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  0202، ثاني كانون –هـ  1441، جمادى األولى. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
كقياـي النكـا     ؛0212المسح األسـي  لككنولوجاـا المومومـاا وااكتـااا،   .0202الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 .فمسطان -يام اهلل .  الي اساة
 

 :جماع المياسالا كوجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 فلسطين -، رام هللا0461. ب.ص

 2982700 2 (970/972): هاكف
 2982710 2 (970/972): فاكس

  0011011011: اليقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps:  بياد إلككيوني

 http://www.pcbs.gov.ps: تفحة إلككيوناة
 
 
 

 : الرقم المرجعي

  

  

هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد 
 0222لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/
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PCBS : 9102واالتصاالت، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات 
 

 

 

 شكـر وتقديـر
 

المسـح  إنجـا سـاهمت فـي الفلسـطينية التـي  كـ  األسـريتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقـدير إلـى 
، والـى جميـع العـاملين مـن الـ   تعـاونهم بـاإلدالء بالبيانـات المطلوبـة 0202لتكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت،  األسري

 .في هذا المسح لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم
   

بقيـادة فريـق فنـي مـن  ،0202النتـائج الرئيسـية للمسـح األسـري لتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت، تقريـر  إعـدادلقد تـم 
مجموعة التموي  الرئيسية للجهـاز و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وبدعم مالي مشترك بين ك  من دولة فلسطين 

(CFG ) ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى دولة فلسطين 9102لعام. 
 

ــى  ــدير إل ــ  الشــكر والتق ــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزي ــ  الرئيســية للجهــاز     يتق أعضــاء مجموعــة التموي
(CFG ) التقريرهذا إعداد على مساهمتهم القيمة في. 
 
 
 
 
 
 



PCBS : ،9102المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

 



PCBS : 9102واالتصاالت، المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات 
 

 

 

 فريق العم 
 

 اللجنة الفنية  
 رئيس اللجنة سود  المتي 

  آااا تالح
  يوان ابو فيحة
  فااز الغضبان

  سهاي التالحي
  انس األحمد

  حسن دواكاا
  امكثال الشوابي

  عطاةاحمد 
  إاناس اليفاعي

  يام تالح
  

 إعداد التقرير  
  آااا تالح
  قاس حسابا

  

 تصميم الالرائط  
  امكثال الشوابي

  

 تدقيق معايير النشر  
  حنان جناجيه 

  

  المراجعة األولية  
  قاس حسابا
  محمد دياد 

  ياناا ابو غبوش
  ماهي تباح

  

  المراجعة النهائية  
  عنااه زادان 

  

   اإلشراف العام  
 رئيس الجهاز عال عوض                        . د
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 تنويه للمستالدمين
   

   نكاجة الكقياب% 122مجموع النسب الم واة في بوض الجداول قد ا كساو. 
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضـوع

   

  قا مة الجداول 
  المقدمة 
   

 02 المصطلحات والمؤشرات والتصنيفات :األولالفتل 
 12 المتطمحاا والمؤشياا  1.1 
 02 الكتنافاا  0.0 
   

 00 الرئيسيةالنتائج  :الثانيالفتل 
 01   كوفي الحاسوب واسكخدامه 1.0 
 00 واسكخدامه  النقالكوفي الهاكف الخمو   0.0 
 02 هكوفي اانكينا واسكخدام 2.0 
 04 مهاياا اسكخدام ككنولوجاا الموموماا وااكتااا 4.0 
 02 الكجاية اإللككيوناة 2.0 
 06 الكهداداا الموموماكاة ..6 

   

 02  المنهجية :الثالثالفتل 
 02 المسح أهداف  1.2 

 27 اسكماية المسح 0.2 
 27 اإلطاي والوانة  2.2 
 27 مجكمع الهدف 1.2.2  

 28   إطاي المواانة 0.2.2  
 28 حجم الوانة 2.2.2  
 28 كتمام الوانة 4.2.2  
 28 طبقاا الوانة5.3.3   

 02 كوزاع الوانة 6.3.3   

 28 مسكوااا النشي7.3.3   

 29 حساب األوزان8.3.3   

 29 الوممااا الماداناة 4.2 
 29 الكدياب والكواان  1.4.2 
 02 جمع البااناا  0.4.2 
 29 اإلشياف والكدقاق الماداني  2.4.2 

 30 موالجة البااناا 2.2 

 30 وقواعد الكدقاق اإلدخالبينام    1.2.2 
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 الصفحة  الموضـوع

 30 كنظاف البااناا  0.2.2 

 30 اسكخياج النكا    2.2.2 

   

 31 الجودة :الفتل اليابع

 21 الدقة  1.4 

 21 أخطاء المواانة    1.1.4 

 21 أخطاء غاي المواانة  0.1.4 

 20 ااسكجابةموداا   2.1.4 

 22 مقاينة البااناا  0.4 

   

 53 المراجع 
   

 52 الجداو  اإلحصائية 
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 قائمة الجداو 

 

 الصفحة  الجدو 
   

 39 0212-0212في فمسطان، المؤشياا الي اساة لككنولوجاا الموموماا وااكتااا  :  0جدو  
   

                 فـــــــــي فمســـــــــطان حســـــــــب المنطقـــــــــة( ياداـــــــــو)نســـــــــبة األســـــــــي الكـــــــــي اكـــــــــوفي لـــــــــداها مـــــــــ ااع  :  0جدو  
 0212ونوع الكجمع، 

40 

   

 40 0212في فمسطان حسب المنطقة ونوع الكجمع،  كمفزاوننسبة األسي الكي اكوفي لداها  :  5جدو  
   

        فــــي فمســـــطان حســــب الختـــــا   الخمفاــــة لـــــيب كمفزاـــــوننســــبة األســـــي الكــــي اكـــــوفي لــــداها  :  4جدو  
 0212، األسية

41 

   

حسـب نـوع الخدمـة فـي فمسـطان مكوـدد القنـواا  كمفزاـوننسبة األسـي الكـي اكـوفي لـداها جهـاز  :  3جدو  
 0212والمنطقة ونوع الكجمع، مكوددة القنواا الكمفزاوناة 

42 

   

      نســـــبة األســـــي الكـــــي اكـــــوفي لـــــداها خـــــط هـــــاكف ثابـــــا فـــــي فمســـــطان حســـــب المنطقـــــة ونـــــوع  : 2جدو  
 0212الكجمع، 

42 

   

نسبة األسي الكي اكوفي لداها خـط هـاكف ثابـا فـي فمسـطان حسـب الختـا   الخمفاـة لـيب  : 2جدو  
 0212 ،األسية

43 

   

      نســــبة األســـــي الكــــي اكـــــوفي لـــــداها هــــاكف خمـــــو  نقــــال فـــــي فمســـــطان حســــب المنطقـــــة ونـــــوع : 8جدو  
 0212الكجمع، 

44 

   

نسبة األسي الكي اكوفي لداها هاكف خمو  نقال في فمسـطان حسـب الختـا   الخمفاـة لـيب  : 9جدو  
 0212 األسية

44 

   

الكوزاــع النســبي لاســي الكــي اكــوفي لــداها هــاكف خمــو  نقــال فــي فمســطان حســب عــدد اافــياد  : 10جدو  
 0212ال ان اسكخدمون الهاكف الخمو  النقال والمنطقة، 

45 

   

الهاكف الخمـو  النقـال فـي فمسـطان حسـب اسكخدمون ال ان ( فأكثيسنواا  12)نسبة األفياد  : 10جدو  
 0212الختا   الخمفاة، 

42 

   

ـــياد  : 12جدو   ـــأكثيســـنواا  12)نســـبة األف ـــال فـــي فمســـطان حســـب ( ف ـــو  نق الـــ ان امكمكـــون هـــاكف خم
 0212الختا   الخمفاة، 

42 

   

حســب فـي فمســطان الــ ان امكمكـون خــط هـاكف خمــو  نقــال ( فــأكثيسـنواا  12)نسـبة األفــياد  : 13جدو  
 0212نوع الخط والختا   الخمفاة، 

44 

   

هـــاكف  كـــي فـــي فمســـطان حســـب المنطقـــة ونـــوع لـــدى أحـــد أفيادهـــا نســـبة األســـي الكـــي اكـــوفي  :  14جدو  
 0212الكجمع، 

42 

   

هاكف  كي في فمسـطان حسـب الختـا   الخمفاـة  لدى أحد أفيادهانسبة األسي الكي اكوفي  :  15جدو  
 0212 ،األسية ليب

42 
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 الصفحة  الجدو 
   

هــاكف  كــي فــي فمســطان حســب عــدد لــدى أحــد أفيادهــا الكــي اكــوفي لاســي  ينســبالكوزاــع ال :  16جدو  
 0212الخطوط والمنطقة، 

32 

   

فمســطان حســب عــدد هــاكف  كــي فــي لــدى أحــد أفيادهــا ســي الكــي اكــوفي الكوزاــع النســبي لا : 17جدو  
 0212األفياد ال ان اسكخدمون الهاكف ال كي والمنطقة، 

32 

   

ال ان امكمكون هاكف  كي في فمسطان حسب الختا   ( فأكثيسنواا  12)نسبة األفياد  : 18جدو  
 0212الخمفاة، 

30 

   

فـــي فمســـطان ( لـــوحي أو محمــول أو مككبـــي)نســبة األســـي الكـــي اكـــوفي لــداها جهـــاز حاســـوب  : 02جدو  
 0212حسب المنطقة ونوع الكجمع، 

30 

    

الكــي اكــوفي لــداها جهــاز حاســوب فــي فمســطان حســب نــوع الحاســوب والمنطقــة  األســينســبة  : 02جدو  
 0212ونوع الكجمع، 

30 

   

فـــي فمســـطان ( لـــوحيأو  محمــولأو  مككبـــي)نســبة األســـي الكـــي اكـــوفي لــداها جهـــاز حاســـوب  : 00جدو  
 0212 ،األسيةحسب الختا   الخمفاة ليب 

35 

   

الحاسـوب فـي فمسـطان حسـب الختـا    اسكخدمونال ان ( فأكثيسنواا  12)نسبة األفياد  : 00جدو  
 0212الخمفاة، 

34 

   

الــــ ان اســــكخدمون الحاســــوب فــــي فمســــطان حســــب نــــوع ( فــــأكثيســــنواا  12)نســــبة اافــــياد  :05جدو  
 0212والختا   الخمفاة، الحاسوب 

55 

   

الــــــ ان ككــــــوفي لــــــداهم مهــــــاياا ككنولوجاــــــا المومومــــــاا ( ســــــنواا فــــــأكثي 12)نســــــبة األفــــــياد  :04جدو  
الحاســــوب فــــي فمســــطان حســــب الجــــنس ونــــوع المهــــاية  اســــكخدمونوااكتــــااا مــــن الــــ ان 

 0212والمنطقة، 

32 

   

الــــــ ان ككــــــوفي لــــــداهم مهــــــاياا ككنولوجاــــــا المومومــــــاا ( ســــــنواا فــــــأكثي 12)نســــــبة األفــــــياد  :03جدو  
 0212الحاسوب في فمسطان حسب الختا   الخمفاة،  اسكخدمونوااكتااا من ال ان 

34 

   

نســبة األســي الكــي اكــوفي لــداها خدمــة اانكينــا فــي الباــا فــي فمســطان حســب المنطقــة ونــوع  :02جدو  
 0212الكجمع، 

32 

   

نســبة األســـي الكـــي اكـــوفي لـــداها خدمـــة اانكينــا فـــي الباـــا فـــي فمســـطان حســـب الختـــا    : 27جدو  
 0212 األسيةالخمفاة ليب 

32 

   

سي الكي اكوفي لـداها خدمـة اانكينـا فـي الباـا فـي فمسـطان حسـب متـدي وطياقـة نسبة األ : 28جدو  
 0212الحتول عمى خدمة اانكينا والمنطقة، 

22 

   

حسـب السـبب الـ   فـي فمسـطان الكي ا اكـوفي لـداها خدمـة اانكينـا فـي الباـا  األسينسبة  : 29جدو  
 0212احول دون كوفي خدمة اانكينا والمنطقة، 

 

22 
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 الصفحة  الجدو 
   

الـ ان اسـكخدمون اانكينـا فـي فمسـطان حسـب الختـا   ( فـأكثيسـنواا  12)نسبة األفياد  : 30جدو  
 0212الخمفاة، 

20 

   

ال ان اسكخدمون اانكينا في فمسطان حسب المنطقة ونـوع ( سنواا فأكثي 12)نسبة األفياد  :  31جدو  
 0212الجهاز المسكخدم والجنس، 

20 

   

حسـب نـوع الجهـاز فـي فمسـطان الـ ان اسـكخدمون اانكينـا ( سنواا فـأكثي 12)نسبة األفياد  :  32جدو  
 0212المسكخدم والختا   الخمفاة، 

25 

   

حســــب مكــــان فــــي فمســــطان الــــ ان اســــكخدمون اانكينــــا ( فــــأكثيســــنواا  12)نســــبة األفــــياد  :  33جدو  
 0212ااسكخدام والجنس والمنطقة، 

24 

   

حســب فــي فمســطان الــ ان اســكخدمون اانكينــا ( فــأكثيســنواا  12) لافــيادالكوزاــع النســبي  :  34جدو  
 0212 عدد مياا اسكخدام اانكينا والختا   الخمفاة،

23 

   

ال ان اسكخدمون شبكاا الكواتل ااجكماعي او المهني ( فأكثيسنواا  12)نسبة األفياد  :  35جدو  
 0212في فمسطان حسب الختا   الخمفاة، 

22 

   

حســـب الجـــنس فـــي فمســـطان الـــ ان اســـكخدمون اإلنكينـــا ( فـــأكثيســـنواا  12)نســـبة األفـــياد  :36جدو  
 0212وغيض ااسكخدام، 

22 

   

ال ان قاموا بشـياء سـمع أو خـدماا عبـي اانكينـا فـي فمسـطان ( فأكثي سنة 12)نسبة األفياد  :37جدو  
 0212حسب الختا   الخمفاة، 

68 

   

فـي فمسـطان ال ان قاموا بشـياء سـمع او خـدماا عبـي اانكينـا ( فأكثي سنة 12)نسبة األفياد  :38جدو  
 0212الخدمة المشكياه والمنطقة،  أوحسب نوع السموة 

69 

   

فـي فمسـطان  خـدماا عبـي اانكينـا أوال ان قاموا بشـياء سـمع ( فأكثيسنة  12)نسبة األفياد  :39جدو  
 0212حسب طياقة الدفع والمنطقة، 

22 

فـي فمسـطان خـدماا عبـي اانكينـا  أوال ان قاموا بشـياء سـمع ( فأكثي سنة 12)نسبة األفياد  :40جدو  
 0212طياقة الكسمام والمنطقة، حسب 

70 

   

فـــي خـــدماا عبـــي اانكينـــا  أوالـــ ان لـــم اقومـــوا بشـــياء ســـمع ( فـــأكثي ســـنة 12)نســـبة األفـــياد  :41جدو  
 0212حسب السبب في عدم الشياء والجنس والمنطقة، فمسطان 

71 

   

الــ ان اســكخدمون اانكينــا وكويضــوا لكهداــداا موموماكاــة ( ســنواا فــأكثي 12)نســبة األفــياد  :42جدو  
 0212حسب المنطقة، في فمسطان عبي مواقع اانكينا 

20 

   

الــ ان اســكخدمون اانكينــا وكويضــوا لكهداــداا موموماكاــة ( ســنواا فــأكثي 12)نســبة األفــياد  :43جدو  
 0212حسب الجنس، في فمسطان عمى مواقع اانكينا 

25 

   

حســـب فـــي فمســـطان واســـكخدمون الحاســـوب ( ســـنة 12-2)نســـبة األســـي الكـــي لـــداها أطفـــال  :44جدو  
 0212المنطقة ونوع الكجمع، 

24 
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 الصفحة  الجدو 
   

عمـى الحاسـوب ( سـنة 12-2)نسبة األسـي الكـي كياقـب نـوع البـيام  الكـي اسـكخدمها األطفـال  :45جدو  
 0212الكجمع، حسب المنطقة ونوع في فمسطان 

74 

   

 12-2) األطفــالحســب مياقبــة البــيام  الكــي اســكخدمها فــي فمســطان الكوزاــع النســبي لاســي  :46جدو  
 0212عمى اانكينا والمنطقة ونوع الكجمع، ( سنة

75 

   

فـي ( سـنة 12-2) نسبة األسي الكي كضبط عدد سـاعاا اسـكخدام اانكينـا الاوماـة لاطفـال :47جدو  
 0212حسب المنطقة ونوع الكجمع، فمسطان 

75 

   

بزاايكهـا عمـى ( سـنة 12-2) األطفـالحسـب نـوع المواقـع الكـي اقـوم في فمسـطان نسبة األسي  :48جدو  
 0212اانكينا في الباا والمنطقة، 

76 

   

فـــي  عمـــى اانكينـــا األنشـــطةالقاـــام بـــبوض ( ســـنة 12-2) أطفالهـــانســـبة األســـي الكـــي كمنـــع  :42جدو  
 0212حسب نوع النشاط والمنطقة،  فمسطان

76 

   

ـــة  :32جدو   فـــي عمـــى اانكينـــا ( ســـنة 12-2) أطفالهـــانســـبة األســـي الكـــي ككخـــ  كـــداباي وقا اـــة لحماا
 0212حسب نوع الكداباي المكخ ة والمنطقة، فمسطان 

