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 شكر وتقدير
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 . على الدعم المادي الذي تلقته إلعداد هذا التقرير) NORAD(لتعاون للتنمية وا

 
 



 

 

 تقديــم
 
 

يسـر الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني أن يقدم العدد األول من سلسلة تقارير احصاءات النقل واالتصاالت في     
لسلسلة هو توفير أداة    الهدف األساسي من إصدار هذه ا     إن  .  1998االراضـي الفلسـطينية، وهـو الـتقرير السنوي          

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

اء سلسلة زمنية حول المؤشرات األساسية التي تبين التطورات والتغيرات التي تحدث في مـن الـتقارير تهـدف إلى بن     
 .منظومة النقل واالتصاالت عبر الزمن

 
يعـرض الـتقرير مجموعة من الجداول اإلحصائية التي تم استخالصها من عدد من مصادر البيانات األولية والثانوية،              

دارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص،        حيـث تـم استخالص البيانات من السجالت اإل        
بهـدف عرض صورة إجمالية شاملة لواقع قطاع النقل واالتصاالت من ناحية جغرافية وموقع هذا القطاع على صعيد                  

 .االستهالك األسري واالستيعاب من القوى العاملة
 

كاله المتوفرة في االراضي الفلسطينية، ففي مجال النقل البري         يـبرز الـتقرير المكونات األساسية لقطاع النقل بكافة اش         
اشـتمل الـتقرير علـى الطـرق وأطوالها بما فيها الطرق االلتفافية وتصنيفاتها التقليدية حسب النوع، كما اشتمل على           

اعداد الكراجات  المركبات بانواعها، باإلضافة الى بعض المكونات األخرى لقطاع النقل كمدارس تعليم قيادة السيارات و             
كما يبرز التقرير المؤشرات الرئيسية لقطاع النقل الجوي وحركة نقل المسافرين عبر الجو من وإلى مطار                .  وغـيرها 

ويعرض التقرير كذلك المؤشرات الرئيسية المتعلقة بقطاع البريد بما في ذلك الرسائل حسب تصنيفاتها              .  غـزة الدولي  
األساسية للمكونات الخاصة باالتصاالت، بما في ذلك خطوط الهاتف والطلب عليها           التقلـيدية، ويـبرز التقرير السمات       

 .وتطور توزيع هذه الخدمات
 

يأمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن يوفر هذا التقرير مادة إحصائية شاملة ومفصلة حول المكونات الرئيسية                
ير أداة معلوماتية مهمة بين يدي المخططين وصانعي القرار         لقطـاع الـنقل واالتصاالت، وأن تساهم هذه المادة في توف          

 .والمهتمين بالتنمية الوطنية الشاملة
 

 واهللا ولي التوفيق،،،
 
 

 حسن أبو لبده. د
 رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 
 مقدمة

 
صاءات الرسمية، حيث يتعاظم االهتمام الدولي في       تعتـبر إحصـاءات النقل واالتصاالت من الحقول األساسية في اإلح          

توفـير بيانات إحصائية حول النقل واالتصاالت، فمن ناحية اقتصادية يساهم قطاع النقل واالتصاالت بصورة فعالة في                 
.  ىالناتج المحلي اإلجمالي، ومن ناحية جغرافية فانه يمثل حلقة الوصل داخل المجتمع وبين المجتمع والمجتمعات األخر               

وقـد ازداد االهتمام بإحصاءات النقل واالتصاالت من قبل أصحاب القرارات والمؤسسات والوزارات لما لها من أهمية                  
 .في التخطيط وإعادة بناء البنية التحتية في فلسطين

 
ك الحديد،   تشتمل العناصر األساسية لقطاع النقل واالتصاالت بشكل عام على النقل البري والنقل الجوي والنقل عبر سك               

باإلضـافة إلـى وسائل االتصال كالرسائل بأنواعها والطرود الواردة والصادرة والمكالمات وخطوط الهواتف الرئيسية               
 .والطلب عليها، باالضافة الى مكونات اخرى ذات عالقة بقطاع النقل واالتصاالت

 
يني في إصدار سلسلة من التقارير      يأتـي هـذا الـتقرير ضـمن الجهـد الذي يبذله الجهاز المركزي لالحصاء الفلسط               

اإلحصـائية حـول النقل واالتصاالت وفقاً للخطة الوطنية الشاملة التي وضعها الجهاز لهذا الغرض، حيث ترمي هذه                  
السلسلة إلى توفير البيانات الالزمة لوصف أوضاع هذا القطاع في األراضي الفلسطينية بصورة دورية، من اجل توفير                 

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

  
 : أهداف التقرير 1.1

 
 من  1998يهدف هذا التقرير الى جمع وتبويب ونشر البيانات الخاصة بقطاع النقل واالتصاالت في فلسطين خالل العام                 

 .ات الالزمة ألغراض البحث والتحليل واتخاذ القراراتاجل توفير البيان
 

 :وعلى وجه الخصوص يوفر التقرير بيانات احصائية حول المواضيع التالية

سمات العاملين في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت ونسبة وقيمة معدل انفاق االسرة على النقل واالتصاالت حسب  .1
 .بي لالسر حسب ملكية بعض انواع المركبات اآلليةبعض المتغيرات المختارة والتوزيع النس

التي قامت سلطات االحتالل االسرائيلية     " الطرق االلتفافية "الـنقل الـبري بما في ذلك أطوال شبكة الطرق واطوال             .2
بانشـائها لخدمة مستعمراتها في الضفة الغربية، واعداد المركبات ومدارس تعليم قيادة السيارات وشركات الباصات               

 .تب التكسيات والكراجاتومكا

 .النقل الجوي بما في ذلك الرحالت الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار غزة الدولي .3

الـبريد واالتصاالت بما في ذلك البريد الوارد والصادر من والى االراضي الفلسطينية، والمكالمات الهاتفية واعداد                 .4
 .ترنتخطوط الهواتف الرئيسية والطلب عليها، وخدمة االن
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 :هيكلية التقرير 2.1
 

يـتألف هـذا الـتقرير مـن خمسة فصول، حيث يعرض الفصل األول مقدمة عن قطاع النقل واالتصاالت في الضفة                     
يتـناول الفصل الثاني أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذا التقرير مع شرح لهذه              .  الغربـيـة وقطـاع غـزة     

 النتائج المستخلصة من البيانات والتي تم جمعها من خالل سجالت           المصـطلحات، بيـنما يعـرض الفصل الثالث ابرز        
الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة باإلضافة الى بعض البيانات التي تم استخالصها من مسوح ميدانية نفذها الجهاز       

يبرز الفصل  يعرض الفصل الرابع المنهجية المتبعة في إعداد هذا التقرير، حيث           .  المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني     
السمات األساسية آللية جمع البيانات من مختلف المصادر، بما في ذلك البيانات المشتقة من المصادر األولية والثانوية،                 
بيـنما يشتمل الفصل الخامس على تقييم لجودة البيانات التي تم عرضها في هذا التقرير وذلك من خالل التعرض البرز            

وقد تم ذكر كافة .  حظات الفنية المتعلقة بمنهجية توفير الرقم من مختلف المصادر       المالحظـات علـى البـيانات والمال      
وتعرض جداول التقرير البيانات اإلحصائية حول النقل واالتصاالت في         .  المراجع التي استخدمت في اعداد هذا التقرير      

 .األراضي الفلسطينية
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

ل أهم المفاهيم والمصطلحات التي تم استخدامها في استخالص البيانات اإلحصائية حول المؤشرات             يعـرض هذا الفص   
 االساسية الواردة في التقرير

 
هـو الفـرد الـذي يباشر شغالً أو عمالً معيناً سواء أكان لحساب الغير أم                

 .لحسابه أم بدون أجر في مصلحة العائلة
 

 :العامل

وعية مدفوعة األجر لجميع المستخدمين     هـو مجمـوع ساعات العمل األسب      
 .معروفي األجر مقسوما على عددهم

 

 :معدل ساعات العمل األسبوعية

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

 

 :معدل أيام العمل الشهرية

لمستخدمين معروفي هـو مجمـوع األجـر النقدي الصافي المدفوع لجميع ا    
األجـر مقسـوما علـى مجموع أيام العمل للمستخدمين حسب معدل سعر             

 .الصرف لشهر المسح
 

 :معدل األجرة اليومية للعامل

 :وهو مجموع ما تنفقه االسرة على متطلباتها المعيشية ويشمل ما يلي

الـنقد الـذي يصـرف علـى شراء السلع والخدمات المستخدمة             .1
 .ألغراض معيشية

السـلع والخدمـات التـي تـتلقاها األسرة من رب العمل            قـيمة    .2
 .وتخصص الستهالك األسرة

، )غير االستثمارية(الـنقد الذي يتم إنفاقه على الرسوم والضرائب       .3
الـزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على الديون واألمور         

 .غير االستهالكية األخرى
 

 :إنفاق األسرة
 

 :ه األسرة ويشمل ما يليوهو مجموع ما تستهلك

الـنقد الـذي يصـرف علـى شراء السلع والخدمات المستخدمة             .1
 .ألغراض معيشية

قيمة السلع والخدمات التي تتلقاها األسرة من رب العمل وتخصص           .2
 .الستهالك األسرة

السـلع التـي يـتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج االسرة              .3
 .الذاتي

 .لملكالقيمة التقديرية للمسكن ا .4

 :استهالك االسرة
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 .هي نسبة استهالك األسرة من الطعام الى استهالك األسرة الكلي

موقع األسرة  (يتحدد مستوى المعيشة    :  هذا المؤشر مبني على فرضية تقول     
قانون (على نسبة استهالك الطعام من االستهالك الكلي لألسرة         ) مـن الفقر  

تكون على حساب الحصص    ، بمعنى إذا زادت حصة الطعام فإنها        )انجلـز 
ويصنف الجهاز  . الخ…األخـرى المخصصـة للمسـكن، التعليم، الصحة       

 :المركزي لالحصاء الفلسطيني مستويات المعيشة على النحو التالي

 :مستوى المعيشة

 %.30حصة الطعام من االستهالك الكلي أقل من :  مستوى أفضل 

  %.44-30حصة الطعام من االستهالك الكلي بين :  فئة متوسطة 

 %.100-45حصة الطعام من االستهالك الكلي بين :  مستوى أقل 
 

 

وتشـمل المصـاريف الناتجة عن استخدام وسيلة النقل شخصية كالسيارة،           
اإلطارات الخارجية لعجالت السيارة، اإلطارات     :  وتضـم البـنـود التالية    

ت الداخلـية للعجالت، قطع غيار وبطارية، أجور تصليح، بنزين، ديزل، زي          
محـرك، زيـوت أخـرى، تشحيم السيارة، رسوم موقف، الغسيل، التأمين،       
الترخـيص، نفقات تعليم قيادة السيارة، رسوم نقل ملكية السيارة، مصاريف           

 .أخرى
 

مصاريف ناتجة عن استخدام وسائل     
 :النقل الشخصية

، )باستثناء باص المدرسة  (أجرة الباص   :  تضم هذه المصاريف البنود التالية    
حسب الطلب، استئجار سيارة بدون     " تاكسي"، أجرة نقل    "بالتاكسي"نقل  أجرة  

، "فاكس"سـائق، أجـرة وسائل نقل أخرى، رسوم خدمات بريدية، هاتف،            
 .أخرى

 

 :اجرة ورسوم النقل واالتصاالت

مصنفة . يشـمل ذلك المبالغ المدفوعة لشراء وسائل نقل ألغراض شخصية         
 .جة نارية، دراجة هوائية، أخرى، درا)فان(سيارة أو عربة :  كما يلي

 

مصـاريف ناتجـة عن شراء وسائل      
 :نقل شخصية

 .هو الطريق الذي يمتد على مستوى القطر، أو من محافظة إلى أخرى
 

 :الطريق الرئيسي

هـو الطـريق الـذي يـتفرع من طريقين رئيسيين، أو يؤدي إلى طريقين               
 .رئيسيين

 

 :الطريق اإلقليمي

ونقطة ) أو طريق إقليمي(ا بين طريق رئيسي   هـو الطـريق الذي يوصل م      
 .معينة داخل التجمع

 

 :الطريق المدخل

 
 .هي كل مركبة ذات عجالت مصممة للسير على الطرق

 
 :المركبة

هـي كـل مركـبة مـزودة بمحرك بحيث يمتلك هذا المحرك وسيلة دفع ذاتية،          :كبة اآلليةالمر
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 .وتستعمل عادة لحمل األشخاص أو البضائع أو لسحب المركبات
 

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

 .هذا النوع الدراجات النارية
 

 : السيارة الخاصة
 

 9لتها عن   وال تزيد حمو  ) مقابل أجر (هـي كل مركبة آلية تستعمل لنقل الركاب         
 ".كتاكسي"، وموصوفة في رخصتها )بما في ذلك السائق(ركاب 

 

 ":التاكسي"سيارة اجرة 

. هـي مركبة آلية ذات عجلتين، بما في ذلك تلك التي تحتوي على عربة جانبية              
يتضـمن ذلك الدراجات البخارية، والمركبات ذات الثالث عجالت والتي ال يزيد          

 . كغم400وزنها عن 

 :جات االلية حسب سعة اسطوانة المحرك على النحو التاليتصنف الدرا

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

 

 :الدراجة النارية

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

 :الباص

ة لتُسحب بواسطة مركبة آلية ويستثنى      هي مركبة غير آلية لنقل البضائع مصمم      
 ".الكارافانات"من ذلك المقطورات الزراعية و

 

 :المقطورة

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

  

 :نصف المقطورة

ذلك الجرارات  هـو مركـبة آلية مصممة لسحب مركبة غير آلية، ويستثنى من             
 .الزراعية

 

 :الجرار

 250هـي مركـبة آلية مصممة ألغراض غير نقل الركاب ويزيد ارتفاعها عن         
 .سم، وموصوفة في رخصتها كشاحنة

 

 :الشاحنة

 2200هـي مركـبة آلية مصممة ألغراض غير نقل الركاب ويزيد وزنها عن              
موصوفة في   سم، و  250 سم ويقل عن او يساوي       175كغم، ويزيد ارتفاعها عن     
 .رخصتها كسيارة تجارية

 

 :السيارة التجارية

 .  هي كل مركبة مصممة لغير أغراض نقل الركاب أو البضائع

مركبات اإلسعاف، الرافعات المتنقلة، المداحل، الجرافات      :  يتضـمن هذا النوع   
ذات العجالت المعدنية، مركبات تصوير األفالم، المركبات اإلذاعية والتلفزيونية         

 .نقلة، المركبات المستخدمة كمكتبة متنقلة، مركبات الصيانة المتنقلةالمت

 :مركبة اخرى
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سلسـلة من الرحالت التي يتم اإلعداد لها ضمن مجموعة من الظروف متضمنة             

تنجز بطائرة مسافرين وتذاكرها متاحة لالستخدام العام،       : الحـد األدنى مما يلي    
تم التنقل خاللها بموجب اتفاقية     تخطط وتضبط حسب احتياجات حركة المرور، ي      

 .جوية موجودة، وجود رخصة تشغيل وجدول مواعيد محدد متاح لالستخدام العام
 

 :الرحالت الجوية المنتظمة

 .هي جميع الرحالت الجوية مدفوعة االجر، عدا الرحالت الجوية المنتظمة
 

 :الرحالت الجوية غير المنتظمة

ثناء طاقم الطائرة، وباستثناء األطفال الرضع      هو العدد الذي يضم المسافرين باست     
 ).اقل من سنتين(
 

 :عدد المسافرين في رحلة جوية

هو مجموع مقاعد المسافرين المتاحة للبيع، بين كل مطارين في مرحلة الطيران            
الواحدة، باستثناء المقاعد غير المتوفرة لحمل الركاب بسبب وزن الوقود او وزن            

 .أحمال أخرى
 

 : المسافرين المتوفرةعدد مقاعد
 

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

ويشترط أن ال يقل الحد األدنى لطول       . الـتجارية المحـتواة داخل مغلف مسطح      
 2مع تسامح مقداره    ( ملم   90 ملم، وأن ال يقل عرضها عن        140الرسـالة عن    

 ملم، على أن ال     900، وأن ال يزيد مجموع الطول والعرض والسمك عن          )ملـم 
 20كذلك يشترط أن ال يقل وزن الرسالة عن         .  ملم 600تزيد أطوال أي بعد عن      

 . غم2000غم وال يزيد عن 
 
 

 :الرسالة

 .سوم البريدية العادية فقطهي الرسائل التي يستوفى عليها الر
 

 :الرسالة العادية

هي الرسائل التي يستوفى عليها رسوم بريد إضافية مقابل وصولها إلى المرسل            
 . ساعة بدءاً من لحظة استالمها من قبل المركز البريدي24اليه خالل 

 

 :رسائل البريد السريع

تصوير والكتب  هي مادة بريدية مطبوعة في دار طباعة أو بأي طرق أخرى كال           
ويشترط أن ال   . والكتيـبات، لها الصفة العلمية والثقافية وليس لها صفة التراسل         

 90 ملم، وان ال يقـل عرضها عن   140يقـل الحد األدنى لطول المطبوعة عن        
، وأن ال يزيد مجموع الطول والعرض والسمك        ) ملم 2مع تسامح مقداره    (ملـم   
كذلك يشترط أن ال .  ملم600د عـن  ملم، على ان ال يزيد طول أي بع900عن 

 كغم  5 كغم، ويمكن أن يصل الحد األعلى للوزن إلى          2يقل وزن المطبوعة عن     
 .إذا كانت المطبوعة غير قابلة للتجزئة

 

 :المطبوعة
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 رسوم  - إضافة إلى الرسوم البريدية العادية     -هـي الرسالة التي يستوفى عليها       
 وتسلم إلى المرسل إليه او من ينوب عنه،         تسـجيل ويتلقى مرسلها إيصاالً بريدياً     

 . بعد التثبت من هويته وبعد اخذ توقيعه على إيصال بريدي
 

 :الرسالة المسجلة

هي مادة بريدية لها صفة اإلهداء كالمالبس والمأكوالت ومواد التجميل والعطور           
ويشترط أن ال يقل الحد األدنى لطول الرزمة        . والعيـنات الـتجارية ومـا شابه      

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

 2كذلك يشترط أن ال يزيد وزن الرزمة عن         .  ملم 600تزيد أطوال أي بعد عن      
 .كغم

 

 :الرزم البريدية

 بغالف لين أو صلب، بداخلها أوراق،     هـو مـادة بريدية على شكل رزمة مغلفة        
ويـشترط أن ال يزيد مجموع     . كتـب، مـأكوالت، مالبس، أو أية مواد مشابهة        
 م، على أن ال يزيد طول أي        3الطـول وضعفا العرض وضعفا االرتفاع عـن        

