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 لفل 	�ي،ا االق��اد في الهامة اإلن�اج�ة األن�	ة م� القل ق	اع �ع��� �
 األی23 ت�غ�ل أو اإلج*الي ال*.لي الاتج في م اه*�ه ح�' م� س%اءً 

 ل�ق�ة وال* ان3 ال3اع6 األساسي الق	اع 5%نه ح�' م� أو العاملة،
 .ال9%ي االق��اد في االق��اد�ة الق	اعات

المقدمة



النقل في فلسطين 

.لسطي%يةالنقل ال"!ي �و القطاع الرئ���� لنقل األ��اص والبضاع �
 األرا��� الف �


 فلسط/ن خالل الف*!ة  �� 
ً
، وDدأ �
 التأثر ?عد  2000 - 61997ان النقل ا45وي 3شطا


 قطاع غزة� �Iتدم/! السلطات الفلسطي%ية للمطار الفلسطي.

االحتالل  النقل بالسكك اR5ديدية والنقل البحري غ/! متوفر �
 فلسط/ن ?سOب �

 45زء من األرا��� الفلسطي%يةZاإلسرائي.



احصاءات النقل البري في فلسطين 

القل وال�=>;�

القل خارج ال*�ات

القل واالت�االت 



القل وال�=>;� 
 ق	اعات 6 ت�*ل وال�ي االق��اد�ة ال* %ح سل لة م� J5>ء 1995 عام م�ة الول تف�Cه ت6 م�3اني م ح

)ومعل%مات ات�االت داخل�ة، تJارة وت=>;�، نقل خ3مات، تJارة، صاعة،( اق��اد�ة

.ج*�ع ال*Rس ات ال�س*�ة ال�ي تع*ل في ق	اع القل وال�=>;�: الفPة ال* �ه3فة

�فة االق��اد�ة ال* %ح سل لة ته3فU اد�ة ال��انات ت%ف�� إلى عامة�:ال�ال�ة االق�
.وال*	قة االق��اد2 ال�اY ح X ال*�*%لة االق��اد�ة األن�	ة في العاملة ال*Rس ات ع3د•
.العامل�� وتع%;Zات العامل�� ع3د•
.ال*=�لفة األن�	ة ح X وال\ان%;ة ال�ئ� �ة األن�	ة م� اإلن�اج ق�*ة•
.ال*=�لفة اإلن�اج�ة األن�	ة في ال* �=3مة وال=3مات ال لع م� )اإلن�اج م �ل>مات( ال%س�_ االس�هالك•
.ال*=�لفة وم`%ناتها ال*Zافة الق�*ة•
.واإلن�اج اإلن�اج، م �ل>مات م� ال*=>ون  ق�*ة•
.ال*�%عة وال�.%;الت ال*3ف%عات•
.االق��اد�ة األن�	ة لbافة ال\ابc ال�أس*الي وال�b%;� ال*%ج%دات ح�5ة•
.



 القل خارج ال*�ات

.اف�اد �*لbها وال�ي ال*��5ة :ال* �ه3فة الفPة

 القل ل* ح تb*�لي م ح وه% 1996 عام م�ة الول تف�Cه ت6 م�3اني م ح
  .االق��اد�ة ال* %ح سل لة ض*� وال�=>;�

          

       

�فة ال*�آت خارج الق	اع _القل م ح یه3فU ةاآلت ال��انات ت%ف�� إلى عامة�:
          ال�اY ح X ال*�آت خارج - الق	اع القل أن�	ة في العاملة القل م��5ات ع3د •
.الJغ�اف�ة وال*	قة )وال�Zائع لل�5اب ال��2  القل أن�	ة ��*ل(
�فاته6 العامل�� ع3د •�.وتع%;Zاته6 ال*=�لفة ب�
.اإلن�اج ق�*ة •
       م*ارسة خالل ال* �=3مة وال=3مات ال لع م� )اإلن�اج م �ل>مات( ال%س�_ االس�هالك •

Yا�.ال
.ال*=�لفة وم`%ناتها ال*Zافة الق�*ة •
 .ال\اب�ة األص%ل ح�5ة •



مه�Jة ال* ح
 %اصالتوال* القل وزارة م� ال�5اب لقل الع*%م�ة ال*��5ات ا9ار اس�=3ام ی�6 • %اصالتوال* القل وزارة م� ال�5اب لقل الع*%م�ة ال*��5ات ا9ار اس�=3ام ی�6 
  .الغ��mة الZفة في

 ج*ع ف��ة اللخ ال��خ�n دائ�ة ت�ل ال�ي ال*��5ات ب�انات ج*�ع اس��فاء ی�6 • ج*ع ف��ة اللخ ال��خ�n دائ�ة ت�ل ال�ي ال*��5ات ب�انات ج*�ع اس��فاء ی�6 
)ال��اخ�n ذروة ف��ة ( .ال��انات

   :م�حل��� على ال��انات ج*ع ی�6 غ>ة ق	اع في •   :م�حل��� على ال��انات ج*ع ی�6 غ>ة ق	اع في •
 .ال*%اقف ح�� م�حلة1.
 .ال*%اقف م� م�3ان�ا ال��انات وج*ع ع�%ائ�ة ع�ة اخ��ار2.



