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ا المعلومات  االحصاء الفلسطیني ووزارة االتصاالت وتكنولوج
ة الیوم العالمي مناس ا  ا مشتر انا صحف  صدران ب

ع عشر و  لالتصاالت صادف السا مجتمع المعلومات والذ 
ار   .من أ

  

مجتمع المعلومات لهذا و  لالتصاالت العالميالیوم حتفل العالم 
ع من االستخدام اإلیجابي   "شعار العام تحت  ین الجم تم

اء االصطناعي ات لضمان أن بهدف " للذ تحدید الفرص والتحد
ات  ة لمعالجة التحد س اء االصطناعي أداة رئ ح الذ ص

اس أثرها ة المستدامة وق وقد  ،المتعلقة بتحقی أهداف التنم
اء  ا الذ شهدت السنوات األخیرة تقدمًا هائًال في مجال تكنولوج

فضل التطورات الهائلة فيوالذ االصطناعي،  مجاالت  تحق 
انات الضخمة والتعلم اآللي والقدرة  داعمة من قبیل الب

ة وغیرها ة السحاب ة وسعة التخزن والحوس دأت . الحاسو و
ا ات القائمة على الذ عنصر التكنولوج ء االصطناعي تظهر 

قات المستخدمة لمساعدة  ة والتطب اق أساسي لألدوات االست
ة  الناس في اة أفضل عن طر تحسین الرعا ح التمتع 

ة والزراعة والنقل ومجموعة  م والخدمات المال ة والتعل الصح
  .واسعة من الخدمات المقدمة إلى المواطنین

  

   االتصاالت في فلسطین
ة مع شهد قطاع اال ا المعلومات نقلة نوع تصاالت وتكنولوج

ة عام  ة  2018بدا ین شر اطالق خدمات الجیل الثالث، وتم
م خدماتها في  ایل من تقد ة مو   .قطاع غزةالوطن

ا المعلومات و  انات وزارة االتصاالت وتكنولوج إلى وجود تشیر ب
ة االتصاالت الثابتة، تراف نمو مطرد  ة لش في البنى التحت

ة و األسر زادة استخدام مع  الخدمات والمؤسسات لهذه الش
طة  عدد خطو حیث بلغ ، بها وخاصة خدمة االنترنتالمرت
ة الهاتف س ومي( 1الرئ ، ح في فلسطین في  )منزلي، تجار

ة العام  مقارنة مع  ا،خط 472,292 ما مجموعه 2017نها
ة عام  اخط 360,402 نسبتها أ بزادة ، 2010في نها

ما بلغت ، 31% ة انتشار الهاتف الثابت ف من  100لكل نس
ان  ة عام خط هاتف ثابت  10.5الس مقارنة  2017في نها

ة عام خط هاتف ثابت  9.4مع    . 2010في نها
انات إلى أن االشتراكات  ـةما أشارت الب  فـي االتصـاالت الخلو

ـة عـام في فلسطین المتنقلة  حلول نها لتصـل  2017قد ازدادت 

 2,603,582مقارنـــــــــــة مـــــــــــع  ،ینمشـــــــــــتر 3,997,206الـــــــــــى 
ــة  ینمشــتر ــادة 2010عــام الفــي نها ، %53.5 نســبتها أ بز

ة  مــا بلغــت نســ ان  100لكــل  النقــالالهــاتف  رانتشــاف مــن الســ
ــــة عــــام هــــاتف نقــــال  83.6  64.3مقارنــــة مــــع  2017فــــي نها

ة عام  هاتف نقال   .2010في نها

  
ا المعلومات  سجالتما أشارت  وزارة االتصاالت وتكنولوج

ة  18هناك إلى أن  االنترنت لخدمات اشر التصال الالسلكي 
)WI FI(ات  5، و ول نقل الصوت خدمات لشر عبر بروتو

ات 9و، (VOIP)االنترنت  لخدمات النطاق العرض  شر
Broad Bandنفاذ للنطاق العرض  ةشر 31، وBSA ،   

مة المضافة 32و م خدمات الق ة لتقد اما بخصوص عدد   .شر
ات  ةالستیراد أجهزة  المسجلةالشر ة وال سلك فقد  اتصاالت سلك