 . م1.5بعد عن 

 كغم في حالة الطرود الداخلية، أما       20كذلك يشترط أن ال يزيد وزن الطرد عن         
 كغم، وذلك   20-5 الطـرود الخارجية فإن الحد األعلى يتراوح بين          فـي حالـة   

 .بحسب األنظمة المعمول بها في الدولة المستقِبلة
 
 
 

 :الطرد

هـي كـل رسالة محدودة الكلمات ترسل بواسطة التلكس أو الفاكس أو بواسطة              
الهـاتف، تدفـع أجورهـا علـى الكلمة الواحدة، ترسل إلى داخل البالد أو إلى                

 .اخارجه
 

 : البرقية

 .هي المكالمة التي يتم إرسالها واستقبالها باستخدام المقسم نفسه
 

 :المكالمة المحلية

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

 

 :المكالمة الوطنية

 .هي المكالمة التي يتم إرسالها من قطر إلى آخر
 

 :لمة الدوليةالمكا

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

 

 :باقي الضفة الغربية
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 الفصل الثالث
 

 النتائج األساسية
 

 :  مقدمة1.3
 

ية، من خالل المساهمة في الناتج المحلي االجمالي، وفي         تتشكل أهمية قطاع النقل واالتصاالت من واقع القيمة االقتصاد        
توفـير فرص العمل، ويلعب هذا القطاع دورا حيويا في التواصل الجغرافي بين التجمعات المختلفة باإلضافة إلى غير                  

 تفيد وفي المجتمع الفلسطيني، فان نتائج مسح القوى العاملة    .  ذلـك من التواصل عن طريق وسائل االتصاالت المختلفة        
من مجموع فرص العمل في األراضي الفلسطينية خالل        % 4.7بـأن قطاع النقل والتخزين واالتصاالت وفر ما نسبته          

، ومـن الجدير بالذكر أن معدل ايام العمل الشهرية التي يقضيها العاملون في هذا القطاع أعلى قليال من                   1998العـام   
 يوماً لمجموع القطاعات االقتصادية في  23 يوماً مقارنة مع     24بلغت  المعدل العام لمجموع القطاعات االقتصادية، حيث       

أمـا بالنسبة لألجر اليومي الوسيط الصافي  للعاملين في هذا القطاع فكان مطابقا لألجر اليومي الوسيط                 . العـام نفسـه   
انظر ) دوالر 15.2أي ما يعادل    ( شيكل   57.7الصـافي  لمعـدل مجمـوع القطاعات االقتصادية حيث بلغ لكل منهما              

 .1جـدول 
 

أمـا علـى صعيد ما يحتله قطاع النقل واالتصاالت في ميزانية األسرة الفلسطينية، فإن النتائج  توضح أن نسبة انفاق                     
من مجموع اإلنفاق على جميع القطاعات، وكانت هذه النسبة في          % 10.1االسـرة الفلسـطينية على هذا القطاع بلغت         

في قطاع غـزة % 9.0في الضفة الغربية مقارنة مع % 10.6ا في قطاع غزة حيث بلغت الضفة الغربية اعلى قليال منه
  ).2انظر جدول (

 1998نسبة اإلنفاق األسري على النقل واالتصاالت من مجموع االنفاق الكلي حسب مكان االقامة، ):  1(شكل 

11.8%

9.2%9.0%

10.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

قطاع غزة وسط الضفة الغربية جنوب الضفة الغربية شمال الضفة الغربية
 

 
 

 هذا القطاع يتناسب طردياً مع مستوى المعيشة، أي أنه كلما ارتفع المستوى             ومـن الجدير بالذكر أن إنفاق األسرة على       
المعيشي لألسرة كلما زادت نسبة إنفاقها على النقل واالتصاالت، ولعل ذلك يبدو طبيعيا إذا أخذنا بعين االعتبار تعريف                  

كلما زاد احتمال توفر مركبة خاصة مسـتوى المعيشة، كما يالحظ من النتائج أنه كلما زاد عدد أفراد األسرة بشكل عام         
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من األسر التي يكون رب األسرة فيها       % 23.5، وان   )باستثناء تلك التي يزيد عدد أفرادها عن تسعة       (لـدى هذه االسر     
% 5.0ذكـرا تمـتلك مركبة خاصة، في حين بلغت نسبة األسر التي يكون فيها رب األسرة أنثى وتمتلك مركبة خاصة      

 .)3 انظر جدول(
 

 :النقل البري  2.3
 

تشـمل بـيانات الـنقل البري اطوال شبكة الطرق، المركبات، مدارس تعليم قيادة السيارات، شركات الباصات، مكاتب          
 .تأجير السيارات، والكراجات

 
 :  شبكة الطرق1.2.3

 
بيانات المشتقة تتباين البيانات المتوفرة حول أطوال الطرق في األراضي الفلسطينية حسب مصدر البيانات، حيث تشير ال             

مـن سـجالت المركـز الجغرافـي الفلسـطيني الى ان مجموع أطوال الطرق في األراضي الفلسطينية بلغت حوالي                       
، بينما تفيد بيانات وزارة األشغال العامة بأن مجموع         1996وذلك في نهاية عام     )  كم في القدس   262منها  ( كـم    3,804

 .  )4انظر جدول  (1998 كم في نهاية عام 2,495غزة بلغ أطوال الطرق في باقي الضفة الغربية وقطاع 
 

وقد يعود السبب في اختالف البيانات والنسب االحصائية من مصدر الى آخر الختالف منهجية احتساب أطوال الطرق،                 
 الطرق ضمن فبالنسبة لبيانات المركز الجغرافي الفلسطيني فانها تشمل الطرق االلتفافية، بينما لم يتم احتساب اطوال هذه       

اطوال الطرق حسب   ) 3 و 2(ويبين الشكالن   . بـيانات كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة االشغال العامة          
 . النوع والمصدر

 
 أطوال شبكة الطرق بالكيلومتر في الضفة الغربية حسب المصدر ونوع الطريق):  2(                       شكل 
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على صعيد آخر، يشار إلى أن مصادر البيانات المختلفة ال توفر بيانات على نفس المستوى من التغطية الجغرافية، حيث 
أن اإلحصـاءات المشـتقة من سجالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ال توفر بيانات حول أطوال الطرق في قطاع                   

 .غزة
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 بكة الطرق بالكيلومتر في قطاع غزة حسب المصدر ونوع الطريقأطوال ش):  3(                         شكل 
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 :المركبات 2.2.3
 

 مركبة في نهاية عام     140,212تبيـن النتائج بأن مجموع المركبات المرخصة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ               
 . ع غزةفي قطا% 33.4في باقي الضفة الغربية و% 66.6، موزعة بنسبة 1998
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 توزيع المركبات في باقي الضفة الغربية وقطاع ):  4(شكل 
 1998غزة حسب النوع، 

خاصة
%74.1

أخرى
%1.7

شاحنة/تجارية
%18.0

اجرة
جرار زراعي%3.5

%2.7

 

ويوضـح التوزيع النسبي للمركبات المرخصة في       
 حسب النوع بأن الغالبية العظمى      1998نهاية العام   

74.1منها هي سيارات خاصة، حيث تبلغ نسبتها        

في باقي  % 72.7بة بواقع   ، وتـتوزع هذه النس    %
. في قطاع غـزة  % 76.9الضـفة الغربية مقابل     

مـن ناحية أخرى بلغت نسبة الشاحنات والسيارات    
18.8، وتتوزع هذه النسبة بواقع      %18.0التجارية  

في % 16.5فـي باقـي الضفة الغربية مقابل        % 
3.5أما سيارات األجرة فبلغت نسبتها     .  قطاع غزة 

في باقي  % 3.9بواقع  ، وتـتوزع هـذه النسبة       %
كما يتضح ان   . في قطاع غزة  % 2.5الضفة مقابل   

جرارات زراعية، حيث تتوزع بواقع     % 2.7هنالك  
في قطاع  % 2.2فـي باقـي الضفة مقابل       % 2.9
 ).9 وجدول 8أنظر جدول (.  غزة

  
 توزيع المركبات في باقي الضفة الغربية حسب ):  5(شكل 

 1998نوع الوقود، 

بنزين
%80.1

ديزل
%19.5

اخرى
%0.4

 

، تبين النتائج الواردة في جدول      على صعيد آخر  
 توزيـع المركبات المرخصة في باقي الضفة       10

الغربـية حسب نوع الوقود، وتوضح النتائج بأن 
من المركبات المرخصة في باقي الضفة      % 80.1

الغربـية كان وقودها البنزين بمختلف فئاته، في        
من المركبات وقودها هو    % 19.5حين ان هناك    

تم تصنيفها  %) 0.4(والباقي  ،  )السوالر(الديزل  
ضـمن فئة أخرى، والتي تشمل المركبات غير        

ــية  ) المقطــورات ونصــف المقطــورات(اآلل
" غير مبين نوع وقودها   "والمركـبات االخـرى     

 ).10انظر جدول (
 

بب ويجدر التنويه هنا إلى أن توزيع المركبات المرخصة في قطاع غزة حسب نوع الوقود لم يعرض في هذا التقرير بس              
 .عدم توفر البيانات من مصادرها األولية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير
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 توزيع المركبات المسجلة للمرة االولى في باقي ):  6(شكل 
 1998الضفة الغربية حسب نوع المركبة، 

خاصة
%31.7

أجرة
%38.6

شاحنة/تجارية
%26.4

أخرى
%3.3

 

وتوضـح النـتائج الواردة حول اعداد المركبات        
 في باقي 1998المسجلة للمرة االولى خالل العام   

لغربية وقطاع غزة، بان المعدل الشهري      الضفة ا 
 515لتســجيل هــذه المركــبات بلــغ حوالــي 

مركـبـــة،  كان نصيب باقي الضفة الغربية        
 %.15.7ونصيب قطاع غزة % 84.3منها 

 
ويوضـح الـتوزيع النسـبي لتسجيل المركبات 

 في باقي الضفة    1998للمرة االولى خالل العام     
ى نسبة  الغربـية حسـب نـوع المركبة بان اعل        

تسـجيل كانـت لسيارات االجرة حيث شكلت ما         
مـن مجمـوع المركبات، بينما      % 38.6نسـبته   

 %.31.7شكلت السيارات الخاصة ما نسبته 

اما بقية المركبات والتي تشمل الدراجات النارية       %. 26.4وبالنـسـبة للشـاحنات والسـيارات التجارية فبلغت نسبتها          
3.3ات والجرارات والجرارات الزراعية والمركبات االخرى فشكلت ما نسبته    والباصات والمقطورات ونصف المقطور   

 .)11انظر جدول (% 

توزيع المركبات المسجلة للمرة االولى في قطاع غزة ):  7(شكل 
 1998حسب نوع المركبة، 

خاصة
%62.2

أخرى
%6.9

 

وفـي قطـاع غزة يالحظ ان معظم المركبات         
 خالل العام   التـي تـم تسـجيلها للمرة االولى       

 كانـت سـيارات خاصـة، وشاحنات        1998
62.2وسـيارات تجارية حيث شكلت ما نسبته        

علـى التوالي، بينما شكلت بقية      % 30.9و% 
المركـبات والتـي تشـمل سـيارات االجرة         
والدراجـات الـنارية والباصات والمقطورات      
ونصـف المقطورات والجرارات والجرارات     

رى ما  الزراعـية باالضـافة الى مركبات اخ      
 ).12انظر جدول (% 6.9نسبته 

 

 تجارية/شاحنة
30.9% 



 

 30

توزيع المركبات المسجلة للمرة االولى في باقي الضفة الغربية ):  8(شكل 
 1998حسب نوع الوقود، 

ديزل
%73.2

بنزين
%26.2

 

 13علـى صعيد آخر تشير النتائج في جدول         
بان معظم المركبات المسجلة للمرة االولى في       

 1998 الغربـية خـالل العام       باقـي الضـفة   
في حين ان   %).  73.2(وقودهــا الديـزل     

من المركبات وقودها البنزين، والباقي     % 26.2
عـبارة عن مركبات ال تحتوي على       %) 0.6(

محـرك يعمل بالوقود، ولعل هذه النتيجة تبدو        
طبيعـية إذا ما قورنت بالنتائج الواردة اعاله،        

لة للمرة  حيث كانت اعلى نسبة للمركبات المسج     
االولى من نصيب سـيارات االجــرة التـي 

من المركبات كانت مقطورات ونصف مقطورات والتي تصنف ضمن         % 0.6يغلـب عليها استعمال وقود الديزل، وان        
 .المركبات غير اآللية

 
يتم عرضه في   ويجـدر التنويه هنا الى ان توزيع المركبات المسجلة للمرة االولى في قطاع غزة حسب نوع الوقود لم                   

 .هذا التقرير بسبب عدم توفر البيانات من مصادرها االولية حتى تاريخ اعداد هذا التقرير
 

 مركبة لكل ألف نسمة،     51.3امـا مـن حيث كثافة المركبات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام فقد بلغت                  
في 33.9ة لكل ألف نسمة، في حين بلغت هذه النسبة  مركب40.6وبلغت كثافة السيارات الخاصة في باقي الضفة الغربية   

 مركبة لكل ألف 2.2 مركبة لكل ألف نسمة،  بينما بلغت كثافة سيارات االجرة في باقي الضفة الغربية      33.9قطاع غزة   
 ).16انظر جدول ( مركبة لكل ألف نسمة 1.1نسمة وفي قطاع غزة 

 
 1998الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المنطقة ونوع المركبة، كثافة المركبات لكل ألف نسمة في باقي ):  9(شكل 
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 :  مدارس تعليم قيادة السيارات3.2.3
 

 مدرسة، كان منها 153 في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة 1998بلغ عدد مدارس تعليم قيادة السيارات في نهاية العام       
 ).17انظر جدول ( مدرسة في قطاع غزة 43 و مدارس في باقي الضفة الغربية110

 
ويالحـظ انه رغم ارتفاع عدد هذه المدارس في باقي الضفة الغربية مقارنة مع قطاع غزة اال ان معدل عدد المدربين                     

 و 3.3 مدرب لكل مدرسة، اما معدل عدد السيارات العاملة لكل مدرسة فكان             3.3لكـل مدرسة كان متساويا حيث بلغ        
 .كل مدرسة في كل من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي سيارات ل3.0

 
 :  شركات الباصات4.2.3

 
، وبلغ مجموع   1998 شركة وذلك في نهاية العام       93بلغ مجموع شركات الباصات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة           

هذه الشركات في قطاع غزة مقارنة مع        باصاً، ومن الجدير بالذكر انه يالحظ انخفاض عدد          775الباصات العاملة فيها    
 91باقـي الضـفة الغربية، حيث بلغ عدد هذه الشركات في قطاع غزة شركتان فقط مقرهما محافظة غزة مقارنة مع                     

 .)18انظر جدول (شركة في باقي الضفة الغربية 
 

الغربية حيث بلغ   وكـان حجـم الشركة من حيث عدد الباصات اكبر بشكل واضح في قطاع غزة منه في باقي الضفة                    
 باصاً لكل  26.5 باصاً لكل شركة، بينما وصل هذا المعدل في قطاع غزة الى             7.9معدلهـا فـي باقـي الضفة الغربية         

 .شركة
 
 

 :مكاتب تأجير السيارات 5.2.3
 

 مكتبا في باقي الضفة     31 مكتبا، كان منها     36بلغ مجموع مكاتب تأجير السيارات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة            
 في  584 سيارات، منها    699وبلغ عدد سيارات االجرة العاملة في هذه المكاتب         .  مكاتـب في قطاع غزة     5ربـية و  الغ

  .)19انظر جدول ( سيارة في قطاع غزة 115الضفة الغربية و
 

ويتبيـن مـن الـتوزيع النسـبي العداد هذه المكاتب حسب المحافظة ان اعلى نسبة في باقي الضفة الغربية كانت في                      
 .%48.3، وبلغت نسبة السيارات العاملة فيها من مجموع السيارات %35.5فظة رام اهللا والبيرة حيث بلغت محـا

 
امـا على صعيد قطاع غزة فيالحظ ان وجود مكاتب تأجير السيارات اقتصر على محافظة غزة، ولعل هذا يرجع الى                    

 .تمركز قطاع الخدمات في هذه المحافظة
 

 :  الكراجات6.2.3
 

 كراجا في نهاية 2,792نـتائج بأن مجموع أعداد الكراجات المرخصة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ   تبيـن ال  
 .في قطاع غزة% 43.4في باقي الضفة الغربية مقارنة مع % 56.6، موزعة بنسبة 1998العام 
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توزيع الكراجات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب ):  10(شكل 
 1998النوع، 

 

ويوضح التوزيع النسبي العداد الكراجات     
 حسب  1998المرخصـة في نهاية العام      

نـوع الكـراج بأن الغالبية العظمى منها        
كانـت لصيانة واصالح المركبات، حيث      

، وتتوزع هذه النسبة    %67.4تبلغ نسبتها   
في باقي الضفة الغربية    % 74.4بواقـع   
من .  ةفـي قطـاع غز    % 58.3مقـابل   

% 7.8ناحـيـة أخرى، هنالك ما نسبته       
مــن الكــراجات لبــيع المركــبات ذات 
المحركات، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع      

فــي باقي الضفة الغربية مقابل      % 5.3
أما كراجات  .  فـي قطاع غزة   % 11.1

ــيع أجــزاء وتوابــع المركــبات ذات  ب
ــبتها  ــت نس ــركات فبلغ ، %24.8المح

في % 20.3وتـتوزع هذه النسبة بواقع      
في قطاع غزة % 30.6باقي الضفة مقابل  

 ).21أنظر جدول (
 

 :  النقل الجوي3.3
 

الشهر الذي (بلـغ مجمـوع عدد الرحالت الجوية المغادرة والقادمة من وإلى مطار غزة الدولي خالل شهر كانون أول      
 مسافرين،  1,804 سافر خاللها     رحلة منتظمة  58 رحلة،  كان منها      80) انطلقت فيه أول طائرة من مطار غزة الدولي       

، وبلغ  %55.3 مقعدا، أي ان نسبة اإلشغال بلغت        3,260وبلـغ مجمـوع عـدد المقاعد المتوفرة خالل هذه الرحالت            
 مسافرا، وكان مجموع المقاعد المتوفرة خالل هذه        477 رحلة سافر خاللها     22مجمـوع عدد الرحالت غير المنتظمة       

 ).24انظر جدول (% 45.3ة اإلشغال بلغت  مقعدا، أي ان نسب1,052الرحالت 
 

 فبلغ المعدل الشهري لهذه الرحالت 1998امـا علـى صعيد الرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية خالل العام     
 مسافرا شهريا، ومعدل عدد المقاعد      1,227 رحلـة، وكـان معـدل عدد المسافرين خالل هذه الرحالت حوالي              37.3

