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ولػوث
ٖعد قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات وَ عٍاصس التطٕز ٔالتٍىٗ ٛالسٟٗط, ٛملا حيتْٕٖ وَ
تطازع ٔمنٕ ضسٖع يف غت ٜوٍاس٘ اذتٗا , ٚسٗح مل ٖعد بإوهاُ أ ٙدٔل ٛأُ حتكل اإلصتاشات
ٔالتطٕٖس يف شتتمف اجملاالت دُٔ أُ ٖهُٕ قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات أسد زناٟصِا
األضاضٗ ,ٛباعتبازٓ وَ البٍ ٜالتشتٗ ٛالالشو ٛلتطٕٖس العىن اذتهٕو٘ ٔاذتهٕو ٛااللهرتٌٔٗٛ
ٔالربٖد ٔغريِا وَ اجملاالت اذتٗاتٗ ٛوجن الصازعٔ ٛالصشٔ ٛالتعمٗي ٔالٍكن ٔالصٍاعٔ ٛالتذازٚ
ٌٔكن املعمٕوات.
ٔلكد ضعت الٕشاز ٚوَ خاله قطاعتّا الجالخ عم ٜحتكٗل التطٕز ٔ التٍىٗ ٛوَ خاله مجم ٛوَ
املفاِٗي العاو ٔ ٛاالضرتاتٗذٗات ٔالطٗاضات ٔفل قطاعاتّا :
كؽاع االحطاالت:

إُ التطٕز املطتىس ٔالطسٖع يف قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٖفسض عم٘ الٕشاز ٚإجياد إطاز
تٍعٗى٘ٔ ,ضٗاضات ٔتػسٖعات تطاعد يف التٍىٗ ٛاملطتداؤ , ٛتعصش املٍافط ٛالعادلٔ ٛالػفافٗ ٛيف
الطٕم ,فطالً عم ٜتٕفس اذتىاٖ ٛلمىطتفٗدَٖٖٔ .طاعد قطاع االتصاالت يف الٕشاز ٚيف بٍا ٞزتتىع
وعسيف وَ خاله تّٗ ٛ٠بٍٗ ٛحتتٗ ٛقٕٖٔ ٛوتطٕزٔ ,ٚزتتىع قادز عم ٜالتٕاصن باضتدداً أسدخ
تكٍٗات االتصاالت ٔاملعمٕوات
كؽاع حكٌوموسٌا امىػنووات

تعترب تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ستسنا زٟٗطٗا لتطٕز العمًٕ مجٗعّا ٔمتجن ضٍدا نبريا ٔداعىا لهافٛ
األٌػط ٛاذتٗاتٗ ,ٛفّ٘ تمعب دٔزا ِاوا يف دفع عذم ٛالتطٕز ٔاملعسف ٛيف غت ٜاجملاالت ضتٕ آفام
ددٖدٔ ٚطسم سدٖج ٛيف انتطاب املعسف ٔ ٛاالضتفاد ٚوٍّأ .تٕل٘ الٕشاز ٚاِىٗ ٛنبري ٚهلرا الكطاع
وَ خاله العىن عم ٜتٕفري نن الٕضاٟن إلصتاح وػسٔع اذتهٕو ٛااللهرتٌٔٗٔ ٛتعصٖص التشٕه
كؽاع امتؽًػ

ٖعترب الربٖد أسد الدعاٟي السٟٗطٗ ٛلمدٔل ٛسٗح ٖطاعد يف متتني العالقات بني ادتىاعات ٔاألفساد
ٖٔسبطّي بالعامل ارتازدٖ٘ٔ ,عترب الربٖد ٔعم ٜود ٝعصٕز اذتطاز ٚاإلٌطاٌٗ ,ٛأسد املؤغسات
املّى ٛلمتعسف عم ٜود ٝتكدً األوي ٔاشدِازِا ٔ ,حتسص الٕشاز ٚعم ٜتكدٖي ارتدوات الربٖدٖٛ
لمذىّٕز بأضالٗب وتطٕزٔ ٚوٍتعىٔ ٛتكًٕ عم ٜأضاع فعاه ٔوٍعي وعتىد ٚعمٔ ٜضاٟن عىن
وتطٕز.ٚ
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دراـث اموعع املائه:
دست الدزاض ٛلمٕضع الساَِ لتشدٖد ٌكاط الكٕٔ ٚالطعف يف قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا
املعمٕوات لٕضع وعادت ٛسكٗك ٛلمىػانن ٌٔعس ٚوطتكبمٗ ٛلمتطٕز ٔ الٍىٕ.
ً Strengthsلاط املوة
ٌ .1طب ٛتعمٗي عالٗ ٛيف اجملتىع الفمططٗين
ٔتٕفس الهفاٞات البػسٖ ٛاملؤِم.ٛ

وطاِى ٛوتٕاضع ٛلمكطاع يف الٍاتر احملم٘.

