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 انًمذيح

يعتبر قطاع النقل من القطاعات اليامة والحيوية التي تساىم بصورة فعالة في الناتج المحمي االجمالي حيث 
 واسعة من ابناء الشعب الفمسطيني كما انو واحد من اىم قطاعات البنية لشريحةيسيم في توفير فرص عمل 

. التحتية ويمثل حمقة الوصل داخل المجتمع الواحد والمجتمعات األخرى
 

ولمنيوض بيذا القطاع يتم نشر اىم المؤشرات الخاصة بقطاع النقل في تقارير احصائية سنوية من أجل بناء 
 هغة سمسمة زمنية حول ىذه المؤشرات التي تظير التغيرات عمى ىذا القطاع ومرافقاقاعدة بيانات شاممة لصي
.  لتحديد ما يمزم لتطوير وتنمية قطاع النقل ليمبي كافة متطمبات التنمية المنشودةأداءلبناء نظام مراقبة وتقييم 

 
والذي ييدف الى  2019 من التقرير االحصائي لمعام التاسعةيسر وزارة النقل والمواصالت ان تقدم السمسمة 

توفير البيانات والمعمومات والمؤشرات الالزمة في وضع الخطط  متوسطة وطويمة المدى ورسم السياسات التي 
. لكافة الجيات المعنية بيذا القطاعالتقارير ىذه حيث اتيحت تساىم في تطوير وتنظيم قطاع النقل والمواصالت 

 
 المتوفرة في السجالت االدارية لوزارة النقل والمواصالت الخاصة بأنشطة  اإلحصائياتوجاء ىذا التقرير ليقدم أىم 

: قطاع النقل والمواصالت
 .التجارية والسياحية، العامة وسائط النقل من جميع المركبات الحكومية، الخاصة، .1
 .االحصاءات الخاصة بالرخص الشخصية الصادرة .2
 .االحصاءات المتعمقة بالنقل عمى الطرق وما يتعمق بشركات النقل المختمفة ورخص التشغيل بأنواعيا .3
 .االحصاءات المتعمقة بالشكاوى المقدمة لموزارة وما تم معالجتو منيا .4
 قيادة مثل مدارس تعميم بمين المواصالت والتي ترخص من قبل الوزارة األحصائيات المتعمقة  .5

 .المركبات، الكراجات، معارض بيع المركبات ومحالت بيع قطع غيار المركبات ،،، الخ
من خالل ايراداتيا من التراخيص في  2019ام  خالل العوسياساتياالوزارة  اداء المؤشرات التي تعكس .6

 .،،، الخ  ترخيص المركبات والسواقيين ومدارس السياقة والنقل عمى الطرق منياالشمالية المحافظات
المركبات غير القانونية المصادره من قبل الشرطو والتي مزادات المركبات الحكومية القانونية ومزادات  .7

 .يتم بيعيا في المزاد العمني كخردة حديد
 .الوكالء المعتمدون لمشركات المنتجة لمسيارات والمعدات الثقيمة في فمسطين .8
األحصائيات الخاصة باألمان والسالمة المرورية عمى الطرق كالحوادث والوفيات واألصابات الناتجة  .9

 .عن ىذه الحوادث
 .لقانون المرور واالنظمة التبعة لوالمخالفات المرورية المحررة من قبل شرطة المرور بحق المخالفون  .10
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 انفظم االٔل

 انًظطهحاخ ٔانرؼارٚف

سجالت  سمطة الترخيص حيث تسجيميا من   ىي المركبة التي طمب مالكيا بكتاب خطي الغاء :المركبة الممغاة
من قيمتيا وأنيا غير قابمة % 75انيا لم تعد صالحة لمسير عمى الطريق او نسبة الضرر في المركبة يزيد عن 

في سجل المركبة لدى وزارة النقل والمواصالت بعدم اىميتيا لمسير عمى عمييا او التي تم وضع قيد ، لمتصميح
 .الطريق

 .مسجمة في سمطة الترخيص ورخصتيا سارية المفعولىي كل مركبة : المركبة المرخصة
. كل مركبو مر عمى إنتياء سريان ترخيصيا يوم فأكثر: المركبة المنتهية الترخيص

 مثل كل حافمة ليست عمومية وتستعمل في نقل االشخاص مقابل مبمغ مقطوع او بدون أجر: حافمة خصوصية
. ....رياض االطفال، المدارس الخاصة، الجمعيات الخيرية، النوادي الرياضية

.  مركبة عمومية من نوع حافمة مخصصة لنقل ركاب بأجر: حافمة عمومية
. كل حافمة ليست عمومية وتستعمل في نقل االفواج السياحية أو الرحالت مقابل مبمغ مقطوع: الحافمة السياحية
. المركبة المستعممة او المعدة لالستعمال في نقل الركاب: المركبة العمومية

 صالون خصوصي ،المركبة المعدة لالستعمال الشخصي تشمل صالون خصوصي: الخصوصية المركبات
.  مركبة خصوصية مزدوجة االستعمال، جيب،ستيشن

 تشمل تراكتور زراعي وتراكتور ،مركبة الية معدة حسب تصميميا لمجر وتنفيذ أي أعمال أخرى: الجرارات
. صناعي

لقاء اجرة او لنقميا فيما يتعمق بأعمال صاحب  المركبة المعدة لالستعمال في نقل البضائع: المركبات التجارية
 مركبة ، مركبة تجارية غير موحدة مغمقة مزدوجة،موحدة مغمقة  تشمل مركبة تجارية غير،المركبة التجارية

 مركبة ، مركبة تجارية  موحدة،كابينيو مزدوجة–  مركبة تجارية غير موحدة مفتوحة ،موحدة مفتوحة تجارية غير
. تجارية  موحدة ذات سطح مرتفع

.  طن4.5 مركبة تجارية ذات وزن اجمالي أكثر من  :الشاحنة
. مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرىا او تجرىا مركبة الية: المقطورة

 ، مركبة أسعاف، مركبة أطفاء وانقاذ، مختبر طبي، عيادة،مركبة عمل ضغط ىواء ،تشمل تراكتورون: أخرى
 ، مركبة لنقل الموتى، مركبة قدح عام، مركبة صحية، مركبة تخمبص وجر، مركبة اطفاء،مركبة اسعاف خاصة

.  ومركبة عسكرية مكتبة متنقمة، معدات طبية،مركبة مختبر
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الفصل الثاني 

 النتائج الرئيسية

 مساهمة قطاع النقل في االقتصاد الفمسطيني 1.2
  2019خالل العام  (الثابتةباالسعار )بمغت قيمة مساىمة قطاع النقل في الناتج المحمي االجمالي        

 ال قيمة من% 1.6تقديرات الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني بنسبة  مميون دوالر حسب (15,764.4 )
(GDP)  اي بنسبة انخفاض 2016خالل العام % 1.8 بالمقارنة مع الثابتة الناتج القومي االجمالي باالسعار 

 :موضحة في الشكل البياني اآلتي% 0.2

 ) 2016-2019)نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزين في الناتج المحمي اإلجمالي لألعوام : 1شكل 
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     المركبات2.2

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشمالية  المركبات المسجمة1.2.2
 

، ثم اخذت نسبة 2017 وحتى العام 2014     لوحظت ارتفاعات متتالية في تسجيل المركبات منذ العام 
في  أخرى% 1، ومن ثم قمت 2018 والعام 2017بين العام % 1تسجيل المركبات بالتراجع حيث قمت النسبة 

 .2018 عن العام 2019العام 
 

في المحافظات الشمالية حتى نياية  (مرخصة وغير مرخصة)     يوضح التوزيع النسبي لممركبات المسجمة 
 ، وقد شكمت المركبات التي سجمت خالل العام 2010من المركبات قد سجمت قبل العام % 44 ان 2019العام 

، أما  من اجمالي المركبات المسجمة  وىي أعمى نسبة تسجيل خالل األعوام السابقة%9 ما نسبتو 2017
 :من مجموع المركبات المسجمة كما ىو موضح في الشكل اآلتي% 7 فقد سجمت خاللو 2019بخصوص العام 

 

  حسب سنة التسجيل2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 2شكل 
 

 
 

 حسب مديرية 2019      اما بخصوص المركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نياية العام 
من % 30,6الترخيص،  فيوضح التوزيع النسبي ان اعمى نسبة تسجيل في مديرية رام اهلل والبيرة حيث شكمت 

، اما باقي %15,1ثم مديرية نابمس بنسبة % 16,2مجموع المركبات المسجمة تمييا مديرية الخميل بنسبة 
 .من مجموع المركبات المسجمة% 38المديريات فتشكل نسبتيا حوالي 

  حسب مديرية الترخيص 2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 3شكل 
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من % 55.4 ان 2019      يبين التوزيع النسبي لممركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نياية العام 
، اما باقي المركبات فقد سجمت أعمى 2010المركبات عمرىا عشرة سنوات فأكثر اي أن سنة انتاجيا أقل من 

كما ىو موضح % 7.3 حيث بمغت 2014تمييا مركبات من انتاج % 7.6 حيث بمغت 2015نسبة من انتاج 
 .في الرسم البياني اآلتي

 

  حسب سنة االنتاج 2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 4شكل 
 

 
 

