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نتائج التقرير السنوي إلحصاءات النقل واالتصاالت في         

 2010األراضي الفلسطينية للعام   
 

ارتفاع في عدد العاملين في قطاع النقل والتخزين     

 واالتصاالت   

تشير نتائج التقرير السنوي إلحصاءات النقل واالتصاالت  

قطاع النقل والتخزين      بأن عدد العاملين في   2010للعام 

من اجمالي العاملين     %  6.0فع الى ما نسبته   واالتصاالت ارت 

 . 2009عام لل%  5.7 في األراضي الفلسطينية، بالمقارنة مع 
 

 اطوال شبكة الطرق  

في   الطرق المعبدة     شبكةاظهرت النتائج بأن مجموع أطوال  

 كم حتى نهاية عام  4,686.3األراضي الفلسطينية بلغ  

  4,389.3 بواقع    أطوال شبكة الطرق    ، وقد توزعت  2010

 كم طرق التفافية 1,180.2كم في الضفة الغربية منها 

 الطرق في     شبكة  بينما بلغت اطوال   ،طرق مستعمرات و

  . كم297.0قطاع غزة 
 

 عدد المركبات المرخصة في األراضي الفلسطينية  

 أعداد المركبات المرخصة في      أن  إلى  تشير النتائج  

ة في نهايمركبة 182,466  قد بلغ *األراضي الفلسطينية 

و * في الضفة الغربية  %66.6منها ما نسبته . 2010عام 

خاصة الغالبية    ال سيارات  ال  وتشكل .  في قطاع غزة  33.4%

من مجموع   %  63.9حيث بلغت نسبتها    العظمى منها 

  .المركبات في األراضي الفلسطينية  
 

ارتفاع في عدد حوادث الطرق المسجلة واالصابات الناتجة    

 * عنها في الضفة الغربية  

 عدد حوادث الطرق في أن إلىالتقرير السنوي ت نتائج بين

 بارتفاع 2010عام  حادثاً  5,408  بلغت*الضفة الغربية

عدد اإلصابات الناتجة عن     أما   ،  2009عن العام   % 15.8

 إصابة   7,033لغت  ب  فقد 2010حوادث الطرق خالل عام     

  شكلت اإلصابات  وقد   .   2009عن العام   % 20.0بارتفاع 

 أما اإلصابات ، من مجموع اإلصابات %84.5بسيطة  ال

إصابات  % 2.1مقارنة مع  % 1.9 ه نسبت ما القاتلة فشكلت 

 . 2009قاتلة خالل العام  
 

 في عدد خطوط الهاتف الرئيسية في األراضي      انخفاض

   الفلسطينية

أظهرت النتائج بأن مجموع خطوط الهاتف الرئيسية العاملة       

اً وذلك في      خط 360,402بلغت في األراضي الفلسطينية   

عن العام   % 2.1ه  نسبتبتراجع، أي 2010نهاية العام 

2009  . 
 

 عدد المشتركين في الهاتف الخلوي  

ان عدد المشتركين في الهاتف الخلوي        أشارت النتائج  

 بلغ   في األراضي الفلسطينية 2010الفلسطيني نهاية العام 

  . مليون مشترك  2.6حوالي 
 

 يسية في األراضي الفلسطينية  الرئالنقل واالتصاالتأهم مؤشرات 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد         ): *(

 .1967احتاللها للضفة الغربية عام   

 ال تتوفر بيانات     (. .) : 
 

 : مزيد من المعلومات يرجى االتصال    

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

 1647.   ب.ص  فلسطين   -رام اهللا  
 

 )  972/970 (2982700-02:  اتفه

 )  972/970 (2982710 -02:  فاكس 

 1800300300:  خط مجاني

  diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 ps.gov.pcbs.www: الصفحة االلكترونية
 

  السنة 
 المؤشر 2008 2009 2010

   
عدد المركبات المرخصة  96,736 123,621 121,565

*في الضفة الغربية
عدد المركبات المرخصة  .. .. 60,901

في قطاع غزة
عدد حوادث الطرق  3,675 4,671 5,408

*المسجلة
اتف عدد خطوط اله 354,804 368,216 360,402

   
   


