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 تقديم  

يســرني ان اقــدم االســتراتيجية القطاعيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات للفتــرة 
2021 – 2023، والتــي تأتــي فــي وقــت تتنامــي فيــه األهميــة االســتراتيجية لالتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات، حتــى غــدت احــدى ضــرورات الحيــاة المعاصــرة للــدول والمؤسســات 
واألفــراد علــى حــد الســواء، وفــي حمــى تســابق الــدول علــى االســتثمار فــي هــذا القطــاع 
وتوظيفــه لتمكيــن مواطنيهــم مــن الوصــول الــى المعلومــات والحصــول علــى الخدمــات 
الحيويــة بشــكل ميســر وســهل، وفــي ظــل النجاحــات االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي حققتهــا 
الــدول والمجتمعــات مــن خــالل تبنــي اقتصــاد المعرفــة بشــكل عــام والصناعــات الرقميــة 

ــة بشــكل خــاص. والمعلوماتي

مــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  لتحريــر  االســتراتيجية  هــذه  مــن  نهــدف 
ســيطرة وتحكــم االحتــالل االســرائيلي، وتوفيــر متطلبــات واحتياجــات النهــوض بــه بمــا يواكــب 
التكنولوجيــا الحديثــة فــي العالــم، وتمكيــن المواطنيــن فــي شــتى بقــاع الوطــن مــن الوصــول 
الــى خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بجــودة عاليــة وأســعار مناســبة، ومــن ثــم 
توظيــف تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت بمــا يســهم فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة للوطــن 
وتوفيــر الحيــاة الكريمــة ورفاهيــة العيــش للمواطــن، آخذيــن بعيــن االعتبــار االســتثمار فــي 
المــوارد البشــرية يصفتهــا العامــل األهــم فــي تحقيــق االنجــازات، وذلــك مــن خــالل دعــم 

الريــادة واالبتــكار وتمكيــن الصناعــات الرقميــة والتدريــب والتطويــر.

نؤكــد علــى أن هــذه الخطــة هــي خطــة قطاعيــة، وبالتالــي فــإن تحقيقهــا ال يتوقــف علينــا 
كــوزارة بــل هــو حصيلــة جهــد مشــترك مــا بيننــا فــي الــوزارة كمنظــم للقطــاع ومــا بيــن مشــغلي 
ومقدمــي ومطــوري الخدمــات وبقيــة المعنييــن مــن الخبــراء والمختصيــن والطلبــة والعامليــن 
فــي القطــاع، ولــذا فإننــي آمــل وأهيــب بجميــع الشــركاء فــي هــذا القطــاع كل مــن جهتــه 
العمــل الجــاد والتعــاون البنــاء علــى قاعــدة مــن الشــراكة بمــا يحقــق خدمــة المصلحــة الوطنيــة 
العليــا، وحمايــة حقــوق ومصالــح مقدمــي الخدمــات والمســتفيدين منهــا علــى حــد الســواء.

ختامــا نســأل اللــه التوفيــق والســداد والعــون لتنفيــذ هــذه الخطــة وتحقيق اهدافهــا وغاياتها، 
شــاكرين جميــع مــن ســاهم فــي اعــداد هــذه الخطــة مــن طاقــم الــوزارة وكافــة الشــركاء علــى 
مــا بذلــوه مــن جهــد ووقــت إلخــراج هــذه االســتراتيجية، وفقنــا اللــه واياكــم لخدمــة هــذا 

الوطــن وأهلــه

د, اسحق سدر

وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
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مقدمة

أصبــح اليــوم قطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات مــن القطاعــات الحيويــة واألساســية 
اإلتصــاالت  خدمــات  واحتلــت  والمجتمعــات،  والمؤسســات  لألفــراد  عنهــا  غنــى  ال  التــي 
وتكنولوجيــا المعلومــات المرتبــة الثالثــة بعــد المــاء والكهربــاء مــن حيــث أهميتهــا ومــدى 
الحاجــة لهــا، وبــات قطــاع اإلتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات يشــكل العمــود الفقــري لكافــة 
قطاعــات اإلنتــاج اداريــة كانــت ام اقتصاديــة او اجتماعيــة، ال بــل أصبــح هــذا القطــاع مــن أهــم 
الروافــد لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، وتحســين ظــروف حيــاة المواطنيــن، وتيســير 
وصولهــم إلــى مصــادر المعلومــات وحصولهــم علــى الخدمــات الحيويــة كالصحــة والتعليــم 

والعمــل. 

 لقــد أحدثــت ثــورة اإلتصــاالت او مــا يســمى بالثــورة الصناعيــة الرابعــة انقالبــًا هائــال فــي الحيــاة 
المعاصــرة لــم تقــف حــدوده عنــد اســتخدامها كأدوات فقــط، ال بــل تعــدت ذلــك الــى انتــاج 
نمــوذج اقتصــادي جديــد ســمي باقتصــاد المعرفــة، وخلقــت اســلوب حيــاة حديــث قائــم علــى 
التحــول الرقمــي يتيــح الوصــول للخدمــات والحصــول علــى المعلومــات مــن خــالل كبســة زر، 
واحدثــت تغييــرات جذريــة فــي آليــات االتصــال والتواصــل، وأفــرزت مفاهيــم واشــكال جديــدة 
مــن المؤسســات والمعامــالت والتعامــالت تجــاوزت وألغــت مــا كان ســائدا مــن قبــل. وخلقت 
شــراكات وزاوجــت بيــن قطاعــات كانــت متباعــدة ومســتقلة مــن قبــل  كنمــوذج الشــراكة 
الــذي اوجدتــه التجــارة اإللكترونيــة بيــن قطــاع البريــد والعديــد مــن اســواق االنتــاج ووســطاء 
التســويق، او نمــوذج الدفــع االلكترونــي والتكنولوجيــا الماليــة الــذي ربــط بيــن مؤسســات 

تكنولوجيــا المعلومــات والمؤسســات البنكيــة والماليــة.  

ــه  ــى تبنــي نمــوذج االقتصــاد الرقمــي او المعرفــي لتجــاوز معضالت ــم اليــوم يتجــه ال ان العال
االجتماعيــة واالقتصاديــة، وقــد نجحــت العديــد مــن الــدول فــي خــالل تبنيهــا هــذا النمــوذج 
االقتصــادي مــن تحقيــق قفــزات تنمويــة هائلــه نقلتهــا مــن الــدول الناميــة الــى مصــاف الــدول 
الغنيــة والمتطــورة فــي بضــع ســنوات، ونحــن فــي المجتمــع الفلســطيني احــوج مــا نكــون 
لتبنــي هــذا النمــوذج االقتصــادي خاصــة وان لدينــا المقومــات األساســية للنجــاح فيــه، والتــي 
تتمثــل فــي المــوارد البشــرية الفتيــة والمتعلمــة والطموحــة، وهــذا مــا يتطلــب منــا االســتثمار 
النمــوذج  هــذا  متيــن إلقامــة  كأســاس  المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  فــي قطــاع  

االقتصــادي.

القسم األول
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منهجية العمل على تطوير االستراتيجية

أوال:  االعتبارات

باعــداد . 1 يتعلــق  فيمــا  الــوزراء  رئاســة  عــن  الصــادرة  التعليمــات  بكافــة  االلتــزام  مراعــاة 
الوثيقــة،  وترتيــب  او شــكل  واألولويــات،  التوجهــات  حيــث  مــن  ســواء  االســتراتيجيات، 

الزمنيــة.  بالجــداول  وانتهــاًء  

تــم العمــل علــى اعتبــار ان القطــاع يمثــل احــد عناقيــد التنميــة التــي اعتمدتهــا رئاســة . 2
الــوزراء، أال وهــو عنقــود الخدمــات والتكنولوجيــا والــذي يتركــز ثقلــه فــي منطقــة رام اللــه، 
حيــث تتواجــد مقــرات الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة الــى جانــب كبريــات الشــركات 

والمؤسســات التــي تعمــل فــي المجــال. 

الوطنيــة وقائمــة األولويــات كمــا . 3 أجنــدة السياســات  الربــط مــع  األخــذ بعيــن االعتبــار 
الفلســطينية.  الحكومــة  اعتمدتهــا 

األخــذ بعيــن االعتبــار التوافــق مــع االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة كالنــوع االجتماعــي، . 4
البيئــة والنزاهــة.

للمحــالت . 5 اغالقــات  مــن  بــه  تســببت  ومــا  كورونــا  جائحــة  مــن  المســتفادة  الــدروس 
والمؤسســات ومراكــز العمــل، ومــا فرضتــه مــن تباعــد اجتماعــي، ومــا ابرزتــه مــن الحاجــة 
الفعالــة.   الصحيــة  الخدمــات  بعــد، وتطويــر  العمــل والتعليــم عــن  انظمــة  الســتيعاب 

ثانيا: تنسيق الجهود داخل الوزارة    
تــم اعــداد وثيقــة االســتراتيجية بالتعــاون مــا بيــن جميــع اإلدارات العامــة والوحــدات فــي 

الــوزارة حيــث تــم فــي هــذا اإلطــار:

تشــكيل لجنــة تضــم فــي عضويتهــا كافــة اإلدارات والوحــدات، وتولــت هــذه اللجنــة قيــادة . 1
الجهــود داخــل الــوزارة لتطوير االســتراتيجية.

عقــد سلســلة اجتماعــات للجنــة لبنــاء االســتراتيجية بــدءا مــن تحليــل بيئات العمــل الداخلية . 2
والخارجيــة، ومــرورا بتحديــد االهــداف االســتراتيجية، وانتهاء بتحديــد نتائج األهداف.

طلب من كل عضو نقاش مدخالت خطة ادارته مع طاقم اإلدارة. . 3

مراجعــة جميــع خطــط اإلدارات وتعديــل مــا يلــزم بحيــث نضمــن اتســاقها مــع الشــكل . 4
العــام المعتمــد للخطــة.
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ثالثا: التنسيق مع الشركاء     

تــم دعــوة عــدة جهــات ممثلــة للقطــاع الخــاص بكافــة اطيافــه، ومنظمــات المجتمــع . 1
المدنــي العاملــة فــي المجــال للمشــاركة فــي ورشــة تحليــل بيئــات العمــل فــي القطــاع

الممثلــة للمؤسســات الحكوميــة )فريــق . 2 ارســال نســخ مــن االســتراتيجية للجهــات  تــم 
االلكترونيــة(. الحكومــة 

تــم تزويــد عــدة جهــات أهليــة وخاصــة بنســخة مــن مســودة االســتراتيجية، وطلــب منهــم . 3
دراســتها ووضــع مالحظاتهــم عليهــا.

تــم تشــكيل لجنــة مــن الــوزارة ومــن اتحــاد شــركات انظمــة المعلومــات لدراســة مســودة . 4
االســتراتيجية وإغنائهــا.

تــم التخطيــط لعقــد ورشــة عمــل مفتوحــة للشــركاء فــي القطــاع لمناقشــة االســتراتيجية . 5
واعتمادهــا مــن جميــع الجهــات ذات العالقــة.