من % 81.68اما من حيث نوع المركبة فقد احتمت المركبات الخصوصي أعمى نسبة تسجيل حيث بمغت 
من اجمالي المركبات % 18.32اجمالي المركبات المسجمة، في حين سجمت باقي انواع المركبات ما نسبتو 

 .المسجمة
 

  حسب نوع المركبة 2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام :  5شكل 
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 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشماليةالمرخصة  المركبات 2.2.2
 مركبة 269550 بمغ 2019تشير النتائج ان عدد المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نياية العام 

 .2019من اجمالي المركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نياية العام % 70اي ما نسبتو حوالي 
 حسب سنة 2019في حين يشير التوزيع النسبي لممركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نياية العام 

، وقد شكمت أعمى نسبة لممركبات التي سنة انتاجيا 2010من المركبات سنة انتاجيا ما دون % 40االنتاج ان 
 .، كما ىو موضح في الشكل البياني% 10.2  حيث بمغت 2015

 

  حسب سنة االنتاج 2019التوزيع النسبي لممركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 6شكل 

 
 

من % 83,96اما من حيث نوع المركبة فقد احتمت المركبات الخصوصية أعمى نسبة تسجيل حيث بمغت 
من اجمالي المركبات % 16.04اجمالي المركبات المرخصة، في حين سجمت باقي انواع المركبات ما نسبتو 

 .المرخصة
 

  حسب نوع المركبة 2019التوزيع النسبي لممركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 7شكل 
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 نسبة  ان2019التوزيع النسبي لممركبات المرخصة بناء عمى نوع الوقود حتى نياية العامة في حين يوضح 
 البنزينونسبة المركبات العاممة ب% 52.24 حوالي الديزلالعاممة ب المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية

  .%1.40اما نسبة المركبات التي ال تعمل  بمحركات الوقود كالمقطورات والمجرورات فبمغت % 46.33

  حسب نوع الوقود 2019التوزيع النسبي لممركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 8شكل 

 
 

، في حين %88ويوضح التوزيع النسبي لممركبات المرخصة بأن الغالبية العظمى ممكية افراد حيث بمغت نسبتيا 
 %.12بمغت نسبة المركبات التابعة لشركات 

 

  حسب نوع الممكية 2019التوزيع النسبي لممركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 9شكل 
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 2019 العام  خاللفي المحافظات الشماليةالمسجمة الول مرة  المركبات 3.2.2
، بمعدل 2019 مركبة خالل العام 27335   بمغ عدد المركبات المسجمة الول مرة في المحافظات الشمالية 

ويوضح التوزيع النسبي ليذه المركبات بأن الغالبية العظمى كانت ممكية أفراد حيث .  مركبة2277شيري بمغ 
 %.16، في حين بمغت نسبة المركبات التي ممكيتيا تابعة لشركات %84بمغت نسبتيا 

  حسب نوع الممكية 2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 10شكل 
 

 
 حسب مديرية 2019فيما يتعمق بعدد المركبات المسجمة الول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام 

الترخيص، فيوضح التوزيع النسبي أن اعمى نسبة تسجل لممركبات في مديرية رام اهلل والبيرة حيث بمغت نسبتيا 
، ثم مديرية نابمس بنسبة تسجيل % 14.3ثم مديرية جنين بنسبة % 15.5، تمييا مكتب بيتونيا بنسبة 21.7%
 %.0.5، اما اقل نسبة تسجيل فكانت في مديرية ابو ديس حيث بمغت %12.4بمغت 

 

  حسب مديرية الترخيص 2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام  : 11شكل
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 حسب نوع االستيراد، 2019عمى صعيد المركبات المسجمة الول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام 
حيث بمغت  (المستعمل)فيوضح التوزيع النسبي أن اعمى نسبة تسجيل لممركبات من نوع االستيراد المستخدم 

 %. 20.65، اما الوكالة الفمسطينية فقد بمغت نسبتيا %69.04نسبتو 

  حسب نوع االستيراد2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام  : 12شكل

  
 

 2019 خالل العام الغربية من حيث نوع المركبة تفيد النتائج أن معظم المركبات المسجمة الول مرة في الضفة 
، في حين ان نسبة الشاحنات والمركبات التجارية بمغت %82.93مركبات خصوصية حيث بمغت نسبتيا 

%. 11.15أما باقي انواع المركبات سجمت نسبتيا % 5.92

  حسب نوع المركبة2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 13شكل
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ول مرة خالل العام ألالنسبة االكبر من حيث التسجيل  2016 حيث سنة االنتاج كانت لممركبات من انتاجومن 
تمييا مركبات انتاج ، %14.2 حيث بمغت نسبتيا 2015، تمييا المركبات من انتاج %46.7 حيث بمغت 2019
ول مرة ألمن اجمالي المركبات المسجمة % 27.2أما باقي سنوات االنتاج بمغت نسبتيا % 11.9 بنسبة 2019

. 2019خالل العام 

  حسب سنة االنتاج2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 14شكل 

 
 

أما من حيث شركة االنتاج فكان لشركة ىونداي النصيب االكبر من نسبة المركبات المسجمة ألول مرة خالل 
 %.13ثم سكودا بنسبة % 18، تمييا شركة كايا بنسبة % 20 حيث بمغت نسبتيا 2019العام 

  حسب المنتج2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 15شكل 
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ونسبة المركبات % 56.6 حوالي بالديزلالعاممة  في المحافظات الشماليةالمسجمة ألول مرة بمغت نسبة المركبات 
 اما نسبة المركبات التي ال تعمل بمحركات الوقود كالمقطورات والمجرورات فبمغت% 38.9 بالبنزينالعاممة 
يوضح الشكل  البياني اآلتي التوزيع لنسبي %. 0.2 اما نسبة المركبات الكيربائية فقد بمغت %4.3 نسبتيا

 . حسب نوع الوقود2019لممركبات المسجمة ألول مرة خالل العام 
  حسب نوع الوقود2019التوزيع النسبي لممركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 16شكل 

 
 
 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشماليةالمسجمة الول مرة  المركبات المرهونة و 4.2.2 

 أي ما نسبتو 5889 بمغ 2019  تفيد النتائج بأن عدد المركبات المسجمة ألول مرة ومرىونة لصالح البنوك خالل العام 
، تمييا %38 حيث بمغت 2016أعمى نسبة مركبات مرىونة من انتاج . من اجمالي المركبات المسجمة ألول مرة% 21.5

من اجمالي المركبات % 16.8 حيث بمغت نسبتيا 2019، ثم مركبات انتاج % 22.6 فقد بمغت 2018مركبات انتاج 
 .2019المسجمة والمرىونة خالل العام 

  حسب سنة االنتاج2019التوزيع النسبي لممركبات المرهونة والمسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 17شكل 
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 أعمى نسبة لممركبات المرىونة والمسجمة ألول مرة خالل العام سجل االستيراد المستخدممن حيث نوع االستيراد 
وما تبقى تحويل من الجانب اآلخر ، %  42 بنسبة الوكالة الفمسطينيةتمييا مركبات % 56 حيث بمغت 2019

 . كما ىو موضح بالشكل البياني اآلتياستيراد شخصي باالضافة الى منتج محمي

  حسب نوع االستيراد2019التوزيع النسبي لممركبات المرهونة والمسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 18شكل 

 
 

 حيث بمغت نسبتو 2019من حيث نوع المركبو كان لممركبات الخصوصي أعمى نسبة رىن خالل العام 
 .من اجمالي المركبات المسجمة الول مرة والمرىونة% 89.85

  حسب نوع المركبة2019التوزيع النسبي لممركبات المرهونة والمسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 19شكل 
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  الرخص الشخصية3.2
 

  2019 خالل العام  في المحافظات الشماليةالرخص الشخصية الصادرة الول مرة 1.3.2
يوضح التوزيع النسبي لمرخص الشخصية الصادرة ألول مرة حسب الدرجة بأن الغالبية العظمى منيا خصوصي 

، من ناحية اخرى بمغت نسبة الشحن الخفيف وتجاري لغاية %75.1 طن حيث بمغت نسبتيا 4وتجاري لغاية 
من مجموع الرخص الشخصية الصادرة في المحافظات الشمالية، اما باقي الدرجات فقد  24.34%  طن 15

 .من مجموع الرخص الشخصية الصادرة% 0.56بمغت نسبتيا 
 

 الدرجة حسب 2019 عام  في المحافظات الشماليةالشخصية الصادرة الول مرةانرٕسٚغ انُظثٙ نهزخض : 20شكل 

 
 

 حسب الفئة العمرية، فقد بين التوزيع النسبي أن أعمى فئة 2019اما من ناحية الرخص الصادرة الول مرة خالل العام 
 سنة 34-25، تمييا الفئة  %41.1 سنة حيث بمغت نسبتيا 24-19عمرية حصمت عمى رخص شخصية جديدة ىي من 

 سنة فقد بمغت 34، أما باقي الفئات العمرية فوق عمر %14.1 سنة بمغت نسبتو 18ثم عمر  % 31.3بمغت نسبتيا 
 .من مجموع الرخص الشخصية الصادرة% 13.6نسبتيا 