 .)23انظر جدول (% 68.6ا، أي ان نسبة اإلشغال بلغت حوالي  مقعد1,788المتوفرة 
 

 مسافرا أقلتهم الخطوط الجوية     2,656وفـي نفـس الفـترة بلـغ عدد المسافرين ذروته في شهر آب حيث وصل إلى                  
 %.74.8 مقعدا، أي ان نسبة االشغال بلغت حوالي 3,552 رحلة، وبلغ عدد المقاعد المتوفرة 74الفلسطينية في 

 

 بيع المركبات
7.8% 

بـيع اجزاء وتوابع
 مركباتال

24.8% 

ــيانة صــ
ــالح واصـ

 المركبات
67.4% 
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أعداد المسافرين وأعداد المقاعد المتوفرة في الرحالت المنتظمة على متن الخطوط الجوية الفلسطينية ):  11 (  شكل
 1998حسب الشهر، 
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تعكس تلك الرحالت الجوية المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية المنطلقة من مطار           ) 11(ان البيانات الممثلة في الشكل      
ـ  ويبين الشكل ان هناك انخفاضا     . ، الذي استخدم بسبب التأخير في توقيع بروتوكول مطار غزة الدولي          )مصر(ريش  الع

كبيرا في عدد المسافرين في شهر كانون اول حيث تحول السفر بشكل رئيسي من مطار العريش الى مطار غزة الدولي             
 .1998بعد افتتاحه في نهاية تشرين ثاني 

 
 :  البريد4.3

 
، أي  1998 مادة بريدية وذلك في نهاية العام        2,500,095 مجموع المواد البريدية الواردة الى باقي الضفة الغربية          بلـغ 

 . مادة بريدية208,341بمعدل شهري 
 

، من ناحية   %87.9ويوضح التوزيع النسبي لهذه المواد بان الغالبية العظمى منها كانت رسائل عادية حيث بلغت نسبتها                
، اما بقية المواد البريدية والتي      %2.4، في حين بلغت نسبة الرسائل المسجلة        %9.2سبة المطبوعات   اخـرى كانـت ن    

 . )25انظر جدول (% 0.5تشمل البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الصغيرة فبلغت نسبتها 
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 1998اقي الضفة الغربية، التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى ب):  12(                       شكل 
رسائل مسجلة 

%2.4
مطبوعات

اخرى%9.2
%0.5

رسائل عادية
%87.9

 
 

 مادة بريدية، اما ادنى 290,955ومن الجدير بالذكر ان شهر كانون اول شهد اعلى عدد للمواد البريدية حيث وصل الى 
 . مادة بريدية131,091عدد لهذه المواد فكان خالل شهر ايار حيث بلغ 

 
، فتوضح النتائج أن مجموع المواد البريدية    1998قي الضفة الغربية خالل العام      وفـي مـا يتعلق بالبريد الصادر من با        

 . مادة بريدية94,275 مادة بريدية، اي بمعدل شهري 1,131,294الصادرة بلغ 
 

ويتبيـن مـن التوزيع النسبي العداد هذه المواد ان الرسائل العادية تشكل االغلبية العظمى من هذه المواد، حيث بلغت                    
، ويعزى سبب االرتفاع الكبير في هذه النسبة الى ان فواتير الهواتف الشهرية تعامل على انها رسائل                 %94.4 نسـبتها 

للمواد % 0.3، مقارنة مع %2.1، اما المطبوعات فقد بلغت نسبتها    %3.2عاديـة، وبلغـت نسـبة الرسـائل المسجلة          
 .لرزم الصغيرةالبريدية االخرى التي تضم البريد السريع والطرود والبرقيات وا

 
 مادة بريدية،   178,494ومن الجدير بالذكر ان اعلى قيمة العداد المواد البريدية كانت في شهر كانون اول حيث بلغت                 

 .)26انظر جدول ( مادة بريدية 61,403بينما كانت ادنى قيمة في شهر ايار حيث بلغت 
 

 1998واد البريدية الصادرة من باقي الضفة الغربية، التوزيع النسبي للم):  13(                            شكل 

رسائل عادية
%94.4

مطبوعات
%2.1

رسائل مسجلة 
%3.2

اخرى
%0.3
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 مادة  1,049,386وعلى صعيد المواد البريدية الواردة الى قطاع غزة، فان النتائج تشير الى ان مجموع هذه المواد بلغ                  
 . مادة بريدية87,449، أي ان المعدل الشهري بلغ 1998بريدية وذلك خالل العام 

 
ويبين التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى قطاع غزة بان معظمها كانت رسائل ومطبوعات عادية حيث شكلت ما 

مـن مجمـوع المواد البريدية، ويرجع السبب الى ان فواتير الهواتف الشهرية تعامل على انها رسائل                 % 96.6نسـبته   
للمواد البريدية االخرى والتي % 0.6، مقارنة مع %2.8فبلغت نسبتها اما بالنسبة للرسائل والمطبوعات المسجلة     . عادية

 . تشمل البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الصغيرة
 

 1998التوزيع النسبي للمواد البريدية الواردة الى قطاع غزة، ):  14(                                شكل 

 
 

 مادة بريدية،   131,092جدير بالذكر ان اعلى قيمة لهذه المواد البريدية كانت في شهر كانون اول حيث بلغت                ومـن ال  
 .)27انظر جدول ( مادة بريدية 60,955بينما كانت ادنى قيمة في شهر ايار حيث بلغت 

 
 مادة  561,768يدية الصادرة بلغ    اما بالنسبة للبريد الصادر من قطاع غزة، فان النتائج تشير الى ان مجموع المواد البر              

 مادة بريدية، وكانت اعلى قيمة لهذه المواد 46,814، أي ان المعدل الشهري لهذه المواد بلغ 1998بـريدية خالل العام     
 . مادة بريدية26,477 مادة بريدية، اما ادنى قيمة فكانت في شهر ايار حيث بلغت 105,728في شهر شباط حيث بلغت 

 
، بينما بلغت نسبة    %93.9لنسبي لهذه المواد البريدية على ان الرسائل والمطبوعات العادية كانت نسبتها            ويدل التوزيع ا  

 ).28انظر جدول (% 6.1الرسائل والمطبوعات المسجلة 
 

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

 :  االتصاالت5.3
 

، 1998 خطا وذلك في نهاية العام       167,271بلغ مجموع خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة            
 حوالي 1998عن العام السابق، حيث بلغ معدل التزايد الشهري لهذه الخطوط خالل العام   % 50.8أي بـزيادة نسـبتها      

 .)30 وجدول 29انظر جدول ( خطا 4,426
 

رسائل ومطبوعات 
 مسجلة

2.8% 

رسائل ومطبوعات 
 عادية
96.6% 

 اخرى
0.6% 
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 1998أعداد خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر، ):  15(             شكل  
 )باآلالف(
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، وكان معدل 1998 طلبات وذلك في نهاية العام     156,209وفيما يتعلق باعداد الطلبات على خطوط الهواتف، فقد بلغت          
 ).31انظر جدول ( طلبا 2,815 لهذه الطلبات خالل نفس العام حوالي التناقص الشهري

 
وتوضـح النتائج الواردة عن اعداد المكالمات الهاتفية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بان المعدل الشهري لها بلغ                   

من % 69.8 بان ، ويتبين من التوزيع النسبي العداد هذه المكالمات 1998 مكالمـة وذلـك خـالل العام         19,809,806
في قطاع غزة، اما    % 31.2في باقي الضفة الغربية و    % 68.8المكالمـات كانت محلية، حيث تتوزع هذه النسبة بواقع          

باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام               (المكالمات الوطنية   
في قطاع غزة، % 39.5في باقي الضفة الغربية و% 60.5وزع هذه النسبة بواقع حيث تت% 17.6فكانت نسبتها ) 1967

في % 26.1في باقي الضفة الغربية و    % 73.9حيث تتوزع هذه النسبة بواقع      % 3.1وبلغـت نسـبة المكالمات الدولية       
ذلك الجزء  (القدس  من المكالمات كانت الى     % 4.2، مقابل   %5.3قطاع غزة، اما المكالمات الى اسرائيل فبلغت نسبتها         

 ).  والقدس الغربية1967من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

1998 
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 1998التوزيع النسبي العداد المكالمات الهاتفية حسب نوع المكالمة، ):  16(                     شكل 

محلية
%69.8

دولية
%3.1

وطنية
%17.6 الى القدس

%4.2

الى اسرائيل
%5.3

 
 

 مكالمة أي ما يعادل     24,817,057 اعلى قيمة لهذه المكالمات كانت في شهر آب حيث بلغت            ومـن الجديـر بالذكر ان     
 ).32انظر جدول ( 1998من مجموع المكالمات خالل العام % 10.4

 
أعداد المكالمات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع المكالمة والشهر، ):  17(            شكل 

 )بالمليون (1998
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، موزعة كما   1998 دقيقة وذلك خالل العام      47,629,336وفـيما يـتعلق بمدة هذه المكالمات فبلغ المعدل الشهري لها            

باستثناء ذلك الجزء من    (صرفت على المكالمات الوطنية     % 21.0منها صرفت على المكالمات المحلية،      % 61.9:  يلي
صرفت على المكالمات   % 5.1،  )1967ل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام        محافظـة القدس والذي ضمته اسرائي     

ذلك الجزء من   (صرفت على المكالمات إلى القدس      % 5.2صـرفت علـى مكالمات إلى إسرائيل، و       % 6.8الدولـية،   
 .33ر جدول انظ)  والقدس الغربية1967محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 
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 1998التوزيع النسبي لمدة المكالمات الهاتفية حسب نوع المكالمة، ): 18(شكل 

محلية
%61.9

وطنية
%21.0

 
 شركات وذلك حتى نهاية 9اما على صعيد خدمة االنترنت في االراضي الفلسطينية، فبلغ عدد شركات تقديم هذه الخدمة   

 عامال، ومن الجدير بالذكر ان االغلبية العظمى من هؤالء          81الشركات  ، وكـان عـدد العاملين في هذه         1998العـام   
 %.13.6، بينما بلغت نسبة االناث %86.4العاملين كانوا ذكورا، حيث كانت نسبتهم 

 
، فبلغ عددهم   1998وفيما يتعلق بأعداد األفراد المشتركين في خدمة اإلنترنت في االراضي الفلسطينية حتى نهاية العام               

 ).34انظر جدول ( مشتركين في خدمة البريد االلكتروني فقط 109شتركاً، من بينهم  م8,308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الى القدس
5.2% 

 الى اسرائيل
6.8% 

 دولية
5.1% 
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 الفصل الرابع
 

 المنهجية
 

يقـدم هـذا الفصل عرضاً للمنهجية التي تم اتباعها في جمع ومعالجة وجدولة بيانات هذا التقرير من المصادر المختلفة        
لسطيني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة االشغال العامة، جمعية الدراسات          والتـي تشمل المركز الجغرافي الف     

باإلضافة الى مصادر   . العربية، وزارة النقل والمواصالت، الخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات تقديم خدمة االنترنت          
الفلسطيني بتنفيذها، مثل مسوح القوى     اخرى للبيانات بما في ذلك المسوح الميدانية التي قام الجهاز المركزي لإلحصاء             

 .العاملة ومسوح انفاق واستهالك االسرة
 

 :   جمع ومعالجة وجدولة البيانات1.4
 

تـم االعتماد في هذا التقرير على بيانات السجالت اإلدارية بشكل أساسي، وفيما يلي عرضاً موجزاً آللية جمع ومعالجة            
 .وجدولة بيانات هذا التقرير

 
 :ملون في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت  العا1.1.4

 
تم الحصول على البيانات المتعلقة بالعاملين في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت من مسح القوى العاملة خالل االعوام                 

، وبلغ حجم العينة في كل دورة من هذه الدورات حوالي ) الدورة الحادية عشرة–الـدورة األولـى    ( ،  1998 – 1995
 شخص في سن العمل، وفي جميع الدورات كانت العينات عشوائية عنقودية ثنائية             23,000 أسرة، أي ما يعادل      7,500

 عاماً فأكثر ويقيمون بصورة اعتيادية في الضفة الغربية وقطاع          15المـراحل لتشمل جميع األفراد الذين تبلغ أعمارهم         
وقد تم استخالص البيانات من المصادر األولية، وبعد ذلك         . ونغزة، باستثناء البدو الرحل والمقيمين في الفنادق والسج       

تـم التأكد من منطقية ودقة هذه البيانات، وفي حالة توفر بعض البيانات في نشرات تم إصدارها سابقاً كان يتم المقارنة                     
 .كذلك معها من اجل التأكد من االتساق في البيانات

 
 :تصاالت  اإلنفاق األسري على قطاع النقل واال2.1.4

 
تم االعتماد في جمع البيانات المتعلقة بنسبة وقيمة معدل االنفاق األسري على النقل واالتصاالت حسب بعض المتغيرات                 
المخـتارة، والبـيانات المتعلقة بالتوزيع النسبي لألسر حسب ملكية بعض أنواع المركبات، على مسح انفاق واستهالك                 

، حيث اعتمد هذا المسح على عينة عشوائية منتظمة مؤلفة من حوالي            1998ول   كانون أ  –االسـرة للفترة كانون ثاني      
 أسـرة لتشـمل جميع األسر التي تقيم في األراضي الفلسطينية باستثناء البدو الرحل واالسر الجماعية ومساكن                  3,000

 .الطالب ومساكن العمال الجماعية
  

كد من منطقيتها واتساقها، ودراسة المالحظات ومن ثم يتم تعديل          وبعد االنتهاء من استخالص هذه البيانات، كان يتم التأ        
 .البيانات بعد الرجوع الى المصدر مرة اخرى ومقارنتها به
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 :   النقل البري3.1.4
 

منها المركز  . تـم الحصول على البيانات المتعلقة بأطوال شبكة الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة من عدة مصادر                
ني الذي اعتمد في بياناته على خارطة محوسبة مأخوذة من صورة قمر صناعي تم التقاطها في العام                 الجغرافي الفلسطي 

، ومن الجدير بالذكر أن بيانات المركز       1996، وبعـد ذلك قام المركز بتحديث بعض الطرق جزئياً لتمثل العام             1994
أي تحديث، وأن المركز اعتمد في معالجة       ، ولكن لم يتم عليها      1994الجغرافـي تشـمل الطـرق االلتفافية حتى العام          

، وانه تم استخدام خارطة (GIS)الذي يصنف ضمن انظمة المعلومات الجغرافية  ARCINFO البـيانات على برنامج 
 .التجمعات السكانية في االراضي الفلسطينية الستخالص هذه البيانات

 
ي يتوفر لديها قاعدة بيانات حول شبكة الطرق في الضفة          واما المصدر الثاني فكان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الت        

خارطة محوسبة (الغربـية، واعـتمدت الـوزارة في جمع البيانات على نفس الخارطة المتوفرة لدى المركز الجغرافي              
، وتم تحديث هذه الخارطة لتشمل الطرق حتى نهاية العام          )1994مأخوذة من صورة قمر صناعي تم التقاطها في العام          

 الخـاص بشـبكات الطرق وتخطيطها والذي يعمل ضمن أنظمة           (TRANSCAD)تـم اسـتخدام بـرنامج       .  1997
المعلومـات الجغرافـية فـي اشـتقاق هذه البيانات، ومن الجدير بالذكر ان الوزارة اعتمدت في تصنيفها للطرق على                     

 . تصنيف الطرق نفسه الذي استخدمته سلطات االحتالل في الفترة السابقة
 

المصـدر اآلخـر فكان وزارة االشغال العامة، التي اعتمدت في جمع البيانات على مسح ميداني قامت المديريات                أمـا   
 .العامة في المحافظات والتابعة للوزارة بتنفيذه اعتمادا على تصنيف الطرق المتبع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 
، من جمعية   لتفافية حسب المسار ورقم الطريق والعرض والمساحة      باطوال الطرق اال  تم الحصول على البيانات المتعلقة      

حيـث تـم تجميع البيانات من الملفات االصلية المعتمدة على سجالت االدارة المدنية االسرائيلية    الدراسـات العربـية،     
 بالتدقيق النهائي والمـتابعات الميدانية، ثم تم عرضها بعد ذلك على المسؤولين في دائرة الخرائط والمساحة، حيث قاموا           

 .لهذه البيانات بناء على معرفتهم بأسماء هذه الطرق وأطوالها من خالل عملهم الميداني
 

وفـيما يـتعلق بـأعداد المركبات في باقي الضفة الغربية سواء المركبات المرخصة، أو المسجلة للمرة األولى فقد تم                    
دورها باشتقاق البيانات من قاعدة البيانات المركزية       حيث قامت ب  .  الحصـول علـيها مـن وزارة النقل والمواصالت        

، استنادا الى   )SPSSباستخدام رزمة   (، وتم بعد ذلك معالجة البيانات       )Oracle(المـتوفرة لديهـا باسـتخدام بـرنامج         
 .التصنيفات الدولية الخاصة بالمركبات

 
ى نموذج التقرير الشهري حول أعداد المركبات       أمـا البيانات المتعلقة بأعداد المركبات في قطاع غزة، فتم االعتماد عل           

والـذي يـتم الحصـول عليه بصورة دورية من وزارة النقل والمواصالت، حيث تم تجميع البيانات حسب التصنيفات                   
 .الدولية للمركبات

 باستيفاء  اما بالنسبة لمدارس تعليم قيادة السيارات، فتم تزويد وزارة النقل والمواصالت بنموذج خاص قامت هي بدورها               
 .    هذا النموذج وفقا للتعليمات المطلوبة واإلجراءات المطلوبة ووفقا للتعريف الذي تم تحديده لمدارس تعليم قيادة السيارات

 
أمـا بالنسـبة للبـيانات المتعلقة بشركات الباصات ومكاتب تأجير السيارات ومكاتب التكسيات الخاصة في باقي الضفة     

على نسخ من النماذج األصلية لدى وزارة النقل والمواصالت في الضفة الغربية، وبعد ذلك تم               الغربية، فقد تم الحصول     
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أما بالنسبة للبيانات الخاصة بقطاع     .  معالجـة هـذه البـيانات حيث تم إعادة تجميعها حسب ما وردت في هذا التقرير               
جعة الوزارة خالل عملية المعالجة في حالة       غـزة، فقد ارسلت نماذج تم استيفاؤها من قبل الوزارة هناك، وكان يتم مرا            

الشـك فـي بعض البيانات او الحصول على نتائج غير متوقعة اثناء عملية المعالجة، مثل حاالت التأكد من مقر بعض                     
 .شركات الباصات أو مكاتب تأجير السيارات

 
نيف السلعي الموحد للضفة الغربية   وفـيما يـتعلق بأعداد الكراجات، فقد تم اقرار تصنيفها حسب النوع، بناء على التص              

وقطـاع غـزة، المسـتند الـى التصنيف الصناعي الدولي لجميع االنشطة االقتصادية، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل                
.  والمواصـالت فـي الضفة الغربية، وبعد ذلك قامت الوزارة باستيفاء البيانات استناداً الى سجالتها الخاصة بالكراجات          