لألســف وصــول جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن خطــط طــواريء واغــالق المؤسســات . 6
وتعطيــل العمــل فــي العديــد مــن الجهــات لــم يمكنــا مــن الحصــول علــى تغذيــة راجعــة او 

عقــد ورشــة عامــة العتمــاد االســتراتيجية.

آثــار . 7 لبحــث  المعلومــات  انظمــة  شــركات  اتحــاد  ,مــن  الــوزارة  مــن  فريــق  تشــكيل  تــم 
وانعكاســات كورونــا علــى القطــاع، ووضــع خطــة الســتئناف العمــل فــي القطــاع بعــد 
االنقطــاع نتيجــة اإلغالقــات التــي تمــت، وكذلــك تــم وضــع توصيــات مشــتركة مــن واقــع 

الــدروس المســتفادة مــن تجربــة  كورونــا.
  



القسم الثاني

تحليل الواقع
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تحليل الواقع الحالي للقطاع

توصيف القطاع والجهات الشريكة فيه:

 التنظيــم واالشــراف وهــذه المهمــة تتوالهــا حاليــًا وحصــرًا وزارة اإلتصــاالت وتكنولوجيــا . 1
المعلومــات إلــى جانــب دورهــا فــي تخطيــط وتطويــر القطــاع وإدارة الطيــف التــرددي 
لدولــة فلســطين، ولكــن الشــق التنظيمــي فــي عمــل الــوزارة قــد يتــم تحويلــه مســتقبال 
إلــى هيئــة وطنيــة حــال تشــكيلها أســوة بمــا هــو معمــول بــه فــي دول العالــم، وذلــك حيــن 

تنضــج الظــروف لتنفيــذ مثــل هــذا التحــول.

 المشــغلون ومقدمــو الخدمــات: وتضــم هــذه الفئــة جميــع الشــركات المقدمــة للخدمــات . 2
فــي القطــاع: 

a . االتصــاالت علــى شــركة  حاليــا مقتصــرة  الفئــة  وهــذه  الثابتــة:  اإلتصــاالت   مشــغلو 
تــل( )بــال  الفلســطينية 

b ..)مشغلو اإلتصاالت المتحركة : وحاليا تشمل شركتي جوال واوريدو )الوطنية

c ..مقدمو خدمة اإلنترنت

d ..شبكات اإلتصال الالسلكي

e ..االستيراد واالتجار بأجهزة ومعدات اإلتصاالت 

f ..وكاالت البريد

g ..محطات البث اإلذاعي والتلفزيوني والخاص

منظمات المجتمع المدني المختصة في القطاع:. 3

a .)PITA(. اتحاد شركات انظمة المعلومات

b ..)ISOC( جمعية مجتمع اإلنترنت

c ..جمعية الحاسبات الفلسطينية

المســتخدمين ويشــمل جميــع المســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات . 4
الشــريكة، وتمثــل هــذه المجموعــة الفئــة المســتهدفة مــن خدمــات القطــاع، ولــذا تحــرص 
ــة األســعار لتلــك الخدمــات  ــوزارة علــى تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة لهــم وعدال ال

مــن خــالل عمليــات الرقابــة ومتابعــة شــكاوى المســتخدمين. 

الخبراء والمختصين في المجال من أساتذة الجامعات وأصحاب الخبرات.. 5

القسم الثاني
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والريادييــن . 6 والمســرعات  كالحاضنــات  األعمــال  وريــادة  اإلبــداع  مجــال  فــي  العاملــون 
المجــال.  فــي  الناشــئة  الشــركات  وأصحــاب 

المدن والقرى والحدائق التكنولوجية.. 7

تطور القطاع 

خضــع قطــاع االتصــاالت والبريــد فــي فلســطين للســيطرة االســرائيلية منــذ العــام 1967 	 
وحتــى 1997. وخــالل هــذه الفتــرة لــم تشــهد خدمــات القطــاع اي تطــور يذكــر، حيــث انــه 
فــي مطلــع العــام 1997 لــم تتجــاوز نســبة توفــر الهاتــف الثابــت في المجتمع الفلســطيني 
3.14  % مــن مجمــوع الســكان، فيمــا وصلــت هــذه النســبة فــي العــام ذاتــه لــدى المجتمــع 

االســرائيلي  30  %.

شــهد عــام 1995 تأســيس وزارة االتصــاالت الفلســطينية، والتــي عهــد اليهــا تنظيم وادارة 	 
وتطويــر قطــاع االتصــاالت والبريــد فــي فلســطين، وتــم نقــل صالحيــات ادارة وتنظيــم 

قطــاع االتصــاالت والبريــد مــن اإلدارة المدنيــة االســرائيلية الــى الــوزارة. 

عــام 1995 اتخــذت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــرارًا بخصخصــة خدمــات االتصــاالت، 	 
وترافــق ذلــك مــع تأســيس شــركة االتصــاالت الفلســطينية، حيــث حصلــت هــذه الشــركة 
علــى امتيــاز حصــري  لبنــاء شــبكة االتصــاالت الفلســطينية، وتشــغيل خدمــات االتصــاالت 

الثابتــة فــي المناطــق الفلســطينية لمــدة 20 عاًمــا.

 شــهد مطلــع العــام 1997 انطــالق خدمــات شــركة االتصــاالت الفلســطينية الثابتــة فــي 	 
المناطــق الفلســطينية بعــد ان اكتمــل بنــاء وتأهيــل البنيــة التحتيــة مــن أنظمــة وابــراج 

ومقاســم وخطــوط.  

فــي عــام 1999 انطلقــت خدمــات االتصــاالت المتنقلــة، حيــث تــم منــح ترخيــص تشــغيل 	 
لشــركة  التابعــة  جــوال  لشــركة  الفلســطينية  المناطــق  فــي  الخدمــات  هــذه  وتقديــم 

الفلســطينية.  االتصــاالت 

فــي عــام 2009 تــم منــح الشــركة الوطنيــة لالتصــاالت )اوريــدو( ترخيصــا كمشــغل ثانــي 	 
لتقديــم خدمــات االتصــاالت المتنقلــة فــي المناطــق الفلســطينية، حيــث مارســت اعمالهــا 
فــي ذات العــام فــي الضفــة الغربيــة لكنهــا لــم تمكــن مــن تقديــم خدماتهــا فــي قطــاع غــزة 

بســبب الحظــر االســرائيلي فــي حينــه. 

)بالتــل( وشــركة 	  الفلســطينية  تــم تجديــد رخصتــي شــركة االتصــاالت   2016 فــي عــام 
20 عامــا قادمــة. المتنقلــة )جــوال(  لمــدة  االتصــاالت 

ــم خدماتهــا كمشــغل 	  ــة لالتصــاالت تقدي ــة عــام 2017 باشــرت الشــركة الوطني فــي نهاي
ثانــي لالتصــاالت المتنقلــة فــي قطــاع غــزة، بعــد رفــع الحظــر االســرائيلي عنهــا. 
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فــي مطلــع عــام 2018 وبعــد ســنين مــن المفاوضــات الصعبــة مــع االحتــالل االســرائيلي 	 
ــة، حيــث  ــة فــي الضفــة الغربي ــث مــن االتصــاالت المتنقل ــل الثال ــم اطــالق خدمــات الجي ت

باشــرت شــركتا جــول والوطنيــة بتوفيــر هــذه الخدمــة.  

فــي قطــاع البريــد بلــغ مجمــوع مكاتــب البريــد فــي الضفــة الغربيــة 85 مكتبــا موزعــة علــى 	 
مختلــف المحافظــات. 

 مؤشرات األداء للقطاع 
جدول 1: البنية التحتية واألسعار، 2018 – 2019

قيمة المؤشر
العام

20182019

469,741467,189عدد خطوط الهاتف الثابت                                                                     

9.3 %9.8 %نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 من السكان

4,351,6584,238,852عدد خطوط الهاتف النقال الفلسطيني

84.8 %91.02 %نسبة انتشار الهاتف النقال الفلسطيني لكل 100 من السكان

360.8362,736عدد مشتركي اإلنترنت فائق السرعة )xDSL( باأللف

2G 99 %97 %النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية

) 3G 3 )تغطية خدماتG  93 %93 %النسبة المئوية من السكان الذين تشملهم الشبكة الخلوية

97 %97 %النسبة المئوية من التجمعات السكانية ن  التي تشملها خدمات الهاتف  2G النقال  

3G   85 %النسبة المئوية من التجمعات السكانية  التي تشملها خدمات الهاتف النقالNA

-___عدد مشتركي النطاق العريض للهاتف االمحمول )ألف مشترك(

44الحد األدنى لسرعة خط النفاذ )xDSL( بوحدة ميجابت / ثانية

100100الحد األعلى لسرعة خط النفاذ الثابت )xDSL( بوحدة ميجابت / ثانية

-11متوسط سرعة اإلنترنت  بوحدة ميغابتة/ ثانية

13.1712.7متوسط سرعة خط النفاذ بوحدة ميغابتة/ ثانية

-163.35معدل حجم اإلستخدام لإلنترنت )جيجابايت(

متوســط ســعر الميجابــت بالثانيــة لإلنترنــت )محــدود( بالشــيكل اإلســرائيلي غيــر شــامل 
-4.03ض.ق.م”

متوســط ســعر الميجابــت بالثانيــة لإلنترنــت )غيــر محــدود( بالشــيكل اإلســرائيلي غيــر شــامل 
-5.86ض.ق.م”

بالشــيكل  والعــروض(  الحمــالت  (خــارج  النفــاذ   لخــط  بالثانيــة  الميجابــت  متوســط ســعر 
ض.ق.م” شــامل  غيــر  -5.74اإلســرائيلي 

 IPTV 79عدد المزودي لخدمات

-163.35معدل حجم االستخدام لالنترنت )جيجابايت (

3539عدد الشركات العاملة المزودة لخدمة االنترنت
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جدول 2: استخدام األسر واألفراد لخدمات اإلتصاالت ، 2017-2019

المؤشر
قيمة المؤشر في السنة

2017 20182019

33.731.731.2نسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت

96.696.597.3نسبة األسر التي لديها هاتف نقال خلوي

84.282.386.2نسبة األسر التي لديها هاتف ذكي

43.136.933.2نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب )مكتبي ، محمول، لوحي(

نســبة األســر التــي لديهــا امكانيــة النفــاذ إلــى خدمــة اإلنترنــت فــي 
51.764.579.6البيــت

64.472.3…نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يستخدمون اإلنترنت  

88.690.1…نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يمتلكون هاتف نقال خلوي

66.272.8…نسبة األفراد )18 سنة فأكثر( الذين يمتلكون هاتف ذكي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 2019

جــدول 3: نســبة األفــراد )10 ســنوات فأكثــر( الذيــن تتوفــر لديهــم مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات واإلتصــاالت مــن الذيــن 