22 
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 المقدمة
 

اوكبي نفا  المجكمع الفمسطاني ألدواا ككنولوجاا الموموماا وااكتااا أحد المدخالا الي اساة لكحقاق كنماة اجكماعاة 
وكغاي اقكتاد  لواقع المجكمع الفمسطاني، عمى أساس كأثيه بثوية ككنولوجاا الموموماا وااكتااا الكي أتبحا سمة ه ا 

اب لها الجهاز الميكز  لإلحتاء الفمسطاني في كوفاي اإلحتاءاا اليسماة ل لك وضمن نطاق الجهود الكي .  الوتي
الفمسطاناة حول مخكمف مجااا الحااة لممجكمع الفمسطاني، فقد قام الجهاز بكنفا  المسح األسي  لككنولوجاا الموموماا 

ا  وااسكخدام لككنولوجاا حاث اكمثل الهدف الي اسي له ا الكقياي في عيض اكجاهاا النف.  0212وااكتااا لوام 
الموموماا وااكتااا من قبل األسي واألفياد في فمسطان، واغناء قاعدة بااناا ككنولوجاا الموموماا وااكتااا 

 .  بمؤشياا كمبي ااحكااجاا الوطناة وكنسجم مع الكوتااا الدولاة
 

 المتطمحاا والمؤشياا والكتنافاا،ل األول فتول باإلضافة إلى الجداول، حاث اويض الفتأيبوة اشمل ه ا الكقياي 
 .واكناول الفتل اليابع جودة البااناابانما اويض الفتل الثالث المنهجاة النكا   األساساة،  واكناول الفتل الثاني

 
وماا حول القضااا األساساة الميكبطة بككنولوجاا الموم الموموماكيقد وفقنا في سد ثغية إضافاة في الجانب  نكوننأمل أن 

الة في مجال ونيجو أن اكون في ه ا الجهد فا دة لممخطط وتانع القياي الفمسطاني في اكخا  القياياا الفو  وااكتااا 
 .الككنولوجاا وااكتااا

 
 
 

 
 واهلل ولي الكوفاق،،،

 
 
 

 0202 ،كانون ثاني ع  عوض.د

  رئيس الجهاز
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 األولالفتل 
 

 والمؤشرات والتصنيفات المصطلحات
  
 والمؤشرات المصطلحات 0.0

ودلاــــل المؤشــــياا  اإلحتــــا اة، وفــــق موجــــم المتــــطمحاافــــي هــــ ا المســــح  المســــكخدمةالمتــــطمحاا والمؤشــــياا  كوــــيف
مـــع الـــنظم  ةعمـــى احـــدث الكوتـــااا الدولاـــة المكومقـــة باإلحتـــاءاا والمنســـجمة التـــادية عـــن الجهـــاز والموكمـــد اإلحتـــا اة

 . الدولاة
 

 :المذياع
وامكـن  FM ،AM ،LW، SWهو جهاز قادي عمى اسكقبال اإلشاياا الياداواة الم اعة باسـكخدام الكـيدداا الشـا وة مثـل 

و جهـاز اسـكماع تـوكي أو هـاكف مكنقـل أو لمم ااع أن اكون جهاز قـا م بحـد  اكـه أو مـدمجا مـع جهـاز أخـي كسـاعة منبـه أ
  .حاسوب

 
 :زيونتلفال

 هو جهاز قادي عمى اسكقبال إشاياا كمفزاوناة إ اعاة بواسطة وسا ل نفا  شـا وة مثـل ااسـكقبال عمـى الهـواء والكبـل والسـاكل
  .وجهاز الكمفزاون هو جهاز مسكقل عادة ولكنه قد ادم  أاضا مع جهاز أخي مثل الحاسوب أو الهاكف المكنقل

 
 :الط هاتف ثابت

اشــاي خــط الهــاكف الثابــا إلــى خــط الهــاكف الــ   اوتــل جهــاز الوماــل الطيفــي مثــل جهــاز الهــاكف أو الفــاكس مــع الشــبكة 
 .ها منف  خا  عمى بداله الهاكفالكي ل( PSTN)الهاكفاة الوموماة الكبداماة 

 
 :الحاسوب المكتبي

 .الحاسوب المككبي هو حاسوب ابقى ثابكا عادة في مكان واحد واجمس المسكخدم أمامه عادًة وياء لوحة المفاكاح
 

  :الحاسوب المحمو 
ي عادًة واشمل الحاسوب المحمول هو حاسوب من التغي بما اكفي لاحمل وامكِّن القاام بنفس مهام الحاسوب المككب

 .حواساب المفكية، حواساب المفكية المتغية ولكنه ا اكضمن الحواساب الموحاة أو ما شابها من الحواساب المحمولة بالاد
 

 :للوحياالحاسوب 
هو حاسوب مدم  في شاشة مسطحة كومل بالممس واشغل ( أو ما اماثمه من الحواساب المحمولة بالاد) الحاسوب الموحي

  .اسكخدام لوحة المفاكاح الفوماة( أو باإلضافة إلى)بممس الشاشة بدا من 
 

 :االنترنت
عموماة عالماة كوفي النفا  إلى عدد من خدماا ااكتااا كشمل الواب الوالمي، وكنقل  ةاانكينا هي شبكة حاسوبا

وا افكيض اقكتاي وسامة )البياد االككيوني واألخباي ومواد الكيفاه وممفاا البااناا، بتيف النظي عن الجهاز المسكخدم 
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وآلة ( PDA)الموحي والمساعداا اليقماة الشختاة  النفا  عمى الحاسوب، بل قد ككوداه إلى الهاكف النقال أاضا والحاسوب
 .وامكن أن اكم النفا  عبي شبكة اكتااا ثابكة أو مكنقمة(.  األلواب والكمفزاون اليقمي، وما الى  لك

 
 :الهاتف الاللوي النقا 

ا الخمواة الكي النقال إلى هاكف محمول اشكيك في خدمة هاكف مكنقل عامة واسكخدم الككنولوجا( الخمو )اشاي الهاكف 
واشمل  لك األنظمة الخمواة الكماثماة واليقماة، فضال عن أنظمة ااكتااا المكنقمة . PSTNكوفي النفا  إلى الشبكة 

 .كما اشمل مسكخدمي ااشكياكاا المسددة احقا والحساباا المسددة مسبقا عمى السواء. من الجال الثالث 0222-الدولاة
 

 :الهاتف الذكي
ف ال كي إلى جهاز اد مكنقل اسكخدمه الشخ  كجهاز مهاكفة أساسي مزود بقدياا  كاة، بما في  لك اشاي الهاك

الخدماا القا مة عمى اانكينا، وامكنه القاام بالوداد من وظا ف الحاسوب، بما في  لك وجود نظام كشغال قادي عمى 
 .كنزال الكطباقاا وكشغامها

 
 :التجارة اإللكترونية

األسي، األفياد، الحكوماا،  سمع َأو خدماا، سواء بان األعمال الكجاياة،شياء َأو  باع من إلككيوناةتفقة  إجياء هو
ومنظماا عامة أو خاتة و كنف  بواسطة اإلنكينا، حاث كنف  عمماة طمب الشياء أو الباع عبي اإلنكينا بغض النظي عن 

  .آلاة الدفع وطياقكه
 

 (: DTH)الدمات ساتلية مباشرة الى المنز  
 .خدماا كمفزاوناة كسكقبل عبي هوا ي مكافئ ساكمي قادي عمى اسكقبال بيام  كمفزاوناة ساكماة

 
 (:IPTV)تلفزيون بروتوكو  االنترنت

البااناا عبي شبكاا قا مة عمى بيوكوكول / اليسوم/النتو /التوا/الفاداو/كقدام خدماا مكوددة الوسا ط مثل الكمفزاون
وه ا ا اشمل النفا  الى الفاداو عبي اانكينا الوموماة، وكيمي . اانكينا مهاأة لدعم نوعاة الخدمة والكفاعماة والموثوقاة

  .عموما الى المشاهدة عمى شاشة كمفزاون ا عمى شاشة حاسوب شختي خدماا كمفزاون بيوكوكول اانكينا

 
 التصنيفات 0.0

اعكمد في عمماة جمع وموالجة البااناا اإلحتا اة عمى الكتنافاا الموكمدة والمسكخدمة في الجهاز وفق المواااي الدولاة 
 .وبما اكالءم مع الختوتاة الفمسطاناة

 .، وبما اكالءم مع الختوتاة الفمسطاناة(ISCED 2011)لمكختتاا الومماة دلال الكتناف الفمسطاني الموااي   .0
 .، وبما اكالءم مع الختوتاة الفمسطاناة(ISCO-08)دلال الكتناف المهني الفمسطاني  ..
 .0212دلال الكجمواا السكاناة الفمسطاناة،  .0
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 الثانيالفتل 
 
 الرئيسيةالنتائج 

 
البناة األساساة والنفا  لبوض وسا ل ككنولوجاا الموموماا مؤشياا اويض ه ا الفتل ممختا ألهم النكا   حول 

 . وااكتااا
  

 توفر الحاسوب واستالدامه   0.0
قد بمغا ( أو لوحي مثل الكابما محمولحاسوب مككبي أو )نكا   المسح بأن نسبة األسي الكي لداها جهاز حاسوب  أظهيا
األسي الكي نسبة كما أظهيا النكا   أن . في قطاع غزة% 02.2في الضفة الغيباة و% 22.2في فمسطان، بواقع % 22.0
بانما .  عمى الكوالي% 22.2و% 22.6مكقايبة بشكل كباي في كل من الحضي والياف حاث بمغا النسبة حاسوب كمكمك 
 (.12  جدول /أنظي)  .في المخاماا% 02.6بمغا 

 
 في فلسطين (حاسوب مكتبي أو حاسوب محمو  أو لوحي مث  التابلت)األسر التي لديها جهاز حاسوب نسبة 

 0202، حسب المنطقة ونوع التجمع
 

 

 
 لداها األسي من %00.2في حان أن حاسوب مككبي،  كوفي لداهاافي فمسطان  األسي من %2.2 أن النكا   أظهيا كما

 .(02  جدول /أنظي)  .%12.0 لوحي حاسوب اكوفي لداها نسبة األسي الكي، ه ا وبمغا محمول حاسوب
 
سنواا   01)فقد أظهيا نكا   المسح أن نسبة األفياد  (سنواا فأكثي 01)ما عمى تواد اسكخدام الحاسوب بان األفياد أ

في الضفة الغيباة مقاينة مع % 0...في فمسطان، وقد بمغا النسبة % 6.1.الحاسوب بمغا اسكخدمون ال ان  (فأكثي
والمخاماا  األفياد المقامان في الحضي كما أشايا النكا   إلى كقايب مسكوااا ااسكخدام بان .  في قطاع غزة% 0...

 من %6.0. نأ إلى اإلشاية وكجدي، %1.0. اليافعمى الكوالي، بانما بمغا في % 2.0.و% 1...حاث بمغا النسب 
 .(..  جدول /أنظي) . %2.1. إلناثلنسبة ه ه ال بمغا حان فيالحاسوب اسكخدمون ال كوي 
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 .0-01)من األفياد في الف ة الومياة % 38.8وفاما اكومق باسكخدام الحاسوب حسب الف اا الومياة، أظهيا النكا   أن 
، ه ا وقد كانا النسبة األقل في %27.8بنسبة  (سنة 2.-00)الف ة الومياة األفياد في اماها ، الحاسوباسكخدمون ( سنة

 . (00  جدول /أنظي) . %5.6بمغا حاث  (سنه فأكثي 61)اسكخدام الحاسوب بان األفياد في الف ة الومياة 
 

 0202حسب الفئات العمرية في فلسطين،  الحاسوب يستالدمونالذين  (سنوات فأكثر 02) نسبة األفراد

 
 

 فأعمى بكالوياوس عممي مؤهلحاتمان عمى و  (فأكثي وااسن (10 أعمايهم ال ان األفياد من% 2.0. أن النكا   بانا
 األقل النسبة أن ثانو ، واالحظ الوممي المؤهل حممة من بان األفياد% 2.2. النسبة بمغا بانما ،الحاسوباسكخدمون 

  (...  جدول /أنظي) . %00.2 بمغا حاث ال ان ا احممون مؤهالا عمماة بان كانا
 

 واستالدامه النقا الاللوي توفر الهاتف  0.0
في % 22.0بواقع عمى األقل نقال واحد خمو  من األسي في فمسطان لداها خط هاكف % 22.2أظهيا بااناا المسح أن 

الكي كمكمك هاكف  كي واحد عمى في فمسطان األسي في قطاع غزة، كما أظهيا النكا   أن نسبة % 22.2الضفة الغيباة و
  .(14، 2ول ا  جد/أنظي) . في قطاع غزة% 22.0في الضفة الغيباة و% 22.2بواقع % 26.0بمغا األقل 

 
في فمسطان، % 74.9 نقالوال ان امكمكون هاكف خمو   (سنواا فأكثي 12)أن نسبة األفياد بكما أشايا نكا   المسح 

وجود فجوة بان الجنسان في  إلىكما أظهيا نكا   المسح .  في قطاع غزة% 64.0في الضفة الغيباة و% 21.6بواقع 
في  نقالحاث اكسوا الفجوة بان نسبة ال كوي واإلناث ال ان امكمكون هاكف خمو   الخمو  النقالامكالك واسكخدام الهاكف 

  .(10، 11ول ا  جد/أنظي) . نقالث ال ان اسكخدمون هاكف خمو  حان انحسيا في نسبة ال كوي واإلنا
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  0202، حسب الجنسالنقا  الهاتف الاللوي يستالدمون  وألكون تالذين يم( سنوات فأكثر 02)األفراد نسبة 

 
 

  هتوفر االنترنت واستالدام 5.0
% ....في الضفة الغيباة و% 00.2بواقع  ،لإلنكينالداها نفا  من األسي في فمسطان % 2.6.أظهيا نكا   المسح أن 

كما أظهيا النكا   عدم وجود فجوة كباية حول كوفي خط اانكينا لدى األسي الفمسطاناة بان الحضي .  في قطاع غزة
  /أنظي) .في المخاماا% 2...في الياف، بانما بمغا % 01.2في الحضي و% 2.0.والياف حاث بمغا النسبة 

 .(06جدول 
 

ال ان اسكخدمون اانكينا ممن  األفيادمن أ  موقع فقد أظهيا نكا   المسح أن نسبة  أما عمى تواد اسكخدام اانكينا
.  في قطاع غزة% ..62في الضفة الغيباة و% 0...في فمسطان، بواقع % 1.6.بمغا  (سنواا فأكثي 01) أعمايهم

مقاينة مع % 0.0.ل ان اسكخدمون اانكينا في الحضي ا (سنواا فأكثي 01)كما أظهيا النكا   أن نسبة األفياد 
 .(22  جدول /أنظي) . في المخاماا% ..62في الياف و% ..62

 
كما اوفي كحمال اسكخدام اانكينا في فمسطان حسب الف اا الومياة توية حاة عن اسكخدام اانكينا في فمسطان، فقد 

 حاث أن  سنة 2.-18الف ة الومياة في هي من الشباب اانكينا النسبة األعمى لم ان اسكخدمون أظهيا النكا   أن 
  .(22  جدول /أنظي) . اسكخدمون اإلنكينا 85.9%
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 0202االنترنت حسب الفئات العمرية في فلسطين، يستالدمون نسبة األفراد الذين 

 
 

 فأعمى بكالوياوس الوممي المؤهلالحاتمان عمى و  (فأكثي وااسن (10 أعمايهم ال ان األفياد من 92.6% أن النكا   بانا
 النسبة أن ثانو ، واالحظال الوممي المؤهل حممة من لافياد8% ... حوالي النسبة بمغا بانما لإلنكينا، ونمسكخدم هم

  (.01  جدول /أنظي) . %02.0 حوالي النسبة بمغا حاثال ان لاس لداهم مؤهالا عمماة  بان كانا األقل
 
 ،%0..2 بمغا بنسبةاسكخدم فاها الفيد اانكينا  األماكن الكي بان من األولى الميكبة من الباا اانكينا اسكخدام حكلإ

 (فأكثيسنواا  01) األفيادفاما بمغا نسبة  ،%1.0.بمغا  بنسبةاألتدقاء واألقايب منازل  من اسكخدام اانكينا كالها
 الومل مكان مناألفياد ال ان اسكخدمون اانكينا  نسبة فاما بمغا، %..0.ال ان اسكخدمون اانكينا أثناء الكنقل 

اانكينا خدمة الميافق الكجاياة لمنفا  إلى  اسكخدمون ال ان األفياد بان كانا األقل أن النسبة االحظ حان في ،1.1%.
  .(00  جدول /أنظي) . %0.6بنسبة ( بيسوم)

 
 واالتصاالتمهارات استالدام تكنولوجيا المعلومات  4.9

ال ان اسكخدموا  (سنواا فأكثي 12)الشكل الكالي اظهي كوزاع مهاياا اسكخدام ككنولوجاا الموموماا وااكتااا بان األفياد 
حاث .  انحداي من المهاياا األساساة إلى القااساة ومن ثم المكقدمةوجود الحاسوب في فمسطان، فقد أظهيا النكا   

سخ أو نقل ممف أو مجمد، اسكخدام أدواا النسخ والمتق، نقل الممفاا بان الكمباوكي واألجهزة ن)المهاياا األساساة ككضمن 
اسكخدام التاغ الحساباة في جدول )، بانما المهاياا القااساة ككضمن (األخيى، إيسال بياد الككيوني مع ممفاا ميفقة

