
 فراس جرادات

 
 

  
  وزارة النقل والمواصالت

  المجلس األعلى للمرور
  
 
 
  
 
 
  
  
 
 

  رخص السیاقة
  2011عام  نهایة

 التقریر السنوي
 
  
 
  
  
  
  
  

   2012 ،حزیران



 

 
  
  

  وزارة النقل والمواصالت
  المجلس األعلى للمرور

  
 
 
  
 
 
  
  
 
 

  رخص السیاقة
  2011عام  نهایة

 التقریر السنوي
 
  
 
  
  
  
  

  
  2012 ،حزیران



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  

  2012، حزیران© 
  .جمیع الحقوق محفوظة

  
  :في حالة االقتباس، یرجى اإلشارة إلى هذا التقریر كالتالي

  
  .التقریر السنوي: 2011نهایة عام  رخص السیاقة .2012، المجلس األعلى للمرور/ وزارة النقل والمواصالت

  .فلسطین -رام اهللا  
  

  :إلى توجه المراسالت جمیع
 

  المجلس األعلى للمرور/والمواصالت النقل وزارة
 فلسطین-اهللا رام ،399 ب.ص

 
 1291/2/3 295 2 (970/972): هاتف

  1318 295 2 (970/972)   :       فاكس
 www.mot.gov.ps: االلكتروني الموقع

 diwan@mot.gov.ps: االلكتروني البرید



  
  
  
  

  
  

  "أبو مازن " فخامة السيد الرئيس حممود عباس 
  رئيس دولة فلسطني

  رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  
  
  



  فلسطین خارطة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 



  تقدیم
 

في الضفة الغربیة في نهایة عام  رخص السیاقةتقریر قدم المجلس األعلى للمرور أن ییسر 
في  رخص السیاقةإن الهدف األساس من إصدار هذا التقریر هو توفیر أداة معلوماتیة عن واقع . 2011

، باإلضافة إلى ذلك یهدف هذا التقریر إلى بناء خالل نشر بعض المؤشرات الرئیسیة الضفة الغربیة من
  .فیهاسلسة زمنیة حول المؤشرات األساسیة التي تبین التطورات والتغیرات التي حدثت 

  
 رخص السیاقةیعرض هذا التقریر مجموعة من الجداول اإلحصائیة التي تم استخراجها من واقع بیانات 

 في الضفة الغربیة رخص السیاقةرض صورة إجمالیة لواقع ، بهدف عوالمواصالت المحوسبة في وزارة النقل
  .2011كما هي في نهایة عام 

  
في  رخص السیاقةإحصائیة شاملة حول بیانات  ةأن یوفر هذا التقریر مادالمجلس األعلى للمرور یسر 

والمهتمین أداة معلوماتیة مهمة للمخططین وصانعي القرار ر الضفة الغربیة وأن تساهم هذه المادة في توفی
  .بالتنمیة الوطنیة الشاملة

  
  

  واهللا ولي التوفیق،،،
  
  

  فاروق عبد الرحیم.م                                                                  2012حزیران،     
 فالمكل الرئیس التنفیذي                                                                         
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 22  الرخصة إصدار سنة حسب العدیدة السنوات خالل الغربیة الضفة في الصادرة السیاقة رخص 1 جدول

 23 2011 عام نهایة في هي كما الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص 2 جدول

 عام نهایة في هي كما السریان صالحیة حالة حسب الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص 3 جدول
2011  

24  

 25 2011 عام نهایة في هي كما السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة الحالیة في السیاقة رخص  4 جدول

 هي كما لحاملیها الحالیة العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص 5 جدول
  2011 عام نهایة في

26 

 27 2011 عام نهایة التصریح نوع حسب الغربیة الضفة في السیاقة تصاریح  6 جدول

 وشهر المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص 7 جدول
  2011 عام اإلصدار

28 

 وفئات المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص 8 جدول
 2011 عام العمر

29 

 ودرجة المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص 9 جدول
 2011 عام السیاقة

30 

 31  2011 عام العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص 10 جدول

 وفئات المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات 11 جدول
 2011 عام العمر

32 

 ودرجة المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات  12 جدول
  2011 عام السیاقة

33 

           العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات  13 جدول
  2011 عام
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    األعوام خالل الغربیة الضفة في فیها العاملة والمركبات المدربین وعدد السیاقة تعلیم مدراس  14 جدول
1999 - 2011  

35 

 نهایة المحافظة حسبفي الضفة الغربیة  فیها العاملة والمركبات المدربین وعدد السیاقة تعلیم مدراس 15 جدول
  2011 عام

36 

     

      
      

 
 



   البیانیة األشكال قائمة  
 الصفحة   الشكل

     

 عام نهایة في هي كما اإلصدار سنة حسب الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص 1 شكل
2011  

14 

 15 2011 عام نهایة التصریح نوع حسب الغربیة الضفة في السیاقة تصاریح 2 شكل

 المحافظة /مدیریة الترخیص حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص  3شكل 
  16  2011 عام

 16 2011حسب فئات العمر عام  رخص السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیةعدد  4 شكل

 المحافظة /مدیریة الترخیص حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات  5 شكل
 17  2011 عام

 18 2011 عام العمر فئات حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات 6 شكل

 الغربیة الضفة في التعلیم ومركبات المسجلین والمدربین السیاقة تعلیم مدارستطور أعداد   7 شكل
  2011-1999 خالل السنوات

18 

  19  2011 عام نهایة المحافظة حسب السیاقة تعلیم مدارس  8شكل 
 19 2011 عام نهایة المحافظة حسب السیاقة تعلیم مدارس في المسجلین المدربین 9 شكل

  20  2011 عام نهایة المحافظة حسب السیاقة تعلیم مركبات  10شكل 
   

    

   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ملخص تنفیذي
  

 405,330 ،31/12/2011 حتى العدیدة السنوات خالل الغربیة الضفة في الصادرة السیاقة رخص عدد بلغ 
 .سیاقة رخصة

 سیاقة رخصة 398,940 ،2011 عام نهایة في هي كما الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص عدد بلغ 
 في هو كما السیاقة رخص لحاملي العدیدة السنوات خالل الداخلیة وزارة في المسجلة الوفاة حاالت بسبب وذلك
 .2011 عام نهایة

 خصوصي درجة السیاقة رخص شكلت "B "الغربیة الضفة في الحالیة السیاقة رخص مجمل من% 68.4 نسبة 
 .2011 عام نهایة في هي كما

 سیاقة تصریح 2503 ،2011نهایة عام  الغربیة الضفة في الصادرة السیاقة تصاریح عدد بلغ. 
 بانخفاض ،رخصة 25,857 ،2011عام  الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص عدد بلغ 

 .2010 عام عن% 11 بنسبة
  67.9%  خصوصیة رخصهي  الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقةمن رخص “B”، 19.2% من 

 شكلت، بینما المحافظات بین إصدار نسبة أعلى شكلت حیث الخلیل محافظة في إصدارها تم الرخص هذه
% 31 أن ویالحظ األولى، للمرة الصادرة الرخص مجمل من% 31.5 نسبة" C" الخفیف للشحن السیاقة رخص