يســتخدمون الحاســوب فــي فلســطين حســب الجنــس، 2019

اناثذكورالمهارة

61.162.2نسخ أو نقل ملف أو مجلد

57.357.2استخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات داخل المستند

49.141.1نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

والصــور  المســتندات  )مثــل  المرفقــة  الملفــات  مــع  اإللكترونــي  البريــد  رســائل  إرســال 
49.537.0والفيديــو(

33.125.2استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات

31.422.6توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها )مثل مودم أو كاميرا أو طابعة(

ــك  ــة )بمــا فــي ذل ــة باســتخدام برنامــج العــروض التقديمي ــة إلكتروني إنشــاء عــروض تقديمي
23.123.4الصــور أو الصــوت أو الفيديــو أو األشــكال(

19.516.4البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

10.810.6كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 2019
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جــدول 4: نســبة األســر التــي يتوفــر لديهــا خدمــة اإلنترنــت فــي البيــت حســب مصــدر وطريقــة الحصــول علــى خدمــة 

2019 والمنطقــة،  اإلنترنــت 

مصدر وطريقة الحصول على خدمة اإلنترنت
المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

ومزوديــن   )DSL النفــاذ  )خــط  الفلســطينية  الثابتــة  اإلتصــاالت  شــبكة 
المحلييــن 32.237.920.5اإلنترنــت 

-35.4-شبكة الجيل الثالث للهاتف النقال )3G( سكان الضفة الغربية

21.87.550.4شبكات اإلنترنت الالسلكية عبر تقنية Wifi والميكرويف

19.616.725.5 مشاركة اإلنترنت من االهل والجيران

22.733.90.1شركات الخلوي اإلسرائيلي ) شرائح اإلنترنت اإلسرائيلية(

4.26.30.0 شركات اإلنترنت اإلسرائيلي

المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، 2019

جدول رقم 5: توزيع المؤسسات المرخصة للعمل في اإلتصاالت حسب النشاط، 2019

عدد المؤسساتالنشاط

1إنشاء وتشغيل شبكات الهاتف الثابت 

2إنشاء وتشغيل شبكات الهاتف المحمول 

 Wi-Fi 28خدمات اإلنترنت الالسلكي باستخدام تقنية

 ”VOIP“ 3خدمات النقل الصوتي عبر بروتوكوالت اإلنترنت

 )Broad Band( 6تقديم خدمات إتصاالت في النطاق العريض

 )BSA( 11خدمة النفاذ لخدمات النطاق العريض

17تقديم خدمات القيمة المضافة  

16خدمات نقل البريد الدولي السريع 

38استيراد اجهزة اتصاالت السلكية والالسلكية 

366اإلتجار بأجهزة اإلتصاالت السلكية والالسلكية 

33محطات إذاعية 

3محطات تلفزيونية 

4البث الفضائي والتبادل اإلخباري 

المصدر: وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )(   البيانات تمثل الضفة الغربية فقط 
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جدول رقم 6: مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني، 2018

القيمةالمؤشر

  3.2%نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي االجمالي ) باألسعار الثابتة(

771.1حجم االنتاج للقطاع باألسعار الثابتة ) بالمليون دوالر أمريكي (

497حجم القيمة المضافة للقطاع باألسعار الثابتة ) بالمليون دوالر(

3,303حجم صادرات القطاع من السلع والخدمات ) بااللف دوالر امريكي(

62,875حجم الواردات للقطاع من السلع والخدمات ) بااللف دوالر امريكي(

1013عدد المؤسسات العاملة في القطاع

0.6نسبة المؤسسات العاملة في القطاع من اجمالي المنشات العاملة

جدول رقم 7: الخدمات اإللكترونية، 2018 - 2019

المؤشر
العام

20182019

9851990عدد المؤسسات الحكومية وفروعها ودوائرها المربوطة بالشبكة الحكومية 

2223عدد المؤسسات الحكومية المربوطة بناقل البيانات الحكومي

G- G 3038عدد الخدمات الحكومية اإللكترونية

المصدر: وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )البيانات تمثل الضفة الغربية فقط (

جدول رقم 8: البريد الفلسطيني، 2019

القيمةالمؤشر

83عدد المكاتب البريدية 

27عدد الخدمات البريدية المقدمة

2عدد مكاتب النافذة الموحدة

2عدد الوكاالت البريدية

9عدد الخدمات الحكومية التي تقدم من خالل بعض مكاتب البريد والنافذة الموحدة 

36عدد خدمات القطاع الخاص التي تقدم من خالل بعض مكاتب البريد

المصدر: وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ) البيانات تمثل الضفة الغربية فقط (

2016
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تحليل بيئات العمل المحيطة بالقطاع .

نقاط الضعفنقاط القوة

ارتفاع نسبة التعليم في المجتمع الفلسطيني.

بنية تحتية واسعة لإلتصاالت.

قدر كبير من التعاون والشراكة بين أركان القطاع.

البيئة التشريعية والتنظيمية: الشمول والتحديث.

الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.

ضعف الخدمات اإللكترونية.

ضعف مواءمة الخدمات مع ذوي اإلحتياجات الخاصة.

ضعف الموارد المالية الذاتية المتاحة للقطاع.

ضعف المساهمة في الناتج المحلي.

ضعف في توجيه وتحفيز البحث العلمي.

عدم تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ضعف المنافسة الداخلية.

ضعف البيئة الحاضنة للريادة والتميز.

الفرص
التهديدات

الطلــب المتزايــد علــى خدمــات القطــاع خصوصــا بعــد جائحــة 
كورونــا.

الخبرات الفلسطينية في الشتات .

المنافسة الدولية المفتوحة في خدمات القطاع.

بناء المدن التكنولوجية في فلسطين.

الصناعيــة  )الثــورة  والمتســارع  الهائــل  التكنولوجــي  التقــدم 
الرابعــة(.

الدعم والمساندة الدولية للحقوق الوطنية ذات العالقة.  

والمــوارد  التــرددات  فــي  وتحكمــه  اإلســرائيلي  اإلحتــالل 
. بــر لمعا وا

المتاحــة  الخارجيــة  الماليــة  المــوارد  اســتدامة  وعــدم  ُشــح 
. ع للقطــا

اإلنقسام الداخلي.

ضعــف البيئــة اإلســتثمارية علــى جــذب اإلســتثمارات الداخليــة 
والخارجيــة.

جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن تحديــات، والخشــية مــن امتــداد 
تأثيرهــا لســنوات قادمــة  
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تحليل البيئات )التحليل الرباعي(

ضعفقوة   

المجتمــع 	  فــي  التعليــم  نســبة  ارتفــاع 
. لفلســطيني ا

بنية تحتية واسعة لإلتصاالت.	 
قــدر كبيــر مــن التعــاون والشــراكة بيــن 	 

القطــاع  أركان 

البيئــة التشــريعية والتنظيميــة: 	 
الشــمول والتحديــث.

الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم 	 
وحاجــة ســوق العمــل.

ضعف الخدمات اإللكترونية.	 
ضعــف مواءمــة الخدمــات مــع 	 

ذوي اإلحتياجــات الخاصــة.
ضعــف المــوارد الماليــة الذاتيــة 	 

المتاحــة للقطــاع.
ضعــف المســاهمة فــي الناتــج 	 

ــي. المحل
وتحفيــز 	  توجيــه  فــي  ضعــف 

العلمــي. البحــث 
عــدم تنظيــم قطــاع تكنولوجيــا 	 

المعلومــات.
ضعف المنافسة الداخلية.	 
ضعــف البيئــة الحاضنــة للريــادة 	 

والتميــز.

ص
فر

ال

الطلب المتزايد على خدمات 	 
القطاع.

الخبراء الفلسطينيين في 	 
الشتات.

المنافسة الدولية المفتوحة.	 
بناء المدن التكنولوجية في 	 

فلسطين.
التقدم التكنولوجي الهائل 	 

والمتسارع )الثورة الصناعية 
الرابعة(.

الدعم والمساندة الدولية 	 
للحقوق الوطنية ذات العالقة.  

اطالق العنقود التكنولوجي 	 
الخدمي

البشــرية  المــوارد  مــن  االســتفادة  تعظيــم 
والخــارج الداخــل  فــي  الفلســطينية 

تحديث وتطوير البنية التحتية 

تعزيز الخدمات االلكترونية 
ت

دا
دي

ته
ال

اإلحتالل اإلسرائيلي وتحكم 	 
في الترددات والموارد 

والمعابر.
ُشح وعدم استدامة الموارد 	 

المالية الخارجية المتاحة 
للقطاع.

اإلنقسام الداخلي.	 
ضعف البيئة اإلستثمارية على 	 

جذب اإلستثمارات الداخلية 
والخارجية.

الريــادة  ودعــم  الرقميــة  الصناعــات  تعزيــز 
ر  واالبتــكا

تحديــث وتطويــر البيئــة التشــريعية 
والتنيظيمــة 
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تقييم التباينات بين المحافظات

هنــاك تبايــن واضــح مــا بيــن المحافظــات الشــمالية والمحافظــات الجنوبيــة مــن حيــث . 1
حداثــة التكنولوجيــا المســتخدمة فــي االتصــاالت المتحركــة، ففــي حيــن تتوفــر تقنيــة 
الجيــل الثالــث فــي المحافظــات الشــمالية فالمحافظــات الجنوبيــة محرومــة مــن هــذه 
الخدمــة ومــا تــزال تســتخدم تقنيــة الجيــل الثانــي فقــط، والســبب وراء ذلــك هــو منــع 

االحتــالل االســرائيلي مــن ادخــال هــذه الخدمــة للمحافظــات الجنوبيــة. 

باســتثناء مــا ورد فــي النقطــة األولــى وفيمــا يتعلــق بمســتوى تغطيــة خدمــات االتصــاالت . 2
بيــن المحافظــات والمناطــق الفلســطينية فــإن الفروقــات تــكاد تكــون غيــر موجــودة، حيــث 

ان نســبة التغطيــة الجغرافيــة فــي كل منهــا  تفــوق 97 %

الثابــت مــع االنترنــت او . 3 فيمــا يتعلــق بشــبكات األليــاف الضوئيــة المســتخدمة للربــط 
خدمــات البيانــات، فهــذه الشــبكات بحاجــة لتوســعة وتطويــر إليصالهــا الــى البيــوت وتوفيــر 

.)FTTH( خدمــة األليــاف الضوئيــة للمنــزل

ــة وخاصــة تتركــز فــي منطقــة . 4 ــر حكومي ــة وغي ــة فــي القطــاع حكومي المؤسســات العامل
رام اللــه والبيــرة بحكــم كونهــا العاصمــة المؤقتــة لفلســطين ومركــز العنقــود الخدمــات 

والتكنولوجيــا.