عداد الكراجات في قطاع غزة، فقد تم مناقشة المعنيين هنالك بتصنيفات أنواع الكراجات، وبعد ذلك               وفـيما يـتعلق بـأ     
قـامـت الـوزارة باستيفائها وذلك بعد معالجة البيانات وإعادة تجميعها ليتسنى مقارنة بيانات باقي الضفة الغربية مـع            

 .عنه في الضفة الغربيةبيانات قطاع غزة، حيث أن تصنيف الكراجات في قطاع غزة يختلف 
 

 :  النقل الجوي4.1.4
 

بالنسـبة للبـيانات المـتعلقة بالرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية، فقد تم اعداد نماذج خاصة حسب المعايير               
هذه الدولـية ومـن ثم تزويد الخطوط الجوية الفلسطينية بها حيث قامت باستيفاء البيانات المطلوبة، وتم بعد ذلك تجميع            

البـيانات ومقارنتها مع جدول سنوي يشمل جميع البيانات التي تم الحصول عليها من الخطوط الجوية الفلسطينية، وفي                  
حالة وجود تباين في البيانات او تناقض او عدم اتساق، كان يتم مراجعة المعنيين وتدقيق وتصحيح البيانات رجوعاً إلى                   

 .الملفات األصلية لديهم
 

رحالت الجوية المغادرة والقادمة من وإلى مطار غزة الدولي فقد تم الحصول عليها من قبل سلطة الطيران              أما بالنسبة لل  
المدني، التي تقوم بتعبئة نماذج خاصة بهذا الموضوع حسب المعايير الدولية شهرياً وبشكل دوري، وبعد ذلك تم تجميع                  

ذج، وفي حالة وجود تباين في هذه المجاميع كان يتم          البـيانات وتدقـيقها عـن طريق مقارنة المجاميع في بعض النما           
 . مراجعة المعنيين في سلطة الطيران وتدقيقها بصورة مشتركة

 
 :  البريد5.1.4

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

ج األصلية التي تقوم الوزارة باستيفائها من المكاتب اإلدارية التابعة لها في مختلف             وبصـورة دوريـة بنسخ من النماذ      
 .المحافظات

وتـم معالجة البيانات من خالل إعادة تصنيف المواد البريدية في هذه النماذج بعد مناقشة المعنيين في الوزارة، وإقرار                   
، وبعد ذلك تم )ية تختلف عن تلك المستخدمة في قطاع غزةألن النماذج المستخدمة في باقي الضفة الغرب(هذا التصنيف، 

إعـادة تجمـيع البيانات اعتمادا على هذا التصنيف والتأكد من منطقية هذه البيانات من خالل مقارنة بيانات األشهر مع                    
هم األصلية بعضها البعض، وبعدها تم مراجعة المعنيين في الوزارة للتأكد من بعض البيانات حيث قاموا بمراجعة سجالت              

 .على مستوى المكاتب البريدية في المحافظات لتدقيق بعض البيانات والتأكد من صحتها
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 :   االتصاالت6.1.4
 

يـتم الحصول على البيانات المتعلقة بأعداد خطوط الهواتف الرئيسية والطلب عليها، وأعداد ومدة المكالمات من خالل                 
ة بها، حيث تقوم الشركة باستيفاء هذه النماذج بصورة دورية مستندة على            نمـاذج يتم تزويد شركة االتصاالت الفلسطيني      

قـاعدة البـيانات لديها، وبعد ذلك تم تدقيق منطقية هذه البيانات من خالل مقارنة بيانات األشهر مع بعضها، وفي حالة                     
 . لتباين أو تصحيحه من خاللهموجود أرقام بعيدة عن المتوسط الشهري كان يتم مناقشة المعنيين في الشركة لتفسير هذا ا

 
وفيما يتعلق ببيانات خطوط الهواتف الرئيسية على وجه الخصوص، فقد تم تدقيقها من خالل مقارنتها مع جدول تم نشره 

 .في مجلة االتصاالت الخاصة بشركة االتصاالت الفلسطينية
 

يم هذه الخدمة، من خالل تزويدهم بنماذج       وفـيما يـتعلق ببيانات خدمة االنترنت فقد تم الحصول عليها من شركات تقد             
 .خاصة، وبعد ذلك تم تجميع هذه البيانات من مصادرها والتأكد من دقتها ومصداقيتها بالتعاون مع مصادر البيانات ذاتها

 
ج وبعـد االنـتهاء من عملية المعالجة، كان يتم تفريغ البيانات في جداول نهائية معدة مسبقاً لهذا الغرض، وفحص النتائ                  

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

  
 :  الشمولية2.4

 
إن مـن أهـم أهداف نشر تقارير سنوية الحصاءات النقل واالتصاالت هو انشاء سلسلة زمنية الهم المؤشرات المتعلقة                 

ويالحظ أن هذا التقرير ال يشتمل على بيانات لسنوات سابقة اال لقليل من . بهـذا الموضـوع فـي االراضي الفلسطينية     
 بشكل اساسي وبعض    1998المؤشرات، حيث يغطي هذا التقرير اهم المؤشرات المتعلقة بالنقل واالتصاالت خالل العام             

 .السنوات السابقة بشكل جزئي
 

مية فيالحظ افتقار معظم هذه البيانات للشمولية االقليمية وخصوصاً عدم توفر بيانات تتعلق بالقدس،              اما من الناحية االقلي   
 .باستثناء بيانات القوى العاملة وبيانات األسر وخدمة اإلنترنت وأطوال شبكة الطرق وبيانات الطرق االلتفافية

 
اد المركبات حسب المحافظة ونوع الوقود،  ومـن ناحـية اخـرى يالحـظ افتقار جداول المركبات في قطاع غزة العد      

ويرجع السبب للمنهجية التي تستخدمها وزارة النقل والمواصالت في قطاع غزة في جمع البيانات، حيث تقوم باستخدام                 
تقارير ورقية شهريا غير مشتملة على هذه البيانات، وتقوم الوزارة حاليا بالعمل لحل هذه المشكلة من خالل انشاء قاعدة       

ـ  يانات محوسـبة في قطاع غزة وربطها مع تلك الموجودة في باقي الضفة الغربية، ليتسنى مقارنة بيانات باقي الضفة          ب
 .  ويتوقع أن تتم تغطية هذا النقص في البيانات خالل اإلصدارات القادمة من هذا التقرير. الغربية مع بيانات قطاع غزة

 
د لخدمة البريد السريع التي تقدم من خالل الشركات الخاصة حيث ان باإلضـافة الـى ذلـك يالحظ افتقار جداول البري      

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

 .هذه الخدمة لديها
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 وعلـى صعيد اخر يالحظ افتقار بيانات االتصاالت لكل ما يتعلق بخدمة الهاتف الخلوي، ويرجع ذلك الى كون شركة                   
 تلك االتصاالت الفلسطينية لم توفر هذه الخدمة خالل مرحلة جمع بيانات هذا التقرير حيث كانت الشركات االسرائيلة في

 .الفترة هي المصدر الوحيد للهواتف الخلوية المستخدمة في االراضي الفلسطينية
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 الفصل الخامس
 

 جودة البيانات
 

يعـرض هـذا الفصـل أهـم نقاط القوة والضعف من الناحية اإلحصائية في بيانات التقرير السنوي إلحصاءات النقل                    
لفصل أهم المالحظات الفنية الخاصة بالمؤشرات المعروضة       ، كما يعرض ا   1998واالتصاالت في األراضي الفلسطينية     

 .في جداول هذا التقرير
 

 :   مرحلة جمع البيانات1.5
 

لقـد تـم في هذه المرحلة جمع البيانات من الميدان من خالل زيارات المؤسسات العامة و الخاصة من اجل استخالص           
 عدد من الصعوبات التي واجهها فريق العمل خالل عملية          ويشار هنا الى  . اإلحصـاءات المطلوبة من سجالتها االدارية     

جمـع البيانات، يعود بعضها لعدم توفر البيانات بالشكل المطلوب في المؤسسات، واختالف التقسيمات والتصنيفات في                
 باالضافة الى ذلك فقد واجهت المؤسسات صعوبات في االستجابة لمتطلبات جمع البيانات على مستويات             . حاالت اخرى 

محـددة مـن التفاصيل، مما ادى الى تأخير العمل في بعض االحيان، وذلك بسبب عدم توفر طواقم كافية الستخالص                    
 . البيانات بالشكل المطلوب من سجالت تلك المؤسسات

 
 :  المالحظات الفنية2.5

 
 .الدقةيعرض هذا البند أهم المالحظات على المؤشرات المعروضة في هذا التقرير من ناحية الشمول و

 
يـرجع التبايـن في أطوال شبكة الطرق من مصدر آلخر، لعدم وجود تصنيف موحد ألنواع الطرق في االراضي                    ••••

الفلسـطينية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، والختالف المنهجية المستخدمة في اشتقاق البيانات من مؤسسة ألخرى،                
، وأن عملية التحديث على الخارطة      1994افية حتى   فالبـيانات الصادرة عن المركز الجغرافي تشمل الطرق االلتف        

، كانت جزئية تقتصر على بعض الطرق، وأن المركز         1994المحوسـبة المأخوذة من صورة القمر الصناعي في         
أما بالنسبة لبيانات   . الجغرافـي قام باستخدام الخارطة الخاصة بالتجمعات السكانية عند حساب أطوال شبكة الطرق            

طيط والتعاون الدولي ووزارة االشغال العامة فإنها ال تشمل الطرق االلتفافية نهائياً، باإلضافة             كـل من وزارة التخ    
 .إلى أن بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ال تغطي قطاع غزة وبيانات وزارة االشغال العامة ال تشمل القدس

 
 ليس بالضرورة أن تساوي المساحة حاصل ضرب        بالنسـبة للبـيانات المتعلقة بالطرق االلتفافية، يجب مراعاة أنه          ••••

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

 .بعة لجمعية الدراسات العربيةوالمساحة التا

هنالك انخفاض كبير في عدد المركبات الواردة في هذا التقرير عنها في بيانات المركبات التي تم نشرها في تقارير                    ••••
وهذه النتيجة غير   (سـابقة، كذلك يالحظ من تحليل البيانات الخام أن أعداد المركبات المرخصة ينخفض مع الزمن                

در وزارة النقل والمواصالت أفادت أن بيانات هذا التقرير تمثل افضل بيانات متوفرة لدى              ، علما بان مصا   )منطقية
 .الوزارة حتى لحظة إعداد التقرير
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 .عدم توفر بيانات حول أعداد المركبات في قطاع غزة حسب المحافظة، وحسب نوع الوقود ••••

 
صنيف ثابت، مما أدى الى وجود تباين غير مفسر         في الفترة السابقة كان يتم جمع بيانات البريد دون االستناد إلى ت            ••••

 مع بيانات األعوام السابقة التي تم نشرها في تقارير 1998وغـير منـتظم، وبهذا فإنه يصعب مقارنة بيانات العام        
ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلة اقتصرت على بيانات األعوام السابقة فقط، حيث تم وبمشاركة المعنيين                .  سابقة
 .ارة البريد واالتصاالت توحيد التصنيفات ذات العالقة استناداً إلى المعايير الدوليةفي وز

 
يالحـظ افتقار بيانات البريد الصادر في غزة لبعض الخدمات مقارنة مع بيانات البريد في الضفة الغربية، ويرجع                   ••••

 .طاع غزةالسبب لعدم توفر خدمة البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الصغيرة في ق
 

بيانات أعداد المكالمات الوطنية ومدتها تشمل المكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تشمل                 ••••
ذلك الجزء من محافظة  (المكالمـات الى القدس المكالمات الصادرة من باقي الضفة الغربية وقطاع غزة الى القدس         

 ).  والقدس الغربية1967لها للضفة الغربية عام القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتال
 

البيانات المتعلقة بخدمة اإلنترنت تعكس عدد األفراد المشتركين في شركات تقديم الخدمة في األراضي الفلسطينية،                ••••
أي أن األرقام تشمل المشتركين في الخدمة من خالل الشركات الفلسطينية سواء أكانوا من الفلسطينيين أم من غير                  

 .فلسطينيينال
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جدول 1:  العاملون في قطاع النقل والتخزين واالتصاالت حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998-1995

Year and Region  نسبة العاملين في النقل السنة والمنطقة
Median Daily Wage (NIS1) Average Daily Wage (NIS1) Average Monthly Work Days والتخزين واالتصاالت 
مجموع قطاع النقل  مجموع قطاع النقل  مجموع قطاع النقل  مجموع قطاع النقل  الى مجموع العاملين
القطاعات والتخزين واالتصاالت القطاعات والتخزين واالتصاالت القطاعات والتخزين واالتصاالت القطاعات والتخزين واالتصاالت Percentage of Employed 

All Transportation, All Transportation, All Transportation, All Transportation, Persons in Transportation, 
Sectors Storage and Sectors Storage and Sectors Storage and Sectors Storage and Storage and 

Communication Communication Communication Communication Communication of 
Sector Sector Sector Sector Total Employment

Palestinian Territory االراضي الفلسطينية
1995 46.2 40.0 52.0 52.5 21.0 22.0 42.0 47.0 5.1 1995
1996 46.2 46.2 54.5 51.5 22.9 23.3 43.7 47.8 4.8 1996
1997 50.0 57.7 59.3 62.7 22.0 24.0 44.0 48.0 4.8 1997
1998 57.7 57.7 68.5 67.6 23.0 24.0 45.0 42.0 4.7 1998
West Bank الضفة الغربية
1995 50.0 42.3 55.7 58.3 21.0 23.0 42.0 48.0 5.3 1995
1996 50.0 57.7 58.2 57.3 21.5 23.5 43.0 49.1 5.1 1996
1997 55.0 61.5 63.1 66.2 21.0 24.0 43.0 48.0 5.1 1997
1998 63.8 60.0 72.3 73.7 22.0 24.0 45.0 51.0 4.8 1998
Gaza Strip قطاع غزة
1995 34.6 30.0 41.0 32.0 22.0 20.0 43.0 42.0 4.8 1995
1996 36.9 30.0 47.1 37.2 22.9 22.2 44.5 44.0 4.3 1996
1997 40.0 40.0 52.0 49.6 23.0 24.0 44.0 47.0 4.2 1997
1998 46.2 40.0 61.0 49.7 23.0 26.0 44.0 41.0 4.3 1998
1The average exchange rate of NIS per US$ during the years 1995, 1996, 1997, 1998 is 1بلغ معدل سعر صرف الشيكل مقابل الدوالر خالل االعوام 1995، 1996، 1997، 1998 كما يلي:
0.333, 0.315, 0.288, 0.263 respectively. 0.333، 0.315، 0.288، 0.263 على التوالي.
Source:  Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999.   Labour .القوى العاملة ƞالمصدر: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 1999.  مس
Force Survey, (1995-1998). Unpublished Data; Ü(1995-1998).  بيانات غير منشورة
Palestinian Central Bureau of Statistics,1998. Transportation and Communication Statistics  in دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في
the West Bank and Gaza Strip. Current Status Report Series (No.8). Ramallah-Palestine. الضفة الغربية وقطاع غزة. سلسلة تقارير الوضع الراهن (رقم 8). رام اهللا-فلسطين.
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معدل ساعات العمل االسبوعية
Average Weekly Work Hours

Table 1:  Employed Persons in the Transportation, Storage, and Communication Sector by Selected Variables, 1995-1998
االجر الوسيط اليومي (شيكل1) معدل االجرة اليومية (شيكل1)معدل ايام العمل الشهرية



جدول 2:  نسبة وقيمة معدل االنفاق االسري الشهري (السرة مكونة من 7 افراد) بالدينار1 على النقل واالتصاالت
مقارنة باالنفاق الكلي حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998

Table 2:  Monthly Percentage and Average Value of Household Expenditure (per Household of 7 persons) in JD1 on
Transportation and Communication in Comparison with Total Expenditure by Selected Variables, 1998

Selected Variablesالمجموعمجموع النقل مصاريف ناتجة عن شراءاجرة ورسوم النقلمصاريف ناتجة عن استخدامالمؤشرات المختارة

الكلي  واالتصاالت وسائل نقل شخصيةواالتصاالتوسائل نقل شخصية
Expenditure on use ofFees forExpenditure on purchase Total onGrand

personal transportationtransportation andof personal transportationTotal

means communicationmeansand communication 

القيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبة
%Value%Value%Value%Value%Value

:Place of Residentحسب مكان االقامة:
6.3511.7957.97100492West Bank-North  1.29 3.5717.576.9234.05شمال الضفة الغربية

9.1763.01100688West Bank-Center  3.09  0.45 4.4830.824.2329.10وسط الضفة الغربية

7.5810.7663.23100587West Bank-South  1.29 4.4726.285.0029.37جنوب الضفة الغربية

5.7510.5860.93100576West Bank 4.1523.905.4331.281.00الضفة الغربية
8.9843.36100483Gaza Strip  6.98 2.4611.895.0724.491.45قطاع غزة

6.1310.1455.44100547Palestinian Territory 3.6820.155.3329.161.12االراضي الفلسطينية
:By Household Size Groupحسب فئات حجم االسرة:

3-12.67  8.336.2319.41  1.03  3.22  9.9430.961003111-3

5-44.6122.045.3025.30  1.05  5.0410.9652.381004784-5

7-64.7225.475.2528.34  1.22  6.5611.1960.371005396-7

9-83.3520.085.2631.48  0.88  5.24  9.4956.801005998-9

+102.8521.465.1839.09  1.29  9.75  9.3270.3010075410+

:By Level of Livingحسب مستويات المعيشة:
100674Better-off  2.9219.6915.02101.23  6.3242.615.7838.93مستوى افضل

9.7853.35100546Middle Category  3.95  0.72  3.4518.855.6030.55فئة متوسطة 

6.1528.71100467Worse-off  0.29  0.06  7.404.5121.02  1.59مستوى أقل 
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جدول 2 (تابع):  نسبة وقيمة معدل االنفاق االسري الشهري (السرة مكونة من 7 افراد) بالدينار1 على النقل واالتصاالت
مقارنة باالنفاق الكلي حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998

Table 2 (Cont.):  Monthly Percentage and Average Value of Household Expenditure (per Household of 7 persons) in JD1 on
Transportation and Communication in Comparison with Total Expenditure by Selected Variables, 1998

Selected Variablesالمجموعمجموع النقل مصاريف ناتجة عن شراءاجرة ورسوم النقلمصاريف ناتجة عن استخدامالمؤشرات المختارة

الكلي  واالتصاالت وسائل نقل شخصيةواالتصاالتوسائل نقل شخصية
Expenditure on use ofFees forExpenditure on purchase Total on Grand

personal transportationtransportation andof personal transportationtransportationTotal

meanscommunicationmeansand communication 

القيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبةالقيمة النسبة
%Value%Value%Value%Value%Value

:By Sex of Head of Householdحسب جنس رب االسرة:
3.8021.605.3330.291.186.7010.3158.59100568Maleذكر

7.1323.96100336Female 5.615.3317.920.130.43  1.67أنثى 

:By Main Source of Incomeحسب مصدر دخل االسرة الرئيسي:
5.2631.924.5827.811.539.3011.3869.03100607Household Businessمشاريع خاصة باالسرة

3.5919.435.4029.191.126.0810.1154.70100541Wages and Salariesاجور ورواتب 
9.2447.37100513Other Sources 2.5813.225.8530.010.814.14مصادر اخرى

.The average exchange rate of JD per US$ during 1998 is 1.406 11 بلغ معدل سعر صرف الدينار مقابل الدوالر خالل العام 1998، ما قيمته 1.406.