، بانما المهاياا (ناة، والبحث عن البيام  وكنزامهاالبااناا، كوتال أجهزة جدادة وكثباكها، إنشاء عيوض كقداماة الككيو 
  .(04  جدول /أنظي) . مكختتة المكقدمة ككمثل في ككابة بينام  كمباوكي باسكخدام لغة بيمجة
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من الذين استالدموا الحاسوب             مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الذين لديهم ( سنوات فأكثر 02)نسبة األفراد 
 0202في فلسطين، 

 
 

 التجارة اإللكترونية 3.0
في المجكمع الفمسطاني مهكمون بالخدماا الميكبطة بالكجاية اإللككيوناة،  (فأكثي سنة 12)ا ابدو أن األفياد ممن أعمايهم 
في  بشياء سمع أو خدماا عبي اانكينا قاموامن مسكخدمي اانكينا  %8.1ما نسبكه حاث أظهيا نكا   المسح أن 

 .(22  جدول /أنظي) . فمسطان
 

االنترنتعبر شراء سلع أو الدمات بوالذين قاموا ممن استالدموا االنترنت  (فأكثرسنة  04)نسبة األفراد   

0202، المنطقةحسب    

 

 
 سنة 12)األفياد  من% 63.2عبي اانكينا أظهيا نكا   المسح بان  الخدمة المشكياه أونوع السموة أما فاما اكومق ب

بشياء المالبس أو األح اة أو المالبس اليااضاة أو خدماا عبي اانكينا قاموا  أوبشياء سمع ال ان قاموا ( فأكثي
، وما إلى  لك؛ اباأللومثاًل األثاث، و )السمع المنزلاة واماها % 21.6بنسبة  مسكحضياا الكجمالاماها  اإلكسسواياا

 (.22  جدول /أنظي) . %20.2بنسبة  (باسكثناء المنكجاا اإللككيوناة ااسكهالكاة
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 نقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

 ارسال رسائل البريد االلكتروني مع ملفات مرفقة 

 استخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات

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

 انشاء عروض تقديمية الكترونية

 البحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

 كتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة
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من % 86.5أما فاما اكومق بطياقة الدفع المسكخدمة عند شياء السمع أو الخدماا عبي اانكينا فأظهيا نكا   المسح أن 
عبي اانكينا اسكخدموا طياقة الدفع النقد  عند ااسكالم اماها ال ان قاموا بشياء سمع أو خدماا  (فأكثي سنة 12)األفياد 

، اماها اسكخدام بطاقة الختم المباشي أو الكحوال %15.2طياقة الدفع بواسطة بطاقة ا كمان عبي اانكينا بنسبة 
، والنسبة األقل %3.7، اماها اسكخدام خدماا الدفع عبي اانكينا بنسبة %7.5المتيفي االككيوني عبي اانكينا بنسبة 

حاث بمغا النسبة ( حساب موتول بيقم الهاكف المحمول)كانا باسكخدام طياقة الدفع من خالل الحساب المالي المكنقل 
 (.22  جدول /أنظي) . 1.9%

 

 التهديدات المعلوماتية  2.0
لبياد مزع  ا كويضوا اانكيناسكخدمون ال ان ( سنواا فأكثي 12)من األفياد % 00.6أشايا نكا   المسح إلى أن 

كويضوا % 12.6أثناء كواجدهم عمى شبكة اانكينا، في حان  (لممنكجاا والخدماا احكو  عمى بيام  ضاية إعالناا)
اخكياق من األفياد كم % 0.6و كويضوا ليسا ل عنتياة وكياهاة وعنفمن األفياد % 2.0، فاما لنشي محكوى غاي ا ق

  /أنظي) . عبي اانكينا هكم اعكياض اكتااكهم عبي اانكينا مثل البياد االككيوني، الديدشة، والمهاكف% 0.1و بااناكهم
 (.40جدول 
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 لثالثا الفتل
 

 المنهجية
 

 أهداف المسح  0.5
اهدف المسح بشكل ي اسي لكوفاي بااناا إحتا اة شاممة عن كوفي وسا ل واسكخدام أدواا ككنولوجاا الموموماا 

المجكمع أفياد وظيوف وأهداف اسكخدام ( الحاسوب، اانكينا، الهاكف الخمو  النقال)وااكتااا لاسي واألفياد مثل 
ع المويفة من خالل دياسة آلااا النفا  وااسكخدام لادواا ك لك يتد ظاهية مجكم.  لكقنااا الموموماا وااكتااا

 .   األساساة لككنولوجاا الموموماا وااكتااا من قبل أفياد المجكمع الفمسطاني
 

 استمارة المسح  0.5
من جهة دلال ااكحاد الدولي لالكتااا  كود اسكماية المسح األداة الي اساة لجمع البااناا، وقد كم كتمامها اعكمادا عمى

أنها كحقق المواتفاا الفناة لميحمة الومل  إلىمع المحافظة عمى ختوتااا المجكمع الفمسطاني من جهة أخيى، إضافة 
ماية اسك ككونا  .باإلضافة إلى البااناا الكويافاة والساطية النوعاة ،الماداني، كما كحقق مكطمباا موالجة البااناا وكحمامها

 :أقسام ي اساة هي ثالثةمسح من ال
: البااناا الكويافاة، وبااناا حول الختا   الدامغيافاة وااجكماعاة، وهيشمما و بااناا أفياد األسية، : القسم األو 

 .الجنس، كاياخ الماالد، والومي ،عالقة األفياد بيب األسية
  

بااناا اانكينا وك لك وااكتال بشبكة  بكوفي الحاسوب المكومقة الموموماا بااناا األسية واشكمما عمى: القسم الثاني
( 12-2)ك لك شمل موموماا حول األسي الكي لداها أطفال .  واإلنكينا الحاسوبباسكخدام أهم المؤشياا المكومقة حول 

اإلجياءاا الوقا اة الكي سنة اسكخدمون الحاسوب واانكينا ومياقبة األسي ألطفالهم أثناء اسكخدامهم لمحاسوب واانكينا و 
 . ككخ ها األسية لحمااة أطفالها عبي اانكينا

 
، ومدى ااسكخدام حول اسكخدام الحاسوب والغيض من موموماا واشكمل عمى ،(سنواا فأكثي 12)ألفياد ا: القسم الثالث

بااناا حول الوداد من المواضاع وك لك  .الهاكف النقال امكالك أجهزهو  ،اإلنكينا حسب الغيض والمكان اسكخدام
 .واإلنكينا والهاكف النقال وشبكاا الكواتل ااجكماعي والكهداداا الموموماكاة الحاسوبالميكبطة باسكخدام 

 
  العينةو  اإلطار 5.5

 

 الهدفمجتمع   0.5.5
ايكز عمى األفياد و  فمسطاندولة في  موكادةالمقامة بتوية الفمسطاناة من جماع األسي ( الهدف)اكألف مجكمع الدياسة 

 .0212لوام  (سنواا فأكثي 12)
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 إطار المعاينة 0.5.5
وككألف الوانة الشاممة ه ه  .10.اككون إطاي المواانة من عانة شاممة كم اخكاايها من كوداد السكان والمساكن والمنشآا 

عن مناطق الود المسكخدمة في الكوداد،  أسية ، وهي عباية 021من مناطق جغيافاة ابمغ عدد األسي فاها بمودل حوالي 
 .في الميحمة األولى من عمماة اخكااي الوانة  (PSUs)وقد كم اسكخدام ه ه الوحداا كوحداا مواانة أولاة

 
 حجم العينة 5.5.5

 .أسية  8,040بمغ حجم الوانة 
 

 تصميم العينة 4.5.5
عانـة هــ ا المســح هــي عانــة مســح القــوى الواممــة الــ   انفـ ه الجهــاز الميكــز  لإلحتــاء الفمســطاني بتــوية دوياــة منــ  أامــول 

مســح القــوى مــع ميفــق نفــ  المســح و  مــن أيبــاع الســنة( أســبوع 13)بشــكل يبوــي حاــث اــكم كنفاــ  مســح القــوى الواممــة  1995
 . 0212الواممة لميبع الثالث لوام 

 
 :ثالث مياحلنة لككون طبقاة عنقوداة عشوا اة منكظمة كم اخكاايها عمى كم كتمام الوا
      مكونة من ( pps) اخكااي عانة طبقاة عشوا اة احكمالاة مكناسبة مع حجم كل منطقة عد من األسي كم: المرحلة األولى

 .منطقة عد( 634)
اية في ضمن كل منطقة عد مخك (الوحداا السكناة) اخكااي عانة عشوا اة منكظمة من األسيكم فاها  :المرحلة الثانية
 .في منطقة الود الواحدة أسرة 03، وقد كم اخكااي الميحمة األولى
مماة عفي  جداول كاش اسكخدماالمخكاية، و  سنواا فأكثي من األسية 01كم في المادان اخكااي فيد  :المرحلة الثالثة

 .اخكااي الفيد من األسية لضمان الوشوا اة
 

 طبقات العينة 3.5.5
 :الكالاة كم كوزاع الوانة إلى طبقاا باسكخدام المسكوااا

 .(القدس منطقكان إحتا اكانمحافظة محافظة باعكباي  16) المحافظة .  0
 (.اامخام, ياف, حضي)نوع الكجمع السكاني .  .

 
        توزيع العينة  2.3.3

نوع المحافظة و )حسب حجم طبقاا الكتمام  (proportional allocation)كم كوزاع الوانة بطياقة الكناسب مع الحجم 
 .أ  حسب عدد األسي من الطبقة( الكجمع

 
 مستويات النشر 7.3.3 
 .دولة فمسطان .1

 (، شمال الضفة الغيباة، وسط الضفة الغيباة، جنوب الضفة الغيباةقطاع غزة الضفة الغيباة،) المنطقة .0

 (.اامخام, ياف, حضي)نوع الكجمع  .2
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 حساب األوزان  4.3.3

وعانة مسح  ،ب اليااضي احكمال اخكااي الوحدةفي الوانة بأنه المقمو ( وحدة المواانة)اويف وزن الوحدة اإلحتا اة 
حاث كم في الميحمة األولى حساب وزن مناطق الود  ,ميحمكان اا ( PPS)عنقوداة  طبقاة عانةهي  ككنولوجاا الموموماا

، ثم في الميحمة الثاناة كم حساب وزن األسية من كل منطقة عد ,(ppsعانة )بااعكماد عمى احكمال اخكااي كل منطقة عد 
 ه ثم نقوم بكودال ه, ثم نجد حاتل ضيب وزن الميحمة األولى في وزن الميحمة الثاناة فنحتل عمى وزن األسي األولي

وبالكالي ( كجمعالنوع , محافظة)ف ة الكودال هي الطبقة  وككون 0212األوزان بااعكماد عمى كقداياا األسي منكتف 
 .نحتل عمى وزن األسي النها ي

 
سنواا فأكثي في المسح بإعطاء كل فيد وزن أسيكه النها ي ووزن الفيد األولي هو  12كم حساب وزن الفيد في الف ة 

و اكم كودال , حسب جنس الفيد المخكاي من ه ه األسية فأكثيسنواا  12ية الفيد في عدد أفياد الف ة حاتل ضيب وزن أس
 12)الف اا الومياة الخماساة و ( أنثى,  كي) وجنس الفيد( غزةقطاع , الضفة الغيباة)أوزان األفياد األولاة حسب المنطقة 

 الومياة لك نكون قد حتمنا عمى الوزن النها ي لمفيد في الف ةب و  0212حسب كقداياا األفياد منكتف اليبع الثالث  (ف ة
 .  سنواا فأكثي 12
 

 العمليات الميدانية 4.5
لـ لك فـإن ضـمان وجــود .  كمثـل الومماـاا الماداناـة، أهـم مياحـل كنفاـ  المسـح لجمـع الباانــاا المطموبـة مـن متـاديها األولاـة

وقـد اشـكمل  لـك عمـى كـوفاي .  مقوماا النجاح في ه ه الميحمة مـن القضـااا األساسـاة الكـي كـم الومـل عماهـا بشـكل كفتـامي
الكواــان وكــوفاي المســكمزماا الماداــة الالزمــة ألداء الومــل الكــدياب و لــك عمماــاا كــل المســكمزماا الفناــة واإلداياــة بمــا فــي  

 .بأفضل توية
 

 التدريب والتعيين 0.4.5
 واسكميا 102./.1/.1 بكاياخ األحد اوم 102. لوجاا الموموماا وااكتااااألسي  لككنو  لممسح الكدياباة الدوية بدأا
 عـدد إجمـالي بمـغ كمـا الغيباـة وقطـاع غـزة الضـفة فـي 102./.12/1 الموافـق الثالثـاء اـوم نهااـة و لـك حكـى أاـام 3 لمـدة
 . الغيباة وقطاع غزة الضفة مكديبة في ..باا المكدي 

 

 جمع البيانات 0.6.5
بأسموب المقابمة الشختاة ألحد أفياد األسية من  102./10/01حكى  2019/.01/1كم البدء بجمع بااناا المسح بكاياخ 

كم جمع البااناا باسكخدام أجهزة   .102.في دولة فمسطان عام  موكادةوأقاموا بتوية  (سنواا فأكثي 01)الف ة الومياة 
PC-tablet  في الضفة الغيباة وقطاع غزة، بانما كم اسكخدام ااسكماياا الويقاة في القدس(J1)1. 

 
 اإلشراف والتدقيق الميداني 5.6.5

 الالزمة واألدواا ا جموالن الكوماماا ككوفي حاث ،قاً مسب المودة الخطة وفق مادانااً  والكنساق البااناا جمع عمماة كنفا  كم 

 .الماداني لمومل

                                                 
1

 .1262ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  
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 مى أجهزة فاما اخ  الومل عPC-tablet من خالل وضع كافة قواعد الكدقاق اآللي والمككبي  كما فإن عمماة الكدقاق
 .بحاث اغطي كافة الضوابط المطموبة وفق المواااي الكي كحددها ااسكماية اعمى البينام  مسبق

 اسكماياا القدس  لختوتاة(J1)  وفنااً  كدقاقا شكمااً  ااسكماياا اققبكد ةالمشيف قاماكم جمع البااناا ويقاا، حاث 
 .حسب قواعد الكدقاق المودة مسبقاً 

 داية المشيوع واإلطالع عمى ساي الومل والكأكد من  ةمادانا اكم عمل زاايا من قبل منسق المشيوع والمشيفاا وا 
 .ااسكماياا المدققة مككباا ومن أداء الباحثاا ماداناا

 
  معالجة البيانات 3.5

دقاق بهـدف جمـع الباانـاا وكخزانهـا وبهـ ا ك خكتـي عـدة مياحـل حاـث اـكم جمـع وكـ المـوحيكم بيمجة ااسـكماية عمـى الجهـاز 
دخـــال الباانـــاا فـــي ميحمـــة واحـــدة وككطمـــب هـــ ه الكقناـــة مهـــاية عالاـــة فـــي اســـكخدام ااجهـــزة وفهـــم لالســـكماية لمويفـــة كافـــة  ،وا 

كم اسكخدامها في جمع البااناا في هـ ا المسـح المتدي، حاث  الخااياا المكوفية لمحتول عمى بااناا تحاحة ودقاقة من
 .(J1)القدس باسكثناء  وقطاع غزة في الضفة الغيباة

 
وقواعد التدقيق اإلدخالبرنامج  0.3.5  

حاث كم فح    (.قواعد الضبط اآللي)ااسكماية المخكمفة وانكقااكها  أقسامكم كتمام بينام  جمع البااناا بناء عمى 
عمى  البينام  أكثي من مية قبل البدء بالدوية الكدياباة من قبل إداية المشيوع ومن ثم كم كجماع المالحظاا وكودامها

 .  البينام  من قبل دا ية موالجة البااناا حاث كم الكأكد من خموه من األخطاء قبل النزول إلى المادان
 

البااناا من خالل  بإدخالا  مياحل كنفا  المسح، حاث كقوم الباحثة الماداناة إلى كقم PC-tablet األجهزةأدى اسكخدام 
يسال البااناا إلى إداية المشيوع مباشية الموحيجمع البااناا عمى الجهاز   . وا 

 
حاث  ،PC-tabletنفس كقناة األجهزة  باسكخداممككبي  فقد كم إعداد بينام  ( J1)ومن أجل الومل بالكواز  مع القدس 

اسكخدم نفس قاعدة البااناا الخاتة باألجهزة واكم إدخال البااناا الكي كم جموها ويقاًا عمى نفس القاعدة الخاتة 
 .باألجهزة

 
تنظيف البيانات 0.3.5  

داخماة إضافاة  اافحوت إجياءمن خالل  كنظاف البااناااإلدخال والكدقاق كم جمع البااناا و بود اسككمال ميحمة 
جياء خايج المدى و  ككونلإلجاباا الكى  اسكخياج كشوف ( SPSS) بينام  اسكخدام شاممة من خاللقواعد كدقاق ا 

 .كجهاز بااناا نظافة ودقاقة جاهزة لمجدولة والنشيحاث كم ها، باألخطاء والكناقضاا وكودام
 

استالراج النتائج 3.6.3  
اسكخياج جداول نكا   المسح و لك وفق قا مة الجدولة الكي البااناا وكنظافها من أاة أخطاء، كم كدقاق من  هاءكاانبود 

 .أعدا مسبقا له ا الغيض
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 اليابع الفتل
 

 الجودة 
 

  الدقة 0.4
كيجع إلى طاقم والكي  المواانةأخطاء غاي و  أخطاء المواانةشمل فح  دقة البااناا جوانب مكوددة في المسح من أبيزها 