 .2اِتىاً سهٕو٘ بتطٕٖس زتتىع املعمٕوات.
 .3زتتىع (فيت/غاب ) صػاز الطَ ٖػهمُٕ
غالبٗ ٛاجملتىع.
 .4اٌتػاز

 .2ضعف ٔقصٕز البٗ ٛ٠الكإٌٌٗٔ ٛالتػسٖعٗ ٛاملٍعىٛ
لمكطاع.
 .3تٕاضع االضتجىازات ٌٔدز ٚالصٍاعات يف زتاه

نمٗات

تهٍٕلٕدٗا

املعمٕوات

يف

ادتاوعات

ٔالعاِد

ٔاالتصاالت

ً Weaknessesلاط امغػف
 .1ضعف خدوات االتصاالت عَ املطتٕ ٝالعامل٘

الفمططٍٗٗ.ٛ
 .5قطاع خاص ٌػط طىٕح.
 .6بٍٗ ٛحتتٗ ٛقابم ٛلمتطٕٖس ٔاالٌتػاز
لػبهات االتصاالت الجابتٔ ٛاملتٍكم.ٛ
ٔ .7دٕد زأع واه ستم٘ لالضتجىاز يف ِرا

تصٍٗع التهٍٕلٕدٗا.
 .4الفذٕ ٚبني شتسدات ادتاوعات ٔوتطمبات ضٕم
العىن.
 .5ضعف املٕازد املالٗ ٛاملدصص ٛلدعي الرباور
ٔاألٌػط ٛالتطٕٖسٖ.ٛ
 .6عدً ٔدٕد وطاِىات زأع واه خازد٘ لالضتجىاز
يف ِرا الكطاع.

الكطاع.
 .8تبٍ ٜاذتهٕو ٛضٗاض ٛالطٕم اذتس ٔحتفٗص
املػازن ٛالٕاضع ٛوَ قبن الكطاع ارتاص
يف التٍىٗ ٛاالقتصادٖ.ٛ

ددٖد ٚقد تطاعد عم ٜجتأش اذتدٔد
ٔالكٕٗد.
 .2ضٗاض ٛفتح الطٕم اواً االضتجىازات
ارتازدٗ ٛيف زتاه االتصاالت ٔوػازنٛ
فمططٗين املّذس يف االقتصاد الٕطين
ٌٔكن ارتربات ٔاملعسف.ٛ

 .1االستاله االضساٟٗم٘ ٔعدً اضتكساز املٍطكٛ
ضٗاضٗا ٔأوٍٗا.
 .2اضتىساز االٌكطاً الطٗاض٘ بني غك٘ الٕطَ.
 .3ضٗطس ٚاالستاله عم ٜالرتددات ٔاملعابس ٔاذتدٔد.
 .4قسصٍٛ

الػسنات

االضساٟٗمٗٛ

لألضٕام

الفمططٍٗٗ.ٛ
 .5سذي التىٕٖن املكدً لفمططني وستبط باملتػريات
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امفؽص Opportunities
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ٔاملٕاقف الطٗاضٗ.ٛ
 .6مجٕد التػسٖعات الطازٖٔ ٛعدً وٕانب ٛالتطٕز
يف الكطاع ٔتأخس اقساز الكٕاٌني ٔاألٌعى ٛالداعىٛ
لمكطاع.

