
2019





2019



هذا  لتنفيذهم  المسحية  والدراسات  لالستطالعات  قياس  لمركز  الجزيل  بالشكر  أمان  ائتالف  يتقدم 

االستطالع، ولفريق التحليل في ائتالف أمان الذي قام باإلشراف على االستطالع وتحليل البيانات واستخالص 

النتائج منها.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( ©

في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(            . 
تقرير بعنوان: النزاهة والشفافية والمساءلة في أعمال شركات االتصاالت الفلسطينية 

شركة االتصاالت الفلسطينية وشركة Ooredoo فلسطين نموذجًا

2019
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مقدمة 

النزاهة في قطاع  تعزيز  يتمحور حول  إستراتيجيات عمله  )أمــان( مسارًا حديثًا ضمن  النزاهة والمساءلة  أجل  االئتالف من  تبنى 

التي  والشركات  الخاص بشكل عام  القطاع  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  المسار من  الخاص(. وجاء هذا  )القطاع  التجارية  األعمال 

تقدم خدمات عامة أساسية للمواطنين بشكل خاص، كالكهرباء والمياه واالتصاالت والمواصالت وغيرها، على صعيد االقتصاد 

الوطني، وأيضًا لدوره الكبير في قوة أو ضعف مناعة النظام الوطني للنزاهة، وخاصة في عالقته مع القطاع العام وما قد 

تسببه ممارسات هذا القطاع الساعية إلى الربح بالدرجة األولى من ارتفاع شبهات الفساد التي قد تنشأ عن تضارب المصالح 

ومنح االمتيازات والعطاءات في القطاع الخاص. 

أولى ائتالف أمان في عام 2019 اهتمامًا وتركيزًا خاّصًا بقطاع االتصاالت، الذي يعتبر من الخدمات األساسية واألهم التي يحتاج 

إليها المواطن، حيث يمثل تنظيم وإدارة قطاع االتصاالت حالة خاصة في فلسطين، كون االحتالل اإلسرائيلي يعتبر العبًا معيقًا 

فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يتعلق بطبيعة االقتصاد الفلسطيني وما واجهته من تحديات قانونية وتنظيمية تتعلق بمنح 

االمتياز للمستثمرين وإشكاليات منع االحتكار. 

يرى ائتالف أمان أن إدارة هذا القطاع تضم بين ثناياها العديد من التحديات الواجب العمل على تذليلها، ومنها ما يتعلق بحماية 

المستهلك الفلسطيني )الحق في الخدمة بسعر وجودة مقبولين(، ومنها ما يتعلق بالحوكمة في إدارة هذا القطاع، المتمثلة 

بمدى توفر الشفافية والنزاهة وفاعلية المساءلة. 

وبهدف فحص مدى فاعلية مساءلة الحكومة ورقابتها على قطاع االتصاالت، التي تنعكس على مستوى رضا المواطنين عن 

أداء إدارة وتقديم خدمات االتصاالت، عمل ائتالف أمان على تنفيذ استطالع للرأي يركز على مدى رضا المواطنين عن إدارة 

وتقديم خدمات االتصاالت في فلسطين، حيث كّلف أمان مركز قياس لالستطالعات والدراسات المسحية بإجراء االستطالع 

وتنفيذ البحث الميداني خالل الفترة ما بين 13-20 تموز 2019 في الضفة الغربية )بما فيها القدس( وقطاع غزة.

بلغ حجم العينة في هذا االستطالع 1320 فردًا ممن أعمارهم 18 عامًا فما فوق، منهم )792( في الضفة الغربية )بما فيها 

القدس(، و)825( في قطاع غزة، موزعين في 06 تجمعًا سكانّيًا ممثلة في المدن والقرى والبلدات والمخيمات، وبهامش خطأ 

-,+ 3%، حيث أجريت المقابالت وجهًا لوجه في المنازل.
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منهجية البحث:

االستمارة:  .1

صممت االستمارة منذ بداية تنفيذ االستطالع، وتم تطويرها من قبل ائتالف أمان بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمهتمين 

في قطاع االتصاالت، حيث شملت كافة األسئلة التي تغطي أهداف االستطالع. 

