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 مقدمة

يعتبرررراع ارررر وعلمواررررمع لمق لعررررلهعقررررلعلماا ارررر هعلم  قررررفع لم ي يررررفعلمترررر عت رررر   عبعرررر ا ع ع مررررفع رررر علمورررر ت علمق  رررر ع
 ل ررمعقررلعي رر عكقرر عيورر ع.ع يرريعي رر  ع رر عترر  ياع رراحعاقررمعممرراي فع ل ررعفعقررلعيبورر  علممررع علم   ررايو عع,لالجقرر م ع

ع. عيقثمع  افعلم عمعملخمعلمقجتقععلم ل مع لمقجتقع هعلألخاىع ا ا هعلمبويفعلمت تيف
ع

  ام ععبو   و يفعقلعيجمع  عتا اياعإ ع ئيفععي  علمقؤمالهعلمخ عفعباا وعلموامعيت عوماعم و  ضعب ذلعلماا وع ع
 قال ا عمبو  عوظ  عا ىع ذلعلماا وععلمقؤمالهععلمت عتظ اعلمتغييالهع ذهعبي و هعم ق فعمعي غفع    فعزقويفع  م

ع.تا ياع توقيفع ا وعلموامعمي ب عك  فعقتا ب هعلمتوقيفعلمقوم م ق عي ز عمآمل عمت ميمعقال بفع تايي ع
ع

 لمرذ عي رماعلمرىع,ع1024عر  ع قرلعلمتاايراعلال عر ئ علم رو  عمعالبعرفي اع زلا علموامع لمق لعرلهعيلعتارم علم   ر فعلم
لمترر عععع ا رر علم ي  رر هع,قت  ررافع ا ي ررفعلمقررمىععترر  ياعلمبي ورر هع لمقع  قرر هع لمقؤمررالهعلملزقررفع رر ع  ررععلمخاررا

ت  ع,ع ا وعلموامع لمق لعلهععتا ياع توظي ع    ع  عت ع.مك  فعلمج  هعلمقعويفعب ذلعلماا وعفع ذهعلمقؤماله ل 
بأومافعلمخ عفععمقت  ا ع  علم جلهعلالملايفعم زلا علموامع لمق لعلهع ج  ع ذلعلمتااياعميام عي  علال ع ئي هعل

ع:ي ق  ع لمق لعلهع ا وعلموام
م  ع,ع لمااقعلالمت   يفعلمت عبويهعقلع بمعلم  ا هعلإل الئي يفعمخمقفعلمق ت او هع لمقاكب هعلا عيلمااقع ع .1

 .لإل الئي يف

 .لمتج ايفع لم ي  يفع,علمع قفعع,مخ عفعل,لم ك قيفعقاكب هعجقيععيو لوعلم   ئاعلموامعلمق تخمقفعقلعع .2

 .لموامعلمع  ع  علمق   ظ هع ماك هعلموامعذلهعلمعل فع خا اعاخحعلمتمغيمعلمع ق ف .3

قملاسعتع ي ع ي م عقثمع لمخ عفعبق لعلمق لعلهععلمقتع افعب مخمق هعلمت عتامق  علم زلا ععلال ع ئي هع .4
 ,علمخ,,ق لهعبيعع اععغي اعلمقاكب هع,ع عقع اضعبيععلمقاكب هع,علمكالج هع,لمقاكب هع

ك م  لميع لم  ي هع لالع ب هعلمو تجفعالع ذهععا ىعلمااقع لقفعلمقا ايفع لمع لقلمخ عفعب ألعلال ع ئي هع .5
 .لم  لميع

 .لمقا ايفعلمق اا عقلع بمعماافعلمقا اعب قعلمقخ م يلعم وظ  ع لما و لعلمقخ م  هعع .6

 .لمقاكب هعلمغياع  و ويفعلمقع ما عقلع بمعلمماافع لمت عيت عبيع  ع  علمقزلمعلمع و عكخام ع ميمع .7

خيحع  علقلعلمتاع  عيالملتإقلعخلمعع2014لمقؤمالهعلمت عتعكسعيمل علم زلا ع  ي   ت  عخلمعلمع  عع .8
 (ععلمخ.قاكب هلم وم فع,عتاخيحعلمقاكب هع لم  ل يلع قملاسعلم ي  فع لموامعا ىعلمااقع)علم  فعلمغابيف

 لجال لهعلمتع قمعع2014قؤمالهع  معمك  ىعلمق لاويلعلمت ع ج هعم زلا علموامع لمق لعلهعخلمعلمع  عع .9
 .قع  ع     ع

 ع2014م ع  ععلمخ عفعب مق   ايلعاباعلمخا اعلمج يفعلم   ايويفعلال ع ئي هبعضع .10

ع
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  االشراف العام
ع

علمق  امعممؤ لعلمتخاياع لم ي   هعلمقك ا ا  لع ق م عععععلم كيمعع. 
ع
ع
ع
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
ع15ع(عGDP) يقفععلمو ت علمق   علالجق م عع(1)جم م
ع16ع2014 فعلمغابيفعم ع  عاممعلم ك لع  علم ع(2)جم م
ع17عيا لمعمبكفعلمااقع   علمتعوياع(3)جم م
ع18ع2114 و لهعو  يفعع5لمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلعاممعع(4)جم م
ع21ع2014لمق   ظفعو  يفع/علمقاكب هعلمق ج فع   ع وفعلمت جيمعاممعع(5)جم م
ع22ع2014لمق   ظفعو  يفع/علمق ج فع   عو وعلمقاكبفعلمقاكب هعاممعع(6)جم م
ع23ع2014لمق   ظفعو  يفع/علمقاكب هعلمق ج فع   ع وفعلالوت جعاممعع(7)جم م
ع26ع2014م ع  علمق   ظف/عاممعلمقاكب هعلمقاخعفع   ع وفعلوت جعلمقاكبفععع(8)جم م
ع28ع2014لمق   ظفعم ع  ع/عاممعلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وع   معق اكعلمقاكبفععع(9)جم م
ع29ع2014لمق   ظفعم ع  ع/عاممعلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمقاكبفععع(11)جم م
ع31ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفع   علمو وع  وفعلالوت جعع  علمق   ظ هععم ع  عع(11)جم م
ع33ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفعلمم ا عع  علمق   ظ هععم ع  عع(12)جم م
ع35ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمت جيمع لمق   ظفعم ع  عع(13)جم م
ع37ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفع   علمماكفعلمقعوعفعم ع  عع(14)جم م
ع39ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفع   عب معلمقومأعم ع  عع(15)جم م
ع41ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلال تيالمععم ع  عع(16)جم م
ع42ع2014اممعق مك علمقاكب هعلمقاخعفع   علمجوسعم ع  عع(17)جم م
ع44ع2014اممعلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلمقاكبفع لمق   ظفعو  يفعع(18)جم م
ع45ع2014اممعلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   ع وفعلالوت جعع لمق   ظفعو  يفعع(19)جم م
ع47ع2014لمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلال تيالمعو  يفععاممع(21)جم م
ع48ع2014اممعق مك علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   علمجوسعم ع  عع(21)جم م
ع49ع2014اممعلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   علمماكفعلمقعوعفعم ع  عع(22)جم م
ع51ع2014أل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلم   معم ع  ععياملمعلمقاكب هعلمق ج فع(23)جم م
ع53ع2014اممع   لهعلموامعلمع ق فع   علمخا اع  علمق   ظ هعم ع  عع(24)جم م
ع54ع2014اممعخا اعلمخمقفع لمقاكب هع لم   لهععلمع ق فع  علمق   ظ هعو  يفعع(25)جم م
ع55علم ي   ع اخحعلمتمغيمعلمت بعفعم  اممعماك هعلمتأجياع لموامعلمخ حع لموامعع(26)جم م
ع56عع2014,عاممعلمكالج هع قع اضعبيععلمقاكب هع ق لهعبيعع اععلمغي اع  علمق   ظ هعع(27)جم م
ع57عاممعقملاسعتع ي ع ي  فعلمقاكب هع لمقمابيلع لمقمال علمق وييلع قاكب هعلمتماي علمع ق فعع(28)جم م
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ع58عع2014ياممعقاكب هعتماي علم ي  فعلمع ق فع  علمق   ظ هع   علمو وععم ع  عع(29)جم م
ع59ع2014  علمق   ظ هعو  يفع(علمميوق قيتاله)لم  حعلم و عم قاكب هععقؤ   هياملمعع(31)جم م
ع61عع2014ع,  ع   ايلع لمقعملهعلمثاي فعكماعب م كل علمقعتقم لعم ماك هعلمقوتجفعم  ي الهع(31)جم م
ع61ع2014اممعلم  لميع لالع ب هعلمو تجفعاو  عم ع  عع(32)جم م

ع(33)جم م
اممعلمقخ م  هعلمقا ايفعلمق اا عقلع بمعماافعلمقا اعب قعلمقخ م يلعم ا و لع  علمق   ظ هع

ع62ع2014م ع  ع

,عكخام ع ميماممعلمقاكب هعلمغياع  و ويفعلمقع ما عقلع بمعلمماافع للمقب افعب مقزلمعلمع و عع(34)جم م
ع63ع2014م ع  ع

ع64ع2014اممعاخحعلم ي  فعلمع ما ع   ع وفعلالع ماعو  يفعع(35)جم م
ع65ع2014ياملمعاخحعلم ي  فعلمع ما عقلع بمع زلا علموامع   عاو للعلم  ئقعو  يفعع(36)جم م
ع67ع2014ياملمعاخحعلم ي  فعلمع ما ع   عماجفعلماخعفع لمعقاعو  يفعع(37)جم م
ع69ع2014ماج هعاخحعلم ي  فعلمع ما عع  علمع  عع(38)جم م
ع69ع2014ياملمعاخحعلم ي  فعلمع ما علمجميم ع   علمجوسع  علمع  عع(39)جم م
ع71ع  علمق   ظ هع2014ياملمعاخحعلم ي  فعلمع ما ع  علمع  عع(ع41)جم م
ع72ع2014لممك  ىعلمقامقفعقلع بمعلمق لاويلعم زلا علموامععم ع  عع(41)جم م
ع73ع2014ليالملهع زلا علموامع لمق لعلهعقلعلمتالخيحعم ع  عع(42)جم م
ع73ع2014لمقاكب هعلم ك قيفعلما و ويفعلمقب افعب مقزلمعلمع و ععو  يفعع(43)جم م
ع74عع2014اممعلمق   ايلعا ىعقتلعلمخا اعلمج يفعلم   ايويفعم ع  عع(44)جم م
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 البيانيةقائمة االشكال 
 

 الصفحة عنوان الشكل البياني الشكل
ع15عق   قفع ا وعلموامع لمتخزيلع لالتع الهع  علمو ت علمق   علالجق م عع(1)مكم
ع16ع2014ت زيععلم ك لع  علم  فعلمغابيفعم ع  عع(2)مكم
ع17عت زيععيا لمعمبكفعلمااقعلمقعبم ع  علم  فعلمغابيفع(3)مكم
ع19ع2114 و لهعو  يفعع5لمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلععت زيععو  علمقاكب هع(4)مكم
ع21ع2114ت زيععلمقاكب هعلمق ج فع لمع ق فع   ع وفعلمت جيمعو  يفعع(5)مكم
ع24ع2114ت زيععلمقاكب هعلمق ج فع   علوت   ع اي لعلمتاخيحعو  يفعع(6)مكم
ع25ع2114عم ع  ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عقمياي هعلمتاخيحععع(7)مكم
ع27ع2014لمق   ظفعم ع  ع/عت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   ع وفعلالوت جعع(8)مكم
ع28ع2014   معلمق تخم ع  علمق اكعم ع  علمت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعع(9)مكم
ع31ع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمقاكبفعم ع  عع(10)مكم
ع32ع2014 وفعلوت جعلمقاكبفعم ع  عت زيععيو لوعلمقاكب هعلمقاخعفع   عع(11)مكم
ع32ع2014 و لهعم ع  عع10ت زيععيو لوعلمقاكب هعلمقاخعفعلمت عيزيمعاقا  عالعع(12)مكم
ع34ع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عيم اعلم وفععم ع  عع(13)مكم
ع36ع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمت جيمعععم ع  عع(14)مكم
ع38ع2014لمقاكب هعلمقاخعفع   علمماكفعلمقعوعفعععم ع  عت زيععع(15)مكم
ع41ع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عب معلمقومأععم ع  عع(16)مكم
ع41ع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلال تيالمععم ع  عع(17)مكم
ع42ع2014ت زيععق مك علمقاكب هعلمقاخعفع   علمجوسعم ع  عع(18)مكم
ع43ع2014لمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع  ب مق   ظ هعم ع  عت زيععع(19)مكم
ع46ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   علمق   ظ هعو  يفعع(20)مكم
ع46ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلمقاكب هععم ع  عع(21)مكم
ع47ع2014لمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلال تيالمععم ع  عت زيععلمقاكب هعع(22)مكم
ع48ع2014ت زيععق مك علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   علمجوسعم ع  عع(23)مكم
ع51ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلم   معم ع  عع(24)مكم
ع51ع2014ا ىعلموظ  ع   ع وفعلالوت جعم ع  عت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عع(25)مكم
ع52ع2014و  يفعابيعفعاخحعلمتمغيمعلمع ق فع  علمق   ظ هعع(26)مكم
ع53ع2014ابيعفعق مك عاخحعلمتمغيمعلمع ق فع  علمق   ظ هعو  يفعع(27)مكم
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ع63ع2014ت زيععو  علمقخ م  هعلمقا ايفعلمق اا عقلع بمعلمماافع  علمق   ظ هعم ع  عع(28)مكم
ع65ع2014و  يفععالت زيععاخحعلم ي  فع   ع وفعلالعمع(29)مكم
ع66ع2014عخلمعلمع  ع   علمق   ظفعلمجميم ت زيععاخحعلم ي  فعلمع ما عع(30)مكم
ع68ع2014ت زيععاخحعلم ي  فعلمع ما ع   علمماجفعخلمعلمع  عع(31)مكم
ع71ع2014لم  ئقععخلمعلمع  عت زيععاخحعلم ي  فعلمجميم علمع ما ع   عجوسعع(32)مكم
ع71عع2014ت زيععاخحعلم ي  فعلمع ما ع  علمق   ظ هعم ع  عع(33)مكم

ع
ع
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 الطرق
كرر عقررلعع630 ,عكرر ع رر علم رر فعلمغابيررفعع11905قو رر ع,عكرر عع12535ارر معمرربكفعلمارراقعلالا رريفعلم  ميررفع رر لم ع

قرلع  مرفع%ع48كقر علور ع,عااقعملخ يرفع%ع32قو  ع  علم  فعلمغابيفعااقعزالايفع ع%ع41,علمااقع  ع ا وعغز ع
  .فعلمىععي وفع تعبيمعقلعمبكفعلمااقعلمق  يفعتعتباع عي فعب  ج%عع56اع فعمبكفعلمااقعلمك يفعع 

ع
 المركبات

قا اورررفعقرررععارررممعلم رررك لعع"جرررملعقاكبرررفع  يرررمع249852عبرررريعتبررراعارررممعلمقاكبررر هعلمق رررج فع ررر علم ررر فعلمغابيرررفع لمقارررماع 
ا ىععقاكبفعق ج فعمكمعلماعو قفع91ثقفع ع,خ عفعيو عوقاعلموامعلم  يمعلمق تخم ع  علالال  علم   ايويفع,علمك  ع

ت رر عك  ررفعيورر لوعلمقاكبرر هع بقرر ع ي رر عقرر عترر علمررتخ حعقورر عقررلع بررمعق مكي رر عم لعلماتب يرر عاو رر ععلمرراغ عيلع ررذهعلمت ررعيل
قلع رذهعلمقاكبر هعيزيرمعاقا ر عارلع%ع59 ,عقلعلمقاكب هعلمق ج فع  عقاكب هعخع عيفع%عع75كق عللعع,ع"ا قي 

ع%ع.ع12ممع و  عبقععت  ااععاممعلمقاكب هعخلمعلمعامعلالخيا تمياعلال ع ئي هعلمىعيلع,ع و لهعع11
 

 4102ترخيص المركبات للعام 

ارلع%ع4,عبزي م عقارملا  عقلعقجقمعلمقاكب هع%ع56زي م ع  عو بفعاممعلمقاكب هعلمقاخعفعلمىعع1024 جمعلمع  ع
قررلع ررو لهعع20يكثرراعقررلعع رر عقاكبرر هعقوت يررفعلمترراخيحععقررلعلمقاكبرر هعلمغيرراعقاخعررف%ع21,ع.102لمعرر  علم رر بقع

ل ععترر علمغ ؤ رر ع لمررتخ حعقو رر عقررلع بررمعيعرر  ب  عم لعلالبررل عاو رر ع"عقاكبرر هعغيرراعا ق ررفع ع يرر علععتكرر لعمعيلمق تقرر
ع.عم ععلما   علمق ت افعا ىع ذهعلمقاكب هقلعا قي عت  مي ع

ك وهعلمو بفعلألا ىعقلعلمقاكب هعلمقاخعفع  عال علهللعث عو ب سع لمخ يمع ييعللع ذهعلمق   ظ هع  علألا ىع  ع
ع.اممعلم ك ل

علوت ج  ع%ع21لمو بفعلألا ىع ع ع,عع1002قلعلمقاكب هعلمقاخعفع  عقاكب هع وف مك هعلمقاكب هعلمقاخعفععكق 
عقلعقجقمعلمقاكب هعلمقاخعف%ع41ق عو بت ع(عع ق عم لع2004) و لهعي ع وفعلوت ج  عع10لمت عيزيمعاقا  عالع

