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كر وتقديرش  
 
 

الفلسطيني ببالغ الشكر والعرفان     إلحصاءلالجهاز المركزي     تقدم أسرة ت
سات العامة والخاصة التي قامت بتزويدنا بالبيانات       سالى الوزارات والمؤ  

ي قد كان للتجاوب الذ    ف . األساسية المستخلصة من سجالتها اإلدارية     
في تمكيننا من القيام باألعباء الملقاة       ألكبراأبدته تلك المؤسسات األثر     

 ونخص بالذكر وزارة    ،على عاتقنا في توفير الرقم اإلحصائي الفلسطيني      
صالت ووزارة البريد واالتصاالت والمركز الجغرافي        االنقل والمو 

 .ةالفلسطيني والخطوط الجوية الفلسطينية وشركة االتصاالت الفلسطيني
 

تولى الحكومة النرويجية الصديقة توفير التمويل والدعم الفني لبرنامج          ت
النقل واالتصاالت، وذلك عبر الوكالة النرويجية للتنمية          حصاءاتإ

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      ).  NORAD(والتعاون  
بالشكر الجزيل لحكومة النرويج الصديقة والوكالة النرويجية للتنمية          

. على الدعم المادي الذي تلقته إلعداد هذا التقرير) NORAD(والتعاون 
 

 



 



 قديــمت
 

النقل واالتصاالت في    حصاءاتإتقارير   سر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم العدد الثاني من سلسلة            ي
ذه السلسلة هو توفير أداة      إن الهدف األساسي من إصدار ه      .  1999الفلسطينية، وهو التقرير السنوي       ألراضيا

معلوماتية شاملة ومفصلة حول المكونات األساسية لمنظومة النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية، وبناء قاعدة                
باإلضافة إلى ذلك فإن هذه السلسلة      .   على المؤشرات الرئيسية التي تؤثر في أداء هذه المنظومة         يبيانات شاملة تحتو  

ى بناء سلسلة زمنية حول المؤشرات األساسية التي تبين التطورات والتغيرات التي تحدث في                من التقارير تهدف إل   
 . منظومة النقل واالتصاالت عبر الزمن

 
ول اإلحصائية التي تم استخالصها من عدد من مصادر البيانات األولية والثانوية،             اعرض التقرير مجموعة من الجد    ي

ت اإلدارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص،          حيث تم استخالص البيانات من السجال      
لقطاع على صعيد    ا بهدف عرض صورة إجمالية شاملة لواقع قطاع النقل واالتصاالت من ناحية جغرافية وموقع هذا              

 .االستهالك األسري واالستيعاب من القوى العاملة
 
الفلسطينية، ففي مجال النقل البري      ألراضياالمتوفرة في    شكالهأفة  برز التقرير المكونات األساسية لقطاع النقل بكا      ي

لنوع، كما اشتمل على    ااشتمل التقرير على الطرق وأطوالها بما فيها الطرق االلتفافية وتصنيفاتها التقليدية حسب                
الكراجات  أعدادورات   باإلضافة الى بعض المكونات األخرى لقطاع النقل كمدارس تعليم قيادة السيا           ،أنواعهابالمركبات  
كما يبرز التقرير المؤشرات الرئيسية لقطاع النقل الجوي وحركة نقل المسافرين عبر الجو من وإلى مطار                 .  وغيرها

ير كذلك المؤشرات الرئيسية المتعلقة بقطاع البريد بما في ذلك الرسائل حسب تصنيفاتها              رويعرض التق .  غزة الدولي 
سمات األساسية للمكونات الخاصة باالتصاالت، بما في ذلك خطوط الهاتف والطلب عليها             التقليدية، ويبرز التقرير ال   
 .وتطور توزيع هذه الخدمات

 
ر هذا التقرير مادة إحصائية شاملة ومفصلة حول المكونات الرئيسية          فأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يو      ي

ي توفير أداة معلوماتية مهمة بين يدي المخططين وصانعي القرار           لقطاع النقل واالتصاالت، وأن تساهم هذه المادة ف        
 .والمهتمين بالتنمية الوطنية الشاملة

 
 اهللا ولي التوفيق،،،و

 
 
 
 
 

 حسن أبو لبده. د
 زائيس الجهر

 2000 ،انون اولك 
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 ل األوللفصا
 

 قدمةم
 

عتبر إحصاءات النقل واالتصاالت من الحقول األساسية في اإلحصاءات الرسمية، حيث يتعاظم االهتمام الدولي في                 ت
الت بصورة فعالة في    اتوفير بيانات إحصائية حول النقل واالتصاالت، فمن ناحية اقتصادية يساهم قطاع النقل واالتص             

.  ة جغرافية فانه يمثل حلقة الوصل داخل المجتمع وبين المجتمع والمجتمعات األخرى           الناتج المحلي اإلجمالي، ومن ناحي    
وقد ازداد االهتمام بإحصاءات النقل واالتصاالت من قبل أصحاب القرارات والمؤسسات والوزارات لما لها من أهمية                  

 . البنية التحتية في فلسطيناءفي التخطيط وإعادة بن
 
والنقل الجوي والنقل عبر  والنقل البحري قطاع النقل واالتصاالت بشكل عام على النقل البريشتمل العناصر األساسية لت

سكك الحديد، باإلضافة إلى وسائل االتصال كالرسائل بأنواعها والطرود الواردة والصادرة والمكالمات وخطوط الهواتف 
 .النقل واالتصاالتطلب عليها، باالضافة الى مكونات اخرى ذات عالقة بقطاع لالرئيسية وا

 
أتي هذا التقرير ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني في إصدار سلسلة من التقارير اإلحصائية ي

، حيث ترمي هذه السلسلة إلى      ضحول النقل واالتصاالت وفقاً للخطة الوطنية الشاملة التي وضعها الجهاز لهذا الغر            
صف أوضاع هذا القطاع في األراضي الفلسطينية بصورة دورية، من اجل توفير أداة                توفير البيانات الالزمة لو   

معلوماتية تساهم في مراقبة التطورات التي تحدث على مكونات القطاع عبر الزمن من خالل السالسل الزمنية التي                   
 .توفرها التقارير المتعاقبة

  
 :أهداف التقرير    1.1
 
 من  1999يب ونشر البيانات الخاصة بقطاع النقل واالتصاالت في فلسطين خالل العام            هدف هذا التقرير الى جمع وتبو     ي

 .اجل توفير البيانات الالزمة ألغراض البحث والتحليل واتخاذ القرارات
 
 :على وجه الخصوص يوفر التقرير بيانات احصائية حول المواضيع التاليةو

 . االتمات العاملين في قطاع النقل والتخزين واالتصس .1

التي قامت سلطات االحتالل     " الطرق االلتفافية "لنقل البري بما في ذلك أطوال شبكة الطرق واطوال             ا .2
االسرائيلية بانشائها لخدمة مستعمراتها في الضفة الغربية، واعداد المركبات ومدارس تعليم قيادة السيارات              

 . ومكاتب التكسيات والكراجاتتوشركات الباصا

 .جوي بما في ذلك الرحالت الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار غزة الدوليلنقل الا .3

لبريد واالتصاالت بما في ذلك البريد الوارد والصادر من والى االراضي الفلسطينية، والمكالمات الهاتفية                ا .4
 .واعداد خطوط الهواتف الرئيسية، وخدمة االنترنت

 
 

 :يكلية التقريره 2.1
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لتقرير من خمسة فصول، حيث يعرض الفصل األول مقدمة عن قطاع النقل واالتصاالت في الضفة                  تألف هذا ا  ي
يتناول الفصل الثاني أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح لهذه                .  الغربيـة وقطاع غزة  

ي تم جمعها من خالل سجالت       ج المستخلصة من البيانات والت    ئالمصطلحات، بينما يعرض الفصل الثالث ابرز النتا       
الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة باإلضافة الى بعض البيانات التي تم استخالصها من مسوح ميدانية نفذها الجهاز        

سمات اليعرض الفصل الرابع المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير، حيث يبرز              .  المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
انات من مختلف المصادر، بما في ذلك البيانات المشتقة من المصادر األولية والثانوية، بينما               األساسية آللية جمع البي   

يشتمل الفصل الخامس على تقييم لجودة البيانات التي تم عرضها في هذا التقرير وذلك من خالل التعرض البرز                     
وقد تم ذكر كافة    .  من مختلف المصادر  لمتعلقة بمنهجية توفير الرقم      ا المالحظات على البيانات والمالحظات الفنية    
وتعرض جداول التقرير البيانات اإلحصائية حول النقل واالتصاالت في         .  المراجع التي استخدمت في اعداد هذا التقرير      

 .األراضي الفلسطينية
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 لفصل الثانيا
 

 لمفاهيم والمصطلحاتا
 
ها في استخالص البيانات اإلحصائية حول المؤشرات االساسية الواردة في            م والمصطلحات التي تم استخدام    يعرض هذا الفصل أهم المفاه    ي

 التقرير
 

و الفرد الذي يباشر شغالً أو عمالً معيناً سواء أكان لحساب الغير أم لحسابه أم               ه
 .بدون أجر في مصلحة العائلة

 

 :لعاملا

 ألجر لجميع المستخدمين معروفي   او مجموع ساعات العمل األسبوعية مدفوعة       ه
 .األجر مقسوما على عددهم

 

 :عدل ساعات العمل األسبوعيةم

و مجموع أيام العمل الشهرية مدفوعة األجر لجميع المستخدمين معروفي             ه
 .األجر مقسوما على عددهم

 

 :عدل أيام العمل الشهريةم

وفي األجر  رو مجموع األجر النقدي الصافي المدفوع لجميع المستخدمين مع         ه
يام العمل للمستخدمين حسب معدل سعر الصرف لشهر         مقسوما على مجموع أ   

 .المسح
 

 :عدل األجرة اليومية للعاملم

 .و الطريق الذي يمتد على مستوى القطر، أو من محافظة إلى أخرىه
 

 :لطريق الرئيسيا

 .و الطريق الذي يتفرع من طريقين رئيسيين، أو يؤدي إلى طريقين رئيسيينه
 

 :لطريق اإلقليميا

ونقطة معينة  ) أو طريق إقليمي  ( الذي يوصل ما بين طريق رئيسي        و الطريق ه
 .داخل التجمع

 

 :لطريق المدخلا

 .ي كل مركبة ذات عجالت مصممة للسير على الطرقه
 

 :لمركبةا

ي كل مركبة مزودة بمحرك بحيث يمتلك هذا المحرك وسيلة دفع ذاتية،               ه
 .كباتشخاص أو البضائع أو لسحب المروتستعمل عادة لحمل األ

 

 :لمركبة اآلليةا

 9وال تزيـد حمولتها عن     ) دون اجر (ي كل مركبة آلية تستعمل لنقل الركاب        ه
، وموصوفة في رخصتها كمركبة خاصة، وال يشمل        )بما في ذلك السائق   (ركاب  

 .هذا النوع الدراجات النارية

 : لسيارة الخاصةا
 

 9 تزيد حمولتها عن     وال) مقابل أجر (ل لنقل الركاب    مي كل مركبة آلية تستع    ه
 ".كتاكسي"، وموصوفة في رخصتها )بما في ذلك السائق(ركاب 

 

 ":التاكسي"يارة اجرة س

. ي مركبة آلية ذات عجلتين، بما في ذلك تلك التي تحتوي على عربة جانبية              ه  :لدراجة الناريةا
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ي ال يزيد   تيتضمن ذلك الدراجات البخارية، والمركبات ذات الثالث عجالت وال        
 . كغم400وزنها عن 