 الفئات العمرية حسب 2019 عام  في المحافظات الشماليةالتوزيع النسبي لمرخص الشخصية الصادرة الول مرة: 21شكل 
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 االدارة العامة لمنقل عمى الطرق  4.2
 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشمالية شركات التأجير 1.4.2

في محافظة رام اهلل والبيرة، % 24 شركة موزعة عمى المحافظات الشمالية بنسبة 252بمغ عدد شركات التأجير 
  .في  محافظة جنين% 11في محافظة الخميل، و% 19و 

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشمالية لشركات التأجير التوزيع النسبي: 22شكل 

 
 
 

 
 

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشمالية شركات النقل 2.4.2
 

اما .  شركات شركتين في القدس وشركة واحدة في كال من طولكرم والخميل4 الخاص النقل شركات عدد بمغ
كما بمغ .  منيا في بيت لحم، وشركة واحدة في اريحا4 شركات عاممة 5شركات النقل السياحي فقد بمغ عددىا 

، تركزت غالبية مكاتب 2019 مكتب حتى نياية العام 370عدد مكاتب التاكسي في المحافظات الشمالية 
، ثم محافظة نابمس بنسبة %17في محافظة رام اهلل والبيرة، تمييا محافظة جنين وبنسبة % 22التاكسي وبنسبة 

 : موضحة في الشكل اآلتي% 12، والخميل بنسبة 15%
 

  2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةلمكاتب التاكسيالتوزيع النسبي : 23شكل 
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 شركة حتى نياية 86شركات الحافالت العمومية في المحافظات الشمالية  فقد بمغ عددىا  اما بخصوص 
في محافظة % 17في محافظة جنين، وبنسبة % 19، موزعة حسب المحافظة المحافظة بنسبة 2019العام 

 :محافظة نابمس، موضحة في الشكل اآلتي% 15الخميل، 
 

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشماليةالعمومية   لشركات الحافالتالتوزيع النسبي : 24شكل  

 

 

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشمالية رخص التشغيل 3.4.2
تمييا محافظة % 23النقل الخاص فقد سجمت أعمى نسبة في محافظة الخميل حيث بمغت  تشغيل  بخصوص رخص

 %.15ثم محافظة رام اهلل والبيرة بنسبة % 22نابمس بنسبة 

 2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشماليةوالسياحي  النقل الخاصالتوزيع النسبي لرخص تشغيل : 25شكل 
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في المحافظات الشمالية حتى  (التابعة لمكاتب التاكسي)    اما بخصوص رخص تشغيل السفريات الخاصة 
في محافظة % 21 رخصة تشغيل موزعة عمى المحافظات بنسبة 4455 فقد بمغ عددىا 2019نياية العام 

  :موضحة في الشكل  اآلتي%  18، ثم محافظة رام اهلل والبيرة بنسبة %20نابمس، تمييا محافظة الخميل بنسبة 
 

  2019 حتى نهاية عام تشغيل السفريات الخاصة التوزيع النسبي لرخص :26شكل 

 
 

 

، موزعة 2019 رخصة تشغيل حتى نياية العام 1210بخصوص رخص تشغيل النقل العام فقد بمغ عددىا 
في كل من محافظتي جنين % 15في كل من محافظة نابمس و% 17في محافظة الخميل، وبنسبة % 21بنسبة 

 :و رام اهلل والبيرة، موضحة في الشكل اآلتي
 

 2019النقل العام حتى نهاية عام تشغيل  التوزيع النسبي لرخص :27شكل 
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 2018كما تفيد النتائج بأن عدد رخص التشغيل لمسرفيس الداخمي والخارجي في المحافظات الشمالية حتى نياية العام    
.  رخصة تشغيل لمسرفيس الداخمي1479 منيا رخصة تشغيل لمسرفيس الخارجي، و3985 رخصة تشغيل، 5464بمغ 

من مجموع رخص التشغيل الداخمي في % 47تركزت رخص التشغيل الداخمي في محافظة نابمس حيث بمغت نسبتيا 
 . من مجموع رخص التشغيل الخارجي في نفس المحافظة% 13المحافظات الشمالية مقابل 

مقابل % 27بينما حصمت محافظة رام اهلل والبيرة عمى النسبة االكبر من رخص التشغيل الخارجي حيث بمغت نسبتيا 
  .من مجموع رخص التشغيل الداخمي% 16

 
 2019 التوزيع النسبي لرخص تشغيل السرفيس الداخمي والخارجي في المحافظات الشمالية حتى نهاية عام :28شكل 

 

 
 

 الشكاوى  5.2
 بمغ 2019تبين النتائج بأن عدد الشكاوى المقدمة الى وحدة الشكاوى في وزارة النقل والمواصالت خالل العام 

مع العمم بان .  من مجموع الشكاوى المقدمة % 81 شكوى منيا أي ما نسبتو 109 شكوى تم معالجة 135
 .من الشكاوى موجية ضد سائقي المركبات العمومية% 64

  2019 خالل العام عدد الشكاوى المنظورة وعدد الشكاوى التي تم معالجتها: 29شكل 
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  مهن المواصالت6.2
 2019 مدارس السياقة ومركبات التدريب والمدربين والمدراء المهنيين حتى نهاية العام 1.6.2

 مدرسة، 307 بمغ 2019حتى نياية العام  تبين النتائج بان عدد مدارس السياقة في المحافظات الشمالية     
 مدير ميني، 613، بينما عدد المدراء المينيين  مدرب1159 المدربين التابعين ليذه المدارسفي حين بمغ عدد 

 . مركبة1746تدريب فقد بمغ المسجمة كمركبة مركبات الأما عدد 
احتمت محافظة الخميل أعمى نسبة لمدارس السياقة حيث  فقد عمى المحافظاتمدارس السياقة توزيع بخصوص 

 %.15ثم نابمس بنسبة % 18تمييا محافظة رام اهلل بنسبة % 20بمغت نسبتيا 
 

  2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةالمسجمةمدارس السياقة ل التوزيع النسبي: 30شكل 

 
أعمى نسبة لمدربي السياقة في محافظة الخميل حيث بمغت نتائج تشير الى ان العمى صعيد مدربين السياقة، فإن 

في كل من محافظة رام اهلل والبيرة و محافظة نابمس بنسبة ومحافظة بيت لحم في حين بمغت % 15تمييا % 20
 %. 13النسبة في محافظة جنين 

  2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةالتوزيع النسبي لمدربي السياقة: 31شكل 
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تمييا  ، %18,3أعمى نسبة لممدراء المينيين في محافظة رام اهلل والبيرة بنسبة لمدراء المينيين ل كذلك بالنسبة 
  %.16.8نسبتيا  تنابمس حيث بمغثم محافظة % 17.8محافظة الخميل بنسبة 

 2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةالمهنيين التوزيع النسبي لممدراء: 32شكل 

 
 

 

                 2019 حتى نهاية العام  الكراجات ومحالت قطع الغيار ومعارض بيع المركبات2.6.2
حتى نياية العام المسجمة عمى قواعد البيانات المحوسبة في وزارة النقل والمواصالت بمغ عدد الكراجات     

، اما محالت بيع قطع  معرض591 ا كراج، بينما عدد معارض بيع المركبات فقد بمغ عدده1041، 2019
. 529الغيار فقد بمغ عددىا 

 

 في  من الكراجات نسبةفي المديريات فقد بينت النتائج أن أعمى المسجمة من خالل توزيع الكراجات      
فقد ، اما في مديرية رام اهلل %14.2  حيث بمغبيت لحم محافظة تمييا في %34 لغت نابمس حيث بمحافظة

 .%13.9ت بمغ

  2019حتى نهاية العام  في المحافظات الشماليةلمكراجات   التوزيع النسبي: 33شكل 
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، فقد سجمت النتائج 2019حتى نياية العام  اما بخصوص معارض بيع المركبات في المحافظات الشمالية      
 محافظة، اما %18.8 ت حيث بمغمحافظة جنين، تمييا %28.4 ت حيث بمغمحافظة رام اهلل في نسبةاعمى 

 .%16.6نسبتيا  تنابمس فكان

 2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةالمسجمةمعارض بيع المركبات ل  التوزيع النسبي: 34شكل 

 

نسبتيا في محافظة  ت فقد بمغ2019حتى نياية العام  اما محالت بيع قطع الغيار في المحافظات الشمالية
 %.17.8ثم محافظة الخميل بنسبة % 21.4تمييا محافظة رام اهلل والبيرة بنسبة % 27.2نابمس 

 2019حتى نهاية العام   في المحافظات الشماليةالمسجمةمحالت بيع قطع الغيار ل التوزيع النسبي: 35شكل 
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 2019 في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  مراكز الفحص الفني3.6.2
 ثالث مراكز في محافظة الخميل ومركزين في كل من نابمس ورام اهلل وجنيناما بخصوص مراكز الفحص الفني فقد توزعت 

 .اما باقي المحافظات فقد توزعت مركز واحد لكل محافظة
 2019حتى نهاية العام  عدد مراكز الفحص الفني في المحافظات الشمالية: 36شكل 

 
 

  االٚزاداخ7.2

 شيقل، 297775513بمغت  2019خالل العام  تبين النتائج بأن ايرادات وزارة النقل والمواصالت في المحافظات الشمالية
 .من خالل الخدمات المختمفة التي تقدميا وزارة النقل والمواصالت لممواطنين