 .5اِتىاً اذتهٕو ٛمبػازٖع الكطاع.
امؽؤًث و امؽـامث :
امؽؤًث
زتتىع وعمٕوات فمططٗين قاٟي عم ٜاتاس ٛاملعسف ٛلمذىٗعٔ ,تطدري أدٔات ٔٔضاٟن تهٍٕلٕدٗا
االتصاالت ٔاملعمٕوات وَ خاله تٕفري بٗ ٛ٠قإٌٌٗٔ ٛتػسٖعٗ ٛداعى ٛتتٗح غسان ٛفاعمٔ ٛسكٗكٗ,ٛ
ٖطّي فّٗا الكطاع ارتاص بدٔزٓ الفاعن يف دعي التٍىٗ ٛالػاوم ٛاملطتداؤ ٛحتطني دٕد ٚارتدوات
املكدو ٛلمىٕاطٍني.
امؽـامث
تٕفري ٔاتاس ٛالٍفاذ الػاون اىل تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٔاالتصاالت بأضعاز وكبٕلٔ ٛتطٕٖس ٔتٍىٗٛ
املّازات ٔتطبٗكات تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٔاالتصاالت ٔالربٖد ٔخدواتّا ٔتطدريِا لتهُٕ اداٚ
لمتٍىٗ ٛاالقتصادٖٔ ٛاالدتىاعٗ ٛالػاوم.ٛ
األهػاف امػاوث
 كؽاع االحطاالت :
 .1بٍٗ ٛاتصاالت سدٖجٔ ٛآوٍ ٛميهَ االعتىاد عمّٗا يف نن العسٔف.
 .2ضٕم اتصاالت ستسز بػهن ناون ,وٍعي ٖٔعىن ضىَ بٗ ٛ٠تٍافطٗ ٛعادل ٛتػذع
االضتجىاز.
ٌ .3فاذ دٔل٘ وباغس لالتصاالت الفمططٍٗٗ.ٛ
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 كؽاع حكٌوموسٌا امىػنووات :
 .1قطاع خاص وػازك بػهن فعاه يف دّٕد اإلٌتاز املعمٕوات٘.
 .2قطاع تهٍٕلٕدٗا وعمٕوات وتطٕز ٔوٍتر ٖطاِي بفاعمٗٔ ٛنفا ٚٞيف عىمٗ ٛالتٍىٗٛ
االقتصادٖ.ٛ
 .3وٍتر وعمٕوات٘ فمططٗين ذٔ مسع ٛطٗب ٛخيمل الطمب احملم٘ ٔاإلقمٗى٘ ٔالعامل٘ براتْ.
 .4بٗ ٛ٠قإٌٌٗ ٛوتهاوم ٛتطىَ التطٕز الطبٗع٘ لكطاع٘ االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.
 .5وٍعٕو ٛخدوات سهٕوٗ ٛذات نفا ٚٞعالٗ ٛتكدًَّ لمىٕاطَ بػهن ضمظ.
 .6عالقات دٔلٗٔ ٛإقمٗىٗ ٛقٕٖٔ ٛعطٕٖ ٛفاعم ٛلفمططني يف املٍعىات الدٔلٗ ٛذات العالق.ٛ
غـؾة – امؽوال
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ٌ .7عاً تعمٗى٘ ٖؤضظ ملفاِٗي املعمٕواتٗ ٛلد ٝالطالب وٍر الصػس.
ٌٕ .8ا ٚعح عمى٘ وتكدو ٛيف زتاه االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.
 .9ستتٕ ٝعسب٘ وتهاون ٖطىَ اذتٗادٖ ٛالفهسٖ ٛلمػبه ٛالعاملٗٔ ٛخيدً أِداف اجملتىع
املدتمف.ٛ
 .11زتتىع وجكف وعمٕواتٗاً ٖطتطٗع التعاون وع األدا ٚاملعمٕواتٗ ٛبػهن ضمظ.
 .11االٌتكاه وَ وطتددً اضتّالن٘ لمىعمٕواتٗ ٛإىل وطتددً إٌتاد٘ ضٕا ٞيف األدٔات أٔ
يف احملتٕ.ٝ
 كؽاع امتؽًػ :
 .1تكدٖي أفطن ارتدوات الربٖدٖ ٛملدتمف قطاعات اجملتىع الفمططٗين.
 .2وٕانبٔ ٛضاٟن التهٍٕلٕدٗا اذتدٖج ٛيف تكدٖي ارتدوات الربٖدٖ.ٛ
 .3تعصٖص األٌػط ٛاملالٗ ٛيف ارتدوات الربٖدٖ ٛاملتاس.ٛ
وهام اموزارة
ٔ .1ضع الطٗاضات العاو ٔ ٛزضي ارتطط ٔالرباور التطٕٖسٖ ٛلكطاعات االتصاالت ٔ الربٖد ٔ
تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.
 .2اإلعداد ٔالتدطٗط ٔاإلغساف عم ٜتٍفٗر االضرتاتٗذٗ ٛالٕطٍٗ ٛلالتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا
املعمٕوات بالتعأُ ٔالتٍطٗل وع ادتّات ذات الصم.ٛ
 .3اإلغساف ٔالسقاب ٛعم ٜقطاعات االتصاالت ٔالربٖد ٔ تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات يف فمططني
ٔناف ٛاملؤضطات العاوم ٛبّا.
 .4إعداد الكٕاٌني ٔالتػسٖعات الالشو ٛرتمل بٗ ٛ٠قإٌٌٗٔ ٛتػسٖعٗ ٛوالٟى ٛلتطٕٖس قطاع
االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.
 .5إدازٔ ٚختطٗط الرتددات الٕطٍٗٔ ٛختصٗصّا ٔوساقبتّا ,تسخٗص ٔتٍعٗي عىن ستطات
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اإلزضاه اإلذاع٘ ٔالتمفصٌٖٕ٘ ٔالفطأ ٟ٘الالضمه٘.
 .6بٍأ ٞإداز ٚالػبه ٛاذتهٕوٗ ٛاحملٕضبٔ ٛاملطتكم.ٛ
 .7تكدٖي ارتدوات الربٖدٖٔ ٛتطٕٖسِا عم ٜناف ٛاملطتٕٖات.
 .8تسخٗص خدوات االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٔارتدوات الربٖدٖ.ٛ
 .9التٍطٗل وع املؤضطات اذتهٕوٗٔ ٛغريِا فٗىا خيص قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا
املعمٕوات.
 .11متجٗن فمططني يف احملافن الدٔلٗٔ ٛاإلقمٗىٗ.ٛ
غـؾة – امؽوال
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األهػاف االـخؽاحٌشٌث
فٗىا ٖم٘ ٌٕضح االِداف االضرتاتٗذٗ ٛرتط ٛالٕشاز ٚخاله الفرت ٚالكادو ٔ ٛومشل بّا الرباور
السٟٗطٗ ٛاليت تطع ٜالٕشاز ٚلتشكّٗا ,لتشكٗل التطٕز ٔالٍىٕ يف قطاع االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا
املعمٕوات ٔالربٖد.
 .1حؽوًؽ ةٌٌث حطخٌث حلٌٌث فاغنث و ةٌئث حٌظٌىٌث حخفه ةامطػاذث وامشىومٌث.
امتؽاوز/
▪ تطٕٖس البٗ ٛ٠التٍعٗىٗ ٛاملتعمك ٛباضتدداً الطٗف الرتدد.ٙ
▪ تطٕٖس البٍٗ ٛالفٍٗ ٛإلداز ٚالطٗف الرتدد ٙبهفأ ٚٞفاعمٗ.ٛ
▪ شٖاد ٚاٌتػاز خدوات الٍطام العسٖض.
▪ تعصٖص بٗ ٛ٠تٍافطٗ ٛتتطي بالعدالٔ ٛالػفافٗ. ٛ
▪ شٖاد ٚاٌتػاز خدوات االتصاالت.
▪ الصاً الػسنات املسخص ٛبالمٕاٟح ٔاالٌعىٔ ٛالكٕاٌني.
▪ تٕفري خدوات ددٖد ٚتٕانب التطٕزات التهٍٕلٕدٗ.ٛ
▪ تعصٖص قدزات غسنات االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.
▪ تطٕٖس أدأ ٞفاعمٗ ٛالػبه ٛاذتهٕوٗ.ٛ
▪ تطٕٖس ٔ زفع نفا ٚٞوسنص البٗاٌات اذتهٕوٗ.ٛ
 .2ةٌاء وشخىع ركىي ًفاهه في حطلٌق امخٌىٌث امشاونث وامىفخػاوث.
امتؽاوز/
▪ بٍأ ٞتطٕٖس قدزات العاومني ٔ ارتسجيني يف اجملاه التهٍٕلٕد٘ لتمبٗ ٛوتطمبات ضٕم
العىن .
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▪