 :صنف الدراجات االلية حسب سعة اسطوانة المحرك على النحو التاليت

 ،3 سم 250-100 ،3 سم 100-50،    )دراجات نارية صغيرة  ( 3 سم 50قل من     ا
 .3 سم250اكبر من 

 
 ).بما في ذلك السائق( ركاب 9و مركبة آلية مصممة لنقل اكثر من ه
 

 :صلباا

بضائع مصممة لتُسحب بواسطة مركبة آلية ويستثنى       ي مركبة غير آلية لنقل ال     ه
 ".الكارافانات"من ذلك المقطورات الزراعية و

 

 :لمقطورةا

ي مركبة غير آلية بدون محور امامي مصممة بحيث يرتكز جزء من المركبة             ه
 .وقسم اساسي من حمولتها على جرار

  

 :صف المقطورةن

يستثنى من ذلك الجرارات    مصممة لسحب مركبة غير آلية، و      و مركبة آلية  ه
 .الزراعية

 

 :لجرارا

 250ي مركبة آلية مصممة ألغراض غير نقل الركاب ويزيد ارتفاعها عن             ه
 .سم، وموصوفة في رخصتها كشاحنة

 

 :لشاحنةا

 2200ي مركبة آلية مصممة ألغراض غير نقل الركاب ويزيد وزنها عن              ه
 سم، وموصوفة في 250  سم ويقل عن او يساوي175ا عن  هكغم، ويزيد ارتفاع  

 .رخصتها كسيارة تجارية
 

 :لسيارة التجاريةا

 .  ي كل مركبة مصممة لغير أغراض نقل الركاب أو البضائعه

مركبات اإلسعاف، الرافعات المتنقلة، المداحل، الجرافات      :  تضمن هذا النوع  ي
يونية م، المركبات اإلذاعية والتلفز   ذات العجالت المعدنية، مركبات تصوير األفال     

 .المتنقلة، المركبات المستخدمة كمكتبة متنقلة، مركبات الصيانة المتنقلة
 
 
 

 :ركبة اخرىم

لسلة من الرحالت التي يتم اإلعداد لها ضمن مجموعة من الظروف متضمنة             س
م، انجز بطائرة مسافرين وتذاكرها متاحة لالستخدام الع       ت : الحد األدنى مما يلي   

ركة المرور، يتم التنقل خاللها بموجب اتفاقية       تخطط وتضبط حسب احتياجات ح    
جوية موجودة، وجود رخصة تشغيل وجدول مواعيد محدد متاح لالستخدام            

 .العام
 

 :لرحالت الجوية المنتظمةا

 :منتظمةللرحالت الجوية غير اا . عدا الرحالت الجوية المنتظمة،ألجراي جميع الرحالت الجوية مدفوعة ه
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لمسافرين باستثناء طاقم الطائرة، وباستثناء األطفال الرضع       و العدد الذي يضم ا    ه
 ).اقل من سنتين(
 

 :دد المسافرين في رحلة جويةع

و مجموع مقاعد المسافرين المتاحة للبيع، بين كل مطارين في مرحلة الطيران            ه
 وأ وزن الوقود    بالواحدة، باستثناء المقاعد غير المتوفرة لحمل الركاب بسب        

 .ىوزن أحمال أخر
 

 :دد مقاعد المسافرين المتوفرةع
 

 كانتأي مادة بريدية لها صفة التراسل أي تحمل في طياتها خبراً معيناً، سواء              ه
معدة بخط اليد أم باستخدام اآللة الطابعة أو بكلتا الطريقتين، ويشمل ذلك العينات             

 أن ال يقل الحد األدنى لطول        طويشتر. التجارية المحتواة داخل مغلف مسطح    
 2مع تسامح مقداره    ( ملم   90 ملم، وأن ال يقل عرضها عن        140الرسالة عن   

 ملم، على أن ال     900، وأن ال يزيد مجموع الطول والعرض والسمك عن          )ملم
ذلك يشترط أن ال يقل وزن الرسالة عن          ك  . ملم 600تزيد أطوال أي بعد عن      

 . غم2000 غم وال يزيد عن 20
 

 :لرسالةا

 .يستوفى عليها الرسوم البريدية العادية فقطي الرس   ائل التي ه
 

 :لرسالة العاديةا

ي الرسائل التي يستوفى عليها رسوم بريد إضافية مقابل وصولها إلى المرسل            ه
 . ساعة بدءاً من لحظة استالمها من قبل المركز البريدي24خالل  ليهإ

 

 :سائل البريد السريعر

بأي طرق أخرى كالتصوير والكتب     يدية مطبوعة في دار طباعة أو       ري مادة ب  ه
ويشترط أن ال   . والكتيبات، لها الصفة العلمية والثقافية وليس لها صفة التراسل        

 90 ملم، وان ال يقـل عرضها عن        140يقل الحد األدنى لطول المطبوعة عن       
 والسمك  رض، وأن ال يزيد مجموع الطول والع      ) ملم 2مع تسامح مقداره    (ملم  
ذلك يشترط أن    ك .  ملم 600 يزيد طول أي بعد عـن       ال نأ ملم، على    900عن  
 كغم، ويمكن أن يصل الحد األعلى للوزن        2عن   العادية وزن المطبوعة  زيديال  

 .ي حالة الكتبف كغم 5إلى 
 

 :لمطبوعةا

 رسوم  - إضافة إلى الرسوم البريدية العادية     -ي الرسالة التي يستوفى عليها      ه
من ينوب عنه،    وأياً وتسلم إلى المرسل إليه      ل ويتلقى مرسلها إيصاالً بريد    يتسج

 . بعد التثبت من هويته وبعد اخذ توقيعه على إيصال بريدي
 

 :لرسالة المسجلةا

ي مادة بريدية لها صفة اإلهداء كالمالبس والمأكوالت ومواد التجميل والعطور           ه
  يقل الحد األدنى لطول الرزمة      ويشترط أن ال  . والعينات التجارية وما شابه   

 2مع تسامح مقداره    ( ملم   90 ملم، وان ال يقل عرضها عن        140البريدية عن   
 ملم، على أن ال     900، وأن ال يزيد مجموع الطول والعرض والسمك عن          )ملم

 :لرزم البريديةا
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ذلك يشترط أن ال يزيد وزن الرزمة عن         ك .  ملم 600تزيد أطوال أي بعد عن      
 . كغم2
 
لفة بغالف لين أو صلب، بداخلها أوراق،        مادة بريدية على شكل رزمة مغ      هو

ويـشترط أن ال يزيد مجموع       .كتب، مأكوالت، مالبس، أو أية مواد مشابهة      
 م، على أن ال يزيد طول أي        3الطول وضعفا العرض وضعفا االرتفاع عـن       

 . م1.5بعد عن 

الة الطرود الداخلية، أما    ح كغم في    20ذلك يشترط أن ال يزيد وزن الطرد عن         ك
 كغم، وذلك   20-5حالة الطرود الخارجية فإن الحد األعلى يتراوح بين           في  

 .بحسب األنظمة المعمول بها في الدولة المستقِبلة
 

 :لطردا

ي كل رسالة محدودة الكلمات ترسل بواسطة التلكس أو الفاكس أو بواسطة              ه
ل إلى داخل البالد أو إلى       سالهاتف، تدفع أجورها على الكلمة الواحدة، تر        

 .جهاخار
 

 : لبرقيةا

 .ي المكالمة التي يتم إرسالها واستقبالها باستخدام المقسم نفسهه
 

 :لمكالمة المحليةا

ي المكالمة التي يتم إرسالها من قبل مقسم معين واستقبالها من قبل مقسم آخر               ه
 .في القطر نفسه

 

 :لمكالمة الوطنيةا

 .إرسالها من قطر إلى آخر ي المكالمة التي يتمه
 

 :كالمة الدوليةلما

 سرائيلإي الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته        ه
 . 1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

 

 :اقي الضفة الغربيةب
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 لفصل الثالثا
 

 لنتائج األساسيةا
 

 :مقدمة   1.3
 
دية، من خالل المساهمة في الناتج المحلي االجمالي، وفي         صاالت من واقع القيمة االقتصا    تتشكل أهمية قطاع النقل واال    ت

توفير فرص العمل، ويلعب هذا القطاع دورا حيويا في التواصل الجغرافي بين التجمعات المختلفة باإلضافة إلى غير                  
ة تفيد  ، فان نتائج مسح القوى العامل     نيوفي المجتمع الفلسطي  .  ذلك من التواصل عن طريق وسائل االتصاالت المختلفة       

من مجموع فرص العمل في األراضي الفلسطينية خالل        % 4.7بأن قطاع النقل والتخزين واالتصاالت وفر ما نسبته          
العمل الشهرية التي يقضيها العاملون في هذا القطاع أعلى قليال من             يامأ، ومن الجدير بالذكر أن معدل       1999العام  

 يوماً لمجموع القطاعات     22.6 يوماً مقارنة مع      24.5 بلغت   موع القطاعات االقتصادية، حيث    جالمعدل العام لم  
أما بالنسبة لألجر اليومي الوسيط الصافي للعاملين في هذا القطاع فكان أقل من األجر                  .االقتصادية في العام نفسه   

ع لمعدل مجمو ) دوالر 16.69عادل  يأي ما   ( شيكل   69.2 شيكل مقارنة مع     61.5اليومي الوسيط الصافي حيث بلغ      
 .) 1نظر جـدول ا(القطاعات االقتصادية 

 
 :النقل البري  2.3

 
شمل بيانات النقل البري اطوال شبكة الطرق، المركبات، مدارس تعليم قيادة السيارات، شركات الباصات، مكاتب                  ت

 .تأجير السيارات، والكراجات
 

 :شبكة الطرق  1.2.3
 
 م ك 8,301.1 ي األراضي الفلسطينية بلغ حوالي    ف أطوال الطرق مجموع   أنبلجغرافي الفلسطيني   ابيانات المركز    فيدت
وتفيد البيانات الى ان اطوال     .   طرق غير معبدة   2,411.9 طرق معبدة و   5,889.2منها  ،  1999ذلك في نهاية عام     و

 .  )2ول دانظر ج(   كم992.1 كم وفي قطاع غزة بلغت 7,309الطرق في الضفة الغربية بلغت 
 
وعدم  الختالف منهجية احتساب أطوال الطرق     1998عوبة اجراء مقارنة مع بيانات العام        صقد يعود السبب في     و

 . لنوعاالمنطقة و الطرق حسب طوالأ) 2و 1(يبين الشكالن وشمولية البيانات 
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  1999لمنطقة، احسب  ألراضي الفلسطينيةاأطوال شبكة الطرق بالكيلومتر في ):  1(كل ش

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

غربية
ضفة ال

ال
 غزة

قطاع

لمنطقة

آم
معبدة

غير معبدة

 
 

 .لى صعيد آخر، يشار إلى أن مصادر البيانات المختلفة ال توفر بيانات على نفس المستوى من التغطية الجغرافيةع
 

  1999 ،وعنلاحسب  ألراضي الفلسطينيةاأطوال شبكة الطرق بالكيلومتر في ):  2(كل ش
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 :المركبات   2.2.3
 

مركبة في نهاية عام     137,057لنتائج بأن مجموع المركبات المرخصة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ              ابين  ت
 . في قطاع غزة% 34.9في باقي الضفة الغربية و% 65.1، موزعة بنسبة 1999
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 مركبات في باقي الضفة الغربية وقطاع توزيع ال):  3(كل ش
 1999زة حسب النوع، غ