 أن اعمى نسبة ايرادات 2019خالل العام  في المحافظات الشماليةت  ويبين التوزيع النسبي اليرادات وزارة النقل والمواصال
%  9.86 حيث بمغت نسبتيا الرخص الشخصية، تمييا ايرادات %76.44من خالل رخص المركبات حيث بمغت نسبتيا 

%. 5.26 فقد بمغت نسبتيا االيرادات، أما باقي %8.44 حيث بمغت مراقب السير عمى الطرقوايرادات 
 

 حسب نوع الخدمة 2019التوزيع النسبي لاليرادات خالل العام : 37شكل 
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بخصوص االيرادات عمى مستوى الشير، فيبين التوزيع النسبي تذبذب في االيرادات عمى مدار السنة بين االرتفاع 
  ايمول، تمييا ايرادات شير%9.3حيث بمغت نسبتو كانون األول واالنخفاض حيث سجمت أعمى نسبة ايرادات خالل شير 

 .كما ىو موضح في الشكل البياني% 7.3 اما أقل ايرادات فكانت خالل شير حزيران %9.2حيث بمغت 

 

 حسب الشهر 2019التوزيع النسبي لاليرادات خالل العام  : 38شكل 

 
 

، %20.71أعمى نسبة ايراد حيث بمغت والبيرة اما بخصوص االيرادات حسب مديرية الترخيص، فقد سجمت مديرية رام اهلل 
، أما باقي المديريات فقد بمغت نسبة ايرادىا %13.21، ثم مديرية الخميل بنسبة %15.69تمييا مديرية نابمس بنسبة 

. 2019خالل العام  من اجمالي ايرادات وزارة النقل والمواصالت في المحافظات الشمالية% 50.39
 
 

 حسب مديرية الترخيص 2019التوزيع النسبي لاليرادات خالل العام : 39شكل 
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 المزادات 8.2
 5 منيا لممركبات الحكومية القانونية و3 مزادات 8 بمغ 2019تشير النتائج بان عدد المزادات خالل العام 

في المزاد العمني بالظرف من المركبات التي بيعت % 3. مزادات لممركبات المشطوبة المصادرة من قبل الشرطة
لممركبات المشطوبة % 97 و وذلك بسبب تيالكيا وتكاليف صيانتيا العاليةىي مركبات حكومية المختوم 

 :المصادرة من قبل الشرطة كما ىو موضح ادناه
  2019 التوزيع النسبي لممركبات الحكومية والمركبات المشطوبة المباعة في المزادات في المحافظات الشمالية خالل العام :40شكل

 
 

من االيرادات من % 71 شيقل 11,748,630))، 2019في حين بمغ مجموع االيرادات من المزادات خالل العام 
من ىذه االيرادات من مزادات المركبات المشطوبة المصادرة من % 29مزادات المركبات الحكومية القانونية، 

 .يرادات لحساب الخزينة العامةىذه االع اوتم ايد الشرطة

 2019التوزيع النسبي اليرادات المركبات الحكومية والمركبات المشطوبة المباعة في المحافظات الشمالية خالل العام  : 41شكل 
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 الوكالء المعتمدون  9.2
 

 وكيل معتمد لممركبات 28 تبين وجود 2019من خالل سجالت االدارة العامة لمشؤون الفنية حتى نياية العام 
  .الغالبية العظمى في محافظة رام اهلل والبيرة  والمعدات الثقيمة في المحافظات الشمالية

 
 

  حسب المحافظة2019شركات الوكالة لممركبات المسجمين في سجالت وزارة النقل والمواصالت حتى نهاية العام  عدد: 42شكل 

 
 

 االمان عمى الطرق 10.2

 الحوادث 1.10.2
 حادث نتج عنيا 13165 حسب بيانات الشرطة الفمسطينية 2019خالل العام  بمغ عدد الحوادث في المحافظات الشمالية

 حيث تركزت ىذه الحوادث في محافظتي رام اهلل ونابمس حيث بمغت نسبتيا في رام اهلل  حالة وفاة122 و  اصابة10846
 :حسب الرسم البياني اآلتي% 13، ثم محافظة جنين بنسبة %20، تمييا محافظة نابمس حيث بنسبة 27%

 

  حسب المحافظة2019التوزيع النسبي لمحوادث في المحافظات الشمالية خالل العام: 43شكل 
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 حوادث خالل العام عددعوام السابقة حيث سجمت أعمى األ الحوادث في تزايد مستمر خالل  عددو تشير النتائج بأن
.  حادث12829 والذي بمغ 2018بالمقارنة مع العام  حادث 13165 حيث بمغ 2019

  حسب السنة2019عدد الحوادث في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام: 44شكل 

 
 

 

% 7منيا اصابات بسيطة و% 92اما بخصوص االصابات الناتجة عن الحوادث فيشير التوزيع النسبي لالصابات بأن 
 .خطيرةفقط كانت اصابات % 1منيا اصابات متوسطة بينما 

  حسب نوع االصابات2019التوزيع النسبي لمحوادث في المحافظات الشمالية خالل العام: 45شكل 
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 المخالفات 2.10.2
 

مخالفة مرورية من قبل شرطة المرور حتى نياية العام ( 231363) قد تم تحرير تبين انو شرطة المرور من خالل 
 الذي بمغ عدد المخالفات المرورية خاللو 2018مخالفة عن العام   (10079)زداد عدد المخالفات ا حيث 2019

بأن اعمى نسبة لممخالفات في  2019 مخالفة مرورية، ويوضح التوزيع النسبي لممخالفات المرورية خالل العام 221284
، موضحة %18ثم محافظة الخميل  بنسبة % 21تمييا محافظة رام اهلل والبيرة بنسبة % 25محافظة نابمس حيث بمغت 

 :اآلتيء عمى المحافظات كما في الشكل البياني اموزعة بنو
 

  حسب المحافظة2019التوزيع النسبي لممخالفات المرورية  في المحافظات الشمالية خالل العام: 46شكل 
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 الجداول
 مساهمة فطاع النقل في االقتصاد المحمي الفمسطيني : 1جدول 

 

 انظُح
( GDP)لًٛح انُاذج انًحهٙ االجًانٙ 

تانًهٌٕٛ دٔالر أيزٚكٙ 

انمًٛح انًضافح  نمطاع انُمم ٔانرخشٍٚ 

 تانًهٌٕٛ دٔالر أيزٚكٙ

2016 15,211.0 274.6 

2017 15,426.9 275.6 

2018 15,616.2 278.0 

2019 15,764.4 255.5 

 الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني:               المصدر
 

  حسب سنة التسجيل2019عدد المركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 2جدول 
 

 انؼذد طُح انرظجٛم

 168928 2010ما دَن 

2010 19960 

2011 16983 

2012 13637 

2013 12378 

2014 16041 

2015 19586 

2016 26354 

2017 32925 

2018 31729 

2019 27335 

 385856 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات:               المصدر
 
 
 
 
 



 ٔسارج انُمم ٔانًٕاطالخ 2019انرمزٚز اإلحظائٙ انظُٕ٘ 

  

40 | P a g e 
 

  حسب سنة االنتاج و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 3جدول 
 

 انًجًٕع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2010يا دٌٔ  يذٚزٚح انرزخٛض

 1452 7 18 46 127 136 170 84 55 109 68 632أتٕ دٚض 

 6190 7 67 105 219 246 334 335 211 176 139 4351 أرٚحا

 62623 197 502 884 2664 4070 3764 2798 2432 2283 1825 41204 انخهٛم

 35466 99 328 667 2121 2368 2401 1869 1391 1333 1015 21874 تٛد نحى

 44615 412 518 1151 3321 3903 3358 2599 1727 1616 1169 24841 جٍُٛ

 8117 42 90 175 631 758 844 691 476 563 474 3373 دٔرا

 2409 3 21 59 331 404 378 284 192 173 139 425 طهفٛد

 1870 6 23 51 166 221 273 255 149 177 94 455 طٕتاص

 27278 65 203 428 2054 2261 1969 1260 879 744 524 16891 طٕنكزو

 17 **غشج
          

17 

 10050 9 41 119 467 457 612 543 438 381 290 6693 لهمٛهٛح

 58188 538 959 1237 3037 3610 3768 2742 2276 2390 1644 35987 َاتهض

 1272 13 27 69 172 233 214 207 153 81 19 84 ٚطا

 118394 590 1785 5869 10968 10549 10179 6760 5726 5488 4974 55506 راو هللا

 6648 1267 3105 988 1106 101 12 12 8 25 12 12 يكرة تٛرَٕٛا

 1267 *غٛز يثٍٛ
          

1267 

 385856 3255 7687 11848 27384 29317 28276 20439 16113 15539 12386 213612 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/دائرة المعمومات: المصدر                
 بيانات مركبات قديمة: غير مبين                      *

مركبات قديمة تم تسجيميا في غزة ومن ثم تم تحويميا الي الضفة (**)                     
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  حسب نوع المركبة و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 4جدول    
يذٚزٚح 