المناطــق الحدوديــة المحاذيــة للخــط األخضــر وجــدار الفصــل العنصــري تشــهد تعديــات . 5
وقرصنــة واضحــة مــن االحتــالل علــى ســوق االتصــاالت فيهــا وبشــكل غيــر قانونــي، ســواء 
الشــركات  مــن قيــام  او  الفلســطينية فيهــا،  ابــراج لالتصــاالت  تركيــب  مــن حيــث منــع 
يشــكل  المناطــق ممــا  تلــك  فــي  واالنترنــت  االتصــاالت  بتقديــم خدمــات  االســرائيلية 
منافســة غيــر عادلــة لشــركات االتصــاالت الفلســطينية، ويــؤدي الــى اختــالل كبيــر فــي 

ســوق االتصــاالت فــي تلــك المناطــق.
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االتجاهات الديموغرافية وآثارها 

هنــاك اقبــال متقــارب مــن كال الجنســين علــى التخصــص فــي مجــاالت هندســة وتكنولوجيا . 1
المعلومــات واالتصــاالت، ال بــل يالحــظ ان نســبة اإلنــاث الملتحقــات بالدراســة فــي هــذه 

التخصصــات تفــوق نســبة الذكــور. 

اصبحــت االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات حاجــة اساســية لــكل فــرد بغــض النظــر عــن . 2
واالتصــال  للمعلومــات،  والوصــول  الخدمــات  علــى  للحصــول  وعمــره كوســيلة  جنســه 

والتواصــل والترفيــه

ــا المعلومــات واالتصــاالت وســيلة فعالــة للتعليــم والعمــل عــن بعــد، . 3 اصبحــت تكنولوجي
وخاصــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، ولــذا شــهدنا اقبــاال متزايــدا علــى تبنيهــا مــن قبــل 
المــدارس والجامعــات والطلبــة والمدرســين الــى جانــب المؤسســات الحكوميــة والخاصــة. 

هنــاك طلــب عالمــي ومحلــي متنامــي علــى الكفــاءات المتخصصــة فــي القطــاع وخاصــة . 4
ذوي الخبــرات النوعيــة، وهــذا مــا يســتدعي منــا التنبــه والحيلولــة دون هجــرة العقــول 

الفلســطينية بــل اســتثمارها وطنيــا.

هنــاك اهتمــام كبيــر مــن الجهــات العاملــة فــي القطــاع باالســتثمار فــي المــوارد البشــرية، . 5
ولــذا نجــد العديــد مــن مراكــز ودورات التدريــب فــي هــذا المجــال ســواء مــن جانــب الــوزارة 
او الجهــات الشــريكة فــي القطــاع التــي تقــدم دورات تدريــب تخصصيــة فــي مواضيــع 

ومجــاالت التقنيــات المعاصــرة.



االستراتيجية القطاعية لالتصاالت 24
وتكنولوجيا المعلومات

التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع:

 تحديات سياسية:

ســيطرة اإلحتــالل علــى الطيــف التــرددي الفلســطيني وعــدم تمكيننــا مــن اســتخدامه . 1
لتطويــر الخدمــات المقدمــة، وخاصــة فــي مجــال االتصــاالت المتنقلــة )اســتخدام األجيــال 

.)4G, 5G ــة متطــورة مــن اإلتصــاالت المتنقل

تحكم اإلحتالل في المعابر وتقييد  إدخال األجهزة والتقنيات الحديثة. . 2

تحكــم اإلحتــالل فــي نقــل البريــد مــن وإلــى فلســطين وإعاقتــه للبريــد الــوارد مــن الخــارج . 3
لفتــرات طويلــة.

عــدم اإلســتقرار األمنــي والسياســي فــي المنطقــة، وتراجــع فــرص الحــل الســلمي، وتهديد . 4
اســرائيل بضــم المناطق.  

اإلنقســام الفلســطيني وعــدم تنســيق وتضافــر الجهــود والطاقــات والمــوارد الوطنيــة . 5
بيــن شــقي الوطــن.

تحديات فنية:

سرعة التطورات الحاصلة في القطاع وصعوبة مجاراتها. . 1

2 ..)IT( عدم تنظيم وضبط مجال تكنولوجيا المعلومات

الفلســطيني خاصــة فــي مجــال . 3 المجتمــع  الموجــودة فــي  الفنيــة  الخبــرات  محدوديــة 
الحديثــة. التقنيــات 

تحديات مالية واقتصادية: 

صعوبــة توفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة لمجــاراة ســرعة التطــورات الحاصلة فــي اإلتصاالت . 1
وتكنولوجيا المعلومات.

قرصنــة الشــركات اإلســرائيلية لألســواق الفلســطينية وتعديهــم علــى ســوق االتصــاالت . 2
الفلســطينية مــن منافســتهم غيــر العادلــة وغيــر القانونيــة  للشــركات الفلســطينية، ودون 
تحمــل اي اعبــاء ماليــة لهــذه الخدمــات،  ممــا يحــرم الخزينــة الفلســطينية مــن عوائــد ماليــة 

كبيــرة .

تراجع المنح واإلعانات الدولية سواء لدعم مشاريع محددة او لدعم الموازنة.. 3
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الثغرات القائمة في تقدم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.

عدم توفر خدمات الجيل الثالث في المحافظات الجنوبية.. 1

عــدم توفــر خدمــات الجيــل الرابــع فمــا فــوق فــي المحافظــات الشــمالية،  علمــا ان العالــم . 2
حاليــا يتجــه للجيــل الســادس.

3 .)G 2 C( محدودية خدمات الحكومة اإللكترونية التفاعلية المقدمة للمواطنين

ــازل، وخاصــة . 4 محدوديــة تغطيــة شــبكات األليــاف الضوئيــة وخاصــة تلــك التــي تصــل للمن
خــارج المــدن الرئيســية، ممــا يحــرم المواطنيــن مــن االســتفادة مــن الســرعات العاليــة مــن 

اإلنترنــت. 

ضعف أنظمة وخدمات الدفع اإللكتروني في فلسطين.. 5

محدودية الخدمات غير البريدية المتاحة في مكاتب البريد الفرعية بشكل خاص.. 6

تأثير جائحة كورونا على القطاع والدروس المستفادة

أوال: أهم ما كشفت عنه الجائحة
ــى شــبكات . 1.1 ــة ومضاعفــة الضغــط عل ــى الخدمــات االلكتروني ــب عل ــادة الطل زي

االتصــاالت واالنترنــت.
عــززت القناعــة بــأن الوقايــة خيــر واقــل تكلفــة انســانية وماديــة ولوجســتية مــن . 2.1

العــالج.
كشــفت الحاجــة لتعزيــز المرافــق والتجهيــزات والمــوارد الخاصــة باالتصــاالت . 3.1

والصحــة والعمــل والتعليــم ســواء مــن حيــث العــدد او التجهيــزات.
كشــفت عــن وجــود ضعــف فــي البنيــة التحتيــة لالتصــاالت واالنترنــت، وحاجتهــا . 4.1

الــى التعزيــز والتطويــر لتتمكــن مــن تلبيــة االحتياجــات المتزايــدة لهــذه الخدمــات 
ألغــراض العمــل والتعليــم عــن بعــد بشــكل فاعــل.

ثانيا: اآلثار المباشرة والعاجلة للجائحة 
على صعيد القطاع العام  . 1

زيــادة النفقــات فــي المجــال الصحــي للتدابيــر الوقائيــة، وعمــل الفحوصــات، . 1.1
ونفقــات الحجــر والعــالج. 

تراجع العائدات الضريبية وعائدات المقاصة ورسوم الخدمات. . 2.1
تراجع المنح واإلعانات الدولية.. 3.1
زيادة األعباء المالية لمواجهة الحاالت المستجدة من الفقر والبطالة. . 4.1
تعطل عمل المؤسسات الحكومية وعدم تقديمها لخدماتها بشكل عادي.. 5.1
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على صعيد القطاع الخاص . 2
تعطل العديد من المؤسسات عن العمل بشكل شبه كامل.  . 1.2
تكبــد القطــاع خســائر ماديــة بســبب تعطــل المؤسســات عــن العمــل ســواء . 2.2

بشــكل كلــي ام جزئــي
تراجــع تحصيــل الديــون والفواتيــر المســتحقة لصالــح المؤسســات الخاصــة علــى . 3.2

األفــراد والمؤسســات واألخــرى .
عــدم القــدرة علــى الوفــاء بالتزامــات وعقــود مبرمــة )ماليــة او فنيــة او وقتيــة . 4.2

( بســبب التعطيــل والتباعــد االجتماعــي.

على صعيد األفراد . 3
فقــد العديــد مــن األفــراد وخاصــة عمــال المياومــة وظائفهــم وزيــادة نســبة . 1.3

البطالــة فــي المجتمــع    
توقــف/ تراجــع الدخــل وارتفــاع للعديــد منهــم ممــا رفــع نســبة الفقــر فــي . 2.3

لمجتمــع  ا
تحمل نفقات اضافية لتأمين االحتياطات الصحية والوقاية من العدوى.. 3.3
 عدا عن المشاكل االجتماعية الناتجة عن البقاء بالبيوت وعدم التنقل.. 4.3

ثالثا: اآلثار غير المباشرة واآلجلة للجائحة  

تراجــع حــاد فــي الدخــل الوطنــي ســواء مــن اإليــرادات المحليــة او المنح واإلعانــات الدولية، . 1
قــد تعجــز معهــا الدولــة مــن ســداد مســتحقاتها تجــاه الموظفين والقطــاع الخاص 

تراجــع كبيــر فــي القــدرة الشــرائية لألفــراد ممــا قــد ينتــج عنــه كســاد العديــد مــن القطاعــات . 2
االقتصاديــة غيــر األساســية )العقــارات، المجوهــرات، المفروشــات، األلبســة واألحذيــة، 

).....

بدعــم . 3 يتعلــق  مــا  وخاصــة  الجائحــة  آثــار  لتالشــي  الخزينــة  علــى  الماليــة  األعبــاء  زيــادة 
الفقيــرة.  واألســر  العمــل  عــن  العاطليــن  ومعونــات   ، المتضــررة  المؤسســات 

تغير األولويات بالنسبة للدولة او المؤسسات نتيجة لتراجع الميزانيات والدخل . 4

الخشــية مــن وصــول العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الــى حالــة اإلفــالس . 5
والخــروج مــن الســوق

الغاء العديد من الوظائف وتضاعف اعداد العاطلين عن العمل.. 6
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خامسا: االستراتيجية القطاعية ومعالجة آثار وتحديات الجائحة
مشــروع االســتراتيجية القطاعيــة مــن قبــل الجائحــة ركــز علــى االحتياجــات الملحــة للقطــاع 

ــي تأكــدت الحاجــة اليهــا بعــد الجائحــة بمــا بشــمل كال مــن: والت

تعزيــز البنيــة التحتيــة لالتصــاالت واالنترنــت، بمــا يتيــح توفيــر اإلنترنــت ســواء . 1.1
الثابــت او المتنقــل بســرعات عاليــة وبشــكل مســتمر وبأســعار مناســبة.

الخدمــات . 2.1 لتوفيــر  االلكترونيــة  الحكومــة  علــى  العمــل  وتكثيــف  تســريع 
بعــد. عــن  للمواطنيــن  الحيويــة  الحكوميــة 

المســاهمة مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتعزيــز قــدرات ومتطلبــات التعليــم عــن . 3.1
بعــد.

