




















































المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

2866631015150372310513447حادث مركبة مع مركبة
08349112201242حادث ضرر مادي فقط
21476888416030185215404حادث مع عابر طریق

242574519112363332616106794حوادث انقالب
0210204100010مركبة مع شاحنة

318333415242612447180حوادث عامة
0114542001018حادث مع حیوان

76399214422246212134823542331,895االجمالي

67233215422154192122843045561,620إصابة خفیفه
1730253640411811422226إصابة متوسطه

310146551300047إصابة خطره
87273254464199238141983447581,893االجمالي

0154121200016وفاة في مكان الحادث
402101000008وفاة بالمستشفى

4175131200024االجمالي

634105425104060131أضرار مادیة عالیة
198557106493742351122445أضرار مادیة متوسطه
2233215727872828679102251,145أضرار مادیة بسیطة

474512244381231241381182110271,721االجمالي

92235581510318103813294حتى 6 سنوات
133432684764301871011334من 7 الى 17 سنة

611741652701027393582324311,074من 18 الى مادون 45 سنة
43628553825219143224أخرى

87266260451202265162953446581,926االجمالي

203011110009حتى 6 سنوات
010002000003من 7 الى 17 سنة

105300000009من 18 الى مادون 45 سنة
100100010003أخرى

4184131200024االجمالي

جدول رقم (1)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل الربع الثاني، 2011

 االصابات حسب الفئات العمریة

 الوفیات حسب األجیال

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

614173316101210205125حادث مركبة مع مركبة
0511531200018حادث ضرر مادي فقط
121920341616149161148حادث مع عابر طریق

98715635421512723278حوادث انقالب
020000210005مركبة مع شاحنة

12118599310251حوادث عامة
000111100004حادث مع حیوان

28129641409760443711811629االجمالي

156275127514132405413465إصابة خفیفه
10915141557602083إصابة متوسطه

3313310200016إصابة خطره
287491144694739485613564االجمالي

002300120008وفاة في مكان الحادث
000101000002وفاة بالمستشفى

0024011200010االجمالي

410318025400046أضرار مادیة عالیة
647304319558420169أضرار مادیة متوسطه
82274113035171740303521أضرار مادیة بسیطة

182847419154242752723736االجمالي

391013576601767حتى 6 سنوات
57814318148033101من 7 الى 17 سنة

18506110123223528523348من 18 الى مادون 45 سنة
2814151096400068أخرى

287493143694661465613584االجمالي

000000110002حتى 6 سنوات
000001000001من 7 الى 17 سنة

003200000005من 18 الى مادون 45 سنة
000100010002أخرى

0033011200010االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (2)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر نیسان، 2011

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

122827331517117345162حادث مركبة مع مركبة
0122311000010حادث ضرر مادي فقط
6181933101663361121حادث مع عابر طریق

410215693920125551277حوادث انقالب
000020200004مركبة مع شاحنة

1117126127301161حوادث عامة
010312100109حادث مع حیوان

23161701527668401811178644االجمالي

28102631545091321782116582إصابة خفیفه
31251213156220171إصابة متوسطه

0751201000016إصابة خطره
3112173167651063919102117669االجمالي

012100000004وفاة في مكان الحادث
402000000006وفاة بالمستشفى

4141000000010االجمالي

211728221005058أضرار مادیة عالیة
317105016252311500160أضرار مادیة متوسطه
2746211021511616600358أضرار مادیة بسیطة

710279188397840271150576االجمالي

3101120492333371حتى 6 سنوات
61693483355047127من 7 الى 17 سنة

20774682314824116115361من 18 الى مادون 45 سنة
218731221680132110أخرى

3112173167651063919102117669االجمالي

203000000005حتى 6 سنوات
010000000001من 7 الى 17 سنة

101100000003من 18 الى مادون 45 سنة
100000000001أخرى

4141000000010االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (3)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر أیار، 2011

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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المجموعطوباسسلفیتأریحاقلقیلیهطولكرمجنینبیت لحمنابلسالخلیلرام اهللالقدسالمحافظة

102419352023146513160حادث مركبة مع مركبة
0201170001214حادث ضرر مادي فقط
31029211528106193135حادث مع عابر طریق

116815593022169432239حوادث انقالب
001000000001مركبة مع شاحنة

1515144310633468حوادث عامة
001031000005حادث مع حیوان

251098013073845027131714622االجمالي

24697714153605827172027573إصابة خفیفه
4951012215320172إصابة متوسطه

0082040100015إصابة خطره
28789015365856331192028660االجمالي

001012000004وفاة في مكان الحادث
000000000000وفاة بالمستشفى

001012000004االجمالي

01308014001027أضرار مادیة عالیة
102117131471416202116أضرار مادیة متوسطه
12315438161453231222266أضرار مادیة بسیطة

22657159302271393324409االجمالي

331425687101043156حتى 6 سنوات
2111520823115731106من 7 الى 17 سنة

234758874833419121123365من 18 الى مادون 45 سنة
01079607501146أخرى

287194141681136230191928673االجمالي

000011000002حتى 6 سنوات
000001000001من 7 الى 17 سنة

001000000001من 18 الى مادون 45 سنة
000000000000أخرى

001012000004االجمالي

 الوفیات حسب األجیال

جدول رقم (4)
 الحوادث المروریة على الطرق ونتائجها في الضفة الغربیة خالل شهر حزیران، 2011

أنواع الحوادث

االصابات والوفیات

األضرار المادیة

 االصابات حسب الفئات العمریة
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