ع.قاكب هعتج ايفع م  و هع%ع27قلعلمقاكب هعلمخع عيفع %ع67قو  ع

ع علم يل عب مميزم علمت عتعقم عت ك عيا ىعقل عب مبوزيل علمت عتعقم عقاكب هعلمقاخعف عجمل عقتا ابف عبو بف بوزيلع%ع61)
ع(ميزمع%ع44 

 النتائج الرئيسية
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ع علمع   علمتاخيحعخلم عقمياي ه عك  ف عمتاخيحعلمقاكب هع   علمم ا  ع2014لمقعمم عيا ا عع عقجقمع%ع8ق  قل
خلمع تا علممت  عك و لعث لعث عك وهعيلعيا ىعو بفعتاخيحعقاكب هععذكاه قلعلمجمياع,علمقاكب هعلمقاخعفعلمك  ع

ع.عتمايلعث لع تمايلعي معث عيي  مع ك وهعو بفعلمتاخيحعقتا ابفعخلمعب   عيم اعلمع  

ع.يا ىعو بفعقاكب هعقاخعفعك وهعقاكب هعقعوعفع  عيمق وي عث عك اي ع لمي ب لع عم معل ا ب 
ع.ماك ه%ع26قو  علو يع %ع1 ,عذك اععقلعلمقاكب هعلمقاخعفعيق ك  %ع45
ع

  4102للعام ألول مرة  المركبات المسجلة
عع.102العلمع  علم  بقعع..0زي م ع  عو بفعلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع ما  عع1024 جمعلمع  ع

كب هعلمق ج فع  عقلعلمقاع%عع72,عيا ىعو بفعت جيمع  عقميايفعال علهللعت ي  علمخ يمع و ب سعث عجويلع بيهعم  
ع%.10ث علمقاكب هعلمعق قيفعبو بفع%ع12قاكب هعخع عيفعت ي  علمم  و هع لمقاكب هعلمتج ايفعبو بفع

ع وفعيا ىع عي علمت عالعيزيم علمق تعق ف علمقاكب هعلمق ت ام  عا ىعلموظ   عأل معقا  عم قاكب هعلمق ج ف عت جيم و بف
بو بفع(عzero km)لمقاكب هعي ي  عقاكب هعلم ك مفعي عقلعقجقمع%ع41 و لهع ييعب غهعو بت  عع3لوت ج  عالع

,ع%ع17  ل عالمخ حعي عماك هعبو بفع(عقاكب هعاق قيفع تج ايف) قلعث علمقاكب هعلمق  مفعقلعل الئيمع%ع40
عع.قاكبفعت عل تيالم  عب  ق  عيمخ حع31 ت عت جيمع,ع%2بو بفع(عقلعو وعقجا اله)ث علمقاكب هعقلعلوت جعق   ع

عع.ق مكي  عماك ه%عع21ق مكي  عذك اع و بفع%ع69كب هعلمق ج فعأل معقا عق مكي  علو يع قلعلمقاع%ع10
ع

ععالنقل العامخطوط 
  رقعوظر  علمتق يركعلمقعقر معبر عقورذعق ركعقو ر ع%ع..قو ر عق رتأجاع %ع54,عاخعفعتمغيمعاقر ق عع10,120ي جمع
ع1.2كقر عيور عي جرمعع.قو ر عق ركعممراك هع%ع0.قلعاخحعلمتمغيمعلمقق  كفعقلع بمعيمخ حع %ع40,ع1020 وفع

 .خاع  علمق   ظ هعلمقخت  فعقلعجويلع  تىعلمخ يمع1.1    فعا ق فعا ىع
 

 مهن المواصالت
عق ررمع..5 ,عقعرراضعبيررععقاكبرر هعع.61كررذمكع,عكررالجعمتعرر يمعلمقاكبرر هعع2545ي جررمع رر عععلم رر فعلمغابيررفع رر لم ع

لالقعباو ق عق رلعلمق لعرلهعلمق   ر علمرذ عقرلعمرأو عللعيارم ع  ارم عبي ور هعم يارفع"عبيعع اععغي اعع  معت ع ميث 
  مع ذلعلماا وع  يك لعلمل عع رباع قال برفع  ا رفعب ال ر  فعلمرىع قرلهعلمت ترياع لمقال برفعلمتر عقرلعمرأو  عيلعتزيرمع

ع.قلعليالملهعلمخزيوفعلمع قفعقلع ذلعلماا و
عع
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 مدارس تعليم السياقة
 يريعب ر عارممعقرملاسع تي جر هعلالممال رفع"ع ذمركع  ار ع1024م عيت عقومعاخحعمقملاسعتع ي ع ي  فعجميم ع  علمعر  ع

اررممعع كرر ل,عع رري  فقررما ععع.202,عاررممعلمقررمال علمق ويرريلعع141 ,عقما ررفععع121عتع رري ع يرر م علمقاكبرر هعلمقاخعررف
ع.قاكبفع21.1قاكب هعلمتماي ع

ع
 (الدينموميترات )فحص الفني للمركبات ال مؤسسات

قوتمرا ع ر عق   ظر هعلم ر فعب ل رععميوقر قيتاع ل رمعمكرمعقميايرفع(عميوقر قيتا)  رحع ور عم قاكبر هععقؤ  رفع26ي جمع
 جر عميوق قيتاعوتيجفعألارملمعلمقاكبر هعلمق رج فع ي ر ع ب متر م ع(ع1ع)ي جمع ي ق عاممعق عاملعال علهللع و ب سع,عتاخيح
ع.ع ي  علمكبياعلمعقم

ع
 استيراد المركبات 

,عع  علمق   ظ هعلممق ميفعم  ال لمقعملهعلمثاي فعع كيمعقعتقمعم  ي الهعع12 ج معع1024 ج هعل ع ئي هعا  ع
كق ععع.  عكمعقلعبيهعم  ع لمخ يمع ياي  ع.قو  ع  عال علهللع عع22,عماكفعقوتجفعم  ي الهع لمقعملهعلمثاي فععع6.م

,ع  عا مكا عع22,ع  عجويلعع14عع:عا ىعلمو  علمت م عيلق زاعق ت امع242لمق تعق فععب  عاممعق ت ام علم ي اله
ياي  ععكمعقلع  ل مع  ,ع  علمخ يمعع24,ع  عبيهعم  عع26,ع  عال علهللعع41,ع  عو ب سعع12,ع  ع  اي يفعع1
ع.   يه ع

ع. لمقجا الهق  يفعقعتقم عتا  عب وت جعااب هعلمقاكب هع(ع  ااع ملم )قع وععع4كق عي جمع
ع

 4102السياقة الصادرة في العام رخص 
ب  عاممعاخحعلماي م علممخعيفعلمع ما عقلع زلا علموامع لمق لعلهعاباعقمياي هعلمتاخيحعلمقوتما ع  عق   ظ هع

بزي م ع,ععع2014فع ي م عمخعيفعت عقو   عخلمعلمع  عاخعع28744عاخعفعقو  عع488102علم العلممق ميف
 قلعيا ىعلمو  علمت ع ج هعخلمعلم و لهعلم  بافعبو بفعقتا ابفعقععلمع  ع,عع2013العلمع  ععع0115قاملا  ع
ع.2010

(عارررلعع4لمقاكبررر هعلمخع عررريفع لمتج ايرررفعمغ يرررفع)عBلمعررر ما ععم ماجرررفععلم ررري  ف يررريع  برررمعلمزيررر م ع ررر عارررممعاخرررحعع
لاليرررالملهعلمخ عرررفععزيررر م ع لمرررذ علوعكرررسعا رررى,ع.102ارررلعلمعررر  ع(ععارررلع26لممررر  و هعلمخ ي رررفعمغ يرررفع)عC1مماجرررفع ل

 ع.ععباخحعلم  ئايلعلمق مافعم    علمخزيوفعلمع قف
ع". عك وهعو بفعلمذك اعلم  ع يلعا ىععاخحعلماي م علممخعيفععيا ىعقلعلالو يعبو بفعلم عاعتاايب 

ع
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ع4م قاكب هعلمخع عيفع لمتج ايفعي معقلع)عBاخحع ي م ع  ئايلعجميم عقلعلمماجفع%عع69 ك وهعيا ىعو بفع
ع(ع.الع15م قاكب هعلمتج ايفع لمم لعلمخ ياعمغ يفع)عC1م ماجفع%30 (عال

   عاو للعلم  ئقع  عقميوفعلمخ يمعبو بفعع2014  ج هعيا ىعو بفعاخحع ي م عمخعيفعع ما ع تىعو  يفعا  ع
 % 15ث عقميوفعال علهللعبو بفع%ع17ت ي  عو ب سعبو بفع%عع22

 
 الحوادث المرورية 

لمررذ ع رربا عاررلعلمعرر  عع0.01لوخ رر ضع رر عاررممعلم رر لميعلمقا ايررفع رر علم رر فعلمغابيررفعبو رربفعع1024 ررجمعلمعرر  ع
 لمرذ ع  ب ر علوخ ر ضع ر عارممعع ر مي7,694 ب  عيجق م عاممع  لميعلماراقعلمق رج فع ر علم ر فعلمغابيرفع ييع

 يريعجر  ع رذلعلالوخ ر ضعوتيجرفعم ج ر معلمقبذ مرفعم راضعع,لم  ي هع لمجا ىع لال الاعلمو تجفعارلعت ركعلم ر لميع
قرلع برمع لم رمعقرلعلمق ل رععلمخارا ع توظري ع اكرفعلمقرا اع ر علمقرملععا رىعلماراقلمقا ايرفع تعزيرزعلم رلقفعع لقلأل

ع.قا ا زلا علموامع لمق لعلهع ماافعلم
 

 المخالفات المرورية
 عك وهعع4102,ع   عاممعي معقلعلمع  عع4102قخ م فعقا ايفعقلع بمعماافعلمقا اع  علمع  عع77877ت عت ايا

   ع%ع12ث عبيهعم  عبو بفع%ع15,عث علمخ يمعبو بفع%ع22قو  ع  عال علهللعت ت  عو ب سعبو بفع%ع24يا ىعو بفع
 لمذ عقلعمأو عللعيعززع اضع%.ع2مكمعقو  ع    يهع ا ب سعبو بفع%ع3فعا مكا عع جويلع   اي يفع ياي  عبو ب

ع.لع لم لقفعلمقا ايفعا ىعلماايق لما و لعع تعزيزعلألق
 

 المركبات الغير قانونية المصادرة من قبل الشرطة الفلسطينية
ال ار عزير م علوخ  ضعاممعلمقاكب هعلمغياع  و ويفع لمقع ما عقلع بمعلمماافعلم   ايويفع لمقب افعكخام عبر مقزلمعلمع ور ع

م ا  برفع  راضعلالقرلع لمار و لعا رىعلماا ر هعلمع قرفعقرلع برمعلممراافع م اير هع"علوعك  ر   عو بفعلمقاكب هعلمقاخعرفع
 يررريعيرررت عليرررملوعليرررالملهع رررذهعلمقاكبررر هع,عع1002ق لعرررلهعقورررذعلمعررر  علم رررلقفعا رررىعلماررراقعلمت بعرررفعمررر زلا علموارررمع لم

 .لمقب افع  علمخزيوفعلمع قف
 

 االيرادات
 يرريعب رر علجقرر م علاليررالملهعع,عع.102اررلعلمعرر  عع0.25لمقخت  ررفعبو رربفعخيحعليررالملهعقررلعلمترراعلال رر ععزيرر م ب غررهعلم

ع.لمع قفعخزيوفلمي ماهعم    عععميامعع11024612504.62
ع
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ع
 المركبات الحكومية المباعة في المزاد العلني

 ترر عع ذمرركعب ررب عت  مك رر ع تكرر مياععرري وت  علمع ميررفعع ارراععبرر مقزلمعلمع ورر ع1024قاكبررفع ك قيررفع رر علمعرر  عع62ترر عبيررعع
 .م    علمخزيوفعلمع قفعميام(ع224112.41)ليملوعليالملت  علمب مغفع

 
 الشكاوى

 لمررذ عيعكررسعثاررفععقو رر ع(ع161)مررك ىعا ررقيفعترر علوجرر زع(ع120)عاررممعلممررك  ىعلمقامقررفعمرر زلا علمواررمع لمق لعررلهعب رر 
ع.لمق لالع  علم زلا ع اغبت  ع  علمتقيزع  عو ايفعلمخمقفعلمقامقفعم ق لالع  اع  عا ىعلمم   يفع تعزيزعلما و لع

ع
 طينيةسالمسافرون عبر الخطوط الجوية الفل

 بعرمعيلع,عل تعاهعلما لهعلمج يفعا ىعقتلعلمخا اعلم   ايويفعا ىعوامعلمقعتقايلع لم جر جعقرلعلمار  ا علمرىعجرم ع
مواررمعلمقعتقررايلع لم جرر جعا ررىعلمتمررغيمعترر علالت رر قع,عترر عتررأجياعارر ئات علم رر كاعلمترر بعتيلعم خارر اعلمج يررفعلم   ررايويفع

متو يرررذعلموارررمعع يررريعتررر عوارررمع(ععل رررتئج اعلماررر ئا عب مك قرررم),علم   رررايوييلعباررر ئالهعقعررراعم ايررراللعا رررىعي ررر سعتمررر اتا
 .ز. %98164ا  فعج يفعبو بفعلقل عع50اباعتو يذععق   اع112696
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 زيع
 
 

ق ي لع(ع9.847,9)م   فعلمغابيفععع4102بأ ع اعلم  قعلمج ايفعمع  ع(عGDP)ب غهع يقفعلمو ت علمق   علالجق م ع
ع.ع4104العلمع  عع(1,02)ع ماه"عبذمكعوق ل"عق جل,عم الاعيقايك ع

ع يقفعلمو ت علمق   علالجق م ع(:ع2)جم م

عب مق ي لعم الاعلقايك (عGDP) يقفعلمو ت علمق   علالجق م علم وف
ع12214.1ع1024
ع1..12.2ع.102
ع22615.2ع1021
ع42124.2ع1022

ع

وتيجفعت   اعاممعقلعلماا ا هعلال تع ميفعلمقخت  فعقو  ع ا وعلموامع ييعتمياعلال ع  لهعع ذلعلموق ع ع معج  
ع%ع.ع2.1  عع1024إمىعو بفعق   قفع ا وعلموامع لمتخزيلع  علمو ت علمق   علالجق م عمع  ع

لمت م عق   قفع ا وعلموامع لمتخزيلع لالتع الهع  علمو ت علمق   علالجق م عمألا ل ع(ع2) ي  معلما  علمبي و ع
ع(ع1022-1024)
ع
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 4102ن في الضفة الغربية في العام المج  زعلمقاكز عمل ع  علم   ايو :علمقعما

ع
ع

ع:ق ي لعو قفعق زافعا ىعلممكمعلمت م ع2179  لم عع2014  علمع  ععب  عاممعلم ك لع  علمق   ظ هعلممق ميف
ع2014اممعلم ك لع  علمق   ظ هعلممق ميفم ع  ع(:ع2)جم م

 

 (نسمة) عدد السكان المحافظة

 684,246 الخليل

 177,110 القدس

 372,620 نابلس

 338,382 رام اهلل

 303,565 جنين

 210,484 بيت لحم

 178,774 طولكرم

 108,049 قلقيلية

 96196 سلفيت

 62,627 طوباس

 50,762 أريحا

 1,,199609 المجموع

 1014الشمالية للعام المحافظات  فيتوزيع السكان : ( 1)شكل

 
 ماعلمج  زعلمقاكز عمل ع  علم   ايو مقعل*ع

0 

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

 أريحا  طوباس  سلفيت  قلقيلية  طولكرم بيت لحم  جنين  رام هللا نابلس  القدس الخليل 

 عدد السكان

 4102توزيع السكان في الضفة الغربية في العام 
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ع
ع

لالملا علمع قفعمتخاياعلمااقع لمق لعلهعإمىعيلعا معمبكفعلمااقعع-عتمياعلمبي و هعلمخ عفعب زلا علموامع لمق لعله
 يبيلعع,عك عقلعلمااقع  ع ا وعغز عع630 ,عك ع  علم  فعلمغابيفعع11905قو  ع,عك عع12535لالا يفعلم  ميفع  لم ع

ع.فعلمغابيفع  علم  قا اوفعقععتعوياعلماايقعيا لمعمبكفعلمااقعلمقعبم عت زيعععيللمت مي(3) لممكمعع(3)لمجم م
ع

علمتعويايا لمعمبكفعلمااقع  علمق   ظ هعلممق ميفع   ع(:ع3)جم م
 

 (كم)المعبد تصنيف الطرق
ع766 طرق رئيسية
ع738 طرق اقليمية
ع12488 طرق محلية
ع62440 طرق داخلية

ع22443 مستعمرات مع المداخل
ع82250 طرق زراعية
ع30 طرق التفافية

 11,509 المجموع

 ع2009لمبي و هعيامهعب الاتق معا ىعع اعج يفع

 

عمبكفعلمااقعلمقعبم ع  علم  فعلمغابيفيا لمعت زيعع(:ع3)مكم
 

 
ع

ع2012ا ىعلاملمعيا لمعلمااقعب الاتق معا ىعع اعج يفع"عج ا علمعقمع  مي :عقل ظف

4% 
4% 

7% 

32% 

12% 

41% 

 طرق رئيسية

 طرق اقليمية

 طرق محلية

 طرق داخلية

 مستعمرات مع المداخل

 طرق زراعية

 طرق التفافية

 أطوال الطرق
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ع
ع

عاكبفعقعع292,298عع,عع2014و  يفعا  عتىعاممعلمقاكب هعلمق ج فعع  ع جلهع زلا علموامع لمق لعلهع 
ع عإمغ   عع42,446ت  علم و له عخلم عقاكبف علم  باف ع, علمق غ   ع غيا علمق ج ف علمقاكب ه عامم عمغ يفعع249852ميعبم قاكبف