 Source:  Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999.  The Palestinianالمصدر:  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 1999.  مسƞ انفاق واستهالك

  .Expenditure and Consumption Survey, 1998.  Unpublished Dataاالسرة، 1998.  بيانات غير منشورة.
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جدول 3:  التوزيع النسبي لالسر حسب بعƭ المؤشرات المختارة وملكية بعƭ انواع المركبات اآللية، 1998
Table 3:  Percentage Distribution of Households by Selected Variables and Ownership of Some Type of Vehicles, 1998

Selected Variablesجرار او أكثرسيارة لنقل بضائع او أكثرسيارة خاصة أو أكثرالمؤشرات المختارة

One private car or moreOne tractor or more

ال تملك والملك الغيرتملكال تملك والملك الغيرتملكال تملك والملك الغيرتملك
تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)

OwnedBorrowedWithoutOwnedBorrowedWithoutOwnedBorrowedWithout

vehiclevehicle onlypossessionvehiclevehicle onlypossessionvehiclevehicle onlypossession

or free useor free useor free use

of vehicleof vehicleof vehicle

:Place of Residentحسب مكان االقامة:

96.01West Bank-North 0.13 3.86 95.36 0.12 4.52 76.65 1.32 22.03 شمال الضفة الغربية

99.16West Bank-Center 0.17 0.67 96.14 0.69 3.17 70.96 1.13 27.91 وسط الضفة الغربية

96.70West Bank-South 0.17 3.13 92.47 0.58 6.95 72.16 0.70 27.14 جنوب الضفة الغربية

25.191.0973.724.810.4294.772.720.1697.12West Bankالضفة الغربية

84.204.620.1195.270.780.1199.11Gaza Strip 14.461.34قطاع غزة

21.841.1776.994.750.3294.932.120.1497.74Palestinian Territoryاالراضي الفلسطينية

:By Household Size Groupحسب فئات حجم االسرة:

3-1 10.16 2.01 87.83  1.25 0.26 98.49 0.21 0.21 99.581-3

5-4 22.48 2.03 75.49  2.49 0.00 97.51 1.25 0.20 98.554-5

7-6 26.88 0.59 72.53  4.99 0.28 94.73 1.28 0.14 98.586-7

9-8 24.18 0.54 75.28  3.34 0.54 96.12 2.43 0.17 97.408-9

+10 22.26 0.98 76.7610.63 0.50 88.87 5.09 0.00 94.9110+

:By Level of Livingحسب مستويات المعيشة:

97.82Better-off 0.00 2.18 94.27 0.70 5.03  65.39 1.21 33.40 مستوى افضل

98.23Middle Category 0.23 1.54 94.95 0.30 4.75  76.26 0.95 22.79 فئة متوسطة 

97.03Worse-off 0.12 2.85 95.33 0.10 4.57  85.44 1.43 13.13 مستوى أقل 
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جدول 3 (تابع):  التوزيع النسبي لالسر حسب بعƭ المؤشرات المختارة وملكية بعƭ انواع المركبات اآللية، 1998
Table 3 (Cont.):  Percentage Distribution of Households by Selected Variables and Ownership of Some Type of Vehicles, 1998

Selected Variablesجرار او أكثرسيارة لنقل بضائع او أكثرسيارة خاصة أو أكثرالمؤشرات المختارة

One tractor or more

ال تملك والملك الغيرتملكال تملك والملك الغيرتملكال تملك والملك الغيرتملك
تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)تستعمل مجانا(تستعمل مجانا)

OwnedBorrowedWithoutOwnedBorrowedWithoutOwnedBorrowedWithout

vehiclevehicle onlypossessionvehiclevehicle onlypossessionvehiclevehicle onlypossession

(free use)or free use(free use)or free use(free use)or free use

of vehicleof vehicleof vehicle

:By Sex of Head of Householdحسب جنس رب االسرة:

97.59Male 0.15 2.26 94.46 0.35 5.19  75.26 1.21 23.53 ذكر

99.26Female 0.00 0.74 99.63 0.00 0.37  94.26 0.74 5.00  أنثى 

:By Main Source of Incomeحسب مصدر دخل االسرة الرئيسي:

93.66Household Business 0.27 6.07 83.58 0.59 15.83 63.43 1.75 34.82 مشاريع خاصة باالسرة

99.16Wages and Salaries 0.00 0.84 98.48 0.47 1.05  77.50 0.92 21.58 اجور ورواتب 

99.01Other Sources 0.19 0.80 98.85 0.00 1.15  85.31 1.03 13.66 مصادر اخرى
 Source:  Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999.  The Palestinianالمصدر:  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 1999.  مسƞ انفاق واستهالك

  .Expenditure and Consumption Survey, 1998.  Unpublished Dataاالسرة، 1998.  بيانات غير منشورة.
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Units in Kilometers. الوحدات بالكيلومترات.

Source and Region Road Type نوع الطريق المصدر والمنطقة
المجموع مدخل اقليمي رئيسي
Total Access Regional Main

Palestinian Geographic Center1 المركز الجغرافي الفلسطيني1

West Bank 3,247.0 2,087.0 625.0 535.0 الضفة الغربية

Gaza Strip    557.0    404.0   76.0   77.0 قطاع غزة

Palestinian Territory 3,804.0 2,491.0 701.0 612.0 االراضي الفلسطينية

Ministry of Planing and International Co-operation2 وزارة التخطيط والتعاون الدولي2

West Bank 2,448.6 1,371.2 621.8 455.6 الضفة الغربية

Gaza Strip - - - - قطاع غزة

Palestinian Territory - - - - االراضي الفلسطينية

Ministry of Public Works3 وزارة االشغال العامة3

Remaining West Bank 2,201.0 1,062.0 639.0 500.0 باقي الضفة الغربية

Gaza Strip    294.0    130.0   65.0   99.0 قطاع غزة

Remaining West Bank and Gaza Strip 2,495.0 1,192.0 704.0 599.0 باقي الضفة الغربية وقطاع غزة
1The data icludes "by-pass" roads and refers to the end of 1996. 1تشمل البيانات الطرق االلتفافية وتغطي نهاية العام 1996.

2The data does not include "by-pass' roads and refers to the end of 1997. 2 ال تشمل البيانات الطرق االلتفافية وتغطي نهاية العام 1997.

3The data does not include "by-pass' roads and refers to the end of 1998. 3 ال تشمل البيانات الطرق االلتفافية وتغطي نهاية العام 1998.
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جدول 4:  أطوال شبكة الطرق في االراضي الفلسطينية حسب المصدر والمنطقة ونوع الطريق
Table 4:  Road Network Length in the Palestinian Territory by Source, Region, and Road Type



جدول 5:  الطرق االلتفافية المنشأة في الضفة الغربية خالل الفترة 1994-1998 حسب بعƭ المؤشرات المختارة1
Table 5:  Bypass Roads Constructed in the Period 1994 - 1998 in the West Bank by Selected Variables1

Route المساحة(2) (1000 م2) العرض (م) الطول (آم) رقم الطريق المسار
From To Area(2) (1000 m2) Width (m) Length (km) Road Number إلى من

Jenin City Qabatiya    225.0   30.0   7.5     - قباطية مدينة جنين
Tulkarm City Anabta 1,120.0   80.0 14.0 557 عنبتا مدينة طولكرم
Deir Sharaf Kafr Qaddum    175.0   50.0   3.5   60 كفر قدوم دير شرف
Deir Sharaf Kafr Qaddum    275.0   50.0   5.5   60 كفر قدوم دير شرف
Deir Sharaf Ebale    240.0   30.0   8.0   60 عيبال دير شرف
Deir al Hatab Beit Furik    720.0   30.0 24.0   60 بيت فوريك دير الحطب

5,000.0           -                    -             90 طريق اريحا االلتفافي
Bet El Dolev               -              -                    -               - دوليف بيت إيل
Ramallah Beituniya    261.0   30.0   8.7     - بيتونيا رام اهللا
Mikhmas Pesagot    187.5   25.0   7.5     - بسجوت مخماس

1,100.0 100.0 11.0   60

Talmon Naha'ail    250.0   50.0   5.0     - نحيئيل طلمون
Tel Asour Kokhav Hashahar               -              -                    -               - كوخاف حشائر تل العاصور
Tosofeem Kokhav Yaer               -              -                    -               - كوخاف يائير تصوفيم

   300.0   50.0   6.0 465

Ras Karkar Deir Qaddis    200.0   50.0   4.0 556 دير قديس راس كركر
Betunia Jerusalem               -              -      2.5     - القدس بيتونيا
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تطوير طريق رقم 60

طريق رام اهللا االلتفافي الشمالي (عابود)

Jericho Bypass

Road No. 60 Modification

Ramallah Bypass North (Abud)



جدول 5 (تابع):  الطرق االلتفافية المنشأة في الضفة الغربية خالل الفترة 1994-1998 حسب بعƭ المؤشرات المختارة1
Table 5 (Cont.):  Bypass Roads Constructed in the Period 1994 - 1998 in the West Bank by Selected Variables1

Route المساحة(2) (1000 م2) العرض (م) الطول (آم) رقم الطريق المسار
From To Area(2) (1000 m2) Width (m) Length (km) Road Number إلى من

Eyoun Harmiah Ofra               -              -                    -             60 عوفرا عيون الحرامية
   400.0   50.0   8.0 456

Bet El Road No. 60    150.5   35.0   4.3     - طريق رقم 60 بيت إيل
              -              -      3.1     -

   106.0   53.0   2.0   60

   690.0   60.0 11.5   60

Haggai Qiryat Arba'    142.5   25.0   5.7     - كريات اربع هاجاي
Yatma Yasuf    496.0           -                    -             60 ياسوف يتما
Bethlehem Al Khader      51.2   80.0   0.2   60 الخضر بيت لحم

   300.0   50.0   6.0   60

     90.0   50.0   1.8     -

     18.2   10.0   1.8     - الطريق االلتفافي الواصل الى شارع رقم 60 من اراضي البيرة

Arghoman Section Shadmot Mehola    416.0   80.0 26.0   90 شدموت ميحوال مقطع ارغمان
Silwad 'Ein Yabrud    300.0   60.0   5.0   60 عين يبرود سلواد
Ein ' Auop Na'laeh    420.0   60.0   7.0 556 نعاليه عين ايوب
Nuba Beitillu 1,900.0           -                    -             38 بيتللو نوبا
'Asira ash  Shamaliya Nablus    157.5   35.0   4.5     - نابلس  عصيرة الشمالية
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The Bypass Reaching Road No. 60 "Al Bireh Land"

Passing Al Khader Land المتجاوز اراضي الخضر
Passing 'Abud Villageالمتجاوز قرية عابود

طريق عين عريك االلتفافي 

طريق الولجة االلتفافي
طريق بيت لحم االلتفافي 
طريق حلحول االلتفافي 

'Ein 'Arik Bypass

Al Walaja Bypass

Bethlehem Bypass 

Halhul Bypass 



جدول 5 (تابع) :  الطرق االلتفافية المنشأة في الضفة الغربية خالل الفترة 1994-1998 حسب بعƭ المؤشرات المختارة1
Table 5 (Cont.):  Bypass Roads Constructed in the Period 1994 - 1998 in the West Bank by Selected Variables1

Route المساحة(2) (1000 م2) العرض (م) الطول (آم) رقم الطريق المسار
From To Area(2) (1000 m2) Width (m) Length (km) Road Number إلى من

Beit Ummar Halhul 1,300.0   80.0 16.3   60 حلحول بيت امر 
Al Mazra'a ash Sharqiya Al Janiya               -              -      1.8     - الجانية المزرعة الشرقية
Beituniya 'Ein 'Arik               -              -      4.0     - عين عريك بيتونيا
Al Khadr Jerusalem    133.0   35.0   3.8 365 القدس الخضر 
Al Khadr Nahhalin    168.0           -                    -             60 نحالين الخضر 
Halhul Beit Kahil      90.0   50.0   1.8     - بيت كاحل حلحول 
Beitin Silwad 1,100.0 100.0 11.0     - سلواد بتين
Al Khadr Betar    296.0   80.0   3.7   60 بيتار الخضر
1Israeli Settlements appear in bold font. 1اسماء المستعمرات اإلسرائيلية تظهر بخط غامق.
2The figures of the area in this table do not necessarily equal the product of the length by the width; Üƭ2المساحة ال تساوي بالضرورة حاصل ضرب الطول في العر

because the width sometimes represents the distance between buildings boundaries. كون العرƭ في هذا الجدول يمثل احيانا المسافة بين خطي البناء.  
Source: Arab Studies Society, 1999.  Unpublished data. المصدر:  جمعية الدراسات العربية، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 6:  الطرق االلتفافية التي تم البدء بانشائها في الضفة الغربية خالل العام 1998 حسب بعƭ المؤشرات المختارة1
Table 6:  Bypass Roads (Under Construction) during 1998 in the West Bank by Selected Variables1

Route المساحة(2) (1000 م2) العرض (م) الطول (كم) رقم الطريق المسار
From To Area(2) (1000 m2) Width (m) Length (km) Road Number إلى من

Shillo Alone Road    271.0   50.0   5.4   60 طريق الون شيلو
Dura Hebron      66.5   35.0   1.9     - الخليل دورا 
Ghoush-A'tsyion Intersection El'Azer    168.0   60.0   2.8   60 مفترق غوƩ عتسيون اليعازر
Kafr ad Dik Bruqin 1,024.0   80.0   7.3 446 بروقين كفر الديك
'Emwass Al Latrone Land    187.0   80.0   2.3   38 عمواس ارض اللطرون

   151.0   40.0   1.8     -

2,200.0           -                    -             45

'Anata Al-asaweyia    320.0 100.0   3.2   70 العيسوية عناتا 
Hebron Bani Na'eem South      14.0   35.0   0.4     - جنوب بني نعيم الخليل

   688.5           -                    -             45

Haris Bruqin    328.0   80.0   2.6    5 بروقين  حارس
Beituniya-'Ein 'Arik/Deir Ibzi'    357.6   80.0   4.5 443

4,490.0           -                    -             60

Turmus'ayya Qaryut 1,300.0           -                    -           467 قريوت ترمسعيا
As Sawiya Iskaka 1,200.0           -                    -             60 اسكاكا الساوية

1,850.0 100.0 18.5     -
1Israeli Settlements appear in bold font. 1اسماء المستعمرات اإلسرائيلية تظهر بخط غامق.
2The figures of the area in this table do not necessarily equal the product of the length by the width; Üƭ2المساحة ال تساوي بالضرورة حاصل ضرب الطول في العر

because the width sometimes represents the distance between buildings boundaries. كون العرƭ في هذا الجدول يمثل احيانا المسافة بين خطي البناء.  
Source: Arab Studies Society, 1999.  Unpublished data. المصدر:  جمعية الدراسات العربية، 1999.  بيانات غير منشورة.
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Az Zawiya-Biddya-Sartaالزاويه-بديا-سرطه

Anata the direction from Pisgat Ze'ev-Anatot

Nablus Bypass South (Part of Road No. 60)

The road which connects Tala'eem Quarry in Eshkelot 
from Dura Land

نعلين-صفا-بيت عور الفوقا

طريق نابلس االلتفافي الجنوبي (جزء من طريق رقم 60)

الطريق الموصل الى محجر طاليئم في اشكلوت من اراضي دورا
Ni'lin-Saffa-Beit 'Ur al Fauqa

عناتا االتجاه من بسكات زئيف-عناتوت

بيتونيا-عين عريك-دير ابزيع



جدول 7:  الطرق االلتفافية المقترحة في الضفة الغربية حسب بعƭ المؤشرات المختارة1، حتى نهاية العام 1998
Table 7:  Proposed Bypass Roads in the West Bank by Selected Variables1, till the End of 1998

Route المساحة(2) (1000 م2) العرض (م) الطول (كم) رقم الطريق المسار
From To Area(2) (1000 m2) Width (m) Length (km) Road Number إلى من

   362.0           -                    -               -

   720.0   80.0   9.0   60

     90.0   50.0   1.8     -

1,070.0           -                    -               -

1,180.0   80.0 14.8   35

1,076.0           -      4.9   45

     52.0           -                    -             16

Qiryat Arba' Metzaed Asfer 1,180.0 100.0 11.8     - متساد اسفر كريات اربع
Tene Ashlelot    920.0   80.0 11.5 317 اشكلوت تينه

     67.0           -                    -             60

Baqa ash Sharqiya 'Illar 1,300.0           -      8.0   61 عالر باقه الشرقيه
Adh Dhahiriya Dura 3,237.0           -    18.2   60 دورا الظاهرية
Umm ar Rihan Ya'bad    478.0           -      4.5 596 يعبد ام الريحان

              -              -                    -             60

Ti'innik Al 'Araqa 2,030.0           -    15.6 596 العرقه تعنك
   735.0           -      5.7   60

Anata Mishor Adummim 1,564.0           -      6.9   45 مشور ادوميم عناتا
1Israeli Settlements appear in bold font. 1اسماء المستعمرات اإلسرائيلية تظهر بخط غامق.
2The figures of the area in this table do not necessarily equal the product of the length by the width; Üƭ2المساحة ال تساوي بالضرورة حاصل ضرب الطول في العر

because the width sometimes represents the distance between buildings boundaries. كون العرƭ في هذا الجدول يمثل احيانا المسافة بين خطي البناء.  
Source: Arab Studies Society, 1999.  Unpublished data. المصدر:  جمعية الدراسات العربية، 1999.  بيانات غير منشورة.
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متجاوز السموع

Southern Eastern Downhill in Al Masharef Mountain in 
Jerusalem

Passing  As Samu'

Ya'bad Bypass التفافي يعبد

الرام وضاحية البريد-حزما-جبع

Rabud-Sikka-Adh Dhahiriyaرابود-سكة-الظاهرية

Al Touq Roadطريق الطوق

دير ابزيع-الجانية-كفر نعمه

Passing As Samu'-Adh Dhahiriya

Huwwara-Beita-Yasuf-'Iraq Burin حوارة-بيتا-ياسوف-عراق بورين

Deir Ibzi'-Al Janiya-Kafr Ni'ma

Passing  Sa'irمتجاوز سعير

متجاوز السموع-الظاهرية

المنحدرات الشرقية الجنوبية بجبل المشارف في القدس
Ar Ram & Dahyiat Al Bareed-Hizma-Jaba'



جدول 8:  اعداد المركبات المرخصة في باقي الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع المركبة، 1998
Table 8:  Licensed Road Vehicles in the Remaining West Bank by Governorate and Type of Vehicle, 1998

Governorate المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات  مقطورات باصات باصات دراجات  دراجات نارية  سيارات أجرة سيارات المحافظة
اخرى تجارية زراعية ونصف مقطورات عمومية خصوصية نارية صغيرة "تاكسي"1  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Public Private Motorcycles Moped Taxis1 Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers Buses Buses Cars

Jenin & Tubas 10,602    12   2,399    15    843    71    22      1    5 1      22      7,211 جنين وطوباس

Tulkarm   8,907    16   1,614    8    221    53      4      2    13 1      19      6,956 طولكرم

Nablus & Salfit 19,874    25   3,327    17    414   122   241    25    17 3   1,670   14,013 نابلس وسلفيت

Qalqiliya   3,234    6    793    3     99    21      2      1    2 1        5      2,301 قلقيلية

Ramallah & Al-Bireh 17,991    47   3,449    42    286    79   259    32    25 0   1,806   11,966 رام اهللا والبيرة

Jericho   3,095    19    494    3     78    16    26      1    13 2      54      2,389 أريحا

Bethlehem 10,600    28   1,711    4    102    5    30    14    17 0        4      8,685 بيت لحم

Hebron 19,011    21   3,784    20    688    21    15    32    9 0    104   14,317 الخليل

Remaining West Bank 93,314 174 17,571 112 2,731 388 599 108 101 8 3,684 67,838 باقي الضفة الغربية

1 The number of taxis  in this column does not reflect the actual number of working taxis 1 العدد الوارد في هذا العمود يخص سيارات االجرة المسجلة في المحافظات وال يعكس العدد الحقيقي الذي يعمل في المحافظة،

in the governorates, because most of taxis were initially registered in Nablus and Ramallah & Al-Bireh governorates. وذلك بسبب تسجيل معظم سيارات االجرة في محافظتي نابلس ورام اهللا والبيرة.

