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في االراضي  خارج المنشآت -مسح النقل ئجنتا

  2011 الفلسطينيه
  

  القطاعالعاملة ضمن هذا  المركباتفي عدد  انخفاض

 قطاعالعاملة ضمن  عدد المركباتتشير نتائج المسح إلى أن 

 بلغ 2011عام  الفلسطينية األراضيفي  النقل خارج المنشآت

 324و ،نقـل الركـاب  لمركبة  9,871 مركبة منها 10,195

، وقد شكلت المركبات العموميـة لنقـل   نقل البضائعل مركبة

 .مركبـات نقـل الركـاب   من إجمالي عدد % 92.3الركاب 

عـدد المركبـات بنسـبة     انخفـض  2010بالمقارنة مع عام 

6.9%.   
  

   القطاعفي هذا  العاملينعدد انخفاض في 

 10,821 النقل خـارج المنشـات   قطاعفي  العاملينبلغ عدد 

عدد العاملين بنسـبة   إجمالي انخفض وقد، 2011 عام عامال

   .2010عن العام % 6.2
  

  اإلنتاجارتفاع قيمة 
 مليـون  258.8بلغـت   قيمة اإلنتاج أن المسحأظهرت نتائج 

بنسـبة   2010حيث ارتفع عـن العـام    ،2011عام  دوالر

ساهمت مركبات نقل الركاب العموميـة بنسـبة    وقد ،7.2%

  .من هذه القيمة 91.6%
  

  القيمة المضافة  فاضانخ

بينت نتائج المسـح أن القيمـة المضـافة علـى مسـتوى      

خـالل   %2.9بنسـبة   انخفضـت  األراضي الفلسـطينية 

 108.7بلغـت   حيـث  ،2010 مقارنة بالعـام  2011عام 

مليـون   100.4منهـا   2011عـام   مليون دوالر أمريكي

مليـون دوالر   8.3دوالر أمريكي في الضـفة الغربيـة و  

المركبـات   وقـد سـاهمت   .غـزة  عأمريكي فـي قطـا  

  .من القيمة المضافة %91.1بنسبة  العمومية

  

 قيمة االستهالك الوسيط ارتفاع

أشارت النتائج إلى أن قيمـة االسـتهالك الوسـيط بلغـت     

ــي 150.1 ــون دوالر أمريك ــام  ملي ــاع 2011ع  بارتف

 141.7 بواقـع وقـد توزعـت    ،2010عن العام % 15.9

مليـون   8.4و مليون دوالر أمريكي في الضـفة الغربيـة  

مســاهمة بلغــت ودوالر أمريكــي فــي قطــاع غــزة، 

   .%91.9 المركبات العمومية من االستهالك الوسيط
  

في  النقل خارج المنشآت لقطاعأهم المؤشرات االقتصادية 

  حسب السنةاألراضي الفلسطينية 
  )  القيمة بالمليون دوالر أمريكي(
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  المؤشر
 لسنةا

2008 2009 2010 2011 
 10,195 10,945 10,791 10,189  عدد المركبات
 10,821 11,535 11,656 10,846 عدد العاملين
تعويضات 

 المستخدمين باجر 
9.3 16.9 17.0 17.7 

 258.8 241.5 226.2 177.5  إجمالي اإلنتاج
 150.1 129.5 120.9 97.7 االستهالك الوسيط
 108.7 112.0 105.3 79.8 القيمة المضافة


