
 15/06/2011:  صدر بتاريخ

 
 فلسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 1

 
في االراضي   خارج المنشآت-مسح النقلنتائج 

 2010 الفلسطينيه
 

  العاملة ضمن هذا النشاطالمركباتارتفاع في عدد 

 العاملة ضمن نشاط    عدد المركبات تشير نتائج المسح إلى أن      

  بلغ 2010األراضي الفلسطينية عام    في  النقل خارج المنشآت    

 448 ،نقل الركاب ل مركبة   10,497  مـركبة مـنها    10,945

ـ  مـركبة  ، وقد شكلت المركبات العمومية لنقل      نقل البضائع  ل

. مـن إجمالـي عدد مركبات نقل الركاب       % 79.3الـركاب   

 %. 1.4 ارتفع عدد المركبات بنسبة 2009بالمقارنة مع عام 
 

 في هذا القطاع  العاملينعدد انخفاض في 

 11,535في قطاع النقل خارج المنشات       العاملينبلـغ عـدد     

وقد انخفض إجمالي عدد العاملين بنسبة      ، 2010 عـامال عام  

 . 2009عن العام % 1.0
 

 اإلنتاجارتفاع قيمة 
 لهذا القطاع بلغت     قيمة اإلنتاج  أظهـرت نـتائج المـسح أن      

، حـيث ارتفع عن العام      2010 عـام     دوالر  ملـيون  241.5

وقـد سـاهمت مركبات نقل الركاب       ، %6.8 بنـسبة    2009

 .القيمةمن هذه % 88.1العمومية بنسبة 
 

 ارتفاع القيمة المضافة 

بيـنت نـتائج المـسح أن القـيمة المـضافة على مستوى             

ــسبة  ــسطينية حققــت ارتفاعــاً بن % 6.4األراضــي الفل

حيث بلغت  ، 2009 مقارنـة بالعـام      2010خـالل عـام     

 103.7 منها   2010 ملـيون دوالر أمريكـي عام        112.0

 مليون  8.3ملـيون دوالر أمريكـي فـي الضفة الغربية و         

وقد ساهمت المركبات   . دوالر أمريكـي فـي قطـاع غزة       

 .من القيمة المضافة% 89.0العمومية بنسبة 
 

 قيمة االستهالك الوسيط ارتفاع

أشـارت النـتائج إلـى أن قـيمة االسـتهالك الوسـيط بلغت              

ــام  129.5 ــي عــ ــيون دوالر أمريكــ               2010 ملــ

وقـد تـوزعت بواقع   ، 2009عـن العـام    % 7.1بارتفـاع   

ــربية          115.2 ــضفة الغ ــي ال ــي ف ــيون دوالر أمريك  مل

 ملـيون دوالر أمريكـي فـي قطـاع غزة، وبلغت            14.3و

مـساهمة المـركبات العمومـية مـن االسـتهالك الوسيط           

87.4 .% 
 

 أهم المؤشرات االقتصادية الرئيسية في األراضي الفلسطينية 
 )  القيمة بالمليون دوالر أمريكي(
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 السنة
 المؤشر 2007 2008 2009 2010

 عدد المركبات 10,087 10,189 10,791 10,945

 عدد العاملين 10,919 10,846 11,656 11,535

17.0 16.9 9.3 11.3 
تعويضات المستخدمين 

 باجر 
 إجمالي اإلنتاج 170.8 177.5 226.2 241.5

 االستهالك الوسيط 93.5 97.7 120.9 129.5

 افةالقيمة المض 77.3 79.8 105.3 112.0


