
 2008اإلحصاء الفلسطيني يعلن عن نتائج مسح  قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
   

 مليون دوالر مجموع اإلنفاق السنوي على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنشآت االقتصادية              175

 في األراضي الفلسطينية
  

 عن نتائج مسح قطاع تكنولوجيا المعلومات       03/12/2008ح اليوم األربعاء    أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني صبا     

، والـذي يأتي تنفيذه انسجاماً مع االحتياجات الوطنية والمبادرات القائمة على إطالق االقتصاد المبني               2008واالتـصاالت،   

 تم تنفيذه   2008مات واالتصاالت،   ونوه اإلحصاء الفلسطيني أن مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلو        .  علـى التكنولوجـيا   

 على عينة عشوائية من المنشآت العاملة في األراضي         15/06/2008 وحتى   7/05/2008خـالل الفتـرة الـواقعة ما بين         

وأضاف .   منشأة في قطاع غزة    1,018 منشأة في الضفة الغربية و     1,948 ، منها منشأة 2,966الفلـسطينية بلـغ حجمهـا       

النفاذ واالستخدام لألدوات   لهـذا المسح تركز في مجموعة مواضيع رئيسية أهمها؛ ظاهرة            ياإلحـصاء أن  الهـدف الرئيـس       

الهاتف الثابت، والهاتف النقال، والحاسوب، واإلنترنت، والشبكات، والمعامالت التجارية (األساسـية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      

 . وخدماتهاةمسح إلى الحكومة اإللكتروني، واإلنفاق على التكنولوجيا، كما تطرق ال)ةاإللكتروني
 

 :واستعرض اإلحصاء الفلسطيني النتائج الرئيسية لهذا المسح على النحو التالي
 

، بواقع  2007من إجمالي المنشآت في األراضي الفلسطينية قد استخدمت الحاسوب في العام            % 21.1أفادت نتائج المسح، أن     

من % 12.7فيما بلغت نسبة المنشآت التي تستخدم اإلنترنت        .  ي قطاع غزة  ف% 16.3فـي الـضفة الغربية مقابل       % 23.1

في الضفة  % 68.0بين المنشآت التي تستخدم الحاسوب، بواقع       % 67.8إجمالي المنشآت، كما بلغت نسبة استخدام اإلنترنت        

 .  في قطاع غزة%  67.3الغربية و 
 

أما .  من إجمالي المنشآت% 2.1نيا سواء عبر اإلنترنت أو الشبكات بلغت نسبة المنشآت التي قامت بمعامالت تجارية إلكترو

عبر اإلنترنت من المنشآت التي تستخدم الحاسوب واإلنترنت فقد بلغت نسبتها           ) بيع(المنـشآت التي قامت بمعامالت تجارية       

9.8 .% 

 عامل لكل مائة عامل،     3.5تصاالت  بلـغ عدد العاملين في المنشآت االقتصادية والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات واال           

 . عامل لإلناث2.1 عامل للذكور و3.7بواقع 
 

على خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنشآت       ) باأللف(بلـغ مجمـوع اإلنفـاق الـسنوي بالدوالر األمريكي           

 46,520.3 الضفة الغربية، و    دوالر في  128,762.6 دوالر أمريكي بواقع     175,282.9االقتصادية في األراضي الفلسطينية     

 .  دوالر أمريكي في قطاع غزة
 



من إجمالي النفقات على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قد كانت على          % 62.4أظهـرت نـتائج المـسح أن مـا نسبته           

من شراء  ، يليها نسبة اإلنفاق على كل       %9.9االتـصاالت بـشكليها الهاتف الثابت والمحمول، يليها اإلنفاق على الحاسوب            

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

، فيما بلغت نسبة اإلنفاق على تدريب       %3.8يلـيها اإلنفاق على شراء البرامج الجاهزة بواقع         %.  6.1والـشبكات بواقـع     

يليها اإلنفاق على تنفيذ دراسات وأبحاث متعلقة بالتكنولوجيا %.  0.7كنولوجيا واستخداماتها العاملـين فـي المنشآت على الت    

 .من إجمالي اإلنفاق على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت% 0.4
 

 نسخة إلكترونية من تقرير النتائج الرئيسية للمسح، ويخطط الجهاز في العام            يكمـا سـيوفر الجهـاز على موقعه اإللكترون        

 من واقع بيانات المسح بالتعاقد مع مجموعة من الباحثين          ي العـداد دراسـة تحليلية معمقة لواقع االقتصاد اإللكترون         2009

كذلك ستكون بيانات المسح مؤهلة ومتاحة لالستخدام العام من         .  والخبراء المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالقتصاد      

 . القادمقبل الجمهور في شهر شباط من العام 