 انرزخٛض
 خظٕطٙ

شاحُاخ ٔيزكثاخ 

 ذجارٚح

طانٌٕ 

 ػًٕيٙ

دراجاخ 

 َارٚح

تاص 

 خظٕطٙ

تاص 

 طٛاحٙ

تاص 

 ػًٕيٙ

يمطٕرج َٔظف 

 يمطٕرج

جزاراخ 

 سراػٛح

جزاراخ غٛز 

 سراػٛح

يزكثاخ 

 أخزٖ
 انًجًٕع

 2 12 22 1 47 22 23 185 1138  أتٕ دٚض
  

1452 

 6190 8 5 241 94 74 5 24 614 151 733 4241  أرٚحا

 62623 26 4 1273 311 230 4 281 118 1508 8676 50192  انخهٛم

 35466 13 3 176 74 119 35 79 181 785 2978 31023  تٛد نحى

 166 361 1136 5726 33138  جٍُٛ
 

208 2388 1460 16 16 44615 

 25 11 141 1272 6475  دٔرا
 

34 94 60 2 3 8117 

 10 46 63 113 2122  طهفٛد
 

5 39 7 
 

4 2409 

 19 8 65 152 1502  طٕتاص
 

18 25 75 5 1 1870 

 27278 17 7 328 312 90 3 134 113 951 2320 23003  طٕنكزو

 2 15 ** غشج
         

17 

 47 171 336 1679 7500  لهمٛهٛح
 

14 113 178 2 10 10050 

 229 547 1986 4751 48630  َاتهض
 

154 1198 635 5 53 58188 

 14 2 42 102 1065  ٚطا
 

1 22 22 2 
 

1272 

 118394 480 15 496 2052 247 1 400 1076 2707 12131 98789 راو هللا

يكرة 

 تٛرَٕٛا
5470 412 77 218 8 

 
4 453 6 

  
6648 

غٛز 

 *يثٍٛ
865 206 

 
15 4 

 
5 22 142 

 
8 1267 

 385856 639 66 5101 7209 1225 49 1487 3503 9971 41438 315168 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/دائرة المعمومات:                   المصدر
 بيانات مركبات قديمة: غير مبين                 *

 مركبات قديمة تم تسجيميا في غزة ومن ثم تم تحويميا الي الضفة (**)                
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  حسب سنة االنتاج و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 5جدول 
 

 انًجًٕع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2010يا دٌٔ  يذٚزٚح انرزخٛض

 1278 7 17 42 122 132 158 80 48 100 60 512 أتٕ دٚض

 3042 7 57 73 175 168 230 177 186 162 122 1685 أرٚحا

 37873 197 481 849 2579 3870 3531 2565 2225 2113 1660 17803 انخهٛم

 22999 99 313 625 2079 2284 2265 1748 1293 1241 946 10106 تٛد نحى

 29949 412 313 777 3095 3565 3104 2428 1571 1485 1064 12135 جٍُٛ

 7231 42 86 168 615 724 784 643 434 504 416 2815 دٔرا

 2257 3 17 53 313 393 360 273 176 161 129 379 طهفٛد

 1731 6 22 42 162 213 261 240 133 167 88 397 طٕتاص

 16992 65 171 385 2022 2168 1886 1186 834 693 482 7100 طٕنكزو

 3 *غشج
          

3 

 6746 9 34 105 453 420 562 508 400 349 262 3644 لهمٛهٛح

 38538 538 821 1035 2901 3426 3583 2592 2136 2259 1519 17728 َاتهض

 1180 13 26 62 167 224 199 194 139 77 16 63 ٚطا

 93121 590 1722 5352 10219 9808 9457 6260 5299 5034 4561 34819 راو هللا

 6403 1266 2933 929 1096 99 11 12 8 25 12 12 يكرة تٛرَٕٛا

 207 **غٛز يثٍٛ
          

207 

 269550 3254 7013 10497 25998 27494 26391 18906 14882 14370 11337 109408 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/دائرة المعمومات:                    المصدر
 بيانات مركبات قديمة: غير مبين                   *

مركبات قديمة تم تسجيميا في غزة ومن ثم تم تحويميا الي الضفة        (**)                    
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  حسب نوع المركبة و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 6جدول 

يذٚزٚح 

 انرزخٛض

يزكثاخ 

 خظٕطٛح

شاحُاخ 

ٔيزكثاخ 

 ذجارٚح

طانٌٕ 

 ػًٕيٙ

دراجاخ 

 َارٚح

تاص 

 خظٕطٙ

تاص 

 طٛاحٙ

تاص 

 ػًٕيٙ

يمطٕرج 

َٔظف 

 يمطٕرج

جزاراخ 

 سراػٛح

جزاراخ 

غٛز 

 سراػٙ

يزكثاخ 

 اخزٖ
 انًجًٕع

 1 6 20 1 26 7 23 148 1046 أتٕ دٚض
  

1278 

 3042 5 1 28 28 62 5 18 138 134 296 2327 أرٚحا

 37873 13 3 136 180 213 4 215 34 1440 4895 30740 انخهٛم

 22999 5 3 36 33 72 30 52 58 774 1552 20384 تٛد نحى

 143 74 1101 3592 23577 جٍُٛ
 

197 1117 135 6 7 29949 

 20 3 137 1024 5923 دٔرا
 

34 65 21 2 2 7231 

 9 18 63 101 2038 طهفٛد
 

4 16 4 
 

4 2257 

 18 3 65 137 1440 طٕتاص
 

18 10 36 3 1 1731 

 122 22 929 1091 14568 طٕنكزو
 

74 138 33 6 9 16992 

 3 *غشج
          

3 

 43 50 334 1062 5145 لهمٛهٛح
 

13 51 42 1 5 6746 

 204 226 1921 2457 32812 َاتهض
 

132 677 76 2 31 38538 

 39 93 1013 ٚطا
 

10 
 

1 12 10 2 
 

1180 

 93121 355 3 101 1049 211 1 313 397 2619 8278 79794 راو هللا

يكرة 

 تٛرَٕٛا
5368 401 76 179 8 

 
4 365 2 

  
6403 

غٛز 

**يثٍٛ  
123 52 

 
3 4 

  
10 10 

 
5 207 

 269550 442 32 671 3757 1055 41 1205 1212 9655 25179 226301 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/دائرة المعمومات:                   المصدر
 بيانات مركبات قديمة: غير مبين                  *
مركبات قديمة تم تسجيميا في غزة ومن ثم تم تحويميا الي الضفة    (**)                  
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  حسب نوع الوقود و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام  : 7جدول 
 انًجًٕع غٛز يثٍٛ تُـشٚـٍ_ْـاٚـثزد كٓزتاء دٚشل تُشٍٚ يذٚزٚح انرزخٛض

 675 597 أتٕ دٚض
  

6 1278 

 1460 1554 أرٚحا
  

28 3042 

 24567 13125 انخهٛم
  

181 37873 

 11474 11491 تٛد نحى
  

34 22999 

 16748 12083 جٍُٛ
  

1118 29949 

 4946 2220 دٔرا
  

65 7231 

 1217 1024 طهفٛد
  

16 2257 

 1071 650 طٕتاص
  

10 1731 

 9188 7666 طٕنكزو
  

138 16992 

 1 2 *غشج
   

3 

 3704 2991 لهمٛهٛح
  

51 6746 

 18383 19477 َاتهض
 

1 677 38538 

 937 231 ٚطا
  

12 1180 

 93121 1051 16 8 43438 48608 راو هللا

 6403 365 19 58 2870 3091 يكرة تٛرَٕٛا

 136 61 **غٛز يثٍٛ
  

10 207 

 269550 3762 36 66 140815 124871 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/دائرة المعمومات: المصدر
 بيانات مركبات قديمة باالضافة الى المقطورات والمجرورات: غير مبين*
مركبات قديمة تم تسجيميا في غزة ومن ثم تم تحويميا الي الضفة (**)  
 

  حسب الممكية و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرخصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 8جدول 
 انًجًٕع organization person يذٚزٚح انرزخٛض

 1278 1090 188  أتٕ دٚض

 3042 2734 308  أرٚحا

 37873 34895 2978  انخهٛم

 22999 21522 1477  تٛد نحى

 29949 27833 2116  جٍُٛ

 7231 6599 632  دٔرا

 2257 2111 146  طهفٛد

 1731 1551 180 طٕتاص

 16992 15836 1156  طٕنكزو

 3 3   غشج

 6746 6230 516  لهمٛهٛح

 38538 35997 2541  َاتهض

 1180 1093 87  ٚطا

 93121 75453 17668 راو هللا

 6403 3725 2678 يكرة تٛرَٕٛا

 207 115 92 غٛز يثٍٛ

 269550 236786 32763 انًجًٕع
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  حسب الممكية و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام  : 9جدول  