واشمل ه ا القسم عمى . هم آثايها عمى الكقدايااأموداا ااسكجابة في المسح و إلى الومل وأدواا المسح، باإلضافة 
 :اآلكي

 
 أالطاء المعاينة 0.0.4

لوحداا مجكمع الدياسة، ول لك من  شامالً  نكاجة اسكخدام عانة ولاس حتياً  بأخطاء المواانةإن بااناا ه ا المسح ككأثي 
هم الكباان أل حسابوقد كم .  قع الحتول عماها من خالل الكودادااالمؤكد ظهوي فيوق عن القام الحقاقاة الكي نكو 

الغيباة وقطاع  ، وعمى مسكوى الضفةدولة فمسطانالمؤشياا، وا اوجد إشكالاة في مسكوااا النشي لمكقداياا عمى مسكوى 
 .غزة
 

 دولة فلسطينعلى مستوى المؤشرات في المسح مضاف لها حسابات التباين  أهم
 

 قيمة المتغير
 التقدير

الالطأ 
 المعياري

 الالطأ النسبي %26الثقة  فترة
% الحد األدنى % % الحد األعلى   

 0.9 80.9 78.1 0.7 79.6 خدمة اانكينا في الباا لداها اكوفي نسبة األسي الكي 

 0.6 87.3 85.1 0.5 86.2   نسبة األسي الكي اكوفي لداها هاكف  كي

 3.4 27.7 24.2 0.9 26.0 الحاسوبال ان اسكخدمون  (سنواا فأكثي 01)نسبة األفياد 

 1.3 72.3 68.8 0.9 70.6 اسكخدمون اانكينا ال ان (سنواا فأكثي 01)نسبة األفياد 

اسكخدمون اانكينا وقاموا  ال ان (سنواا فأكثي 01)نسبة األفياد 
 7.8 8.0 5.9 0.5 6.8 بشياء سمع او خدماا عبي اانكينا

 
 المعاينة أالطاء غير 0.0.4
فهي ممكنة الحدوث في كل مياحل كنفا  المشيوع، خالل جمع البااناا أو إدخالها والكي امكن  المواانةأخطاء غاي أما 

. وأخطاء إدخال البااناا( الباحث)، وأخطاء المقابمة (المبحوث)إجمالها بأخطاء عدم ااسكجابة، وأخطاء ااسكجابة 
مكثفًا، وكديابهم عمى كافاة إجياء  فقد ب لا جهود كباية من خالل كدياب الباحثان كدياباً ولكفاد  األخطاء والحد من كأثايها 

أثناء إجياء المقابمة، واألموي الكي اجب كجنبها، وكم إجياء بوض الكمايان الومماة  إكباعهاالمقابالا، واألموي الكي اجب 
إا أن ه ه األخطاء كقل كدياجاًا حاث ككياكم الخبية لدى الفياق الماداني بتوية مطيدة، ا .  والنظياة خالل الدوية الكدياباة

 .ساما وأن فياق الومل الماداني اكألف من باحثان دا مان اقومون بإجياء الومل في كل دوية من دوياا المسح
 

 ةخالل زااي  السكناةعدم وجود األسية في الوحدة  جابة حاث شكما حالةوقد تاحب مجيااا المسح أخطاء عدم ااسك
ك لك بمغا  ،%12.2وقد بمغا نسبة عدم ااسكجابة اإلجمالاة . عمى من حااا عدم ااسكجابةالنسبة األ ةالباحثة المادانا
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لى إ ها الجهاز و لك اوود سياة الكي انفبالمقاينة مع المسوح األ نسبااً وهي نسبة منخفضة % 0.2نسبة حااا اليفض 
 .واضحة كون اسكماية المسح

 
 :جابةستمعدالت اال 5.0.4

أسية ( 3,963)أسية، منها ( 6,231)، وبمغ عدد األسي الكي كم اسكافاء بااناكها في فمسطانأسية ممثمة ( 8,040)كم اخكااي 
وقد جيى كودال األوزان عمى مسكوى طبقاا الكتمام لكودال كأثاي , سية في قطاع غزةأ (2,268)وفي الضفة الغيباة، 

 %.92.7وفي قطاع غزة % 77.6نسـب حااا اليفض وعدم الكجاوب، وبمغا نسبة الكجاوب في الضفة الغيباة 

 
 حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الشمو 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :االستجابة وعدم االستجابةمعادالت 

 x122%     مجموع حااا زاادة الشمول= نسبة أخطاء زاادة الشمول 
 عدد حااا الوانة األتماة                             

 =6.1%  
 

 x   122% مجموع حااا عدم ااسكجابة=  نسبة عدم ااسكجابة 
 الوانة التافاة                                

   =12.2% 

 

 (حااا زاادة الشمول) –الوانة األتماة = الوانة التافاة 
        نسبة عدم ااسكجابة -% 122= نسبة ااسكجابة 

 =20.2%    

 

 عدد الحاالت مو حاالت االستجابة وعدم االستجابة وزيادة الش

 6,231 (حااا ااسكجابة( األسي المككممة

  حاالت عدم االستجابة

 034 األسية مسافية

 703 ا أحد في الباا

 993 يفض الكواون

 42 لم اكوفي موموماا

 910 أخيى

 1,320 المجموع

  حاالت زيادة الشمو 

 77 وحدة غاي موجودة

 409 وحدة غاي مأهولة

 849 المجموع

 8,040 (حجم العينة الكلي ) المجموع 
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 :معالجة حاالت عدم االستجابة بتعدي  االوزان 



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

. 

 

 أن حيث

  wi  .iسية الوزن األولي قبل الكودال لا  :  
    g :ف ة الكودال حسب المحافظة و نوع الكجمع. 
    fg : موامل كودال الوزن حسب الف ةg. 

ng
wi   : مجموع األوزان في الف ةg  

 cgo
wi

.
 شمولوزان حااا زاادة مجموع أ:  

rg
wi    :وزان حااا ااسكجابةمجموع أ 
 باسكخدام الموادلة الكالاة(  'iw)  لاسيةلكل ف ة وفي النهااة نحتل عمى الوزن النها ي  fgاجاد إاكم 

fgiwiiw *'  
 

 مقارنة البيانات 0.4
، وقاعدة 0212قاعدة بااناا الكوداد الوام لمسكان والمساكن والمنشآا لوام المسح و  لقد كم إجياء المقايناا بان نكا   ه ا

والجدول يقم   .وقد لوحظ وجود اكساق بان ه ه النكا  ، 0212بااناا مسح مياقبة الظيوف ااجكماعاة وااقكتاداة لوام 
ي الحاتل عمى نسب النفا  وال   اوضح الكطو  0212-0212اوضح المقايناا عبي سالسل زمناة لاعوام ( 1)

 .وااسكخدام لوسا ل ككنولوجاا الموموماا وااكتااا
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Yearالسنة

2017*2018**2019

33.731.731.2Percentage of Households That Have Fixed Telephone Lineنسبة األسر التي لديها خط هاتف ثابت

96.696.597.3Percentage of Households That Have Mobile Phoneنسبة األسر التي لديها هاتف نقال خلوي

84.282.386.2Percentage of Households That Have Smart Phoneنسبة األسر التي لديها هاتف ذكي

43.136.933.2Percentage of Households That Have Computer (Desktop,laptop,tablet)(مكتبي ، محمول، لوحي)نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب 

51.764.579.6Percentage of Households That Have Internet Access at Homeنسبة األسر التي لديها امكانية النفاذ الى خدمة االنترنت في البيت

64.472.3Percentage of Individuals (18 years and Above) Who Use the Internet…الذين يستخدمون االنترنت   ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد 

88.690.1Percentage of Individuals (18 years and Above) Who Own Mobile Phone…الذين يمتلكون هاتف نقال خلوي ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد 

66.272.8Percentage of Individuals (18 years and Above) Who Own Smart Phone…الذين يمتلكون هاتف ذكي ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد 

Indicator is not available:..المؤشر ال يتوفر...: 

**:Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2020.  Database of Socio-

Economic Conditions Survey, 2018    

2019-2017المؤشرات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في فلسطين، : 1جدول 
Table 1: Main Selected Indicators for Information and Communications Technology in Palestine, 2017- 2019

*: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *:  
1967

2018قاعدة بيانات مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية  .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر**: 

 Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2020.  Database of the Poulation, Housing and:*2017قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت   .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر*: 

Establishments Census, 2017.

Indicatorالمؤشر 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

55.6

50.3

40.0

31.1

79.4

64.8

57.7

42.7

59.9

النسبة
Percentage

90.7

96.5

96.9

95.7

96.5

80.5

90.1

96.8

84.5

مخيمات

الضفة الغربية
شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية

South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Middle of West Bank

North of West Bank

West Bank

Palestine

Camps

Rural

Urban

Type of Locality

Gaza Strip

2019في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،  (راديو)نسبة األسر التي يتوفر لديها مذياع : 2جدول 
   Table 2: Percentage of Households That Have Radio in Palestine by Region and Type of       

Locality, 2019

North of West Bankشمال الضفة الغربية

Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

Palestineفلسطين

West Bankالضفة الغربية

Region \ Type of Localityنوع التجمع / المنطقة 

South of West Bank

Camps

Rural

Urban

فلسطين

جنوب الضفة الغربية
قطاع غزة

نوع التجمع 
حضر
ريف

Type of Locality

Gaza Strip

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها تلفزيون في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، : 3 جدول 
Table 3: Percentage of Households That Have Television in Palestine by Region and Type of 

Locality, 2019

Region \ Type of Localityنوع التجمع / المنطقة 

قطاع غزة

مخيمات

نوع التجمع 
حضر
ريف
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

91.4Maleذكور

84.8Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

88.4Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

91.6Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

 Qualification of Head of Householdالمؤهل العلمي لرب االسرة

85.7Noneال شيء

89.9Elementaryابتدائي

91.3Preparatoryاعدادي

91.8Secondaryثانوي

89.9Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

93.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Labour Force Status of Head of Householdالعالقة بقوة العمل لرب االسرة

94.0Employedيعمل 

83.2Unemployedال يعمل 

86.3Outside Labour Forceخارج القوى العاملة 

Household Sizeحجم األسرة

177.81

3-289.42-3

5-493.14-5

6+90.96+

Background Characteristics of Head of  

Household
الخصائص الخلفية لرب االسرة

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها تلفزيون في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لرب االسرة، : 4 جدول 
Table 4: Percentage of Households That Have Television in Palestine by Background 

Characteristics of Head of Household, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

خدمات ساتلية مباشرة الى المنزل
Direct-to-home satellite 

services

98.0Palestineفلسطين

97.1West Bankالضفة الغربية

98.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

97.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

96.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

99.9Gaza Stripقطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

98.4Urbanحضر

96.2Ruralريف

98.5Campsمخيمات

النسبة
Percentage

31.2

39.3

42.3

46.4

29.4

17.0

32.3

29.3

23.4

3.5

4.9

3.8

7.5

4.1

نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون متعدد القنوات في فلسطين حسب نوع الخدمة التلفزيونية متعددة القنوات : 5     جدول 
2019والمنطقة ونوع التجمع، 

Table 5: Percentage of Households That Have Multichannel Television in Palestine by 

Type of Multichannel Television Service, Region and Type of Locality, 2019

Region \ Type of Locality تلفزيون بروتوكول االنترنت

Internet-protocol TV

نوع التجمع/ المنطقة 

نوع الخدمة التلفزيونية متعددة القنوات
Type of Multichannel Television Service

4.6

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، : 6 جدول 
Table 6: Percentage of Households That Have Fixed Telephone Line in Palestine by 

Region and Type of Locality, 2019

2.5

0.5

3.4

نوع التجمع 

Palestine فلسطين
الضفة الغربية

Region \ Type of Locality نوع التجمع/ المنطقة 

حضر
ريف

مخيمات

West Bank

North of West Bank

Middle of West Bank

South of West Bank

Gaza Strip

Type of Locality

Urban

Rural

Camps

شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية

جنوب الضفة الغربية
قطاع غزة
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

31.2Maleذكور

31.4Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

39.6Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

27.6Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

 Qualificationالمؤهل العلمي 

19.7Noneال شيء

26.0Elementaryابتدائي

26.9Preparatoryاعدادي

32.8Secondaryثانوي

37.9Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

48.3Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

 Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل 

33.9Employedيعمل 

13.6Unemployedال يعمل 

31.4Outside Labour Forceخارج القوى العاملة 

Household Sizeحجم األسرة

125.81

3-232.62-3

5-430.54-5

6+31.66+

 Background Characteristics of Head ofالخصائص الخلفية لرب االسرة

Household

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لرب االسرة، : 7 جدول 
Table 7: Percentage of Households That Have Fixed Telephone Line in Palestine by 

Background Characteristics of Head of Household, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة

Percentage

97.3Palestineفلسطين

97.2West Bankالضفة الغربية

97.3North of West Bankشمال الضفة الغربية

95.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

98.9South of West Bankجنوب الضفة الغربية

97.3Gaza Stripقطاع غزة

Type of Locality نوع التجمع 

97.2Urbanحضر

97.5Ruralريف

97.7Campsمخيمات

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

98.5Maleذكور

87.9Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

93.4Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

98.9Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

Qualificationالمؤهل العلمي 

86.7Noneال شيء

96.3Elementaryابتدائي

98.8Preparatoryاعدادي

99.2Secondaryثانوي

99.7Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

100.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

 Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل 

99.4Employedيعمل

97.9Unemployedال يعمل

92.6Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

Household Sizeحجم األسرة

172.01

3-296.62-3

5-499.24-5

6+98.96+

 Background Characteristics of Head ofالخصائص الخلفية لرب االسرة

Household

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، : 8جدول 
Table 8: Percentage of Households That Have a Mobile Phone in Palestine by Region and 

Type of Locality, 2019

Region \ Type of Localityنوع التجمع / المنطقة 

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لرب االسرة، : 9جدول 
Table 9: Percentage of Households That Have Mobile Phone in Palestine by Background 

Characteristics of Head of Household, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

7.07.75.8One Individualفرد واحد

31.432.829.0Two Individualsفردين

15.416.214.1Three Individualsثالثة افراد

16.117.413.7Four Individualsاربعة افراد

30.025.937.3Five Individuals and aboveخمسة افراد فاكثر

100100100Totalالمجموع

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب عدد االفراد الذين يستخدمون الهاتف الخلوي النقال : 10جدول 
2019والمنطقة، 

Table 10: Percentage Distribution of Households That Have Mobile Phone in Palestine by the 

Number of Individuals Who Use Mobile Phone and Region, 2019

 Number of Individuals Who Useعدد االفراد الذين يستخدمون الهاتف الخلوي النقال

Mobile Phone 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 86.1Palestineفلسطين

85.2West Bankالضفة الغربية

90.5North of West Bankشمال الضفة الغربية

81.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

79.3South of West Bankجنوب الضفة الغربية

87.5Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

87.5Malesذكور

84.6Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1069.210-17

29-1893.718-29

39-3094.230-39

49-4091.140-49

59-5094.150-59

60+75.860+

Type of Localityنوع التجمع

87.3Urbanحضر

81.6Ruralريف

82.4Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 62.1Noneال شيء

76.4Elementaryابتدائي

90.6Preparatoryاعدادي

93.8Secondaryثانوي

93.9Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 96.3Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

2019الذين يستخدمون الهاتف الخلوي النقال في فلسطين حسب الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 11جدول 
 Table 11: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use Mobile Phone in Palestine 

by Background Characteristics, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 74.9Palestineفلسطين

81.6West Bankالضفة الغربية

83.8North of West Bankشمال الضفة الغربية

89.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

74.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

64.2Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

79.2Malesذكور

70.5Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1029.810-17

29-1890.518-29

39-3093.230-39

49-4091.740-49

59-5092.150-59

60+75.960+

Type of Localityنوع التجمع

74.8Urbanحضر

78.9Ruralريف

68.8Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 42.2Noneال شيء

52.0Elementaryابتدائي

79.1Preparatoryاعدادي

90.3Secondaryثانوي

95.2Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 97.2Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

2019الذين يمتلكون هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 12جدول 
 Table 12: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Own Mobile Phone in 

Palestine by Background Characteristics, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

خط نقال اخرخط نقال اسرائيليخط نقال فلسطيني 
 Palestinian 

Mobile Line 

Israeli Mobile 

Line 
Other Mobile Line

94.319.35.6Palestineفلسطين

91.428.88.3West Bankالضفة الغربية

96.915.30.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

81.056.132.2Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

92.724.40.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

100.00.30.2Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

94.921.25.2Malesذكور

93.517.16.1Femalesإناث

Type of Localityنوع التجمع

94.618.76.9Urbanحضر

90.527.40.5Ruralريف

98.38.73.5Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 92.222.97.8Noneال شيء

91.925.37.9Elementaryابتدائي

92.720.94.9Preparatoryاعدادي

95.318.36.5Secondaryثانوي

95.518.05.6Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 98.111.83.2Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Background Characteristics الخصائص الخلفية

الذين يمتلكون خط هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب نوع الخط والخصائص        ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 13        جدول 
2019الخلفية، 

Table 13: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Own Mobile Phone in Palestine 

by Type of Line and Background Characteristics, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

86.2Palestineفلسطين

90.8West Bankالضفة الغربية

89.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

88.7Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

94.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

78.2Gaza Stripقطاع غزة

Type of Locality نوع التجمع

85.9Urbanحضر

90.7Ruralريف

81.1Campsمخيمات

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

89.3Maleذكور

61.9Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

76.1Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

90.5Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

Qualificationالمؤهل العلمي 

60.4Noneال شيء

82.7Elementaryابتدائي

89.4Preparatoryاعدادي

90.5Secondaryثانوي

90.9Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

96.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل 

94.5Employedيعمل

77.7Unemployedال يعمل

71.9Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

Household Sizeحجم األسرة

133.71

3-280.42-3

5-491.84-5

6+90.66+

Background Characteristics of Head of 

Household
الخصائص الخلفية لرب االسرة

2019نسبة األسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، : 14جدول 
Table 14: Percentage of Households That One of its Members Has a Smart Phone in 