 .المحافظات بین نسبة أعلى شكلت حیث الخلیل محافظة في إصدارها تم قد الرخص هذه من
 حیث ،للمرة األولى السیاقة رخص إصدار في األعلى النسبة الخلیل ومحافظة والبیرة اهللا رام محافظة إحتلت 

 .تقریباً  منها لكل% 22.8 نسبة شكلتا
 بلغت حیث جدیدة سیاقة رخص على الحاصلین من نسبة أعلى شكلت سنة،) 24-19( من العمریة الفئة 

 .األولى للمرة الصادرة الرخص مجمل من% 46.2
 جدیدة سیاقة درجة 27,729، 2011عام  األولى للمرة الصادرة السیاقة درجات عدد بلغ. 
 63.7 % خصوصیة سیاقة درجات هي األولى للمرة الصادرة السیاقة درجاتمن“B” ، 38.3 %هذه من 

 لهذه الخصوصیة السیاقة درجات من% 19.8 أن ویالحظ. سنة) 24- 19( من العمریة للفئة صدرت الدرجات
 .المحافظات بین نسبة أعلى شكلت وقد والبیرة اهللا رام محافظة في صدرت قد العمریة الفئة

  مدرسة تعلیم سیاقة 279، 2011بلغ عدد مدارس تعلیم السیاقة في الضفة الغربیة نهایة عام. 
 سیاقة مدرب 854 ،2011 عام نهایة في الضفة الغربیة السیاقة تعلیم مدارس في المسجلین المدربین عدد بلغ. 
 سیاقة تعلیم مركبة 1026 ،2011 عام نهایة في الضفة الغربیة السیاقة تعلیم مركبات عدد بلغ. 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 



   مالحظات
 

 صدارستإل نتیجة اإلصدار، سنة حسب سابقاً  المنشورة ةالسیاق رخص أعداد في البسیطة الفروق بعض تطرأ قد 
 .حسب األصول سابقاً  صادرة أجنبیة رخص على بناء جدیدةفلسطینیة  رخص

   31/12/2011 حتى المسجلة السیاقة ولرخص 6/6/2012 یوم بیانات رخص السیاقة هو  الزمني االسناد. 
  ،درجة سیاقة شحن خفیف  :ثالموعلى سبیل البعض درجات السیاقة تخول صاحبها قیادة درجات أخرىC1 

 المرور قانونراجع . Bتخول صاحبها سیاقة الدرجة خصوصي 
 حیث أن أي منهما منفردة التخول خفیف شحنال و عموميتم دمج بیانات بعض درجات السیاقة معُا مثل ال ،

صاحبها سیاقة األخرى وأیضا لتجنب عملیة التكرار عند عد رخص السیاقة، فمن المعروف أن كل شخص تصدر 
 .درجة سیاقةله رخصة سیاقة واحده فقط، وكل رخصة قد تحمل أكثر من 

 الدرجة إدراج تم C  ًجدولة على العمل یجري حیث ،قوما فو  طن 15 وزنها شاحنة سیاقة" تصاریح"لحاملي  حدیثا 
 .9/2/2011 منذ)  الخ…  B , A( الجدید التصنیف حسب بیاناتها

 "یشترط حیث السیاقة، رخصة إصدار سنة عن النظر بغض: 2011 عام األولى للمرة الصادرة السیاقة "درجات 
 .والحافلة الثقیل والشحن والقاطرة العمومي درجة مثل معینة، درجات على للحصول سنتین /سنة مرور القانون
 .المرور قانونراجع 

  یالحظ بعض الفروق البسیطة لبعض درجات السیاقة عند مقارنة رخص السیاقة مع درجات السیاقة الصادرة
حتى  2012وهذه یعود الى التغیرات التي حدثت على بعض بیانات السائقین من بدایة عام  2011خالل عام 

 ).6/6/2012(یوم االسناد الزمني لبیانات التقریر 
 A :+بجمیع أحجام سعة محركاتها  ناریةال دراجةتم دمج بیانات ال)A , A1, A2(  في بیان واحد ألغراض إعداد

 .اهیم والمصطلحاتفأنظر الم. التقریر فقط
 راجع . التصریح لشروط تحقیقه عند السیاقة رخصة لحامل ویعطى سیاقة، درجة أو رخصة لیس: تصریح السیاقة

 المرور قانون
 العدد عن بالضرورة التعبر وقد السیاقة، درجة /رخصة إصدار مكان بها یقصد: المحافظة/ الترخیص دیریةم 

 .المحافظة نفس من السیاقة درجات /رخص لحاملي الحقیقي
  للضفة  احتاللهاعنوه بعید  إسرائیل، والتشمل ذلك الجزء الذي ضمته دیس أبو ترخیص مدیریة: القدسمحافظة

 .1967الغربیة عام 
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  األول الفصل 
  المقدمة

  
  

 مقدمة 1.1
ة یعد قطاع النقل بفروعه وأنشطته المختلفة مكونًا مهمًا من مكونات البنیة األساسیة لالقتصاد الوطني وركیزة أساسیة للتنمیة االقتصادی

  .، باإلضافة إلى ما یمثله هذا القطاع من حلقة الوصل داخل وخارج المجتمعدواالجتماعیة الشاملة في أي بل
ر بیانات یألهمیة توف نظراً یلقي هذا التقریر الضوء على أحد العناصر األساسیة في قطاع النقل، وهو رخص سیاقة المركبات وذلك 

  .تساهم في التحلیل والبحث العلمي واتخاذ القرارات الضفة الغربیة والتيفي  السیاقة ودرجات رخصشاملة وحدیثة حول 
  

  هداف التقریرأ 2.1
  

  :من خالل ما یلي 2011التقریر إلى واقع رخص سیاقة المركبات في الضفة الغربیة في نهایة عام یتطرق هذا 
كذلك یتطرق  ،وفئات العمر الحالیة لحاملیها ةوتصنیفاتها المختلف إصدارهاوذلك حسب سنوات  رخص السیاقة في الضفة الغربیة -

مكان وذلك حسب  2011خالل عام في الضفة الغربیة  ولىالسیاقة التي تم إصدارها للمرة األ ودرجات رخصالتقریر إلى 
 .وفئات العمر لحاملیها ةوتصنیفاتها المختلفإصدارها 

  
  :تطرق التقریر إلى بعض المواضیع التالیة كما
  
 .2011عام نهایة وتوزیعها الجغرافي حسب المحافظة في الضفة الغربیة أعدادها  :السیاقةتعلیم مدارس  -

 
وتوزیعهم الجغرافي حسب المحافظة في الضفة الغربیة  اد مدربي السیاقة المسجلین في مدارس تدریب السیاقةأعد: مدربي السیاقة -

 .2011عام نهایة 
 
 .2011عام نهایة وتوزیعها الجغرافي حسب المحافظة في الضفة الغربیة أعدادها  :تدریب السیاقة مركبات -
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  