تطويــر البيئــة القانونيــة والتنظيميــة بمــا يتناســب مــع األوضــاع المســتجدة . 4.1
والناشــئة عــن الجائحــة.

تطوير واعتماد بوابات الكترونية آمنة وشاملة للعمل عن بعد.. 5.1
المعلومــات، . 6.1 أمــن وحمايــة منظومــات تكنولوجيــا  تعزيــز سياســات وادوات 

واألمــن الســيبراني بشــكل عــام.
تعزيــز وتوظيــف انظمــة الدفــع االلكترونــي والمصادقــات االلكترونيــة لتفعيــل . 7.1

المعامــالت االلكترونيــة المتكاملــة.
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األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017 - 2019.

التعليق ابرز االنجازاتالنتائجالهدف االسترتيجي الرئيسي

بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية 
عصرية وشاملة.

قوانين وأنظمة 
وسياسات 

لقطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا 

المعلومات والبريد

إقرار قانون المعامالت اإللكترونية. 

اقرار قانون الجرائم اإللكترونية

اقرار ترخيص شركات الدفع 
اإللكتروني.

تحديث وإقرار تعليمات الموافقات 
النوعية.

اعتماد سياسة استخدام اإلنترنت 
والبريد اإللكتروني في المؤسسات 

الحكومية

اإلنجاز مرضي وحسب 
المخطط له، ولكن هذا 
الهدف لم يكتمل بعد 

وبحاجة الى استكمال في 
مرحلة 2021 - 2023

بنية تحتية حديثة وشاملة وسوق 
إتصاالت منظم، متطور تسود 
فيه أسس المنافسة السليمة.

توفير خدمات 
اتصاالت حديثة 

ومتطورة

 )3G( إطالق خدمات الجيل الثالث
من اإلتصاالت المتحركة في الضفة 

الغربية.

إدخال وتشغيل خدمات شركة أوريدو 
لإلتصاالت في قطاع غزة

إنشاء المركز الوطني لطوارئ 
الحاسوب.

إنشاء 5 مختبرات حاسوب في 
مدارس حكومية.

لم نتمكن من اطالق 
خدمات الجيل الثالث 
في قطاع غزة بسبب 

ممانعة االحتالل، وهذا 
سيستكمل العمل عليه 

وعلى التحول للجيل الرابع 
خالل الفترة القادمة.

تحسنت نوعية الخدمات 
بشكل ملحوظ ولكن لم 
نصل بعد الى السرعة 

المثالية، فيما انخفضت 
األسعار بشكل طفيف 

وسيستكمل العمل على 
هذا الهدف خالل المرحلة 

القادمة

توفير اسعار مقبولة 
لخدمات االتصاالت

قرار تفعيل خدمة تناقل األرقام ولم 
ينفذ بعد

خفض اسعار االتصاالت واالنترنت 
بنسبة 20 %

ارتفاع متوسط سرعة االنترنت الى 
11mbps

مواطنة وصناعات رقمية ومجتمع 
معلومات متطور.

محتوى رقمي 
فلسطيني 

متطور واستخدام 
أمثل لتكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت 

وأدواتها

تنفيذ واستضافة 476 نشاط تدريبي 
استفاد منها  48130 شخص

تنفيذ وادارة ترشيح 5 مسابقات 
ريادية شارك فيها 605 أشخاص.

وجدنا ان هذا الهدف 
واسع ويتداخل مع 

غيره من األهداف لذا 
تم تعديله الى صناعات 
رقمية رائدة ومنافسة 

بهدف التركيز على زيادة 
مساهمة القطاع في 
الناتج االجمالي المحلي.

حكومة إلكترونية متكاملة 
وخدمات إلكترونية ذات جودة 

عالية.
خدمات الكترونية 

بجودة عالية

تفعيل 38 خدمة للتبادل البيني بين 
)G 2 G( المؤسسات الحكومية

اطالق تطبيق حكومتي.

تطوير ناقل البيانات الحكومي وربط 
23 مؤسسة من خالله.

ارتفاع عدد المؤسسات ومكاتبها 
المربوطة مع الشبكة الحكومية الى 

1990

اإلنجاز يخدم الشق 
المتعلق بالربط بين 

المؤسسات ونحن بحاجة 
الى التركيز على الخدمات 

الموجهة للموطنين 
ضمن المرحلة القادمة لذا 

تم تعديل اسم الهدف 
الى خدمات إلكترونية 
)اتصاالت/ تكنولوجيا 

معلومات، بريد( متطورة 
وفعالة.
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األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017 - 2019.

التعليق ابرز االنجازاتالنتائجالهدف االسترتيجي الرئيسي

قطاع بريد منظم، فعال، مؤهل 
ومتطور

خدمات بريدية 
محدثة ومطورة

وخدمات حكومية 
من خالل البريد

افتتاح مركز التبادل الدولي.

افتتاح 2 مكتب بريد جديد. 

ترميم وصيانة وإعادة تأهيل 2  مكتب 
بريد.

إدخال خدمة إصدار شهادة عدم 
محكومية في 16 مكتب بريد.

إدخال خدمات دفع إلكتروني 37 
خدمة في 34 مكتب بريد.

 IPS POST التحول إلستخدام نظام
.IPS LIGHT بدل نظام

إطالق تطبيق حكومتي الخاص بتتبع 
البعائث البريدية.

كون قطاع البريد جزء 
ال يتجزأ من القطاع 

ككل، وله استهدافات 
مشمولة في األهداف 
االستراتيجية األخرى، 

وجدنا من المنطقي الغاء 
هذا الهدف المخصص 
للبريد فقط، وضم اي 

استهدافات خاصة واردة 
فيه في األهداف األخرى، 
وتم استبدال هذا الهدف 

بهدف خاص بالموارد 
البشرية الكفؤة والمنتجة 

للتأكيد على اهمية 
االستثمار في الموارد 

البشرية 





القسم الثالث

الرؤية والرسالة
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القسم الثالث

الرؤية والرسالة

الرؤية:
قطاع فاعل ومنظم ورافد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

الرسالة:
اإلســتثمار األمثــل لمــوارد وإمكانيــات القطــاع لتحقيــق التنميــة للوطــن وتوفيــر حيــاة أفضــل 

للمواطــن، مــن خــالل الشــراكة والتعــاون مــع المحيــط المحلــي والدولــي.



القسم الرابع

األهداف االستراتيجية والنتائج
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األهداف االستراتيجية والنتائج

يشــمل هــذا الجــزء علــى األهــداف االســتراتيجية المعدلــة والنتائــج والمؤشــرات واإلســتهدافات 
المتربطــة بها.)مرفــق جــدول األهــداف االســتراتيجية والنتائــج(.

جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي األول: بنية تحتية آمنة وشاملة ومتطورة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

مرافق وتجهيزات 
متطورة ومالئمة

المبنى مبنى وحيد استمالك مبنى إضافي للوزارة 
مستملك

المبنى 
مؤثث 

ومجهز  

المبنى 
مستخدم 

فعليا 

استمالك 4 مباني إضافية 
ـــ31---للوزارة  في المحافظات  

194577 مكتب مؤهل

125 دراجة كهربائية لتوزيع 
البريد

10 دراجات
105065

------1211 سيارة11 سيارة وشاحنة نقل بريدي

مركز بيانات وطني فاعل

حوسبة سحابية خاصة جاهزة 
ال يوجدلالستخدام الحكومي

حوسبه 
سحابية خاصه 

جاهزة
------

مركز فعال لالستعادة من 
مركز محلي ال يوجدالكوارث

جاهز
مركز خارجي 

---جاهز

57606570عدد الخوادم االفتراضية

القسم الرابع
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وتكنولوجيا المعلومات

جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف اإلستراتيجي األول: بنية تحتية آمنة وشاملة ومتطورة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

شبكة حكومية مطورة 
وفاعلة

957103011001150عدد خطوط شبكة  االنترنت

VPN  956960950900عدد خطوط شبكة

عدد المؤسسات/المواقع  
104105106108المربوطه على الشبكة

دراسة تحليلية لواقع الشبكة 
-----الدراسة جاهزةال يوجدالحكومية وسبل ترشيدها  

بيئة الكترونية آمنة

االستراتيجية الوطنية لالمن 
السيبراني معتمدة 

تشكيل فريق 
وطني العداد 

االستراتيجية
مسودة 

جاهزة
االستراتيجية 

ـــــــــمعتمدة

مركز االستجابة للطوارئ 
البنية التحتية نواة للمركز  الحاسوبية فاعل

طاقم مدربللمركز جاهزة
المركز 
معتمد 
وفاعل

ال يوجدوحدة مصادقة إلكترونية فاعلة

إجراءات 
وتعليمات 

العمل جاهزة

الطاقم مدرب 
ومؤهل

الوحدة 
ـــــــــــــفاعلة

اإلستخدام األمثل 
للطيف الترددي

توفير اجهزة حديثة قياس 
3221ورقابة عدد 5

توفير مركبة خاصة بالمراقبة  
-----1ال يوجدوالقياس 

تطوير نظام محوسب إلدارة 
وتوثيق  الترددات الوطنية  

النظام موجود 
والطاقم 
مؤهل 

الستخدامه 

النظام مطبق 
فعليا 

السجل 
الوطني 
للترددات 

مطور 
ومحدث 

---
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جدول نتائج األهداف االستراتيجيةالقسم الثالث

الهدف اإلستراتيجي األول: بنية تحتية آمنة وشاملة ومتطورة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

رفع جودة خدمات 
االتصاالت السلكية 

والالسلكية

ترخيص مشغل ثالث لخدمات 
----ال يوجدالهاتف النقال 

كراسة عطاء 
واتفاقيه 
رخصه   

اتفاقيه 
رخصه 

معتمده 
للمشغل 

ترخيص مشغل هاتف متنقل 
افتراضي

كراسة العطاء 
واتفاقية 
الرخصة 

اتفاقيه 
معتمده  

تغطية 97  %توسعة البنية التحتية 
دراسة 

المناطق غير 
المخدومه

توسعة 
االنتشار 

بنسبة 20 %

توسعة 
االنتشار 

بنسبة 50 %

التناقل الرقمي مطبق على 
شبكات الهاتف الخلوي 

للمرخصين

تعليمات 
معتمده  
بالعربية 

واالنجليزية  

التناقل 
الرقمي 

مطبق تجاريا 

جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثاني: بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

إطار تشريعي فاعل 
لتنظيم القطاع

4 مسودات 4 قوانين معتمدة
قوانين 

قانون 
االتصاالت 

معتمد 

قانون البريد 
معتمد

قانون 

حماية البيانات 
الشخصية 

معتمد

قانون 
المعامالت 
االلكترونية 

معتمد

 5 انظمة ------6 انظمة معتمدة 
- نظام معتمدمعتمدة 

نظام صناديق بريدية حديث 
النظام معتمد -----وعصري

ومطبق 
نظام 

الصناديق 
مؤتمت .