ع.31/12/2114
و بفعالع,ع  ذهعلم"ع   علمقاكب هعلمت عت علمغ ؤ  عا قي ,عقلعقجق وعلمقاكب هعلمك  ع%ع1445مك هعلمقاكب هعلمق غ  ع  لم ع

عقلع بمعيع ع م عيت عتمكمعلمايقفعلم ايايفعلم ع يفع ييعيلع و كعاممعكبياعقلعلمقاكب هعلمخع عيفعلمت عت عماب     ب  
ع".لمتب ي عاو  عا قي 

قلعقجق وعلمقاكب هع%ع19ي عق عو بت ع,عقاكبفعع46531 و لهعع11  معب  عاممعلمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلعع
ع لمغياع ع.ق غ  لمق ج ف عي  معلمجم مع, ع4)كق  ع4) لممكمعلمبي و ( علمتاخيحعيكثاعقلع( ع5لمت مييلعت زيععلمقاكب هعلمقوت يف

,ع%ع21بو بفع,عقاكبفعع54161 و لهععع5ب  عاممعلمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلع و لهعا ىعلمق   ظ هعع ييع
ع.ا ىعلمت لم عو ب سع ال علهللعع ,ععلمخ يمع ه  عق   ظعيكثا  

عع%.24بو بفع,ععقاكبفع61677كق عب  عاممعلمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلع وتيلع
ع

ع2114و  يفعع و لهع5ت زيععلمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلع(:ع4)م مج
ع

 سنوات 5المركبات المنتهية الترخيص أكثر من 
 العدد مديرية الترخيص

 12,859 الخليل

 9,338 نابلس

 9,058 رام اهلل

 6,810 جنين

 6,473 بيت لحم

 5,665 طولكرم

 1,573 أريحا

 1,376 قلقيلية

 896 غير مبين

 10 دورا

 2 سلفيت

 54,060 لمقجق و

 المركبات
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ع
و  يررررررررررررفعع ررررررررررررو لهعا ررررررررررررىعلمق   ظرررررررررررر هع5ت زيررررررررررررععو رررررررررررر علمقاكبرررررررررررر هعلمقوت يررررررررررررفعلمترررررررررررراخيحعيكثرررررررررررراعقررررررررررررلع(:ع4)لممرررررررررررركم

ع2114
ع

ع
ع
ع
ع
 ع

ع2014و  يفعع تىلمقاكب هعلمق ج فعع  عقمياي هعلمتاخيحع
ع

بغضعلموظاعالع,ععقاكبفع249,852عع,عع2014و  يفعا  عع تىب  عاممعلمقاكب هعلمق ج فعخلمعلم و لهعلمعميم ع لمع ق فع
لمت م عت زيعع ذهعلمقاكب هع(ع5)لممكمعلمبي و ع ع (6) (ع5)يل مملمجع  مي ععع- اي لع قم علوت   ع اي لععل يفعلمتاخيحعم  

ع2114و  يفعا  عع تى  وفعلالوت جعو وعلمقاكبفع وفعلمت جيمع عع   ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع

23.8 

17% 

17% 

13% 

12% 

10% 

3% 2% 

0% 

 الخليل

 نابلس

 رام هللا

 جنين

 بيت لحم

 طولكرم

 أريحا

 قلقيلية

 غير مبين

 دورا

 سلفيت
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ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فع لمع ق فع   ع وفعلمت جيمعو  يفع:ع(5)مكم
عع

 
ع

 يع معذمكعلمىعلماك معلال تع م عب ب ععع2006م  تا عم لعا  ع تمياعلال ع ئي هعإمىعيلعي معو بفعت جيمعم قاكب هعع
عع.علوت   فعلأل عىعلمقب اكفلجال لهعلال تلمعقلعلغل  هع   لجزعخلمع

 ذمكعمعم عي ب  ع(عقاكبفعع19939) ييعب غهعلمقاكب هعلمق ج فعع2010كق عيلعيا ىعو بفعت جيمعم قاكب هعخلمعلمع  ع
ع.ي ق  عتخ يضعجق اكعلمقاكب هع

العع013بزي م ع ما  ع(ع2014ع-2011)ع, و بفعت جيمعقاكب هعيا ىعقو  ع  علالا ل علالابعفعلالخياععع2014  جمعلمع  ع
لماالزلهعلم ويفعبت  يععق ع  قهعب ع زلا علموامع لمق لعلهعقلعخلمعلممؤ لعلم ويفع يع معذمكعلمىع,عع2013لمع  علم  بقع

 لم ق حععلمال عو وع,ع    هعلم ,عقو  عو وع ااعلمقاكبفعمبعضعلمقاكب هع لمت عتتع قعبك معق ت ىعلمتماي عم قاكبفع
قق ع    ع,عقلعقجقمعلمقاكب هعلمت عيت عل تيالم  %ع10 ييع جمعلما  عا ىعقثمع ذهعلمقاكب هعزي م عقاما ع ,ب مخ م  عع
ع.ل تيالمعلمقاكب ه  عتومياع

ب متا ياععمتمجيععلمق لاويلعممال عقاكب هعجميم علمعا ضعلمتو   يفعلمت عتامق  عقع اضعبيععلمقاكب هع  ك الهعلم ي الهعع
ع.تبميمعقاكب ت  علماميقفعالعاايقعلمبو كع لمقي اع
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 1071 العامالمركبات المسجلة في سجالت وزارة النقل والمواصالت حسب سنة التسجيل حتى نهاية 
 

ع2114ق   ظفعو  يفعا  ع/عع وفعلمت جيماممعلمقاكب هعلمق ج فع   ع(:ع5)جم م
 

 بي و هعمقاكب هع ميقفع:عغياعقبيل

 

 

 المحافظة

 1014المركبات المسجلة حسب المحافظة لنهاية 

2014 101, 1011 1011 1010 1006 1002 1009 1009 1005 
1004  
 فما دون

غير 
 المجموع مبين

 27010ع0 14868 613 302 785 877 1420 1943 1915 1387 1272 1628 جنين

 638ع1 0 0 0 0 10 22 62 127 158 138 120 طوباس

 18149ع0 11911 283 163 449 617 832 960 908 642 587 797 طولكرم

 40263ع0 22757 775 405 845 1082 2337 3162 2622 2371 1693 2214 نابلس

 7079ع0 3667 173 108 211 368 494 543 531 382 275 327 قلقيلية

 719ع0 0 0 1 4 46 27 104 157 107 93 180 سلفيت

 72542ع19 26375 2885 1550 3014 4284 6222 87,22 5501 4792 4793 5923 رام اهلل والبيرة

 5044ع0 3218 82 39 123 145 204 283 223 182 211 335 أريحا

 724ع0 0 0 1 0 134 47 141 169 122 49 61 أبو ديس

 24214ع0 13920 550 318 621 690 1431 1754 1552 1042 1050 1286 بيت لحم

 47749 44 25296 1226 542 1503 1754 2567 2750 3240 2448 2223 3102 الخليل

 5721 0 5721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غير مبين

 2492852ع42 127733 6587 3429 7555 10007 15603 19939 16945 13633 12384 15973 المجموع
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 1071 العامحتى نهاية ,  نوع المركبةالمركبات المسجلة في سجالت وزارة النقل والمواصالت حسب 
ع

ع2114ق   ظفعو  يفعا  ع/عاممعلمقاكب هعلمق ج فع   عو وعلمقاكبفع(:ع6)جم م
ع

ع

علوظاعلمىعلمتع اياعع:يخاى*

 المحافظة

 1014المركبة لنهاية المسجلة حسب نوع  المركبات

مركبات  المجموع
 خصوصية

المركبات 
 العمومية

 دراجة نارية
باص 

 خصوصي

باص 
 سياحي

باص 
 عمومي

جرارات 
 زراعية

 جرارات

غير 
 زراعية

المركبات 
التجارية 
 والشاحنات

مستندات 
 و

 مقطورات

أخرى
* 

 26964 12 629 5355 17 1360 195 0 121 113 1260 17902 جنين

 642 0 8 68 4 33 4 0 6 1 11 507 طوباس

 18090 11 157 2530 8 323 90 3 102 55 710 14101 طولكرم

 40225 40 318 4991 4 577 126 0 175 138 1769 32087 نابلس

 7057 7 80 1406 2 155 7 0 25 77 271 5027 قلقيلية

 726 2 12 59 0 3 2 0 3 12 47 586 سلفيت

 72562 411 903 13277 13 451 236 1 284 419 3004 53563 رام اهلل والبيرة

 5037 7 72 772 7 228 57 4 15 346 159 3370 أريحا

 726 0 5 100 0 0 6 3 20 6 2 584 أبو ديس

 24086 17 48 2893 2 165 97 25 56 66 738 19979 بيت لحم

 43563 24 186 7784 5 1218 172 2 198 61 1718 32195 الخليل

 4042 1 40 703 1 25 10 0 15 2 60 3185 دورا

 61 0 1 10 0 2 0 0 0 0 0 48 يطا

مبينغير   4491 0 77 11 1 19 336 0 1040 72 21 6047 

 249852 532 2531 40988 63 4876 1021 39 1031 1373 9749 187625 المجموع
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 1071 العامحتى نهاية ,  نوع المركبةالمركبات المسجلة في سجالت وزارة النقل والمواصالت حسب 
ع

ع2114و  يفعا  ع   ع وفعلالوت جععاممعلمقاكب هعلمق ج فع  عكمعق   ظف(:ع7)جم م
ع

 المحافظة
 2014المركبات المسجلة حسب سنة االنتاج لكل محافظة لنهاية 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
2004  
 المجموع فما دون

 26964 17722 524 1043 1407 2394 848 964 1204 336 252 269 جنين

 642 72 5 20 44 146 82 73 145 33 12 10 طوباس

 18090 13334 309 650 784 1089 374 467 547 168 168 200 طولكرم

 40225 25721 921 1725 2059 3345 1379 1534 1874 642 469 556 نابلس

 7057 4377 145 377 450 740 291 233 248 93 51 52 قلقيلية

 726 56 15 22 67 172 51 129 143 36 15 20 سلفيت

 72572 31919 2300 4288 3842 7424 4313 4706 4822 3263 2710 2985 رام اهلل والبيرة

 5037 3480 75 169 180 350 134 124 133 94 180 118 أريحا

 726 84 48 64 104 176 62 53 88 23 12 12 أبو ديس

 24086 15210 615 1178 1310 1768 853 947 1104 408 354 339 بيت لحم

 47674 30347 1324 2089 2735 3771 1506 1944 2115 733 537 573 الخليل

 6053 5980 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 غير مبين

 249852 148302 6322 11657 12982 21375 9893 11174 12423 5829 4760 5134 المجموع

بي و هعمقاكب هع ميقف:عغياعقبيل
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عع
ع2014عا  و  يفععلمقاكب هعلمقاخعف

ع

عقاكبفععع162512,ععع2014و  يفعا  عمع(علمت عم  ععل يفع اي لعتاخيحع ع م)ب  عاممعلمقاكب هعلمقاخعفع
خلمعلم و لهعلمعميم ع لمع ق فع تىعت ايخع(عقاكبفع141261)لمق ج فعقلعقجقمعلمقاكب هع%ع65  ذلعيمكمعو بفع

ع.31/12/2114
ع

 162,512 2014ا  ععلمقاكب هعلمقاخعف

 40,792  و لهع10ي معقلععقاخعفعلمقاكب هعلمغيا

 46,530 ع و لهع10يكثاعقلععلمقاكب هعلمغياعقاخعف

 249,834 لمقاكب هعلمق ج فقجق وع

 

 و لهعقلعلمقاجمعيلعتك لعقاكب هعت علمتخ حعقو  عقلع بمعلع  ب  عع11لمقاكب هعلمقوت يفعلمتاخيحعيكثاعقلع
ع.لمقتاتبفعا ي  قلعم ععلما   ع"عت  مي "عم لعلالبل عاو  عا قي 

ع

ع2114لمع  ععو  يفعلمتاخيح اي لعت زيععلمقاكب هعلمق ج فع   علوت   ع:ع(6)مكم
ع

ع
ع
ع

 المركبات المرخصة
65% 

المركبات الغير مرخصة أقل 
 سنوات 10من 

16% 

المركبات الغير مرخصة 
 سنوات 10أكثر من 

19% 



25 

 

ع2014ا  ع تىعو  يفعلمقاكب هعلمقاخعفع   عقمياي هعلمتاخيحع
ع

ك وهعيا ىعو بفعتاخيحع  عال علهللعبو بفع ييع,عم مهعقمياي هعلمتاخيحعتامق عق   ظ ع  عاممعلمقاكب هعلمقاخعفع
 عي  ي, ذمكعب ب عتاخيحعلمقاكب هعلم ك قيفع لمذ عيت ع  عقاكزعلم زلا عقلعخلمعلالملا علمع قفعم وامعلم ك ق ع%ع35

لمت م عياملمعلمقاكب هعلمقاخعفعع(7)عكق عي  معلممكم,ع%ع10 جويلع%عع15ث علمخ يمعبو بفع%ع16عق   ظفعو ب سعبو بف
 .2014 يفعلمع  عو ع تى  علم  فعلمغابيفع   عقمياي هعلمتاخيحع

ع
ع2014و  يفععت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عقمياي هعلمتاخيحع(7)مكم

ع

 

ع
ع
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ع2014ععمو  يفعا  علمقاكب هعلمقاخعفع   ع وفعلوت جعلمقاكبفت زيعع
ع

ع2014عو  يف,ععلمقاكبفلمقاكب هعلمقاخعفع   ع وفعلوت جعامم(ع:8)جم م

 
 4102المركبات المرخصة حسب سنة انتاج المركبة نهاية 

 
 المحافظة 4102 4102 4104 4100 4101 4112 4112 4112 4112 4112 فمادون4112 المجموع

 جنين 268 216 303 1163 927 802 2293 1291 943 487 8026 16720
 طوباس 10 12 30 143 71 78 142 41 20 5 56 608

 طولكرم 200 160 162 535 456 363 1038 738 616 296 5611 10175
 نابلس 555 448 601 1839 1487 1328 3239 1956 1639 858 12189 26139
 قلقيلية 52 46 88 241 225 278 696 422 343 136 2224 4751

 سلفيت 20 13 34 140 127 51 165 64 22 14 48 698
 رام اهلل 2955 2556 3116 4637 4501 4084 7051 3553 3957 2067 18000 56477
 أريحا 118 146 81 128 120 129 321 156 155 60 1232 2646

 أبو ديس 12 10 19 83 49 56 169 91 59 43 75 666
 بيت لحم 337 337 394 1074 895 802 1697 1242 1107 581 6276 14742
 الخليل 438 438 604 1640 1495 1171 2747 1895 1564 1066 11816 24874

 دورا 116 66 79 380 347 251 804 638 360 134 535 3710
 يطا 11 0 5 30 4 0 3 0 0 0 8 61
 غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 214 245

 المجموع 5092 4448 5516 12033 10704 9393 20365 12087 10794 5769 66310 162512
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ع   ع وفعلوت جعلمقاكبفع2014عمو  يفعا  علمقاكب هعلمقاخعفع
ع

 ييع ج هعيا ىعع,   ع وفعلوت جعلمقاكبفعع2014لمت م عت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع  علمع  عع8عي  معلممكم
كق عمك هعلمقاكب هع,ععقلعقجقمعلمقاكب ه%ع12 ييعب غهعع2008و بفعتاخيحعم قاكب هعلمت ع وفعلوت ج  ع

قلعقجقمع%ع41ق عو بت ع(عع ق عم لع2004)ي ع وفعلوت ج  عع و لهع10لمقاخعفععلمت عيزيمعاقا  عالع
قتا ابفعجملعع2014 عع2013 عع2012 ك وهعو بفعلمقاكب هعلمقاخعفعلمت ع وفعلوت ج  عع.علمقاكب هعلمقاخعف

ع.2006 عع2007 عع2010 عع2011كق ع  عقتا ابفعم قاكب هعلمت ع وفعلوت ج  ع,ع%ع3بو بفعتا ا ع
ع

ع2014م ع  ععع هعلمقاخعفع   ع وفعلوت جعلمقاكبفت زيععلمقاكب:ع(8)مكم
ع

ع
ع
ع

ع(   معلمقاكب ه)   عو وعلم   مععع2014عمو  يفعا  لمقاكب هع
ع

 و بفعلمقاكب هعلمع ق فعب مميزمع%ع52ب غهعو بفعلمقاكب هعلمقاخعفع  علم  فعلمغابيفعلمع ق فعب مبوزيلع  لم ع
 %ع1معك مقاا الهع لمقجا الهع ب غهعيق عو بفعلمقاكب هعلمت عالعتعقمعبق اك هعلم   ع,ع%ع47

ععع   عو وعلم   مع2014لمت مييلعت زيععلمقاكب هعلمقاخعفعخلمعلمع  عع(ع9) لما  علمبي و (ع9)ي  معلمجم معع 
ع
ع
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ع2014ع  علمع  ع هلمق   ظ  ععق اكعلمقاكبفعلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وع   ماممع(ع:ع9)جم م

 المحافظة
 المركبات المرخصة حسب نوع الوقود والمحافظة

 المجموع ديزل بنزين أخرى
 16720 9060 7351 309 جنين

 608 345 257 6 طوباس
 10175 4930 5190 55 طولكرم
 26139 11602 14412 126 نابلس
 4751 2280 2431 40 قلقيلية
 698 360 331 7 سلفيت
 56477 24547 31291 639 رام اهلل
 2646 1005 1617 24 أريحا