اختيار العينة:  .2

لغرض االستطالع وتمثيله للمجتمع، استخُدم األسلوب العيني متعدد المراحل الختيار عينة طبقية عنقودية،  حيث تم تقسيم 

العينة الكلية إلى طبقتين )الضفة الغربية وقطاع غزة( وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والمساكن 7102 الذي نفذه الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بعد ذلك تم توزيع حجم العينة على المحافظات )العناقيد( ليعكس الوزن الحقيقي لكل منها، 

ومن ثم اختيار التجمعات السكانية لكل محافظة، اعتمادًا على نتائج التعداد، وفي كل تجمع، تم اختيار بلوك أو بلوكين بشكل 

عشوائي ليتم العمل فيها، وتم اختيار المنازل في هذه البلوكات باستخدام العينة العشوائية المنتظمة. أما داخل المنزل، فقد 

تم استخدام الجدول المتخصص في اختيار العينات hsiK الختيار األفراد.

جمع البيانات  .3

عمل في إجراء المقابالت وجهًا لوجه باحثون ميدانيون ممن لديهم خبرة طويلة في البحوث الميدانية، حيث خضعوا لورشات 

عمل متخصصة ناقشت أهداف االستطالع ومنهجية العمل وأسئلة االستمارة. 

االختبار القبلي لالستمارة:

تم إجراء اختبار قبلي على االستمارة على عينة حجمها 04 )02 في الضفة الغربية و02 في قطاع غزة( للتأكد من صالحيتها 

اعتمادها  تعديالت عليها قبل  أي  إجراء  المطروحة، ما ساعد في  والخيارات  المبحوثين وفهمهم لطبيعة األسئلة  واستيعاب 

باستخدام معامل  وثباتها  لألسئلة  الداخلي  االتساق  لها، من حيث  إجــراء عملية فحص  تم  إلى ذلك،  إضافة  النهائي،  بالشكل 

كرومباخ ألفا.

 تدريب الباحثين:

الميدانيين، ورشة في  للباحثين  تدريبيتين متخصصتين  أمان، ورشتي عمل  لغرض االستطالع، عقد مركز قياس، وبالتعاون مع 

الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة، أحاطتا بكافة جوانبه من تفاصيل المنهجية والعينة وأسئلة االستمارة والمقابالت.
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الرقابة والمتابعة:

هناك نوعان من الرقابة اتبعهما المركز أثناء تنفيذ االستطالع، تمثال فيما يلي:

الرقابة الميدانية: عمل فريق العمل البحثي تحت إشراف ومتابعة من قبل المنسقين الميدانيين والمشرفين، الذين بدورهم 1. 

قاموا بزيارات ميدانية لمواقع البحث، للتأكد من سير العمل وإجراء المقابالت بطريقة سليمة وبعيدة عن أي مشاكل، حيث 

قدم الفريق تقريرًا يومّيًا حول ذلك.

الرقابة المكتبية: وتمثلت فيما يلي: 2. 

االتصاالت الهاتفية: تم إجراء اتصاالت عشوائية مع أفراد من العينة للتأكد من صالحية العمل ومن صالحية المقابالت.	 

بيانات 	  والتأكد من صالحية  األسئلة،  بين  واالنتقاالت  اإلجابات  من  للتأكد  مكتبّيًا  االستمارات  تم فحص  المكتبي:  العمل 

االستمارات.

برنامج اإلدخال: تم تصميم برنامج إلدخال البيانات ضمن ضوابط ومحددات معينة يكون قادرًا على اكتشاف أي إشكاليات.	 

تنظيف البيانات: من خالل عملية تنظيف البيانات، تم تحديد ومعالجة أي أخطاء حصلت، سواء كان ذلك من قبل الباحث 	 

الميداني أو مدخل البيانات.

إدخال وتحليل البيانات:

تم إدخال وتحليل البيانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي SPSS بعد إجراء المراجعة والمعالجة الكاملة لهذه البيانات. 
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نتائج استطالع الرأي العام حول مدى رضا المواطنين عن إدارة وتقديم خدمات االتصاالت في فلسطين 

جدول )1.1.1(: تقييم جودة اتصاالت خدمة االتصال الهاتف األرضي

شكل )1.1.1(: تقييم جودة اتصاالت خدمة االتصال الهاتف األرضي

الجزء األول: خدمات الهاتف األرضي

يتناول هذا الجزء من االستطالع رأي المواطنين بمستوى جودة خدمة االتصاالت ومناسبة أسعارها فيما يخص الهاتف األرضي، 

باإلضافة إلى األداء المتعلق بهذه الخدمات ومعرفتهم ببعض اإلجراءات، إما من خالل التجربة المباشرة أو من خالل المعرفة. 