مراجعة 
وتقييم   
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وتكنولوجيا المعلومات

جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثاني: بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

تعزيز أمن وحماية 
البيانات

سياسه امن سياسه امن معلومات شامله 
المعلومات 

 السياسة 
محدثة 

ومعتمدة 
السياسة 
---مطبقة 

نظام ادارة امن المعلومات 
ISMS نظام معتمد ال يوجد ------

دليل اجراءات شامل المن 
------دليل معتمدال يوجد المعلومات

أسعار عادلة 
لخدمات القطاع  

وحماية المستهلك 

تعرفة محدثة للعوائد الخاصة 
بالترددات  

مسودة 
للتعرفة 
محدثة 

التعرفة 
الجديدة 
معتمدة 
ومطبقة 

-------

آلية محدثة الحتساب التعرفة 
آلية قديمةللخدمات غير التنافسية بالجملة 

قائمة اسعار 
ونموذج 
احتساب 
معتمد 

الدليل معتمد مسودة جاهزة----دليل حماية المستهلك 

تنفيذ القياس ال يوجد مؤشر مدى رضى المستفيدين
ال يوجدونشر النتائج 

تعرفة بريدية محدثة .
التعرفة 
معتمدة 
ومنشورة.

تطبيق 
الكتروني 
معتمد 

الحتساب 
التعرفة 

مراجعة 
وتقييم 
للتعرفة 
البريدية .

إضافة أو 
تعديل للتعرفة 

البريدية 
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جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثاني: بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

سوق فلسطيني 
مرخص  ومحمي                          

528600700800عدد المرخصين 800

121---ترخيص 4 مهن جديدة 

403020--90 حملة تفتيش ورقابة 

4 اتفاقيات معدلة تزويد 
4 مسودات نسخ قديمةخدمات   

اولية 
4 اتفاقيات 

جاهزة 
لالعتماد

4 اتفاقيات 
معتمدة

دليل اجراءات ترخيص مهن 
الدليل معتمد -ال يوجداإلتصاالت والبريد 

-ومطبق
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جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثاني: بيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

خطط وسياسات 
وآليات لتنظيم 
وتطوير القطاع

سياسات عامة للمشاركة في 
مسودة ال يوجدالبنية التحتية عدد 2   

سياسة 
سياسة 
معتمدة

سياسة 
معتمدة

مسودات ____تعليمات تنظيمية عدد 6
عدد 3

مسودات 
عدد 3

تعليمات 
معتمدة 3

تعليمات 
معتمدة 2

مسودة خطة قديمة خطط تطويرية عدد 2 
عدد 2

مسودة 
عدد 1

خطة معتمده 
1

2 خطة 
معتمدة

تشرة  معتمدة للربط البيني 
دراسة مسودة دراسة للهاتف الثابت 

نشرة معتمدة معتمدة 

تشرة  معتمدة للربط البيني 
للهاتف الخلوي

دراسة 
نشرة معتمدةمسودة جاهزةمعتمدة 

اتفاقية ضبط الجوده لخدمات 
)SLA( الباكهول

مسوده 
اتفاقيه 

اتفاقيه 
-- --معتمده  

مرصد لمراقبه وقياس مؤشرات 
ال يوجدجوده خدمات االتصاالت 

ترسية عطاء 
توريد اجهزة 

ومعدات 
تطوير نظام 

المرصد فاعل محوسب 

انظمة محوسبة وقواعد 
بيانات 2 

نسخة تجريبية 
من القاعدة

النظامان 
جاهزين 

لالستخدام 
الداخلي

النظامان 
جاهزان 

لالستخدام 
الخارجي 
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جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثالث: خدمات إلكترونية )اتصاالت/ تكنولوجيا معلومات، بريد( متطورة وفعالة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

رفع مستوى 
جودة الخدمات  

الحكومية

174566 موقع الكتروني محدث

95333 نظام

102433 مواقع إلكترونية جديدة

مسودةاستراتيجية التحول الرقمي
استراتيجية 

التحول الرقمي 
معتمدة

ادخال تقنيات 
حديثة لمواكبة 

التقدم التكنولوجي 

اطالق خدمات التلفزة الرقمية 
ارضية شاملة و تنافسية  

العطاء محال 
ومكتمل

توريد و تركيب 
و تشغيل 
االجهزة 

اطالق خدمات 
التلفزة 
الرقمية

شبكة تلفزة 
رقمية كاملة 

االذاعة الرقمية االرضية 

ترددات 
مخصصة 
ومسجلة 

لفلسطين في 
االتحاد الدولي 

لإلتصاالت 

دراسة فنية 
اتخاذ قرار بناًء 

على نتائج 
الدراسة 

----

خدمة الجيل الرابع/ الخامس   

دراسة فنية 
حول الطيف 

الترددي 
وتحديد 
الترددات 
المطلوبة 

اتاحة  ترددات 
لخدمة 

الجيل الرابع 
/ الخامس 
)في حال 

افرج االحتالل 
عن الترددات 

المطلوبة(

ـــــــــ
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جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الثالث: خدمات إلكترونية )اتصاالت/ تكنولوجيا معلومات، بريد( متطورة وفعالة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

تحسين حياة 
المواطنين ورفع 
جودة الخدمات 
المقدمة لهم 

نظام لتحديد موقع المتصل 
الدراسة دراسة اولية ال يوجد على الطوارئ

الخدمة مفعلة معتمدة  

ناقل بيانات يشمل القطاعات 
غير الحكومية

ناقل بحاجة 
إلى تحديث

ناقل البيانات 
ــــــــــمحدث

30 مؤسسة إضافية مربوطة 
10 مؤسسات  33 مؤسسةعلى الناقل

إضافية
10 مؤسسات 

إضافية
10 مؤسسات 

إضافية

68 خدمة الكترونية اضافية 
مفعلة 

38 خدمة 
إلكترونية

10 خدمات 
اضافية

10 خدمات 
اضافية

10 خدمات 
اضافية

نظام دفع الكتروني جاهز 
لتقديم الخدمات االلكترونية 

للمواطنين

استدراج 
  RFP عروض
لشراء نظام 
دفع إلكتروني

نظام جاهز 
ــــــــــــوفاعل 

212ـــ5 خدمات بريدية جديده 

4 عمليات جديدة مؤتمتة 
211النظام الحالي بالكامل على نظام التراخيص

5333أتمتة 9 عمليات للوزارة 

أتمتة أعمال البريد
نظام قيد 
الفحص 
والتطوير

تشغيل تجريبي 
للنظام

النظام مطبق 
في 35 مكتب 

بريد
النظام مطبق 
بكافة المكاتب
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جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الرابع: صناعات رقمية رائدة ومنافسة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

دعم  المبادرات  
الريادية وتعزيز 
اإلبداع واإلبتكار

 

15 مسابقة وطنية 
5 مسابقات5 مسابقات5 مسابقات5 مسابقاتودولية 

4 مخيمات4 مخيمات4 مخيمات4 مخيمات12 مخيم تكنولوجي

2  ورشة 2  ورشة 2  ورشة 2  ورشة 6 ورشات خاصة بالنساء

20 ورشة تنويرية لصناعة 
8 ورشات8 ورشات4 ورشات4 ورشاتالمعرفة

12 ورشة تعريفية بالتكنولوجيا 
الحديثة والثورة الصناعية 

الرابعة
4 ورشات4 ورشات4 ورشات4 ورشات

مجلس مشكل للذكاء 
المجلس مقترح ال يوجداإلصطناعي 

----معتمد 

حاضنات منظمة خاضعة لنظام 
لوائح تنظيمية    موحد 

قاعدة بيانات 
شاملة 

للحاضنات في 
فلسطين  

_

-حدائق تكنولوجية  منظمة 
معايير موحدة 
العتماد إنشاء 

الحدائق   

منصة وطنية 
للحدائق 

التكنولوجية 

9 اتفاقيه 5 اتفاقيات 25 اتفاقية تعاون موقعة 
معتمدة  

8 اتفاقيات 
معتمدة  

8 اتفاقيات 
معتمدة  

تعليمات إنشاء نادي لهواة الراديو 
لهواة الراديو

أجهزة و 
معدات لبناء 
نظام لردايو 

الهواة

البدء بالتنفيذ 
و اتشغيل 
نظام راديو 

الهواة

إطالق نادي 
هواة الراديو
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وتكنولوجيا المعلومات

جدول نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي الخامس: موارد بشرية مؤهلة وكفؤة ومنتجة

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

2020202120222023

تحسين اإلنتاجية 
ورفع  مستوى 

األداء الوظيفي  
لموظفي الوزارة 

جدول التشكيالت الوظيفية 
جدول 2023  جدول  2022  جدول 2021  جدول 2020  معتمد للسنوات الثالث

هيكل تنظيمي عصري جديد 
ومعتمد 

مسودة 
لهيكل معدل

الهيكل الجديد 
مقر 

تسكين 
الموظفين 

على الهيكل 
الجديد 

---

نظام قديم أتمتة أعمال الوزارة 
بحاجة لتطوير

نسخة تجريبية 
من النظام 
المطور   

النظام فعال 
ومطبق 

بشكل كامل 
---

93333 دورات تدريبية متخصصة 

موارد فنية مؤهلة  
للعمل في القطاع     

10 دورات10 دورات10 دورات10 دورات30  دورة منفذة 

50 نشاط50 نشاط50 نشاط50 نشاط150  نشاط تدريبي مستضاف 

تعزيز الحوكمة 
والشفافية 

والمحاسبة   

120 تقرير 120 تقرير 120 تقرير 114 تقرير 360 تقرير رقابة بريدية

15 تقرير رقابة ادارية ومالية 
5 تقرير5 تقرير5 تقرير7 تقريروفنية

5 تقرير5 تقرير5 تقرير15 15 دراسة وتحقيق
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة اسم الهدف االستراتيجيالرقم
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةالسياسات الوطنية ذو العالقة

بنية تحتية آمنة وشاملة 1.
ومتطورة

تصميم وتنفيذ مشاريع 	 
البنية التحتية الحيوية الالزمة 

لالقتصاد )ال سيما المطار 
والميناء، المناطق الصناعية، 
شبكات المواصالت والمياه 

والكهرباء واإلتصاالت(.  )46(

تحرير قطاع تكنولوجيا 	 
المعلومات من الهيمنة 
والقرصنة، وتعزيز األمن 

السيبراني. )57(

تعزيز القدرة على االستجابة 	 
للكوارث وإدارة األزمات. 