 666 290 373 3 أبو ديس
 14742 5477 9236 21 بيت لحم
 24874 14571 10188 115 الخليل
 3710 2322 1357 31 دورا
 61 51 9 1 يطا

 245 156 84 5 غير مبين
 162,512 76,996 84,127 1,381 المجموع

 

ع2014عع  لمع  عت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلم   معلمق تخم ع  علمق اك(:ع9)مكم
 ع

 
   علمقاكب هعلمت عميسعم  عق اكع   مع:ععيخاىععععع

 أخرى
1% 

 بنزين
52% 

 ديزل
47% 
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ع2014مو  يفعا  عت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع  عقمياي هعلمتاخيحع   عو وعلمقاكبفعع
ع

ع2014,علمقاكب هعلمقاخعفع  عقمياي هعلمتاخيحع   عو وعلمقاكبفععاممع(ع:ع10)جم م
ع

 المحافظة

 2014المركبات المرخصة حسب نوع المركبة للعام 

مركبات  المجموع
 خصوصية

مركبات 
 عمومية

باص 
 خصوصي

باص 
 سياحي

باص 
 عمومي

جرارات 
 زراعية

دراجات  جرارات
 نارية

شاحنات 
ومركبات 
 تجارية

المستندات 
 والمقطورات

 أخرى

 16720 6 295 3515 71 11 153 174 0 109 1211 11175 جنين
 608 1 4 66 2 2 17 3 0 6 11 496 طوباس
 10175 5 42 1305 38 3 38 73 0 94 681 7896 طولكرم
 26139 27 105 2857 113 2 58 95 0 164 1696 21022 نابلس
 4751 3 34 924 62 0 40 6 0 23 269 3390 قلقيلية
 698 2 7 49 16 0 0 2 0 3 47 572 سلفيت
 56477 291 615 10114 313 6 97 193 1 226 2857 41764 رام اهلل
 2646 5 10 348 265 3 23 43 4 12 140 1793 أريحا

 666 0 3 91 5 0 0 6 3 20 2 536 أبو ديس
 14742 6 24 1691 48 2 25 41 23 38 699 12145 بيت لحم
 24874 11 100 4890 54 4 153 135 2 158 1614 17753 الخليل
 3710 2 17 612 13 1 6 10 0 13 58 2978 دورا
 61 0 1 10 0 0 2 0 0 0 0 48 يطا

 245 5 5 103 16 0 9 0 0 0 0 107 غير مبين
 162512 364 1262 26575 1016 34 621 781 33 866 9285 121675 المجموع
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ع
ع

 2014عمو  يفعا  ,ع   علمو وع  وفعلالوت جععلمق   ظ هت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع  ع

 

ع2014عمو  يفعاممعلمقاكب هعلمقاخعفع   علمو وع  وفعلالوت ج(:ع11)جم م
 

 نوع المركبة
 1014للعام المركبات المرخصة حسب النوع وسنة االنتاج

 1004 المجموع
 فأقل

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 121675 0 3956 3472 4389 9659 7702 7054 16559 10785 9064 4274 44761 مركبات خصوصية

 9285 0 266 242 461 1142 1619 1100 1699 453 383 445 1475 مركبات عمومية

 866 0 3 1 16 23 34 16 48 46 92 75 512 باص خصوصي

 33 0 0 0 0 1 0 0 8 3 4 5 12 باص سياحي

 781 0 0 3 2 10 12 3 40 46 81 80 504 باص عمومي

 621 0 1 8 9 7 8 6 9 17 15 5 536 جرارات زراعية

 34 0 2 0 4 4 0 0 0 1 1 0 22 جرارات

 906 0 329 271 20 6 48 45 55 49 24 20 39 دراجات نارية

 13341 0 42 87 101 165 214 231 696 383 572 468 10382 شاحنات

 13230 0 181 218 356 894 924 773 1147 252 511 369 7605 مركبات تجارية

 1387 1 311 138 135 112 127 115 48 17 22 17 344 مستندات 

 353 0 1 8 23 10 16 50 56 35 25 11 118 أخرى

 162,512 1 5092 4448 5516 12033 10704 9393 20365 12087 10794 5769 66310 المجموع
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علمقاكب هعلمقاخعفع  عقمياي هعلمتاخيحع   عو وعلمقاكبف
ع

  عقمياي هعلمتاخيحع   عو وعلمقاكبفعع2014مو  يفعا  عيالهعلمقاكب هعلمقاخعفع(11) (ع10)عيلي  معلمجم م
مك هعلمقاكب هعلمخع عيفعيا ىعو بفعقلعقجق وعلمقاكب هعلمقاخعفعلمك  ع  عقمياي هعلمتاخيحعلمقوتما ع ييع

ث ععلمقاكب هع%ع16لمم  و هع لمقاكب هعلمتج ايفعبو بفععي ي  %ععع75عب  لم   عقخت اعلمق   ظ هعلممق ميفعع
و بفعكمعو وعقلعقجق وع ععلمقاكب هعلمقاخعفيمو هعيو لوع(ع10)لمبي و علممكمععكق عي  م,ع%ع6لمعق قيفعبو بفع
ع.لمقاكب هعلمك  

يو لوعلمقاكب هعياملمع قلعلمجمياعذكاهعيو عالعي جمعال فعبيلعو وعلمقاكبفع  وفعلوت ج  ع ييعيمياعلممك يلعتا ا ع
لمخع عيفع و لهعك لعقلعلمقاكب هعع10بمعللعاممعلمقاكب هعلمقاخعفعلمت عيزيمعاقا  عالع,ع  و لهعلالوت جع

ع%.27ت ت  علمم  و هع لمقاكب هعلمتج ايفعبو بفع,ع%67بو بفع
ع

ع2014ا  عمو  يفعت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمقاكبفع:ع(10)مكم
 

ع
 ع

 مركبات خصوصية
75% 

 مركبات عمومية
6% 

 باصات
1% 

 جرارات
0% 

 دراجات نارية
1% 

 شاحنات ومركبات تجارية
16% 

المستندات 
 والمقطورات

1% 

 أخرى
0% 
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ع   ع وفعلالوت جع2014ا  ع  عت زيععيو لوعلمقاكب هعلمقاخعفع:ع(11)مكم
ع

ع
ع
ع
ع

ع و لهع10اقا  عالعت زيععيو لوعلمقاكب هعلمقاخعفعلمت عيزيمع:ع(12)مكم
ع

ع
ع

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

2004 
 فأقل

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 أخرى

 مستندات ومقطورات

 شاحنات ومركبات تجارية

 دراجات نارية

 جرارات

 باصات

 مركبات عمومية

 مركبات خصوصية

 مركبات خصوصية
67% 

 مركبات عمومية
2% 

 باصات
2% 

 جرارات
1% 

 دراجات نارية
0% 

شاحنات ومركبات 
 تجارية

27% 

 مستندات ومقطورات
1% 

 أخرى
0% 

 فأقل 2004
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 2014م ع  ع"ععت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع  عقمياي هعلمتاخيحع  علم  فعلمغابيفعم اي 

 

ع2014اممعلمقاكب هعلمقاخعفعلمم ا ع  علمق   ظ هعم ع  ع(:ع12)جم م

 المحافظة
 

 4102للعام  الشهريعدد المركبات المرخصة 
 

تشرين  أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون ثان لمقجق و
 كانون أول تشرين ثان أول

 16720 2261 1788 1695 1854 1539 1103 1023 952 1312 1086 950 1157 جنين
 608 60 65 47 64 54 44 46 46 50 39 43 50 طوباس
 10175 1398 1259 1055 1116 954 714 585 564 693 597 569 671 طولكرم
 26139 3532 2769 2575 2860 2431 1865 1536 1618 2046 1709 1486 1712 نابلس
 4751 608 550 474 509 443 304 278 265 367 324 283 346 قلقيلية
 698 72 69 65 70 66 36 54 50 60 61 51 44 سلفيت
 56477 6512 5099 5303 5883 4969 3895 3636 4060 4711 4160 3939 4310 رام اهلل
 2646 339 257 246 312 246 197 152 153 214 169 158 203 أريحا

 666 101 45 48 68 58 34 50 47 64 48 49 54 أبو ديس
 14742 1837 1548 1466 1666 1363 964 909 925 1129 1056 948 931 بيت لحم
 24874 3191 2562 2462 2797 2254 1632 1453 1583 1997 1701 1564 1678 الخليل
 3710 364 360 356 409 319 222 223 270 348 298 275 266 دورا
 61 3 15 8 9 5 3 0 0 4 3 4 7 يطا

 245 24 12 17 18 7 7 7 17 63 21 20 32 غير مبين

 162,512 20302 16398 15817 17635 14708 11020 9952 10550 13058 11272 10339 11461 المجموع
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ع   عيم اعلم وفعع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفعم ع  ع:ع(13)مكم
ع

ع
ع
ع
ع

قلعقجقمعلمقاكب هعلمقاخعفع%ع8ق عيا ا ععع2014لمىعيلعلمقعممعلمم ا عمتاخيحعلمقاكب هع  عك  فعقمياي هعلمتاخيحعخلمعلمع  ع(عع13)يمياعلممكم
خلمععا ابف قلعلمجمياعب مذكاعيلعيا ىعو بفعتاخيحعقاكب هعخلمع تا علممت  عك و لعث لعث عتمايلعث لع تمايلعي معث عيي  مع ك وهعو بفعلمتاخيحعقت,علمك  ع

ع.عب   عيم اعلمع  

 كانون ثان
 شباط 7%

6% 
 آذار

7% 

 نيسان
8% 

 أيار
6% 

 حزيران
6% 

 تموز
7% 

 آب
9% 

 أيلول
11% 

 تشرين أول
10% 

 تشرين ثان
10% 

 كانون أول
13% 
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ع
ع2014عمو  يفعا  ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمت جيمع

ع

عع   عو وعلمت جيمع لمق   ظفع2014ا  عمو  يفعاممعلمقاكب هعلمقاخعفع(:ع13)جم م
ع

 المحافظة
4102 لنهاية عامالمركبات المرخصة حسب نوع التسجيل   

اعفاء جمركي  المجموع
 او عائد

باص 
 عمومي

تسجيل  بعد حادث
 عادي

حكومي 
 برقم حكومي

حكومي برقم 
 مدني

مركبات 
 تأجير

مركبات 
 عموميه

 16720 1213 134 11 4 14789 10 173 386 جنين
 608 11 27 0 0 521 0 3 46 طوباس
 10175 680 66 26 1 9125 9 75 193 طولكرم
 26139 1681 226 32 2 23575 10 110 503 نابلس
 4751 269 60 2 1 4347 2 6 64 قلقيلية
 698 47 23 0 1 585 0 2 40 سلفيت
 56477 2858 1149 2686 2703 45850 39 194 998 رام اهلل
 2646 140 61 6 2 2293 2 43 99 أريحا

 666 2 21 0 0 628 0 6 9 أبو ديس
 14742 696 321 14 1 13372 12 44 282 بيت لحم
 24874 1613 284 14 1 22373 35 136 418 الخليل
 3710 58 57 0 0 3470 0 10 115 دورا
 61 0 0 0 0 60 0 0 1 يطا

 245 0 0 8 147 90 0 0 0 غير مبين
 162,512 9268 2429 2799 2863 141078 119 802 3154 المجموع
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ع
عع2014مو  يفعا  علمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمت جيمع  عقمياي هعلمتاخيحع

ع

ي ي  علمقاكب هع%ع87بو بفعع(لمخع عيف)عيا ىعو بفعت جيمعم قاكب هعلمت عت جي   عا م (ع14)يبيلعلممكم
ع%.2 ك وهعو بفعقاكب هعلمتأجياعع%ع4 قلعث علمقاكب هعلم ك قيفعبو بفع%ع6لمعق قيفعبو بفع

ع
عع2014مو  يفعا  ععت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلمت جيمع(:14)مكم

ع

ع
ع
ع

ع(لمقوت )لمماكفعلمقعوعفع   عع2014عمو  يفعا  علمقاكب هعلمقاخعفع
ع

ماكفععع203,عع2014لمع  عب  عاممعلمماك هعلمقعوعفع لمت عت عت جيمع تاخيحعقاكب هعقلعتعويع  عخلمع
يق عبخع حعلمقاكب هعلمت ع,عقاكبفعع69ماك هعق  يفعقختعفعبتعويععلمقجا الهععب ل ععع3ق  يفع يجوبيفعقو  ع

لمت مييلع(15)لممكم ع(ع14)لمجم مكق ع  ع ل مع  عتعقمعبق اك هع

 اعفاء جمركي  
2% 

 تسجيل عادي
87% 

 مركبات حكومية
4% 

 مركبات تأجير
1% 

 مركبات عموميه
6% 
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علمقوت لمقاكب هعلمقاخعفع   ععامم:ع(14)جم م
ع

 4102 لنهاية عام المركبات المرخصة حسب المنتج

 العدد المنتج

 26881   مك  لجل

 21424   ومل 
 15135 مليق اعبوتس

 13810  ك مل

 12461 ك ي 

 11472 ل بم

 9170 بيج 

 6350   ب ا 

 5435   ام

 4070 قيت  بيم 

 3837  ي ه

 2881  ع ع  

 2572   م  

 2415  ي ه

 2139 مي ا ميه

 2134 ل م 

 2027 وي  ل

 1999 ملي 

 1749 ايو 

 1577  يتا لل

 1432 ملا

 1411   ومل

 1400 ت ي ت 

 ع

 ع

 ع
 1308 ل  ز 

 1198 ق زمه

 1051   لعي و 

 863 لي يك 

 483 ق ل

 419 الوما  ا

 360 كاليزما

 261 ا  ا

 253 ب  قك 

 251 لمقالح

 190  اج  ل

 172 ملي ت  

 144  ك وي ع لبيس

 120 ل ت بي وك 

 104 بي ج 

 84   ز ك 

 2440 يخاى

 162,512 المجموع
ع

عيخاى ع: عماك ه عم   عقعوعف ع قاخعف عق ج ف  اممعقاكب ه
ع عو  يف علمتاخيحع تى عقمياي ه ع لمقاخحع   ع4102لمق جم

قلعقجق وعلمقاكب هعلمقاخعفعلمك  عقثمعععقاكبفع38عي معقل
عك ميلك) ع  قا, عم مج, ع, ع.,وي   الوم عقاكب ه عت   لمجاعكق 

ع(لمخ..قلعلوت جعق   
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ع
ع2014ا  عمو  يفععت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   علمماكفعلمقعوعف(:ع15)مكم

ع

ع
ع
ع
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ع2014ا  عمو  يفععلمقومألمقاكب هعلمقاخعفع   عب مع
ع

ع2014ا  عمو  يفععب معلمقومأع,علمقاكب هعلمقاخعفع   اممع:ع(ع15)جم مع
ع

 العدد البلد

 62,420 المانيا

 35,569 كوريا الجنوبية

 16,812 اليابان

 13,812 تشيكوسلوفاكيا

 12,245 فرنسا

 4,784 ايطاليا

 4,004 اسبانيا

 2,692 الواليات المتحدة

 2,296 السويد

 1,830 هواندا

 1,724 بريطانيا

 975 تايوان

 511 كندا

 2,838 أخرى

 162,512 المجموع
ع

 4مجرورات محلية الصنع, بولند, روسيا, رومانيا, سويسرا, تركيا, البرازيل, بلجيكيا:عيخاى

ع
ع
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ع
ع

ع2014عمو  يفعا  ععلمقاكب هعلمقاخعفع   عب معلمقومأت زيعع:ع(16)مكم
 
 

0 
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50000 

60000 

70000 

كوريا  المانيا 
 الجنوبية

الواليات  اسبانيا ايطاليا فرنسا تشيكوسلوفاكيا اليابان
 المتحدة

 أخرى كندا تايوان بريطانيا هواندا السويد
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ع2014مو  يفعا  عع تيالمت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلال
ع

ع2014عمو  يفعا  ع تيالملمقاكب هعلمقاخعفع   عو وعلالعامم(ع:ع16)جم م
ع

 العدد االستيرادنوع 

 1285 استيراد شخصي

 30,942 وكالة فلسطينية

 41,689 استيراد مستخدم

 17 وكالة اسرائيلية

 8,632 تحويل من اسرائيل

 5,862 تحويل شخصي من اسرائيل

 19 تحويل من غزة

 921 منتج محلي

 73,145 غير مبين

 162,512 المجموع

عغياعقت  ا قاكب هع ميقفعقع  ق ت  ع:عغياعقبيلع
ع

ع   عو وعلال تيالمع2014ت زيععلمقاكب هعلمقاخعفعم ع  ع(:ع17)لممكم
ع

ع

 استيراد شخصي
1% 

 وكالة فلسطينية
19% 

 استيراد مستخدم
26% 

 وكالة اسرائيلية
0% 

 تحويل من اسرائيل
5% 

 تحويل شخصي من اسرائيل
4% 

 تحويل من غزة
0% 

 منتج محلي
0% 

 غير مبين
45% 
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ع   عجوسعلمق مكععع2014ا  عمو  يفعت زيععلمقاكب هعلمقاخعفع
ع

ع   علمجوسع2014ا  ع  علمقاخعفع هعلمقاكبع ت زيععق مك(:ع17)جم م
ع

 النسبة العدد المالك
%9 15,294 انثى  

%76 123,035 ذكر  

%15 24,183 شركات  

%100 162,512 المجموع  

ع
ع

ع   علمجوسع2014ا  عع  لمقاخعفعع هلمقاكبق مك عت زيعع(:ع18)لممكم
ع

ع
ع
ع
ع
ع

 انثى
9% 

 ذكر
76% 

 شركات
15% 
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 2014  علمع  ععا ىعلموظ  علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع

