤسسات االقتصادية   من إجمالي العاملين  % 3.5عامـل، بمـا نـسبته       

 إجمالي الطلبة في العام     من% 3.0المتخصـصين فـي هذه المجاالت حوالي خمسة آالف طالب، والذين يشكلون ما نسبته               

2008. 
 

 االت في االقتصاد الوطنيمساهمة قطاع التكنولوجيا واالتص

ممـا الشـك فـيه بأن قطاع االتصاالت الفلسطيني تطور بشكل كبير خالل الثمانية سنوات الماضية، فقد بلغ إجمالي القيمة                     

 مليون دوالر، لتصل إلى حوالي      87 والتي بلغت حوالي     2000المـضافة لهذا القطاع ثالثة أضعاف ما كانت عليه في العام            

أما بخصوص األنشطة ذات العالقة بالحاسوب ، فقد بلغ         %.  30، وبمتوسط نمو سنوي     2007ي العام    مليون دوالر ف   330

 16 مليون دوالر، لتصل إلى      2.2 والتي بلغت حوالي     2000إجمالي القيمة المضافة خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام           

 القيمة المضافة ألنشطة البحث والتطوير خمسة       كما بلغ إجمالي  %.  76، وبمتوسط نمو سنوي     2007مليون دوالر في العام     

، 2007 مليون دوالر في العام 3.5 مليون دوالر، لتصل إلى 0.7 والتي بلغت حوالي 2000أضعاف ما كانت عليه في العام 

 %.  46وبمتوسط نمو سنوي 

طة ذات العالقة بالحاسوب، وأنشطة     االتصاالت السلكية والالسلكية، واألنش   (تشكل األنشطة االقتصادية الثالث المذكورة آنفا       

من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي، معظمها         % 8.5والذي يشكل ما نسبته     "  اقتصاد المعرفة "ما يسمى   ) الـبحث والتطويـر   

 .من قطاع االتصاالت%) 8.0(
   

  البحث والتطوير

، أن عدد الباحثين    2007جالت اإلدارية للعام    أشـارت نتائج إحصاءات البحث والتطوير للضفة الغربية بناء على بيانات الس           

تم احتساب معادل الوقت التام على      ( باحث وباحثة، يشكلون وفق معادل الوقت  التام          981في مجال البحث والتطوير قد بلغ       

 باحثا  280) فأكثر من مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير          % 90.0أن يقـضي العاملين ما نسبته       

 باحثة  في    93 باحثا وعدد الباحثات اإلناث بمعادل الوقت التام         187وبلغ عدد الباحثين الذكور بمعادل الوقت التام        .  وباحثة

 .2007العام 
 

 النفاذ واالستخدام لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بين األسر واألفراد
  القادمة عما هي عليه    سنوات المعلومات خالل الخمس      إلى إمكانية تضاعف نسب انتشار وسائل تكنولوجيا       التوقعاتتـشير   

 و2000 عامي ملحوظ مقارنة ما بين      بشكل، فقد تطورت البنية التحتية والنفاذ لتكنولوجيا المعلومات         خـالل الفتـرة الحالية    

م  عا النسبة ثالثة أضعاف    بارتفاع مقداره ،  2006عام  % 33.0 حاسوب   لجهاز، حـيث وصـلت نسبة امتالك األسر         2006

 كما   %.15.9 لتبلغ 2006  و 2000 عامي نسبة توفر خدمة اإلنترنت في البيت عشر مرات بين           تضاعفت فـيما     .2000

 %.81.0 لتصل إلى 2000 مقارنة مع العام 2006 في العام النقالتضاعفت نسبة امتالك األسر للهاتف 
 
 