جرار زراعي
%2.7

اجرة
%6.4

شاحنة/تجارية
%17.1

أخرى
%1.8

خاصة
%72.0

 

يوضح التوزيع النسبي للمركبات المرخصة في        و
 حسب النوع بأن الغالبية العظمى      1999نهاية العام   

، %72.0اصة، حيث تبلغ نسبتها      خ منها هي سيارات  
في باقي الضفة   % 69.8وتتوزع هذه النسبة بواقع     

من ناحية  .  في قطاع غـزة  % 76.2الغربية مقابل   
سيارات التجارية  لأخرى بلغت نسبة الشاحنات وا      

في باقي  % 17.1، وتتوزع هذه النسبة بواقع      17.1%
أما .  في قطاع غزة  % 17.0الضفة الغربية مقابل    

، وتتوزع هذه   %6.4سيارات األجرة فبلغت نسبتها      
في % 2.5في باقي الضفة مقابل     % 8.5النسبة بواقع   

جرارات % 2.7ما يتضح ان هنالك      ك . قطاع غزة 
في باقي الضفة   % 2.9اقع  وزراعية، حيث تتوزع ب   

دول ج و 3شكل   أنظر(.  في قطاع غزة  % 2.1مقابل  
 ).7وجدول  6

  
توزيع المركبات في باقي الضفة الغربية حسب ):  4(كل ش

 1999 الوقود، وعن
اخرى
0.3

ديزل
%24.8

بنزين
%74.9

 

 8لى صعيد آخر، تبين النتائج الواردة في جدول            ع
ة الغربية  فتوزيع المركبات المرخصة في باقي الض       
من % 74.9حسب نوع الوقود، وتوضح النتائج بأن          

بية كان وقودها   المركبات المرخصة في باقي الضفة الغر     
من % 24.8هناك   نأالبنزين بمختلف فئاته، في حين       

% 0.3، والباقي   )السوالر(المركبات وقودها هو الديزل     
تم تصنيفها ضمن فئة أخرى، والتي تشمل المركبات          

والمركبات ) المقطورات ونصف المقطورات   (غير اآللية 
 ).4 نظر شكلأ("  غير مبين نوع وقودها "ألخرىا

 

التنويه هنا إلى أن توزيع المركبات المرخصة في قطاع غزة حسب نوع الوقود لم يعرض في هذا التقرير بسبب               يجدر  و
المركبات  عدادأضح النتائج الواردة حول     ووت.  عدم توفر البيانات من مصادرها األولية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير          

الغربية وقطاع غزة، بان المعدل الشهري لتسجيل هذه          في باقي الضفة      1999خالل العام    ألولىاالمسجلة للمرة   
 %19.2ونصيب قطاع غزة    % 80.8 مركبـــة، كان نصيب باقي الضفة الغربية منها          784المركبات بلغ حوالي    

 ).10 وجدول 9أنظر جدول (
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 في باقي  ألولىاتوزيع المركبات المسجلة للمرة ):  5(ل شك
 1999لضفة الغربية حسب نوع المركبة، ا

 

 خاصة

 

%47.5 

 أجرة
%23.7 

    شاحنة       تجارية /

24.5% 

 أخرى
 
%4.3 

 

يوضح التوزيع النسبي لتسجيل المركبات   للمرة        و
 في باقي الضفة الغربية     1999خالل العام    ألولىا

نسبة تسجيل كانت    علىأحسب نوع المركبة بان     
% 47.5اصة حيث شكلت ما نسبته        الخ تللسيارا

 من مجموع المركبات، بينما شكلت الشاحنات       

 %.24.5السيارات التجارية ما نسبته و

%. 23.7بالنـسبة لسيارات األجرة فبلغت نسبتها      و
بقية المركبات والتي تشمل الدراجات النارية        أما
والمقطورات ونصف المقطورات      لباصاتا

   والمركبات   اعيةروالجرارات والجرارات الز  

 .)5 كل شأنظر(% 4.3  ما نسبتهتفشكل ألخرىا
 

 
 

في قطاع غزة  ألولىاتوزيع المركبات المسجلة للمرة ):  6(كل ش
 1999 حسب نوع المركبة،

خاصة
%60.7

أخرى
%7.5

شاحنة/تجارية
%31.8

 

معظم المركبات التي    نأفي قطاع غزة يالحظ     و
 كانت  1999خالل العام    ألولىاتم تسجيلها للمرة    

يارات خاصة، وشاحنات وسيارات تجارية       س
على % 31.8و% 60.7حيث شكلت ما نسبته      

التوالي، بينما شكلت بقية المركبات والتي تشمل       
والدراجات النارية والباصات     ألجرةاسيارات  

والمقطورات ونصف المقطورات والجرارات      
الى مركبات   اإلضافةب والجرارات الزراعية 

 ).6 شكل أنظر(% 7.5ما نسبته  خرىأ
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في باقي  ألولىاتوزيع المركبات المسجلة للمرة ):  7(كل ش
 1999الضفة الغربية حسب نوع الوقود، 

زل دي
%59.2

وقود ال 
%0.4

زين بن
%40.4

 

 بان 7 كلشلى صعيد آخر تشير النتائج في        ع
معظم المركبات المسجلة للمرة االولى في باقي        

 وقودهـا  1999الضفة الغربية خالل العام       
من % 40.4 نأفي حين   %).  59.2(الديزل  

%) 0.4(المركبات وقودها البنزين، والباقي       
عبارة عن مركبات ال تحتوي على محرك يعمل        
بالوقود، ولعل هذه النتيجة تبدو طبيعية إذا ما          

 الواردة اعاله، حيث كانت اعلى      قورنت بالنتائج 
نسبة للمركبات المسجلة للمرة االولى من نصيب       

 ألجرةالتجارية وسـيارات االشاحنات والسيارات  
 غلب عليها استعمال وقـود الديزل، وانيالتـي 

 .من المركبات كانت مقطورات ونصف مقطورات والتي تصنف ضمن المركبات غير اآللية% 0.4
 

نا الى ان توزيع المركبات المسجلة للمرة االولى في قطاع غزة حسب نوع الوقود لم يتم عرضه في                   يجدر التنويه ه  و
 .  لتقرير بسبب عدم توفر البيانات من مصادرها االولية حتى تاريخ اعداد هذا التقريراهذا 

 
كبة لكل ألف نسمة،    رم47.9  من حيث كثافة المركبات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام فقد بلغ                ماأ

في حين بلغت هذه النسبة في       مركبة لكل ألف نسمة،    35.6وبلغت كثافة السيارات الخاصة في باقي الضفة الغربية          
مركبة لكل ألف  4.3في باقي الضفة الغربية  ألجرةامركبة لكل ألف نسمة،  بينما بلغت كثافة سيارات       32.8قطاع غزة   

 ).14دول ج و8شكل  انظر( ألف نسمة  مركبة لكل1.1نسمة وفي قطاع غزة 
 

  وقطاع غزة حسبةكثافة المركبات لكل ألف نسمة في باقي الضفة الغربي):  8(كل ش

 1999 ،نوع المركبةولمنطقة ا
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 :مدارس تعليم قيادة السيارات    3.2.3
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مدرسة، كان منها  170 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 1999ارس تعليم قيادة السيارات في نهاية العام      لغ عدد مد  ب

 ).15انظر جدول (ي قطاع غزة فمدرسة  50في باقي الضفة الغربية و رسةدم 120
 
ب لكل مدرسة،   درم 3.6وفي قطاع غزة     5.1ان  كفي باقي الضفة الغربية      معدل عدد المدربين لكل مدرسة     نأيالحظ  و
لكل مدرسة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع         ة  سيار 2.7و 4.5معدل عدد السيارات العاملة لكل مدرسة فكان         ماأ

 .غزة على التوالي
 

 :شركات الباصات   4.2.3
 
موع  وبلغ مج  ،1999ركة وذلك في نهاية العام       ش 80لغ مجموع شركات الباصات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة           ب

باصاً، ومن الجدير بالذكر انه يالحظ انخفاض عدد هذه الشركات في قطاع غزة مقارنة مع                714الباصات العاملة فيها    
 78 هذه الشركات في قطاع غزة شركتان فقط مقرهما محافظة غزة مقارنة مع                دباقي الضفة الغربية، حيث بلغ عد     

يث عدد الباصات اكبر بشكل واضح في قطاع غزة منه في           كان حجم الشركة من ح    و.  شركة في باقي الضفة الغربية    
لمعدل في قطاع   اباصاً لكل شركة، بينما وصل هذا        8.5باقي الضفة الغربية حيث بلغ معدلها في باقي الضفة الغربية           

 .)16نظر جدول ا (باصاً لكل شركة 25غزة الى 
 

 :مكاتب تأجير السيارات   5.2.3
 
مكتبا في باقي الضفة     44مكتبا، كان منها     50ات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة        لغ مجموع مكاتب تأجير السيار    ب

 باقي في 825 منها   ة،سيار 954المكاتب   العاملة في هذه   ألجرةاوبلغ عدد سيارات    .   مكاتب في قطاع غزة    6الغربية و 
  .)17انظر جدول (سيارة في قطاع غزة  129الضفة الغربية و

 
نسبة في باقي الضفة الغربية كانت في         على أ نأداد هذه المكاتب حسب المحافظة       عأللنسبي  يتبين من التوزيع ا   و

 .%44.7ملة فيها من مجموع السيارات ا، وبلغت نسبة السيارات الع%27.3محـافظة رام اهللا والبيرة حيث بلغت 
 
غزة، ولعل هذا يرجع الى     وجود مكاتب تأجير السيارات اقتصر على محافظة         نأعلى صعيد قطاع غزة فيالحظ       ماأ

 .تمركز قطاع الخدمات في هذه المحافظة
 

 :الكراجات   6.2.3
 
كراجا في نهاية    3,205 وقطاع غزة بلغ     ةبين النتائج بأن مجموع أعداد الكراجات المرخصة في باقي الضفة الغربي           ت

 .ع غزةفي قطا% 44.6في باقي الضفة الغربية مقارنة مع % 55.4 موزعة بنسبة ،1999العام 
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توزيع الكراجات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ):  9(كل ش
 1999النوع، 

بيع المركبات
%7.5

بيع اجزاء وتوابع 
المركبات
%20.5

صيانة واصالح 
المركبات
%72.1

 

 تداد الكراجا عأللنسبي  يوضح التوزيع ا  و
حسب  1999المرخصة في نهاية العام      

نوع الكراج بأن الغالبية العظمى منها        
كانت لصيانة واصالح المركبات، حيث      

، وتتوزع هذه النسبة    %72.1تبلغ نسبتها   
في باقي الضفة الغربية     % 76.2بواقع  
 من.  في قطاع غزة   % 66.9مقابل  

% 7.4ناحيـة أخرى، هنالك ما نسبته       
كبات ذات   رمن الكراجات لبيع الم      

المحركات، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع      
فـي باقي الضفة الغربية مقابل      % 5.7
أما كراجات بيع   .  في قطاع غزة  % 9.6

أجزاء وتوابع المركبات ذات المحركات      
، وتتوزع هذه    %20.5فبلغت نسبتها    
في باقي الضفة   % 20.3النسبة بواقع   

أنظر (ة  في قطاع غز   % 30.6مقابل  
 ).19جدول 

 
 :النقل الجوي  3.3

 
رحلة، كان   1368،  1999لعام  الغ مجموع عدد الرحالت الجوية المغادرة والقادمة من وإلى مطار غزة الدولي خالل              ب

