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مجتمع المعلومات ات تتعلق  مؤ
المجموعغزةالضفة الغربيةالوصف

من المجتمع% 33%29%201936المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام 

من المجتمع% 26%28%25الذين استخدموا جهاز الحاسوب) سنوات فأكثر 10(نسبة األفراد 

%79%90الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي أو المهني) سنوات فأكثر 10(نسبة األفراد 
من المجتمع% 86

%)88(ذكور 
%)84(اناث  

واألسر التي يرأسها ذكور من حيث توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت

من المجتمع% 35

واألسر التي ترأسها اناث من حيث توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات 
من المجتمع% 63واالتصاالت

من المجتمع% 73االفراد التي تمتلك مهارات أساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
من المجتمع% 46االفراد التي تمتلك مهارات قياسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من المجتمع% 8%6%9نسبة األفراد الذين قاموا بعمليات شراء عبر االنترنت

من المجتمع% 63ماعدا مواد تكنولوجية) ألخ.. مالبس، احذية(أنواع الخدمات المشتراة عبر االنترنت 

من المجتمع% 22ماعدا مواد تكنولوجية) مستحضرات التجميل(أنواع الخدمات المشتراة عبر االنترنت 

من المجتمع% 20ماعدا مواد تكنولوجية) سلع منزلية(أنواع الخدمات المشتراة عبر االنترنت 

ا المعلومات ف قطاع تكنولوج توص
الممنوحة االتصاالت تراخيص أهمالتنظيمي الواقعاالتصاالت خدمة

ثنائي احتكارالجوال الهاتف خدمات
خدمات االتصاالت  خاصة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصاالت الهاتف الخلوي المتنقل وتقديم) جوال(رخصة لشركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية 

الخلوية المتنقلة في فلسطين
يدولسطين شركة اورالرخصة الممنوحة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بخدمات االتصاالت المتنقلة وشبكات االتصاالت المتنقلة في ف

تنافسيةاإلنترنت خدمات
شركات النطاق العريض

 BSAمزودي خدمات االنترنت عبر نظام 
مزودي خدمات االنترنت الالسلكي

Type of license201820192020

Broadband555

Viop333

Import Comp463938

Frequencies Comp121

radio &tv271917

micro links132

BSA253

Added services comp161314

market - trade comp373 - 20324- 18396-21

international express mail comp131532

WI-FI111555
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ات النطاق الفلسطي  PS.مؤ

ل اسم  الذي( ccTLD البلد لرمز العلوي النطاق مسّجِ
)عليه ويشرف لإلنترنت الوطني السجل يدير

Palestinian :باإلنكليزية االسم National Internet Naming Authority (PINNA)
االنترنت لمسميات الوطنية الهيئة :بالعربية االسم

ل عنوان URLالمسّجِ
(http://www.pnina.ps)

 واإلنكليزية بالعربية ccTLD نطاقات عدد إجمالي
2021و 2020و 2019 األعوام خالل المسجلة

  201920202021

161416201780عربي

51011)التيني( إنكليزي

نطاق 8784 هي 2021-12-22 تاريخ حتى الفلسطيني المجال ضمن الفعالة النطاقات اجمالي كان كما
نطاق 163 هي 2021-12-22 تاريخ حتى العربي النطاق ضمن الفعالة النطاقات اجمالي اما

القوان 
اإلصدار سنة القانون رقم متاح؟ هو هل القانون

1996 3 نعم   والالسلكية السلكية االتصاالت قانون
2021 نعم   والالسلكية السلكية االتصاالت بقانون قرار
2017 16 نعم االلكترونية الجريمة
2018 10 نعم االلكترونية الجريمة

نعم     البيني الربط تعليمات
نعم     االتصاالت قطاع في التنافس حماية تعليمات

2017 15 نعم اإللكترونية المعامالت قانون

االعتماد سنة مراقب صفة للدولة الدولة قِبل من معتَمدة الفكرية بالملكية المتعلقة الدولية واالتفاقيات المعاهدات

ال   العالمية التجارة منظمة
ال   الصناعية الملكية لحماية باريس اتفاقية
ال االختراع براءات بشأن التعاون معاهدة

2005 نعم  نعم المؤلف حق بشأن )الوايبو( الفكرية للملكية العالمية المنظمة معاهدة
ال للعالمات الدولي التسجيل بشأن مدريد اتفاق
ال   الصناعية والنماذج للرسوم الدولي باإليداع المتعلق الهاي اتفاق
ال البراءات قانون معاهدة
ال (TRIPS) الفكرية الملكية حقوق من بالتجارة المتصلة بالجوانب المتعلق االتفاق

)ال/نعم(   .................................. :)التحديد يرجى( صلة ذات أخرى معاهدات/اتفاقيات
اإلصدار سنة القانون رقم متاح؟ هو هل السيبراني الفضاء قوانين

2017 15 نعم اإللكترونية المعامالت قانون
2017 16 نعم االلكترونية الجرائم قانون
2017 15 نعم )االلكترونية المعامالت قانون( الرقمي التوقيع قانون

2000 17 نعم

الوطني المدفوعات قانون وانما )االلكتروني للدفع صريح قانون يوجد ال( اإللكتروني الدفع قانون
الوطني المدفوعات تسوية قانون بشأن 2012 لسنة )7( رقم بقانون قرار

Legislation//2/02/002Users//0Portals/ps/.pma.www//:https
Laws/Presidential_Decree_No_17_of_2012_on_National_Payments_Law.pdf

ال اإللكترونية التجارة قانون

قة ضمن قانون المعامالت اإللكترونية الذي نص على إنشاء وحدة المصاد
اإللكترونية نعم العامة بالمفاتيح )للترميز( التحتية البنية إدارة قانون
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ات إحصائ

المتابعون على اقليمي \محلي 
انستغرام

المتابعون على 
منصة التجارة المنتجاتفيسبوك

الموقعااللكترونية

PrestaShopMart.psمتنوعةألف 257ألف 27.4محلي

OpencartMatjarkom.comمتنوعةألف 217ألف 19محلي

ShopifyBazarcom.shopةمالبس العالمات التجاريألف 30مليون 2.2محلي

OpencartLa2ta.comإلكترونياتألف 161ألف 30.5محلي

ShopifyVatrin.comمالبس نسائيةألف 66ألف 14.2محلي

WooCommerceKenzwoman.comمالبس داخلية نسائيةألف 14.5ألف 125إقليمي

Magentofiveten.psمتنوعةألف 311ألف 233محلي

م شكرا لحسن استماع
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