Palestine by Region and Type of Locality, 2019

2019نسبة األسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لرب االسرة، : 15جدول 
Table 15: Percentage of Households That One of its Members Has a Smart phone in 

Palestine by Background Characteristics of Head of Household, 2019

Region \ Type of Localityنوع التجمع/ المنطقة 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

20.311.737.8One lineخط واحد

34.334.533.8Two linesخطين

17.219.013.4Three linesثالثة خطوط

15.217.610.2Four linesاربعة خطوط

13.017.14.8Five lines and aboveخمسة خطوط فاكثر

100100100Totalالمجموع

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

12.710.816.6One Individualفرد واحد

34.136.429.5Two Individualsفردين

14.014.712.6Three Individualsثالثة افراد

15.916.514.7Four Individualsاربعة افراد

23.321.726.5Five Individuals and aboveخمسة افراد فاكثر

100100100Totalالمجموع

 Number of Individuals Who Useعدد االفراد الذين يستخدمون الهاتف الذكي

Smart Phone  

2019التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب عدد الخطوط والمنطقة، : 16جدول 
Table 16: Percentage Distribution of Households That One of its Members Has Smart Phone in 

Palestine by Number of Lines and Region, 2019

التوزيع النسبي لألسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب عدد األفراد الذين يستخدمون الهاتف : 17      جدول 
2019الذكي والمنطقة، 

 Table 17: Percentage Distribution of Households That One of its Members Has Smart Phone 

in Palestine by the Number of Individuals Who Use Smart Phone and Region, 2019

 Number of Smart Phone Linesعدد خطوط الهاتف الذكي
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 61.7Palestineفلسطين

71.8West Bankالضفة الغربية

72.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

78.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

66.6South of West Bankجنوب الضفة الغربية

45.7Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

62.4Malesذكور

60.9Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1028.810-17

29-1882.918-29

39-3076.830-39

49-4073.840-49

59-5060.750-59

60+32.760+

Type of Localityنوع التجمع

61.2Urbanحضر

69.5Ruralريف

51.7Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 21.7Noneال شيء

37.6Elementaryابتدائي

64.9Preparatoryاعدادي

80.6Secondaryثانوي

83.3Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 88.7Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

2019الذين يمتلكون هاتف ذكي في فلسطين حسب الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 18جدول 
 Table 18: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Own Smart Phone in 

Palestine by Background Characteristics, 2019
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النسبة
Percentage

33.2

35.7

35.1

40.7

32.1

28.7

33.6

33.7

27.6

نوع الحاسوب
حاسوب لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي
DesktopLaptopTablet

8.022.013.2Palestineفلسطين

10.424.313.1West Bankالضفة الغربية

9.224.810.7North of West Bankشمال الضفة الغربية

10.330.419.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

11.818.210.3South of West Bankجنوب الضفة الغربية

3.918.113.2Gaza Stripقطاع غزة

Type of Locality نوع التجمع

8.022.313.5Urbanحضر

8.823.112.6Ruralريف

6.517.511.4Campsمخيمات

2019في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،  (مكتبي أو محمول أو لوحي)نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب : 19جدول 
Table 19: Percentage of Households That Have Computer (Desktop or Laptop or Tablet) in 

Palestine by Region and Type of Locality, 2019

2019نسبة االسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في فلسطين حسب نوع الحاسوب والمنطقة ونوع التجمع، : 20جدول 
Table 20: Percentage of Households That Have Computer in Palestine by Type of Computer, 

Region and Type of Locality, 2019

نوع التجمع/ المنطقة 
Type of copmuter

Region \ Type of Locality 

مخيمات

فلسطين
الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية

جنوب الضفة الغربية

Camps

 Region \ Type of Localityنوع التجمع/ المنطقة 

 نوع التجمع 
حضر
ريف

Palestine

West Bank

North of West Bank

Middle of West Bank

قطاع غزة
South of West Bank

Gaza Strip

 Type of Locality

Urban

Rural
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

34.9Maleذكور

19.2Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

25.7Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

36.3Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

 Qualificationالمؤهل العلمي 

12.1Noneال شيء

23.2Elementaryابتدائي

27.3Preparatoryاعدادي

36.4Secondaryثانوي

40.1Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

63.1Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

 Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل 

40.9Employedيعمل 

20.1Unemployedال يعمل 

21.5Outside Labour Forceخارج القوى العاملة 

Household Sizeحجم األسرة

15.91

3-222.42-3

5-433.94-5

6+40.96+

 Background Characteristics of Head ofالخصائص الخلفية لرب االسرة

Household

في فلسطين حسب الخصائص الخلفية          (مكتبي أو محمول أو لوحي)نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب : 21         جدول 
2019لرب االسرة، 

Table 21: Percentage of Households That Have Computer (Desktop or Laptop or Tablet) in 

Palestine by Background Characteristics of Head of Household, 2019
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النسبة
Percentage

26.0Palestineفلسطين

24.8West Bankالضفة الغربية

23.9North of West Bankشمال الضفة الغربية

35.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

18.8South of West Bankجنوب الضفة الغربية

27.8Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

26.8Malesذكور

25.0Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1038.810-17

29-1827.818-29

39-3021.430-39

49-4021.140-49

59-5013.950-59

60+5.660+

Type of Localityنوع التجمع

27.0Urbanحضر

20.8Ruralريف

25.8Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 18.5Noneال شيء

21.3Elementaryابتدائي

20.1Preparatoryاعدادي

29.9Secondaryثانوي

31.3Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 45.3Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

2019الذين يستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب الخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 22جدول 
       Table 22: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use Computer in 

Palestine by Background Characteristics, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

نوع الحاسوب
حاسوب لوحيحاسوب محمولحاسوب مكتبي
DesktopLaptopTablet

10.715.66.9Palestineفلسطين

10.616.06.2West Bankالضفة الغربية

9.116.73.6North of West Bankشمال الضفة الغربية

13.325.416.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

10.58.92.5South of West Bankجنوب الضفة الغربية

10.915.07.9Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

11.815.76.6Malesذكور

9.615.47.1Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1020.515.515.010-17

29-188.221.64.318-29

39-308.015.25.330-39

49-408.513.64.740-49

59-506.68.42.650-59

60+1.83.41.360+

Type of Localityنوع التجمع

11.316.57.3Urbanحضر

7.712.34.4Ruralريف

10.712.87.5Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 9.45.09.4Noneال شيء

12.17.19.2Elementaryابتدائي

8.811.56.4Preparatoryاعدادي

9.322.15.1Secondaryثانوي

9.024.33.1Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 16.834.46.5Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Type of Computer 

2019الذين يستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب نوع الحاسوب والخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)نسبة االفراد : 23جدول 
Table 23: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use Computer in Palestine 

by Type of Computer and Background Characteristics, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

61.668.352.2Copying or moving a file or folderنسخ أو نقل ملف أو مجلد

57.261.052.0Using copy and paste tools to duplicate or move information within a documentاستخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات داخل المستند

45.349.838.8Transferring files between a computer and other devicesنقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

43.651.432.5Sending e-mails with attached files (e.g. document, picture, video)(مثل المستندات والصور والفيديو)ارسال رسائل البريد االلكتروني مع الملفات المرفقة 

29.433.124.0Using basic arithmetic formulas in a spreadsheetاستخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات

27.231.820.8Connecting and installing new devices (e.g. a modem, camera, printer)(مثل مودم أو كاميرا أو طابعة)توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها 

بما في ذلك )إنشاء عروض تقديمية الكترونية باستخدام برنامج العروض التقديمية 
(الصور أو الصوت أو الفيديو أو األشكال

23.227.517.1
Creating electronic presentations with presentation software (including text, 

images, sound, video or charts)

18.018.317.5Finding, downloading, installing and configuring softwareالبحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

10.713.07.4Writing a computer program using a specialized programming languageكتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة

Malesذكور

61.166.253.7Copying or moving a file or folderنسخ أو نقل ملف أو مجلد

57.361.251.8Using copy and paste tools to duplicate or move information within a documentاستخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات داخل المستند

49.154.042.0Transferring files between a computer and other devicesنقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

مثل المستندات والصور )ارسال رسائل البريد االلكتروني مع الملفات المرفقة 

(والفيديو
49.556.938.9Sending e-mails with attached files (e.g. document, picture, video)

33.137.127.4Using basic arithmetic formulas in a spreadsheetاستخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات

31.436.024.9Connecting and installing new devices (e.g. a modem, camera, printer)(مثل مودم أو كاميرا أو طابعة)توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها 

بما في ذلك )إنشاء عروض تقديمية الكترونية باستخدام برنامج العروض التقديمية 

(الصور أو الصوت أو الفيديو أو األشكال
23.126.018.8

Creating electronic presentations with presentation software (including text, 

images, sound, video or charts)

19.519.120.0Finding, downloading, installing and configuring softwareالبحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

10.812.18.9Writing a computer program using a specialized programming languageكتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة

Sex and Type of Skillالجنس ونوع المهارة 

2019الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الذين يستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب الجنس ونوع المهارة والمنطقة،  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 24جدول 
Table 24: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Have Information and Communication Technology Skills Who Use Computer in 

Palestine by Sex, Type of Skill and Region, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

2019الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الذين يستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب الجنس ونوع المهارة والمنطقة،  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : تابع-24 جدول 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Femalesاناث

62.270.650.5Copying or moving a file or folderنسخ أو نقل ملف أو مجلد

57.260.752.2Using copy and paste tools to duplicate or move information within a documentاستخدام أدوات النسخ واللصق لتكرار أو نقل المعلومات داخل المستند

41.145.235.4Transferring files between a computer and other devicesنقل الملفات بين الكمبيوتر واألجهزة األخرى

37.045.225.7Sending e-mails with attached files (e.g. document, picture, video)(مثل المستندات والصور والفيديو)ارسال رسائل البريد االلكتروني مع الملفات المرفقة 

25.228.720.3Using basic arithmetic formulas in a spreadsheetاستخدام الصيغ الحسابية األساسية في جدول البيانات

22.627.216.3Connecting and installing new devices (e.g. a modem, camera, printer)(مثل مودم أو كاميرا أو طابعة)توصيل أجهزة جديدة وتثبيتها 

بما في ذلك الصور أو )إنشاء عروض تقديمية الكترونية باستخدام برنامج العروض التقديمية 
(الصوت أو  الفيديو أو األشكال

23.429.215.3
Creating electronic presentations with presentation software (including text, 

images, sound, video or charts)

16.417.514.8Finding, downloading, installing and configuring softwareالبحث عن البرامج وتنزيلها وتثبيتها وتكوينها

10.613.95.9Writing a computer program using a specialized programming languageكتابة برنامج كمبيوتر باستخدام لغة برمجة متخصصة

Sex and Type of Skill  الجنس ونوع المهارة

Table 24-Cont: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Have Information and Communication Technology Skills Who Use Computer in 

Palestine by Sex, Type of Skill and Region, 2019
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

نسخ أو نقل ملف أو 
مجلد

استخدام أدوات النسخ 
واللصق لتكرار أو نقل 
المعلومات داخل المستند

نقل الملفات بين 
الكمبيوتر واألجهزة 

األخرى

ارسال رسائل البريد 
االلكتروني مع 
الملفات المرفقة

استخدام الصيغ 
الحسابية األساسية في 

جدول البيانات

توصيل أجهزة جديدة 
وتثبيتها

إنشاء عروض تقديمية 
الكترونية باستخدام 
برنامج العروض 

البحث عن البرامج 
وتنزيلها وتثبيتها 

وتكوينها

كتابة برنامج كمبيوتر 
باستخدام لغة برمجة 

متخصصة

Copying or 

moving a file or 

folder

Using copy and 

paste tools to 

duplicate or move 

information within a 

document

Transferring 

files between a 

computer and 

other devices

Sending e-

mails with 

attached files 

Using basic 

arithmetic 

formulas in a 

spreadsheet

Connecting and 

installing new 

devices 

Creating 

electronic 

presentations 

with 

presentation 

software 

Finding, 

downloading, 

installing and 

configuring 

software

 Writing a 

computer 

program using a 

specialized 

programming 

language

Age Groupفئات العمر

17-1046.241.229.817.818.413.913.38.34.210-17

29-1871.868.556.759.035.132.132.224.316.418-29

39-3072.468.057.959.840.341.329.528.517.130-39

49-4070.165.347.258.235.735.922.822.310.340-49

59-5070.464.652.561.934.438.526.014.55.750-59

60+{47.3}{42.8}{36.2}{57.0}21.5{33.3}13.69.28.160+

Qualificationالمؤهل العلمي

24.718.410.39.97.29.75.38.52.1Noneال شيء

37.838.518.419.114.913.412.88.94.9Elementaryابتدائي 

56.651.541.835.625.220.218.613.58.4Preparatoryاعدادي

74.969.055.953.640.135.230.122.318.0Secondaryثانوي

29.127.826.431.910.4Intermediate Diploma{63.8}{62.8}{64.7}70.7دبلوم متوسط

81.476.865.465.542.043.134.524.613.5Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل

77.272.263.066.444.344.530.725.114.3Employedيعمل 

58.059.551.752.016.117.123.122.36.0Unemployedال يعمل 

53.748.935.230.423.119.319.313.89.3Outside Labour Forceخارج القوى العاملة 

 { } :Coefficient of Variation is high التباين عالي: { }

 Backgroundالخصائص الخلفية

Characteristics

2019الذين تتوفر لديهم مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من الذين يستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب الخصائص الخلفية،  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 25 جدول 
Table 25: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Have Information and Communication Technology Skills Who Use Computer in Palestine by 

Background Characteristics, 2019

ICT Skillsمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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النسبة

Percentage

79.6Palestineفلسطين

83.5West Bankالضفة الغربية

85.1North of West Bankشمال الضفة الغربية

82.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

82.8South of West Bankجنوب الضفة الغربية

72.7Gaza Stripقطاع غزة

Type of Locality نوع التجمع

79.8Urbanحضر

80.9Ruralريف

74.5Campsمخيمات

النسبة
Percentage

Sex of Head of Householdجنس رب االسرة 

82.7Maleذكور

54.7Femaleاناث

Household compositionتركيب االسرة

69.8Household without children under 15 years old سنة15االسرة ليس لديها اطفال اقل من 

83.7Household with children under 15 years old سنة15االسرة لديها اطفال اقل من 

 Qualificationالمؤهل العلمي 

50.1Noneال شيء

73.2Elementaryابتدائي 

81.7Preparatoryاعدادي

85.1Secondaryثانوي

87.8Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

94.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

  Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل 

88.9Employedيعمل 

68.8Unemployedال يعمل 

63.9Outside Labour Forceخارج القوى العاملة 

Household Sizeحجم األسرة

127.21

3-273.32-3

5-485.84-5

6+83.66+

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب الخصائص الخلفية لرب االسرة، : 27جدول 
Table 27: Percentage of Households That Have Internet Service at Home in Palestine by 

Background Characteristics of Head of Household, 2019

Background Characteristics of Head of 

Household 
الخصائص الخلفية لرب األسرة

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، : 26جدول 
Table 26: Percentage of Households That Have Internet Service at Home in Palestine by 

Region and Type of Locality, 2019

Region \ Type of Localityنوع التجمع/ المنطقة 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

خط النفاذ )شبكة االتصاالت الثابتة الفلسطينية 
DSL) ومزودين االنترنت المحليين

32.237.920.5

Palestinian Fixed Telecommunication 

Network (access DSL line) and local 

internet providers

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

-*35.4-

Third-generation mobile phone 

network (3G) residents of the West 

Bank

سكان قطاع  (2G)شبكة الجيل الثاني للهاتف النقال 
غزة

--**12.0

Second-generation network for 

mobile phone (2G) residents of Gaza 

Strip

 Wifiشبكات االنترنت الالسلكية عبر تقنية 
والميكرويف

21.87.550.4
Wireless Internet networks via Wifi 

technology and microwave

19.616.725.5 مشاركة االنترنت من االهل والجيران
Internet sharing from parents and 

neighbors

شرائح االنترنت  )شركات الخلوي االسرائيلي 
(االسرائيلية

22.733.90.1
Israeli cellular companies (SIM card  

of Israeli internet)

4.26.30.0Israeli Internet Companies شركات االنترنت االسرائيلي

Not Applicable :-ال ينطبق-: 

Applicable to the West Bank :*تنطبق على الضفة الغربية*: 

Applicable to Gaza Strip :**تنطبق على قطاع غزة**: 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

62.566.858.1(غير مفيدة، غير مثيرة لالهتمام)ال حاجة لالنترنت 
Do not need the Internet (not useful, 

not interesting)

6.38.34.1Have access to the Internet elsewhere لديها نفاذ لالنترنت من مكان اخر

االفتقار الى الثقة والمعرفة او المهارات الالزمة 
الستخدام االنترنت

32.837.827.4
Lack of confidence, knowledge or 

skills to use the Internet

  57.940.976.0High cost of the equipment تكاليف المعدات عالية جدا

59.042.077.1High Cost of the serviceتكاليف تشغيل الخدمة عالية جدا

13.09.017.2Privacy or security concernsالخصوصية والهواجس االمنية

2.11.62.5خدمة االنترنت غير متوفرة في المنطقة
Internet service is not available in the 

area

خدمة االنترنت متوفرة في المنطقة ولكن ال تتوافق 
مع االحتياجات المنزلية مثل الجودة والسرعة