ة في العام  69بلغ     .2017شر
  

و االنترنت فائ السرعة     ADSLمشتر
ي االنترنت فائ السرعة  في  ADSLارتفع اجمالي عدد مشتر

ة عام  امشتر 357,071فلسطین الى  مقارنة  2017في نها
ة عام  امشتر 119,488مع  بزادة بلغت  2010في نها

لغ متوسط سرعة االنترنت ، %198.8نسبتها   Mbps 8.58و
ة عام  ة عام  Mbps 0.5 مقارنة مع 2017في نها في نها

2010.  
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ي تمتلكها األسر نقال ملیون جهاز هاتف  1.7 ةذ   1الفلسطین
اق فقد  ان وفي نفس الس انات التعداد العام للس أظهرت ب

من األسر في % 96.6أن  2017لعام والمنشآت والمساكن 
ة % 97.2فلسطین لدیها هاتف نقال بواقع  في الضفة الغر

ة امتالك % 95.7و ما أظهرت النتائج أن نس في قطاع غزة، 
ي بلغت نقال لهاتف في فلسطین األسر  بواقع % 84.2ذ

ة و% 89.8   . في قطاع غزة% 75.5في الضفة الغر
  

ة المتالك األسرة لجهاز حاسوب  النس تبي(أما  أو  حاسوب م
اد الب توب أو فقد أظهرت نتائج التعداد لعام ) تابلت وأی

لدیها جهاز حاسوب االسر في فلسطین  من% 43.1أن  2017
ة و% 48.9بواقع    .في قطاع غزة% 34.0في الضفة الغر
ة األسر  نیفي ح  هاأفراد ستخدمالتي في فلسطین بلغت نس

ة، مقابل % 62.0، بواقع %61.4 الحاسوب في الضفة الغر
  .في قطاع غزة% 60.4

  
ة لدیها  في  نفاذ لالنترنتأكثر من نصف األسر الفلسطین

  1 البیت
انات التعداد  من األسر في  %51.7 أن 2017ما أظهرت ب

اإلنترنت فلسطین بواقع  ،2017في العام  لدیها اتصال 
ة في% 60.6    .قطاع غزة في% 38.0و ،الضفة الغر

  
                                                 

ت ال تشمل ذلك اجلزء من حمافظة القدس والذي ضمه االحتالل االسرائيلي إليه عنوة  1 البيا
  .1967بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

ة واالتصاالت ات قطاع المعلومات   اقتصاد
انات التعداد تشیر  المؤسسات العاملة في عدد أن  2017ب
ا قطاع  منشأة  1008بلغ المعلومات قد االتصاالت وتكنولوج

ة م في ) 158573(العاملة ن اجمالي المنشآت االقتصاد
 من اجمالي العاملینعامل  9200شغل هذا القطاع و ، فلسطین

  .2017في العام  )444034(
ل االنتاج لهذا القطاع ما نسبته   من اجمالي % 6.8وش

ة  مع مقارنة 2016في العام  االنتاج الكلي للقطاعات االقتصاد
مة المضافةوتج. 2015في العام  %7.3 لقطاع  اوزت الق

ار ا المعلومات واالتصاالت النصف مل مما دوالر  تكنولوج
ل ما نسبته  األسعار  من الناتج المحلي اإلجمالي% 4.09ش

 في العام  %4.07 تهنسبما مقارنة مع  2016لعام افي  الثابتة
2015.  

  
  
  
  

  

د من المعلومات یرجى االتصال   :لمز

ز    لإلحصاء الفلسطینيالجهاز المر

  1647ب  .فلسطین  ص- رام هللا

  )972/970( 2 2700 298: هاتف
 )972/970( 2 2710 298: فاكس

     1800300300: هاتف مجاني
   diwan@pcbs.gov.ps: برد إلكتروني

ة   http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترون
  

ا المعلومات   وزارة االتصاالت وتكنولوج

  674  ب.فلسطین  ص- رام هللا

  )972/970( 2 2429350: هاتف
 )972/970( 2 2429357: فاكس

او  هاتفرقم       131: الش
  pr@mtit.pna.ps: برد إلكتروني

ة   http://www. mtit.pna.ps: صفحة إلكترون
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