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ة ات ءاار جاإل بسدة حالماإعداد هذه  تم ار ممارسات لا لیلد يدة فدمحلالمع
ة،  ة الفلسطین   2006لإلحصاءات الرسم
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  ارطة فلسطینخ 
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ة  الرؤ

ساهم في بناء الدولة  .نظام معلومات إحصائي وطني فعال ومتاح لالستخدام 
  
 الرسالة

ة، وفي الوقت المناسب،  إنتاج ونشر اإلحصاءات ة، ذات الجودة العال ة الموضوع الرسم
ین  اجات المستخدمین على المستو ة احت ة لتلب والمتسقة مع أفضل الممارسات اإلحصائ

 .الوطني والدولي
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  :في الجداول توضیح للرموز

  
   یوجدال=     )- (
مة أقل من ا=     )0(   وحدة فصنلق

اناتا=     (..)   ةمتوفر  ریغ لب
  

  :حظةمال
انات الواردةال .1 ةالغ ةالضف( غطي فلسطینت ه النشرةهذي ف ب ر ذی لما م ،)ةز غطاع وق س،القد هایف ام ر

  .خالف ذلك
انات اا .2 د استمذ لاني و سطیلفء الاحصلإل ز ر مال ازلجهما اه اسیینسأ شرة الى مصدرنلنستندت ب

اناته من المسوح والتعدادا اا ختلفة، اما المصدر الثاني فقد اعتمد علىملا ةنادیملا تب م ت ات التينلب
ن امذه اله لیصافبت یننیمعللو  ،ةالعام ؤسساتلمرة لدااال تالجسلا قها منااشتق م  صالتالصادر 
قاً نالع ز علىهاجال رمق يمهور فجات المدخ مسق   .وان الوارد سا

نته لمن في شهر آب  أدیب: عام الدراسيلا .3   .العام التالين هر حزران مش في يعام و
ن من لو في تشرن أ بدأی: عام الزراعيلا .4   .م التاليالعاي أیلول من ي فهتل عام و
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 فر العمل
 ر   إعداد التقر

غدیر الحاج علي              یوسف االشقر                 رامي الصروان                    
  

 م الخرائط   تصم
اح   نور ص

  
 ي م جراف   تصم

  مصعب ثمینات
    

  الصور

    ظاهر فرح  منیر قلیبو
  

 تدقی معاییر النشر  
    حنان جناجره

  
 ة  المراجعة األول

ح  معن سلحب         دمحم العمر   ماهر صب
  

 ة  المراجعة النهائ
ة زدان  دمحم قاللوة       عنا
  
   اإلشراف العام 
س الجهاز         عال عوض                   رئ
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اتق   ائمة المحتو
  

  صفحةال  عموضو ال
  8  مؤشرات مختارة حسب المنطقة

  9  انالس

 18  عمللا

 23  شةعلما یریمعا

ما  27  لتعل

  33  ثقافةلا

 37  مجتمع المعلومات

 42    صحةلا

 45  األمن والعدالة

 48  وضع االستثمار الدولي

  55  لمنشآتا

ات الا   58  ةوملقحسا

اسالا  62  كلهتسالم عارألسة رقام الق

 64  المرصودة ةتجارة الخارجلا

  68  رخص البناء

 70  تنقل واالتصااللا

ة والتامین  72  المال

ة األخر   74  القطاعات االقتصاد

احةال  76  س

 78  اعةلزر ا

  81  بیئةلا

ةالظ ن  88  روف الس

اني   90  والمساكن الم
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  المنطقةب شرات مختارة حسمؤ 

  غزةع اطق  ةر لغضفة اال  فلسطین  مؤشرال
ان عام   1,899,291  2,881,957 4,781,248  2017عدد الس