)104(

الهدف 9– الصناعة واالبتكار والبنية 
التحتية

الغايــة -9.1: إقامــة بنــى تحتيــة جيدة 	 
ومســتدامة  وموثوقــة  النوعيــة 
فــي  بمــا  الصمــود،  علــى  وقــادرة 
اإلقليميــة  التحتيــة  البنــى  ذلــك 
التنميــة  لدعــم  للحــدود،  والعابــرة 
مــع  اإلنســان،  ورفــاه  االقتصاديــة 
وصــول  ُســُبل  تيســير  علــى  التركيــز 
ميســورة  بتكلفــة  إليهــا  الجميــع 

المســاواة. قــدم  وعلــى 

بيئة تشريعية وتنظيمية عصرية 2.
وشاملة

توفير بيئة تشريعية وإجراءات إدارية 
مساندة لقطاع األعمال والتنمية 

االقتصادية الشاملة. )55(

الهدف 16– السالم والعدالة 
والمؤسسات القوية

الغايــة 16.3: تعزيــز ســيادة القانــون 	 
علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي 
وصــول  فــرص  تكافــؤ  وضمــان 

العدالــة إلــى  الجميــع 

القوانيــن 	  تعزيــز   :16.12 الغايــة 
ــة لتحقيــق  ــر التمييزي والسياســات غي

المســتدامة التنميــة 

.3
خدمات إلكترونية )اتصاالت/ 

تكنولوجيا معلومات، بريد( 
متطورة وفعالة

إطالق بوابة الحكومة اإللكترونية 
وتوفير الخدمات األساسية 
للمواطنين من خاللها.)29(

توفير تكنولوجيا المعلومات 
واإلتصاالت الالزمة لتطوير قطاع 

األعمال والتنمية االقتصادية 
الشاملة. )56(

الهدف 9– الصناعة واالبتكار والبنية 
التحتية

كبيــرة 	  زيــادة  تحقيــق   :9.8 الغايــة 
فــي فــرص الحصــول علــى تكنولوجيــا 
المعلومــات واالتصــاالت، والســعي 
إلــى توفيــر فــرص الوصــول الشــامل 
والميســور إلــى شــبكة اإلنترنــت فــي 
أقــل البلــدان نمــوا بحلــول عــام 2020
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األهداف االستراتيجية وصلتها بأجندة السياسات الوطنية وغايات التنمية المستدامة

التدخل السياساتي ألجندة اسم الهدف االستراتيجيالرقم
هدف التنمية المستدامة ذو العالقةالسياسات الوطنية ذو العالقة

صناعات رقمية فعالة ومنافسة4.
دعم وتشجيع الصناعات الرقمية 

والتقنية وتعزيز المحتوى الرقمي. 
)53(

الهدف 9– الصناعة واالبتكار والبنية 
التحتية

العلمــي 	  البحــث  تعزيــز   :9.5 الغايــة 
وتحســين القــدرات التكنولوجيــة فــي 
جميــع  فــي  الصناعيــة  القطاعــات 
البلــدان، وال ســيما البلــدان الناميــة، 
بمــا فــي ذلــك، بحلــول عــام 2030، 
بنســبة  والزيــادة  االبتــكار  تشــجيع 
فــي  العامليــن  عــدد  فــي  كبيــرة 
مجــال البحــث والتطويــر لــكل مليــون 
القطاعيــن  إنفــاق  وزيــادة  شــخص، 
البحــث  علــى  والخــاص  العــام 

لتطويــر وا

موارد بشرية مؤهلة وكفؤة 5.
ومنتجة

تنمية الموارد البشرية في قطاع 
الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية.

إصالح المؤسسات العامة وإعادة 
هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم 

الخدمات

الهدف 8– العمل الالئق ونمو االقتصاد

الغايــة 8.5: تحقيــق العمالــة الكاملــة 	 
الالئــق  العمــل  وتوفيــر  والمنتجــة 
فــي  بمــا  والرجــال،  النســاء  لجميــع 
ذوو  واألشــخاص  الشــباب  ذلــك 
اإلعاقــة، وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل 
عــام  بحلــول  القيمــة،  المتكافــئ 

2030





القسم الخامس
برامج الموازنة  
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برامج الموازنة

الغــرض مــن هــذا الجــدول هــو عــرض لبرامــج الموازنــة المندرجــة تحــت كل هــدف اســتراتيجي 
مــن أجــل تحقيــق نتائــج األهــداف االســتراتيجية . وينبغــي اســتكمال هــذا الجــدول لــكل هــدف 

مــن األهــداف االســتراتيجية للقطــاع. 

رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة 

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهدف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف 
البرنامج 

اسم المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي: )1( بنية تحتية آمنة وشاملة ومتطورة.

اإلداري2007
تطوير البنية التحتية 

للوزارة واتمتة 
مكاتب الوزارة

مكاتب مؤهله 
لتقديم خدمات 

للمواطنين
تطوير مرافق 
وزارة اإلتصاالتوخدمات الوزارة

اإلتصاالت2006

سوق اتصاالت 
فعال وحر ومنظم 
تسود فيه اسس 

المنافسه السليمه 
بحلول العام 2022 
يجلب االستثمارات  

ويضمن توفير 
خدمات اتصاالت 

بجوده عاليه 
للمواطن 

الفلسطيني .

- توفير حيز ترددي 
في الحزمة الترددية 

UHF ينحصر في 
المجال 790-862 

ميغا هيرتز لخدمات    
IMT % 80 خالل 

العام 2019 
وخدمات تلفزة 

رقمية ارضية شاملة 
وتنافسية بنسبة 

   % 80

- خطة انتقال 
لخدمات اذاعية 

رقمية في الحزمة 
VHF  بنسبة 80 % 

خالل االعوام 
 2020-2022

توثيق استخدامات 
الطيف الترددي 
الوطني بشكل 
الكتروني حديث.

اإلستخدام األمثل 
وزارة االتصاالتللطيف الترددي

تكنولوجيا 2005
المعلومات

تطوير المهارات 
وتطبيقات تكنولوجيا 

المعلومات 
واالتصاالت والبريد 

وخدماتها وتسخيرها 
لتكون أداة للتنمية 

االقتصادية 
واالجتماعية

استغالل الشبكة 
العنكبوتية للوصول 
الى جميع الخدمات 

المقدمة

تنفيذ مشاريع 
حكومية تلبي جميع 
خدمات الحكومة 

المتعلقة بالمواطن 
والبدء بالتحديث 

على الناقل 
الحكومي

وزارة االتصاالت

تطوير البنية التحتية البريد2004
ووسائل نقل البريد

مكاتب بريدية 
مؤهلة ومؤتمتة 

ووسائل نقل حديثة 
لنقل البريد وتقديم 
الخدمات للمواطنين

مرافق وخدمات 
وزارة اإلتصاالتبريدية متطورة 

القسم الخامس
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رقم برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة 

غايات سياسة 
برنامج الموازنة 

أهدف برنامج 
الموازنة 

نتيجة الهدف 
اإلستراتيجية التي 

يدعمها هدف 
البرنامج 

اسم المؤسسة 
المسؤولة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
الهدف االستراتيجي: )2( بيئة تشريعية وتنظيمية عصرية وشاملة.

اإلداري

قانون الموازنة العام 
والنظام المالي 

الفلسطيني وقانون 
الشراء ونظام 
مهمات السفر 
وقانون الخدمة 

المدنية

تنظيم قطاعات 
الوزارة ماليا واداريا

موارد مالية منظمة 
وقوانين ادارية 

استراتيجية منظمة
وزارة اإلتصاالت

اإلتصاالت2006

سوق اتصاالت 
فعال وحر ومنظم 
تسود فيه اسس 

المنافسه السليمه 
بحلول العام 2022 
يجلب االستثمارات  

ويضمن توفير 
خدمات اتصاالت 

بجوده عاليه 
للمواطن 

الفلسطيني .

تحديث  تعليمات 
الربط البيني و اصدار 

تعليمات خاصة 
بالترقيم و تعليمات 

بشأن مشاركة 
البنية التحتية و 

تعليمات المحاسبة 
التنظيمية و الفصل 
الحسابي . تحديد 
المشغل المهيمن 

لسوق الهاتف 
الثابت و المحمول 
و مزودي خدمات 
االنترنت و تحديد 
الحصة السوقية 

لكل مشغل بنسبة 
100 % . - اسعار 

خدمات االتصاالت 
محددة و واضحة 
سواء في سوق 
الجملة او التجزئة 

, -معاير جودة 
الخدمة مطبقة 
و مراقبة بنسبة 

100  % في سوق 
االتصاالت ، االنتقال 

بنسبة 100  % 
لنظام تفويض 
تقدم خدمات 

االتصاالت بدال من 
الرخص الفردية لكل 
خدمة من خدمات 

االتصاالت 

قطاع منظم واسعار 
عادلة للمزودين 
والمستخدمين

وزارة االتصاالت

تكنولوجيا 2005
المعلومات

توفير بيئة قانونية 
وتشريعية داعمة 
ومالئمة وتطبيق 
سياسات واجراءات 
عادلة تتيح شراكة 
فاعلة وحقيقية 

تسهم في القطاع 
الخاص والعام

تسهيل تبادل 
البيانات بين قواعد 
البيانات المختلفة 
من خالل وضع 

المواصفات 
والمقاييس 

الفنية واعداد 
قانون المعامالت 
االلكترونية الشامل

بناء نظام مراسالت 
الكتروني شامل 
وضمن سياسات 

الوزارة
وزارة االتصاالت

قانون البريد البريد
والتعرفة البريدية 

تنظيم ترخيص 
وزارة اإلتصاالتقطاع بريدي منظمالخدمات البريدية 
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الهدف االستراتيجي: )3( خدمات )اتصاالت/ تكنولوجيا معلومات، بريد( متطورة وفعالة .

مؤشر
استهدافخط أساسمؤشر

2020202120222023

وزارة ------------------------------------اإلداري
اإلتصاالت

خدمات اتصاالت متطورة 
ومواكبة للتقدم التكنولوجي 

اطالق خدمات التلفزة 
الرقمية ارضية شاملة 

و تنافسية  
العطاء محال 

ومكتمل
توريد و تركيب 

و تشغيل 
االجهزة 

اطالق 
خدمات 
التلفزة 
الرقمية

شبكة تلفزة 
رقمية كاملة 

دراسة فنية للموضوع  االذاعة الرقمية االرضية 
افضل الممارسات 

اتخاذ قرار بناء 
على نتائج 
الدراسة 

--------
االذاعة 
الرقمية 
االرضية 

خدمة الجيل الرابع/ الخامس   
دراسة فنية حول 
الطيف الترددي 
وتحديد الترددات 

المطلوبة 

اتاحة  ترددات 
لخدمة الجيل 

الرابع / 
الخامس

خدمة الجيل 
الرابع/ 

الخامس   

تكنولوجيا المعلومات2005

تحرير سوق 
اتصاالت 

وبريد منظم 
قائم على 

اتاحة الفرص 
والمعلومات 

للجميع 
واعتماد 

المعلوماتية 
والخدمات 
االكترونية 

وسيلة رئيسية 
للنهوض 
بالشعب

تمكين 
الحكومة 

وتعزيز القدرات 
الذاتية على 

بناء الخدمات 
االلكترونية 

بشكل علمي 
يناسب الوضع 

الفلسطيني

بوابات 
الكترونية 
يتم من 

خاللها تقديم 
الخدمات 

للمواطنين 
وقطاع 
االعمال 

والمؤسسات 
الحكومية

وزارة 
االتصاالت

البريد
تشغيل 

برنامج البريد 
اإللكتروني

ضبط وتنظيم 
العمليات 

الريدية

عمل بريدي 
موثق 

ومؤتمت
وزارة 

اإلتصاالت

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

الهدف االستراتيجي: )4( صناعات رقمية فعالة ومنافسة.
وزارة اإلتصاالت----------------------------------------اإلداري