تعصٖص البشح العمى٘ يف زتاه االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات.

▪ تعصٖص اضرتاتٗذٗات العىن عَ بعد.
▪ تعصٖص اضتدداً ٌعي االتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات بػهن اوَ.
▪ تععٗي أثس تهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٔ االتصاالت يف التٍىٗ ٛاالقتصادٖ ٔ ٛالبػسٖ.ٛ
▪ دعي ٔتعصٖص زٖاد ٚاألعىاه ٔ املػازٖع الٍاغ.ٛ٠
 .3اموضول مطكووث امكخؽوًٌث ذكٌث وخكاونث ذات أداء غامي.
امتؽاوز/
▪ تطٕٖس قاعد ٚالبٗاٌات الٕطٍٗ( ٛتهاون).
غـؾة – امؽوال
شارع غىؽ امىغخار

08-2829720 
08-2829740 

 www.mtit.gov.ps

 ص.ب 5151
deputy.mtit@gov.ps 

State of Palestine

دومـــة فـنسطين
وزارة االتصــاالت وتكنـومـوجيا اممعنـومات
مكتب وكيل اموزارة

Ministry of Telecom & Information Technology

Deputy Minister's Office

▪ تطٕٖس بٕاب ٛارتدوات اذتهٕوٗ ٔ ٛدلٗن ارتدوات.
▪ تطٕٖس تطبٗكات اهلٕاتف الرنٗ ٛاذتهٕوٗ.ٛ
▪ تطٕٖس خدوات الهرتٌٔٗ ٛتميب استٗادات ٔتطمعات املٕاطٍني.
▪ التشٕه ضتٕ اضتدداً البطاق ٛالرنٗ ٛلمىٕاطٍني .
▪ إٌػا ٞاملسنص الٕطين لمىعمٕوات ادتػسافٗ.ٛ
▪ سٕنى ٛعىمٗات التشٕه اإللهرتٌٔ٘ اذتهٕوٗ.ٛ
▪ تطٕٖس األٌعى ٛالكٗاضٗٔ ٛوتابع ٛتػػٗمّا يف الدٔاٟس اذتهٕوٗ ٛنأدا ٚلتطٕٖس األعىاه
اذتهٕوٗ.ٛ
▪ تعصٖص اوَ ٔمحاٖ ٛالبٗاٌات ٔ األٌعى ٔ ٛالػبه ٛاذتهٕوٗ.ٛ
▪ تطٕٖس املعاٖري ٔاملٕاصفات ارتاص ٛظٕد ٚارتدوات االلهرتٌٔٗ.ٛ
▪ تعصٖص املٕثٕقٗٔ ٛاالعتىادٖ ٛعم ٜوسنص البٗاٌات اذتهٕوٗ.ٛ
▪ تطٕٖس وسنص االتصاه املٕسد .Call Center
 .4حٌظٌه كؽاع ةؽًػي وخؽور وشاول ووٌافؿ و فػال.
امتؽاوز/
▪ تٕضٗع ٌطام تعّٗٗد خدوات الربٖد.
▪ تطٕٖس عىن الربٖد احملم٘.
▪ تطٕٖس ارتدوات الربٖدٖ.ٛ

 .5حؽوًؽ وحػؾًؾ ةٌئث كاًوًٌث ًاظىث ملؽاع االحطاالت وحكٌوموسٌا امىػنووات و امتؽًػ.
امتؽاوز/
▪ اعداد ٔحتدٖح الكٕاٌني ٔاألٌعىٔ ٛالتعمٗىات ارتاص ٛباالتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات
ٔالربٖد.
▪ اعداد ٔ حتدٖح المٕاٟح ٔاالطس التٍعٗىٗ ٛالالشو ٛلتطبٗل الكٕاٌني.
▪ إعداد الطٗاضات ٔالتعمٗىات ارتاص ٛباالتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات ٔ الربٖد.

غـؾة – امؽوال
شارع غىؽ امىغخار

08-2829720 
08-2829740 

 www.mtit.gov.ps

 ص.ب 5151
deputy.mtit@gov.ps 
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▪ تأِٗن وهاتب الربٖد ٔ أمتتّا لتكدٖي وعاوالت سهٕوٗ ٛضىَ الٍافر ٚاملٕسد.ٚ

State of Palestine

دومـــة فـنسطين
وزارة االتصــاالت وتكنـومـوجيا اممعنـومات
مكتب وكيل اموزارة

Ministry of Telecom & Information Technology

Deputy Minister's Office

سػول األهػاف وامتؽاوز:
فٌىا ًني وغنص ألهػاف و ةؽاوز امغؽث االـخؽاحٌشٌث منوزارة و امفخؽة امؾوٌٌث منخٌفٌؼ
امهػف االـخؽاحٌشي حؽوًؽ ةٌٌث حطخٌث حلٌٌث فاغنث و ةٌئث حٌظٌىٌث حخفه ةامطػاذث و امشىومٌث.
والضظات

#

امتؽاوز

وؤشؽ املٌاس

امهػف امىؽسو

2019

2020

2021

1.1

حؽوًؽ امتٌئث امخٌظٌىٌث
امىخػنلث ةاـخغػام امؽٌف
امخؽددي.

حطػًد ةؽحوكوالت
وموائص واؼؽ
وإسؽاءات

حطػًد ـٌوي
حلؽًؽ ـٌوي

/

/

/

1.2

حؽوًؽ امتٌٌث امفٌٌث إلدارة
امؽٌف امخؽددي ةكفاءة
وفاغنٌث.

حطػًد امفشل
اموؼٌي منخؽددات
 +وفص وٌػاًي +
زًارات ركاةٌث

حطػًد ـٌوي
حلؽًؽ ـٌوي

/

/

/

1.3

زًادة اًخشار عػوات
امٌؽاق امػؽًظ.

حلارًؽ دورًث

زًادة وػػل االًخشار

/

/

/

1.4

حػؾًؾ ةٌئث حٌاففٌث حخفه
ةامػػامث وامشفافٌث .

زًارات  -دراـات -
حػكٌق ضىالت -
اضػار حػنٌىات

زًارات غػد 12
ـٌوًا
دراـث ـٌوًث
حلؽًؽ ـٌوي

/

/

/

1.5

زًادة اًخشار عػوات
حكٌوموسٌا امىػنووات

حلارًؽ دورًث -
زًارات

زًارات غػد  6ـٌوًا

/

/

/

1.6

امؾام امشؽكات امىؽعطث
ةامنوائص واالًظىث
واملواًٌي

حلارًؽ دورًث -
زًارات

زًارات غػد  6ـٌوًا

/

/

/

1.7

حوفٌؽ عػوات سػًػة
حواكب امخؽورات
امخكٌوموسٌث

اضػار رعص
سػًػة  -عػوات
سػًػة

عػوث سػًػة ـٌوًا

/

/

/

1.8

حػؾًؾ كػرات شؽكات
االحطاالت وحكٌوموسٌا
امىػنووات.