 المجلس األعلى للمرور - ل والمواصالت وزارة النق                                                       التقریر السنوي                            - 2011نهایة عام  رخص السیاقة
12 

  الفصل الثاني
  1المفاهیم والمصطلحات

 :الدرجات هذه من قیادة رخصة یحمل من قبل من بقیادتها المسموح والمركبات القیادة رخص درجات أنواع: أوالً 
 
 .3سم50 حتى بقوة محرك ذات ناریة دراجة نوع من آلیة مركبة لقیادة رخصة تعني): A2( الدرجة من قیادة رخصة - 1
 
 ناریة دراجة أو ،3سم500 حتى محرك ذات ناریة دراجة نوع من ةآلی مركبة لقیادة رخصة تعني ):A1( الدرجة من قیادة رخصة - 2

 .المادة هذه من) 1( الفقرة في ذكر لما إضافة جانبیة، مركبة مع أو عجالت ثالث ذات
 
 لما إضافة 3سم500 على تزید بقوة محرك ذات ناریة دراجة نوع من مركبة لقیادة رخصة تعني ):A( الدرجة من قیادة رخصة - 3

 .المادة هذه من) 2(و) 1( فقرتینال في ذكر
 
 .متنقلة وماكنه جرار نوع من مركبة لقیادة رخصة تعني ):1( الدرجة من قیادة رخصة - 4
 
 :اآلتیة األنواع من آلیة مركبات لقیادة رخصة تعني ):B( الدرجة من قیادة رخصة - 5
 .سائقها عدا مقاعد سبعة على رخصتها حسب المقاعد عدد یزید ال أن على خصوصیة مركبة- أ

ذا كجم، 4000 على رخصتها حسب اإلجمالي وزنها یزید ال أن على تجاریة مركبة -ب ٕ  الركاب عدد یزید فال ركاباً  تنقل كانت وا
 .المركبة قائد عدا ركاب سبعة على رخصتها حسب

 .متنقلة ماكنة -ج
ن المادة هذه من) ب( البند )5( الفقرة في وردت كما مركبة قیادة الفقرة هذه بموجب رخصة لصاحب یجوز - د ٕ  ال مقطورة بها أُلحقت وا

 .كغم 1.500 عن به المسموح اإلجمالي وزنها یزید
 شریطة أمن مركبة بأنها الترخیص سلطة علیها صادقت أخرى مركبة وأیة تخلیص ومركبة الحریق إلطفاء ومركبة إسعاف مركبة -هـ
 لما وفقاً  تصریحاً  الرخصة لصاحب صدر قد یكون وأن كغم، 4000 عن مذكورةال للمركبات به المسموح اإلجمالي الوزن یزید ال أن
 .الالئحة هذه من) ز( فقرة) 4( المادة في علیه منصوص هو
 
 :اآلتیة األنواع من آلیة مركبات لقیادة رخصة تعني): C1( الدرجة من قیادة رخصة - 6
ن كغم 14999 حتى رخصتها حسب اإلجمالي وزنها عمل ومركبة تجاریة مركبة. أ ٕ  على یزید ال اإلجمالي وزنها مقطورة بها ربطت وا

 .كغم4000
 راكباً  عشر أحد على الرخصة حسب الركاب عدد یزید ال الركاب نقل حالة وفي المادة، هذه من) 5( الفقرة في المذكورة المركبات. ب

 .المركبة قائد عدا
 الشروط وبنفس كغم14999 عن به المسموح اإلجمالي الوزن یزید ال أن شریطة) هـ( بند) 5( الفقرة في المذكورة المركبات. ج

  .علیها المنصوص
 إضافة كغم،14999 عن یزید اإلجمالي وزنها عمل ومركبة تجاریة آلیة مركبة لقیادة رخصة تعني ):C( الدرجة من قیادة رخصة - 7

 .المادة هذه من) 6( الفقرة في المذكورة للمركبات
  

                                                        
  2005لعام  مرورة التنفیذیة لقانون البشأن الالئحة التنفیذیة المعدلة لالئح 2009لسنة ) 2(مجلس الوزراء رقم  قرار  1
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 :اآلتیة األنواع من آلیة مركبات لقیادة رخصة تعني ):E( درجةال من قیادة رخصة - 8
 .مستندة أو مقطورة بها ربطت وأن كجم 4000 على رخصتها حسب اإلجمالي وزنها یزید تجاریة مركبة. أ

 .المادة هذه من) 7( الفقرة في المذكورة المركبات. ب
 
 :اآلتیة األنواع من یةآل مركبات لقیادة رخصة تعني): D1( الدرجة من قیادة رخصة - 9
 عمومي صالون أنها رخصتها في ذكر مركبة. أ

 .المادة هذه من) 5( الفقرة في المذكورة المركبات. ب
 

 :اآلتیة األنواع من آلیة مركبات لقیادة رخصة تعني ):D( الدرجة من قیادة رخصة -10
 .نوع أي من حافلة. أ

 .الحال مقتضى حسب المادة هذه من) 8( الفقرة أو) 7( الفقرة أو) 6( الفقرة في المذكورة المركبات. ب
 

 یحمل كان لمن أدناه األیمن العمود في المذكورة الدرجة من المادة هذه بموجب قیادة رخص بإصدار الترخیص سلطة تقوم: ثانیاً 
  :اآلتي لنحوا على األیسر العمود في مقابلها المذكورة الدرجة وحسب تعدیلها قبل المادة هذه بموجب قیادة رخصة

 
 

الحالیة القیادة رخصة درجة السابقة القیادة رخصة درجة   
A2 أ 
A1 ب 
A ج 
1 1 
B 2 
C1 3 
C ثقیل شحن  
E 4 
D1 5 
D 6 

  
  

  .بناء على التصنیف الجدید كما هو أعاله 9/2/2011تم البدء بعملیة إصدار بطاقة رخصة سیاقة ممغنطة بتاریخ : تنویه
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  الثالث الفصل
  األساسیة لنتائجا

  
  نظرة عامة  - الغربیة الضفة في السیاقة رخص 1.3

رخصة سیاقة، ویالحظ  405,330، 31/12/2011رخص السیاقة الصادرة في الضفة الغربیة خالل السنوات العدیدة حتى بلغ عدد 
، فیما بلغ عدد رخص رخصة سیاقة 253,865قد بلغ  2011حتى نهایة عام  1996أن عدد رخص السیاقة الصادرة منذ عام 

  . رخصة سیاقة 151,465ومادون  1996السیاقة الصادرة من عام 
  )22( صفحة )1(أنظر جدول رقم 

  
  2011رخص السیاقة الحالیة في الضفة الغربیة كما هي في نهایة عام  2.3

اقة وذلك بسبب حاالت الوفاة رخصة سی 398,940، 2011الحالیة في الضفة الغربیة كما هي في نهایة عام بلغ عدد رخص السیاقة 
   .2011خالل السنوات العدیدة لحاملي رخص السیاقة كما هو في نهایة عام المسجلة في وزارة الداخلیة 

عدم (تهیة الصالحیة من الرخص الحالیة من% 14 حسب انتهاء سریان الصالحیة یالحظ أن الحالیةوبالنظر الى توزیع رخص السیاقة 
  .ومادون 2011منذ عام ) التجدید

