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في  التقرير السنوي إلحصاءات النقل واالتصاالت

  2012 فلسطين
  

النقـل والتخـزين    نشـاط العـاملين فـي   في عدد  ارتفاع

  واالتصاالت

 التقرير السنوي إلحصاءات النقل واالتصاالت بياناتتشير  

النقل والتخزين  نشاطالعاملين في عدد  بأن 2012للعام 

، في فلسطينفي  نمن اجمالي العاملي %6.5بلغ  واالتصاالت

    .2011عام % 6.0حين بلغ 
  

   لمركبات المرخصة في فلسطينعدد ا

 فلسطين الى ان أعداد المركبات المرخصة في تشير البيانات

     بواقع 2012مركبة في نهاية عام  الف 217 حوالي

 ، )في قطاع غزة الف 73و الغربية الضفةفي  الف 144(

العظمى من المركبات هي كما وتبين النتائج بان الغالبية 

من مجموع % 67.0سيارات خاصة حيث شكلت ما نسبته 

   .فلسطينالمركبات في 
  

الناتجـة   واإلصاباتفي عدد حوادث الطرق المسجلة ارتفاع 

  *عنها في الضفة الغربية
عدد حوادث الطرق فـي   أنالتقرير السنوي الى  تشير بيانات

ا  8,849بلغت   *الضفة الغربيـة  بارتفـاع    2012عـام   حادث

أما عدد االصابات الناتجـة عـن   ، 2011عن العام % 19.5

 اصـابة  8,195فقد بلغـت   2012حوادث الطرق خالل عام 

وقـد شـكلت االصـابات      .2011عن العام % 2.8بارتفاع 

من مجموع اإلصابات، اما اإلصابات % 87 ما نسبته البسيطة

 من مجموع االصـابات فـي    %1.5القاتلة فشكلت ما نسبته 

  .2012عام 

  

  في عدد خطوط الهاتف الرئيسية في فلسطين ارتفاع

بأن مجموع خطوط الهاتف الرئيسية العاملة  البياناتأظهرت 

خطاً وذلك فـي نهايـة العـام    الف  394 حوالي فلسطينفي 

   .2011عن العام % 2.9، أي بإرتفاع  نسبته 2012

  

  

  

 في الهاتف الخلوي االشتراكاتعدد 

فـي الهـاتف الخلـوي     االشـتراكات أن عـدد   أشارت البيانات

مليـون   3.2بلغ حوالي  في فلسطين 2012الفلسطيني نهاية العام 

  .2011عن العام % 10.6نسبته  بارتفاع .اشتراك
  

   فلسطين شرات النقل واالتصاالت فيأهم مؤ

  المؤشر
 السنة

 2010 2011 2012 
عدد المركبات المرخصة 

  *في الضفة الغربية
  

 565,121 644,138 144,121 

عدد المركبات المرخصة 

  في قطاع غزة
 901,60  ..  72,886 

عدد حوادث الطرق 

*  المسجلة في الضفة الغربية
 

 408,5 406,7 8,849 

 393,880 382,700 360,402   * عدد خطوط الهاتف الثابت

في الهاتف  االشتراكاتعدد 

  )مليون(الخلوي الفلسطيني 
 2.604 2.885  3.190 

ه إسرائيل البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمت*): (

  .1967عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

  .ال تتوفر بيانات(..):  

في البيان الصحفي المحدثة  النسخةتم تعديل عدد حوادث الطرق في : تنويه 

   2013/ 7/ 25بتاريخ 

  :الرابط 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRe

lease/Press_Ar_PalTelTransNewA.pdf 
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