وؼكؽات حفاهه -
شؽاكات -
اسخىاغات دورًث

وشؽوع امتؽج
امخكٌوموسي -
وشارًع ةٌٌث حطخٌث

/

/

/

وشؽوع امتؽج
امخكٌوموسي

1.9

حؽوًؽ أداء وفاغنٌث
امشتكث امطكووٌث.

حلارًؽ  +اسؽاءات

زًادة غػد امىلؽات +
زًادة ـؽغث امشتكث
+

/

/

/

وتادرة

1.12

حؽوًؽ و رفع كفاءة وؽكؾ
امتٌاًات امطكووٌث.

حؽكٌب وٌظووث
ـان  +احاضث
امغػوث

 +زًادة وػػل احاضث
امغػوث زًادة وفاضث
امخغؾًي 4006حٌؽا
ةاًج

/

/

/

$ 300000

ًظام وطنل امؽٌف
 +وػػات موسفخٌث
ةخكنفث ولػرة
$200000

غـؾة – امؽوال
شارع غىؽ امىغخار

08-2829720 
08-2829740 

 www.mtit.gov.ps

 ص.ب 5151
deputy.mtit@gov.ps 
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1.

State of Palestine

دومـــة فـنسطين
وزارة االتصــاالت وتكنـومـوجيا اممعنـومات
مكتب وكيل اموزارة
2.

Ministry of Telecom & Information Technology

Deputy Minister's Office

امهػف االـخؽاحٌشي ةٌاء وشخىع ركىي ًفاهه في حطلٌق امخٌىٌث امشاونث وامىفخػاوث.

#

امتؽاوز

وؤشؽ املٌاس

امهػف امىؽسو

2019

2020

2021

والضظات

2.1

ةٌاء وحؽوًؽ كػرات
امػاونٌي و امغؽًشٌي في
امىشال امخكٌوموسي مخنتٌث
وخؽنتات ـوق امػىل .

دورات حػرًتٌث -
ورشات غىل -
ًشؽات وإضطائٌات

دورات حػرًتٌث 4
ـٌوًا  +ورشات غىل
وأًام دراـٌث 4
ـٌوًا ً+شؽات
حوغٌث و اضطائٌات 4
ـٌوًا

/

/

/

دورات حػرًتٌث
داعنٌث وعارسٌث
 +اًشاء امىػهػ
امخلٌي منخػرًب
ةأرض امطاـوب
امطكووي

2.2

حػؾًؾ امتطد امػنىي في
وشال االحطاالت
وحكٌوموسٌا امىػنووات.

دراـات وحوضٌات
 فاغنٌاتووؤحىؽات

دراـات غػد 1
ـٌوًا+فاغنٌث او
وؤحىؽ غػد  1ـٌوًا

/

/

/

امٌوم امػامىي
مالحطاالت +حػؾًؾ
امتاضرٌي و حوفٌؽ
امىػنووات

2.3

حػؾًؾ اـخؽاحٌشٌات امػىل
غي ةػػ.

دراـث  -ورشات
غىل

دراـات غػد 1
ـٌوًا+فاغنٌث غػد 1
ـٌوًا

/

/

/

2.4

حػؾًؾ اـخغػام ًظه
االحطاالت وحكٌوموسٌا
امىػنووات ةشكل اوي.

ضىنث شػتٌث -
ًشؽات وملاءات
اغالوٌث  -ورشات
غىل  -دراـات
ةطرٌث

ضىنث شػتٌث  1ـٌوًا
ً +شؽات وملاءات
اغالوٌث غػد  4ـٌوًا
+ورشات غىل
وملاءات 2
ـٌوًا+دراـات
ةطرٌث وأوراق غػد 1
ـٌوًا

/

/

/

2.5

حػظٌه أذؽ حكٌوموسٌا
امىػنووات واالحطاالت في
امخٌىٌث االكخطادًث
وامتشؽًث

دراـات فٌٌث +
وؼكؽات حفاهه +
احفاكٌات

دراـات فٌٌث 2
ـٌوًا +وؼكؽات
حفاهه غػد  2ـٌوًا
 +احفاكات غػد 1
ـٌوًا

/

/

/

2.6

دغه وحػؾًؾ رًادة األغىال
و امىشارًع امٌاشئث

دراـات فٌٌث +
وؼكؽات حفاهه +
احفاكٌات

ًشاؼات غػد 3
ـٌوًا

/

/

/

اًام دراـٌث
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3

ضىنث اًخؽًج اوي
ووفٌػ

امهػف االـخؽاحٌشي اموضول مطكووث امكخؽوًٌث ذكٌث وخكاونث ذات أداء غامي.

#

امتؽاوز

وؤشؽ املٌاس

امهػف امىؽسو

2019

3.1

حؽوًؽ كاغػة امتٌاًات
اموؼٌٌث (حكاول).