1.1 تقييم جودة خدمة االتصاالت للهاتف األرضي

تشير نتائج االستطالع إلى أن 53% من المواطنين قيموا خدمة االتصال للهاتف األرضي بأنها جيدة، وكانت النسبة األعلى في 

قطاع غزة، حيث رأى 36% من المستطلعة آراؤهم أن جودة خدمة االتصاالت في قطاع غزة جيدة، في حين رأى 47% من 

مواطني الضفة أنها جيدة، ورأى 11% أن جودة خدمة االتصاالت جيدة جّدًا، وهذا يشير إلى أن 64% من المستطلعة آراؤهم 

أعطوا تقييمًا إيجابّيًا  لخدمة االتصاالت فيما يتعلق بالهاتف األرضي، إما من خالل تجربتهم أو سماعهم عن ذلك. في حين أعطى 

التقييم اإليجابي في قطاع غزة 77% مقارنة مع الضفة الغربية  ما نسبته 33% تقييمًا سيئًا  لجودة الخدمات. وترتفع نسبة 

 .)%55(

للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه: 

التقييم اإليجابي: )جيد جّدًا + جيد(
التقييم السيئ: سيئ +سيئ جّدًا 

جيدة جدًا
جيدة
سيئة

سيئة جدًا
ال رأي/ ال أعرف

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

8.1%

46.6%

27.5%

13.8%

4.0%2.7%3.5%

6.3%10.8%

14.2%22.2%

62.7%53.0%

14.2%10.5%

100.0%100.0%100.0%
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شكل )1.2.1(: تقييم أسعار اتصاالت خدمة االتصال الهاتف األرضي

يتضح من النتائج أن 74% من المشتركين الحاليين قيموا مستوى جودة خدمات االتصاالت للهاتف األرضي تقييمًا إيجابّيًا، مقارنة 

مع من كانوا مشتركين واليوم غير مشتركين )57%(، و54% لمن لم يشتركوا مطلقًا.

2.1 أسعار خدمة االتصاالت للهاتف األرضي

يرى 63% من المواطنين أن أسعار خدمة االتصاالت للهاتف األرضي مرتفعة )71% في الضفة الغربية، 52% في قطاع غزة(، 

فيما يرى 30% أنها مناسبة للجميع، و3% فقط يرونها منخفضة. للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه:

تشير النتائج أعاله إلى أن غالبية المواطنين 63% يرون أن أسعار خدمات االتصاالت للهاتف األرضي مرتفعة، في حين ترى نسبة 

قليلة جّدًا أنها منخفضة %3. 

وفي المقارنة بين آراء المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يرى 71% من مواطني الضفة المستطلعة آراؤهم أنها مرتفعة، 

في حين يرى 1% فقط أنها منخفضة، في حين أن 52% من مواطني غزة المستطلعة آراؤهم يرون أن األسعار مرتفعة، في حين 

يرى 5% أنها منخفضة، وهذا يدلل على فرق باألسعار بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وتشير النتائج إلى أن 65% من المشتركين الحاليين يرون أن أسعار خدمات االتصاالت مرتفعة، مقارنة مع من كانوا مشتركين 

قديمًا )69%(، الذين لم يشتركوا مطلقًا )53%(، وذلك من خالل تجربتهم أو معرفتهم أو سماعهم.

مرتفعة
مناسبة للجميع

منخفضة
ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

70.7%

24.1%

1.0%

4.2%5.5%4.7%

4.9%2.6%

37.6%29.5%

52.0%63.2%

100.0%100.0%100.0%
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وعند السؤال عما إذا كانت أسعار خدمة االتصاالت للهاتف األرضي التي تقدم للمواطنين واضحة ومعلنًا عنها مسبقًا حسب 

تجربتهم أو معرفتهم أو سماعهم، أشار 38% إلى أنها كذلك )31% في الضفة الغربية، 48% في قطاع غزة(. في حين أشار %49 

إلى أن األسعار غير واضحة ومعلن عنها مسبقًا )58% في الضفة الغربية، 36% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

تظهر النتائج أن 44% من المشتركين حالّيًا أشاروا إلى أن األسعار واضحة ومعلن عنها مسبقًا، مقارنة بـ 34% لمن كانوا مشتركين، 

و30% لمن لم يشتركوا مطلقًا.

وفيما يتعلق بانسجام البنود واألسعار التي تحويها الفاتورة الشهرية مع ما تم اإلخبار عنها للمشتركين الحاليين والقدامى، أشار 

54% إلى أنها ال تنسجم )61% في الضفة، 43% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه: 

يتضح من النتائج أعاله أن ما يقارب نصف المستطلعة آراؤهم 49% يرون أن األسعار غير واضحة ومعلن عنها مسبقًا )58% في 

الضفة الغربية، 36% في قطاع غزة(. وأشار 54% )61% في الضفة الغربية و43% في قطاع غزة( من المستطلعين إلى أن 

البنود واألسعار التي تحويها الفاتورة الشهرية غير منسجمة مع ما تم إخبار المشتركين به، وهذا يدلل على ضعف في الشفافية 

والنزاهة لمقدمي خدمة االتصاالت للخط الثابت )الهاتف األرضي(.  