10.02.018.5

Internet service is available  in the 

area but it does not correspond to 

household needs (e.g. quality, speed)

12.57.717.5اسباب ثقافية مثل التعرض لمحتوى ضار
Cultural reasons (e.g. exposure to 

harmful content)

0.90.11.7No electricity in the house ال يوجد كهرباء في البيت

 Reason for not Having Internetسبب عدم توفر االنترنت

Table 29: Percentage of Households without Internet Service at Home in Palestine by Reason 

for not Having Internet and Region, 2019

نسبة االسر التي يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب مصدر وطريقة الحصول على خدمة االنترنت       : 28       جدول 
2019  والمنطقة، 

Table 28: Percentage of Households That Have Internet Service at Home in Palestine by Source 

and Type of Access Service and Region, 2019

نسبة االسر التي ال يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب السبب الذي يحول دون توفر خدمة االنترنت  : 29جدول 
2019والمنطقة، 

 Source and Type of Internet Accessمصدر وطريقة الحصول على خدمة االنترنت

Service 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 70.6Palestineفلسطين

74.1West Bankالضفة الغربية

79.3North of West Bankشمال الضفة الغربية

77.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

65.7South of West Bankجنوب الضفة الغربية

65.2Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

72.3Malesذكور

68.9Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1065.710-17

29-1885.918-29

39-3079.630-39

49-4068.540-49

59-5055.050-59

60+23.660+

Type of Localityنوع التجمع

71.3Urbanحضر

69.7Ruralريف

65.4Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 35.3Noneال شيء

56.4Elementaryابتدائي

72.5Preparatoryاعدادي

84.2Secondaryثانوي

84.4Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 92.6Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الذين يستخدمون االنترنت في فلسطين حسب الخصائص       ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 30       جدول 
2019الخلفية، 

 Table 30: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet 

in Palestine by Background Characteristics, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

الجنس
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

Palestineفلسطين

95.995.796.1Smart Phoneالهاتف الذكي

 9.99.510.3Tabletالحاسوب اللوحي

22.124.119.8Computer (Laptop or Desktop)(حاسوب محمول او حاسوب مكتبي)الحاسوب 

اجهزة اللعب المحمولة، , مثل الساعات الذكية، مشغل الوسائط)اجهزة اخرى 
(التلفزيون الرقمي

1.72.01.4
Other devices (such as smart watches, media player, 

portable games machine, digital TV)

West Bankالضفة الغربية

98.098.197.9Smart Phoneالهاتف الذكي

 8.99.28.7Tabletالحاسوب اللوحي

21.422.420.4Computer (Laptop or Desktop)(حاسوب محمول او  حاسوب مكتبي)الحاسوب 

اجهزة اللعب المحمولة، , مثل الساعات الذكية، مشغل الوسائط)اجهزة اخرى 
(التلفزيون الرقمي

2.22.61.9
Other devices (such as smart watches, media player, 

portable games machine, digital TV)

Gaza Stripقطاع غزة

92.091.192.9Smart Phoneالهاتف الذكي

 11.610.213.1Tabletالحاسوب اللوحي

23.227.318.9Computer (Laptop or Desktop)(حاسوب محمول او  حاسوب مكتبي)الحاسوب 

اجهزة اللعب المحمولة، , مثل الساعات الذكية، مشغل الوسائط )اجهزة اخرى 
(التلفزيون الرقمي

0.81.00.6
Other devices (such as smart watches, media player, 

portable games machine, digital TV)

Sex

Region and Type of Device المنطقة ونوع الجهاز 

Table 31: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet in Palestine by Region, Type of Device and Sex, 2019

2019الذين يستخدمون االنترنت في فلسطين حسب المنطقة ونوع الجهاز المستخدم والجنس،  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 31جدول 

 62



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Type of Deviceنوع الجهاز

الحاسوب اللوحيالهاتف الذكي
حاسوب محمول )الحاسوب 

(أو مكتبي
*اجهزة اخرى

Smart PhoneTablet 
Computer (Laptop 

or Desktop)
Other devices*

Age Groupفئات العمر

17-1090.520.525.32.110-17

29-1898.05.623.62.018-29

39-3097.87.219.41.430-39

49-4096.88.319.51.540-49

59-5096.97.017.11.450-59

60+93.18.413.00.260+

95.99.922.11.7Totalالمجموع 

Qualificationالمؤهل العلمي

89.723.319.13.0Noneال شيء

92.714.813.40.7Elementaryابتدائي

96.87.915.81.8Preparatoryاعدادي

97.86.224.81.6Secondaryثانوي

97.65.928.02.4Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

95.911.036.72.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

95.99.922.01.7Totalالمجموع 

Labour Force Statusالعالقة بقوة العمل

98.47.326.71.5Employedيعمل

97.74.018.90.1Unemployedال يعمل

94.112.519.92.2Outside Labour Forceخارج القوى العاملة

95.99.922.01.7Totalالمجموع 

*:Other Devices: such as smart watches, digital TV, ..etc)

         Table 32: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet in Palestine by Type of Device 

and Background Characteristics, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية

2019الذين يستخدمون االنترنت في فلسطين حسب نوع الجهاز المستخدم والخصائص الخلفية،  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 32جدول 

(الخ...مثل الساعات الذكية، التلفزيون الرقمي، : أجهزة أخرى* 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest Bank Gaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

 97.198.993.8Homeالبيت

 20.024.911.3Work العمل

 9.811.66.7School, Universityالمدرسة، الجامعة

 40.142.635.5Friends and relatives houseمنزل األصدقاء واألقارب

8.68.58.7Commercial Internet access facility (paid)(برسوم)مرفق تجاري للنفاذ الى االنترنت 

9.910.48.9Community Internet access facility (free)(مجانا)مكان عام للنفاذ الى االنترنت 

21.228.97.4In mobilityاثناء التنقل

0.60.90.1Other Placeمكان آخر

Malesذكور

 96.998.993.3Homeالبيت

 31.138.717.0Work العمل

 8.29.45.8School, Universityالمدرسة، الجامعة

 38.039.635.0Friends and relatives houseمنزل األصدقاء واألقارب

13.211.616.0Commercial Internet access facility (paid)(برسوم)مرفق تجاري للنفاذ الى االنترنت 

12.413.310.9Community Internet access facility (free)(مجانا)مكان عام للنفاذ الى االنترنت 

26.735.011.4In mobilityاثناء التنقل

0.81.10.1Other Placeمكان آخر

Femalesإناث

 97.298.994.3Homeالبيت

 8.19.75.2Work العمل

 11.613.97.6School, Universityالمدرسة، الجامعة

 42.345.936.1Friends and relatives houseمنزل األصدقاء واألقارب

3.65.11.1Commercial Internet access facility (paid)(برسوم)مرفق تجاري للنفاذ الى االنترنت 

7.17.36.9Community Internet access facility (free)(مجانا)مكان عام للنفاذ الى االنترنت 

15.322.23.2In mobilityاثناء التنقل

0.50.70.1Other Placeمكان آخر

2019الذين يستخدمون االنترنت في فلسطين حسب مكان االستخدام والجنس والمنطقة،  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 33جدول 
Table 33: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use Internet in Palestine by 

Place of Use, Sex and Region, 2019

Place of Use and Sex مكان االستخدام والجنس
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

عدد مرات استخدام االنترنت
المجموعاقل من مرة في االسبوعمرة واحدة في االسبوع على االقل ولكن ليس يوميامرة في اليوم على االقل

At least once a dayAt least once a week but not every dayLess than once a weekTotal

80.515.83.7100Palestineفلسطين

91.18.20.7100West Bankالضفة الغربية

61.629.49.0100Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

82.814.52.7100Malesذكور

78.117.24.7100Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1066.928.15.010010-17

29-1885.411.43.310018-29

39-3083.412.14.510030-39

49-4084.013.62.410040-49

59-5085.312.91.810050-59

60+87.310.52.110060+

Type of Localityنوع التجمع

79.017.04.0100Urbanحضر

92.26.61.2100Ruralريف

74.220.75.1100Campsمخيمات

2019الذين يستخدمون االنترنت في فلسطين حسب عدد مرات استخدام االنترنت والخصائص الخلفية،  ( سنوات فاكثر10)التوزيع النسبي لالفراد : 34جدول 
       Table 34: Percentage Distribution of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet in Palestine by Frequency of Internet Use 

and Background Characteristics, 2019

الخصائص الخلفية
Frequency of Internet Use 

Background Characteristics
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 86.2Palestineفلسطين

90.0West Bankالضفة الغربية

89.1North of West Bankشمال الضفة الغربية

91.7Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

89.9South of West Bankجنوب الضفة الغربية

79.4Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

88.3Malesذكور

83.9Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

17-1064.410-17

29-1894.218-29

39-3094.530-39

49-4090.340-49

59-5087.950-59

60+86.860+

Type of Localityنوع التجمع

86.0Urbanحضر

88.4Ruralريف

83.8Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 47.2Noneال شيء

73.6Elementaryابتدائي

87.9Preparatoryاعدادي

93.7Secondaryثانوي

93.3Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 95.0Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي او المهني في فلسطين ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 35جدول 
2019 حسب الخصائص الخلفية، 

Table 35: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Social Media or 

Professional Networks in Palestine by Background Characteristics, 2019

Background Characteristicsالخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

الجنس
إناثذكوركال الجنسين

Both sexesMalesFemales

48.348.648.0Getting information about goods or servicesالحصول على معلومات عن السلع والخدمات 

55.048.562.0Seeking health information (on injury, disease, nutrition etc.)(اإلصابات واألمراض والتغذية)الحصول على معلومات تتعلق بالصحة  

4.34.14.6Making an appointment with a health practitioner via a websiteتحديد موعد مع طبيب عبر موقع الكتروني  

15.917.614.0Getting information from general government organizationsالحصول على معلومات من المؤسسات الحكومية العامة 

9.110.97.2Interacting with general government organizationsالمعامالت مع المؤسسات الحكومية العامة

33.135.030.9Sending or receiving e-mailإرسال واستقبال بريد الكتروني 

 75.676.374.7Telephoning over the Internet/VoIPاالتصال الهاتفي عبر االنترنت

22.727.217.9Accessing chat sites, blogs, newsgroups or online discussionsالدخول إلى موقع الدردشة والمدونات 

3.24.02.3Using services related to travel or travel-related accommodationاستخدام الخدمات المتصلة بالسفر أو اإلقامة المتعلقة بالسفر 

2.93.81.9Internet bankingالمعامالت المصرفية عبر االنترنت 

1.41.71.0Doing a formal online course (in any subject)القيام بدورة رسمية في أي موضوع عبر االنترنت 

 15.014.415.6Consulting wikis (Wikipedia etc.), online encyclopaedias  for formal learningاالطالع على موقع الويكي أو الموسوعات االلكترونيةألغراض التعلم الرسمي 

purposes

15.517.912.9Listening to web radio (either paid or free of charge)(سواء باجر او مجانا)االستماع للراديو عبر شبكة االنترنت   

25.827.424.2Watching web television (either paid or free of charge)(سواء باجر او مجانا)مشاهدة التلفزيون عبر شبكة االنترنت  

 55.259.151.0Downloading images, movies, videos or music; playing or downloading gamesتنزيل صور أو أفالم أو تسجيالت فيديوية أو موسيقى أو العاب 

 36.744.728.0Downloading software or applicationsتنزيل العاب أو برمجيات 

 15.916.515.4Reading or downloading online newspapers or magazines, electronic booksقراءة أو تنزيل جرائد أو مجالت على الخط أو كتب الكترونية 

 9.38.710.0Looking for a job or sending/submitting a job applicationتقديم طلب وظيفة/البحث عن عمل أو إرسال

2.73.12.4Participating in professional networks (e.g. LinkedIn)(مثل لينكد ان)المشاركة في الشبكات المهنية  

دارة الصفحة االلكترونية الشخصية   17.519.115.8Managing personal / own homepage Uploading self / user-created content to aالخاصة/ تنزيل المحتوى الذاتي وا 

website to be shared 

1.92.31.5Blogging: maintaining or adding contents to a blogصيانة المدونة أو إضافة محتوى إليها: التدوين 

 8.610.86.3Posting opinions on civic or political issues via websitesنشر أراء حول قضايا مدنية أو سياسية عبر مواقع الكترونية 

8.611.45.6Taking part in online consultations or votingالمشاركة في المشاورات أو التصويت على الخط

14.714.914.6استخدام مساحة التخزين على االنترنت لحفظ الوثائق أو الصور أو الموسيقى 
Using storage space on the Internet to save documents, pictures, music

 4.75.04.4Using software run over the Internet for editing text documents, spreadsheets orاستخدام البرمجيات المشغلة عبر االنترنت لتحرير الوثائق النصية او جداول البيانات او العروض التوضيحية

presentations

2019, الذين يستخدمون اإلنترنت في فلسطين حسب الجنس وغرض االستخدام ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 36جدول 
Table 36: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet in Palestine by Sex and Purpose of Use, 2019

Purpose of Useغرض االستخدام

Sex

 67



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

النسبة
Percentage

 8.1Palestineفلسطين

9.4West Bankالضفة الغربية

5.5Gaza Stripقطاع غزة

Sexالجنس

7.3Malesذكور

8.9Femalesإناث

Age Groupفئات العمر

29-188.718-29

39-308.530-39

49-407.740-49

59-506.550-59

60+1.360+

Type of Localityنوع التجمع

8.1Urbanحضر

8.5Ruralريف

6.3Campsمخيمات

Qualificationالمؤهل العلمي

 7.4Noneال شيء

4.5Elementaryابتدائي

6.0Preparatoryاعدادي

7.8Secondaryثانوي

13.1Intermediate Diplomaدبلوم متوسط

 10.7Bachelor and aboveبكالوريوس فأعلى

الذين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر االنترنت في فلسطين حسب الخصائص  ( سنة فاكثر18)نسبة األفراد : 37جدول 
2019الخلفية، 

Table 37: Percentage of Individuals (18 Years and Above) Who Purchased Goods 

or Services Online in Palestine by Background Characteristics, 2019

Background Characteristics الخصائص الخلفية
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

5.04.08.1Books, magazines or newspapersالكتب أو المجالت أو الصحف 

63.274.725.9Clothing, footwear, sporting goods or accessoriesالمالبس أو األحذية أو المالبس الرياضية أو اإلكسسوارات 

10.17.817.5Computer equipment or parts (including peripheral equipment)(ما في ذلك األجهزة الطرفية)معدات الحاسوب أو أجزاء منها 

2.92.24.9Computer or video gamesالحواسيب أو ألعاب الفيديو 

تشمل التحسينات والتطبيقات غير المجانية؛ باستثناء  )برمجيات الحواسيب  
(األلعاب

3.73.15.8Computer software (includes upgrades and paid apps not games)

Cosmetics 21.622.419.1مستحضرات التجميل 

6.03.713.2Food, groceries, alcohol or tobaccoاألغذية ومواد البقالة والكحوليات والتبغ

مثاًل األثاث، واأللعاب، وما إلى ذلك؛ باستثناء المنتجات )السلع المنزلية  
(اإللكترونية االستهالكية

20.219.821.6
Household goods (e.g. furniture, toys, etc. excluding consumer 

electronics)

3.84.32.5ICT services (excluding software)(باستثناء البرمجيات)خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  

2.92.15.4Medicineاألدوية 

0.40.60.0Movies, short films or imagesاألفالم أو األفالم القصيرة أو الصور 

1.00.72.2Photographic, telecommunications or optical equipmentأجهزة التصوير الفوتوغرافي واالتصاالت والمعدات البصرية

الرياضة والمسرح والحفالت الموسيقية وما (البطاقات والحجز لألحداث الترفيهية  
(إلى ذلك

3.52.76.3
Tickets or bookings for entertainment events (sports, theatre, 

concerts, etc.) 

بطاقات السفر واإلقامة في الفنادق وتأجير السيارات وخدمات النقل )ترتيبات السفر  
4.14.14.1.(وما إلى ذلك

Travel products (travel tickets, accommodation, vehicle hire, 

transport services etc.).

7.66.810.3Otherأخرى 

.Means no enough observations :(..).تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات: (..)

Type of Good and Service Purchasedنوع السلعة او الخدمة المشتراه

Table 38: Percentage of Individuals (18 Years and Above) Who Purchased Goods or Services Online in Palestine by Type of Good and 

Service Purchased and Region, 2019

2019الذين قاموا بشراء سلع او خدمات عبر االنترنت في فلسطين حسب نوع السلعة او الخدمة المشتراه والمنطقة،  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 38جدول 
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PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

86.587.483.6Cash on deliveryالدفع النقدي عند االستالم

15.217.19.1Credit card onlineبطاقة ائتمان عبر االنترنت

 بطاقة الخصم المباشر او التحويل المصرفي 
االلكتروني عبر االنترنت

7.58.93.1
Debit card or electronic bank transfer 

online

حساب موصول برقم ) الحساب المالي المتنقل 
(الهاتف المحمول

1.92.5-
Mobile money account (account 

connected to the mobile number)

3.73.64.2Online payment service ( PayPal)( PayPal) خدمات الدفع عبر االنترنت 

.تعني ان القيمة تساوي صفر (-)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

التسليم مباشرة إلى المشتري باستخدام خدمات 
البريد العادية

51.154.240.9

Delivery directly to the buyer using 

regular postal services or other forms of 

delivery

 تسليم المشتريات في نقاط البيع أو نقاط تقديم 
الخدمات

50.449.752.8
Picked up from point of sale or service 

point 

التسليم االلكتروني عن / التسليم عبر االنترنت 
طريق التنزيل من موقع الكتروني أو من خالل 

مثل عمليات )تطبيق أو برمجة أو جهاز أخر
(الشراء عبر التطبيقات

2.30.77.8

Online / electronic delivery by 

downloading from a website or through 

an application, software or other device 

(e.g. in-app purchases)

Method of Deliveryطريقة التسليم

2019الذين قاموا بشراء سلع او خدمات عبر االنترنت في فلسطين حسب طريقة الدفع والمنطقة،  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 39جدول 

الذين قاموا بشراء سلع او خدمات عبر االنترنت في فلسطين حسب طريقة التسليم         ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 40        جدول 
2019والمنطقة، 

(-) Mean that the value equal zero.