 انًجًٕع organization person يذٚزٚح انرزخٛض

 139 118 21  أتٕ دٚض

 208 172 36  أرٚحا

 3302 3006 296  انخهٛم

 2109 1950 159  تٛد نحى

 3896 3448 448  جٍُٛ

 806 714 92  دٔرا

 332 316 16  طهفٛد

 220 188 32 طٕتاص

 2028 1831 197  طٕنكزو

 507 449 58  لهمٛهٛح

 3392 2998 394  َاتهض

 216 196 20  ٚطا

 5941 4809 1132 راو هللا

 4239 2674 1565 يكرة تٛرَٕٛا

 27335 22869 4466 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر            

 
  حسب نوع االستيراد و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 10جدول 

 يذٚزٚح انرزخٛض
اطرٛزاد 

 شخظٙ

ٔكانح 

 فهظطُٛٛح

اطرٛزاد 

 يظرخذو

ذحٕٚم يٍ 

 اطزائٛم

ذحٕٚم شخظٙ 

 يٍ اطزائٛم

ذحٕٚم يٍ 

 غشِ
 انًجًٕع يُرج يحهٙ

 17 8 98 15 1 أتٕ دٚض
  

139 

 أرٚحا
 

58 119 16 14 
 

1 208 

 132 146 2532 470 6 انخهٛم
 

16 3302 

 62 56 1737 251 1 تٛد نحى
 

2 2109 

 97 182 3072 103 2 جٍُٛ
 

440 3896 

 81 93 539 83 3 دٔرا
 

7 806 

 طهفٛد
 

13 306 6 4 
 

3 332 

 20 16 164 16 1 طٕتاص
 

3 220 

 54 57 1758 132 1 طٕنكزو
 

26 2028 

 لهمٛهٛح
 

28 401 46 27 
 

5 507 

 3392 351 2 84 92 2290 569 4 َاتهض

 ٚطا
 

24 163 16 10 
 

3 216 

 122 132 4488 1172 15 راو هللا
 

12 5941 

 21 52 1206 2712 1 يكرة تٛرَٕٛا
 

247 4239 

 27335 1116 2 745 918 18873 5646 35 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 
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  حسب نوع المركبة و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 11جدول 

يذٚزٚح 

 انرزخٛض

يزكثاخ 

 خظٕطٛح

شاحُاخ 

 ٔيزكثاخ ذجارٚح

طانٌٕ 

 ػًٕيٙ

دراجاخ 

 َارٚح

تاص 

 خظٕطٙ

تاص 

 طٛاحٙ

تاص 

 ػًٕيٙ

يمطٕرج َٔظف 

 يمطٕرج

ذزاكرٕر 

 سراػٙ

جزاراخ 

 غٛز سراػٛح

يزكثاخ 

 اخزٖ
 انًجًٕع

 2 2 7 18 104 أتٕ دٚض
 

6 
    

139 

 2 2 38 26 25 109 أرٚحا
 

3 3 
  

208 

 15 12 91 243 2869 انخهٛم
 

21 25 24 
 

2 3302 

 8 2 18 6 6 13 71 92 1893 تٛد نحى
  

2109 

 10 21 97 241 3048 جٍُٛ
 

19 443 16 
 

1 3896 

 1 22 163 596 دٔرا
  

6 10 8 
  

806 

 1 9 6 7 302 طهفٛد
 

1 4 
  

2 332 

 3 13 21 164 طٕتاص
  

8 3 8 
  

220 

 16 9 161 80 1709 طٕنكزو
 

7 36 7 2 1 2028 

 2 12 56 62 356 لهمٛهٛح
 

2 8 7 
 

2 507 

 19 97 232 134 2508 َاتهض
 

15 357 25 
 

5 3392 

 10 21 174 ٚطا
 

3 
 

1 3 4 
  

216 

 27 20 220 258 5331 راو هللا
 

21 35 9 
 

20 5941 

يكرة 

 تٛرَٕٛا
3507 253 56 156 6 

 
4 256 1 

  
4239 

 27335 33 2 120 1185 129 8 109 393 1068 1618 22670 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 

 
 

  حسب سنة االنتاج و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 12جدول 
 انًجًٕع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 فًا د2010ٌٔ يذٚزٚح انرزخٛض

 139 7 7 11 72 18 1 2 1 7 13 أتٕ دٚض

 208 7 42 28 89 16 5 1 5 4 11أرٚحا 

 3302 197 247 218 1546 807 38 37 36 55 121 انخهٛم

 2109 99 159 188 1151 403 18 15 22 18 36 تٛد نحى

 3896 412 98 435 2124 546 39 36 34 55 117 جٍُٛ

 806 42 49 55 323 171 17 19 20 36 74 دٔرا

 2 1 5 طهفٛد
 

5 61 210 33 12 3 332 

 3 1 7 24 طٕتاص
 

37 107 24 11 6 220 

 2028 65 92 206 1278 276 15 10 22 21 43 طٕنكزو

 507 9 21 54 299 59 9 10 9 12 25 لهمٛهٛح

 3392 538 335 305 1564 468 30 25 24 30 73 َاتهض

 216 13 14 11 103 49 2 2 5 5 12 ٚطا

 5941 591 574 707 2879 922 46 40 34 41 107 راو هللا

 4239 1267 1400 426 1020 58 6 11 8 24 19 يكرة تٛرَٕٛا

 27335 3256 3061 2701 12765 3891 231 211 223 316 680 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 
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  حسب المنتج و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 13جدول 
 انًجًٕع شزكاخ أخزٖ طٛاخ تٛجٕ طكٕدا داًٚهز تُرض فٕنكظٕاجٍ كاٚا َْٕذا٘ يذٚزٚح انرزخٛض

 139 23 2 1 13 14 14 45 27 أتٕ دٚض

 27 24 24 28 32 أرٚحا
 

8 65 208 

 3302 553 71 18 638 172 514 801 535 انخهٛم

 2109 315 109 14 217 102 185 636 531 تٛد نحى

 3896 840 369 89 349 129 477 694 949 جٍُٛ

 136 72 129 146 103 دٔرا
 

19 201 806 

 332 64 16 4 33 7 35 78 95 طهفٛد

 220 46 15 11 28 16 30 41 33 طٕتاص

 2028 207 150 87 498 28 283 350 425 طٕنكزو

 507 87 17 5 83 32 59 93 131 لهمٛهٛح

 3392 832 224 18 550 131 590 525 522 َاتهض

 216 36 1 3 34 10 40 57 35 ٚطا

 5941 988 450 100 773 284 850 1065 1431 راو هللا

 4239 1923 122 592 215 204 172 390 621 يكرة تٛرَٕٛا

 27335 6180 1573 942 3594 1225 3402 4949 5470 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 

 

 

  حسب نوع الوقود و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 14جدول 
*غٛز يثٍٛ كٓزتاء دٚشل تُشٍٚ يذٚزٚح انرزخٛض  انًجًٕع 

 102 37 أتٕ دٚض
  

139 

 112 93 أرٚحا
 

3 208 

 2418 859 انخهٛم
 

25 3302 

 1432 675 تٛد نحى
 

2 2109 

 1983 1470 جٍُٛ
 

443 3896 

 630 166 دٔرا
 

10 806 

 174 154طهفٛد 
 

4 332 

 147 70 طٕتاص
 

3 220 

 1165 827 طٕنكزو
 

36 2028 

 304 195 لهمٛهٛح
 

8 507 

 3392 357 1 1520 1514 َاتهض

 179 34 ٚطا
 

3 216 

 5941 35 4 3367 2535 راو هللا

 4239 256 43 1944 1996 يكرة تٛرَٕٛا

 27335 1185 48 15477 10625 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر              
 بيانات المقطورات والمجرورات (*)              
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  حسب سنة االنتاج و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرهونة و المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 15جدول 

 انًجًٕع 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 يذٚزٚح انرزخٛض

 17 3 2 3 8 1                أتٕ دٚض

 30 2 5 7 15     1            أرٚحا

 345 65 85 23 119 47 1 1 3   1     انخهٛم

 346 44 63 26 153 57 1 1     1      تٛد نحى

 547 9 17 85 338 75 6 2 6 2 5 1 1  جٍُٛ

 96 21 17 7 34 13   1 1     1 1  دٔرا

 72     15 49 8                طهفٛد

 35 4 5 5 16 2   1     2      طٕتاص

 374 20 18 39 230 55 1   3 4   3 1  طٕنكزو

 86 5 1 9 51 15   1   2 2      لهمٛهٛح

 566 67 126 72 214 76 1 1 2 3 2 1 1  َاتهض

 36 9 7 2 13 5                ٚطا

 1510 128 162 209 769 227 5 2 5 2     1 راو هللا 

 1829 612 824 155 229 6 1     1 1     يكرة تٛرَٕٛا

 5889 989 1332 657 2238 587 16 11 20 14 14 6 5 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 

 

  حسب نوع االستيراد و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرهونة و المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 16جدول 

 المجموع تحوٌل شخصً من الجانب اآلخر تحوٌل من الجانب اآلخر استٌراد مستخدم وكالة فلسطٌنٌة مدٌرٌة الترخٌص

 11 6 أبو دٌس
  

17 

 1 19 10 أرٌحا
 

30 

 345 2 4 178 161 الخلٌل

 346 2 1 233 110 بٌت لحم

 547 5 14 500 28 جنٌن

 96 1 3 52 40 دورا

 سلفٌت
 

72 
  

72 

 35 2 2 22 9 طوباس

 374 8 4 325 37 طولكرم

 86 1 5 73 7 قلقٌلٌة

 566 8 5 332 221 نابلس

 20 16 ٌطا
  

36 

 1510 4 11 1203 292 رام هللا

 5 274 1550 مكتب بٌتونٌا
 

1829 

 5889 33 55 3314 2487 المجموع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 
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  حسب نوع المركبة و مديرية الترخيص2019عدد المركبات المرهونة و المسجمة ألول مرة في المحافظات الشمالية خالل العام : 17جدول 