جدول )1.2.2(: وضوح األسعار واإلعالن عنها مسبقًا

 جدول )1.2.3(: انسجام البنود واألسعار التي تحويها الفاتورة الشهرية مع ما تم اإلخبار عنها

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

31.1%

57.5%

11.4%16.3%13.3%

36.0%48.9%

47.7%37.8%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

32.3%

60.6%

7.2%11.8%8.9%

42.9%54.0%

45.3%37.1%

100.0%100.0%100.0%
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3 الخدمات األخرى لخط االتصاالت للخط الثابت )األرضي(

عند سؤال المبحوثين حول قيام مزود خدمات الخط األرضي بتحميلهم أجور خدمات ال يعلمون عنها شيء، أشار 44% إلى أن 

ذلك حصل )41% في الضفة الغربية، 49% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه:

جدول )1.3.1(: انسجام البنود واألسعار التي تحويها الفاتورة الشهرية مع ما تم إخبار المشتركين به

جدول )1.3.2(: أخذ الموافقة الصريحة من المشركين على االشتراك في خدمة جديدة أو إضافة خدمة معينة

تشير النتائج أعاله إلى أن ما نسبته 44% من المستطلعة آراؤهم قد تم تحميلهم أجور خدمات ال يعلمون عنها شيئًا )%41 

في الضفة الغربية و49% في قطاع غزة(، وهذا يدلل على ضعف نزاهة مقدمي خدمات االتصاالت للهاتف الثابت، وضعف 

المساءلة أيضًا من حماية المستهلك. 

وحول قيام مزود خدمات الخط األرضي بأخذ الموافقة الصريحة من المشركين على االشتراك في خدمة جديدة أو إضافة خدمة 

معينة، أشار 58% إلى أن ذلك حصل )51% في الضفة الغربية، 69% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه:

وتشير النتائج أعاله إلى أن ما نسبته 35% لم تتم أخذ موافقتهم الصريحة على االشتراك في خدمة جديدة أو إضافة خدمة 

معينة، وهذا مؤشر على ضعف في الشفافية والنزاهة لدى مقدمي خدمة االتصال الثابت، وأيضًا ضعف في المساءلة والرقابة 

من حماية المستهلك، وأيضًا يدلل على أن مزودي خدمات االتصال الثابت يقومون باستغالل عدم معرفة المواطن وإضافة 

خدمات له دون موافقة صريحة، والموافقة الصريحة تعني التوقيع أو طلب الخدمة بشكل مباشر من المواطن، حيث ينتهج 

أنه تلقى العرض  آلية االتصال عبر الهاتف، دون األخذ بعين االعتبار إن كان المواطن متفرغًا، أو  الثابت  مزودو خدمة االتصال 

بشكل واضح ومفهوم، ففي كثير من األحيان، يمكن أن يعطي المواطن موافقة إلنهاء المكالمات فقط، ويكتشف الحقًا تورطه 

بخدمات غير ضرورية له.  

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

40.6%

51.8%

7.6%7.3%7.5%

43.4%48.6%

49.3%43.8%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

51.4%

41.1%

7.5%6.0%6.9%

25.2%35.2%

68.8%57.9%

100.0%100.0%100.0%

11



أما بخصوص قيام شركات االتصاالت ومزودي خدمة اإلنترنت بتعويض المشتركين الحاليين والقدامى عن انقطاع الخدمة لمدة 

طويلة نتيجة عطل أو خلل في تقديم الخدمة، أشار 83% منهم إلى أن ذلك لم يحصل )89% في الضفة الغربية، 73% في قطاع 

غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه:

وحسب تجربة المبحوثين أو معرفتهم أو سماعهم حول السهولة والسرعة في عملية إلغاء أي خدمة من الخدمات، أشار %84 

بالنفي )53% في الضفة الغربية، 40% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه: 

جدول )1.3.3(: تعويض المشتركين عن انقطاع الخدمة لمدة طويلة نتيجة عطل

جدول )1.3.4(: السهولة والسرعة في عملية إلغاء أي خدمة من الخدمات

أشار 48% من المستطلعة آراؤهم إلى صعوبة إلغاء أي خدمة. 