ع
و بفعك وهعيا ىع,عع2014  علمع  عقاكبفعع15973قمياي هعلمتاخيحع جلهعب  عاممعلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع  ع

ك وهعيا ىعو بفعت جيمعم قاكب هعلمخع عيفع  لم ع,ع  علمخ يمع و ب سعث عجويلع بيهعم  يت جيمع  عقميايفعال علهللعت 
 ي  معلممك يلعلمت مييلعت زيعع%ع10ث علمقاكب هعلمعق قيفعبو بفع%ع12ت ي  علمم  و هع لمقاكب هعلمتج ايفعبو بفع%ع72

ع ظ هع و وعلمقاكب هلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   علمق  
ع
ع
ع

ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   علمق   ظ هعم ع  عع(ع19)مكم
ع

 جنين
10% 

 طوباس
1% 

 طولكرم
5% 

 نابلس
14% 

 قلقيلية
2% 

 سلفيت
1% 

 رام هللا والبيرة
37% 

 أريحا
2% 

 أبو ديس
0% 

 بيت لحم
8% 

 الخليل
20% 
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ع
 

ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع  عقمياي هعلمتاخيحع  علم  فعلمغابيفع   علمو وعم ع  عع
ع

ع2014,علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   علمو وع علمق   ظفععاممع(:ع18)جم مع
ع

 المحافظة

 نوع المركبةحسب  1014للعام المركبات المسجلة أول مرة 

مركبات  المجموع
 خصوصية

 مركبات عمومية
باص 

 خصوصي

باص 
 سياحي

باص 
 عمومي

جرارات 
 زراعية

 جرارات
دراجات 
 نارية

شاحنات 
ومركبات 
 تجارية

مستندات 
 ومقطورات

 أخرى

 1628 0 129 261 30 4 21 28 0 8 121 1026 جنين

 120 0 1 10 1 1 3 0 0 4 1 99 طوباس

 797 1 2 62 7 0 2 12 0 15 107 589 طولكرم

 2214 0 25 111 59 1 2 11 0 11 253 1741 نابلس

 327 0 9 43 35 0 1 4 0 3 28 204 قلقيلية

 180 0 3 11 9 0 0 0 0 2 7 148 سلفيت

 5923 7 160 485 123 0 7 18 0 15 367 4741 والبيرة رام اهلل

 335 0 5 15 163 0 1 3 0 2 18 128 أريحا

 61 0 0 14 0 0 0 0 0 7 1 39 أبو ديس

 1286 1 7 84 20 0 2 8 2 3 93 1066 بيت لحم

 2434 1 18 305 17 0 14 30 0 13 249 1787 الخليل

 616 1 4 110 2 0 2 3 0 4 10 480 دورا

 52 0 1 10 0 0 2 0 0 0 0 39 يطا

 159,73 11 364 1521 466 6 57 117 2 87 1255 12087 المجموع
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ع
ع2014م ع  عع,ععت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع  عقمياي هعلمتاخيحع  علم  فعلمغابيفع   ع وفعلالوت جع

ع
ع20014قمياي هعلمتاخيحع   ع وفعلالوت جعم ع  عت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع  ع(:ع19)جم م

ع

 مديرية الترخيص
1014المركبات المسجلة ألول مرة في مديريات الترخيص حسب سنة االنتاج للعام   

 1004 المجموع
 فأقل

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 1628 261 89 95 636 233 9 97 32 41 20 115 جنين

 120 10 1 8 72 13 0 3 1 2 2 8 طوباس

 797 195 47 43 327 97 8 16 9 11 8 36 طولكرم

 2214 543 171 128 895 329 23 39 13 18 9 46 نابلس

 327 51 18 28 141 34 4 8 10 6 5 22 قلقيلية

 180 19 11 15 94 32 0 4 0 3 1 1 سلفيت

 5923 2876 970 396 1067 364 43 62 26 26 28 65 رام اهلل

 335 115 87 28 58 26 5 8 2 1 0 5 أريحا

 61 9 2 2 21 6 1 3 3 2 3 9 أبو ديس

 1286 330 108 94 497 153 9 20 17 11 13 34 بيت لحم

 2434 428 174 145 909 435 29 88 31 41 36 118 الخليل

 616 115 31 30 232 91 9 20 14 9 10 55 دورا

 52 10 0 5 23 3 0 3 0 0 0 8 يطا

 15,973 4962 1709 1017 4972 1816 140 371 158 171 135 522 المجموع
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ع2014م ع  ععت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   علمق   ظ ه:ع(20)مكم
ع

ع
ع
ع
ع

ع2014م ع  ععلمقاكب هت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   عو وع:ع(21)مكم
ع

ع

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

رام هللا  سلفيت قلقيلية نابلس طولكرم طوباس جنين
 والبيرة

 يطا دورا الخليل بيت لحم أبو ديس أريحا

 مركبات خصوصية
76% 

مركبات 
 عمومية

8% 

 باص خصوصي
1% 

 باص سياحي
0% 

 باص عمومي
1% 

جرارات 
 زراعية

0% 

 جرارات
0% 

 دراجات نارية
3% 

شاحنات ومركبات 
 تجارية

9% 

مستندات 
 ومقطورات

2% 

 أخرى
0% 

Other 

14% 
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علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   عو وعلال تيالم
ع

لمت م علمىعللعيا ىعو بفعت جيمعم قاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  علمقاكب هعع(22) لما  علمبي و ع(20)يمياعلمجم م
قلعقجقمعلمقاكب هعي ي  عقاكب هع%ع41 و لهع ييعب غهعو بت  عع3لمق ت ام علمق تعق فعي علمت عالعيزيمع وفعلوت ج  عالع

  ل عالمخ حعي ع(عب هعاق قيفع تج ايفقاك) قلعث علمقاكب هعلمق  مفعقلعل الئيمع%ع40بو بفع(عzero km)لم ك مفعي ع
قاكبفعت عل تيالم  عع27 ت عت جيمع,ع%2بو بفع(عقلعو وعقجا اله)ث علمقاكب هعقلعلوت جعق   ع,ع%ع17ماك هعبو بفع

ععع.ب  ق  عيمخ ح
ع2014,علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع   عو وعلال تيالمعامم(:ع20)جم م

ع

 1014االستيراد المركبات المسجلة ألول مرة حسب نوع 

 العدد نوع االستيراد

 31 استيراد شخصي

 6451 وكالة فلسطينية

 6902 استيراد مستخدم

 1769 تحويل من اسرائيل

 499 تحويل شخصي من اسرائيل

 321 منتج محلي

 15,973 المجموع

ع
ع2014م ع  ععت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلال تيالم(ع:ع22)مكم

ع

ع

 استيراد شخصي
0% 

 وكالة فلسطينية
40% 

 استيراد مستخدم
41% 

 تحويل من اسرائيل
17% 

 منتج محلي
2% 

 المركبات المسجلة ألول مرة حسب نوع االستيراد 
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ع2014م ع  ععت زيععلمق مكيلع   علمجوسعم قاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  
ع

قلع ذهعلمقاكب هعبأ ق  عماك هع%ع21 لو يع %ع10ذك اع %ع69ك وهعو بفعق مك علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع
ع:كق ع  عقبيلع  علمجم مع لما  علمبي و علمت مييل_ع
ع

ع   علمجوسع2014م ع  ععاممعق مك علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع(:ع21)جم م
ع

 حسب الجنس 1014للعام  المسجلة ألول مرة المركبات توزيع مالكي

 العدد المالك حسب الجنس

 1530 أنثى

 11033 ذكر

 3410 شركات

 15,973 المجموع

ع
ع

ع   علمجوست زيععق مك علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع(:ع23)مكم
ع

 أنثى
10% 

 ذكر
69% 

 شركات
21% 
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ع2014لمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عع  عقمياي هعلمتاخيحع   علمقعوععم ع  ع
 

ع   عماكفعلمتعويعع2102لمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا  ع(:ع22)جم م
ع

 العدد المنتج
 2902   مك  لجل

 2781  ك مل

 2087 ك ي 

 1808   ومل 

 1080 بيج 

 973 مليق اعبوتس

 488  يتا لل

 428   لعي و 

 370 ل بم

 335   ام

 289 وي  ل

 285 قيت  بيم 

 275  ي ه

 229   م  

 200 ل م 

 200 ملا

 154  ع ع  

 125  ي ه

 104 كاليزما

 96 لي يك 

 71 مي ا ميه

 70 ل  ز 

 67 ايو 

 61 ق ل

 47 ممك 

 25 الوميو 

 24 ق زمه

 20 ت ي ت 

 13 الوما  ا
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 93 يخاى

 321عقوتج هعق  يف
 

Total 15,973 

ع
علمخ,,,ب اا,عوي   الوم,ع  ومل,عك ميلكعقثمع9ماك هعقعوعفعم قاكب هعاممعلمق جمعا ىعلموظ  عي معقلع:عيخاى

علمخ...كالجععب  علم ملمع ل المهاكفعم,علمقالح,عب  قك ,عقجا الهعقلععوععق   عقثمع ملمع:قوتج هعق  يفع
ع

ع2014م ع  ععو وعلم   ملمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عع  عقمياي هعلمتاخيحع   ع
ع

ع2102م ع  ع,علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلم   مععياملم(:22)جم م
 

 العدد نوع الوقود
 364 بال محركات

 6299 بنزين

 9310 ديزل

 15,973 المجموع

 
 
 

ع2102م ع  ع,علمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   عو وعلم   معت زيعع(:ع22)لممكم
 
 

 بال محركات
2% 

 بنزين
40% 

 ديزل
58% 



51 

 

ع2014ت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا عا ىعلموظ  ع   ع وفعلالوت جع
ع

ع
ع   ع وفعلالوت جا ىعلموظ  ععت زيععلمقاكب هعلمق ج فعأل معقا ع(:ع25)مكم

ع
ع

ع
ع
ع

ت ت  علمقاكب هعلمت ع,عمكمعقو  ع%ع31بو بفعع2011 عع2014ك وهعيا ىعو بفعت جيمعم قاكب هعلمت ع وفعلوت ج  ع
,عع2012م قاكب هعلمت ع وفعلوت ج  ع%ع6 و بفع,ع%ع11بو بفعع2013  وفعع%ع12بو بفع2010 وفعلوت ج  ع

 و لهعع3لت   يفعب ايسعلال تع ميفعتايمعل تيالمعقاكب هعخع عيفع خع عيفعقزم جفعلال تعق معبعقاعع ييعيلع
ايفع م  و هع   االهع و لهع  عقاكب هعتج ع5يق علمقاكب هعلمت عيزيمعت ايخعلوت ج  عالع,عق عاملع وفعلالوت جع

ع.   وملهعق ت ام عقلعلمج و علآلخاع
ع
ع
ع
ع

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 فأقل 2004
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ع
ع
ع

لمخا اععاخحعلمتمغيمعقل بإا م عت زيعتا  ع زلا علموامع لمق لعلهعقلعخلمعلالملا علمع قفعمقال  علمقا اع
مذلعيباىع,ععااعاخحعتمغيمعجميم عععب متزلقلعقععام ,ععتمغيمعب  جفعلمىعاخحلمقكتظفعلمىعلمخا اعلمت ع

ع.ث بهعلمعممعلمك  
  قعوظ  علمتق يكعلمقعق معب عقوذعق كعقو  ع%ع..قو  عق تأجاع %ع54,عاخعفعتمغيمعاق ق عع10,120ي جمع
ع1.2كق عيو عي جمعع.قو  عق كعمماك هع%ع0.قلعاخحعلمتمغيمعلمقق  كفعقلع بمعيمخ حع %ع40,ع1020 وفع

.خاع  علمق   ظ هعلمقخت  فعع1.1    فعا ق فعا ىع

ع
ع2014عم ع  عا ىعلمق   ظ هعاخحعلمتمغيمت زيعع

ع
ع2014عو  يفعلمق   ظ هلمع ق فع  عاخحعلمتمغيمعععو وع(:26)مكم

ع

ع
ع
ع
ع

 مستأجر
67% 

 ملك
33% 

 خطوط الخدمة وشركات النقل العام
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ع2114لمق م كعو  يفعو وعت زيععاخحعلمتمغيمعلمع ق فع  علمق   ظ هع   ع(:ع27)مكم
ع

ع
ع
ع

ع2114م ع  ععت زيععب ع هعلموامعلمع  عا ىعلمق   ظ ه
ع

ع2014لمق   ظ هعم ع  عع  عع   علمخا الموامعلمع  ع   لهعاخحعتمغيمععياملمع(:ع24)جم م
ع

1014على المحافظات النقل  أعداد حافالت  

 عدد الباصات العاملة عدد الخطوط المحافظة

 147 50 جنين

 39 12 طوباس

 79 20 طولكرم

 150 43 نابلس

 12 6 قلقيلية

 21 8 سلفيت

 136 27 رام اهلل والبيرة

 70 7 أريحا

 38 9 القدس

 77 18 بيت لحم

 162 39 الخليل

 931 239 المجموع 

 شركات
30% 

 أشخاص
70% 
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ع2014بجقيععيو لا  عم ع  ععلموامعلمع  ععخا امعاخحعلمتمغيمعلمققو  فععت زيع
ع

ععع2014لمع ق فع ماك هعلموامعذلهعلمعل فع  علمق   ظ هعو  يفعع ع هاممعخا اعلمخمقفع لمقاكب هع لمب(ع:عع25)عجم مع
ع

 المحافظة

 سرفيس

 عدد مكاتب التكسي
عدد المركبات 

 التابعة لها

عدد شركات 
 العمومية الحافالت

عدد رخص التشغيل 
 الممنوحة لها

عدد الحافالت 
 داخلي خارجي العامله

 147 156 16 444 61 25 553 جنين

 39 37 5 75 13 0 77 طوباس

 79 85 3 3,0 38 134 382 طولكرم

 150 169 13 819 51 643 556 نابلس

 12 21 2 236 19 0 177 قلقيلية

 21 21 1 94 14 5 122 سلفيت

 136 171 12 742 90 298 860 والبيرة رام اهلل

 70 25 2 1,1 9 25 72 اريحا

 38 49 7 49 ,1 0 54 القدس

 77 127 9 319 29 150 524 بيت لحم

 162 236 16 967 51 210 1056 الخليل

 931 1097 86 4197 383 1490 4433 المجموع
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ع
عاممعماك هعلمتأجياع لموامعلمخ حع لموامعلم ي   ع اخحعلمتمغيمعلمت بعفعم  (:ع26)جم م

 

 المحافظة
عدد شركات 

 التأجير

عدد المركبات 
 التابعة لها

عدد شركات 
 النقل الخاص

عدد المركبات 
 التابعة لها

عدد شركات النقل 
 السياحي

عدد المركبات التابعة 
 لها

تشغيل الحافالت رخص 
 الخاصة

 93 0 0 0 0 134 11 جنين

 13 0 0 0 0 27 6 طوباس

 62 0 0 26 1 66 6 طولكرم

 441 0 0 0 0 226 19 نابلس

 1, 0 0 0 0 60 10 قلقيلية

 11 0 0 0 0 23 11 سلفيت

 150 0 0 0 0 1149 91 والبيرة رام اهلل

 19 4 1 0 0 61 2 اريحا

 6 0 0 50 3 21 9 القدس

 45 30 4 0 0 321 1, بيت لحم

 170 0 0 13 1 341 39 الخليل

 1043 34 5 89 5 2429 241 المجموع

 

علمخ,,,,لمكو ئس,عم اعلماال  ,علمق تم ي ه,عاي ضعلالا  م,علم كقيفعقثمعلمو لم (عألمخ حل)لمق ج فعب   علم يئ هععفلم    :علم    فعلمخ عف
ع
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ع2014ت زيععلمكالج هعلمقاخعفع  علمق   ظ هعلممق ميفع   علمق   ظفع و وعلمكالجع  علمع  ع
ع

ع2014,ع  علمق   ظ هع قع اضعبيععلمقاكب هع ق لهع اععلمغي اعاممعلمكالج هع(ع:ع27)عجم م
ع

 بيع قطع غيار محالت  معارض بيع المركبات  عدد الكراجات  المحافظة
 95 201 106 جنين

 3 1 10 طوباس
 72 11 110 طولكرم
 115 2.2 60. نابلس
 23 22 221 قلقيلية
 14 4 14 سلفيت

 113 256 140 رام اهلل والبيرة
 7 . 24 أريحا

 8 2 4. أبو ديس
 48 41 .26 بيت لحم
 118 24 254 الخليل
 17 21 14 دورا

 633 .61 2545 المجموع
 

ع(لمق تعقم) لمق ت ام(علمجميم)قع اضعبيععلمقاكب هعتمقمعلم ك مف
ع
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ع
عع2014عو  يفعلمقاكب هع لمقمابيلع لمقمال علمق وييلع قاكب هعلمتماي علمع ق فع ي  فت زيععقملاسعتع ي ع

ع
عع2014و  يفعلمقاكب هع لمقمابيلع لمقمال علمق وييلع قاكب هعلمتماي علمع ق فعع ي  فعقملاسعتع ي اممع(:ع28)عجم م

ع
 عدد المدراء المهنيين عدد مركبات التدريب المدربينعدد  عدد المدارس المحافظة
ع33ع133ع133ع33 جنين

ع9ع35ع25ع9 طوباس
ع24ع95ع86ع24 طولكرم
ع41ع192ع170ع42 نابلس
ع12ع47ع49ع12 قلقيلية
ع7ع39ع23ع8 سلفيت

ع45ع243ع169ع46 رام اهلل والبيرة
ع9ع40ع30ع9 أريحا

ع9ع33ع27ع9 أبو ديس
ع30ع142ع145ع31 بيت لحم
ع35ع147ع149ع36 الخليل
ع25ع62ع55ع15 دورا
  27 22 8 يطا