مركبات  مدٌرٌة الترخٌص
 خصوصٌة

شاحنات ومركبات 
 تجارٌة

صالون 
 عمومً

دراجة 
 نارٌة

باص 
 خصوصً

باص 
 عمومً

مقطورة ونصف 
 مقطورة

تراكتور 
 زراعً

مركبة 
 اسعاف

 المجموع

 17       1 1 15 أبو دٌس 

 30      3 2 3 22  أرٌحا

 345  1     13 21 310  الخلٌل

 346      1 22 9 314  بٌت لحم

 547   1    21 22 503  جنٌن

 96       7 8 81  دورا

 72       1  71  سلفٌت

 35       6 4 25  طوباس

 374     3  37 11 323  طولكرم

 86       8 8 70  قلقٌلٌة

 566   1 1 2 54 58 12 438  نابلس

 36       5 2 29  ٌطا

 1510 2     4 82 37 1385 رام هللا

 1829   1   22 23 78 1705 مكتب بٌتونٌا

 5889 2 1 3 1 5 84 286 216 5291 المجموع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات: المصدر 

 

 

 

 

  الدرجة والفئة العمرية حسب2019العام  خالل في المحافظات الشماليةعدد الرخص الشخصية الصادرة : 18جدول 
 انًجًٕع +65 55-64 45-54 35-44 25-34 19-24 18 انذرجح

 97  1 4 4 19 23 46 ذزاكرٕر 

 150   1 3 36 86 24 دراجح َارٚح

 35474 73 364 1154 4292 12248 12688 4655 طٍ 4خظٕطٙ ٔذجار٘ نغاٚح 

 11500  1 51 432 2465 6632 1919 طٍ 15ذجار٘ نغاٚح - شحٍ خفٛف 

 8   1 3 4   طاَذج/ لاطزج 

 7    1 6   ذاكظٙ

 47236 73 366 1211 4735 14778 19429 6644 انًجًٕع

 قواعد البيانات المحوسبة/ دائرة المعمومات:  المصدر 
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 2019عدد شركات التأجير و النقل الخاص والسياحي ومكاتب التاكسي وشركات الحافالت في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 19جدول 

 شركات الحافالت **مكاتب التاكسي شركات النقل السياحي شركات النقل الخاص شركات التأجير المنطقة
 28 جنين

  
63 16 

 4 طوباس
  

7 5 
 1 16 طولكرم

 
40 3 

 26 نابمس
  

54 13 
 14 قمقيمية

  
18 2 

 6 سمفيت
  

14 1 
 60 رام اهلل والبيرة

  
83 12 

 6 أريحا
 

1 5 3 
 2 20 *القدس

 
18 7 

 25 بيت لحم
 

4 25 9 
 1 47 الخميل

 
43 15 

 86 370 5 4 252 المجموع
 مراقب المرور: المصدر

  1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*( 
 تشمل مكاتب التاكسي سفريات خاصة ومكاتب السرفيس (**)

 2019عدد رخص تشغيل النقل العام والسفريات الخاصة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 20جدول 
 المجموع نقل عام داخمي نقل عام خارجي **سفريات خاصة سرفيس داخمي سرفيس خارجي المنطقة

 1200 60 121 466 34 519 جنين

 194 4 23 81 32 54 طوباس

 938 11 71 355 129 372 طولكرم

 2344 45 161 933 694 511 نابمس

 458 5 14 295 4 140 قمقيمية

 203   17 87 10 89 سمفيت

 2320 48 135 822 232 1083 رام اهلل والبيرة

 280 70 3 119 11 77 أريحا

 144 11 38 50   45 *القدس

 1008 38 83 372 128 387 بيت لحم

 2040 121 131 875 205 708 الخميل

 11129 413 797 4455 1479 3985 المجموع

 مراقب المرور: المصدر
 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*( 

 رخص تشغيل تابعة لمكاتب تاكسي (**) 

 

 



 ٔسارج انُمم ٔانًٕاطالخ 2019انرمزٚز اإلحظائٙ انظُٕ٘ 

 

51 | P a g e 
 

 

 2019عدد رخص تشغيل النقل الخاص والسياحي في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 21جدول 
 المجموع َمم ػًال انًظُغ ٔ ػًال انشزكاخ َمم طالب َمم طٛاحٙ َمم خاص َمم جًؼٛح خٛزٚح َمم اػضاء انُاد٘ فمظ انًحافظح

 129 1 119     7 2 جٍُٛ

 30 6 22     1 1 طٕتاص

 107 1 72   25 7 2 طٕنكزو

 284 4 264     11 5 َاتهض

 42   36     4 2 لهمٛهٛح

 28 2 22     2 2 طهفٛد

 195 8 160     14 13 راو هللا ٔانثٛزج

 26 1 14 6   3 2 أرٚحا

 70   14   53 2 1 *انمذص

 103 4 43 42   7 7 تٛد نحى

 300 25 228   13 29 5 انخهٛم

 1314 52 994 48 91 87 42 انًجًٕع

 مراقب المرور: المصدر
 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*( 

 
 

  حسب نوع الخدمة2019عدد الشكاوى المقدمة والشكاوى التي تم معالجتها في المحافظات الشمالية خالل العام : 22جدول 

 ػذد انشكأٖ انرٙ ذى يؼانجرٓا ػذد انشكٕٖ انًُظٕرج َٕع انخذيح

 10 10 ذزخٛض يٍٓ انًٕاطالخ

 5 9 انفحٕطاخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح

 1 4 اػرذاء نفظٙ

 11 16 ضذ انًزكثاخ انؼًٕيٛح

 17 18 ذزخٛض يزكثاخ خظٕطٛح ٔذجارٚح

 2 4 دٔرٚاخ انظاليح ػهٗ انطزق

 3 4 ضذ انًذٚزٚاخ

 60 70 ضذ طائك يزكثاخ ػًٕيٛح

 109 135 انًجًٕع

 وحدة الشكاوى: المصدر 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔسارج انُمم ٔانًٕاطالخ 2019انرمزٚز اإلحظائٙ انظُٕ٘ 

 

52 | P a g e 
 

 2019عدد مدارس السياقة والمدربين ومركبات التدريب والمدراء المهنيين في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 23جدول 

 عدد مركبات التدرٌب عدد المدراء المهنٌٌن عدد المدربٌن عدد مدارس السٌاقة المحافظة

 208 58 147 37 جنٌن

 60 10 21 11 طوباس

 136 60 85 24 طولكرم

 290 103 176 46 نابلس

 66 28 63 12 قلقٌلٌة

 62 19 33 10 سلفٌت

رام هللا 
 والبٌرة

55 171 112 299 

 أرٌحا
 واألغوار

10 22 21 54 

 38 18 32 9 (*)القدس

 176 75 173 32 بٌت لحم

 357 109 236 61 الخلٌل

 1746 613 1159 307 المجموع

 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*(            
 االدارة العامة لمحاسوب وتكنولوجيا المعمومات: المصدر              

 
 
 
 

 

 2019عدد الكراجات ومعارض بيع المركبات ومحالت بيع قطع الغيار المسجمة في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 24جدول 
 محالت بٌع قطع الغٌار معارض بٌع المركبات عدد الكراجات المحافظة

 61 111 77 جنٌن

 5 5 20 طوباس

 24 31 39 طولكرم

 144 98 354 نابلس

 29 14 111 قلقٌلٌة

 4 20 9 سلفٌت

رام هللا 
 والبٌرة

145 168 113 

 أرٌحا
 واألغوار

17 10 3 

 - - - (*)القدس

 52 64 148 بٌت لحم

 94 70 121 الخلٌل

 529 591 1041 المجموع

 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*(  
 االدارة العامة لمحاسوب وتكنولوجيا المعمومات: المصدر    

 
 



 ٔسارج انُمم ٔانًٕاطالخ 2019انرمزٚز اإلحظائٙ انظُٕ٘ 

 

53 | P a g e 
 

 2019عدد مؤسسات الفحص الفني في المحافظات الشمالية حتى نهاية العام : 25جدول 
 العدد توزٌع مؤسسات الفحص الفنً للمركبات فً المحافظات

 2 جنٌن

 1 طوباس

 1 طولكرم

 2 نابلس

 1 قلقٌلٌة

 1 سلفٌت

 2 رام هللا والبٌرة

 1  واألغوارأرٌحا

 1 (*)القدس

 1 بٌت لحم

 3 الخلٌل

 16 المجموع

  1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*(               
 االدارة العامة لمحاسوب وتكنولوجيا المعمومات: المصدر               
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 حسب الشهر ونوع الخدمة2019 ايرادات وزارة النقل والمواصالت من التراخيص في المحافظات الشمالية خالل العام : 26جدول 

 االجمالً هندسة المركبات مدارس السٌاقة مراقب السٌر على الطرق متفرقات سواقٌن فحص عملً فحص نظري رخص شخصٌة معدات ثقٌلة لوحات معدنٌة متفرقات مركبات رخص مركبات الشهر

 23948940 636568 10480 2628620 1280 397120 592960 1934954 56734 40372 62910 17586942 كانون الثانً