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 9:  اعداد المركبات المرخصة في قطاع غزة حسب المنطقة ونوع المركبة، 1998
Table 9:  Licensed Road Vehicles in Gaza Strip by Area and Type of Vehicle, 1998

Area المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات زراعية مقطورات باصات دراجات نارية سيارات أجرة سيارات المنطقة
اخرى تجارية ونصف مقطورات ودراجات نارية صغيرة "تاكسي"  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Buses Motorcycles Taxis Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers and Moped Cars

Northern Area1 32,982 110 5,368 187    470 188 132 170   568 25,789 المنطقة الشمالية1

Southern Area2 13,916   23 2,360   34    551   23   14   39   605 10,267 المنطقة الجنوبية2

Gaza Strip 46,898 133 7,728 221 1,021 211 146 209 1,173 36,056  قطاع غزة

1Northern Area includes both Gaza, and Gaza North governorates. 1تشمل المنطقة الشمالية محافظتي غزة وشمال غزة.

2Southern Area includes Deir Al-Balah, Khan Yunis, and Rafah governorates. .ƞوخانيونس ورف ƞ2تشمل المنطقة الجنوبية محافظات دير البل

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 10:  اعداد المركبات المرخصة في باقي الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع الوقود، 1998
Table 10:  Licensed Road Vehicles in the Remaining West Bank by Governorate and Type of Fuel, 1998

Governorate المجموع بال وقود  غير مبين ديزل بنزين المحافظة

(مقطورات ونصف مقطورات)

Total Without Fuel Not Stated Diesel Gasoline

(Trailers & Semi-Trailers)

Jenin & Tubas 10,602 69 5    2,226   8,302 جنين وطوباس

Tulkarm   8,907 52 2    1,080   7,773 طولكرم

Nablus & Salfit 19,874 118 2    4,383 15,371 نابلس وسلفيت

Qalqiliya   3,234 21 0      512   2,701 قلقيلية

Ramallah & Al-Bireh 17,991 77 3   4,846 13,065 رام اهللا والبيرة

Jericho   3,095 16 0      487   2,592 أريحا

Bethlehem 10,600 5 1    1,144   9,450 بيت لحم

Hebron 19,011 21 0    3,524 15,466 الخليل

Remaining West Bank 93,314 379 13 18,202 74,720  باقي الضفة الغربية

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 11:  اعداد المركبات في باقي الضفة الغربية حسب شهر التسجيل للمرة االولى ونوع المركبة، 1998
Table 11:  Road Vehicles in the Remaining West Bank by First Month of Registration and Type of Vehicle, 1998

Month المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات  مقطورات باصات باصات دراجات  دراجات نارية  سيارات أجرة سيارات الشهر
اخرى تجارية زراعية ونصف مقطورات عمومية خصوصية نارية صغيرة "تاكسي"  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Public Private Motorcycles Moped Taxis Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers Buses Buses Cars

January   292   0    73   2 0   1 15 0 0 0    108      93 كانون ثاني

February   335   1    65   1 0   0   7 0 0 0    145    116 شباط

March   392   3   106   7 0   5   7 1 0 0    134    129 آذار

April   305   2    72   3 0   3   2 0 0 0    117    106 نيسان

May   352   0    98   4 0   1   1 0 0 0    126    122 أيار

June   415   2   129   5 0   4 10 0 0 0    119    146 حزيران

July   451   1   131 10 0   6   7 0 0 0    118    178 تموز

August   464   1   121   3 0   3   3 0 0 0    155    178 آب

September   485   3   154   5 0   1   0 2 0 0    197    123 أيلول

October   433   2   109   7 0   0   3 1 0 0    171    140 تشرين أول

November   585   0   134   4 0   4   0 0 0 0    269    174 تشرين ثاني

December   700   1   183   7 0   5   6 1 0 0    352    145 كانون أول

Total 5,209 16 1,375 58 0 33 61 5 0 0 2,011 1,650 المجموع

Average   434   1   115   5 0   3   5 0 0 0   168   138 المعدل
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 12:  اعداد المركبات في قطاع غزة حسب شهر التسجيل للمرة االولى ونوع المركبة، 1998
Table 12:  Road Vehicles in Gaza Strip by First Month of Registration and Type of Vehicle, 1998

Month المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات زراعية مقطورات باصات دراجات نارية سيارات أجرة سيارات الشهر
اخرى تجارية ونصف مقطورات ودراجات نارية صغيرة "تاكسي"  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Buses Motorcycles Taxis Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers and Moped Cars

January   50   2      9   0   1   1   7 1 0    29 كانون ثاني

February   80   4   15   1   0   0   5 0 0    55 شباط

March   75   0   40   2   0   2   0 0 0    31 آذار

April   51   0   18   0   0   0   0 0 0    33 نيسان

May   49   0   10   0   0   0   0 0 0    39 أيار

June 111   0   24   0   0   1   0 0 0    86 حزيران

July   67   0      6   0   1   0   0 0 0    60 تموز

August   80   0   15   1   0   1   0 0 0    63 آب

September   85   0   27   1   4   3   0 0 0    50 أيلول

October   61   0   23   0   1   0   0 0 0    37 تشرين أول

November   91   0   41   1   2   4   0 0 0    43 تشرين ثاني

December 173   5   73   5   5   1   3 2 0    79 كانون أول

Total 973 11 301 11 14 13 15 3 0 605 المجموع

Average   81   1   25   1   1   1   1 0 0   50 المعدل
Source:  Ministry of Transport, 1999. Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 13:  اعداد المركبات في باقي الضفة الغربية حسب شهر التسجيل للمرة االولى ونوع الوقود، 1998
Table 13:  Road Vehicles in the Remaining West Bank by First Month of Registration and Type of Fuel, 1998

Month المجموع بال وقود  ديزل بنزين الشهر

(مقطورات ونصف مقطورات)

Total Without Fuel Diesel Gasoline

(Trailers & Semi-Trailers)

January    292    1    203      88 كانون ثاني

February    335    0    233    102 شباط

March    392    5    261    126 آذار

April    305    3    209      93 نيسان

May    352    1    257      94 أيار

June    415    4    295    116 حزيران

July    451    6    310    135 تموز

August    464    3    316    145 آب

September    485    1    374    110 أيلول

October    433    0    327    106 تشرين أول

November    585    4    445    136 تشرين ثاني

December    700    5    584    111 كانون أول

Total 5,209 33 3,814 1,362 المجموع

Average    434    3    318    114 المعدل

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 14:  اعداد المركبات المسجلة للمرة االولى في باقي الضفة الغربية حسب المحافظة ونوع المركبة، 1998
Table 14:  New Registered Road Vehicles in the Remaining West Bank by Governorate and Type of Vehicle, 1998

Governorate المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات  مقطورات باصات باصات دراجات  دراجات نارية  سيارات أجرة سيارات المحافظة
اخرى تجارية زراعية ونصف مقطورات عمومية خصوصية نارية صغيرة "تاكسي"  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Public Private Motorcycles Moped Taxis Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers Buses Buses Cars

Jenin & Tubas   313    1    164   21 0   4   0 0 0 0      17    106 جنين وطوباس

Tulkarm   182    0      72    3 0   5   0 1 0 0      13      88 طولكرم

Nablus & Salfit 1,379    0    211    7 0   5 31 1 0 0    850    274 نابلس وسلفيت

Qalqiliya      94    1      50    2 0   5   0 0 0 0        1      35 قلقيلية

Ramallah & Al-Bireh 2,223    6    386   11 0 10 25 3 0 0 1,033    749 رام اهللا والبيرة

Jericho      51    0      16    1 0   1   5 0 0 0        1      27 أريحا

Bethlehem   329    7    146    2 0   1   0 0 0 0        0    173 بيت لحم

Hebron   638    1    330   11 0   2   0 0 0 0      96    198 الخليل

Remaining West Bank 5,209 16 1,375 58 0 33 61 5 0 0 2,011 1,650  باقي الضفة الغربية

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 15:  اعداد المركبات المسجلة للمرة االولى في قطاع غزة حسب المنطقة ونوع المركبة، 1998
Table 15:  New Registered Road Vehicles in Gaza Strip by Area and Type of Vehicle, 1998

Area المجموع مركبات شاحنات وسيارات جرارات جرارات زراعية مقطورات باصات دراجات نارية سيارات أجرة سيارات المنطقة
اخرى تجارية ونصف مقطورات ودراجات نارية صغيرة "تاكسي"  خاصة

Total Other Trucks and Road Agricultural Trailers and Buses Motorcycles Taxis Private

Vehicles Commercial Cars Tractors Tractors Semi-Trailers and Moped Cars

Northern Area1 901 11 275 11 14 13 15 3 0 559 المنطقة الشمالية1

Southern Area2   72   0   26   0   0   0   0 0 0   46 المنطقة الجنوبية2

Gaza Strip 973 11 301 11 14 13 15 3 0 605  قطاع غزة

1Northern Area includes both Gaza, and Gaza North governorates. 1تشمل المنطقة الشمالية محافظتي غزة وشمال غزة.

2Southern Area includes Deir Al-Balah, Khan Yunis, and Rafah governorates. .ƞوخانيونس ورف ƞ2تشمل المنطقة الجنوبية محافظات دير البل

Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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Vehicle Type باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قطاع غزة باقي الضفة الغربية نوع المركبة
Remaining West Bank and Gaza Strip Gaza Strip Remaining West Bank

Private Cars 37.97  33.91  40.56 سيارات خاصة

Taxis  1.78    1.10    2.20 سيارات أجرة (تاكسي)

Motorcycles and Moped  0.12    0.20    0.07 دراجات نارية ودراجات نارية صغيرة

Buses  0.31    0.14    0.42 باصات

Trailers and Semi-Trailers  0.22    0.20    0.23 مقطورات ونصف مقطورات

Agricultural Tractors  1.37    0.96    1.63 جرارات زراعية

Road Tractors  0.12    0.21    0.07 جرارات

Trucks and Commercial Cars  9.25    7.27  10.50 شاحنات وسيارات تجارية

Other Vehicles  0.11    0.13    0.10 مركبات اخرى

All Types 51.25 44.11 55.79 جميع االنواع

Source:  Direct calculation from the Ministry of Transport raw Data,  المصدر:  حساب مباشر من البيانات الخام لوزارة النقل والمواصالت
using the data of the Population, Housing, and Establishment Census, 1997 واالستناد الى بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشƇت، 1997
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جدول 16:  كثافة المركبات لكل 1000 نسمة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع المركبة والمنطقة، 1998
Table 16:  Rate of Motorization Per 1000 Capita in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Type of Vehicle and Region, 1998



جدول 17:  مدارس تعليم قيادة السيارات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998
Table 17:  Driving Schools in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Selected Variables, 1998

Governorate عدد المركبات عدد المدربين عدد المدارس المحافظة
Number of  Vehicles Number of Trainers Number of  Driving Schools

Jenin & Tubas    41    25     9 جنين وطوباس
Tulkarm    21    17    12 طولكرم
Qalqiliya    10     3     3 قلقيلية
Nablus & Salfit    77    63    27 نابلس وسلفيت
Ramallah & Al-Bireh    72    82    19 رام اهللا والبيرة
Jericho    17    13     4 اريحا
Bethlehem    73    82    19 بيت لحم
Hebron    47    73    17 الخليل
Remaining West Bank   358   358 110 باقي الضفة الغربية
Gaza North     3     8     2 شمال غزة 
Gaza    83    93    26 غزة
Deir El-Balah     4     4     2 دير البلح
Khan Yunis    26    26     8 خانيونس
Rafah    14    12     5 رفح
Gaza Strip   130   130   43 قطاع غزة
Total   488   130 153 المجموع
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 18:  شركات الباصات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998
Table 18:  Buss Companies in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Selected Variables, 1998

Governorate عدد الباصات عدد شركات الباصات المحافظة
Number of Buses Number of Buses Companies

Jenin    80 15 جنين 
Tubas    15   5 طوباس
Tulkarm    58   3 طولكرم 
Nablus   111 15 نابلس
Qalqiliya    11   1 قلقيلية
Salfit      5   1 سلفيت
Ramallah & Al-Bireh   125 19 رام اهللا والبيرة
Jericho    34   4 اريحا
Bethlehem   111 11 بيت لحم
Hebron   172 17 الخليل
Remaining West Bank 722 91 باقي الضفة الغربية
North Gaza      0   0 شمال غزة 
Gaza   53   2 غزة
Deir Al-Balah      0   0 دير البلح
Khan Yunis      0   0 خانيونس
Rafah      0   0 رفح
Gaza Strip   53   2 قطاع غزة
Total 775 93 المجموع
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 19:  مكاتب تأجير السيارات في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998
Table 19:  Rent a Car Offices in  the Remaining West bank and Gaza Strip by Selected Variables, 1998

Governorate عدد السيارات عدد مكاتب تأجير السيارات المحافظة
Number of Cars Number of Rent a Car Offices

Jenin    22   2 جنين 
Tubas      0   0 طوباس
Tulkarm      8   2 طولكرم 
Nablus    62   3 نابلس
Qalqiliya    19   1 قلقيلية
Salfit    10   1 سلفيت
Ramallah & Al-Bireh   282 11 رام اهللا والبيرة
Jericho    10   1 اريحا
Bethlehem  100   5 بيت لحم
Hebron    71   5 الخليل
Remaining West Bank 584 31 باقي الضفة الغربية
North Gaza      0   0 شمال غزة 
Gaza 115   5 غزة
Deir Al-Balah      0   0 دير البلح
Khan Yunis      0   0 خانيونس
Rafah      0   0 رفح
Gaza Strip 115   5 قطاع غزة
Total 699 36 المجموع
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 20:  مكاتب التكسيات الخاصة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998
Table 20:  Taxis Offices in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Selected Variables, 1998

Governorate عدد سيارات االجرة العاملة عدد مكاتب التكسيات  المحافظة
Number of  Working Taxis Number of Taxis Offices

Jenin      95      8 جنين 
Tubas        0      0 طوباس
Tulkarm    139    12 طولكرم 
Nablus    452    19 نابلس
Qalqiliya      17      2 قلقيلية
Salfit        0      0 سلفيت
Ramallah & Al-Bireh    109    21 رام اهللا والبيرة
Jericho      57      3 اريحا
Bethlehem      84      8 بيت لحم
Hebron    380    21 الخليل
Remaining West Bank 1,333    94 باقي الضفة الغربية
North Gaza      30      6 شمال غزة 
Gaza    215    39 غزة
Deir Al-Balah      50    11 دير البلح
Khan Yunis      83    17 خانيونس
Rafah      72    12 رفح
Gaza Strip    450    85 قطاع غزة
Total 1,783 179 المجموع
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.

74



1998 ،ƚجدول 21:  اعداد الكراجات المرخصة في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب المحافظة ونوع الكرا
Table 21:  Licensed Garages in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Governorate and Type of Garage, 1998

Governorate المجموع بيع اجزاء وتوابع  صيانة واصالح بيع المركبات  المحافظة
المركبات ذات المحركات المركبات ذات المحركات ذات المحركات

Total Spare part Motor vehicle Motor vehicle 

Stores repair workshops trading shops

Jenin & Tubas    183    35    133    15 جنين وطوباس
Tulkarm    211    22    184      5 طولكرم
Qalqiliya    103    37      64      2 قلقيلية
Nablus & Salfit    448    85    346    17 نابلس وسلفيت
Ramallah & Al-Bireh    267    63    177    27 رام اهللا والبيرة
Jericho      31      5      25      1 أريحا
Bethlehem    154    28    120      6 بيت لحم

Hebron    183    46    126    11 الخليل

Remaining West Bank 1,580 321 1,175   84 باقي الضفة الغربية

North Gaza    105    12      82    11 شمال غزة 
Gaza    915 310    491 114 غزة
Deir Al-Balah      42    11      31      0 دير البلح
Khan Yunis    107    26      72      9 خانيونس
Rafah      43    12      31      0 رفح
Gaza Strip 1,212 371    707 134 قطاع غزة
Total 2,792 692 1,882 218 المجموع
Source:  Ministry of Transport, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة النقل والمواصالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 22:  الرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998-1997
Table 22:  Regular Flights of the Palestinian Airlines by Selected Variables, 1997-1998

Year عدد المقاعد المتوفرة عدد المسافرين عدد الرحالت السنة

Number of  Available Seats Number of Passengers Number of Flights

1997(1)   8,832   6,834 184 (1)1997

1998 21,456 14,726 447 1998

1Starting from July, where the first regular flight of the Palestinian Airlines took off. 1بدءا من تموز وهو الشهر الذي انطلقت فيه اول رحلة منتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية.