حػشٌي وٌظووث
وخكاول

حوفٌؽ كافث امتٌاًات
امطكووٌث امىؽنوةث
منختادل ةٌي
امىؤـفات امطكووٌث
وغٌؽ امطكووٌث

/

2020

2021

غـؾة – امؽوال
شارع غىؽ امىغخار

08-2829720 
08-2829740 
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deputy.mtit@gov.ps 

والضظات

State of Palestine

دومـــة فـنسطين

Deputy Minister's Office

3.2

حؽوًؽ ةواةث امغػوات
امطكووٌث ودمٌل امغػوات

حلؽًؽ

حطػًد دمٌل اسؽاءات
امىػاوالت امطكووٌث
غنى امتواةث وؽحٌي
ـٌوًا

/

/

/

3.3

حؽوًؽ حؽتٌلات امهواحف
امؼكٌث امطكووٌث.

حؽتٌلات هواحف
ذكٌث

حؽتٌلات  3ـٌوًا

/

/

/

3.4

حؽوًؽ عػوات امكخؽوًٌث
حنتي اضخٌاسات وحؽنػات
امىواؼٌٌي.

عػوث امكخؽوًٌث
وخؽورة

حؽوًؽ  15عػوث
امكخؽوًٌث ـٌوًا

/

/

/

3.5

امخطول ًطو اـخغػام
امتؽاكث امؼكٌث
منىواؼٌٌي .

اضػار ةؽاكث ذكٌث

ةؽاكث ذكٌث مكل
وواؼي فوق  16غام

/

/

3.6

إًشاء امىؽكؾ اموؼٌي
منىػنووات امشغؽافٌث

ةٌئث فٌٌث +
االسؽاءات
وامىػاًٌؽ +
حؽتٌلات

وؽكؾ عاص ةٌظه
امىػنووات امشغؽافٌث

/

/

/

3.7

ضوكىث غىنٌات امخطول
اإلمكخؽوًي امطكووٌث

وذٌلث وػاًٌؽ

وػاًٌؽ عاضث
ةطوكىث ًظه
امىػنووات وحلٌٌه
ـٌوي

/

/

/

3.8

حؽوًؽ األًظىث املٌاـٌث
ووخاةػث حشغٌنها في
امػوائؽ امطكووٌث كأداة
مخؽوًؽ األغىال امطكووٌث

اًظىث وطوـتث
ادارًث كٌاـٌث

اًظىث وطوـتث
ادارًث غػد  2ـٌوًا

/

/

/

3.9

حػؾًؾ اوي وضىاًث
امتٌاًات و األًظىث.

حلؽًؽ (ـٌاـات -
اسؽاءات) -حػرًب

دورة غػد  3ـٌوًا +
حلؽًؽ فٌي غػد 2

/

/

/

3.10

حؽوًؽ امىػاًٌؽ
وامىواضفات امغاضث
ةشودة امغػوات
االمكخؽوًٌث.

حػنٌىات -
ـٌاـات

اضػار حػنٌىات
وـٌاـات غػد 1
ـٌوًا

/

/

3.11

حػؾًؾ امىوذوكٌث
واالغخىادًث غنى وؽكؾ
امتٌاًات امطكووٌث

دراـث فٌٌث +
وشارًع حؽوًؽة

دراـث ـٌوًا +
وشؽوع حؽوًؽي

/

/

3.12

حؽوًؽ وؽكؾ االحطال
امىوضػ Call Center

دراـث  +وؽكؾ
احطال

دراـث ـٌوًث +وؽكؾ
احطال call center

/

/

4

وشؽوع امتؽاكث
امؼكٌث حكنفث
$ 1000000

ووارد ةشؽًث غػد
$ 20000 + 3

$ 500,000

/

امهػف االـخؽاحٌشي حٌظٌه كؽاع ةؽًػي وخؽور وشاول ووٌافؿ و فػال.

#

امتؽاوز

وؤشؽ املٌاس

امهػف امىؽسو

2019

2020

2021

والضظات

4.1

حوـٌع ًؽاق حػهٌٌػ
عػوات امتؽًػ.

دراـات فٌٌث -
ولخؽضات

دراـات وولخؽضات
غػد  2ـٌوًا

/

/

/

اكخطادًث
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Deputy Minister's Office

4.2

حؽوًؽ غىل امتؽًػ
امىطني.

حلارًؽ

حلارًؽ  2ـٌوًا

/

/

/

اكخطادًث

4.3

حؽوًؽ امغػوات امتؽًػًث.