وحول قيام المشتركين الحاليين والقدامى باستخدام خدمة تقديم الشكاوى على خدمة االتصال على الرقم 131، صرح %18  

فقط بأنهم قاموا بذلك )11% في الضفة الغربية، 30% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه:

83% من المستطلعة آراؤهم لم يتم تعويضهم عن انقطاع خدمات االتصاالت واإلنترنت عنهم، وهذا مؤشر على ضعف نزاهة 

مزودي خدمات االتصاالت. 

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

5.9%

89.3%

4.8%6.5%5.4%

72.7%83.2%

20.8%11.4%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

30.4%

53.3%

16.3%13.7%15.2%

39.8%47.9%

46.5%36.8%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

11.1%

81.2%

7.6%4.3%6.4%

65.9%75.6%

29.7%18.0%

100.0%100.0%100.0%
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جدول )1.3.5(: استخدام خدمة تقديم الشكاوى على خدمة االتصاالت على الرقم 131

يتحملونها هم  الشكاوى 131  أرقــام  االتصال على  تكلفة  أن  يعلمون  الشكاوى  إذا كان مستخدمو خدمة  السؤال عما  وعند 

أنفسهم، أشار 65% إلى أنهم ال يعلمون )70% في الضفة الغربية، 55% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول أدناه:

أما بخصوص الطلب من المشتركين الحاليين والقدامى التوقيع على عقد عند االشتراك في خدمات االتصاالت األرضية، فقد 

أشار 55% إلى أن ذلك لم يحصل )61% في الضفة الغربية، 46% في قطاع غزة(، فيما أشار 32% إلى أن ذلك حصل )25% في 

الضفة الغربية، 44% في قطاع غزة(.

وفيما يتعلق بقراءة بنود العقد قبل التوقيع لمن ُطلب منهم ذلك، صرح 66% بأنه تمت قراءته )60% في الضفة الغربية، %73 

في قطاع غزة(،  للمزيد، انظر الجدول أدناه:

4.  التقييم العام لخدمة االتصاالت للخط الثابت

تطرق االستطالع إلى تقييم المواطنين لخدمة االتصاالت للخط الثابت بشكل عام، وذلك بإعطاء عالمة من 0 إلى 10، حيث إن 

العالمة 0 تشير إلى أدنى عالمة و10 أعلى عالمة.

أظهرت النتائج أن التقييم العام للخدمة حصل على عالمة 5.66، في الضفة الغربية 5.51 وفي قطاع غزة 5.89.

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

7.8%

69.9%

22.3%16.8%20.2%

55.4%64.5%

27.8%15.2%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

59.6%

32.3%

8.1%4.3%6.2%

23.0%27.6%

72.7%66.1%

100.0%100.0%100.0%
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الجزء الثاني: خدمات الهاتف النقال )المحمول(

يتناول هذا الجزء من االستطالع رأي المواطنين بمستوى جودة وأسعار خدمة االتصاالت للهاتف النقال )المحمول(، باإلضافة 

إلى األداء المتعلق بهذه الخدمات ومعرفتهم ببعض اإلجراءات.

جدول )2.1.1(: تقييم خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول( 

شكل )2.1.1(: تقييم خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول( 

2.1 تقييم جودة خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول(

تظهر النتائج أن 18% من المواطنين قيموا خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول( تقييمًا إيجابّيًا ، ويرتفع التقييم اإليجابي في 

قطاع غزة إلى 87% مقارنة مع الضفة الغربية )77%(. للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه:

2.2 أسعار خدمة االتصاالت للهاتف النقال )المحمول(

يرى 47% من المواطنين أن أسعار خدمة االتصاالت للهاتف النقال مرتفعة )53% في الضفة الغربية، 39% في قطاع غزة(، 

فيما ترى نفس النسبة )47%( )44% في الضفة الغربية، 52% في قطاع غزة( أنها مناسبة للجميع، وفقط 4% يرونها منخفضة. 

للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه:

جيدة جدًا
جيدة
سيئة

سيئة جدًا
ال رأي/ ال أعرف

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

15.7%

61.7%

18.4%

3.7%

0.5%1.5%0.9%

3.4%3.6%

8.4%14.4%

53.4%58.4%

33.3%22.7%

100.0%100.0%100.0%

التقييم اإليجابي: )جيد جّدًا + جيد(
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جدول )2.2.2(: وضوح أسعار خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول( واإلعالن عنها مسبقًا 

شكل )2.2.1(: تقييم أسعار خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول(

وفيما يتعلق بأسعار الخدمات للهاتف النقال المقدمة للمواطنين فيم إذا كانت واضحة ومعلنًا عنها مسبقًا، أشار 56% إلى أنها 