  )24(صفحة ) 3(أنظر الجدول رقم 
  

  .2011كما هي في نهایة عام  حسب سنة اإلصدار رخص السیاقة الحالیة في الضفة الغربیةیوضح الشكل البیاني 
  
  

  2 2011كما هي في نهایة عام حسب سنة اإلصدار رخص السیاقة الحالیة في الضفة الغربیة : 1شكل

  
  
  

 
 

                                                        
  .2011ل حاالت الوفاة المسجلة في وزارة الداخلیة خالل السنوات العدیدة لحاملي رخص السیاقة كما هو في نهایة عام التشم  2
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، 2011من مجمل رخص السیاقة في الضفة الغربیة كما هي في نهایة عام % 68.4نسبة " B" وصيشكلت رخص السیاقة درجة خص
، فیما %4.8بنسبة " D"ثم رخص السیاقة درجة عمومي فقط % 19.7بنسبة " C"رخص السیاقة درجة الشحن الخفیف فقط  تالها

للدرجات المشتركة العمومي والشحن الخفیف معًا  السیاقةتالها رخص  ،%2.1نسبة  "D"لدرجة الحافلة فقط السیاقة شكلت رخص 
"D1&C1"  لدرجة القاطرة فقطالسیاقة بینما شكلت رخص ، %2نسبة "E"  درجات القاطرة والحافلة المشتركة لالسیاقة وكذلك رخص

حیث كلت نسبة قلیلة فش "E & D1 "معًا  للدرجات المشتركة العمومي والقاطرة لكل منها، أما رخص السیاقة% 5نسبة  "D & E" معاً 
  %.0.04بلغت 

، یجري العمل "C1" شحن خفیف سیاقةملي رخصة طن وما فوق لحا 15شاحنة وزنها  سیاقة" تصریح"  584وجود وتجدر اإلشارة إلى 
  .حدیثاً  C، حیث تم إدراج الدرجة 9/2/2011منذ ) الخ …  B , A(على جدولة بیاناتها حسب التصنیف الجدید 
جرار  سیاقة" درجة" 14,024مع العلم بوجود رخصة سیاقة،  404فقط فقد بلغ عددها  ةوفیما یتعلق برخص السیاقة للجرارات الزراعی

 3,025مع العلم بوجود رخصة  151للدراجات الناریة فقط فقد بلغ عددها أما رخص السیاقة  .السیاقة "رخص"زراعي ضمن باقي 
  .السیاقة "رخص"باقي  دراجة ناریة ضمن سیاقة" درجة"

  )25(صفحة ) 4(أنظر الجدول رقم 
  

  2011نهایة عام  في كما هي الغربیة الضفة في السیاقة 3 "تصاریح" 3.3
 ویوضح الشكل البیاني، 4 تصریح سیاقة 2503، 2011كما هي في نهایة عام بلغ عدد تصاریح السیاقة الصادرة في الضفة الغربیة 

  .2011نهایة عام  لضفة الغربیة حسب نوع التصریحتصاریح السیاقة في ا أعداد
  

  2011نهایة عام حسب نوع التصریح صاریح السیاقة في الضفة الغربیة ت: 2شكل 

  
  

  
  

                                                        
  .شروط التصریح حسب قانون المرورل عند تحقیقه لحامل رخصة السیاقة لیس رخصة أو درجة سیاقة، ویعطى  3
یجري و حدیثًا  Cحیث تم إدراج الدرجة ، "C1" شحن خفیف سیاقةاملي رخصة طن وما فوق لح 15شاحنة وزنها  سیاقة" ریحاتص"ال تشمل   4

  .9/2/2011منذ ) الخ …  B , A(العمل على جدولة بیاناتها حسب التصنیف الجدید 
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  2011في الضفة الغربیة عام  للمرة األولى رخص السیاقة الصادرة 4.3
عن عام % 11بنسبة  بانخفاض رخصة سیاقة 25,857في الضفة الغربیة  2011عام  بلغ عدد رخص السیاقة الصادرة للمرة األولى

%. 22.8نسبة  بلغت، حیث للمرة األولىرخص السیاقة  في إصدار محافظة الخلیل النسبة األعلىمدیریة ترخیص احتلت ، 2010
  .2011عام المحافظة / حسب مدیریة الترخیصفي الضفة الغربیة  ىاألولویوضح الشكل البیاني عدد رخص السیاقة الصادرة للمرة 

  
   2011المحافظة عام  /مدیریة الترخیص حسب رخص السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیة :3شكل 

  
حیث بلغت للمرة األولى ، شكلت أعلى نسبة من الحاصلین على رخص سیاقة سنة) 24-19(وتشیر البیانات إلى أن الفئة العمریة من 

لهذه الفئة العمریة قد تم إصدارها في  من الرخص الصادرة% 23.5لى،  ویالحظ أن من مجمل الرخص الصادرة للمرة األو % 46.2
  .یث شكلت أعلى نسبة إصدار بین المحافظاتح الخلیلمحافظة مدیریة ترخیص 
 .)31( و) 29(صفحة ) 10(و ) 8(أنظر جدول رقم 

  .2011حسب فئات العمر عام  ةخص السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیر  عدد یوضح الشكل البیانيو 
  

 2011عام  فئات العمرحسب  خص السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیةر  :4شكل 
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، "B" ها هي رخص خصوصیةمن% 67.9وفیما یتعلق برخص السیاقة الصادرة للمرة األولى حسب درجة الرخصة، فیالحظ أن 
تالها  .بین المحافظات حیث شكلت أعلى نسبة إصدارالخلیل محافظة  خیصمدیریة تر  من هذه الرخص تم إصدارها في% 19.2

من هذه % 31أن  حظمن مجمل الرخص الصادرة للمرة األولى، ویال% 31.5حیث شكلت نسبة " C"رخص السیاقة للشحن الخفیف 
  .الرخص قد تم إصدارها في محافظة الخلیل حیث شكلت أعلى نسبة بین المحافظات

سیاقة، بینما بلغ  رخصة 130فقط قد بلغ  يلدرجة الجرار الزراعللمرة األولى أیضًا إلى أن رخص السیاقة الصادرة وتشیر البیانات 
رخصة  21قد بلغ  )A, A1, A2(بجمیع أحجام سعة محركاتها فقط و الدارجة الناریة لدرجة للمرة األولى عدد رخص السیاقة الصادرة 

   .صادرة للمرة األولى بناء على رخص أجنبیة سابقة جدیدة فلسطینیة رخصة سیاقة 23ن هناك كما تشیر البیانات أیضًا إلى أ. سیاقة
  )30( صفحة)  9(أنظر جدول رقم 

  
  2011السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیة عام  5" درجات" 5.3

محافظة رام اهللا والبیرة أعلى نسبة إصدار بین  احتلت، للمرة األولى درجة 27,729بلغ عدد درجات السیاقة الصادرة للمرة األولى 
  .من مجمل الدرجات الصادرة% 22.3المحافظات حیث بلغت 