القل واالت�االت
 في لقلا ق	اع ت=n ون%ع�ة 5*�ة ب�انات على ال�ق�;� �.�2%  �.�2% 

.فل 	��

 قلال وزارة في االدار;ة ال Jالت م� القل ب�انات ج*ع ی�6

.واالس`ان العامة

 قلال وزارة في االدار;ة ال Jالت م� القل ب�انات ج*ع ی�6
 االشغال ةووزار  الفل 	��ة لل��9ة العامة وال*3ی�;ة وال*%اصالت

.واالس`ان العامة

:ل�ةی%ف� تق�;� اح�اءات القل واالت�االت ال��انات ال�ا
.س*ات العامل�� في ان�	ة القل وال�=>;� واالت�االت•
القـــــل ال�ـــــ�U 2*ـــــا فـــــي ذلـــــw أعـــــ3اد ال*��5ـــــات وحـــــ%ادث ال	ـــــ�ق •

�ـــات ال* ـــJلة ومـــ3ارس تعلـــ�6 ق�ـــادة ال ـــ�ارات وم.ـــالت ب�ـــع ال*�5
   .�اقةال و�mع اج>اء وت%اUع ال*��5ات وأع3اد م3رmي  وال�bاجات



	�� مRش�ات ال�*�ة ال* �3امة للقل في فل 

2018–2012حسب نوع اإلصابة، * حوادث الطرق امل��لة وعدد املصاب�ن �� الضفة الغر�يةعدد 

Number of Registered Road Traffic Accidents and Casualties in the West Bank* by Type of Injury, 2012 –
2018

Indicator

West 
Bank*                                              

*   الضفة الغر�ية

املؤشر

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Total of Road Accidents 12,829 11,541 10,630 8,985 8,177 7,824 8,037 مجموع حوادث الطرق  

Total Number of Injured 
Persons:

9,561 9,316 9,447 8,673 6,015 7,753 8,195 اجما�1 املصاب�ن:

Slightly Injured 9,284 9,040 9,110 8,408 5,848 7,427 7,886 إصابات ?سيطة 

Seriously Injured 152 168 178 155 104 184 189 إصابات خط/!ة

Fatally Injured    125 108 159 110 63 142 120 إصابات قاتلة

(*) The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation in 

1967.


 البيانات ال hشمل ذلك ا45زء من محافظة القدس الذي ضمھ االحتالل اإلسرا) (*Zئي
1967إليھ عنوة ?عيد احتاللھ للضفة الغرDية عام 

Source: General Commissariat of the Palestinian 

Police, 2018 
2018املديرrة العامة للشرطة الفلسطي%ية، : املصدر



2017حسب ا:9افظة ونوع املركبة، * املركبات املرخصة �� الضفة الغر�يةعدد 

Number of Licensed Road Vehicles in the West Bank* by Governorate and Type of Vehicle, 2017

Governorate 

ا:�موع مركبات اخرى  شاحنات 
ةوسيارات تجار<

جرارات جرارات زراعية مقطورات 
ونصف 

مقطورات

باصات 
عمومية

 باصات
خصوصية

دراجات نار<ة 
ودراجات نار<ة 

صغ�Fة

سيارات أجرة 
"IJKتاك"

سيارات 
خاصة

Totalا:9افظة Other 
Vehicles

Trucks 
and 

Commer
cial Cars

Road 
Tractors

Agricultur
al 

Tractors

Trailers 
and Semi-

Trailers

Public 
Buses

Private 
Buses

Motorcycl
es and 
Moped

Taxis Private 
Cars

West Bank* 228,324 353 30,252 37 752 2,971 973 1,110 1,378 9,486 181,012 *الغر�يةالضفة 

Jenin 24,365 2 4,058 9 163 893 201 129 135 1,159 17,616 جن/ن 

Tubas & 

Northern Valley
1,333 0 110 2 29 15 8 15 1 36 1,117

 واالغوار طوDاس
الشمالية 

Tulkarm 13,691 4 1,467 3 46 91 69 103 32 768 11,108 طولكرم

Nablus 34,013 24 2,994 2 71 318 124 184 192 1,812 28,292 نابلس 

Qalqiliya 6,261 3 1,086 1 49 52 13 32 71 301 4,653 قلقيلية

Salfit 1,620 1 87 0 3 19 3 8 17 55 1,427 سلفيت

Ramallah & Al-

Bireh
82,898 301 11,499 8 112 1,278 208 282 583 2,761 65,866 رام هللا والب/!ة

Jericho & Al 

Aghwar
3,072 3 371 3 32 30 54 24 227 133 2,195 أرrحا واألغوار

Jerusalem* 1,055 0 136 0 0 9 13 36 11 11 839   *القدس

Bethlehem 19,958 4 1,846 3 35 39 61 65 72 768 17,065 ب�ت R5م

Hebron 39,806 7 6,489 6 199 217 219 228 37 1,682 30,722 ا�5ليل

Unclassified 252 4 109 0 13 10 0 4 0 0 112 غ/! محدد

(*) The data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israeli occupation in 1967.