 وبلغ مجموع عدد المقاعد المتوفرة خالل هذه الرحالت           ،اًمسافر 41,067رحلة منتظمة سافر خاللها       990منها  
رحلة سافر   378، وبلغ مجموع عدد الرحالت غير المنتظمة         %53.5 تبلغ إلشغالانسبة   نأ مقعدا، أي  76,736
 إلشغالانسبة   نأمقعدا، أي    37,960مسافرا، وكان مجموع المقاعد المتوفرة خالل هذه الرحالت           19,379خاللها  
 ).22انظر جدول (% 51.1بلغت 

 
 83فبلغ المعدل الشهري لهذه الرحالت  1999طينية خالل العام على صعيد الرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلس ماأ

مسافرا شهريا، ومعدل عدد المقاعد المتوفرة       3,422رحلة، وكان معدل عدد المسافرين خالل هذه الرحالت حوالي           
 .)21انظر جدول (% 53.5بلغت حوالي  إلشغالانسبة  نأمقعدا، أي  6,395

   
مسافرا أقلتهم الخطوط الجوية     6,590 وصل إلى    ثن ذروته في شهر آب حي      في نفس الفترة بلغ عدد المسافري      و

 %.71.5بلغت حوالي  اإلشغال نسبة نأمقعدا، أي  9,216رحلة، وبلغ عدد المقاعد المتوفرة  112الفلسطينية في 
 

يع المركباتب  
7.4% وتوابع  جزاءأيع ب 

 املركبات

20.5%  

يانة واصالح املركباتص
72.1%  
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ة الفلسطينية أعداد المسافرين وأعداد المقاعد المتوفرة في الرحالت المنتظمة على متن الخطوط الجوي):  10(كل ش
 1999ر، هحسب الش
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تعكس تلك الرحالت الجوية المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية المنطلقة من مطار           ) 10(البيانات الممثلة في الشكل      نإ

الجوية المنتظمة كان في شهر آب مقارنة مع اقل         ت  ين على الرحال  على عدد للمسافر   أ نأيبين الشكل    و . غزة الدولي 
كذلك فان أعلى عدد للمقاعد المتوفرة كان في شهر ايلول مقارنة مع أدنى عدد كان في شهر                 .  ي شهر شباط  فعدد كان   

 . شباط
 

 :البريد  4.3
 

، أي  1999 بريدية وذلك في نهاية العام       مادة 2,786,000لغ مجموع المواد البريدية الواردة الى باقي الضفة الغربية          ب
 )23انظر جدول  (.مادة بريدية 232,167بمعدل شهري 

 
، من ناحية   %86.8يوضح التوزيع النسبي لهذه المواد بان الغالبية العظمى منها كانت رسائل عادية حيث بلغت نسبتها                و
بقية المواد البريدية والتي     ماأ،  %2.8، في حين بلغت نسبة الرسائل المسجلة         %9.8كانت نسبة المطبوعات     خرىأ

 . )11 نظر شكلأ( %0.6رقيات والرزم الصغيرة فبلغت نسبتها بتشمل البريد السريع والطرود وال
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 1999التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى باقي الضفة الغربية، ):  11(شكل   

رسائل عادية
%86.8

اخرى
%0.6

مطبوعات
%9.8

رسائل مسجلة 
%2.8

 
 

 ماأريدية،  ب مادة   328,151عدد للمواد البريدية حيث وصل الى        علىأشهر تشرين ثاني شهد      نأمن الجدير بالذكر    و
 .)23أنظر جدول ( مادة بريدية 139,898حيث بلغ  يارأعدد لهذه المواد فكان خالل شهر  دنىأ
 
، فتوضح النتائج أن مجموع المواد البريدية       1999ربية خالل العام    في ما يتعلق بالبريد الصادر من باقي الضفة الغ         و

 .)24أنظر جدول ( مادة بريدية 113,885بمعدل شهري  يأ مادة بريدية، 1,366,621الصادرة بلغ 
 
العظمى من هذه المواد، حيث بلغت       ألغلبيةاالرسائل العادية تشكل     نإداد هذه المواد    عأليتبين من التوزيع النسبي     و
رسائل  نهاأفواتير الهواتف الشهرية تعامل على       نأ، ويعزى سبب االرتفاع الكبير في هذه النسبة الى          %93.3بتها  نس

للمواد البريدية % 0.3، مقارنة مع %2.3المطبوعات فقد بلغت نسبتها  أما ،%4.1 نسبة الرسائل المسجلة تعادية، وبلغ
 .)12 نظر شكلأ (.ت والرزم الصغيرةالتي تضم البريد السريع والطرود والبرقيا ألخرىا
 
 مادة بريدية،   177,944لغت  بحيث   ولأداد المواد البريدية كانت في شهر كانون        عألقيمة   على أ نأمن الجدير بالذكر    و

 .)24انظر جدول (مادة بريدية  70,793حيث بلغت  يارأقيمة في شهر  دنىأبينما كانت 
 

 1999دية الصادرة من باقي الضفة الغربية، التوزيع النسبي للمواد البري):  12(كل ش

رسائل عادية
% 93.3

مطبوعات
% 2.3

رسائل مسجلة 
% 4.1

اخرى
% 0.3
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 مادة  740,136مجموع هذه المواد بلغ      نأان النتائج تشير الى     فعلى صعيد المواد البريدية الواردة الى قطاع غزة،          و
 .)25أنظر جدول ( مادة بريدية 61,678معدل الشهري بلغ ال نأ، أي 1999بريدية وذلك خالل العام 

 

يبين التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى قطاع غزة بان معظمها كانت رسائل ومطبوعات عادية حيث شكلت ما                   و
 . ائل عادية رس نهاأفواتير الهواتف الشهرية تعامل على       نأمن مجموع المواد البريدية، ويرجع السبب الى        % 95.1ته  بنس
والتي تشمل   ألخرىاللمواد البريدية   % 0.8، مقارنة مع    %4.1بالنسبة للرسائل والمطبوعات المسجلة فبلغت نسبتها        أما

 . )13 نظر شكلأ (.يرةغالبريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الص
 

 1999التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى قطاع غزة، ):  13(كل ش

 
 

 مادة بريدية، بينما كانت     88,821قيمة لهذه المواد البريدية كانت في شهر تموز حيث بلغت            على أ نأمن الجدير بالذكر    و
 .)25انظر جدول ( مادة بريدية 29,108بلغت  قيمة في شهر شباط حيث دنىأ
 

مادة  510,532مجموع المواد البريدية الصادرة بلغ       نأبالنسبة للبريد الصادر من قطاع غزة، فان النتائج تشير الى             ماأ
اد في  وقيمة لهذه الم   علىأوكانت  مادة بريدية،    42,544المعدل الشهري لهذه المواد بلغ       نأ، أي   1999بريدية خالل العام    

 .مادة بريدية  21,547قيمة فكانت في شهر كانون ثاني حيث بلغت          دنى أ ماأمادة بريدية،    79,984شهر شباط حيث بلغت     
 )26انظر جدول (

 

 نسبة  ينما بلغت ب،  %93.1 الرسائل والمطبوعات العادية كانت نسبتها     نأيدل التوزيع النسبي لهذه المواد البريدية على        و
  ).26أنظر جدول ( %6.9المسجلة  الرسائل والمطبوعات

 

 .  خدمة البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الصغيرة الصادرة غير متوفرة في قطاع غزة نأمن الجدير بالذكر و
  

 :االتصاالت  5.3
 
، 1999ا وذلك في نهاية العام      خط 222,198لغ مجموع خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة             ب

 حوالي  1999عن العام السابق، حيث بلغ معدل التزايد الشهري لهذه الخطوط خالل العام               % 32.8 أي بزيادة نسبتها  
 .)28وجدول  27انظر جدول (خطا  4,577
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 )آلالفبا (1999أعداد خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر، ):  14(كل ش
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 وكان معدل   ،1999وذلك في نهاية العام       طلباً 38,750داد الطلبات على خطوط الهواتف، فقد بلغت        أعفيما يتعلق ب  و

 ).29ر جدول انظ(طلبا  9,788التناقص الشهري لهذه الطلبات خالل نفس العام حوالي 
 
غربية وقطاع غزة بان المعدل الشهري لها بلغ        لالمكالمات الهاتفية في باقي الضفة ا      عدادأتوضح النتائج الواردة عن     و

من % 70.0داد هذه المكالمات بان     عأل، ويتبين من التوزيع النسبي       1999مكالمة وذلك خالل العام      25,910,943
 ماأفي قطاع غزة،    % 32.6في باقي الضفة الغربية و    % 67.4النسبة بواقع   المكالمات كانت محلية، حيث تتوزع هذه       

في % 31.7في باقي الضفة الغربية و     %68.3واقع  بحيث تتوزع هذه النسبة     % 20.6نية فكانت نسبتها    طالمكالمات الو 
، ة الغربية في باقي الضف  % 76.9حيث تتوزع هذه النسبة بواقع      % 2.8قطاع غزة، وبلغت نسبة المكالمات الدولية        

من المكالمات كانت الى القدس     % 2.6ل  ب مقا ،%4.0فبلغت نسبتها    سرائيلإالمكالمات الى    ماأفي قطاع غزة،    % 23.1
 ). والقدس الغربية  1967ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام                (
 ).15 نظر شكلأ(
  
 

1999 
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 1999داد المكالمات الهاتفية حسب نوع المكالمة، عألالنسبي التوزيع ):  15(شكل  

س ى القد
%2.6

ل سرائي ى ا
%4.0

ولية د
%2.8

طنية و
%20.6

محلية
%70.0

 
 

9.5مكالمة أي ما يعادل  29,612,190حيث بلغت  بآقيمة لهذه المكالمات كانت في شهر  على أنأمن الجدير بالذكر و

 ).30انظر جدول ( 1999الل العام من مجموع المكالمات خ% 
 

 1999أعداد المكالمات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع المكالمة والشهر، ):  16(كل ش
 )ليونمبال(

0
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دولية
الى القدس
محلية
وطنية
الى اسرائيل

 
، موزعة كما   1999دقيقة وذلك خالل العام      67,244,469لها  فيما يتعلق بمدة هذه المكالمات فبلغ المعدل الشهري          و

صرفت على  % 4.3،  صرفت على المكالمات الوطنية   % 23.6منها صرفت على المكالمات المحلية،      % 63.9:  يلي
ذلك الجزء  (صرفت على المكالمات الى القدس      % 3.1 و ،ت على مكالمات إلى إسرائيل    فصر% 5.1المكالمات الدولية،   

شكل  نظرا ) ( والقدس الغربية  1967القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام           من محافظة   
 ). 31دول ج و17
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مة، لالتوزيع النسبي لمدة المكالمات الهاتفية حسب نوع المكا): 17(كل ش
1999 

وطنية
%23.6

ى القدس
%3.1

سرائيل ى ا
%5.1

محلية
%63.9

دولية
%4.3

 
 
الهاتف الخلوي فان المعدل الشهري ألعداد المكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة الى                على صعيد  ماأ

، ويتبين من   1999 مكالمة وذلك خالل العام      4,925,112الهاتف الخلوي الفلسطيني والهاتف الخلوي اإلسرائيلي بلغ         
من % 3.6من المكالمات صادرة الى الهاتف الخلوي اإلسرائيلي وان          % 96.4النسبي لهذه المكالمات بأن      التوزيع