Source:  Palestinian Airlines, 1999.  Unpublished data; Üالمصدر:  الخطوط الجوية الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة

Palestinian Central Bureau of Statistics, 1998.  Transportation and Communication Statistics  in دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في

the West Bank and Gaza Strip. Current Status Report Series (No.8). Ramallah-Palestine. الضفة الغربية وقطاع غزة. سلسلة تقارير الوضع الراهن (رقم 8). رام اهللا-فلسطين.
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جدول 23:  الرحالت المنتظمة للخطوط الجوية الفلسطينية حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998
Table 23:  Regular Flights of the Palestinian Airlines by Selected Variables, 1998

Month عدد المقاعد المتوفرة عدد المسافرين عدد الرحالت الشهر

Number of  Available Seats Number of Passengers Number of Flights

January    1,344      858    28 كانون ثاني

February    1,728      962    36 شباط

March    1,488      838    31 آذار

April    1,344      709    28 نيسان

May    1,152      717    24 أيار

June    1,728    1,228    36 حزيران

July    2,976    2,642    62 تموز

August    3,552    2,656    74 آب

September    2,304    1,874    48 أيلول

October    2,016    1,350    42 تشرين أول

November    1,728      834    36 تشرين ثاني

December1        96        58      2 كانون أول1

Total 21,456 14,726 447 المجموع

Average   1,788   1,227   37 المعدل
1Gaza International Airport was opened at the end of November, 1998. 1افتتƞ مطار غزة الدولي في نهاية تشرين ثاني، 1998.

Source:  Palestinian Airlines, 1999.  Unpublished data. المصدر:  الخطوط الجوية الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 24:  الرحالت الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار غزة الدولي حسب بعƭ المؤشرات المختارة، كانون اول1 1998
Table 24:  Departure and Arrival Flights from Gaza International Airport by Selected Variables, December1 1998

Flight Type عدد المقاعد المتوفرة عدد المسافرين عدد الرحالت نوع الرحلة

Number of Available Seats Number of Passengers Number of Flights

Regular منتظمة

Departure   1,630   1,048   29 مغادرة 

Arrival   1,630      756   29 قادمة

Total 3,260 1,804 58 المجموع

Irregular غير منتظمة

Departure      526      416 11 مغادرة 

Arrival      526        61 11 قادمة

Total 1,052    477 22 المجموع
1The airport started working at the beginning of December, 1998. 1بدأ المطار بالعمل في بداية كانون اول، 1998.

Source:  Civil Aviation Authority, 1999.  Unpublished data. المصدر:  سلطة الطيران المدني، 1999.  بيانات غير منشورة.
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Month المجموع بريد سريع  الشهر

Total معفاة  باجر خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية Express 

Free Paid Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Mail

January   282,470      359    2    74    103    38    30    1,960    2,369     11,740   2,186     61,782     201,322    505 كانون ثاني
February   275,514      297    8    35    145    28    46    2,106    5,049     14,944   3,980     55,670     192,932    274 شباط
March   162,900      221    2    43    168    35    29    2,008    5,186     12,350   5,291     53,420      83,680    467 آذار
April   185,055      167    3    67    179    39    22    2,576    1,194     12,135   5,400     42,373     120,504    396 نيسان
May   131,091      339    2    36    165    36    33    1,695    2,968     12,022   6,653     42,785      64,015    342 أيار
June   229,529      217    0    32    236    47    22    3,188    6,065     13,005   4,822     57,962     143,528    405 حزيران
July   182,071      245    1    25    237    36    22    1,877    2,695     13,669   6,854     53,042     102,998    370 تموز
August   269,727      179    3    39    155    35    46    1,449    2,290     16,627   6,437     55,685     186,434    348 آب
September   132,165      434   38    67    269    50    28    1,278    2,546     13,322   6,005     43,930      63,849    349 أيلول
October   239,869      333    0    37    182    44    30    1,579    1,845     16,601   5,255     50,632     163,012    319 تشرين أول
November   118,749      373    5    17      72    38    23    1,484    2,735     11,010   4,234     36,215      62,068    475 تشرين ثاني
December   290,955      615    1    64    128    39    16    1,714    2,675     19,011   7,074     98,863     160,273    482 كانون أول
Total 2,500,095   3,779 65 536 2,039 465 347 22,914 37,617 166,436 64,191 652,359 1,544,615 4,732 المجموع
Average   208,341     315   5   45   170   39   29   1,910   3,135   13,870   5,349   54,363   128,718    394 المعدل
Source:  Ministry of Post and Telecommunications, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة البريد واالتصاالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 25:  البريد الوارد الى باقي الضفة الغربية حسب الشهر ونوع البريد، 1998
Table 25:  Mail to the Remaining West Bank by Month and Type of Mail, 1998

رسائل مسجلة  مطبوعات طرودرسائل عادية

Regular Letters

رزم صغيرة

Small Packets Telegrams Parcels Registered Letters Printed Matters

البرقيات



Month المجموع رزم صغيرة بريد سريع  الشهر

Total Small خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية خارجية داخلية Express 

Packets Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Abroad Inland Mail

January    109,453     3    15      66    28    0      861    1,948    855      920    27,647   77,110    0 كانون ثاني
February      97,091     7    15    182    99    1      926    2,878 1,698   1,045    31,087   59,145    8 شباط
March    100,773   11    13    140    39   39   1,010    3,452    765   1,154    43,172   50,954   24 آذار
April      69,895     4      7    186    24   22      568    1,722    488      834    22,642   43,394    4 نيسان
May      61,403     5    27    213    44    2   1,014    2,152    412   1,455    20,087   35,992    0 أيار
June      88,005   13    11    286    41    1      924    1,768    540   1,730    25,474   57,196   21 حزيران
February      94,066     2    17    318    82    1      728    1,801 1,214   1,865    17,320   70,718    0 تموز
August    114,563     9      9    406    46    4      783    1,855    972   1,228    22,462   86,789    0 آب
September      69,236   33      7    288    57    0      900    2,140    729      990    21,905   42,170   17 أيلول
October      74,456   58      8    236    44    0      912    1,677    643      714    20,178   49,986    0 تشرين أول
November      73,859   34      3    126    17    0      576    1,988    710      878    35,254   34,273    0 تشرين ثاني
December    178,494   85      8    228    26    1      936    2,131    742   1,714    94,577   78,044    2 كانون أول
Total 1,131,294 264 140 2,675 547 71 10,138 25,512 9,768 14,527 381,805 685,771 76 المجموع
Average      94,275   22   12   223   46   6      845   2,126    814   1,211   31,817   57,148   6 المعدل
Source: Ministry of Post and Telecommunications, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة البريد واالتصاالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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البرقيات
Telegrams

جدول 26:  البريد الصادر من باقي الضفة الغربية حسب الشهر ونوع البريد، 1998
Table 26:  Dispatched Mail from the Remaining West Bank by Month and Type of Mail, 1998

Regular Letters

مطبوعاترسائل عادية
Printed Matters

رسائل مسجلة 
Registered Letters

طرود
Parcels



Month المجموع رزم صغيرة Telegrams البرقيات Parcels طرود رسائل ومطبوعات مسجلة رسائل ومطبوعات عادية بريد سريع  الشهر

Total Small Packets خارجية داخلية خارجية داخلية Registered Letters & Regular Letters & Express Mail

Abroad Inland Abroad Inland Printed Matters Printed Matters

January   105,739      94      9    48    122      24    1,748     103,578    116 كانون ثاني
February   117,419        5    13    57    109      57    2,351     114,684    143 شباط
March      62,906      77    14    35    115      78    2,531      59,912    144 آذار
April      91,964    103    21    36    124      76    1,917      89,553    134 نيسان
May      60,955    112    22    46      74    101    2,125      58,297    178 أيار
June      94,183    185      7    33    125      76    3,973      89,633    151 حزيران
July      63,527    205    30    71    119      72    2,531      60,365    134 تموز
August     101,499    118    12    76    114    108    2,072      98,850    149 آب
September      62,465    106    16    57    121    100    2,537      59,397    131 أيلول
October      96,508    105    16    18    117    137    2,067      93,906    142 تشرين أول
November      61,129    106    51    38    162    105    2,848      57,680    139 تشرين ثاني
December     131,092    122    16    11    136      66    2,654     127,932    155 كانون أول
Total 1,049,386 1,338  227  526 1,438 1,000 29,354 1,013,787 1,716 المجموع
Average      87,449   112   19   44   120     83   2,446     84,482   143 المعدل
Source:  Ministry of Post and Telecommunications, 1999. Unpublished data. المصدر:  وزارة البريد واالتصاالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 27:  البريد الوارد الى قطاع غزة حسب الشهر ونوع البريد، 1998
Table 27:  Mail to Gaza Strip by Month and Type of Mail, 1998



Month المجموع رسائل ومطبوعات مسجلة  رسائل ومطبوعات عادية الشهر

Total Registered Letters & Printed Matters Regular Letters & Printed Matters

January   44,568   2,042     42,526 كانون ثاني
February 105,728   2,780   102,948 شباط
March   40,848   3,316     37,532 آذار
April   43,287   2,107     41,180 نيسان
May   26,477   2,315     24,162 أيار
June   65,264   4,028     61,236 حزيران
July   30,746   2,815     27,931 تموز
August   48,300   2,425     45,875 آب
September   41,305   3,338     37,967 أيلول
October   16,904   2,527     14,377 تشرين أول
November   32,632   3,272     29,360 تشرين ثاني
December   65,709   3,083     62,626 كانون أول
Total 561,768 34,048   527,720 المجموع
Average   46,814   2,837    43,977 المعدل
1There is no dispatched express mail parcel, telegrams and small packets services in Gaza Strip. 1ال تتوفر خدمة كل من البريد السريع والطرود والبرقيات والرزم الصغيرة الصادرة.

Source:  Ministry of Post and Telecommunications, 1999.  Unpublished data. المصدر:  وزارة البريد واالتصاالت، 1999.  بيانات غير منشورة.
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Table 28:  Dispatched Mail from Gaza Strip by Month and Type of Mail, 19981

جدول 28:  البريد الصادر من قطاع غزة حسب الشهر ونوع البريد، 11998



جدول 29:  أعداد خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب السنة والمنطقة، 1998-1996
Table 29:  Number of Main Telephone Lines in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Year and Region, 1996-1998 

Year باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قطاع  غزة باقي الضفة الغربية السنة 

Remaining West Bank and Gaza Strip Gaza Strip Remaining West Bank

1996 83,621 24,238   59,383 1996

1997 110,893 33,415   77,478 1997

1998 167,271 52,852 114,419 1998

Source:  Palestine Telecommunications Company, 1999.  Unpublished data; Üالمصدر:  شركة االتصاالت الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة

Palestinian Central Bureau of Statistics,1998. Transportation and Communication Statistics in دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية، 1998. إحصاءات النقل والمواصالت واالتصاالت في

the West Bank and Gaza Strip. Current Status Report Series (No.8). Ramallah-Palestine. الضفة الغربية وقطاع غزة. سلسلة تقارير الوضع الراهن (رقم 8). رام اهللا-فلسطين.
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جدول 30:  أعداد خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر والمنطقة، 1998
Table 30:  Number of Main Telephone Lines in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Month and Region, 1998 

Month باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قطاع  غزة باقي الضفة الغربية الشهر
Remaining West Bank and Gaza Strip Gaza Strip Remaining West Bank

January 114,156 34,531   79,625 آانون ثاني

February 119,401 36,191   83,210 شباط

March 123,732 38,122   85,610 آذار

April 127,089 39,224   87,865 نيسان

May 131,962 40,669   91,293 أيار

June 137,593 42,347   95,246 حزيران

February 144,228 45,289   98,939 تموز
August 148,718 47,093 101,625 آب
September 153,439 49,288 104,151 أيلول
October 158,386 50,838 107,548 تشرين أول
November 162,642 51,457 111,185 تشرين ثاني
December 167,271 52,852 114,419 كانون أول
Source:  Palestine Telecommunications Company, 1999.  Unpublished data. المصدر:  شركة االتصاالت الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة.
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جدول 31:  الطلب على خطوط الهواتف الرئيسية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر والمنطقة، 1998
Table 31:  Waiting List for Main Telephone Lines in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Month and Region, 1998 

Month باقي الضفة الغربية وقطاع غزة قطاع  غزة باقي الضفة الغربية الشهر
Remaining West Bank and Gaza Strip Gaza Strip Remaining West Bank

January 189,987 112,729 77,258 آانون ثاني

February 190,950 113,469 77,481 شباط

March 191,166 113,665 77,501 آذار

April 188,017 111,472 76,545 نيسان

May 187,595 111,793 75,802 أيار

June 185,477 110,418 75,059 حزيران

July 176,803 109,748 67,055 تموز
August 172,546 109,394 63,152 آب
September 170,346 108,866 61,480 أيلول
October 163,791 107,783 56,008 تشرين أول
November 158,527 107,580 50,947 تشرين ثاني
December 156,209 107,230 48,979 كانون أول
Source:  Palestine Telecommunications Company, 1999.  Unpublished data. المصدر:  شركة االتصاالت الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة.  85  



جدول 32:  اعداد المكالمات الهاتفية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر والمنطقة ونوع المكالمة، 1998
Table 32:  Number of Telephone Calls in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Month, Region and Type of Calls, 1998

 Month االجمالي الى القدس الى اسرائيل International Calls مكالمات دولية National Calls مكالمات وطنية Local Calls مكالمات محلية الشهر
Grand To Israel المجموع قطاع باقي الضفة المجموع قطاع باقي الضفة المجموع قطاع باقي الضفة
Total غزة الغربية غزة الغربية غزة الغربية

Total Gaza Strip Remaining Total Gaza Strip Remaining Total Gaza Strip Remaining

 West Bank  West Bank  West Bank

January   16,628,549      764,545     1,025,479   506,818      129,654      377,164   2,888,043      1,108,273      1,779,770 11,443,664     3,514,739      7,928,925 كانون ثاني
February   16,380,656      757,959     1,013,431   441,941      111,456      330,485   2,776,351      1,083,761      1,692,590   11,390,974     3,373,532      8,017,442 شباط
March   18,189,840      820,359     1,099,852   581,322      148,822      432,500   2,963,725      1,140,175      1,823,550 12,724,582     3,590,479      9,134,103 آذار
April   18,031,412      761,465     1,015,009   479,122      125,258      353,864   3,020,075      1,189,539      1,830,536   12,755,741     3,970,766      8,784,975 نيسان
May   20,861,532      863,185     1,154,769   561,248      143,116      418,132   3,462,245      1,350,693      2,111,552 14,820,085     4,605,399   10,214,686 أيار
June   20,811,949      829,015     1,107,470   696,814      193,668      503,146   3,423,410      1,324,758      2,098,652   14,755,240     4,444,523   10,310,717 حزيران
July   22,621,732      934,926     1,142,688   792,708      202,299      590,409   3,761,216      1,507,729      2,253,487 15,990,194     4,974,914   11,015,280 تموز
August   24,817,057 #########     1,267,155   750,931      200,233      550,698   4,371,345      1,838,124      2,533,221   17,390,862     5,744,036   11,646,826 آب
September   17,698,862      724,935     886,032   634,912      169,833      465,079   3,202,997      1,197,350      2,005,647 12,249,986     3,812,097      8,437,889 أيلول
October   22,055,773      919,364     1,123,667   633,187      160,140      473,047   4,265,655      1,822,456      2,443,199   15,113,900     5,219,766      9,894,134 تشرين أول
November   18,596,223      698,131     853,272   655,342      164,682      490,660   3,422,565      1,186,521      2,236,044 12,966,913     3,950,195      9,016,718 تشرين ثاني
December   21,024,089      793,342     969,640   674,948      186,838      488,110   4,234,400      1,754,773      2,479,627   14,351,759     4,592,371      9,759,388 كانون أول
Total 237,717,674 9,903,990 12,658,464 7,409,293 1,935,999 5,473,294 41,792,027 16,504,152 25,287,875 165,953,900 51,792,817 114,161,083 المجموع
Average   19,809,806   825,333   1,054,872   617,441   161,333   456,108   3,482,669   1,375,346   2,107,323   13,829,492   4,316,068   9,513,424 المعدل
Source:  Palestine Telecommunications Company, 1999.  Unpublished data; Üالمصدر:  شركة االتصاالت الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة
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جدول 33:  مدة المكالمات بالدقائق في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حسب الشهر والمنطقة ونوع المكالمة، 1998
Table 33:  Length of Calls in Minutes in the Remaining West Bank and Gaza Strip by Month, Region and Type of Calls, 1998

Month االجمالي الى القدس الى اسرائيل International Calls مكالمات دولية National Calls مكالمات وطنية Local Calls مكالمات محلية الشهر
Grand To Jerusalem To Israel المجموع قطاع باقي الضفة المجموع قطاع باقي الضفة المجموع قطاع باقي الضفة
Total غزة الغربية غزة الغربية غزة الغربية

Total Gaza Strip Remaining Total Gaza Strip Remaining Total Gaza Strip Remaining

 West Bank  West Bank  West Bank

January 38,791,401 2,559,691   3,472,041   2,054,919 540,322   1,514,597   7,839,553   3,155,943   4,683,610 22,865,197   8,152,508   14,712,689 كانون ثاني
February 38,694,256 2,567,024   3,473,139   1,763,174 454,596   1,308,578   7,700,718   3,132,505   4,568,213 23,190,201   7,874,487   15,315,714 شباط
March 42,503,891 2,716,001   3,693,636   2,317,045 611,382   1,705,663   8,227,429   3,365,251   4,862,178 25,549,780   8,324,420   17,225,360 آذار
April 42,675,853 2,269,325   3,057,156   1,874,733 500,316   1,374,417   8,719,089   3,646,427   5,072,662 26,755,550   9,569,574   17,185,976 نيسان
May 49,697,483 2,542,840   3,415,693   2,179,649 556,149   1,623,500   10,192,912   4,376,085   5,816,827 31,366,389   11,177,324   20,189,065 أيار
June 49,144,861 2,429,270   3,260,184   2,604,168 634,915   1,969,253   10,055,289   4,288,924   5,766,365 30,795,950   10,833,258   19,962,692 حزيران
July 52,836,875 2,644,306   3,231,929   2,990,029 779,324   2,210,705   10,800,472   4,717,684   6,082,788 33,170,139   11,920,592   21,249,547 تموز
August 59,880,302 2,971,726   3,632,109   2,864,067 763,510   2,100,557   12,746,469   5,695,815   7,050,654 37,665,931   14,274,959   23,390,972 آب
September 44,075,910 2,158,537   2,638,211   2,562,295 675,364   1,886,931   9,339,778   3,810,669   5,529,109 27,377,089   9,922,199   17,454,890 أيلول
October 54,646,125 2,645,881   3,233,855   2,555,718 624,468   1,931,250   12,313,168   5,640,963   6,672,205 33,897,503   13,422,187   20,475,316 تشرين أول
November 46,381,213 2,124,824   2,597,008   2,690,213 667,478   2,022,735   9,909,982   3,699,287   6,210,695 29,059,186   10,532,445   18,526,741 تشرين ثاني
December 52,223,858 2,313,023   2,827,028   2,796,371 755,841   2,040,530   12,165,892   5,475,507   6,690,385 32,121,544   12,062,442   20,059,102 كانون أول
Total 571,552,028 29,942,448 38,531,989 29,252,381 7,563,665 21,688,716 120,010,751 51,005,060 69,005,691 353,814,459 128,066,395 225,748,064 المجموع
Average 47,629,336 2,495,204 3,210,999 2,437,698 630,305 1,807,393 10,000,896 4,250,422 5,750,474 29,484,538 10,672,200 18,812,339 المعدل
Source:  Palestine Telecommunications Company, 1999.  Unpublished data; Üالمصدر:   شركة االتصاالت الفلسطينية، 1999.  بيانات غير منشورة
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جدول 34:  خدمة االنترنت المقدمة في االراضي الفلسطينية حسب بعƭ المؤشرات المختارة، 1998

Table 34:  Internet Service in the Palestinian Territory by Selected Variables, 1998

Variableالعددالمؤشر

 Number

9Companies providing the service       شركات تقديم الخدمة

:Employees in the companies by sexالعاملون في شركات تقديم الخدمة حسب الجنس:

70Male     ذكور

11Female     اناث

81Total     المجموع

:Subscribers by Type of Serviceالمشتركون حسب نوع الخدمة:

 8,199Internetانترنت

 109E-mail only   البريد االلكتروني فقط

8,308Totalالمجموع

.Source:  Internet Providing Companies, 1999المصدر:  شركات تقديم خدمة االنترنت، 1999
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Preface 

 
 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) is pleased to introduce the annual 
report 1998 as the first 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

October, 1999  Hasan Abu-Libdeh, Ph.D. 
President 
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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 first 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 1998, 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 work-days.  
Wages received in different currencies are converted into New 
Israeli Sheikles according to the exchange rate in the survey month. 
 