  
  2011عام  المحافظة/ مدیریة الترخیصحسب السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیة درجات  :5شكل 

  
  

سنة شكلت أعلى نسبة حیث ) 24- 19(یالحظ أن الفئة العمریة من ، للمرة األولىوفیما یتعلق بالفئات العمریة الحاصلة على درجات 
مدیریة ترخیص من هذه الدرجات تم إصدارها في % 10.23، 2011عام  الصادرة للمرة األولىمن مجمل درجات  %44.8بلغت 

لسیاقة الصادرة للمرة رجات ادویوضح الشكل البیاني  .حیث شكلت أعلى نسبة بین المحافظات لهذه الفئة العمریة الخلیلمحافظة 
   .2011عام  حسب فئات العمر األولى في الضفة الغربیة

  )34(صفحة )  13(أنظر جدول رقم 
  
  
  

                                                        
مرور بغض النظر عن سنة إصدار رخصة السیاقة، حیث یشترط القانون  2011درجات السیاقة الصادرة للمرة األولى عام : درجات السیاقة  5

  .راجع قانون المرور – والقاطرة والشحن الثقیل والحافلة سنتین للحصول على درجات معینة، مثل درجة العمومي/سنة
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  2011فئات العمر عام حسب السیاقة الصادرة للمرة األولى في الضفة الغربیة درجات  :6شكل 

  
  

، ”B“ هي درجات سیاقة خصوصیة% 63.7ة، یالحظ أن حسب الدرج 2011وفیما یتعلق بدرجات السیاقة الصادرة للمرة األولى عام 
لهذه الفئة من درجات السیاقة الخصوصیة % 19.8 أنویالحظ . سنة) 24-19(من هذه الدرجات صدرت للفئة العمریة من % 38.3

   .قد صدرت في محافظة رام اهللا والبیرة وقد شكلت أعلى نسبة بین المحافظاتالعمریة 
  )33( صفحة)  12(أنظر جدول رقم 

  
  في الضفة الغربیةالتعلیم  مركباتالمدربین المسجلین و و مدارس تعلیم السیاقة  6.3

خالل السنوات  والمدربین المسجلین ومركبات التعلیم في الضفة الغربیةتطور أعداد مدارس تعلیم السیاقة  أدناه یوضح الشكل البیاني
عما كان تقریبًا  %57بنسبة  ارتفعقد  2011لضفة الغربیة نهایة عام ، حیث یالحظ أن عدد مدارس تعلیم السیاقة في ا1999-2011

، في حین أن عدد مركبات %27.7بنسبة تعلیم السیاقة مدارس ارتفع عدد المدربین المسجلین في ، بینما 1999الوضع عام  هعلی
  .1999عما كان علیه الوضع عام % 47.6تعلیم السیاقه قد إرتفعت بنسبة حوالي 

  
  2011-1999 والمدربین المسجلین ومركبات التعلیم في الضفة الغربیةأعداد مدارس تعلیم السیاقة ور تط :7شكل 
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   السیاقة تعلیم مدارس
مدرسة تعلیم سیاقة ویوضح الشكل البیاني أعدادها حسب  279، 2011نهایة عام  في الضفة الغربیة بلغ عدد مدارس تعلیم السیاقة

  .2011نهایة عام  المحافظة
  

  2011حسب المحافظة نهایة عام  في الضفة الغربیة مدارس تعلیم السیاقةعدد  :8كل ش

  
  

   السیاقة تعلیم مدارسالمدربین المسجلین في 
مدرب سیاقة، ویوضح الشكل البیاني  854، 2011نهایة عام  في الضفة الغربیة المدربین المسجلین في مدارس تعلیم السیاقةبلغ عدد 

  .2011نهایة عام  المحافظة أعداد المدربین حسب
  

  2011حسب المحافظة نهایة عام  في الضفة الغربیة المدربین المسجلین في مدارس تعلیم السیاقةعدد  :9شكل 
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  السیاقة تعلیم مركبات

ركبات تعلیم مأعداد ، ویوضح الشكل البیاني مركبة تعلیم 1026، 2011نهایة عام في الضفة الغربیة مركبات تعلیم السیاقة بلغ عدد 
  .2011نهایة عام  حسب المحافظة السیاقة

  
  2011حسب المحافظة نهایة عام  في الضفة الغربیة مركبات تعلیم السیاقةعدد : 10شكل 
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)1(جدول رقم   
الرخصة رخص السیاقة الصادرة في الضفة الغربیة خالل السنوات العدیدة حسب سنة إصدار  

 

 الرخصة إصدارسنة  عدد الرخص
25,857 2011 
28,736 2010 
25,670 2009 
18,477 2008 
16,940 2007 
9,747 2006 

14,785 2005 
12,449 2004 
10,316 2003 
6,893 2002 

13,234 2001 
18,363 2000 
18,595 1999 
15,520 1998 
18,283 1997 

 ومادون 1996 151,465
 المجموع 405,330

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدیدة فلسطینیة رخص  الستصدارنتیجة  ،حسب سنة اإلصدارسابقًا المنشورة  السیاقةروق البسیطة في أعداد رخص قد تطرأ بعض الف: تنویه*
  .صادرة سابقاً  بناء على رخص أجنبیةحسب األصول 
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)2(جدول رقم   
*2011في الضفة الغربیة كما هي في نهایة عام  الحالیةرخص السیاقة   

 

 الرخصة إصدارسنة  عدد الرخص الحالیة
25,857 2011 
28,732 2010 
25,667 2009 
18,472 2008 
16,920 2007 
9,724 2006 

14,739 2005 
12,413 2004 
10,275 2003 
6,862 2002 

13,134 2001 
18,181 2000 
18,399 1999 
15,328 1998 
17,970 1997 

 ومادون 1996 146,267
 المجموع 398,940

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لحاملي رخص السیاقةخالل السنوات العدیدة  الداخلیةحاالت الوفاة المسجلة في وزارة  إلىیعود ) 1(الفروق في عدد الرخص عن جدول رقم * 
  .2011كما هو في نهایة عام 
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)3(جدول رقم   
*2011كما هي في نهایة عام  حسب حالة صالحیة السریان في الضفة الغربیة الحالیةرخص السیاقة   

  
 الرخص مجموع عدد الرخص حالة  الرخصة انتهاء سریان الرخصةسنة 

2017 

 ساریة المفعول

9,874 

339,298 

2016 49,425 
2015 81,344 
2014 84,508 
2013 64,682 
2012 49,465 
2011 

 منتهیة السریان

13,760 

59,642 

2010 8,429 
2009 5,104 
2008 2,219 
2007 2,335 
2006 2,681 
2005 5,823 
2004 5,891 
2003 1,043 
2002 646 
2001 1,165 
2000 2,747 
1999 1,689 
1998 470 
1997 783 

 4,857 1996ومادون  
 398,940 المجموع

  31/12/2011ولرخص السیاقة المسجلة حتى  6/6/2012حیث صالحیة سریانها یوم  من االسناد الزمني لحالة الرخصة*     
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  )4(جدول 