ع279ع1235ع1083ع282 المجموع
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عع2014يو لوعقاكب هعتماي علم ي  فعلمع ق فع  علمق   ظ هعو  يفع(:ع29)عجم م
ع

 المجموع ونش باص تريال شحن ثقيل شحن خصوصي تراكتور دراجة نارية المحافظة

 133 --- 3 1 2 30 95 1 2 جنين

 35 --- 1 --- 1 9 22 2 --- طوباس

 95 --- 1 1 1 16 71 1 4 طولكرم

 192 1 1 1 2 32 150 1 4 نابلس

 47 --- 1 --- 1 11 31 1 2 قلقيلية

 39 --- 1 --- 1 8 27 --- 2 سلفيت

 243 --- 1 1 2 39 197 1 2 رام اهلل والبيرة

 40 1 1 --- 1 8 26 1 2 أريحا

 33 --- --- --- --- 9 24 --- --- أبو ديس

 142 --- 2 1 2 19 115 --- 3 بيت لحم

 147 --- 2 2 2 34 106 1 --- الخليل

 62 --- 1 --- 2 16 40 1 2 دورا

 27 --- --- --- --- 7 19 1 --- يطا

 1235 2 15 7 17 238 923 11 23 المجموع
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ع1014في المحافظات للعام ( الدينموميترات)الفحص الفني للمركبات  ؤسساتتوزيع م
 

 2014م ع  عع  علمق   ظ ه(علمميوق قيتا)علم و علمقاكب هعاممعقالكزع  ح(:ع30)جم م

 

في ( الدينموميترات)الفحص الفني للمركبات  ؤسساتتوزيع م
 المحافظات

 العدد المحافظة

 2 رام اهلل

 1 الخليل

 2 نابلس

 1 جنين

 1 طولكرم

 1 بيت لحم

 1 دورا

 1 قلقيلية

 1 سلفيت

 1 طوباس

 1 أريحا

 1 أبو ديس

 1 يطا

 15 المجموع

 
 

ع
ع
ع
ع
ع
ع
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ع
 
ع

ع,ع  علمق   ظ هعلممق ميفعم  ال لمقعملهعلمثاي فعع كيمعقعتقمعم  ي الهعع12 ج معع1024 ج هعل ع ئي هعا  ع
ع.  عكمعقلعبيهعم  ع لمخ يمع ياي  عع.قو  ع  عال علهللع عع22,ععماكفعقوتجفعم  ي الهع لمقعملهعلمثاي فعع6.م

ع:ق  يفعقعتقم عتا  عب وت جعااب هعلمقاكب هع لمقجا الهع   ع(عااع ملم  ع ع)قع وععع4كق عي جمع
حع.ماكفع ,عماكفعكالجععب  علم ملمع ل المه,عقعوععلمع مم,عقعوععلبال ي ع ملمع,عكالجعبماللعم قجا الهع
ع.ماكفعب  قك عم تج ا ,عماكفعلمقالحعم عو افع لمتج ا ,علم   ايويفعم تج ا علمع قف

  عع22,ع  عجويلعع14ع:عق زايلعا ىعلمو  علمت م ععق ت امع242ب  عاممعق ت ام علم ي الهعلمق تعق فع ع
عكمعقلع  ل مع  ,ع  علمخ يمعع24,ع  عبيهعم  عع26,ع  عال علهللعع41,ع  عو ب سعع12,ع  ع  اي يفعع1,عا مكا ع
ع.   يه عياي  ع

ع
ع1024,عكماعب م كل علمقعتقم لعم ماك هعلمقوتجفعم  ي الهع لمقعملهعلمثاي فع  ع   اي لع(:ع2.)جم م

ع

 المنتجة للسياراتالشركة  الوكيل المعتمد الرقم

 الشركة المتحدة لتجارة السيارات .0

ع ي ه
ع  مكسع  جل

عل م 
ع ك مل

عمليق اعبوز شركة غرغور التجارية .4

 وكالة قرش الدولية للسيارات .2
عل بم

عجوالمعق ت از
علي  ز 

 شركة اوتوزون .2
عبيج 

عمالج هعبيج 

 الشركة العربية لتجارة المركبات .2
عكي 

ع  و عي و 
ع تا يل شركة جروب بلس .2

 الشركة الفلسطينية للسيارات .2

عكاليزما
عم مج
عال 
عجي 

 المركبات  مستوردي 
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ع  ومل 

 الشركة الفلسطينية للمحركات .2
عقيت  بيم 
BMWع

عايو عم  و ه شركة الثريا للسيارات .2
عايو  شركة االمضاء للسيارات .01
عوي  ل شركة مينا لالستثمار .00

 شركة الرامي موتورز .04
ع  ام
عق زمل

 مجموعة السالم االستثمارية .02
ع ي ه
عوي   موم

عميب يا شركة جمال عمر المصري .02
02. I.M.I ع يما ق ك

 شركة الشرق األدنى للمعدات .02
عك ق ت  
ع   عيعج 

ع  م   شركة االصبح للمعدات الثقيلة .02
عك تاب ا والمعداتشركة الجرارات  .02
علي يك  شركة البرج للمعدات  .02
عم مالج هعلمو ايفعSYM شركة الجوهري لالستيراد والتصدير .41

 ريتز موتورز ال تي دي .40
عج ك لا
عالوما  ا

ع
ع
ع
ع
ع

ع2014 لالع ب هعلمو تجفعاو  عم ع  علم  لميعاممع(:ع32)جم م
ع

 2014 االصابات الناتجة عنهاجدول الحوادث و 
 9964 عدد الحوادث
 9159 عدد الجرحى
 101 عدد الوفيات

 المروريةالحوادث 



 

 

 

62 

 

عقج سعلمقا اعلألا ى:علمقعما

لمررذ ع رربا عاررلعلمعرر  عع0.01لوخ رر ضع رر عاررممعلم رر لميعلمقا ايررفع رر علم رر فعلمغابيررفعبو رربفعع1024 ررجمعلمعرر  ع
 لمرذ ع  ب ر علوخ ر ضع ر عارممعع ر مي7,694 ب  عيجق م عاممع  لميعلماراقعلمق رج فع ر علم ر فعلمغابيرفع ييع

 يريعجر  ع رذلعلالوخ ر ضعوتيجرفعم ج ر معلمقبذ مرفعم راضعع,لم  ي هع لمجا ىع لال الاعلمو تجفعارلعت ركعلم ر لميع
قرلع برمع لم رمعقرلعلمق ل رععلمخارا ع توظري ع اكرفعلمقرا اع ر علمقرملععا رىعلماراقلمقا ايرفع تعزيرزعلم رلقفعع لقلأل

ع.هع ماافعلمقا ا زلا علموامع لمق لعل

ع
ع

 :2014في العام  المرورية  المخالفات
 

  علمق   ظ هعم ع  ععمقخ م  هعلمقا ايفعلمق اا عقلع بمعماافعلمقا اعب قعلمقخ م يلعم ا و لاممعل(:ع33)جم م
ع2014

ع
 عدد المخالفات المحافظة
ع9182 جنين

ع691 طوباس
ع4124 طولكرم
ع16875 نابلس
ع3412 قلقيلية
ع1397 سلفيت

ع18632 رام اهلل والبيرة
ع2117 أريحا
ع169 القدس
ع9625 بيت لحم
ع11633 الخليل

ع77877 المجموع
ع
ع
ع
ع
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ع
ع1024ت زيععو  علمقخ م  هعلمقا ايفعلمق اا عقلع بمعماافعلمقا اعم ع  ع(ع12)مكم

ع
ع

ع
ع

 لمق لعلهع ماافعلمقا اع,ععلمىعلو ع معلم اهعل ع ئي هع  ام عبي و هعوظ  علمقخ م  هعلمقمتاكعبيلع زلا علموامع
ت زيععت كعع(ع22),ع عي  معلمجم معع4102قخ م فعقا ايفعقلع بمعماافعلمقا اع  علمع  عع77877ت عت ايا

(عع48) ي  معلممكم.لمقخ م  هعلمقا ايفعلمق اا عقلع بمعماافعلمقا اعب قعلمقخ م يلعم ا و لع   علمق   ظ هع
   ع%ع12ث عبيهعم  عبو بفع%ع15,عث علمخ يمعبو بفع%ع22لهللعت ت  عو ب سعبو بفععقو  ع  عال %ع24يا ىعو بفع

ع%.2مكمعقو  ع    يهع ا ب سعبو بفع%ع3ا مكا عع جويلع   اي يفع ياي  عبو بفع
ع

عا و ويفعلمقع ما عقلع بمعلمماافلملمقاكب هعغياع
ع

ع2014لمع و عكخام ع ميمعو  يفعلمقاكب هعغياعلما و ويفععلمقع ما عقلعلمماافلمقب افعب مقزلمعاممع(ع:ع34)جم مع
 (بالشيقل) اجمالي المبلغ عدد المركبات اتعدد المزاد السنة

2009 3 409 155,320 

2010 6 4,011 2,151,987 

2011 5 1,907 1,389,355 

2012 5 2,296 1,767,804 

2013 5 3,566 2,118,702 

2014 5 2,797 838,295 

 8,421,463 149,86 29 المجموع

 جنين
12% 

 طوباس
1% 

 طولكرم
5% 

 نابلس
22% 

 قلقيلية
 سلفيت 4%

2% 

 رام هللا والبيرة
24% 

 أريحا
3% 

 القدس
0% 

 بيت لحم
12% 

 الخليل
15% 
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ع
ع
ع

ب  عاممعاخحعلماي م علممخعيفعلمع ما عقلع زلا علموامع لمق لعلهعاباعقمياي هعلمتاخيحعلمقوتما ع  عق   ظ هع
زي م عب,ععع2014فع ي م عمخعيفعت عقو   عخلمعلمع  عاخعع28744عاخعفعقو  عع488102علم العلممق ميف

 قلعيا ىعلمو  علمت ع ج هعخلمعلم و لهعلم  بافعبو بفعقتا ابفعقععلمع  ع,عع2013العلمع  ععع0115قاملا  ع
ع.2010

ع".بو بفعلم عاعتاايب ك وهعو بفعلمذك اعلم  ع يلعا ىععاخحعلماي م علممخعيفععيا ىعقلعلالو يعع 
ع4م قاكب هعلمخع عيفع لمتج ايفعي معقلع)عBاجفعجميم عقلعلممعاخحع ي م ع  ئايل%عع69 ك وهعيا ىعو بفع

ع(ع.الع15م قاكب هعلمتج ايفع لمم لعلمخ ياعمغ يفع)عC1م ماجفع%30 (عال
  عقميوفعلمخ يمعبو بفع   عاو للعلم  ئقعع2014ا  ع تىعو  يفع  ج هعيا ىعو بفعاخحع ي م عمخعيفعع ما ع

 % 15ث عقميوفعال علهللعبو بفع%ع17ت ي  عو ب سعبو بفع%عع22

ع
ع2014اخحعلم ي  فعلمع ما ع  علم  فعلمغابيفع تىعو  يفعلمع  ع

ع2014و  يفعع   ع وفعلالعملاعاممعاخحعلم ي  فعلمع ما ع(ع:ع35)جم م
ع

 رخص القيادة الصادرة حسب سنة االصدار

 العدد سنة االصدار

فما دون     2003  255,607 

2004 12,551 

2005 14,872 

2006 9,798 

2007 17,010 

2008 18,528 

2009 25,681 

2010 28,758 

2011 25,863 

2012 25,606 

2013 25,084 

1014 28,744 

 السياقةرخص 
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 488,102 المجموع

ع2014و  يفعع   ع وفعلالعملاعاخحعلم ي  فت زيعع(:ع29)مكم

ع
ع2014عكق ع  عو  يفعلمع  لممق ميفعق   ظ هعلم  ععلمع ما اخحعلم ي  فع

ع
ع2014ع تىعو  يفعا  ع   عاو للعلم  ئقع زلا علموامعقلع بمعمع ما لاخحعلم ي  فععامم(:ع36)جم م

ع

 العدد المنطقة

 57,790 جنين

 1,791 طوباس

 39,116 طولكرم

 80,543 نابلس

 20,878 قلقيلية

 14,708 سلفيت

 70,631 رام هللا والبيرة

 18,190 أريحا

 24,975 القدس

 50,157 بيت لحم

 107,528 الخليل

 1,787 غزة

 8 غير مبين

 488,102 المجموع
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عغياعقعا اعلمعو لل:عغياعقبيلع
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ع
ع2014عا  عمو  يفلمع ما ععلم ي  فت زيععاخحعع(:30)مكم

ع
ع

ع

 جنين
12% 

 طوباس
 طولكرم 

8% 

 نابلس
17% 

 قلقيلية
4% 

 سلفيت
3% 

 رام هللا والبيرة
15% 

 أريحا
4% 

 القدس
5% 

 بيت لحم
10% 

 الخليل
22% 

  2014توزيع رخص السياقة الصادرة لنهاية
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ع
ع2014لمع  عخلمع,عت زيععاخحعلم ي  فعلمع ما ع   عماجفعلماخعفع لم ئفعلمعقايفع

ع
ع2014,ع ما ع   عماجفعلماخعفع لمعقالملم ي  فعاممعاخحع(:ع37)جم م

ع

 درجة الرخصة

 الفئة العمرية

 المجموع

 95 94-55 54-45 44-5, 4,-15 14-16 12حتى 

 156 0 3 6 21 34 51 41 جرار زراعي 1

A+ 0 0 0 0 0 0 0 0 دراجة نارية 

B  19,970 39 159 595 2,209 6,467 8,225 2,276 طن 4خصوصي وتجاري لغاية 

C1  8,601 0 0 39 264 1,604 5,655 1,042 طن 15شحن خفيف تجاري لغاية 

E 0 0 قاطرة ساندة 
 

1 
 

0 0 1 

D1 11 0 2 2 4 3 0 0 عمومي 

D 2 0 0 0 2 0 0 0 باص 

 28,741 6, 194 941 1,501 2,102 6,1,,1 3,359 المجموع

ع
ع
ع
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ع
ع   علمماجفع2014ت زيععاخحعلم ي  فعلمع ما عخلمعلمع  ع:ع(31)مكم

ع

ع
ع

ع اق ق ع ب حع   اا ع  وم  جالاعزالا ع مالجفعو ايفعلم ئ هاخحع ي  فععت  ع:عيخاى
ع

 أخرى 

 طن 4خصوصي وتجاري لغاية 
69% 

 طن 15شحن خفيف تجاري لغاية 
30% 

 طن 4خصوصي وتجاري لغاية 

 طن 15شحن خفيف تجاري لغاية 
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ع2014خلمعلمع  عمققو  فعقلع بمع زلا علموامعاخحعلماي م علممخعيفعلماج هع
ع

ع2014  علمع  علم ي  فعلمع ما ععماج هعاخحع(:ع38)جم م
ع

 العدد التعريف الدرجة الرخصة الممنوحة

A 90 ع500مالجفعو ايفع  قعcc 102 

A1 80 ع500مالجفعو ايفعمغ يفعcc 697 

A2 70 697 اجلهع3مالجفعو ايفع 

A2 60 697 مالجفعقععق اكعق  ام 

 297 تالكت ا 50 1

C 13 523 م لعق ت ح 

D 7 570 الك ع12تج ا عيكثاعقلع 

D 6 570 ب ح 

D1 5  1,058 اق ق 

E 4  194   اا ع  وم 

C1 3 9,056 م لعخ يا 

B 2  28,744 خع ع 

ع
ع

ع2014خلمعلمع  ععلمع ما ع   علمجوسعلم ي  فاخحع
ع

ع   علمجوسع2014لمع ما ع  علمع  ععلم ي  فاخحعاممع(:ع39)جم م
ع

 العدد الجنس
ع15,253 ذكر
ع6,202 أنثى

ع7,289 غير مبين
ع282744 المجموع
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 2014م ع  ععت زيععاخحعلم ي  فع   عجوسعلم  ئق(:ع32)مكم

ع

ع
ع
ع

ع  ؤال علمق لاويلعم عيت عتز يمو عببي و ت  علمخ عفعب مجوس(علم جمعلمقمو )ق اعلم ك لعيت ع ال ت عقلع زلا علمملخ يفععألل:عغياعقبيل
ع
ع

ع   علمق   ظفع2014اخحعلم ي  فعلمع ما ع  علمع  ع
ع

ع  علمق   ظ هع2014اخحعلم ي  فعلمع ما ع  علمع  ععامم(:ع40)جم م
ع

 1014العام توزيع رخص السياقة  الصادرة في 
 العدد المحافظة

 3,897 رام اهلل

 4,902 الخليل

 4,475 نابلس

 3,220 جنين

 2,427 طولكرم

 ذكور
 53% 

 أناث
22% 

 غير مبين
25% 
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 2,514 بيت لحم

 1,572 دورا

 1,166 قلقيلية

 1,088 سلفيت

 813 طوباس

 734 أريحا

 1,268 أبو ديس

 668 يطا

 28,744 المجموع

ع
ع2014لمع  علمق   ظ هعلمع ما ع  ععاخحعلم ي  فت زيعع(:33)مكم

ع
ع

 رام هللا
18% 

 الخليل
16% 

 نابلس
 جنين 15%

11% 

 طولكرم
8% 

 بيت لحم
8% 

 دورا
7% 

 قلقيلية
4% 

 سلفيت
4% 

 طوباس
3% 

 أريحا
3% 

 أبو ديس
2% 

 يطا
1% 

 2014رخص السياقة الصادرة لعام 
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ع
ع