وزارة اإلتصاالت------------------------------------اإلتصاالت

تكنولوجيا 2005
المعلومات

تحقيق تطلعات الوزارة 
بالسيطرة على الموارد 

الرقمية الطبيعية 
في قطاع تكنولوجيا 

المعلومات

ربط المجتمع 
الفلسطيني بشبكة 

واحدة

بناء خارطة طريق 
الستراتيجية 

الحكومة 
االلكترونية

وزارة االتصاالت

وزارة اإلتصاالت--------------------------------------البريد

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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الهدف االستراتيجي: )5( موارد بشرية مؤهلة وكفؤة ومنتجة 

تدريب الموارد البشرية اإلداري
وتاهيلها

خلق كادر بشري مؤهل 
وقادر على اإلدارة 
والريادة والقيادة

كوادر بشرية 
مدربة 
ومنتجة

وزارة اإلتصاالت

وزارة اإلتصاالت------------------------------------اإلتصاالت

تكنولوجيا 2005
المعلومات

اتمته اعمال الوزارة، بناء 
نظام للتراخيص وبناء 
نظام الموارد البشرية 

واإلدارية واللوازم 
والمراسالت الداخلية

تطوير قدرات الموارد 
البشرية في الوزارة 
وتسريع سير العمل

بناء أنظمة 
محوسبة 
ومؤتمته 

تخدم اعمال 
الوزارة

وزارة االتصاالت

تدريب الموارد البشرية البريد
وتأهيلها 

خلق كادر بشري مؤهل 
وقادر على تلبية خدمات 

الجمهور

كوادر بشرية 
مدربة 
ومنتجة

وزارة اإلتصاالت

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

 جدول : الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021-2023   

مالحظات202120222023االجهة

حكومة 

موازنة المؤسسة 
القائدة للقطاع

تم دمج الموارد المالية المتاحة بين التشغيلي 22,000,00022,660,00023,339,800
والتطويري علما بان عامي 2022+2021 هي 
نسب الزيادة المعمول بها بالموازنة وهي غير 

حقيقية 

موازنة 
المؤسسات 

الحكومية 
الشريكة في 

القطاع 

-----------------------------

-----------------------------الدول المانحة

عبر حساب 
الموازنة الموحد 

-----------------------------

مشاريع عبر 
شركاء آخرين 

----------------------------

مؤسسات األمم 
المتحدة 

----------------------------

مؤسسات 
مجتمع مدني 

محلي 
-----------------------------

مؤسسات 
مجتمع مدني 

دولي 
-----------------------------

---------------------------القطاع الخاص

22,000,00022,660,00023,339,800المجاميع: 
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األنظمة القوانين 

مؤشر
استهدافخط أساس

2020202120222023

قانون االتصاالت وتكنولوجيا 
----مسودةالمعلومات 

قانون االتصاالت 
وتكنولوجيا 
المعلومات

---

------القانون مقر مسودةقانون حماية البيانات الخصوصية 

----القانون مقر مسودةقانون الخدمات البريدية 

تعديل القرار بقانون بشأن المعامالت 
مسودة ثالثةمسودة ثانيةمسودة اولىمسودةااللكترونية

نظام رسوم رخص االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات واستخدام 

الترددات واالرقام 
--- النظام معتمد-------ال يوجد

نظام بتحديد رسوم رخص تقديم 
--- النظام معتمد---ال يوجدالخدمات البريدية.  

نظام التعويض عن فقدان وتلف 
--- النظام معتمد---ال يوجدالبعائث البريدية 

--- النظام معتمد---ال يوجدنظام بنك البريد.  

نظام تعويض صاحب البيانات الشخصية 
--- النظام معتمد--عن االضرار الناجمة عن االختراق.  

- تعديل 4 اتفاقيات  وهي) 
Broadband ،,VAS BSA  , ورخصة 

ال يوجدنقل البريد(
المسودة االولية  

من االتفاقيات 
االربعة

- المسودة 
النهائية من 
االتفاقيات

- لوائح تنظيمة 
خاصة بعمل 

الشبكات 
الالسلكية

االتفاقيات مراجعة 
فنيا وقانونيا 

نظام حاضنات االبتكار واالبداع 
وحاضنات االعمال   

لوائح تنظيمية 
خاضعة لشروط

قاعدة بيانات 
للحاضنات في 

فلسطين
--------

-نظام الحدائق تكنولوجية 
معايير موحدة 
العتماد انشاء 

الحدائق
----منصة وطنية



القسم السادس

المالحق
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التعرفة معتمدة تعرفة بريدية جديدة و محدثة
ومنشورة 

تطبيق الكتروني 
معتمد خاص 

بالتعرفة البريدية
مراجعة وتقييم 
للتعرفة البريدية

نظام صناديق بريدية حديث وعصري

 
النظام معتمد 

ومنشور 
تطبيق الكتروني 

خاص بالنظام 
مراجعة وتقييم 

النظام 

تعليمات راديو نظام راديو الهواة  
الهواة

اجهزة و معدات 
لبناء نظام لردايو 

الهواة

البدء بالتنفيذ 
وتشغيل نظام 

راديو الهواة
--

تعرفة محدثة للعوائد الخاصة 
بالترددات   

تعرفة بحاجة الى 
تحديث

مقترح للتعرفة 
الجديدة

اعتماد التعرفة 
الجديدة و 

تطبيقها
--
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السياسات 

مؤشر
استهدافخط أساس

2020202120222023

مسودة نهائية ال توجدسياسة إلنترنت االشياء
---سياسة معتمدةللسياسة

مسودة نهائية -ال توجدسياسة للبيانات الضخمة
سياسة معتمدةللسياسة

سياسة للمحتوى العربي الفلسطيني 
مسودة نهائية ---دراسة اوليةالرقمي

سياسة معتمدةللسياسة

سياسة لتنظيم قطاع تكنولوجيا 
ال توجدالمعلومات  

حصر الشركات 
العاملة في 

قطاع تكنولوجيا 
المعلومات

 مسودة سياسة
سياسة معتمدة

سياسة أمن معلومات معتمدة

 

سياسة أمن 
معلومات لعام 

2012

سياسة معتمدة 
ومطبقة في 
المؤسسات 

الحكومية

سياسة مطبقة 
في المؤسسات 

الحكومية

سياسة مطبقة 
في المؤسسات 

الحكومية

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة االستخدام المقبول 
------لالعتماد

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة ضبط التغيير 
------لالعتماد

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة الحوسبه السحابية الحكومية 
------لالعتماد

سياسة التدقيق الخاص بأمن 
سياسة جاهزة ال يوجدالمعلومات 

------لالعتماد

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة األمن المادي 
------لالعتماد

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة أمن الموظفين  
------لالعتماد

سياسة الحوسبة السحابية الحكومية 
لالستعادة من الكوارث) الحاسوب 

الحكومي (
سياسة جاهزة ------

لالعتماد
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السياسات 

مؤشر
استهدافخط أساس

2020202120222023

سياسة جاهزة ال يوجدسياسة النسخ االحتياطي 
----لالعتماد

سياسات دعم الشركات الناشئة في 
قطاع ICT في فلسطين  

مسودات مصدقة 
من الوزارة

سياسات معتمدة 
)مصادق عليها من 

مجلس الوزراء(
--------

مسودة مصدقة سياسة البيانات المفتوحة  
من الوزارة

سياسة معتمدة 
)مصادق عليها من 

مجلس الوزراء(
--------

-سياسة الذكاء االصطناعي   
تجهيز مسودة 
)مصدقة من 

الوزارة (
سياسة معتمدة 
----)مجلس الوزراء (

سياسة عامة خاصة بالمشاركة بالبنية 
سياسة معتمدهمسودة سياسةالتحتية  

مسودة تعليمات 
خاصه بالمشاركة 
في البنية التحتية

تعليمات معتمدة 
خاصه بالمشاركة 
في البنية التحتية

سياسة عامة لخدمات النطاق العريض  
خطة عامة 

لخدمات النطاق 
العريض

سياسه عامه 
معتمده لخدمات 

النطاق العريض

مسوده خطه 
لخدمات النطاق 

العريض

خطه معتمده 
لخدمات النطاق 

العريض
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إجراءات عمل وأدلة وتعليمات واتفاقيات

مؤشر
استهدافخط أساس

2020202120222023

دليل اجراءات لكافة مهن االتصاالت 
 الدليل معتمدال  يوجدوتحسين اجراءات الترخيص.

---

سياسة جاهزة ال يوجددليل اجراءات النسخ االحتياطي.
------لالعتماد

سياسة جاهزة ال يوجددليل الحوسبه السحابية 
------لالعتماد

ميثاق السلوك الخاص بأمن 
سياسة جاهزة ال يوجدالمعلومات

------لالعتماد

تعليمات خاصة بالمشاركة بالبنية 
تعليمات معتمدةمسودة تعليمات----ال يوجدالتحتية 

تعليمات معتمده للمحاسبه 
---تعليمات معتمده مسوده تعليمات ال يوجدالتنظيميه والفصل الحسابي

تعليمات معتمده لتسجيل الشرائح 
وبيانات المشتركين لخدمات الهاتف 

النقال
------تعليمات معتمدهمسوده تعليمات 

تعليمات معتمده  للتعرفه والتسعير 
------تعليمات معتمده     مسودة تعليمات الخاصه بخدمات االتصاالت

تعليمات جوده الخدمات المقدمه 
للمشترك النهائي لكافة خدمات 

االتصاالت 
---تعليمات معتمدةمسوده تعليماتال يوجد

---دليل معتمدمسودة دليلال يوجددليل حمايه المستهلك

تعليمات خاصه بتنظيم تقديم 
------تعليمات معتمدهمسوده تعليماتالخدمات المضافه

24 اتفاقية موقعة مع الجامعات 
ومؤسسات اخرى لدعم وحضانة 

االبداع واالبتكار   
توقيع 8 اتفاقياتتوقيع 8 اتفاقياتتوقيع 8 اتفاقيات5 
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خطط ومشاريع تطويرية 

مؤشر
استهدافخط أساس

2020202120222023

خطه لخدمات النطاق العريض 
خطة عامة 

لخدمات النطاق 
العريض

خطة معتمدةمسوده خطه----

خطه وطنيه مسودة نهائية مسوده اولية ال يوجدخطه ترقيم وطنية معتمده
للترقيم

اعتماد المقترح تقديم مقترح-مجلس للذكاء االصطناعي  
----من مجلس الوزراء

ال يوجدوحدة مصادقة الكترونية فاعلة

وضع اجراءات 
العمل الداخلية 

لوحدة المصادقة 
االلكترونية

------

تجهيز تعليمات 
العمل لمزودين 

خدمات المصادقة 
اإللكترونية

------

تدريب وتأهيل 
طاقم وحدة 
المصادقة 
اإللكترونية

----