  2011نهایة عام  في كما هي درجة السیاقةفي الضفة الغربیة حسب الحالیة  *رخص السیاقة

 رخص السیاقة وصف الدرجة الدرجة

سیة
سا

ت أ
رجا

د
 

 404 **جرار زراعي 1
A+ دراجة ناریة )A , A1, A2***( 151 
B 272,671 خصوصي 
C1  78,727 طن  15تجاري  -شحن خفیف 
C 6,150 ****شحن ثقیل 
E 2,095 قاطرة 
D1 19,134 عمومي 
D 8,642 حافلة 

 
ركة

شت
ت م

رجا
د

 

C1 & D1  7,992 طن  15تجاري  - شحن خفیف& عمومي 
E & D1  190 قاطرة & عمومي 
D & E  2,065 حافلة& قاطرة 

 719 مكتملغیر  .. ..
 398,940 المجموع

  2011 عام نهایة في هو كمالحاملي رخص السیاقة  العدیدة السنوات خالل الداخلیة وزارة في المسجلة الوفاة حاالتالتشمل  :رخص السیاقة* 
 جرار زراعي ضمن باقي رخص السیاقة سیاقة "درجة" 14,024جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  سیاقة "رخصة" :جرار زراعي** 

 ***A+: دراجة ناریة )A , A1, A2(: "السیاقة دراجة ناریة ضمن باقي رخص سیاقة "درجة" 3,025دراجة ناریة فقط، مع العلم بوجود  سیاقة "رخصة 
یجري العمل على ،  C1 -لحاملي رخصة سیاقة شحن خفیف  طن وما فوق 15شاحنة وزنها  سیاقة  "تصریح" 584مع العلم بوجود  :C - شحن ثقیل**** 

 حدیثاً  C، حیث تم إدراج الدرجة 9/2/2011منذ ) الخ …  B , A(حسب التصنیف الجدید جدولة بیاناتها 
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 )5(جدول 

  2011 عام نهایة في هي كما الحالیة لحاملیها العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة فيالحالیة * السیاقة رخص

 الدرجةوصف  الدرجة
 فئات العمر

 رخص السیاقة
 غیر مكتمل +65 55-64 45-54 35-44 25-34 19- 24 18حتى 

سیة
سا

ت أ
رجا

د
 

 404 5 7 20 40 98 105 90 39 **جرار زراعي 1
A+ دراجة ناریة )A , A1, A2***( 1 22 26 14 14 18 23 33 151 
B 272,671 1,321 10,153 25,186 54,645 74,112 75,929 29,354 1,971 خصوصي 
C1  78,727 136 163 897 6,750 18,987 29,972 21,059 763 طن  15تجاري  -شحن خفیف 
C 6,150 15 392 1,450 2,111 1,180 815 187 0 ****شحن ثقیل 
E 2,095 9 9 67 405 956 571 78 0 قاطرة 
D1 19,134 15 527 1,930 5,530 6,937 3,937 258 0 عمومي 
D 8,642 22 233 778 1,853 2,960 2,467 329 0 حافلة 

 
ركة

شت
ت م

رجا
د

 

C1 & D1  7,992 7 303 653 1,678 2,875 2,275 201 0 طن 15تجاري  - شحن خفیف& عمومي 
E & D1  190 0 4 10 62 86 28 0 0 قاطرة& عمومي 
D & E  2,065 5 10 180 608 842 407 13 0 حافلة& قاطرة 

 719 3 9 32 100 176 283 115 1 غیر مكتمل .. ..
 398,940 1,571 11,833 31,221 73,796 109,223 116,815 51,706 2,775 المجموع

  2011 عام نهایة في هو كمالحاملي رخص السیاقة  العدیدة السنوات خالل الداخلیة وزارة في المسجلة الوفاة حاالتالتشمل  :رخص السیاقة* 
 جرار زراعي ضمن باقي رخص السیاقة سیاقة "درجة" 14,024جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  سیاقة "رخصة" :جرار زراعي** 

 دراجة ناریة ضمن باقي رخص السیاقة سیاقة "درجة" 3,025دراجة ناریة فقط، مع العلم بوجود  سیاقة "رخصة" :)A , A1, A2( دراجة ناریة*** 
حسب التصنیف یجري العمل على جدولة بیاناتها ،  C1 -لحاملي رخصة سیاقة شحن خفیف  وما فوق نط 15شاحنة وزنها  سیاقة "تصریح" 584مع العلم بوجود  :C - شحن ثقیل**** 

 حدیثاً  C، حیث تم إدراج الدرجة 9/2/2011منذ ) الخ …  B , A(الجدید 



 المجلس األعلى للمرور -التقریر السنوي                                                                                 وزارة النقل والمواصالت  - 2011رخص السیاقة نهایة عام 
27 

 

)6( جدول  
2011 عام نهایة التصریح نوع حسب الغربیة الضفة في *السیاقة تصاریح  

 

 عدد التصاریح تصاریح السیاقة
 1,052 مركبة إسعاف

 A 569 سیاقة في منطقة
 297 ونش جـر وتخلیص

 274 مركبة إطفاء
 151 رافعة شوكیة

 71 مركبة مواد خطره
 60 مركبة تخلیص

سعاف ٕ  29 مركبة إطفاء وا
 2,503 المجموع

 حسب التصریح لشروط تحقیقه عند السیاقة رخصة لحامل ویعطى سیاقة، درجة أو رخصة لیس :تصریح سیاقة
 Cطن، فقد تم إدراجه ضمن درجة  15وفیما یتعلق بتصریح السیاقة للشاحنات التي یزید وزنها عن . المرور قانون
   حدیثاً 
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 )7(جدول 

  2011 عام اإلصدار وشهر المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص

  

 المحافظة / مدیریة الترخیص
 2011/ اإلصدارشهر 

كانون  الرخص الصادرة
 الثاني

 كانون أول تشرین ثاني تشرین أول  أیلول آب  تموز  حزیران أیار  نیسان  آذار شباط

 2,895 212 150 232 110 308 233 262 239 254 318 303 274 جنین
 813 44 57 72 39 91 73 55 75 57 77 88 85 طوباس
 2,109 210 150 208 159 176 152 175 143 154 194 204 184 طولكرم
 3,410 335 219 319 86 337 324 278 284 308 323 281 316 نابلس
 1,094 117 94 89 80 27 88 106 101 99 104 92 97 قلقیلیة
 981 60 46 67 53 76 98 56 89 103 115 100 118 سلفیت

 4,554 400 317 450 229 390 354 308 314 400 485 437 470 رام اهللا والبیرة
 931 107 67 73 44 70 68 82 65 82 96 73 104 أریحا واألغوار

 787 61 57 70 25 109 47 57 63 69 86 78 65 *القدس
 2,366 170 156 213 114 163 197 195 171 234 293 222 238 بیت لحم

 5,917 478 395 567 414 489 366 349 566 507 673 546 567 الخلیل
 25,857 2,194 1,708 2,360 1,353 2,236 2,000 1,923 2,110 2,267 2,764 2,424 2,518 الضفة الغربیة

  مدیریة ترخیص أبو دیس: القدس* 

  

  