ويرجع السبب في هذا التباين النسبي الى أن العمل بالهاتف الخلوي           .  المكالمات صادرة الى الهاتف الخلوي الفلسطيني     
   .)32نظر جدول ا( 1999الفلسطيني بدأ في أول شهر تشرين أول 

 
شركات وذلك حتى نهاية     10الفلسطينية، فبلغ عدد شركات تقديم هذه الخدمة         ألراضيافي   إلنترنتاخدمة   في مجال و

العظمى من هؤالء    لغالبية ا نأعامال، ومن الجدير بالذكر      96، وكان عدد العاملين في هذه الشركات         1999العام  
ا يتعلق بأعداد األفراد    فيمو%.  20.8 إلناثا بلغت نسبة    ا، بينم %79.2العاملين كانوا ذكورا، حيث كانت نسبتهم        

مشتركاً، من بينهم    8,072 فبلغ عددهم    ،1999الفلسطينية حتى نهاية العام      ألراضياالمشتركين في خدمة اإلنترنت في      
 ).33انظر جدول (فقط  إللكترونيافي خدمة البريد  اًمشترك 145
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 لفصل الرابعا
 

 جيةهلمنا
 

هجية التي تم اتباعها في جمع ومعالجة وجدولة بيانات هذا التقرير من المصادر المختلفة               قدم هذا الفصل عرضاً للمن    ي
 شركة االتصاالت الفلسطينية،  ولمركز الجغرافي الفلسطيني،    ، ا لبريداوالتي تشمل وزارة النقل والمواصالت، وزارة        

باإلضافة الى مصادر اخرى    .  نترنتإلافلسطينية، وشركات تقديم خدمة     لجمعية الدراسات العربية، الخطوط الجوية ا     
 .للبيانات بما في ذلك المسوح الميدانية التي قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بتنفيذها، مثل مسوح القوى العاملة

 

 : جمع ومعالجة وجدولة البيانات  1.4
 

يلي عرضاً موجزاً آللية جمع ومعالجة      ت اإلدارية بشكل أساسي، وفيما      الم االعتماد في هذا التقرير على بيانات السج       ت
 .وجدولة بيانات هذا التقرير

 

 :العاملون في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت  1.1.4
 

 ألعوامام الحصول على البيانات المتعلقة بالعاملين في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت من مسح القوى العاملة خالل                 ت
، وبلغ حجم العينة في كل دورة من هذه الدورات حوالي            )عشر لخامسةالدورة  ا –الدورة األولى    (،1999 – 1995
 شخص في سن العمل، وفي جميع الدورات كانت العينات عشوائية عنقودية ثنائية             23,000 أسرة، أي ما يعادل      7,500

الضفة الغربية وقطاع   كثر ويقيمون بصورة اعتيادية في      أ عاماً ف  15المراحل لتشمل جميع األفراد الذين تبلغ أعمارهم        
قد تم   و . والمقيمين في الفنادق والسجون     )الدورة الحادية عشر  -في الدورة االولى   (غزة، باستثناء البدو الرحل    

استخالص البيانات من المصادر األولية، وبعد ذلك تم التأكد من منطقية ودقة هذه البيانات، وفي حالة توفر بعض                     
 .بقاً كان يتم المقارنة كذلك معها من اجل التأكد من االتساق في البياناتلبيانات في نشرات تم إصدارها ساا
  

 : النقل البري  2.1.4
 
م الحصول على البيانات المتعلقة بأطوال شبكة الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة من المركز الجغرافي الفلسطيني                 ت

، وبعد ذلك قام    1994ر صناعي تم التقاطها في العام       خارطة محوسبة مأخوذة من صورة قم      الذي اعتمد في بياناته على    
أطوال شبكة الطرق حتى نهاية  لتمثل بياناته وذلك بتعديل أطوال بعض الطرق من خالل العمل الميداني          المركز بتحديث 

المعلومات  نظمةأيصنف ضمن    لذيا ARCINFO في معالجة البيانات على برنامج     ، وقد اعتمد المركز   1999لعام  ا
 .الفلسطينية الستخالص هذه البيانات ألراضياتم استخدام خارطة التجمعات السكانية في  قدو ،(GIS)افية الجغر

 

م الحصول على البيانات المتعلقة باطوال الطرق االلتفافية حسب المسار ورقم الطريق والعرض والمساحة، من جمعية                ت
صلية المعتمدة على سجالت االدارة المدنية االسرائيلية         تجميع البيانات من الملفات اال      مالدراسات العربية، حيث ت   

والمتابعات الميدانية، ثم تم عرضها بعد ذلك على المسؤولين في دائرة الخرائط والمساحة، حيث قاموا بالتدقيق النهائي                  
 .ل عملهم الميدانياللهذه البيانات بناء على معرفتهم بأسماء هذه الطرق وأطوالها من خ
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 بأعداد المركبات في باقي الضفة الغربية سواء المركبات المرخصة، أو المسجلة للمرة األولى فقد تم                   فيما يتعلق و
حيث قامت بدورها باشتقاق البيانات من قاعدة البيانات المركزية           .  الحصول عليها من وزارة النقل والمواصالت      

، في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني     بيانات، وتم بعد ذلك معالجة ال     )Oracle(المتوفرة لديها باستخدام برنامج     
 .، استنادا الى التصنيفات الدولية الخاصة بالمركبات)SPSSباستخدام رزمة  (وذلك

 
ت اما البيانات المتعلقة بأعداد المركبات في قطاع غزة، فتم االعتماد على نموذج التقرير الشهري حول أعداد المركب                 أ

دورية من وزارة النقل والمواصالت، حيث تم تجميع البيانات حسب التصنيفات الدولية والذي يتم الحصول عليه بصورة 
 .للمركبات

 
ما بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات، فتم تزويد وزارة النقل والمواصالت بنموذج خاص قامت هي بدورها باستيفاء                 ا

 .    قا للتعريف الذي تم تحديده لمدارس تعليم قيادة السياراتمطلوبة واإلجراءات المطلوبة ووفلهذا النموذج وفقا للتعليمات ا
 
ما بالنسبة للبيانات المتعلقة بشركات الباصات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب التكسيات الخاصة في باقي الضفة                  أ

ة، وبعد ذلك تم    نقل والمواصالت في الضفة الغربي    لالغربية، فقد تم الحصول على نسخ من النماذج األصلية لدى وزارة ا           
أما بالنسبة للبيانات الخاصة بقطاع     .  معالجة هذه البيانات حيث تم إعادة تجميعها حسب ما وردت في هذا التقرير              

 لةغـزة، فقد ارسلت نماذج تم استيفاؤها من قبل الوزارة هناك، وكان يتم مراجعة الوزارة خالل عملية المعالجة في حا                  
لحصول على نتائج غير متوقعة اثناء عملية المعالجة، مثل حاالت التأكد من مقر              بعض البيانات او ا    صحة الشك في 

 .بعض شركات الباصات أو مكاتب تأجير السيارات
 
فيما يتعلق بأعداد الكراجات، فقد تم اقرار تصنيفها حسب النوع، بناء على التصنيف السلعي الموحد للضفة الغربية                   و
صناعي الدولي لجميع االنشطة االقتصادية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل            اع غزة، المستند الى التصنيف ال      طوق

.  والمواصالت في الضفة الغربية، وبعد ذلك قامت الوزارة باستيفاء البيانات استناداً الى سجالتها الخاصة بالكراجات                
أنواع الكراجات، وبعد ذلك    ناقشة المعنيين هنالك بتصنيفات      م وفيما يتعلق بأعداد الكراجات في قطاع غزة، فقد تم         

قـامت الوزارة باستيفائها وذلك بعد معالجة البيانات وإعادة تجميعها ليتسنى مقارنة بيانات باقي الضفة الغربية مـع                  
 .بيانات قطاع غزة، حيث أن تصنيف الكراجات في قطاع غزة يختلف عنه في الضفة الغربية

 
 : الجويلالنق  3.1.4

 
علقة بالرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية، فقد تم اعداد نماذج خاصة حسب المعايير               النسبة للبيانات المت  ب

الدولية ومن ثم تزويد الخطوط الجوية الفلسطينية بها حيث قامت باستيفاء البيانات المطلوبة، وتم بعد ذلك تجميع هذه                    
حصول عليها من الخطوط الجوية الفلسطينية، وفي        يشمل جميع البيانات التي تم ال      يالبيانات ومقارنتها مع جدول سنو    

حالة وجود تباين في البيانات او تناقض او عدم اتساق، كان يتم مراجعة المعنيين وتدقيق وتصحيح البيانات رجوعاً إلى                   
 .الملفات األصلية لديهم

 
صول عليها من قبل سلطة الطيران    إلى مطار غزة الدولي فقد تم الح      وما بالنسبة للرحالت الجوية المغادرة والقادمة من        أ

المدني، التي تقوم بتعبئة نماذج خاصة بهذا الموضوع حسب المعايير الدولية شهرياً وبشكل دوري، وبعد ذلك تم تجميع                  
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اميع كان يتم   مجالبيانات وتدقيقها عن طريق مقارنة المجاميع في بعض النماذج، وفي حالة وجود تباين في هذه ال                  
 .ي سلطة الطيران وتدقيقها بصورة مشتركةمراجعة المعنيين ف

 
 :البريد  4.1.4

 
قوم وزارة البريد واالتصاالت في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بتزويد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني شهرياً           ت

 لها في مختلف    ها من المكاتب اإلدارية التابعة    ئوبصورة دورية بنسخ من النماذج األصلية التي تقوم الوزارة باستيفا          
 .المحافظات

 
تم معالجة البيانات من خالل إعادة تصنيف المواد البريدية في هذه النماذج بعد مناقشة المعنيين في الوزارة، وإقرار                   و

، وبعد ذلك تم )زةغألن النماذج المستخدمة في باقي الضفة الغربية تختلف عن تلك المستخدمة في قطاع (هذا التصنيف، 
لبيانات اعتمادا على هذا التصنيف والتأكد من منطقية هذه البيانات من خالل مقارنة بيانات األشهر مع                  إعادة تجميع ا  

بعضها البعض، وبعدها تم مراجعة المعنيين في الوزارة للتأكد من بعض البيانات حيث قاموا بمراجعة سجالتهم األصلية                
 .يانات والتأكد من صحتهاية في المحافظات لتدقيق بعض البيدعلى مستوى المكاتب البر

 
 : االتصاالت  5.1.4

 
تم الحصول على البيانات المتعلقة بأعداد خطوط الهواتف الرئيسية والطلب عليها، وأعداد ومدة المكالمات من خالل                 ي

ى  النماذج بصورة دورية مستندة عل     هنماذج يتم تزويد شركة االتصاالت الفلسطينية بها، حيث تقوم الشركة باستيفاء هذ           
تدقيق منطقية هذه البيانات من خالل مقارنة بيانات األشهر مع بعضها، وفي حالة               تميقاعدة البيانات لديها، وبعد ذلك      

 . وجود أرقام بعيدة عن المتوسط الشهري كان يتم مناقشة المعنيين في الشركة لتفسير هذا التباين أو تصحيحه من خاللهم
 
لرئيسية على وجه الخصوص، فقد تم تدقيقها من خالل مقارنتها مع جدول تم نشره ا يتعلق ببيانات خطوط الهواتف ا مفيو

 .في مجلة االتصاالت الخاصة بشركة االتصاالت الفلسطينية
 
اذج مفيما يتعلق ببيانات خدمة االنترنت فقد تم الحصول عليها من شركات تقديم هذه الخدمة، من خالل تزويدهم بن                   و