 24510070 263538 96620 3565400 4335 369550 606470 1870545 54221 28726 58275 17592390 شباط

 25429557 147776 9430 3435193 11466 318160 612400 2029402 61556 34863 48254 18721057 آذار

 23960151 113170 0 2291393 2003 388970 614560 2122950 40124 25213 58993 18302775 نٌسان

 23257488 68014 400 1912824 3309 289110 422560 2244710 42764 17336 48856 18207605 أٌار

 21866310 56508 960 1438689 4444 225040 431690 2472666 34804 32688 25504 17143317 حزٌران

 27148065 88281 1040 1694633 8052 457680 930080 3051141 60271 31838 32437 20792612 تموز

 23205575 52833 1360 1427000 1806 274010 427990 2391582 28562 23310 21559 18555563 آب

 27365543 86736 320 1618781 2484 468560 870160 3082384 28704 40165 34735 21132514 أٌلول

 26655754 56665 80 1517892 4470 532560 716410 2985665 40097 46883 24182 20730850 تشرٌن األول

 22802194 56964 160 1448368 3363 411440 609860 2464866 42014 44917 24063 17696179 تشرٌن الثانً

 27625866 275290 2790 2152416 48320 530530 634640 2696252 69216 43284 26902 21146226 كانون األول

 297775513 1902343 123640 25131209 95332 4662730 7469780 29347117 559067 409595 466670 227608030 اجمالً

االدارة العامة لمشؤون المالية : لمصدر ا
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  حسب الشهر ومديرية الترخيص2019ايرادات وزارة النقل والمواصالت من التراخيص في المحافظات الشمالية خالل العام : 27جدول 
 االجمالً كانون األول تشرٌن الثانً تشرٌن األول أٌلول آب تموز حزٌران أٌار نٌسان آذار شباط كانون الثانً الشهر

 46717234 4450956 3614316 4003423 4200605 3605546 4290884 3410538 3562280 3742579 4193832 3932283 3709992 نابلس

 21054850 1889803 1630693 1829917 1774533 1596706 1755014 1425631 1537487 1824715 1864897 2085187 1840267 طولكرم

 34516529 3284028 2749711 3119572 3076452 2596892 3180495 2452999 2482939 2594874 3093166 3097008 2788393 جنٌن

 10040044 901302 790783 852691 879923 755501 836696 705968 825339 763851 1013415 841893 872682 قلقٌلٌة

 6430882 644207 497136 584182 558991 425527 561628 532128 521532 529901 527606 520450 527594 ارٌحا

 61665969 5426107 4559154 5262329 5520596 4734271 5847161 4806136 4975265 5078420 5143213 5123334 5189983 رام هللا

 26138746 2434887 1978244 2461091 2466487 2049003 2245393 1896585 2413322 2131678 2060973 1990887 2010196 بٌت لحم

 39339903 3588325 2970959 3762732 3856981 3097738 3609392 2760458 2949579 3286316 3329910 3096367 3031146 الخلٌل

 8043748 764658 604271 727348 811139 702352 736973 643722 634599 618243 585609 599766 615068 سلفٌت

 18132603 1730209 1468071 1644561 1758245 1405487 1671919 1360606 1347382 1431046 1545848 1374177 1395052 دورا

 7762630 712904 581946 693911 677810 650342 694348 574036 536957 612301 731042 583766 713267 طوباس

 4824396 466080 403361 406148 435340 389391 461243 384342 377139 358924 351419 342548 448461 ابو دٌس

 5833258 585802 447935 562057 539734 485783 484854 428313 438071 429569 516438 485883 428819 ٌطا

 542327 43141 23440 45185 67890 38970 57990 36720 46700 49531 48120 42790 41850 بدو

 40270 0 0 0 0 0 0 0 3920 1590 7090 15340 12330 الطٌبة

 6692124 703457 482174 700607 740817 672066 714075 448128 604977 506613 416979 378391 323840 بٌتونٌا

 297775513 27625866 22802194 26655754 27365543 23205575 27148065 21866310 23257488 23960151 25429557 24510070 23948940 االجمالً

االدارة العامة لمشؤون المالية: لمصدر ا
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 2019مزادات المركبات الحكومية القانونية والمركبات المشطوبة المصادرة من الشرطة في المحافظات الشمالية خالل العام : 28جدول 

  2019مزادات المركبات الحكومية القانونية 

 اجمالي المبمغ بالشيكل عدد المركبات عدد المزادات
3 225 8,345,429 

 2019مزادات المركبات المشطوبة المصادرة من الشرطة 
 اجمالي المبمغ بالشيكل عدد المركبات عدد المزادات

5 6718 3,403,201 

 لمنقل الحكومياالدارة العامة : المصدر                

 

 

 2019 عدد شركات الوكالة المسجمة في سجالت وزارة النقل والمواصالت حتى نهاية العام حسب المحافظة: 29جدول 

 المحافظة عدد شركات الوكالة
 رام اهلل 19
 جنين ـــــــــ
 نابمس 4
 الخميل 1
 بيت لحم 1

 طولكرم ـــــــــــــــــ
 سمفيت 1
 اريحا 2

 قمقيمية ــــــــــــــــ
 القدس ـــــــــــ
 المجموع 28

 االدارة العامة لمشؤون الفنية: المصدر
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 2019الوكالء المعتمدون لمشركات المنتجة لمسيارات والمعدات الثقيمة في فمسطين : 30جدول 

 انزلى
 

 الوكيل المعتمد
 

 انشزكاخ انًُرجح نهظٛاراخ

 سٍاخ انشركح انمتحدج نتجارجانسٍاراخ 1

 فُنكس فاجه

 اَدي

 سكُدا

 cukurova 

 داٌمهرتىس شركحغرغُر انتجارٌح 2

 اَتم َكانح قرش اندَنٍح نهسٍاراخ 3

 جىرال مُتُرز

 تٍجُ شركح اَتُزَن 4

 دراجاخ تٍجُ

 كٍا انشركح انعرتٍح نتجارج انمركثاخ 5

 ساوغ ٌاوغ

 سترٌَه شركحجرَب تهس 6

 كراٌسنر انشركح انفهسطٍىٍح نهسٍاراخ 7

 دَج

 راو

 جٍة

 ٌُوداي

 فٍاخ

 مٍتسُتٍشً انشركح انفهسطٍىٍح نهمحركاخ 8

BMW 

 رٌىُشاحىاخ شركحانثرٌا نهسٍاراخ 9

 رٌىُ شركحاالمضاء نهسٍارخ 10

 داشٍا 

 وٍسان شركحمٍىا نالسثمار 11

   

 فُرد شركح انرامً مُتُرز 12

 مازدا

 وٌٍُُنىد مجمُعحانسالو االستثمارٌح 13

 نٍثٍٍر شركحجمال عمر انمصري 14

15 I . M . I ٌٍدرَماك 

 كُماتسُ شركح انشرق األدوى نهمعداخ 16

 ٌاو أ جً

 فُنفُ شركحاالصثح نهمعداخ انثقٍهح 17

 كاترتهر شركحانجراراخ نهمعداخ 18

 اٌفٍكُ شركحانثرج نهمعداخ 19
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case 

ISUZUتاصاخ  

 نهدراجاخ انىارٌحSYM شركحانجٌُري نالستٍراد َانتصدٌر 20

 جاكُر رٌتس مُتُر زال تً دي 21

 الودرَفر

 تً جٍثً نهدراجاخ انىارٌح اَتُ دٌثُخ 22

 كً ار مُتُرز

 تٍاجُنهدراجاخ انىارٌح انفهسطٍىٍحنهدراجاخ 23

 Okt trailer تاَ انصىاعًٍ 24

 جراراخ ارغُ

 تُماج

MAN 

 (مركثاخ تشغٍهًٍ)دز ٌُ جٍد  قرش مُتُر مُل 25

 اسُزَ مُتُرز كٍما نتجاري انمركثاخ 26

 تراكتُراخ تُماسان ص. و  27

 ٌاماٌا دراجاخ ا ر جًٍ نهدراجاخ انىارًٌ 28

 االدارة العامة لمشؤون الفنية: المصدر

 

 

  2019الحوادث وفعاليات ادارة المرور خالل العام : 31جدول 
 عدد المخالفات المرورية عدد االصابات الكمي اصابات خطيرة اصابات متوسطة اصابات بسيطة عدد الوفيات عدد الحوادث المحافظة

 17825 1338 14 48 1276 16 1667 جنين
 3713 391 5 41 345 3 358 طوباس
 11416 893 9 88 796 7 714 طولكرم
 58217 2562 29 129 2404 22 2574 نابمس
 6372 326 4 47 275 4 310 قمقيمية
 2639 391 7 26 358 3 380 سمفيت

 48565 1686 21 84 1581 13 3585 رام اهلل والبيرة
 9281 368 5 33 330 7 477 أريحا واألغوار

 5228 461 0 33 428 6 542 *القدس
 26764 824 11 19 794 11 1011 بيت لحم
 41343 1606 47 209 1350 30 1547 الخميل

 231363 10846 152 757 9937 122 13165 المجموع
 وزارة الداخمية/شرطة المرور: المصدر      
 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو اسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية عام )*( 
 

 