 من نفس المحافظةرخص السیاقة لحاملي  یقصد بها مكان إصدار رخصة السیاقة، وقد التعبر بالضرورة عن العدد الحقیقي :المحافظة/ مدیریة الترخیص.  
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 )8(جدول 

  2011 عام العمر وفئات المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص

/ مدیریة الترخیص
 المحافظة

 فئات العمر
 الرخص الصادرة

 غیر مكتمل +65 55-64 45-54 35-44 25-34 24- 19 18حتى 
 2,895 0 0 18 83 288 828 1,423 255 جنین

 813 0 3 11 18 98 263 327 93 طوباس
 2,109 0 3 16 67 203 562 992 266 طولكرم
 3,410 1 4 18 67 302 912 1,703 403 نابلس
 1,094 0 0 4 28 121 340 488 113 قلقیلیة
 981 0 3 7 32 95 328 465 51 سلفیت

 4,554 0 19 59 141 478 1,705 1,813 339 رام اهللا والبیرة
 931 2 1 12 15 80 339 414 68 أریحا واألغوار

 787 0 0 4 16 79 260 354 74 *القدس
 2,366 0 3 10 40 189 753 1,172 199 بیت لحم

 5,917 1 10 20 93 502 1,916 2,813 562 الخلیل
 25,857 4 46 179 600 2,435 8,206 11,964 2,423 الضفة الغربیة

  مدیریة ترخیص أبو دیس: القدس* 

  

  

  

 من نفس المحافظةرخص السیاقة لحاملي  یقصد بها مكان إصدار رخصة السیاقة، وقد التعبر بالضرورة عن العدد الحقیقي :المحافظة/ مدیریة الترخیص.  
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  )9(جدول 

  2011 عام المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص

/ مدیریة الترخیص
 المحافظة

غیر  درجات مشتركة أساسیةدرجات 
 مكتمل

 الرخص الصادرة
1 A+ B C1 C E D1 D C1 & D1 E & D1 D & E 

جرار 
 *زراعي

 -شحن خفیف  خصوصي دراجة ناریة
 طن 15تجاري 

 **حافلة **عمومي قاطرة شحن ثقیل
شحن خفیف 

 &
 **عمومي

& قاطرة 
 **عمومي

& قاطرة 
 حافلة

.. 

 2,895 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056 1,838 1 0 جنین
 813 1 0 0 0 0 0 0 0 325 457 0 30 طوباس
 2,109 0 0 0 0 0 1 0 0 459 1,641 1 7 طولكرم
 3,410 1 0 0 0 0 2 0 0 771 2,628 1 7 نابلس
 1,094 3 0 0 0 0 2 0 0 318 760 1 10 قلقیلیة
 981 3 0 0 0 0 2 0 0 353 623 0 0 سلفیت

 4,554 4 0 0 0 2 4 0 0 1,120 3,421 0 3 رام اهللا والبیرة
 931 1 0 0 0 1 0 0 0 418 494 2 15 أریحا واألغوار

 787 0 0 0 0 0 0 0 0 319 468 0 0 ***القدس
 2,366 0 0 1 0 0 3 0 0 495 1,866 0 1 بیت لحم

 5,917 0 0 0 0 0 5 0 0 2,530 3,376 1 5 الخلیل
 25,857 13 0 1 0 3 19 0 0 8,164 17,572 7 78 الضفة الغربیة

  األخرى باقي رخص السیاقةضمن  2011صادرة للمرة األولى عام درجة سیاقة جرار زراعي  52رخصة سیاقة جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  :زراعي جرار *
A+: "دراجة ناریة فقط سیاقة "رخصة )A , A1, A2( ضمن باقي رخص السیاقة األخرى 2011صادرة للمرة األولى عام  درجة سیاقة دراجة ناریة 14، مع العلم بوجود  
  حسب التعلیمات سابقة أجنبیة رخص على بناء األولى للمرة صادرة سیاقة رخص **
    مدیریة ترخیص أبو دیس :القدس ***
 من نفس المحافظةرخص السیاقة لحاملي  یقصد بها مكان إصدار رخصة السیاقة، وقد التعبر بالضرورة عن العدد الحقیقي :المحافظة/ مدیریة الترخیص  
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  )10(جدول 

  2011 عام العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة السیاقة رخص

 وصف الدرجة الدرجة
 فئات العمر

 الرخص الصادرة
18حتى   19-24  غیر مكتمل +65 64-55 54-45 44-35 34-25 

سیة
سا

ت أ
رجا

د
 

 78 0 0 0 2 9 17 29 21 *جرار زراعي 1
A+ دراجة ناریة )A , A1, A2***( 1 1 3 1 1 0 0 0 7 
B 17,572 1 46 175 568 2,114 6,230 6,774 1,664 خصوصي 
C1  8,164 2 0 2 26 303 1,941 5,153 737 طن  15تجاري  -شحن خفیف 
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ***شحن ثقیل 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قاطرة 
D1 19 0 0 1 3 7 7 1 0 **عمومي 
D 3 0 0 1 0 1 1 0 0 حافلة 

 
ركة

شت
ت م

رجا
د

 

C1 & D1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 طن 15تجاري  - شحن خفیف& عمومي 
E & D1  1 0 0 0 0 0 1 0 0 **قاطرة& عمومي 
D & E  0 0 0 0 0 0 0 0 0 حافلة& قاطرة 

 13 1 0 0 0 0 6 6 0 غیر مكتمل .. ..
 25,857 4 46 179 600 2,435 8,206 11,964 2,423 المجموع

  ضمن باقي رخص السیاقة األخرى 2011صادرة للمرة األولى عام درجة سیاقة جرار زراعي  52رخصة سیاقة جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  :زراعي جرار *
A+: "دراجة ناریة فقط سیاقة "رخصة )A , A1, A2( ضمن باقي رخص السیاقة األخرى 2011صادرة للمرة األولى عام درجة سیاقة دراجة ناریة  14، مع العلم بوجود  
  حسب التعلیمات سابقة أجنبیة رخص على بناء األولى للمرة صادرة سیاقة رخص **
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  )11(جدول 

  2011 عام العمر وفئات المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة *السیاقة درجات

/ مدیریة الترخیص
 المحافظة

 فئات العمر
 الدرجات الصادرة

 غیر مكتمل +65 55-64 45-54 35-44 25-34 24- 19 18حتى 
 2,919 0 0 18 83 289 837 1,438 254 جنین

 831 0 3 11 18 100 267 335 97 طوباس
 2,143 0 3 17 68 203 572 1,017 263 طولكرم
 3,444 1 4 19 67 303 919 1,727 404 نابلس
 1,107 0 0 4 28 121 345 497 112 قلقیلیة
 992 0 3 7 32 95 329 474 52 سلفیت

 6,203 0 22 82 276 872 2,486 2,126 339 رام اهللا والبیرة
 942 2 1 12 15 81 343 420 68 أریحا واألغوار

 791 0 0 4 16 80 261 357 73 *القدس
 2,393 0 3 10 40 189 760 1,190 201 لحمبیت 

 5,964 1 10 20 93 503 1,925 2,846 566 الخلیل
 27,729 4 49 204 736 2,836 9,044 12,427 2,429 الضفة الغربیة