 .ه البيانات من مصادرها والتأكد من دقتها ومصداقيتها بالتعاون مع مصادر البيانات ذاتهاخاصة، وبعد ذلك تم تجميع هذ
 
بعد االنتهاء من عملية المعالجة، كان يتم تفريغ البيانات في جداول نهائية معدة مسبقاً لهذا الغرض، وفحص النتائج                    و

هدف الوصول إلى تفسير منطقي حول مصداقية       كان يتم مراجعة الجهة المعنية ب      وفي حالة وجود شك في صحة النتائج      
 .       هذه البيانات أو تعديلها

 
 :  الشمولية2.4

 

ن من أهم أهداف نشر تقارير سنوية الحصاءات النقل واالتصاالت هو انشاء سلسلة زمنية الهم المؤشرات المتعلقة                   إ
مل على بيانات لسنوات سابقة اال لقليل من        ويالحظ أن هذا التقرير ال يشت     .  بهذا الموضوع في االراضي الفلسطينية    

وبعض  ساسيأ بشكل   1999المؤشرات، حيث يغطي هذا التقرير اهم المؤشرات المتعلقة بالنقل واالتصاالت خالل العام             
 .السنوات السابقة بشكل جزئي
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دم توفر بيانات تتعلق بالقدس،     ت للشمولية االقليمية وخصوصاً ع    امن الناحية االقليمية فيالحظ افتقار معظم هذه البيان        ماأ

 .باستثناء بيانات القوى العاملة وخدمة اإلنترنت وأطوال شبكة الطرق وبيانات الطرق االلتفافية
 
من ناحية اخرى يالحظ افتقار جداول المركبات في قطاع غزة العداد المركبات حسب المحافظة ونوع الوقود،                     و

ة النقل والمواصالت في قطاع غزة في جمع البيانات، حيث تقوم باستخدام            بب للمنهجية التي تستخدمها وزار    سويرجع ال 
تقارير ورقية شهريا غير مشتملة على هذه البيانات، وتقوم الوزارة حاليا بالعمل لحل هذه المشكلة من خالل انشاء قاعدة        

مقارنة بيانات باقي الضفة    في باقي الضفة الغربية، ليتسنى      ة  بيانات محوسبة في قطاع غزة وربطها مع تلك الموجود         
 .  ويتوقع أن تتم تغطية هذا النقص في البيانات خالل اإلصدارات القادمة من هذا التقرير  .الغربية مع بيانات قطاع غزة

 
 الخاصة حيث ان    تاإلضافة الى ذلك يالحظ افتقار جداول البريد لخدمة البريد السريع التي تقدم من خالل الشركا                ب

رة في هذا التقرير والمتعلقة بالبريد استندت الى تقرير الخدمات البريدية الشهري الخاص بوزارة البريد                البيانات المتوف 
ومن المتوقع ان تقوم وزارة البريد واالتصاالت بالمستقبل القريب بتوفير   .واالتصاالت والتي ال تتوفر فيها هذه البيانات      

 .اههذه الخدمة لدي
 
ويرجع ذلك الى كون     لألشهر من كانون ثاني حتى ايلول      بيانات الهاتف الخلوي   طيةدم تغ ععلى صعيد اخر يالحظ     و

هي ة  إلسرائيليايث كانت الشركات    حي شهر تشرين أول      ف هذه الخدمة    يروفتدأت ب بشركة االتصاالت الفلسطينية    
 .لسطينيةفالمصدر الوحيد للهواتف الخلوية المستخدمة في االراضي ال
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 سالفصل الخام
 

 ودة البياناتج
 

عرض هذا الفصل أهم نقاط القوة والضعف من الناحية اإلحصائية في بيانات التقرير السنوي إلحصاءات النقل                    ي
، كما يعرض الفصل أهم المالحظات الفنية الخاصة بالمؤشرات المعروضة          1999واالتصاالت في األراضي الفلسطينية     

 .هذا التقرير في جداول
 

 : لبياناتمرحلة جمع ا  1.5
 
قد تم في هذه المرحلة جمع البيانات من الميدان من خالل زيارات المؤسسات العامة والخاصة من اجل استخالص                    ل

يشار هنا الى عدد من الصعوبات التي واجهها فريق العمل خالل عملية            و.  إلداريةااإلحصاءات المطلوبة من سجالتها     
نات بالشكل المطلوب في المؤسسات، واختالف التقسيمات والتصنيفات في          ات، يعود بعضها لعدم توفر البيا     نجمع البيا 
الى ذلك فقد واجهت المؤسسات صعوبات في االستجابة لمتطلبات جمع البيانات على مستويات  اإلضافةب.  خرىأحاالت 

 الستخالص  وذلك بسبب عدم توفر طواقم كافية     ،  ألحياناالى تأخير العمل في بعض       دىأمحددة من التفاصيل، مما     
 . البيانات بالشكل المطلوب من سجالت تلك المؤسسات

 
 :المالحظات الفنية  2.5

 
 .عرض هذا البند أهم المالحظات على المؤشرات المعروضة في هذا التقرير من ناحية الشمول والدقةي
 
وي المساحة حاصل ضرب    عاة أنه ليس بالضرورة أن تسا     االنسبة للبيانات المتعلقة بالطرق االلتفافية، يجب مر       ب ••••

بعض البيانات   نأالطول في العرض، كون العرض يمثل أحياناً المسافة بين خطي البناء، ومن الجدير بالذكر                 
الواردة في هذا التقرير حول الطرق االلتفافية، هي أرقام تقريبية تم تقديرها من قبل المعنيين في دائرة الخرائط                    

 .العربيةحة التابعة لجمعية الدراسات اوالمس
 
نالك انخفاض كبير في عدد المركبات الواردة في هذا التقرير عنها في بيانات المركبات التي تم نشرها في تقارير                   ه ••••

وهذه النتيجة غير   (سابقة، كذلك يالحظ من تحليل البيانات الخام أن أعداد المركبات المرخصة ينخفض مع الزمن                
المواصالت أفادت أن بيانات هذا التقرير تمثل افضل بيانات متوفرة لدى            بان مصادر وزارة النقل و     ا، علم )منطقية

 .الوزارة حتى لحظة إعداد التقرير
 

 .دم توفر بيانات حول أعداد المركبات في قطاع غزة حسب المحافظة، وحسب نوع الوقودع ••••
 
 مما أدى الى وجود تباين غير مفسر        اد إلى تصنيف ثابت،   ني الفترة السابقة كان يتم جمع بيانات البريد دون االست         ف ••••

 مع بيانات األعوام السابقة التي تم نشرها في تقارير           1999وغير منتظم، وبهذا فإنه يصعب مقارنة بيانات العام          
ين نيومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلة اقتصرت على بيانات األعوام السابقة فقط، حيث تم وبمشاركة المع               .  سابقة

 . واالتصاالت توحيد التصنيفات ذات العالقة استناداً إلى المعايير الدوليةفي وزارة البريد
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الحظ افتقار بيانات البريد الصادر في غزة لبعض الخدمات مقارنة مع بيانات البريد في الضفة الغربية، ويرجع                  ي ••••

 .يرة في قطاع غزةغالسبب لعدم توفر خدمة البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الص
 
يانات أعداد المكالمات الوطنية ومدتها تشمل المكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تشمل                ب ••••

ذلك الجزء من محافظة    (المكالمات الى القدس المكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة الى القدس              
 ). والقدس الغربية1967للضفة الغربية عام يد احتاللها عالقدس والذي ضمته إسرائيل عنوة ب

 
الى الهاتف   لمكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة       البيانات المتعلقة بالهاتف الخلوي تعكس أعداد       ا ••••

  .والهاتف الخلوي اإلسرائيلي) جوال ( الخلوي الفلسطيني 
 
 المشتركين في شركات تقديم الخدمة في األراضي الفلسطينية،         ألفرادالبيانات المتعلقة بخدمة اإلنترنت تعكس عدد       ا ••••

أي أن األرقام تشمل المشتركين في الخدمة من خالل الشركات الفلسطينية سواء أكانوا من الفلسطينيين أم من غير                  
 .الفلسطينيين

 
 
 
 



 

 39 

 

 لمراجع العربيةا
 
 إلحصاءاتاالخطة الشاملة إلعداد    :  فلسطينيةال الرسمية إلحصاءاتااعداد  .  1995ركز اإلحصاء الفلسطيني،    م .1

 .فلسطين –رام اهللا .  الرسمية
 
النقل والمواصالت واالتصاالت في الضفة الغربية        حصاءاتإ.  1998ائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،      د .2

 .فلسطين –رام اهللا ).  8رقم (سلسلة تقارير الوضع الراهن .  وقطاع غزة
 
بيانات ).  1999-1995(دورات متعددة،   .  مسح القوى العاملة  .  1999الفلسطيني،   صاءحإللي  لجهاز المركز ا .3

 .فلسطين –رام اهللا .  غير منشورة
 
التقرير . حصاءات النقل واالتصاالت في األراضي الفلسطينية      إ. 1999الفلسطيني،   إلحصاءللجهاز المركزي   ا .4

 .فلسطين –ام اهللا ر.  1998السنوي 
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Preface 
 
 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) is pleased to introduce the annual report 
1999 as the second publication of report series on transportation and communication statistics 
in the Palestinian Territory.  The main objective of publishing this series is to establish a 
comprehensive database covering the main indicators on the transportation and 
communication sector in the Palestinian Territory, and to formulate a time series about these 
indicators that show the changes with time. 
  
This report presents the available statistics on the main components of the transportation 
system.  A major component is land transport which covers roads and their length, bypass 
roads which were built by the Israeli authorities to serve the Israeli settlements, vehicles by 
type, in addition to other indicators like driving schools, number of garages, etc.  The report 
also shows the main indicators of the air transport sector, which covers the departure and 
arrival flights from Gaza International Airport.  Also the report presents data on post sector 
including letters with their traditional classification, and the main elements of communication 
system including main telephone lines and their waiting list, telephone calls and their lengths. 
  
PCBS hopes that this report will provide national governmental organizations, non-
governmental organizations, and research institutions in the Palestinian Territory with the 
necessary statistical data required for planning and development of the Palestinian Territory. 
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1. Introduction: 
 

The Transportation and Communication sector is one of the main economic sectors in the 
Palestinian society.  This sector contributes to the gross domestic product significantly, and 
provides working opportunities for a considerable amount of people. 
 
Geographically, this sector occupies special importance because it represents the primary 
means of communication inside the society and between the society and the others. 
 
This report is the second one of a series of annual reports which aims to provide the data 
required to describe the transportation and communication situation in the Palestinian 
Territory in a comprehensive and standardized way. 
 
The main objective of this report is to collect, arrange, classify, and publish data related to the 
main indicators of the transportation and communication sector in  Palestine in 1999, in order 
to provide the necessary data for research, analysis, and decision making purposes. 
 
2. Concepts and Definitions: 
 
Employee: 
 

A person who works for a public or private employer and receives 
remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in 
kind 
 

Average Weekly 
Working Hours: 
 

Total weekly working hours of employees whose wages are known, 
divided by the number of employees. 

Average Monthly 
Working Days per 
Employee:  
 

Total monthly workdays of employees whose wages are known 
divided by the number of employees. 

Average Daily Wage 
per Employee:  
 

Total net wages paid to all employees divided by total workdays.  
Wages received in different currencies are converted into New Israeli 
Shiekles according to the exchange rate in the survey month. 
 