Household 
Expenditure: 

Includes the following: 
 

1.  Cash spent on purchase of goods and services for living 
purposes. 

 
2. The value of goods and services payments or part of payments 

received from the employer. 
 
 

 Cash expenditure spent on taxes (non-commercial or non-
industrial), gifts, contributions, interests on debts and other 

non-consumption items. 
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Household 
Consumption: 

Includes the following: 
1. Cash spent on purchase of goods and services for living 

purposes. 
2. The value of goods and service payments or part of payments 

received from the employer. 
3. Own-produced goods and food, including consumed quantities 

during the recording period. 
4. Estimated rent value of the dwelling. 

 
Level of Living: Food Consumption divided by total consumption. This indicator is 

based on the following assumptions: 
The Level of Living is identified by the proportion of consumption 
on food out of the total consumption (Angles Law of Poverty). 
It is distributed into three categories: 

1.  Better-off: “Food Consumption to Total Consumption less than 
30%. 

2. Middle category: “food Consumption to Total Consumption 
between 30-44%. 

3. Worse-off: “Food Consumption to Total Consumption between 
45-100%. 

 
Expenditure on (Use 
of) Personal 
Transportation 
Means: 

This covers expenditures on personal transport equipment. These 
expenditures include: tubes, spare parts of batteries, repair charges, 
gasoline, diesel, engine oil, other oils, car lubrication, parking fees, 
car cleaning fees, car insurance fees, car registration fees, car 
driving lessons fees, car transformation fees, others. 
 

Fees of 
Transportation and 
Communication: 

This expenditure includes: Bus fares (excluding school bus), taxi 
fares (public transport), call on taxi fares, rent a car without driver 
fares, other transport means (specify), postal services fares, 
telephone, telex–fax, others. 
 

Expenditure on 
Purchase of Personal 
Transportation 
Means: 
 

This covers payments on buying personal means of transport 
classified as:  vehicles (car, van), motorcycle, bicycle, others. 
 

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. 
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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).  
 

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 
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available to the general public. 
 

Irregular Flights: All the flights for remuneration other than those reported under 
regular flights. 
 

Number of 
Passengers in a 
Flight: 
 

All passengers, excluding airplane staff and suckling children (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 minimum weight of the printed matter is 
2 kg, it is also allowable to reach 5 kg when the printed matter does 
not accept division. 
 

Registered Letter: A letter to which extra fees are 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. 
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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 
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 1998.  The average monthly working days in 
this sector were 24 days, and this is slightly higher than that of the total economic sectors (23 days).  
 
The daily median wage of working days in this sector was 57.7 NIS (US $15.2) and this was the 
same as in other economic sectors (Table 1).  
 
The results show that the average household expenditure in this sector formed 10.1% of the total 
expenditure in 1998.  It was slightly higher in the WB than in GS, with percentage of 10.6% and 
9.0% respectively (Table 2). Figure 1 shows the percentage of household expenditure on 
transportation and communication in GS and the districts of the WB.  
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Fig. 1: Percentage of Household Expenditure on Transportation and Communication 
by Place of Residence, 1998  
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It should be noticed that the household expenditure on this sector is directly proportional to the level 
of living. In other words, as the level of living increases, the percentage of expenditure increases.  
Moreover, as the number of household persons increases, the probability of having a private vehicle 
increases (excluding households of more than 9 persons).  23.5% of the households in which the 
head of the household is male, owns one or more private vehicles, but this decreases to 5.0% when 
the head of the household is female (Table 3). 
 
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.  
 
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 3,804 km (262 Km of them were in Jerusalem) at the end of 1996, while 
data from the Ministry of Public Works (MOPW) shows that the total length of the road network in 
the RWBGS was 2,495 km at the end of 1998 (Table 4). 
 
The variation in data and the statistical percentages from source to source is attributed to the 
methodology of measurement. Data taken from PALGRIC includes bypass roads, while data of 
MOPW and the Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC) does not. Figures 2 
and 3 show the length of road network by source and type of road. 
 

Fig. 2: Road Network Length in Kilometers in the WB by Source and Road Type 
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It is worth noting that provided data varies in its geographical coverage. For example, the 
administrative records of MOPIC do not provide data about the road network in GS. 
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Fig. 3: Road Network Length in Kilometers in GS by Source and Road Type 
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3.2.2 Vehicles: 
 

The total number of licensed vehicles in the RWBGS in 1998 was 140,212, distributed as 66.6% in 
the RWB, and 33.4% in GS. 

 
The percentage distribution of licensed 
vehicles in the RWBGS in 1998 shows 
that the majority were private cars 
(74.1%), and this percentage was 
72.7% in the RWB, and 76.9% in GS. 
On the other hand, the percentage of 
trucks and commercial cars was 18.0% 
in the RWBGS, and this percentage 
was 18.8% in the RWB compared to 
16.5% in GS. Taxis formed 3.5% of the 
total vehicles in the RWBGS, and this 
percentage was higher in the RWB 
than that in GS 3.9% 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 2.2% in 
GS (Fig. 4 and Tables 8 & 9). 

Fig. 4: Percentage Distribution of Vehicles in the RWBGS   
by Type, 1998 

 

 
 

Concerning the number of licensed vehicles 
in the RWB, there was 80.1% of the 
vehicles which use gasoline.  On the other 
hand 19.5% of the vehicles use diesel.  The 
remaining percentage (0.4%) was classified 
as other, including non-motorized vehicles 
(trailers & semi-trailers) and vehicles with 
non stated fuel Fig. 5 & Table 10. 
 

Fig. 5:  Percentage Distribution of Vehicles in the 
RWB by Fuel Type, 1998 

 
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. 
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Regarding new registered road vehicles in the RWBGS in 1998, the monthly average of registered 
vehicles was approximately 515 vehicles, with 84.3% in RWB and 15.7% in GS. 
 

The percentage distribution of registered new 
vehicles in the RWB by type shows that the highest 
percentage was that of registered taxis (38.6%) 
followed by the private cars which was 31.7%. The 
percentage of trucks and commercial cars was 26.4%.  
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 3.3% (Fig. 6 & Table 
11). 
 

Fig. 6:  Percentage Distribution of New Registered 
Road Vehicles in the RWB  by Type, 1998 

 

In GS, the majority of new registered 
vehicles in 1998 were private cars and 
trucks/commercial vehicles, where they 
formed 62.2% and 30.9% respectively. 
While the remaining vehicles, which include 
taxis, motorcycles, buses, trailers & semi-
trailers, road tractors, and agricultural 
tractors, in addition to other vehicles formed 
6.9% (Fig. 7 & Table 12). 
  

Fig. 7:  Percentage Distribution of New Registered 
Vehicles in GS by Type of Vehicle, 1998 

 

On the other hand, the majority of new 
registered vehicles in the RWB in 1998 use 
diesel (73.2%), while 26.2% of the vehicles 
use gasoline, and the remaining (0.6%) were 
non-motor vehicles (Fig. 8 & Table 13). 

Fig. 8:  Percentage Distribution of New Registered 
Vehicles in the RWB by Type of Fuel, 1998 

 
 
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 51.3 vehicles per 1000 capita. The rate of 
private cars was 40.6 and 33.9 vehicle per 1000 capita in the RWB and GS respectively. While the 
rate of taxis was 2.2 in the RWB, and in GS it was 1.1 vehicle per 1000 capita (Table 16).  Figure 9 
illustrates the distribution of these rates in both RWB and GS. 
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Fig. 9:  Rate of Motorization per 1000 Capita in the RWBGS by Region and Type of Vehicle, 1998 
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3.2.3  Driving Schools: 
 
The total number of driving schools in the RWBGS was 153, of which 110 were in the RWB, and 
43 were in GS (Table 17). 
 
However, there was an increase in the number of driving schools in RWB compared with GS, 
however the average number of trainers per school was the same, 3.3 trainers. The average number 
of working vehicles per school was 3.3 and 3.0 in the RWB, and GS respectively. 
  
 3.2.4  Bus Companies: 
 
The total number of bus companies in the RWBGS was 93 companies at the end of 1998, and   the 
total number of working buses in these companies was 775.  There were only 2 companies in GS 
compared with 91 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 7.9 buses, while it was 26.5 in GS (Table 18). 
 
3.2.5  Rent a Car Offices: 
 
The total number of rent a car offices in the RWBGS was 36, out of which 31 were in the RWB, 
and 5 offices in GS.  The number of working taxis in these offices was 699, distributed as 584 in 
the RWB, and 115 in GS (Table 19). 

 
The percentage distribution of rent a car offices by governorate shows that the highest percentage 
was in Ramallah & Al-Bireh Governorate (35.5%), with the percent of working vehicles forming 
48.3% 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. 
 
3.2.6  Garages: 
 
This term locally describes vehicle repair workshops, spare part stores, and vehicle-trading shops. 
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The total number of licensed garages in the RWBGS was 2,792 garages at the end of 1998, with 
percentage of 56.6% in the RWB and 43.4% in GS respectively. 
 

The percentage distribution of licensed garages at the 
end of 1998 shows that the majority of garages were 
used for repair of motor vehicles (67.4%). This type 
of garages formed 74.4% in the RWB, and 58.3% in 
GS. On the other hand, 7.8% of garages were used 
for vehicles trading, and this percentage distributed 
as 5.3% in the RWB compared with 11.1% in GS. 
However 24.8% 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. 10 & Table 21).  

Fig. 10:  Percentage Distribution of Garages in 
the RWBGS by Type, 1998 

 

 
3.3  Air Transportation: 
 
The total number of departure and arrival flights from Gaza International Airport in December 1998 
(the first month of starting flights from Gaza International Airport) was 80 flights, out of which 58 
were regular flights with 1,804 passengers, and the total number of available seats in these flights 
was 3,260, with occupancy ratio of 55.3%.  The total number of irregular flights was 22 with 477 
passengers, and the total number of available seats was 1,052 with an occupancy ratio of 45.3% 
(Table 24). 
   
Regarding the regular flights of the Palestinian Airlines in 1998, the monthly average of flights was 
37.3, with an average number of 1,227 passengers. The average number of available seats was 
1,788, with an occupancy ratio of 68.6% (Table 23). 
 
During the same period, the maximum number of passengers was 2,656 who were carried in 74 flights, and this was in 
August 1998 with an occupancy ratio of 74.8%. 
 
Figure (11) presents the regular flights of the Palestinian Airlines taking off from Al-Arish Airport (Egypt), which was 
used due to the delay in signing the protocol of Gaza International Airport.  The table shows that there is a great 
decrease in the number of passengers in December 1998, mainly due to switching flights from Al-Arish Airport to Gaza 
International Airport after opening it at the end of November 1998. 
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Fig. 11:  Number of Passengers and Number of Available Seats in Regular Flights of the Palestinian Airlines by 
Month, 1998 
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3.4  The Post: 
 
Mail Received in the RWB consisted of 2,500,095 postal materials in 1998, with a monthly average of 208,341 pieces. 
 
The percentage distribution of these materials shows that the majority were regular letters, where they formed 87.9%.  
The percentage of printed matters was 9.2%, while the percentage of registered letters was 2.4%, and the remaining 
percentage (0.5%) covered express mail, parcels, telegrams, and small packets (Fig. 12 & Table 25).   
 
The maximum number of postal materials was in December, where there were 290,955 postal materials, and the 
minimum number of these materials was in May, where there was 131,091 pieces. 
 
Fig. 12:  Percentage Distribution of Mail to the RWB, 1998 

 
 
Regarding dispatched mail from the RWB in 1998, there were 1,131,294 postal materials, with a 
monthly average of 94,275 pieces. 
 
The fact that telephone bills are considered as regular letters made them a majority of postal 
materials (94.4%).  The percentage of registered mail was 3.2%, and that of printed matters formed 
2.1%, while the remaining (0.3%) was classified as other postal materials which contain express 
mail, parcels, telegrams, and small packets. 
 
The maximum number of these materials was in December 1998, where there were 178,494 pieces, 
and the minimum value of these materials (61,403) was in May (Table 26).  Fig. 13 illustrates the 
percentage distribution of material dispatched from the RWB. 
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     Fig. 13:  Percentage Distribution of Dispatched 
                   Mail from the RWB, 1998 

 
 
The total number of postal materials received in GS was 1,049,386 in 1998, with a monthly average 
of 87,449. Regular letters and regular printed matters formed 96.6% of the total materials.  This was 
due to the consideration of telephone bills as regular letters.  Registered letters and registered 
printed matters formed only 2.8%, while the rest (remaining postal materials which contain express 
mail, parcels, telegrams, and small packets) formed only 0.6% (Fig. 14). 
 
                                               Fig. 14:  Percentage Distribution of Mail to GS, 1998 

 
 
The maximum number of these materials was 131,092 and this was in December, while the 
minimum number was 60,955 and this was in May (Table 27). 
 
The dispatched mail from GS in the same year was 561,768 postal materials, averaging 46,814 
pieces per month.  
 
The maximum number of these materials was in February (105,728), while the minimum number 
was in May (26,477). 
 
The percentage distribution of dispatched mail shows that regular letters together with printed 
matters form 93.9%, while both registered letters and printed matters form only 6.1%    (Table 28). 
  
It is worth mentioning that there is no data available in GS regarding dispatched express mail, 
parcels, telegrams, and small packets. 
 
3.5  Telecommunications: 
 
The total number of main telephone lines in the RWBGS at the end of 1998 was 167,271 lines with 
a growth rate of 50.8% compared with the previous year, where the monthly average increase of 
these lines was of 4,426 lines during 1998 (Fig. 15 and Tables 29 & 30). This resulted in the 
reduction of the waiting list of requests from 189,987 in January, 1998 to 156,209 at the end of 
1998, with a rate of 2,815 requests per month (Table 31). 
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Fig. 15:  Number of Main Telephone Lines in the RWBGS by Month, 1998 (in thousands) 
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The monthly average number of telephone calls in the RWBGS was 19,809,806 in 1998. The 
percentage distribution of number of calls shows that local calls (using the same switchboard in the 
same country) formed 69.8% of the total calls, while it was 68.8% in the RWB and 31.2% in GS.  
National calls (using two switchboards in the same country, excluding calls to those parts of 
Jerusalem annexed by Israel in 1967) formed 17.6%, This percentage was 60.5% in the RWB and 
39.5% in GS.  International calls formed 3.1%, where this percentage was 73.9% in the RWB, and 
26.1% 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 5.3% and 4.2% respectively out of the total 
calls. 
 

Fig. 16:  Percentage Distribution of Number of Calls in the RWBGS, 1998 

 
 
It is worth mentioning that the maximum number of calls was in August, where there were 
24,817,057 calls, which equivalent to 10.4% of total calls (Table 32).  Figure 16 shows the 
percentage distribution of telephone calls in the RWBGS. 
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Fig. 17:  Number of Calls in the RWBGS by Type and Month, 1998 (in millions) 
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In respect to the total length of telephone calls, the monthly average was 47,629,336 minutes in 
1998 distributed as follows: 61.9% for local calls, 21.0% for national calls (using two switchboards 
in the same country, excluding calls to those parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967), 5.1% 
for international calls, 6.8% for calls to Israel and 5.2% for calls to Jerusalem (those parts of 
Jerusalem annexed by Israel in 1967 and West-Jerusalem) Fig. 18 & Table 33. 
 

Fig. 18:  Percentage Distribution of Calls Length by Type, 1998 

 
Regarding Internet service in the Palestinian Territory, the number of companies providing this 
service was 9 companies at the end of 1998.  The number of employees in these companies was 81, 
mostly male employees (86.4%).  
 
The number of subscribed persons to the Internet services in the Palestinian Territory at the end of 
1998 was 8,308 subscribers, with only 109 subscribers restricted to the electronic mail service 
(Table 34). 
    
 
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 
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sector in the Palestinian Territory, it is noticed that this report mainly covers the main indicators 
related to transportation and communication during 1998, with only a few indicators from past 
years.    
 
The majority of data does not provide information about Jerusalem, except data on labor force, 
household, 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 time of 
collecting the data of this report, thus, there is no data about cellular services in this report, while -at 
this stage- source of all mobiles used in the Palestinian Territory are Israeli companies. 

     
 
5. Data Quality: 
 
This section presents technical notes concerning the statistical quality of the data which should be 
taken into consideration. 
 

1. There is no uniform classification of road types at the time of preparing this report in 
addition to the variation in the methodology followed from one institution to another. 
Therefore there was a variation in the road network length from source to source.  The 
digital map obtained from satellite photography taken in 1994 is now being updated, but 
it still does not cover all the road network.  PALGRIC also used the community map 
while measuring length of roads.  MOPIC and MOPW data does not include bypass 
roads, while bypass roads constructed before 1994 are included in PALGRIC data. 
MOPIC data does not cover GS and MOPW data does not cover Jerusalem data. 

 
2. 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 some of the 
figures concerning bypass roads in this report are approximated by the concerned 
persons in the Arab Studies Society. 

 
3.  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.  

  
4.  The number of vehicles in GS by governorate and fuel type is not provided in this report. 

 
 

5.  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. 
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6.  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. 

 
7.  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. 

 
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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