  سنتین للحصول على درجات معینة، مثل درجة العمومي /القانون مرور سنةلنظر عن سنة إصدار رخصة السیاقة، حیث یشترط ابغض  2011عام  الصادرة للمرة األولىدرجات السیاقة  :السیاقة درجات*
    والقاطرة والشحن الثقیل والحافلة                  

              
  مدیریة ترخیص أبو دیس :القدس**  

  

 من نفس المحافظةالسیاقة  درجات/رخصلحاملي  السیاقة، وقد التعبر بالضرورة عن العدد الحقیقي درجة/یقصد بها مكان إصدار رخصة :المحافظة/ مدیریة الترخیص  
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  )12(جدول 

  2011عام  السیاقة ودرجة المحافظة/ الترخیص مدیریة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة *السیاقة درجات

/ مدیریة الترخیص
 المحافظة

غیر  درجات مشتركة أساسیةدرجات 
 مكتمل

  الدرجات 
 الصادرة

1 A+ B C1 C E D1 D C1 & D1 E & D1 D & E 

جرار 
 *زراعي

 خصوصي دراجة ناریة
 -شحن خفیف 

 طن 15تجاري 
 حافلة عمومي قاطرة شحن ثقیل

شحن 
& خفیف 

 عمومي

& قاطرة 
 عمومي

& قاطرة 
 حافلة

.. 

 2,919 0 0 0 1 2 0 0 1 1,073 1,841 1 0 نینج
 831 1 0 0 0 0 1 0 0 340 459 0 30 طوباس
 2,143 0 0 0 1 0 1 2 11 477 1,643 1 7 طولكرم
 3,444 1 0 0 4 2 6 0 1 790 2,632 1 7 نابلس
 1,107 3 0 0 1 0 5 0 1 323 763 1 10 قلقیلیة
 992 3 0 0 0 1 2 0 0 363 623 0 0 سلفیت

 6,203 7 54 6 254 285 291 100 100 1,596 3,507 0 3 رام اهللا والبیرة
 942 1 0 0 0 1 0 0 0 427 496 2 15 أریحا واألغوار

 791 0 0 0 0 0 1 0 0 322 468 0 0 *القدس
 2,393 0 0 0 1 0 6 0 2 511 1,872 0 1 بیت لحم

 5,964 0 0 0 1 8 7 2 5 2,559 3,376 1 5 الخلیل
 27,729 16 54 6 263 299 320 104 121 8,781 17,680 7 78 الضفة الغربیة

  سنتین للحصول على درجات معینة، مثل درجة /القانون مرور سنةلنظر عن سنة إصدار رخصة السیاقة، حیث یشترط ابغض  2011عام  الصادرة للمرة األولىدرجات السیاقة  :السیاقة درجات*
  العمومي والقاطرة والشحن الثقیل والحافلة                  

 السیاقة األخرى درجاتضمن باقي  2011صادرة للمرة األولى عام درجة سیاقة جرار زراعي  52سیاقة جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  درجة :زراعي جرار *
A+: دراجة ناریة فقط سیاقة درجة )A , A1, A2( السیاقة األخرى درجاتضمن باقي   2011صادرة للمرة األولى عام  درجة سیاقة دراجة ناریة 14، مع العلم بوجود  

  مدیریة ترخیص أبو دیس :القدس**
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  )13(جدول 

  2011 عام العمر وفئات السیاقة درجة حسب الغربیة الضفة في األولى للمرة الصادرة *السیاقة درجات

 وصف الدرجة السیاقة درجة
 فئات العمر

 الدرجات الصادرة
 غیر مكتمل +65 55-64 45-54 35-44 25-34 24- 19 18حتى 

سیة
سا

ت أ
رجا

د
 

 78 0 0 0 2 9 17 29 21 **جرا زراعي 1
A+ ناریة دراجة)A , A1, A2( 1 1 3 1 1 0 0 0 7 
B 17,680 1 49 177 584 2,144 6,268 6,789 1,668 خصوصي 
C1  8,781 2 0 8 68 421 2,197 5,346 739 طن  15تجاري  -شحن خفیف 
C 121 0 0 2 4 8 63 44 0 شحن ثقیل 
E 104 0 0 1 5 12 46 40 0 قاطرة 
D1 320 0 0 11 28 81 145 55 0 عمومي 
D 299 0 0 5 16 53 153 72 0 حافلة 

 
ركة

شت
ت م

رجا
د

 

C1 & D1  263 0 0 0 24 81 115 43 0 طن  15شحن خفیف تجاري & عمومي 
E & D1  6 0 0 0 0 3 3 0 0 قاطرة& عمومي 
D & E  54 0 0 0 4 23 26 1 0 حافلة& قاطرة 

 16 1 0 0 0 0 8 7 0 غیر مكتمل ..
 27,729 4 49 204 736 2,836 9,044 12,427 2,429 المجموع

  سنتین للحصول على درجات معینة، مثل درجة /القانون مرور سنةلنظر عن سنة إصدار رخصة السیاقة، حیث یشترط ابغض  2011عام  الصادرة للمرة األولىدرجات السیاقة  :السیاقة درجات*
  العمومي والقاطرة والشحن الثقیل والحافلة                  

 ضمن باقي درجات السیاقة األخرى 2011صادرة للمرة األولى عام درجة سیاقة جرار زراعي  52درجة سیاقة جرار زراعي فقط، مع العلم بوجود  :زراعي جرار *
A+: دراجة ناریة فقط سیاقة درجة )A , A1, A2( ضمن باقي درجات السیاقة األخرى  2011صادرة للمرة األولى عام  درجة سیاقة دراجة ناریة 14، مع العلم بوجود  
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)14( جدول  
  2011 -1999 في الضفة الغربیة خالل األعوام العاملة فیها والمركباتمدراس تعلیم السیاقة وعدد المدربین 

  
 السنة عدد المدارس عدد المدربین عدد المركبات

1,026  854 279 2011 

907 804 265 2010 

751 767 249 2009 

663 753 200 2008 

582 772 185 2007 

566 739 184 2006 

561 733 183 2005 

525 646 174 2004 

533 676 164 2003 

478 616 159 2002 

604 743 155 2001 

574 706 157 2000 

537 617 120 1999 
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  )15( جدول
  في الضفة الغربیة فیهاالعاملة  والمركباتمدراس تعلیم السیاقة وعدد المدربین 

  2011حسب المحافظة نهایة عام  
  

 المحافظة عدد المدارس عدد المدربین عدد المركبات

 جنین  35 101 116

 طوباس  8 21 26

 طولكرم  26 69 76

 نابلس  39 126 147

 قلقیلیة  12 39 46

 سلفیت  9 24 34

 رام اهللا والبیرة  46 166 205

 أریحا واألغوار  9 33 41

 * القدس  8 21 26

 بیت لحم  31 95 103

 الخلیل  56 159 206

 الضفة الغربیة 279 854 1,026
  مدیریة ترخیص أبو دیس :القدس*
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