ق ثافعمك ىعع280ب  عاممعلممك  ىعلمقامقفعقلعلمق لاويلعلمىع  م علممك  ىع  ع زلا علموامع لمق لعلهعق عيا ا ع
   علالع مع  ل عب   اعلمق لالعل عب ل افعلم  تاعلمقج و عل عب ل افعلمبايمعلالمكتا و عم مك  ىعا ىعق  عع

  ل عك وهع ذهعلممك  ىع معلمع ق يلع  علماا وعلمع  ع,ععقلع ذهعلممك  ىع%ع92ت ع معع زلا علموامع لمق لعلهع
ع.ععل علمخ حعل علال   عي ع معلجال لهع تع يق هعتعيقعال فعلمق لال

علممك  ىعع   علمو بفعلالا ىع32% خحعلممؤ لعتع%3خحعلمتالخيح,ع ت%عع29ع ,لمع  خحعلموامعتقلع ذه
ع.قخت   ه%ع25تخحعلموامع لم ك ق ع ع%2,عخحعقمياي هعلمتاخيحت%ع9لم ويفع 

ع
ع

عم  م علممك  ىع  ع زلا علموامع لمق لعلهع2014لممك  ىعلمقامقفعقلع بمعلمق لاويلعم ع  ع(:ع41)جم مع
ع

الجهة المقدمة ضده 
 الشكوى

عدد الشكاوى 
 المقدمة

عدد الشكاوى 
 مالحظات المنجزة

 تحسب فردي وجود شكاوي جماعية 22 22 مراقب المرور
 وجود حاالت مكررة  22 21 الترخيص

 تتعلق بشركات االستيراد وجودة المركبات المباعة 2 2 شؤون فنية
 تتعلق بسوء تقديم الخدمة ونقل الملفات 42 42 مديريات

 تتعلق بالمزادات فيما يخص  المركبات المستلمة 2 2 نقل حكومي
 المعمول بهاتعارض مع التعليمات االدارية والقوانين  22 21 أخرى

  422 280 المجموع
ع
ع
 

ع
  عليالملهعلم زلا عقلعلمتاخيحع  علم  فعلمغابيفعميامعع3020892563قاما عب  لم عععزي م ع2014 جمعلمع  ع

ع,ميامعع19023632044 ييعب  علجق م علاليالملهع,ع لمت عي ماهعم    علمخزيوفع2013العلمع  علم  بقع
ع".كق عذكاع  با ع ج  هع ذهعلمزي م عكوتيجفعم زي م ع  عتالخيحعلمقاكب هع لم  ئايلع

ع

 يراداتإلا

 الشكاوى المقدمة من المواطنين
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ع2014ليالملهع زلا علموامع لمق لعلهعقلعلمتالخيحع  علمق   ظ هعلممق ميفعمع  ع(:ع42)جم م
ع

 (بالشيقل) 1014ايرادات عام 
ع144,418,296 رخص مركبات

ع650,040 متفرقات مركبات
ع69,943 لوحات معدنية
ع555,477 معدات ثقيلة

ع20,994,866 رخص شخصية
ع4,923,550 فحص نظري
ع3,478,410 فحص عملي

ع38,965 متفرقات سواقين
ع44,138,033.49 مراقب السير على الطرق

ع218,520 مدارس السياقة
ع966,507 هندسة المركبات

ع220,452,607.51 المجموع
ع
عب مقزلمعلمع و عيالملهعلمقاكب هعلم ك قيفعلمقب افل
ع

ع2014و  يفععلمقاكب هعلم ك قيفعلما و ويفععلمقب افعب مقزلمعلمع و (:ع43)جم م
 المركبات القانونية المباعة بالمزاد العلني

 (بالشيقل) اجمالي المبلغ عدد المركبات اتعدد المزاد السنة

2008 6 238 11,966,845 

2009 4 204 2,479,055 

2010 4 191 4,484,426 

2011 2 185 2,209,931 

2012 3 150 3,932,976 

2013 2 93 1,369,912 

2014 1 62 1,792,379 

 28,235,524 1123 22 المجموع

ع
ع
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ع
ع

لم   ايوييلعموامعلمقعتقايلع لم ج جعب الت  قعا ىعلمتمغيمعع2014  قهعلمخا اعلمج يفعلم   ايويفع  علمع  ع
 امعت علالت  قعقععماكفعقعاعم اياللعال تئج اعا ئالت  عا ىعي  سع,عبا ئالهعقعاعم اياللعا ىعي  سعتم اتاع

ع:ك مت م ع2014تم اتاعمتو يذعلموامعلمقذك اعم وفع
ع

ع2014اممعلمق   ايلعا ىعقتلعلمخا اعلمج يفعلم   ايويفعم ع  ع(:ع44) م م
ع

 نسبة االشغال عدد الرحالت عدد المقاعد المسافرينعدد  الى/ من / الرحلة

ع98464ع51ع112857ع112696عقااععلما  ا عجم 
ع

 :رحالت مستأجرة بالكامل/موسم العمرة 
 

 نسبة االشغال عدد المسافرين عدد المقاعد عدد الرحالت
ع99439ع7,883ع72931ع33

ع
 :موسم العمرة على رحلة مستأجرة بالكامل

ع

 نسبة االشغال المسافرين عدد عدد المقاعد
ع97478ع12498ع12532

ع
 :موسم الحج

ع

 نسبة االشغال عدد المسافرين عدد المقاعد مستأجرة بالكامل/ عدد الرحالت
ع96471ع22315ع22394ع9

ع
ع.قلعقا امعلما ئالهعلم اميف"عبمالعتأجياعا ئا عك ق فعميت عوامعلمق   ايلع ي  :ععتم اتا

ع
ع

 :الخطوط الجوية الفلسطينيةالمسافرون عبر 
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ع
ع

ماجفعاخعفعلماي م ع
علم  ميف

ماجفعاخعفعلماي م ع
علمتعاياعلم  باف

A2 عمالجفعقععق اكعق  امعي
A1عمالجفعو ايفع ع
Aع511قع عمالجفع عجعCC 

عتالكت اع1ع1
Bعخع ع ع2ع
C1عم لعخ ياع3ع
Cعم لعثايمعم لعثايمع
E 4ع  اا ع  وم ع

D1 5عاق ق ع
D 6عب حع

ع
  علمقاكبفعلمت عا  عق مك  عبكت  عخا علمغ  ع جلت  عقلع  افعلمتاخيحع ييعلو  عم عتعمعع م فع:  المركبة الملغاة

ع.عقلع يقت  ع يو  عغياع  ب فعم تع يم%ع75م  ياعا ىعلماايقعي عو بفعلم ااع  علمقاكبفعيزيمعالع
عع.ع  عكمعقاكبفعت قمع اي لعتاخيحعقلع بمع  افعلمتاخيحع:المركبة المرخصة

ع.كمعقاكبفعقاعا ىعلوت   ع اي لعتاخيع  عي  ع أكثاع:المنتهية الترخيصالمركبة 
ع.قا بمعقب  عقاا وعي عبم لعيجاكمع    فعمي هعاق قيفع ت تعقمع  عوامعلالمخ حعع:حافلة خصوصية

ع.قاكبفعاق قيفعقلعو وع    فعقخععفعموامعاك  عبأجاع:ععحافلة عمومية
ع.يفع ت تعقمع  عوامعلال  لجعلم ي  يفعي علما لهعقا بمعقب  عقاا وعكمع    فعمي هعاق ق:ععالحافلة  السياحية
ع.لمقاكبفعلمق تعق فعي علمقعم عمل تعق مع  عوامعاك  عما  عيجاع:عالمركبة العمومية

,ععجيب, صالون خصوصي ستيشن , صالون خصوصيتمقملمقاكبفعلمقعم عمل تعق معلممخع ع:عالمركبات الخصوصية
عمزدوجة االستعمالمركبة خصوصية 

ع.تالكت اععو ا ,عتمقمعتالكت اعزالا عقاكبفعآميفعقعم ع   عتعقيق  عم جاع تو يذعييفعلاق معلخاىع,ع:الجرارات 
 علمقاكبفعلمتج ايفع لمقاكبفعلمقعم عمل تعق مع  عوامعلمب  ئععما  علجا عي عمتا   ع يق عيتع قعبأاق معع :المركبات التجارية

قاكبفع,عقاكبفعتج ايفعغياعق  م عق ت  ف,ععغياعق  م عقغ ا عقزم ج قاكبفعتج ايفع,ععغياعق  م عقغ ا تمقمعقاكبفعتج ايفع.
ع.عج اي عق  مهعذلهع امعقات عتع,قاكبفعتج ايفعق  م ,ععك بيوفعقزم جفع-تج ايفعغياعق  م عق ت  فع

ع.عالعع415قاكبفعتج ايفعذلهع زلعلجق م علكثاعقلع:عةالشاحن
ع

 :المصطلحات والتعريف



  

77 

 

 .قاكبفعبم لعق اكععققهع عوعهعمك عتااا  عي عتجا  عقاكبفعآميفع:ةالمقطور 

ع
وا ذ,عقختباعاب ,ععاي م ,ععك قبا  اع–  غاع,عع   ع باجع يمال م ,ععخلاف,تمقمعتالكت ا لع:ععأخرى ,ععقاكبفعإا   ع ل 

قاكبفع محعا ققاكبفعموامع,ععقاكبفعع يف,ععقاكبفعتخ يحع جا,ععقاكبفعلا   ,ععقاكبفعل ع اعخ عف,ععقاكبفعل ع ا
ع. فقكتبفعقتوا,ععقعملهعابيف,ععقاكب عموامعلمق تى,ععقاكبفعقختبا,ععلمق تى

ع
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  2014تحلیل البیانات االحصائیة للعام   
  

  مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي االجمالي
الى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع النقل والتخزین في الناتج المحلي االجمالي  2014تشیر االرقام االحصائیة للعام 

وتعتبر هذه النسبة قلیلة اذا ما  ,  ) ملیون دوالر أمریكي186.7بقیمة (  2014و 2013خالل العامین  % 1.9بنسبة 
ومصدر مهم من مصادر الدخل الحكومي قورنت ببلدان العالم حیث یعتبر هذا القطاع  من القطاعات المهمة المنتجة 

انخفاض تكلفة المنتج  وله دور كبیر في نمو الناتج المحلي االجمالي ألي بلد وانخفاض تكالیف النقل یؤدي الى
  النهائي .

  
  : ت التوصیا

 قطاع النقل والمواصالت.تطویر تخصیص نسبة أكبر من المیزانیة ل .1

رفع كفاءة تشغیل اعداد الدراسات الالزمة للنقل والخاصة بتحدید حجم الطلب على النقل وتطوره المستقبلي و  .2
 زیادة مشاركة القطاع الخاص في دعم هذا القطاع .شبكات النقل وتسعیر خدماتها و 

مخطط النقل والمواصالت الشمولي واالستفادة من خالل زیادة مشاركة كوادر الوزارة في  المضي قدما" في تنفیذ .3
إعداد هذا المخطط كل في مجاله وتخصصه حتى یتم االعتماد على الكادر مستقبال في تطویره بناء" على 

 االحتیاجات المستقبلیة .

التعلیمات المالیة واالداریة المنظمة لهذا القطاع نظمة و القوانین واأل قرارإتشجیع وتقدیم الدعم لهذا القطاع عبر  .4
 .  غیرها و منها قانون المرور الجدید ونظام النقل الحكومي

 ستثمار في قطاع النقل والمواصالت .تشجیع اال .5

تطویر عمل وتقدیم الدعم الالزم للهیئات التابعة لقطاع النقل والمواصالت بما فیها الخطوط الجویة الفلسطینیة  .6
 مثل مورد مالي مهم لهذا القطاع.التي ت

 كمورد مالي للخزینة العامة. لهاما قطاع النقل العامدعم تشغیل و تشكیل هیئة النقل البري لتنظیم و  .7

  التحقق من تكامل السیاسات المنفذة بحیث یتم التطویر بالتوازي لكافة أنشطة النقل مثال" زیادة عدد المركبات .8
 لتجنب االزدحامات واالختناقات  المروریة .كات الطرق شب وتخطیط  یزامنه تطویر وتوسیع
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  الطرق:
وهـــذه  2009البیانـــات االحصـــائیة الخاصـــة بـــأطوال شـــبكة الطـــرق االرضـــیة یـــتم توفیرهـــا باالعتمـــاد علـــى صـــور جویـــة 

ة من شـبكة الطـرق المحلیـ % 56من حالة رصفة شبكة الطرق الكلیة  و %48, كما انه بحاجة لتحدیث  قدیمة الصور
, كما أنه ال یوجد تصنیفات متقدمة للطرق تخـص نوعیـة االسـتخدام والسـرعات تعتبر ضعیفة بحاجة الى صیانة وتعبید 

  .المسموحة علیها حیث تبین هذه النوعیات من التصنیفات الحالة الفنیة الالزمة لتنظیم حركة المرور
المسـتوى العـالمي والـذي یصـل إلـى نسـمة القریـب الـف  100كـم /  427یشیر مؤشر كثافة الطرق بالنسبة لعدد السكان 

ألــى ضــرورة االهتمــام والمبــادرة فــي شــق الطــرق وتعبیــدها قبــل ان ) نســمة مــن الســكانألــف  100و متــر لكــل لــكی 496 (
  .تتفاقم المشكلة كنتیجة طبیعیة للنمو السكاني

  
  التوصیات:

لتوفیر صورة توفیر صور جویة حدیثة  لى عالتنسیق مع وزارة االشغال العامة والتخطیط والمالیة للتعاون  .1
 واضحة وصحیحة عن حالة الطرق الحالیة.

تحدید ألیة و والحكم المحلي  لتوحید أطوال الطرق وتصنیفاتها  التنسیق والتعاون مع وزارة االشغال العامة .2
 دوري . بشكلوذلك والتي یتم عمل صیانة لها أو تعبیدها ها ؤ التي یتم انشاالجدیدة  تزویدنا بالطرقل

ضرورة التعاون مع الجهات المختصة كالحكم المحلي والمحافظات ولجان السیر و البلدیات وضرورة إعادة  .3
تكفي وال طرق داخلیة ال  ةالنظر في التراخیص الممنوحة لألبراج و المحالت التجاریة التي یتم بناءها بمحاذا 

مروریة حادة وخاصة  اختناقاتب, مما یتسبب تتحمل ضغط حركة المرور الناشئة من وجود مثل هذه المنشآت 
 في ساعات الذروة. 

 إعتماد قانون الطرق بالتعاون ومشاركة وزارة النقل والمواصالت . .4

 بالتوازي مع  الوطنیة لدولة فلسطین, ةشبكة الطرق في الخط وتوسیع  ضرورة اعطاء االولویة لصیانة وتطویر .5
 لي .تنفیذ مشروع مخطط النقل والمواصالت الشمو 

بما یناسب بالتعاون والتنسیق مع وزارة االشغال العامة تطویر منهجیات تصمیم شبكات الطرق ضرورة  .6
 لتجنب انجراف ودمار هذه الطرق في حال تشكل السیول . كشدة االمطار  المناخیة الظروف
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  المركبات:

الكلـي , مقارنـة مـع عـدد السـكان  قلیـل مركبـة 249,852 سـجلة فـي الضـفة الغربیـة والمقـدر بیعتبـر عـدد المركبـات الم
(مــع  مركبــة مســجلة لكــل الــف نســمة 90 أنخاصــة أنــه نمــط النقــل الوحیــد المســتخدم فــي االراضــي الفلســطینیة , حیــث 

فــي العــام  111، وقفــزت الــى رقــم  2010دولــة فــي العــام  192مــن بــین  134العلــم بــأن تصــنیف فلســطین عالمیــًا هــو 
مـن المركبـات المسـجلة هـي  % 75,  كمـا ان ) 90الـى  42مواطن من  1000ت لكل حیث ارتفع عدد المركبا 2014

المركبــات خــالل  ســنوات , حیــث تضــاعف عــدد 10مــن هــذه المركبــات یزیــد عمرهــا عــن  %59مركبــات خصوصــیة , و
  . %12العقد االخیر بمعدل سنوي 

  

  التوصیات:
لتعـود فائـدة التخفـیض عار المركبـات والرقابـة علیهـا سـأتشجیع سیاسات االستیراد وتخفیض الجمارك بـالتزامن مـع ضـبط 

كـذلك و  , سـتحداث دفتـر اسـعار المركبـات خـاص بفلسـطینعلـى امن خالل العمـل الجمركي للمواطن ولیس فقط التاجر 
راد مـن قبلنـا وتزویـدهم بـالقوائم الموافـق علیهـا فقـط الن هـذه المركبـات یباتمـام معـامالت االسـت الجانـب اآلخـرالبحث مع 

   .دولة فلسطین ضي استخدم في ار ت
  

  المركبات المرخصة
كما أنه ,  المسجلة وغیر الملغاة مركبة) من مجمل المركبات 162512( %65بلغت نسبة المركبات المرخصة حوالي 

كذلك بلغت نسبة المركبات المنتهیة الترخیص سنوات (بدأت في القدم) ,  10من هذه المركبات یزید عمرها عن 41%
تفادیا" لدفع من قبل اصحابها ولم یتم التبیلیغ عنها رسمیا"  امنها ما تم الغاؤه %19سنوات حوالي  10 أكثر من

  . الرسوم المستحقة
  

  التوصیات:
 ات.الطرق تسیر علىالتي على المركبات  تفتیش التنسیق والتعاون مع شرطة االمرور لتكثیف الرقابة وال .1

 تكثیف عمل دوریات السالمة على الطرق . .2

واطنین لالسراع في استخدام التكنولوجیا الحدیثة ووسائل االعالم لحث المالقیام بحملة وطنیة توعویة یتم فیها  .3
 ترخیص مركباتهم , 
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إعادة النظر في رسوم الترخیص والتأمین (خاصة الطرف الثالث) المفروضة بحیث یستطیع المواطن االلتزام  .4
 بدفع الرسوم المطلوبة.