Main Road: Serves for national or inter district traffic. 
 

Regional Road: Branching off from, or lining, main roads. 
 

Access Road: Leading from a main or regional road to a certain point 
within a locality. 

  
Vehicle: A vehicle running on wheels and intended for use on roads. 
  
Motor Vehicle: A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for 

carrying persons or goods, and drawing vehicles.  
 

Private Car: A motor vehicle, other than motorcycle intended for the carriage of 
passengers and designed to seat no more than 9 persons (including 
the driver).  
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Taxi: A motor vehicle intended for the carriage of passengers (in return for 

payment), and designed to seat no more than 9 persons (including the 
driver), and described in its license as a taxi. 
 

Motorcycle: Two wheeled motor vehicles with or without sidecar. 
This category includes scooter, three-wheeled vehicles not exceeding 
400 kg. 
Motorcycles are classified according to the engine capacity as: less 
than 50 cm3, 50-100 cm3, 100-250 cm3, and grater than 250 cm3. 
  

Bus: A motor vehicle designed to carry more than 9 passengers (including 
the driver). 
 

Trailer: Goods road vehicles designed to be hauled by a road motor vehicle.  
Excluding agricultural trailers and caravans. 
 

Semi-Trailer: Goods road vehicle with no front axle designed in such a way as to be 
hauled by road tractor. 
 

Road Tractor: A motor vehicle designed exclusively or primarily to haul other 
vehicles, which are not power-driven.  Agricultural tractors are 
excluded. 
 

Truck: A motor vehicle designed for another purpose than passenger 
transport, its height is more than 250 cm, and described in its license 
as a truck. 
 

Commercial Car: A motor vehicle designed for another purpose than passenger 
transport, weights more than 2200 kg, its height is more than 175 cm 
and less than or equal to 250 cm, and described in its license as a 
commercial vehicle. 
  

Other Vehicle: A vehicle designed for purposes other than the carriage of passengers 
or goods. This category includes: ambulance, mobile cranes, self-
propelled rollers, bulldozers with metallic wheels or tracks, vehicles 
for recording film, radio, and TV programs, mobile library vehicles, 
towing vehicles for vehicles in need of repair. 
 

Regular Flights: A series of flights fulfilling at least the following conditions: they are 
performed by a passenger aircraft, their tickets are open for free sale 
to the general public; they are planned and adjusted according to the 
needs of traffic, carried out according to existing aviation agreements, 
The operating license and the fixed timetables are also available to 
the general public. 
 
 

Irregular Flights: All the flights for remuneration other than those reported under 
regular flights. 
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Number of 
Passengers in a 
Flight: 
 

All passengers, excluding airplane staff and infants (less than 2 years 
of age). 
 

Number of Available 
Seats: 
 

The total number of passenger seats available for sale between each 
pair of airports on a flight stage (excludes seats not actually available 
for the carriage of passengers because of the weight of fuel or other 
load). 
   

Letter: A post matter that has the property of communication.  It could be 
written, typed or both.  This includes commercial samples, which are 
contained in an envelope. The minimum limit of the shortest length is 
140, while the minimum limit of the shortest width is 90 mm ± 2 mm. 
The sum of length, width, and thickness should not be greater than 
900 mm.  The maximum limit of the length of any dimension is 600 
mm.  The weight of the letter should be between 20-2000 g.   
 

Regular Letter: A letter that is sent by normal post with regular fees. 
 

Express Mail: A letter intended to be delivered quickly (24 hours) from the moment 
of reception by the post center.  Normally extra fees are applied. 
 

Printed Matter: A post matter, which is printed by a printing shop, or by any other 
method such as copying, books, and booklets. It has a cultural and 
scientific property, and not communication property.  The minimum 
limit of the printed matter length and width is 140, 90 mm ± 2 mm 
respectively.  The maximum limit of the sum of length, width, and 
thickness is 900 mm.  The maximum limit of the length of any 
dimension is 600 mm.  The maximum weight of the printed matter is 
2 kg, it is also allowable to reach 5 kg when the printed matter is 
book. 
 

Registered Letter: A letter to which extra fees is applied and for which the sender gets a 
receipt.  It is normally delivered to the addressee or other person 
acting as such after checking his identity and taking his signature on a 
receipt.   
  

Post Packet: Material posted as presents, such as food, clothes, beauty-care 
materials, perfumes, and commercial samples. The minimum limit of 
post packet length and width is 140, 90 mm ± 2 mm respectively.  
The maximum limit for the sum of length, width, and thickness is 900 
mm.  The maximum limit of the length of any dimension is 60 mm.  
The maximum weight of the post packet is 2 kg. 
 
 
 
 

Parcel: Material posted as closed flexible or rigid packet, containing papers, 
books, food, clothes, etc.  The maximum limit for the sum of the 
parcel lengths, twice the width, and twice the thickness is 3 m.  The 
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maximum limit of the length of any dimension is 1.5 m.  The 
maximum weight of inland parcel is 20 kg, while in case of parcels 
sent abroad the maximum limit is 5-20 kg, or according to the rules 
of the receiving country. 
 

Telegram Letter with a limited amount of words, sent inland or abroad by telex, 
fax, or telephone.  Fees are paid according to the number of words. 
 

Local Call: The call, which is sent or received by using the same switchboard. 
 

National Call: The call, which is sent or received by using two switchboards in the 
same country. 
 

International Call: The call, which is sent from one country to another. 
 

Remaining West 
Bank: 
  

West Bank, excluding those parts of Jerusalem annexed by Israel in 
1967. 
 

RWB: Remaining West Bank. 
 

GS: Gaza Strip. 
 

RWBGS: Remaining West Bank and Gaza Strip. 
 

PT: Palestinian Territory. 
 
3. Main Findings: 
 
3.1  Introduction: 
 
The Transportation and communication sector is important due to its contribution to the gross 
domestic product and the provision of working opportunities, in addition to its vital role in 
connecting different localities.  
 
This report shows that the transportation and communication sector contributed with 4.7% of 
the total job opportunities in the Palestinian Territory in 1999.  The average monthly working 
days in this sector were 24.5 days, and this is slightly higher than that of the total economic 
sectors (22.6 days).  
 
The daily median wage of working days in this sector was 61.5 compared to 69.2 NIS (US 
$16.69) in other economic sectors (Table 1).  
 
3.2 Land Transportation: 
 
This section aims to present the results related to roads, vehicles, driving schools, bus 
companies, rent a car offices, and garages. 
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3.2.1   Road Network: 
 
The available data of the Palestinian road network varies according to the source of data.  The 
data of the Palestinian Geographic Center (PALGRIC) shows that the total road network 
length in the Palestinian Territory was 8,301.1 km at the end of 1999, distribution as 5,889.2 
paved roads and 2,411.9 unpaved roads. The data shows that the total length of the road 
network in the WB was 7,309 km and 992.1 Km in GS (Table 2). 
 
The reason of difficult comparison of this data and for 1998 year refer to the variation of 
attributed to the methodology of measurement.  Figures 1 and 2 show the length of road 
network by region and type of road. 
 
Fig. 1: Road Network Length in Kilometers in the Palestinian Territory by Region, 1999 
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It is worth noting that provided data varies in its geographical coverage.   
 
Fig. 2: Road Network Length in Kilometers in the Palestinian Territory by Road Type, 
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3.2.2 Vehicles: 
 
The total number of licensed vehicles in the RWBGS in 1999 was 137,057 distributed as 
65.1% in the RWB, and 34.9% in GS. 
 



 

 18

The percentage distribution of licensed 
vehicles in the RWBGS in 1999 shows 
that the majority were private cars 
(72.0%), and this percentage was 
69.8% in the RWB, and 76.2% in GS. 
On the other hand, the percentage of 
trucks and commercial cars was 17.1% 
in the RWBGS, and this percentage 
was 17.1% in the RWB compared to 
17.0% in GS. Taxis formed 6.4% of the 
total vehicles in the RWBGS, and this 
percentage was higher in the RWB 
than that in GS 8.5% and 2.5% 
respectively.  The percentage of 
agricultural tractors in the RWBGS 
was 2.7%, and this percentage was 
2.9% in the RWB compared to 2.1% in 
GS (Fig. 3 and Tables 6 & 7). 

Fig. 3: Percentage Distribution of Vehicles in the 
RWBGS   by Type, 1999 
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Concerning the number of licensed vehicles 
in the RWB, there were 74.9% of the 
vehicles, which use gasoline.  On the other 
hand 24.8% of the vehicles use diesel.  The 
remaining percentage (0.3%) was classified 
as other, including non-motorized vehicles 
(trailers & semi-trailers) and vehicles with 
non-stated fuel (Fig. 4 & Table 8).  
 

Fig. 4:  Percentage Distribution of Vehicles 
in the RWB by Fuel Type, 1999 

Gasoline
74.9%

 
It should be noticed that the distribution of licensed vehicles in GS by type of fuel is not 
presented, due to the fact that this data was not available at the time of preparing this report. 
 
Regarding new registered road vehicles in the RWBGS in 1999, the monthly average of 
registered vehicles was approximately 784 vehicles, with 80.8% in RWB and 19.2% in GS 
(Table 9 & Table 10). 
 
The percentage distribution of registered 
new vehicles in the RWB by type shows that 
the highest percentage was that of registered 
private cars (47.5%) followed by the trucks 
and commercial cars, which was 24.5%. The 
percentage of taxi was 23.7%.  On the other 
hand the percentage of other vehicles, which 
cover moped, motorcycles, buses, trailers & 
semi-trailers, road tractors, agricultural 
tractors, in addition to other vehicles, was 
4.3% (Fig. 5). 
 

Fig. 5:  Percentage Distribution of New 
Registered Road Vehicles in the  

RWB by Type, 1999 
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In GS, the majority of new registered 
vehicles in 1999 were private cars and 
trucks/commercial vehicles, where they 
formed 60.7% and 31.8% respectively. 
While the remaining vehicles, which include 
taxis, motorcycles, buses, trailers & semi-
trailers, road tractors, and agricultural 
tractors, in addition to other vehicles formed 
7.5% (Fig. 6). 
  

 
 

Fig. 6:  Percentage Distribution of New 
Registered Vehicles in GS by Type of 

Vehicle, 1999 
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On the other hand, the majority of new 
registered vehicles in the RWB in 1999 use 
diesel (59.2%), while 40.4% of the vehicles 
use gasoline, and the remaining (0.4%) were 
non-motor vehicles (Fig. 7). 

 

 
 

Fig. 7:  Percentage Distribution of New 
Registered Vehicles in the RWB by 

 Type of Fuel, 1999 
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It should be noticed that the percentage distribution of new registered vehicles in GS by type 
of fuel is not presented in this report, due to unavailability of data from the source at the time 
of preparing the report. 
 
Regarding rate of motorization in the RWBGS, it was 47.9 vehicles per 1000 capita. The rate 
of private cars was 35.6 and 32.8 vehicle per 1000 capita in the RWB and GS respectively. 
While the rate of taxis was 4.3 in the RWB, and in GS it was 1.1 vehicles per 1000 capita 
(Figure 8).  
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Fig. 8:  Rate of Motorization per 1000 Capita in the RWBGS by Region and Type of 
Vehicle, 1999 
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3.2.3  Driving Schools: 
 
The total number of driving schools in the RWBGS was 170, of which 120 were in the RWB, 
and 50 were in GS (Table 15). 
 