Method of Paymentطريقة الدفع

Table 40: Percentage of Individuals (18 Years and Above) Who Purchased Goods or Services 

Online in Palestine by Method of Delivery and Region, 2019

Table 39: Percentage of Individuals (18 Years and Above) Who Purchased Goods or Services 

Online in Palestine by Method of Payment and Region, 2019
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

Both Sexesكال الجنسين

75.279.367.9Not interestedعدم االهتمام

Prefer to shop in person 73.773.274.7 تفضيل التسوق شخصيا

17.919.714.5Security concerns (e.g. about giving debit or credit card details)مثال اإلفصاح عن تفاصيل بطاقة الخصم المباشر أو االئتمان )أسباب أمنية 

23.726.518.6Privacy concerns (e.g. about giving personal details)(مثال اإلفصاح عن تفاصيل شخصية) أسباب متعلقة بالخصوصية 

21.422.818.7Technical concerns (e.g. about websites, payment or delivery)(مثال بشان المواقع االلكترونية أو الدفع أو التسليم)أسباب تقنية 

رجاعها)أسباب متعلقة بالثقة  44.048.236.3(مثال بشأن الضمانات، وتلقي المنتجات وا 
Trust concerns (e.g. about warranties, receiving or returning products)

33.237.226.1Lack of confidence, knowledge or skillsانعدام الثقة أو المعرفة أو المهارات

Malesذكور

77.381.370.0Not interestedعدم االهتمام

67.065.769.4Prefer to shop in person تفضيل التسوق شخصيا

18.319.016.9Security concerns (e.g. about giving debit or credit card details)مثال اإلفصاح عن تفاصيل بطاقة الخصم المباشر أو االئتمان )أسباب أمنية 

22.825.118.6Privacy concerns (e.g. about giving personal details)(مثال اإلفصاح عن تفاصيل شخصية) أسباب متعلقة بالخصوصية 

22.022.820.6Technical concerns (e.g. about websites, payment or delivery)(مثال بشان المواقع االلكترونية أو الدفع أو التسليم)أسباب تقنية 

رجاعها)أسباب متعلقة بالثقة  41.545.035.0(مثال بشأن الضمانات، وتلقي المنتجات وا 
Trust concerns (e.g. about warranties, receiving or returning products)

31.834.327.1Lack of confidence, knowledge or skillsانعدام الثقة أو المعرفة أو المهارات

Femalesاناث

73.077.165.8Not interestedعدم االهتمام

Prefer to shop in person 81.081.480.2 تفضيل التسوق شخصيا

17.520.512.1Security concerns (e.g. about giving debit or credit card details)مثال اإلفصاح عن تفاصيل بطاقة الخصم المباشر أو االئتمان )أسباب أمنية 

24.528.018.5Privacy concerns (e.g. about giving personal details)(مثال اإلفصاح عن تفاصيل شخصية) أسباب متعلقة بالخصوصية 

20.722.916.8Technical concerns (e.g. about websites, payment or delivery)(مثال بشان المواقع االلكترونية أو الدفع أو التسليم)أسباب تقنية 

رجاعها)أسباب متعلقة بالثقة  46.651.737.6(مثال بشأن الضمانات، وتلقي المنتجات وا 
Trust concerns (e.g. about warranties, receiving or returning products)

34.840.325.2Lack of confidence, knowledge or skillsانعدام الثقة أو المعرفة أو المهارات

Reasons for not Purchasing Onlineأسباب عدم الشراء عبر اإلنترنت

Table 41: Percentage of Individuals (18 Years and Above)  Who Did Not Purchase Goods or Services Online in Palestine by Reason for Not 

Purchasing Online, Sex and Region, 2019

2019الذين لم يقوموا بشراء سلع او خدمات عبر االنترنت في فلسطين حسب السبب في عدم الشراء والجنس والمنطقة،  ( سنة فأكثر18)نسبة األفراد : 41جدول 

 71



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 2019المسح االسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، : PCBSءء 

Region  المنطقة

قطاع غزةالضفة الغربية فلسطين
PalestineWest BankGaza Strip

2.62.13.3Illegal access (hacking)االختراق والوصول غير مشروع للبيانات

1.71.22.6Illegal data acquisitionتجسس على البيانات

رسائل البريد االلكتروني،  )اعتراض االتصاالت عبر االنترنت 
(الدردشة، المهاتفة عبر االنترنت

2.02.41.1
Illegal interception (e-mail, chat or VoIP 

communications

1.11.11.2Data interferenceتخريب البيانات او العبث بها

17.620.512.5Harmful material(....صور ، افالم )ظهور محتوى غير الئق 

3.23.82.0Racism, hate speech, violenceرسائل عنصرية وكراهية وعنف

2.93.41.9Religious offencesتشهير االديان ونشر رسوم مسيئة

1.51.61.2(التشهير والمعلومات الخاطئة في المنتديات وغرف الدردشة 
Libel and false information in forums and 

chat rooms

اعالنات للمنتجات والخدمات يحتوي على برامج )البريد المزعج 
(ضارة

22.627.513.6Spam and related threats

0.80.70.9Fraudاالحتيال

0.20.10.4Manipulation of digital documentsالتزوير والتالعب بالمستندات الرقمية

جواز السفر، كلمة المرور للحسابات المالية وغير )سرقة الهوية 
(المالية

0.50.50.5

Identity theft (personal identification 

number, Passport , Password for financial 

and non-financial accounts

Informatics Threatsالتهديدات المعلوماتية

الذين يستخدمون االنترنت وتعرضوا لتهديدات معلوماتية عبر مواقع االنترنت في فلسطين حسب         ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 42      جدول 
2019المنطقة، 

Table 42: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet and Exposed to 

Informatics Threats on the Internet in Palestine by Region, 2019
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Sexالجنس

اناثذكوركال الجنسين
Both SexMaleFemale

2.62.72.4Illegal access (hacking)االختراق والوصول غير مشروع للبيانات

1.71.51.9Illegal data acquisitionتجسس على البيانات

رسائل البريد االلكتروني،  )اعتراض االتصاالت عبر االنترنت 
(الدردشة، المهاتفة عبر االنترنت

2.02.61.2
Illegal interception (e-mail, chat or VoIP 

communications

1.11.11.2Data interferenceتخريب البيانات او العبث بها 

17.618.616.6Harmful material(..صور ، افالم )ظهور محتوى غير الئق 

3.23.82.5Racism, hate speech, violenceرسائل عنصرية وكراهية وعنف

2.93.32.4Religious offencesتشهير االديان ونشر رسوم مسيئة

1.51.61.3(التشهير والمعلومات الخاطئة في المنتديات وغرف الدردشة 
Libel and false information in forums and 

chat rooms

اعالنات للمنتجات والخدمات يحتوي على برامج )البريد المزعج 
(ضارة

22.624.120.9Spam and related threats

 0.80.80.7Fraudاالحتيال

0.20.20.2Manipulation of digital documentsالتزوير والتالعب بالمستندات الرقمية

جواز السفر، كلمة المرور للحسابات المالية وغير )سرقة الهوية 
(المالية

0.50.50.5

Identity theft (personal identification 

number, Passport, Password for 

financial and non-financial accounts)

Informatics Threats التهديدات المعلوماتية

Table 43: Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet and Exposed to 

Informatics Threats on the Internet in Palestine by Sex, 2019

الذين يستخدمون االنترنت وتعرضوا لتهديدات معلوماتية على مواقع االنترنت في فلسطين     ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 43      جدول 
2019حسب الجنس، 
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النسبة
Percentage

Palestine 41.8فلسطين

West Bank 43.1الضفة الغربية

54.0North of West Bankشمال الضفة الغربية

39.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

34.1South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 39.7قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

42.7Urbanحضر

39.1Ruralريف

37.5Campsمخيمات

النسبة
Percentage

Palestine 78.8فلسطين

West Bank 85.1الضفة الغربية

88.8North of West Bankشمال الضفة الغربية

94.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

71.0South of West Bankجنوب الضفة الغربية

Gaza Strip 68.3قطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع

77.3Urbanحضر

88.1Ruralريف

77.0Campsمخيمات

2019ويستخدمون الحاسوب في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،  ( سنة17-5)نسبة األسر التي لديها أطفال : 44جدول 
Table 44: Percentage of Households That Have Children (5-17 Years) and Use of Computer 

in Palestine by Region and Type of Locality, 2019

Region \ Type of Localityنوع التجمع/ المنطقة 

Region \ Type of Localityنوع التجمع/ المنطقة 

على الحاسوب حسب المنطقة ونوع التجمع  ( سنة17-5)نسبة األسر التي تراقب نوع البرامج التي يستخدمها األطفال : 45جدول         
2019في فلسطين، 

   Table 45: Percentage of Households That Monitor the Type of Programs That Children 

(5-17 years) Use on a Computer in Palestine by Region and Type of Locality, 2019
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المجموع
Totalاالطفال ال يستخدمون االنترنتال تراقبتراقب

MonitorDo Not Monitor
 Children Do Not Use 

the Internet    

61.94.733.4100Palestineفلسطين

65.36.228.5100West Bankالضفة الغربية

76.33.919.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

70.86.522.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

49.28.542.3100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

56.72.440.9100Gaza Stripقطاع غزة

Type of Localityنوع التجمع 

61.44.534.1100Urbanحضر

64.76.628.7100Ruralريف

61.93.035.1100Campsمخيمات

في فلسطين حسب المنطقة ( سنة17-5)نسبة األسر التي تضبط عدد ساعات استخدام االنترنت اليومية لألطفال : 47      جدول 
2019 ونوع التجمع، 

Table 47: Percentage of Households That Control Number of Hours of Daily Internet Use by 

Children (5-17 years) in Palestine by Region and Type of Locality, 2019

Region \ Type of Locality نوع التجمع/ المنطقة 

على االنترنت والمنطقة ونوع  ( سنة17-5)التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب مراقبة البرامج التي يستخدمها االطفال : 46        جدول 
2019التجمع، 

Table 46: Percentage Distribution of Households in Palestine by Monitoring of Programs Used on 

the Internet by Children (5-17 years), Region and Type of Locality, 2019

نوع التجمع/ المنطقة 

مراقبة البرامج المستخدمة على االنترنت

Region \ Type of Locality

Monitor of Programs Used on the Internet 

Gaza Strip

Type of Locality

Urban

Rural

Camps

Palestine

West Bank

North of West Bank

Middle of West Bank

South of West Bank

النسبة
Percentage

83.7

82.3

84.4

81.2

82.2

فلسطين
الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية
وسط الضفة الغربية

جنوب الضفة الغربية
قطاع غزة

نوع التجمع 
حضر
ريف

مخيمات

84.3

81.6

79.9

86.2
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

97.297.197.4(الخ...االلعاب، الموسيقى واألغاني،)التسلية والترفيه 
Entertainment (games, music and 

songs,..etc)

74.474.973.4Studyالدراسة

  57.157.656.0Knowledgeاالطالع والمعرفة 

23.527.316.5Chatالدردشة 

البريد اإللكتروني، برامج )المراسالت واالتصال 
(..اتصال،

31.434.925.0
Correspondences (e-mails, 

telecommunication programs…etc.)

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

78.175.782.5Give out personal information تبادل المعلومات الشخصية

77.773.086.3Buy goods or services online شراء سلع او خدمات عبر االنترنت

82.778.291.0Talk to people they don’t know in real lifeالتحدث مع اشخاص ال يعرفونهم في الحياة

80.575.489.9Use chat rooms استخدام غرف الدردشة

 تحميل أفالم الفيديو، الصور وبرامج التلفزيون أو 
الموسيقى

70.666.877.7
Download movies videos, images, TV 

programs or music

21.125.512.7Download or play gamesتحميل وتشغيل االلعاب

Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
Palestine West Bank Gaza Strip

42.647.433.6وضع جهاز الحاسوب في مكان عام في البيت
Placing the computer in a public Place 

of the house

18.920.515.9فلتر لالنترنت/ استخدام حماية 
Installing Internet filter software on the 

computer 

7.07.66.0تركيب برنامج مراقبة على الحاسوب
Installing monitoring software on the 

computer

التواصل مع الطفل والتحدث معه وتوعيته حول ما يفعل 
على االنترنت

84.481.889.1
Talking to the child about what she/he is 

doing online 

87.484.093.7الجلوس مع الطفل اثناء استخدامه لالنترنت
Sitting with the child during use the 

Internet

االتفاق على قواعد منزلية بشأن استخدام االنترنت 
واالجهزة الشخصية

81.578.387.5
Agree house rules about using the 

Internet and personal devices

 Protective Measuresالتدابير الوقائية

 Table 49: Percentage of Households That Prevent Their Children (5-17 years) from Engaging in 

Some Activities on the Internet in Palestine by Type of Activity and Region, 2019       

Type of Activityنوع النشاط

2019على االنترنت في فلسطين حسب نوع التدابير المتخذة والمنطقة،  ( سنة17-5)نسبة األسر التي تتخذ تدابير وقائية لحماية اطفالها : 50جدول 
Table 50: Percentage of Households That Take Protective Measures to Protect Children (5-17 years) 

on the Internet in Palestine by Measures Taken and Region, 2019                                                          

2019القيام ببعض االنشطة على االنترنت في فلسطين حسب نوع النشاط والمنطقة،  ( سنة17-5)نسبة األسر التي تمنع اطفالها : 49جدول 

2019بزيارتها على االنترنت في البيت والمنطقة،  ( سنة17-5)نسبة األسر في فلسطين حسب نوع المواقع التي يقوم االطفال : 48جدول 
 Table 48: Percentage of Households in Palestine by Type of Website Visited by Children (5-17 

years) on the Internet at Home and Region, 2019                                                               

Type of Siteنوع الموقع
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Introduction 

 
The Palestinian society’s access to information and communication technology tools is one of 

the main inputs to achieve social development and economic change to the status of 

Palestinian society; on the basis of its impact on the revolution of information and 

communications technology that has become a feature of this era. Therefore, and within the 

scope of the efforts exerted by the Palestinian Central Bureau of Statistics in providing 

official Palestinian statistics on various areas of life for the Palestinian community, PCBS 

implemented the household survey for information and communications technology for the 

year 2019. The main objective of this report is to present the trends of accessing and using 

information and communication technology by households and individuals in Palestine, and 

enriching the information and communications technology database with indicators that meet 

national needs and are in line with international recommendations. 

 

This report is divided into four chapters in addition to the tables. The first chapter contains 

concepts, indicators and classifications in this report.  The second chapter presents the main 

findings.  The third chapter explains the methodology.  The fourth chapter explains data 

quality. 

  

We hope that we succeeded in filling an additional gap in the information side on main issues 

related to information and communications technology. We hope that this effort  will be of 

benefit to the Palestinian planners and decision-makers in taking effective decisions in the 

field of technology and communications. 

 

 

 

 

 

January, 7777  Dr. Ola Awad 
   President of PCBS 
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Chapter One  

 

Concepts, Indicators and Classifications 
 

1.1 Concepts and Indicators  

The following concepts and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

of statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international 

recommendations in statistics and consistent with international systems. 
 

Radio:  

A radio is defined as a device capable of receiving broadcast radio signals, using common 

frequencies, such as FM, AM, LW and SW. A radio may be a stand-alone device, or it may be 

integrated with device, another such as an alarm clock,  an audio player, a mobile telephone or 

a computer. 
 

Television: 

A television (TV) is a device capable of receiving broadcast television signals, using popular 

access means such as over-the-air, cable and satellite. A television set is typically a stand-

alone device, but it may also be integrated with another device, such as a computer or a 

mobile telephone. 
  

Fixed Telephone Line: 

A fixed telephone line refers to a telephone line connecting a customer's terminal equipment 

(e.g. telephone set, facsimile machine) to the public switched telephone network (PSTN) and 

which has a dedicated port on a telephone exchange 

  

Desktop: 

A computer that usually remains fixed in one place; normally the user is placed in front of it, 

behind the keyboard.  
 

Laptop:   

A computer that is small enough to carry and usually enables the same tasks as a desktop 

computer; it includes notebooks and netbooks but does not include tablets and similar 

handheld computers. 

   

Tablet: 

A tablet is a computer that is integrated into a flat touch screen, operated by touching the 

screen rather than (or as well as) using a physical keyboard. 
 

Internet:   
The Internet is a worldwide public computer network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide Web and carries e-mails, news, entertainment and 

data files, irrespective of the device used (not assumed to be only via a computer – it may also be by 

mobile telephone, tablet, PDA, games machine, digital TV etc.).  Access can be via a fixed or mobile 

network. 
  