تقدیم  حوافز للمواطنین لترخیص مركباتهم من خالل حملة تخفیض لرسوم ة حول إعداد دراسة متكامل .5
وذلك لتشجیع أصحاب المركبات الغیر مرخصة لترخیص مركباتهم و السماح أو غیر ذلك الترخیص لمدة سنة 

سنوات بتقسیط رسوم الترخیص المستحقة لمركباتهم  5للمواطنین المتخلفین عن ترخیص مركباتهم أكثر من 
 لى دفعات كشیكات یتم ایداعها في البنك .ع

تفعیل اإلجراءات القانونیة الملزمة للمواطنین وشركات التأمین وشرطة المرور بضرورة التبلیغ الرسمي عن  .6
الى وزارة النقل والمواصالت  واالعالن عن ذلك في   الشاصيو المركبات التي یتم شطبها وتسلیم لوحاتها

لطلب من المواطنین التبلیغ عن مركباتهم التي تم شطبها قدیما ولم  یبلغ عنها وسائل االعالم المحلیة , وا
 رسمیا".

لذلك نوصي بتشجیع استخدام هذه المركبات كونها , ال زال االقبال على مركبات الهایبرد یكون معدوما  .7
مع وكاالت  أرخص ثمنا وأوفر من حیث استهالك الوقود وبالتالي انبعاثاتها أقل وذلك من خالل التنسیق

 المركبات والقیام بحمالت اعالنیة بالخصوص.

من المركبات القدیمة  للحد عداد دراسات ووضع مقترحات حول المركبات القدیمة ورسم السیاسات االزمةإ  .8
الخصوصیة والعمومیة والتجاریة كل على حدة والتي ستسهم في خفض االنبعاثات وتوفر استهالك الوقود 

 ., قبل أن یصبح اسطول النمركبات القدیمة كبیر جدا یصعب التعامل معهریق وتحقق االمان على الط

  
  سجل المركبات في وزارة النقل والمواصالت

  

, وتم نقل البیانات القدیمة التي كانت في عهد  2008تم بناء قاعدة بیانات حدیثة  لسجل وزارة النقل والمواصالت عام 
ما هي لذا فإن هذا السجل یحوي بیانات غیر مكتملة تخص مركبات قدیمة , كما االدارة المدنیة لالحتالل االسرائیلي ك

أن فترة االنتفاضة الثانیة وما رافقها من إغالقات وتعطیل للحیاة وللمؤسسات الحكومیة وتقطیع للمدن والقرى 
رات الشعب الفلسطیني الفلسطینیة بفعل االجتیاحات والحواجز العسكریة التي فرضها االحتالل , و تخریب وتدمیر مقد

بما فیها البنیة التحتیة لقطاع النقل والمواصالت من طرق ومركبات لم تتمكن وزارة النقل والمواصالت  من تبیان حالة 
المركبات المسجلة لدیها فبعد مرور تلك السنوات وما ترتب علیه من زیادة الرسوم المستحقة على المركبات المسجلة 

  من االبالغ عن مركباتهم التي تم التخلص منها أو التي باتت غیر قادرة على العمل  . أدى الى تهرب المواطنین
  

  التوصیات
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التنسیق والتعاون مع وزارة الداخلیة لیتم ربط السجل المدني مع نظام الترخیص الخاص بوزارة النقل  -
لجندر للسائق ولمالك والمواصالت بحیث تظهر البیانات مباشرة لتجنب ظهور غیر مبین في سجالتنا مثل ا

 المركبة .

االیعاز  وغیر صحیحة أو ناقصة مثل ستكمال بیانات المركبات المسجلة القدیمةال وضع مقترحات العمل على -
 .لموظفي الترخیص باستكمال بیانات المركبات التي یتم ترخیصها سنویا" والغیر مكتملة 

لشارع الفلسطیني ومعرفة حالة المركبات المنتهیة معرفة العدد الفعلي للمركبات الموجودة في ا العمل على -
سنوات ووضع التدخالت والسیاسات لمعالجة  10الترخیص خاصة التي مر على انتهاء ترخیصها أكثر من 

 هذا الواقع. 

حیث من المهم االحتفاظ ضرورة ادراج عداد المركبة في قاعدة البیانات الخاصة بوزارة النقل والمواصالت  -
ة الفنیة في حساب الكیلومترات المقطوعة للمركبات لحساب كمیات الوقود المستهلكة واالنبعاثات بهذه المعلوم

 الناتجة عنها.

بین جدولي رخص السیاقة بالتصنیف القدیم یوجد فرق في بیانات رخص السیاقة  الخاص بالسائقین  -
 واحد. والتصنیف الحدیث االوروبي والذي یمكن العمل علیه برمجیا حتى یكون الرقم

  
  الكراجات والمعارض ومحالت بیع قطع الغیار

یعاني هذا القطاع من تدني نسبة الترخیص لعدم توفر الضبط والرقابة والتفتیش على هذا القطاع , سواء من قبل 
بحاجة الى  عن هذا القطاع, كما ان هذا القطاعالمسؤولة  الشریكة و التنفیذیة الرقابیة و الوزارة او من قبل الجهات

  تطویر لالرتقاء بنوعیة الخدمة المقدمة لتواكب التطور التكنولوجي السریع في مجال صناعة السیارات.
  

  التوصیات:
 إعداد نظام واضح لالرتقاء بهذا القطاع یحدد المسؤولیات ویقر العقوبات بالخصوص. .1

لتأهیل وتطویر نوعیة التعلیم التقني تكامل الجهود بین الوزارة ووزارة العمل والجامعات والجهات الشریكة   .2
 لالرتقاء بهذا القطاع.

 توفیر الموظفین ودوریات التفتیش للرقابة على هذا القطاع. .3

والمالیة إصدار تعلیمات من قبل مجلس الوزراء لربط رخصة الحرف والصناعات الصادرة من  البلدیات  .4
 االذمة. وزارة النقل على غرار براءةالصادرة من رخصة الللكراجات ب

 على هذا القطاع .التنسیق مع الشرطة الجهة التنفیذیة للقیام بحمالت تفتیش    .5
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 وتقدیم الحوافز وسائل االعالم المحلیةتشجیع المواطنین لاللتزام بالترخیص من خالل  .6

   
  

  مدارس تعلیم السیاقة
حیــث بلــغ عــدد  2012احتیاجــات وذلــك وفقــا" لدراســة  2014لـم یــتم مــنح رخــص لمــدارس تعلــیم ســیاقة جدیــدة فــي العــام 

 وكـان,  سـیاقةمـدرب   1083, عـدد المـدراء المهنیـین  279ومدرسـة ,   282 مدارس تعلـیم قیـادة المركبـات المرخصـة
  .مركبة 1239عدد مركبات التدریب 

  
  التوصیات:

المدارس  في تلك( الدراسة جاریة بالخصوص ) ضرورة عمل تقییم لمدارس تعلیم السیاقة والمدربین العاملین  .1
 .اوضاعهم  وتصویب

 مؤهالت فاحصي السائقین ورفع مؤهالتهم سواء المؤهل العلمي أو درجة التدریب.إعادة النظر في  .2

إعادة تجدید مناهج تعلیم السیاقة في المدارس والمعاهد بما یتماشى مع التطور السریع في صناعة المركبات  .3
 التدریب على سیاقة المركبات.السیاقة االقتصادیة ضمن مناهج وسلوكیات دخال وا

  
 

 الشكاوى

منها تخص  %32, ) منها 259) شكوى رسمیة تم انجاز (280( عدد الشكاوى المقدمة لوزارة النقل والمواصالت بلغ
تخص الشؤون الفنیة  %3تخص التراخیص، و  %29و حول أداء السائقین العمومیین على الشارع  النقل العام أغلبها

  مختلفات. %25تخص النقل والحكومي و %2لترخیص, تخص مدیریات ا %9و
   

  التوصیات :
   . االلتزام بالوصف الوظیفي ودلیل االجراءات وتوحید التعلیمات في المدیریات ضرورة  .1
 من خالل تعزیز سمات القیادة والقدرة على اتخاذ القرارات في حل المشاكل العالقة.  مدراء المدیریاتتأهیل  .2

 المدیریات والوزارة . تداخل الصالحیات بین .3

 .واعطاء المجال للكفاءاتمدراء المدیریات الغاء التكلیفات وتدویر  .4

 .األتمتة واالرشفة االلكترونیة .5
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 .منح الصالحیات للمدراء والموظفین وفق ما ینص علیه الوصف الوظیفي والالئحة التنفیذیة .6

 تشجیع االحالل الوظیفي في المدیریات .7

  وقانون المرور الفلسطیني الجدید. إقرار نظام النقل الحكومي .8
  

  مركبات النقل العام
رخص التشغیل من الخطوط  تقوم وزارة النقل والمواصالت من خالل االدارة العامة لمراقب المرور بإعادة توزیع

المكتظة الى الخطوط التي بحاجة الى رخص تشغیل,  بالتزامن مع عدم صرف رخص تشغیل جدیدة  , لذا یبقى العدد 
  لي ثابت.الك

منها ملك وفق نظام التملیك المعمول به منذ سنة  %33منها مستأجر و %67رخصة تشغیل عمومي ,  1097یوجد 
حافلة  931منها ملك لشركات . كما أنه یوجد % 30من رخص التشغیل المملوكة من قبل أشخاص و 70%, 2010

  خط في المحافظات المختلفة . 239عاملة على 
  

  التوصیات:
 نفیذ مشروع االوریو لتحدیث حافالت النقل العام.تتسریع  .1

 ومواصفات السائق االعمومي. شروطإعادة النظر في  .2

 . نشر ثقافة استخدام الحافالت عبر وسائل االعالم المختلفة .3

 . نشر ثقافة استخدام المركبات الهجینة والصدیقة للبیئة كوسائل نقل عام .4

دن والمناطق التي تعاني من االزمات المروریة (مناطق التسوق) منع استخدام المركبات الخاصة في مراكز الم .5
  والسماح للمركبات العمومیة فقط من الدخول الیها وخاصة في اوقات الذروة.

  
  المخالفات والحوادث المروریة

الذي سبقه حیث عن العام  0.02انخفاض في عدد الحوادث المروریة في الضفة الغربیة بنسبة  2014سجل العام 
والذي قابله انخفاض في عدد الوفیات  حادث7,694 أجمالي عدد حوادث الطرق المسجلة في الضفة الغربیة  بلغ

وتعزیز  انمحیث جاء هذا االنخفاض نتیجة للجهود المبذولة لفرض األ ،والجرحى واالضرار الناتجة عن تلك الحوادث 
من قبل وزارة النقل حركة المرور في المدن والحد من المواقع الخطرة وتنظیم  على الطرقالمروریة السالمة 

  وشرطة المرور المرور األعلى والمواصالت
  

  التوصیات:
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 استمرار مجلس المرور األعلى في نشر الوعي المروري وخاصة طالب المدارس. .1

 . متابعة دوریة السالمة على الطرق وشرطة المرور للمخالفیناستمراریة  .2

 . قاطالن و لغرامات المالیةاتفعیل نظام  .3

العمل على تخفیف األزمة المروریة وخاصة في أوقات الذروة من خالل منع الشاحنات والمركبات التجاریة  .4
 الكبیرة من الدخول داخل المدن في أوقات الذروة.

المتابعة مع البلدیات في تخطیط التدفق المروري السلیم على الطرق الذي یساهم في التخفیف من االزدحامات  .5
  المروریة.

  
  لمركبات الحكومیةا
وتـم  فقـط ,  وذلـك بسـبب تهالكهـا وتكـالیف صـیانتها العالیـة  بـالمزاد العلنـي 2014مركبة حكومیة فـي العـام  62بیع  تم

  لحساب الخزینة العامة. شیقل) 1,792,379(ایداع ایراداتها البالغة 
ومیة ألصحابها وللمتقاعدین بناء" سنوات الماضیة وذلك بسبب بیع المركبات الحك 5وهذا العدد هو األقل خالل ال

, كذلك بسبب سیاسة التقشف التي نهجتها الحكومة الفلسطینیة ووزارة المالیة  2010على قرار مجلس الوزراء في العام 
بسبب األوضاع المالیة الصعبة التي تشهدها دولة فلسطین من تقلیل صرف مركبات حكومیة جدیدة للمؤسسات 

ذه المؤسسات بما لدیها, حیث كانت أغلب المركبات المباعة هي مركبات تخص األجهزة الحكومیة أدى الى تمسك ه
  األمنیة.

  
  التوصیات:

ضرورة عمل دراسة تخص واقع المركبات الحكومیة الحالیة وخاصة مركبات الحركة  وواقع تكالیف الصیانة  -
 لهذه المركبات ومدى نجاعة عدم صرف مركبات جدیدة على الخزینة العامة.

رورة إقرار نظام النقل الحكومي من قبل مجلس الوزراء وذلك لتوفیر غطاء قانوني للتعامل مع التجاوزات ض -
  التي تخص هذا القطاع .

  
  
  
  

  المركبات الغیر قانونیة المصادرة من قبل الشرطة الفلسطینیة
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رافقـه زیـادة كخـردة بـالمزاد العلنـي انخفاض عدد المركبات الغیر قانونیة والمصادرة من قبل الشرطة الفلسطینیة والمباعـة 
مــن المركبــات غیــر مرخصــة وموجــودة فعلیــا" ممــا  %15فــي عــدد المركبــات المرخصــة لكــن هنــاك مــا یقــدر حــول وجــود 

یستدعي زیادة الحمالت األمنیة التي تخص المركبات الغیر قانونیة في مختلف المناطق الفلسطینیة كذلك تكثیـف عمـل 
 رور على الطرق الداخلیة وبخاصة مناطق ج.دوریات السالمة وشرطة الم

  
  طینیةسالخطوط الجویة الفل

إذا ما تم تطویر عملها ودعمها على المدى الطویل ,كذلك واجهة لفرض تعتبر الخطوط الجویة من أهم الموارد المالیة 
لتي شهدتها وتشهدها سیادة دولة فلسطین  في العالم ,  فقد عانت هذه الهیئة من اإلهمال بسبب الظروف السیاسیة ا

حیث یقتصر عمل الخطوط حالیا" على نقل حجاج ومعتمري قطاع غزة من العریش الى جدة األراضي الفلسطینیة  , 
بطائرات مصر للطیران على  % 98,64رحلة جویة بنسبة امالء  50مسافر عبر تنفیذ  11,696وبالعكس ,بواقع 

بعد أن تم تأجیر طائرتي الفوكر التابعتین للخطوط الجویة الفلسطینیة أساس تشارتر(استئجار الطائرة بالكامل) , وذلك 
  ویم صرف ایرادات الخطوط على صیانة االسطول وعلى مصروفاتها التشغیلیة., الى نیجیریا 

  
  التوصیات:

 یعيتقدیم الدعم المالي واالدراي والتشر اهتمام االدارة العلیا في الوزارة ومجلس الوزراء وحتى مكتب الرئیس ل -
 لتطویر عمل الخطوط الجویة الفلسطینیة. والسیاسي

لخطط اآلنیة التي تسهم في الحفاظ على مقدرات الخطوط الحالیة المتواضعة وضرورة وضع الخطط اتنفیذ  -
تحقیق التقدم المطلوب في عملها لتكون واجهة حضاریة للسیادة الفلسطینیة االستراتیجیة طویلة المدى ل

 عالمیا".

 الجویة الفلسطینیة في حصولها على طائرات حدیثة ذات سعة كبیرة.دعم الخطوط  -

 البحث عن ممولین ومانحین لتطویر عمل الخطوط الجویة الفلسطینیة . -

 .فتح معبر رفح باستمرار واستخدام مطار العریش في المحافظات الجنوبیة -

 ردن.نقل الحجاج والمعتمرین من المحافظات الشمالیة من خالل مطار ماركة في اال -

  
  
 

  ن عبر معبر الكرامةوالمسافر 
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یبلغ عدد المسافرین عبر معبر الكرامة حوالي  البوابة الوحیدة للمواطنین عبر العالم أجمع حیثمعبر الكرامة 
تمتد  الذي ال یحتمله الشباب فكیف باالطفال والنساء وكبار السن ,  ملیون ونصف سنویا" , رحلة من العذاب

  الفلسطیني.وأعصاب المواطن لیوم كامل تستهلك قوة 
  رخصة تشغیل تابعة لشركة عبده والعالمین 21-20یوجد 
  رخصة تشغیل تابعة لشركة عبد الحي شاهین 19یوجد 

  
  التوصیات:

,لتلبیة احتیاجات المواطنین مع األخذ عمل دراسة احتیاجات للمسافرین عبر معبر الكرامة من خطوط تشغیل  -
ذروة بحیث یتم تخصیص باصات اضافیة لهذه االیام والمواسم مخفضة الرسوم بعین االعتبار ایام ومواسم ال

 على سبیل المثال.

 الزام الشركات بتشغیل المكیفات واالهتمام بحداثة الباصات بحیث تكون مریحة وآمنة. -

التنسیق والتعاون فیما بین االردن وفلسطین رفیع المستوى  من خالل وزیر النقل والمواصالت االردني  -
الفلسطیني لعقد اتفاقیة ثنائیة بین وزارة النقل والمواصالت الفلسطینیة واالردنیة لتطویر عملیة نقل المسافرین و 

عبر المعبر بما یوفر االجراءات الالئقة بآدمیة المواطن الفلسطیني كذلك بنوعیة المواصالت المستخدمة 
 ومواقف االنتظار الخاصة بالمواطنین و غیرها. 

     