We observe that the average number of trainers per school in the RWB was 5.1, wail it was 
3.6 trainers in GS. The average number of working vehicles per school was 4.5 and 2.7 in the 
RWB, and GS respectively. 
  
 3.2.4  Bus Companies: 
 
The total number of bus companies in the RWBGS was 80 companies at the end of 1999, and   
the total number of working buses in these companies was 714.  There were only 2 companies 
in GS compared with 78 companies in the RWB; however, the number of working buses was 
greater in the companies of GS compared with those of the RWB.  The average number of 
buses per company in the RWB was 8.5 buses, while it was 25 in GS (Table 16). 
 
3.2.5  Rent a Car Offices: 
 
The total number of rent a car offices in the RWBGS was 50, out of which 44 were in the 
RWB, and 6 offices in GS.  The number of working taxis in these offices was 954 distributed 
as 825 in the RWB, and 129 in GS (Table 17). 
 
The percentage distribution of rent a car offices by governorate shows that the highest 
percentage was in Ramallah & Al-Bireh Governorate (27.3%), with the percent of working 
vehicles forming 44.7% of the total vehicles. 
 
On the other hand, it is noticed that rent a car offices in GS was confined to be in Gaza 
Governorate, due to centralization of services sector in this Governorate. 
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3.2.6  Garages: 
 
This term locally describes vehicle repair workshops, spare part stores, and vehicle-trading 
shops. 
 
The total number of licensed garages in the RWBGS was 3,205 garages at the end of 1999, 
with percentage of 55.4% in the RWB and 44.6% in GS respectively. 
 
The percentage distribution of licensed 
garages at the end of 1999 shows that the 
majority of garages were used for repair of 
motor vehicles (72.1%).  This type of 
garages formed 76.2% in the RWB, and 
66.9% in GS. On the other hand, 7.4% of 
garages were used for vehicles trading, and 
this percentage distributed as 5.7% in the 
RWB compared with 9.6% in GS. However 
20.5% of garages were used as stores of 
spare parts of motor vehicles, and this type 
of garages formed 20.3% in the RWB and 
30.6% in GS (Fig. 9 & Table 19).  

Fig. 9:  Percentage Distribution of Garages 
in the RWBGS by Type, 1999 

 
 
 
3.3  Air Transportation: 
 
The total number of departure and arrival flights from Gaza International Airport at 1999 was 
1368 flights, out of which 990 were regular flights with 41,067 passengers, and the total 
number of available seats in these flights was 76,736, with occupancy ratio of 53.5%.  The 
total number of irregular flights was 378 with 19,379 passengers, and the total number of 
available seats was 37,960 with an occupancy ratio of 51.1% (Table 22). 
   
Regarding the regular flights of the Palestinian Airlines in 1999, the monthly average of 
flights was 83, with an average number of 3,422 passengers. The average number of available 
seats was 6,395, with an occupancy ratio of 53.5% (Table 21). 
 
During the same period, the maximum number of passengers was 6,590 that were carried in 
112 flights, and this was in August 1999 with an occupancy ratio of 71.5%. 
 
Figure (10) presents the regular flights of the Palestinian Airlines taking off from Gaza 
International Airport.  The table shows that the maximum number of passengers was in 
August compared to the minimum number was in February, and the maximum number of 
available seats was in September compared to the minimum number was in February. 
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Figure 10:  Number of Passengers and Number of Available Seats in Regular Flights of 

the Palestinian Airlines by Month, 1999 
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3.4  The Post: 
 
Mail Received in the RWB consisted of 2,786,000 postal materials in 1999, with a monthly 
average of 232,167 pieces (Table 23). 
 
The percentage distribution of these materials shows that the majority were regular letters, 
where they formed 86.8%.  The percentage of printed matters was 9.8%, while the percentage 
of registered letters was 2.8%, and the remaining percentage (0.6%) covered express mail, 
parcels, telegrams, and small packets (Fig. 11).   
 
The maximum number of postal materials was in November, where there were 328,151postal 
materials, and the minimum number of these materials was in May, where there was 139,898 
pieces (Table 23). 
 

Fig. 11:  Percentage Distribution of Mail to the RWB, 1999 

 
 
Regarding dispatched mail from the RWB in 1999, there were 1,366,621 postal materials, 
with a monthly average of 113,885 pieces (Table 24). 
 
The fact that telephone bills are considered as regular letters made them a majority of postal 
materials (93.3%).  The percentage of registered mail was 4.1%, and that of printed matters 
formed 2.3%, while the remaining (0.3%) was classified as other postal materials which 
contain express mail, parcels, telegrams, and small packets (Fig. 12). 
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The maximum number of these materials was in December 1999, where there were 177,944 
pieces, and the minimum value of these materials (70,793) was in May (Table 24).   
 

Fig. 12:  Percentage Distribution of Dispatched 
Mail from the RWB, 1999 

 
 
The total number of postal materials received in GS was 740,136 in 1999, with a monthly 
average of 61,678. Regular letters and regular printed matters formed 95.1% of the total 
materials.  This was due to the consideration of telephone bills as regular letters.  Registered 
letters and registered printed matters formed only 4.1%, while the rest (remaining postal 
materials which contain express mail, parcels, telegrams, and small packets) formed only 
0.8% (Fig. 13). 

 
Fig. 13:  Percentage Distribution of Mail to GS, 1999 

 
 
The maximum number of these materials was 88,821 and this was in July, while the minimum 
number was 29,108 and this was in February (Table 25). 
 
The dispatched mail from GS in the same year was 510,532 postal materials, averaging 
42,544 pieces per month.  The maximum number of these materials was in February 79,984, 
while the minimum number was in January 21,547 (Table 26). 
 
The percentage distribution of dispatched mail shows that regular letters together with printed 
matters form 93.1%, while both registered letters and printed matters form only 6.9%    
(Table 26). 
  
It is worth mentioning that there is no data available in GS regarding dispatched express mail, 
parcels, telegrams, and small packets. 
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3.5  Telecommunications: 
 
The total number of main telephone lines in the RWBGS at the end of 1999 was 222,198 lines 
with a growth rate of 32.8% compared with the previous year, where the monthly average 
increase of these lines was of 4,577 lines during 1999 (Fig. 14 and Tables 27 & 28). This 
resulted in the reduction of the waiting list of requests were 38,750 at the end of 1999, with a 
rate of 9,788 requests per month (Table 29). 
 

Fig. 14:  Number of Main Telephone Lines in the RWBGS by Month, 1999  
(In thousands) 
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The monthly average number of telephone calls in the RWBGS was 25,910,943 in 1999. The 
percentage distribution of number of calls shows that local calls (using the same switchboard 
in the same country) formed 70.0% of the total calls, while it was 67.4% in the RWB and 32.6
% in GS.  National calls (using two switchboards in the same country, formed 20.6%, this 
percentage was 68.3% in the RWB and 31.7% in GS.  International calls formed 2.8%, where 
this percentage was 76.9% in the RWB, and 23.1% in GS. On the other hand calls to Israel 
and calls to Jerusalem (those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967 and West-
Jerusalem) formed 4.0% and 2.6% respectively out of the total calls (Fig. 15). 
 

Fig. 15:  Percentage Distribution of Number of Calls in the RWBGS, 1999 
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It is worth mentioning that the maximum number of calls was in August, where there were 
29,612,190 calls, which equivalent to 9.5% of total calls (Table 30).   
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Fig. 16:  Number of Calls in the RWBGS by Type and Month, 1999 (in millions) 
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In respect to the total length of telephone calls, the monthly average was 67,244,469 minutes 
in 1999 distributed as follows: 63.9% for local calls, 23.6% for national calls (using two 
switchboards in the same country, 4.3% for international calls, 5.1% for calls to Israel and 
3.1% for calls to Jerusalem (those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967 and West-
Jerusalem) (Fig. 17 & Table 31). 
 

 
Fig. 17:  Percentage Distribution of Calls Length by Type, 

1999 
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On the side of cellular phone, the monthly average number of calls from RWB and GS to 
Palestinian cellular phone and Israeli cellular phone were reached 4,925,112 during 1999.  
The percent distribution shows that 96.4% of these calls where to Israeli cellular phone, and 
3.6% where to Palestinian cellular phone.  The reason for this difference in the percentage 
distribution was due to that the Palestinian cellular phone began working at the beginning of 
October 1999 (Table 32).  
 
Regarding Internet service in the Palestinian Territory, the number of companies providing 
this service was 10 companies at the end of 1999.  The number of employees in these 
companies was 96, mostly male employees (79.2%).  The number of subscribed persons to the 
Internet services in the Palestinian Territory at the end of 1999 was 8,072 subscribers, with 
only 145 subscribers restricted to the electronic mail service (Table 33). 
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4. Methodology: 
 
••••    Data Collection: 
 

The data of this report is based primarily on administrative records of various institutions, 
in addition to data extracted from some surveys performed by PCBS. After getting data 
from its sources, it was rearranged, reclassified, and then tabulated in a way to achieve the 
purpose of this report. 

 
••••    Coverage: 
 

Although the main objective of publishing annual reports on transportation and 
communication is to construct time series of the main indicators related to transportation 
and communication sector in the Palestinian Territory, it is noticed that this report mainly 
covers the main indicators related to transportation and communication during 1999, with 
only a few indicators from past years.    
 
The majority of data does not provide information about Jerusalem, except data on labor 
force, Internet service, road network length, and bypass roads. 
 
Data related to express mail provided by private companies is not presented in this report, 
where the data related to post in this report based on monthly reports from the Ministry of 
Post and Telecommunications (MOPT), which do not contain this item. It is expected that 
MOPT will provide this service in the near future. 
 
The Palestine Telecommunications Company did not provide cellular services at the 
beginning time of collecting the data of this report, as there is only data about cellular 
services for the last three months, while the Israeli company was the only provider for this 
service in Palestinian Territory. 

     
 
5. Data Quality: 
 
This section presents technical notes concerning the statistical quality of the data, which 
should be taken into consideration. 
 
1. While using bypass road data, it should be noticed that the figures of the area do not 

necessarily equal the product of the length by the width; because the width sometimes 
represents the distance between building boundaries.  In addition to that the concerned 
persons in the Arab Studies Society approximate some of the figures concerning bypass 
roads in this report. 
 

2. There is a great reduction in the number of licensed vehicles mentioned in this report 
compared with the data published in previous reports. Also it was noticed while analyzing 
the raw data that the data of licensed vehicles decreases with time, and this contradicts the 
expected normal increase with time.  The Ministry of Transport declared that this data is 
the best available till the time of preparing the report.  

  
3.  The number of vehicles in GS by governorate and fuel type is not provided in this report. 
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4. In the past period, no standard was followed in collection of mail data, and therefore 

unexpected and irregular variations occurred. This made it difficult to compare 1998 data 
with other published data of previous years. It is worth mentioning that unified 
classification based on international standards was developed with the cooperation of the 
Ministry of Post and Telecommunication. 

 
5. It is noticed that there is lack in dispatched mail in GS compared with the RWB, due to 

non-provision of express mail, parcels, telegrams, and small packets services in GS. 
 

6. National calls data covers dispatched calls from the RWBGS, while calls to Jerusalem data 
covers dispatched calls from the RWBGS to those parts of Jerusalem annexed by Israel in 
1967 and West-Jerusalem. 

 
7. Data related to celluar phone reprecents the number of dispatched calls from RWBGS to 

Palestinian celluar phone (Jawwal) and Israeli celluar phone. 
 

8. Internet service data reflects the number of Palestinian companies which provide this 
service, regardless of whether the subscribers are Palestinians or not.  
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