Mobile (cellular) Telephone:  
Mobile (cellular) telephone refers to a portable telephone subscribing to a public mobile 

telephone service using cellular technology, which provides access to the PSTN. This 

includes analogue and digital cellular systems and technologies such as IMT-2000 (3G) and 

IMT-Advanced. Users of both postpaid subscriptions and prepaid accounts are included. 
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Smart Phone:  

A smart phone refers to a mobile handset that is used as the person’s primary phone device 

which has smart capabilities, including Internet-based services, and performs many of the 

functions of a computer, including having an operating system capable of downloading and 

running applications. 

 

E-Commerce: 

It is an electronic transaction that involves the sale or purchase of goods or services, whether 

between businesses, households, individuals, governments, and public or private 

organizations and is implemented via the Internet, whereby the process of requesting purchase 

or sale via the Internet regardless of the payment mechanism and its method is implemented. 

 

Direct-to-home (DTH) satellite services:  
TV services received via a satellite dish capable of receiving satellite television broadcasts 

 

Internet-protocol TV (IPTV): 

Multimedia services such as television/video/audio/text/graphics/data delivered over an IP-

based network managed to support the required level of quality of service, quality of 

experience, security, interactivity and reliability; it does not include video accessed over the 

public Internet, for example, by streaming. IPTV services are also generally aimed at viewing 

over a television set rather than a personal computer. 

 

1.2 Classifications  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 

PCBS according to international standards and with the Palestinian privacy. 

1. The Palestinian Standard Classification of Scientific Specialty (ISCED 2011), according to 

Palestinian privacy. 

2. Palestinian Occupational Classification (ISCO-08), according to Palestinian privacy. 

3. Palestinian Localities Guidance, 2017 
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Chapter Two  
 

Main Findings 
 

2.1 Computer Availability and Use  

The results indicated that the percentage of households that have a computer (Desktop 

computer or Laptop or Tablet) reached 33.2% in Palestine.  35.7% in the West Bank 

compared to 28.7% in Gaza Strip.  Results also showed that the percentage of households that 

have a computer is close in both urban and rural areas, where the percentage was 33.6% and 

33.7%, respectively. While the percentage has reached 27.6% in refugee camps. (See table 

19). 

 
Percentage of Households That Have Computer (Desktop or Laptop or Tablet)  

in Palestine by Region and Locality Type, 2019 

 

 

Data indicated that 8.0% of households in Palestine have a desktop computer, 22.0% of the 

households have a laptop, and 13.2% of households have a tablet.  (See table 20) 

 

According to the use of computer among individuals (10 years and above) survey results 

showed that the percentage of individuals (10 years and above) who use computer was 26.0% 

in Palestine: 24.8% in the West Bank compared to 27.8% in Gaza Strip.  Results also 

indicated to similar levels of use among individuals in urban and camps, where the 

percentages were 27.0% and 25.8%, respectively, while it reached 20.8% in rural areas.  It 

should be noted that 26.8% of males use a computer compared to 25.0% for females.  (See 

table 22) 

 

With regards to the use of computers by age groups, the survey data showed that 38.8% of 

individuals in the age group (10-17 years) use computers, followed by individuals in the age 

group (18-29 years) with 27.8%, and the lowest percentage of computer use among 

individuals in the age group (60 years and above).  (See table 22) 
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           Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use a Computer by  
Age Group in Palestine, 2019 

 

 

Results showed that 45.3% of individuals aged (10 years and above) who hold a bachelor’s 

degree or higher are using computer while 29.9% of Individuals with a secondary educational 

qualification.  It is noted that the lowest percentage was among the holders of educational 

qualification less than elementary, where the percentage reached 18.5%.  (See table 22) 

 

2.2 Availability and Use of a Mobile Phone  

The survey data showed that 97.3% of households in Palestine have one or more mobile 

phone lines: 97.2% in the West Bank and 97.3% in Gaza Strip.  Results also showed that the 

percentage of households in Palestine who own one or more smart mobile phones reached 

86.2%; 90.8% in the West Bank and 78.2% in Gaza Strip.  (See tables 8, 14) 

 

The results of the survey also indicated that the percentage of individuals (10 years and  

above) who own a mobile phone is 74.9% in Palestine: 81.6% in the West Bank and 64.2% in 

Gaza Strip.  The survey results also showed that there is a gender gap in owning and using a 

mobile phone.  (See tables 11, 12) 
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by Sex, 2019 
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2.3 Internet Availability and Use 

The survey results showed that the percentage of households That Have internet service is 

79.6% in Palestine:  83.5% in the West Bank and 72.7% in Gaza Strip.   Results also showed 

that there is no significant gap on the availability of the internet line among Palestinian 

households in urban and rural areas, where the percentage reached 79.8% in urban areas and 

80.9% in rural areas, and it reached 74.5% in camps.  (See table 26) 
 

According to the use of the internet from any location, the survey results showed that the 

percentage of individuals (10 years and above) who use the internet reached 70.6% in 

Palestine: 74.1% in the West Bank and 65.2% in Gaza Strip.  The results also showed that the 

percentage of individuals (10 years and above) who use the internet in urban areas is 71.3% 

compared to 69.7%  in rural areas and 65.4% in camps.  (See table 30) 
 

An analysis of the use of the internet in Palestine by age groups also provided a clear picture 

of the use of the internet in Palestine.  Results showed that 85.9% of youth (18-29 years) use 

the internet.  (See table 30) 

 
Percentage of Individuals (10 Years and Above) Who Use the Internet by Age Groups 

in Palestine, 2019 

 

 

The results showed that 92.6% of individuals aged (10 years and above) who hold a 

bachelor’s degree or higher are users of the internet while the percentage was about 84.2% for 
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30). 
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internet access with a percentage of 97.1%, followed by the use of the internet from the 
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percentage of individuals (10 years and above) who use the internet from workplace reached 
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2.4 Information and Communication Technology (ICT) Skills 
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basic to standard skills and then to advanced skills. Where the basic skills include (copying or 

moving a file or folder, using copy and paste tools, transferring files between computers and 

other devices, sending an email with attached files), standard skills include (using basic 

arithmetic formulas in a spreadsheet, connecting and installing new devices, creating 

electronic presentations, researching and downloading programs), and advanced skills are 

writing a computer program using a specialized programming language.  (See table 24) 
 

Distribution of ICT skills Among Individuals (10 years and Above) Who Use             
a Computer in Palestine, 2019 

 

 

2.5 E-commerce 

Individuals aged (18 years and above) in the Palestinian society do not seem interested in 

services related to e-commerce.  The survey results showed that 8.1% of internet users 

purchased goods or services online in Palestine.  (See table 37) 
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followed by household goods (For example, furniture, toys, etc.; excluding consumer 

electronic products) by 20.2%.  (See table 38) 

 

As for the method of payment used when purchasing goods or services via the internet, the 

survey results showed that 86.5% of individuals (18 years and above) who purchased goods or 

services online used the method of cash payment upon receipt, followed by the method of 

payment by credit card the internet with a percentage of 15.2%, then it is followed by the use 

of a direct debit card or electronic bank transfer via the internet with a percentage of 7.5%, 

followed by the use of online payment services with a percentage of 3.7%. Additionally, the 

lowest percentage was using the method of payment through the mobile financial account (an 

account connected to a mobile phone number) where the percentage reached 1.9%.  (See table 

39) 

 

2.6 Information Technology Threats  

Results showed that 22.6% of individuals (10 years and above) who used the internet had 

been exposed to a spam and related threats while surfing the Internet; 17.6% had been 

exposed to a pornographic material; 3.2% of individuals had been exposed to racism, hate 

speech, violence; 2.6% had been exposed to illegal access (hacking); and 2.0% of individuals 

had been exposed to illegal interception ( e-mail, chat or VoIP communications).  (See table 

42). 
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Chapter Three 

  
Methodology 

  

3.1 Survey Objectives 

The main objective of this survey is to provide statistical data on Information and 

Communications Technology for Palestinian households in Palestine; including ownership of 

a computer, forms of telecommunications and accessing and using of the internet. 

 

3.2 Questionnaire  

The survey questionnaire consists of identification data, quality controls and three main 

sections: 

Section I: Data on household members that include identification fields, the characteristics of 

household members (demographic and social) such as the relationship of individuals to the 

head of household, sex, date of birth and age. 

 

Section II: Household data include information regarding computer processing, access to the 

Internet, and possession of various media and computer equipment.  This section includes 

information on topics related to the use of computer and Internet, as well as supervision by 

households of their children (5-17 years old) while using the computer and Internet, and 

protective measures taken by the household in the home. 

 

Section III: Data on Individuals (10 years and over) about computer use, access to the 

Internet and possession of a mobile phone. 

 

3.3 Sample and Frame  

  

3.3.1 Target Population  

All Palestinian households and individuals (10 years and above) whose usual place of 

residence in 2019 was in the state of Palestine. 

 

3.3.2 Sampling Frame  

The sampling frame consists of master sample which were enumerated in the 2017 census. 

Each enumeration area consists of buildings and housing units with an average of about 150 

households. These enumeration areas are used as primary sampling units (PSUs) in the first 

stage of the sampling selection. 

 

3.3.3 Sample Size 

The estimated sample size is 8,040 households. 

 

3.3.4 Sampling Design  

The sample is three stages stratified cluster (pps) sample. The design comprised three stages: 

Stage (1): Selection a stratified sample of 536 enumeration areas with (pps) method. 

Stage (2): Selection a stratified random sample of 15 households from each enumeration  area 

selected in the first stage. 

Stage (3): Selection one person of the (10 years and above) age group in a random method by 

using KISH TABLES. 

 

3.3.5 Sample Strata  

The population was divided by: 
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1- Governorate (16 governorates, where Jerusalem was considered as two statistical areas) 

2- Type of Locality (urban, rural, refugee camps). 

 

3.3.6 Sample Distribution 

Distribution of the sample was stratified by governorate and type of locality to ensure that the 

size of the sampled households in each stratum fits with the actual number of households in 

that stratum as in the population (proportional allocation method). 

 

3.3.7 Domains  

1. State of Palestine 

2. Region (West Bank, Gaza Strip, North of West Bank, Middle of West Bank, South of West 

Bank). 

3. Type of Locality (urban, rural, refugee camps). 

 

3.3.8 Weights Calculation of Households  

The weight of statistical units (sampling unit) in the sample is defined as the mathematical 

inverse of the selection probability where the sample of the survey is two stage stratified 

cluster sample (pps).In the first stage,  we calculated the weight of enumeration areas   

depending on  the probability of each enumeration area (pps sample). Then, in the second 

stage, we calculated weight of households in each enumeration area. Initial households 

weights resulted from product of weight of first stage and weight of second stage. In the final 

stage, households weights obtained after adjustment of initial weights with the households 

estimates of the middle year 9102 on the level of design strata (governorate, locality type).    

 

In regards to the 10 years and above individuals file, we added the final household weight for 

each person. Then, we calculated the primary person weight by multiplying the household 

weight which the person belongs to and the number of persons in the age group 10 years and 

above by gender in the household which the person belongs to. Then, we adjusted the initial  

person weight with the individuals estimates of the middle and of the third quarters of the year 

2019 on the level of region (West bank, Gaza strip), gender (male, female ), Five –year age 

groups (15 groups). We, then, obtained the final adjusted person weight. 

 

3.4 Field work Operations 

 

3.4.1 Training and Hiring   

Field workers were trained on basic skills before starting the stage of data collection in order 

to review the problems they may face in the field and the mechanisms of interviewing to 

complete their work with ease and accuracy.  Also, a training course for the survey started on 

07/07/2019 and lasted for 3 days in West Bank and Gaza Strip. 

 

3.4.2 Data Collection 

Collecting data started on 10/07/2019 and ended on 03/10/2019 in a corresponding interview 

method for individuals aged 10 years and above who are staying usually with their household 

in the State of Palestine in 2019. Data were collected using PC-tablet devices in the West 

Bank and Gaza Strip. In Jerusalem (J1)
1
, data; however, were collected using paper 

questionnaires. 

 

 

 

                                                           
1 Those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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3.4.3 Field Editing and Supervising 

• Data collection and coordination were carried out in the field according to the pre-

prepared plan, where instructions, models and tools were available for fieldwork. 

• Audit process on the PC-Tablet is through the establishment of all automated rules and 

the office on the program to cover all the required controls according to the criteria 

specified. 

• For the privacy of Jerusalem (J1) data were collected in a paper questionnaire. Then the 

supervisor verifies the questionnaire in a formal and technical manner according to the 

pre-prepared audit rules. 

• Fieldwork visits was carried out by the project coordinator, supervisors and project 

management to check edited questionnaire and the performance of fieldworkers. 

 

3.5 Data Processing  

 

3.5.1 Programming Consistency Check 

The data collection program was designed in accordance with the questionnaire's design and 

its skips.  The program was examined more than once before the conducting of the training 

course by the project management where the notes and modifications were reflected on the 

program by the Data Processing Department after ensuring that it was free of errors before 

going to the field. 

 

Using PC-tablet devices reduced data processing stages,  and fieldworkers collected data and 

sent it directly to server, and  project management withdraw the data at any time. 

 

In order to work in parallel with Jerusalem (J1), a data entry program was developed using the 

same technology and using the same database used for PC-tablet devices. 

 

3.5.2 Data Cleaning 

After the completion of data entry and audit phase, data is cleaned by conducting internal tests 

for the outlier answers and comprehensive audit rules through using SPSS program to extract 

and modify errors and discrepancies to prepare clean and accurate data ready for tabulation 

and publishing. 

 

3.5.3 Tabulation 

After finalizing checking and cleaning data from any errors.  Tables extracted according to 

prepared list of tables. 
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Chapter Four 

 
Quality 

 
4.1 Accuracy 

The data accuracy test includes multiple aspects of the survey, most notably sampling errors 

and non-sampling errors due to the staff and survey tools, as well as survey response rates and 

their most important impact on estimates. This section includes the following: 

 

4.1.1 Sampling Errors  

Data of this survey affected by sampling errors due to use of the sample and not a complete 

enumeration. Therefore, certain differences are expected in comparison with the real values 

obtained through censuses. Variance were calculated for the most important indicators, There 

is no problem to disseminate results at the national level and at the level of the West Bank and 

Gaza Strip. 

 
Variance Estimation of the Most Important Indicators at the level of Palestine 

 

Variable Estimate 
Standard 

Error 

95% Confidence 
Interval C.V% 

Lower% Upper% 

Percentage of households with Internet access 
at Home 79.6 0.7 78.1 80.9 0.9 

Percentage of households with smart phone 86.2 0.5 85.1 87.3 0.6 
Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use Computer 26.0 0.9 24.2 27.7 3.4 
Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use the Internet 70.6 0.9 68.8 72.3 1.3 
Percentage of Individuals (10 Years and Over) 
Who Use Internet and Purchased Goods or 
Services Online 

6.8 0.5 5.9 8.0 7.8 

 

4.1.2 Non-Sampling Errors  

Non-Sampling errors are possible at all stages of the project, during data collection or 

processing. These are referred to non-response errors, response errors, interviewing        errors 

and data entry errors.  To avoid errors and reduce their effects, strenuous efforts were made to 

train the field workers intensively.  They were trained on how to carry out the interview, what 

to discuss and what to avoid, as well as practical and theoretical training during the training 

course. 

 

The implementation of the survey encountered non-response where the case (household was 

not present at home) during the fieldwork visit become the high percentage of the non 

response cases. The total non-response rate reached 17.5%.  The refusal percentage reached 

2.9% which is relatively low percentage compared to the household surveys conducted by 

PCBS, and the reason is the questionnaire survey is clear. 

 

4.1.3 Response Rate 

The survey sample consists of about 8,040 households of which 6,231 households completed 

the interview; whereas 3,963 households from the West Bank and 2,268 households in Gaza 

Strip.  Weights were modified to account for non-response rate. The response rate in the West 

Bank reached 77.6% while in the Gaza Strip it reached 92.7%. 
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Response, Non-Response Cases and Over Coverage 
 

No. of cases Response, Non-Response Cases and Over Coverage 

6,231 Household completed 

 Non-response cases 

134 Traveling households 

713 No one at home 

223 Refused to cooperate 

49 No available information 

201 Other 

1,320 Total 

 Over coverage cases 

77 Unit does not exist 

412 Vacant Housing unit 

489 Total 

8,040 Total sample size 

 

Response and Non-Response Formulas: 

Percentage of over coverage errors =        Total cases of over coverage       x 100% 

                                                             Number of cases in original sample  
 

                                                         = 6.1%      

 

Non response rate =  Total cases of non response x 100% 

                                           Net Sample size 
 

                             = 17.5% 

 

Net sample = Original sample – cases of over coverage 

Response rate = 100%  -  non-response rate 
 

                       = 82.5% 

 

Treatment of Non-Response Cases Using Weight Adjustment  



 


rg

ng co

wi

wiwi
fg

.

 

 

Where 

wi : the primary weight before adjustment for the household i 

g: adjustment group by ( governorate, locality type ). 

fg: weight adjustment factor for the group g. 

 

ng
wi  :   Total weights in group g         

 cgo
wi

.
 :  Total weights of over coverage cases 

 rg
wi : Total weights of response cases  

 



PCBS: Household Survey on Information and Communications Technology, 2019 

 

]37[ 

 

We calculate fg  for each group ,and final we obtain the final household weight ( iw' ) by 

using the following formula: 

fgiwiiw *'   

 

4.2  Comparability 

A comparison between survey data, database of census, 2017 and database of socio economic 

conditions survey, 2018 at macro-level consistency was clearly apparent.  Table number 1 

describes the time series for the years 2017 - 2019. 
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