واضحة ومعلن عنها مسبقًا )51% في الضفة الغربية، 64% في قطاع غزة(، فيما صرح 39% بأنها غير واضحة )44% في الضفة 

الغربية، 30% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

مرتفعة
مناسبة للجميع

منخفضة
ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

52.8%

44.2%

2.1%

0.9%2.5%1.5%

6.1%3.7%

52.3%47.4%

39.2%47.3%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

50.6%

44.4%

4.9%5.7%5.2%

30.1%38.7%

64.2%56.1%

100.0%100.0%100.0%
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وحول خدمة التجوال gnimaoR وأسعارها، أشار 22% من المبحوثين إلى أنهم سبق أن استخدموا هذه الخدمة )31% في 

الضفة الغربية، 9% في قطاع غزة(.

وعند سؤال من استخدموا خدمة التجوال عن األسعار، رأى 74% من الذين استخدموا هذه الخدمة بأنها مرتفعة )77% في 

الضفة الغربية، 60% في قطاع غزة(، و 23% رأوا أنها مناسبة )21% في الضفة الغربية، 36% في قطاع غزة(، في حين أن %1 

فقط ممن استخدموا هذه الخدمة رأوا أنها منخفضة. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

وحول المنافسة في خدمات الهاتف المحمول وأثرها اإليجابي على األسعار، رأت نسبة 54% أن المنافسة أثرت إيجابّيًا على 

أسعار هذه الخدمات، وترتفع هذه النسبة بشكل كبير في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية )39% في الضفة الغربية، %77 

في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

تطرق االستطالع إلى سؤال المبحوثين حول قوة اإلرسال )اإلشارة( إن كانت متوفرة في كل األماكن. صرح 55% بأنها متوفرة 

و43% قالوا إنها غير متوفرة. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

 Roamning جدول )2.2.3(: أسعار خدمة التجوال

جدول )2.2.4(: خدمات الهاتف المحمول وأثرها اإليجابي على األسعار

جدول )2.3.1(: هل قوة اإلرسال )اإلشارة( متوفرة في كل األماكن؟

2.3 الشرائح اإلسرائيلية والخدمات األخرى للهاتف النقال )المحمول(

مرتفعة
مناسبة للجميع

منخفضة
ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

76.5%

21.1%

0.8%

1.6%2.2%1.7%

2.2%1.0%

35.6%23.3%

60.0%74.0%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

38.5%

53.2%

8.3%5.3%7.1%

18.0%39.1%

76.7%53.8%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

57.1%

41.3%

1.6%2.7%2.0%

45.6%43.0%

51.7%54.9%

100.0%100.0%100.0%
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وفيما يتعلق باستخدام المبحوثين للشرائح اإلسرائيلية، صرح 20% منهم بأنهم يستخدمونها، وترتفع نسبة االستخدام لهذه 

الشرائح بشكل كبير في الضفة الغربية لتصل إلى 30% مقارنة مع قطاع غزة )6%(. للمزيد انظر الجدول التالي أدناه:

وبسؤال المبحوثين ما إذا كانت اإلجراءات الحكومية كافية لمنع بيع الشرائح اإلسرائيلية وتغلغل شركاتها في األراضي الفلسطينية، 

أشار 54% من المبحوثين إلى أنها غير كافية )65% في الضفة الغربية، 38% في قطاع غزة(. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

تطرق االستطالع إلى تقييم المواطنين لخدمة االتصاالت النقال )المحمول( بشكل عام، وذلك بإعطاء عالمة من 0 إلى 10، 

حيث إن العالمة 0 تشير إلى أدنى عالمة و10 أعلى عالمة.

أظهرت النتائج أن التقييم العام للخدمة حصل على عالمة6.62، في الضفة الغربية 6.40، وفي قطاع غزة 6.69.

جدول )2.3.2(: هل تستخدم للهواتف شرائح نقال إسرائيلية؟

جدول )2.3.3(: هل اإلجراءات الحكومية كافية لمنع الشرائح اإلسرائيلية؟

2.4 التقييم العام لخدمة االتصاالت للهاتف النقال )المحمول(

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

15.8%

64.8%

19.4%28.2%23.0%

38.1%54.1%

33.7%23.0%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

30.1%

69.9%94.3%79.7%

5.7%20.3%

100.0%100.0%100.0%
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الجزء الثالث: خدمات اإلنترنت
يتناول هذا الجزء من االستطالع رأي المواطنين بمستوى جودة وأسعار خدمات اإلنترنت، باإلضافة إلى األداء المتعلق بهذه 

الخدمات، إما من خالل تجربتهم أو معرفتهم أو سماعهم.