Source:  Ministry of Transport, 2017


 إليھ البيانات ال hشمل ذلك ا45زء من محافظة القدس الذي ضمھ االحتالل اإلسرائي)  (*Z
1967عنوة ?عيد احتاللھ للضفة الغرDية عام 

2017،  وزارة النقل واملواصالت:  املصدر



2017املركبات والعامل�ن وأXم املؤشرات االقتصادية �� قطاع النقل خارج املRشآت �� فلسط�ن حسب املنطقة والRشاط االقتصادي، عدد 

(Value in USD 1000) )القيمة باأللف دوالر أمر<\ي(

Region and Economic Activity

إجما�1
القيمة املضافة  

اإلسcdالك الوسيط  اإلنتاج عدد العامل�ن عدد املركبات

املنطقة والRشاط اإلقتصادي ISIC
Gross Value 

Added
Intermediate 
Consumption

Output No. of 
Employe

d 
Persons

No. of 
Vehicles

Palestine 159,850.5 139,220.0 299,070.5 12,368 11,726 فلسط�ن 

Other non-scheduled passenger transport 
151,729.6 136,133.5 287,863.1 12,059 11,425

  دةا{Rد غ/! للر6اب االخرى  ال"!ي  النقل أنواع
بموعد

4922

Public Transportation Vehicles                  
147,944.1 132,418.8 280,362.9 11,337 10,703

مركبات نقل الر6اب العمومية        

Private Transportation Vehicles               
3,785.5 3,714.7 7,500.2 722 722

مركبات نقل الر6اب ا�5صوصية        

Freight transport by road
8,120.9 3,086.5 11,207.4 309 301

للبضاع ال"!ي  النقل 4923

West Bank 139,573.5 117,228.7 256,802.2 9,067 8,507 الضفة الغر�ية   

Other non-scheduled passenger transport 
131,489.5 114,192.0 245,681.5 8,766 8,214

  دةا{Rد غ/! للر6اب االخرى  ال"!ي  النقل أنواع
بموعد

4922

Public Transportation Vehicles                  
131,489.5 114,192.0 245,681.5 8,766 8,214

مركبات نقل الر6اب العمومية        

Private Transportation Vehicles               
0.0 0.0 0.0 0 0

مركبات نقل الر6اب ا�5صوصية        

Freight transport by road
8,084.0 3,036.7 11,120.7 301 293

للبضاع ال"!ي  النقل 4923

Gaza Strip 20,277.0 21,991.3 42,268.3 3,301 3,219 قطاع غزة 

Other non-scheduled passenger transport
20,240.1 21,941.5 42,181.6 3,293 3,211

  دةا{Rد غ/! للر6اب االخرى  ال"!ي  النقل أنواع
بموعد

4922

Public Transportation Vehicles                  
16,454.6 18,226.8 34,681.4 2,571 2,489

مركبات نقل الر6اب العمومية        

Private Transportation Vehicles               
3,785.5 3,714.7 7,500.2 722 722

مركبات نقل الر6اب ا�5صوصية        

Freight transport by road
36.9 49.8 86.7 8 8

للبضاع ال"!ي  النقل 4923



Economic Activity

ال*(�)' 
ال�أس,الي 

 اإلج,اليال/اب. 
 
 

اج,الي الق�,ة 
 ال,4افة

 �تع�)4ات   االن*اج   9االس*هالك ال�س
'� العامل

ع�د  ع�د العامل�' العامل�' @أج�
 ال,BسAات


 ال�EاD االق*Cاد

دل�ل 
DاEال� 

G. F. C. F. Gross Value 
Added

Intermediate 
Consumption

Output Compensa
tion of  

Employees

Wage 
Employees

Number of 
Employed 
Persons

No. of 
Ent. 

ISIC

Land transport and transport 

via pipelines

�� القل ال��y والقل ع 720 5,003 4,291 27,996.3 113,674.0 55,477.5 58,196.5 2,737.9
Xاألناب� Y%	49 خ

Warehousing and support 

activities for transportation

6 ال3ع وان�	ةال�=>;�  312 1,350 1,074 7,182.9 51,085.9 16,663.5 34,422.4 1,665.1
 للقل

52

Postal and courier activities ان�	ة ال��;3 ونقل  42 509 494 3,836.8 24,534.0 4,642.8 19,891.2 572.4
53 ال�سائل وال	�ود

Transport & Storage 
Activities

4,975.4 112,510.1 76,783.8 189,293.9 39,016.0 5,859 6,862 1,074 (FG*ة ال�قل وال�Eأن' 

2017ح X ال�اY االق��اد2، * أع3اد ال*Rس ات والعامل�� واه6 ال*Rش�ات االق��اد�ة في فل 	��

)القيمة باأللف دوالر أمريكي(
(Value in USD 1000)



 ش`�ًا الس�*اع`6