دراـات فٌٌث -
ولخؽضات  -اؼالق
عػوات

دراـات وولخؽضات
غػد  2ـٌوًا +عػوث
اعافٌث ـٌوًا

/

/

/

اكخطادًث

4.4

حأهٌل وكاحب امتؽًػ
وأحىخها مخلػًه وػاوالت
ضكووٌث عىي امٌافؼة
امىوضػة

حلارًؽ دورًث -
حطػًد وٌظووث

حلؽًؽ ـٌوي +
حطػًد ـٌوي
منىٌظووث

/

/

/

ةٌٌث

امهػف االـخؽاحٌشي حؽوًؽ وحػؾًؾ ةٌئث كاًوًٌث ًاظىث ملؽاع االحطاالت وحكٌوموسٌا امىػنووات و امتؽًػ

5
#

األًشؽث

وؤشؽ املٌاس

امهػف امىؽسو

2019

2020

2021

5.1

اغػاد وحطػًد املواًٌي
واألًظىث وامخػنٌىات
امغاضث ةاالحطاالت
وحكٌوموسٌا امىػنووات
وامتؽًػ.

وفودة وشؽوع
كاًون  -ورشث
غىل  -اضػار
حػنٌىات

وشؽوع كاًون غػد 1
ـٌوًا
ورشث غىل غػد 1
ـٌوًا
اضػار حػنٌىات غػد
 2ـٌوًا

/

/

/

5.2

اغػاد وحطػًد امنوائص
واالؼؽ امخٌظٌىٌث امالزوث
مخؽتٌق املواًٌي.

وفودة الئطث

اضػار موائص غػد 1
ـٌوًا

/

/

/

5.3

إغػاد امفٌاـات
وامخػنٌىات امغاضث
ةاالحطاالت وحكٌوموسٌا
امىػنووات وامتؽًػ.

وذٌلث ـٌاـٌات +
دراـث امخػنٌىات
 +اـخشارات

اضػار ـٌاـث غػد 1
ـٌوًا
 +اضػار حػنٌىات
غػد  1ـٌوًا +
اـخشارات ضفب
امطاسث

/

/

/

والضظات

وؤشؽات كٌاس األداء :
ٔضعت الٕشاز ٚمجم ٛوَ وؤغسات تكٗظ االدا ٔ ٞتطاِي يف وتابع ٛالعىن ٔتٍفٗر الرباور ٔاالٌػطٛ
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املطاِى ٛيف حتكٗل االِداف االضرتاتٗذٗ ٛنىا ِٕ وٕضح بادتدٔه التال٘:
(سػول وؤشؽات كٌاس اداء وزارة االحطاالت وحكٌوموسٌا امىػنووات):
امىؤشؽ

امؽكه
1

غػد ووافلات امىواكع امؽادًوًث (اًشاء  /حشغٌل  /حػػًل)

2

غػد غىنٌات االـخػالوات غي امتٌاًات امطكووٌث (والًٌي)

3

غػد وػاوالت امغػوات امىامٌث وامىطؽفٌث

4

غػد وػاوالت امغػوات ةؽًػًث(ةػائد و ؼؽود وضٌادًق وغطوضث)

5

اضػار امؽعص وامىوافلات في وشال االحطاالت وحكٌوموسٌا امىػنووات (ًوغٌث  -احشار  -وطؽات  -اذاغات .....امظ)

6

غػد امىػاوالت امواردة مىؽكؾ عػوات امشىهور اـخففار ودغه فٌي ووي عالل االحطال غنى امؽكه .102-101-1000

غـؾة – امؽوال
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امؽكه
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امىؤشؽ

7

غػد وػاوالت ًظام امػفع اإلمكخؽوًي امىؽكؾي.

8

غػد وؽات اـخغػام امخفشٌل امىوضػ

9

ضشه حتادل امتٌاًات في امشتكث امطكووٌث ()GB

10

وخوـػ  Uptimeألسهؾة و أًظىث وؽكؾ امتٌاًات امطكووٌث .

11

وشىوع امؽـائل املطٌؽة  SMSامطادرة و امواردة وي ًظام امؽـائل امطكووي

نىا ٖتي املتابعٔ ٛالكٗاع ٔفكا ملؤغسات االحتاد الدٔل٘ لالتصاالت ٔتهٍٕلٕدٗا املعمٕوات
(سػول وؤشؽات كٌاس األداء وفق االحطاد امػومي مالحطاالت وحكٌوموسٌا امىػنووات):
امخطٌٌف

#

امىؤشؽ

1

غػد االشخؽاكات في عػوث امهاحف امراةج مكل ً 100فىث

2

غػد االشخؽاكات في عػوث امهاحف امغنٌوي مكل ً 100فىث

3

امٌفتث امىئوًث مػػد األـؽ امخي مػًها ضاـوب

4

امٌفتث امىئوًث مألـؽ امخي حخىخع ةامٌفاذ إمى اإلًخؽًج

5

غػد االشخؽاكات في عػوث امٌؽاق امػؽًظ (امفنكي) امراةج مكل ً 100فىث
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وؤشؽات االحطاد
امػومي مالحطاالت
ITU
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