3.1 تقييم جودة خدمة االتصال للهاتف النقال )المحمول(

تظهر النتائج أن 76% من المواطنين قيموا خدمة اإلنترنت في فلسطين تقييمًا إيجابّيًا ، ويرتفع التقييم اإليجابي في قطاع غزة 

إلى 68% مقارنة مع الضفة الغربية )59%(. للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه:

جدول )3.1.1(: تقييم خدمة اإلنترنت في فلسطين

جيدة جدًا
جيدة
سيئة

سيئة جدًا
ال رأي/ ال أعرف

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

11.7%

46.8%

30.1%

3.7%

9.3%1.9%2.0%

7.0%8.4%

22.7%27.1%

51.3%48.6%

17.0%13.9%

100.0%100.0%100.0%

التقييم اإليجابي: )جيد جّدًا + جيد(

شكل )3.1.1(: تقييم خدمة اإلنترنت في فلسطين
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يرى 54% من المبحوثين، إما من خالل تجربتهم أو معرفتهم، أن أسعار خدمة اإلنترنت مرتفعة )57% في الضفة الغربية، %50 

في قطاع غزة(، فيما ترى نفس النسبة 40% أنها مناسبة للجميع )38% في الضفة الغربية، 44% في قطاع غزة(، في حين أن 

4% فقط يرونها منخفضة. للمزيد، انظر الجدول التالي والشكل البياني أدناه:

وحول أسعار خدمة اإلنترنت المقدمة المقدمة للمواطنين ما إذا كانت واضحة ومعلنًا عنها مسبقًا، أشار 53% إلى ذلك )%45 

في الضفة الغربية، 66% في قطاع غزة(، فيما أشار 39% إلى أنها ليست واضحة ومعلنًا عنها )46% في الضفة الغربية، %28 

في قطاع غزة( . للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

جدول )3.2.1(: تقييم أسعار خدمة اإلنترنت في فلسطين

شكل )3.2.2(: تقييم أسعار خدمة اإلنترنت في فلسطين

جدول )3.2.3(: هل أسعار خدمة اإلنترنت واضحة ومعلن عنها مسبقًا؟

3.2 أسعار خدمة االنترنت

مرتفعة
مناسبة للجميع

منخفضة
ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

56.9%

37.8%

2.7%

2.7%2.5%2.6%

4.9%3.6%

42.3%39.6%

50.3%54.3%

100.0%100.0%100.0%

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

44.8%

46.0%

9.2%6.1%8.0%

28.4%38.9%

65.5%53.1%

100.0%100.0%100.0%
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3.3 فصل خدمة اإلنترنت عن الهاتف األرضي
يرى ثلثا المبحوثين أنه يجب فصل خدمة اإلنترنت عن الهاتف األرضي، فيما يرى 24% أنه ال يجب فصلها، وتتساوى النسب تقريبًا 

في الفصل وعدم الفصل في الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد، انظر الجدول التالي أدناه:

تطرق االستطالع إلى تقييم المواطنين لخدمة اإلنترنت بشكل عام، وذلك بإعطاء عالمة من 0 إلى 01، حيث إن العالمة 0 تشير 

إلى أدنى عالمة و10 أعلى عالمة.

أظهرت النتائج أن التقييم العام للخدمة حصل على عالمة 6.08، في الضفة الغربية 6.01 ، وفي قطاع غزة 6.20.

يتناول هذا الجزء من االستطالع تقييم أداء مؤسسة حماية المستهلك من وجهة نظر المبحوثين ومدى موافقتهم على بعض 

اإلجراءات المتعلقة بخدمات االتصاالت.

4.1 تقييم المواطنين ألداء مؤسسة حماية المستهلك فيما يتعلق بخدمات االتصاالت

أظهرت نتائج االستطالع أن 33% من المبحوثين أعطوا تقييمًا إيجابّيًا ألداء مؤسسة حماية المستهلك )17% في الضفة الغربية، 

57% في قطاع غزة(، في حين قّيم  44% األداء سلبّيًا )51% في الضفة الغربية، 33% في قطاع غزة(.   

تطرق االستطالع إلى التعرف على مدى موافقة المواطنين على بعض الممارسات واإلجراءات المتعلقة بخدمات االتصاالت 

من قبل المزودين، وذلك من خالل طرح بعض الفقرات عليهم والطلب منهم إبداء موافقتهم أو عدم موافقتهم عليها. 

جدول )3.3.1(: هل يجب فصل خدمة اإلنترنت عن الهاتف األرضي؟

3.4 التقييم العام لخدمة اإلنترنت

الجزء الرابع: أداء مؤسسة حماية المستهلك ورأي المواطنين في بعض اإلجراءات 

4.2 مدى الموافقة على بعض اإلجراءات المتعلقة بخدمات االتصاالت

نعم
ال

ال أعلم

المجموع قطاع غزةالضفة الغربية

68.8%

23.4%

7.8%9.9%8.7%

25.0%24.0%

65.1%67.4%

100.0%100.0%100.0%

التقييم اإليجابي: )جيد جّدًا + جيد(
التقييم السيئ: سيئ +سيئ جّدًا 
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تظهر النتائج أن “مزودي خدمات االتصاالت يحافظون على سرية ومعلومات المواطنين” تحظى بأعلى موافقة بنسبة %73، 

تليها “اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بخدمات االتصاالت التي تحتاجها والمعلن عنها من مزودي الخدمات واضحة “، وبنسبة 

36%. كما يتضح أن كل الفقرات المتعلقة بإجراءات وسلوك وزارة االتصاالت تجاه المواطنين حصلت على أقل نسب موافقة 

.)%26 - %32(

يتضح من النتائج أن فقرة “جميع العروض التجارية واإلعالن عنها واضحة وخالية من أي لبس أو تضليل” تحظى بأعلى نسبة من 

ناحية عدم الموافقة وبنسبة 55%، تلي ذلك الفقرات المتعلقة بالشكاوى وبنسب بين 46% - 48%. للمزيد، انظر الجدول التالي 

أدناه:
جدول )4.2.1(: مدى الموافقة على بعض اإلجراءات المتعلقة بخدمات االتصاالت

الفقرة او السؤال

اإلجراءات والمعلومات المتعلقة بخدمات االتصاالت التي 
تحتاجها والمعلن عنها من مزودي الخدمات واضحة. 

يحافظ مزودو خدمات االتصاالت على سرية ومعلومات 
المواطنين 

يقوم مزودو خدمة االتصاالت بالتعامل بنفس درجة 
االهتمام وبمساواة مع كافة الطلبات المقدمة لهم. وال 
توجد واسطة أو محاباة ألي طرف على حساب طرف آخر. 

جميع العروض التجارية واإلعالن عنها واضحة وخالية من أي 
لبس أو تضليل.  

خدمات االستعالم المقدمة من الشركات تؤدي الغرض 
وتغنيك عن مراجعة المعارض ومقرات الشركة.

الوصول إلى المواقع اإللكترونية للشركات سهل ويحتوي 
على المعلومات الضرورية الالزمة للمشترك من أسعار 

وخدمات وفوترة.
تقديم الشكاوى حول خدمات االتصاالت لوزارة االتصاالت 

سهل وواضح. 
تقديم الشكاوى لمزودي خدمات اإلنترنت والنقال واألرضي 

سهل وواضح.
تتعاون الوزارة معك في حال لم تقم الشركات المزودة 

لخدمات األرضي والنقال واإلنترنت بمتابعة شكواك.
تقوم الوزارة بالرد على شكواك في وقت مناسب.  

تقوم وزارة االتصاالت بإعالمك باإلجراءات المتخذة من قبل 
مزودي الخدمات بخصوص شكواك التي تقدمت بها. 

تقوم اإلدارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء بمتابعة 
الشكاوى ومساءلة الشركات المقدمة لخدمات االتصاالت 

عن الشكاوى التي ترد من المواطنين.

)موافق بشدة + 

موافق(

)غير موافق + غير 

موافق بشدة(
ال رأي/ ال أعرف

63%

73%

45%

39%

47%

43%

36%

42%

23%

23%

26%

23%

33%

20%

44%

55%

47%

44%

47%

43%

46%

48%

44%

44%

4%

7%

11%

6%

6%

13%

17%

15%

31%

29%

30%

33%
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االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة ) أمان ( - المؤسسة الفلسطينية المعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 

2006. تأسس في العام 2000 من مجموعة من المؤسسات األهلية الفاعلة في مجال الديمقراطية والحكم الصالح 

وحقوق اإلنسان، سعيًا لتحقيق رؤيته نحو “مجتمع فلسطيني خاٍل من الفساد”. يسعى االئتالف حاليًا إلى خلق وقيادة حراك 

مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد، واإلسهام في إنتاج ونقل وتوطين المعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدولي. 

المجتمعية  المشاركة  على  بالتركيز  للنزاهة  الوطني  النظام  على   Watchdog الرقابي  بــدوره  القيام  على  أمان  ائتالف  يحرص 

وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، ووسائل اإلعالم في الرقابة والمساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة في الكشف 

عن جرائم الفساد والحد من انتشاره. 