ور  962,903 1,470,293  2,433,196  ذ

 936,388  1,411,664 2,348,052  اناث

ة   365 5,655 6,020  )2م(المساحة اإلجمال

ة  ان  5,204 510  794   2017عام ) 2م/ فرد(الكثافة الس

ان أقل من  ة الس  41.7 36.5 38.6  2017سنة عام  15نس

  5.6  4.8  5.1  2017متوسط حجم األسرة، 

ین في القو العاملة  طالة من بین االفراد المشار   43.9  17.9  27.7   2017سنة فأكثر،  15معدل ال

ة،  ة في المرحلة األساس ة لكل شع  38.6 27.2 31.2  *2017/2018معدل عدد الطل

ة،  ة في المرحلة الثانو ة لكل شع  37.1  22.2 26.6  *2017/2018معدل عدد الطل

ة األسر التي یتوفر لدیها جهاز حاسوب تبي نس   9.0  19.9  15.6  2017، م

ات لكل  ان،  1000األسّرة في المستشف   1.25  1.26 1.26  2016من الس

ي الملیون دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي   3,395.6 9,874.1 13,269.7  )األسعار الثابتة( 2016، )أمر

ي(نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي   1,822.0 3,689.4 2,922.9  )األسعار الثابتة( 2016، )الدوالر األمر

مة الصادرات المرصودة  ي(ق  4  922 926  2016، )الملیون دوالر امر

مة الواردات المرصودة  ي(ق  672  4,692  5,364  2016،  )الملیون دوالر امر

ة،  س   137,684  294,316 432,000    2016عدد خطو الهاتف الرئ

ن  ثافة الس  1.6 1.3 1.4   2017، )فرد لكل غرفة(متوسط 

ة*:  انات أول   .ب
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  انلسا
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ة  ان الفلسطینیین المقدر في العالم حسب دولة اإلقامة نها   2017عدد الس
  ةسنلا  عددلا  دولةال

  37.6  4,793,781  دولة فلسطین

 12.3 1,563,316 1948أراضي 

 44.6 5,678,245  ةر علا لو دلا

ةنألجل ادو ال  5.5 706,112  ب

 100  12,741,454 عو مجملا

  
ع النسبي ل االتوز ة عام  دولة االقامة، بسح ملعالاي ف نیینیطسلفلا نلس   2017نها

  

  
  2017 نس،لجمنطقة واالسب ح فلسطین يف* ناسلا عدد

  نسیلجنا ال  ةطقمنال
  الجنس

  اثنا  ورذ

 2,348,052 2,433,196 4,781,248  فلسطین

ة فةضال  1,411,664 1,470,293 2,881,957  الغر

 936,388 962,903 1,899,291  اع غزةقط

ة* عد ان الذین لم یتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة ال ان الذین تم عدهم فعًال في فلسطین، وتقدیرات عدد الس   .شمل الس
    

دولة فلسطین
37.6%

1948أراضي 
12.3%

الدول العربیة 
44.6%

الدول االجنبیة 
5.5%
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  2017 نس،لجوامنطقة السب ح دولة فلسطین ين فاسلا عدد

  
  

  المحافظة  المنطقة، حسب ة في فلسطینالمسجل احیاء المسجلین والوفیاتالموالید عدد 

  2015، 2014والجنس، 
 السنة والجنس

  كال الجنسین
  2014  2015 المحافظة /المنطقة

  2014  2015  ذكور  اناث  ذكور اناث
 موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید  وفیات
5,484 60,474 6,424 63,857 5,736 62,184 7,654 65,889 11,908 124,331 13,390 128,073   فلسطین
  *الضفة الغربیة 71,710 6,616 69,889 7,288 36,835 3,518 34,875 3,098 36,049 3,999 33,840 3,289

 جنین 8,071 889 8,037 1,016 4,142 441 3,929 448 4,125 552 3,912 464
 طوباس 1,382 137 1,400 163 737 69 645 68 732 88 668 75

 طولكرم 4,856 654 4,627 705 2,496 323 2,360 331 2,394 372 2,233 333
 نابلس 10,144 1,109 9,617 1,215 5,238 591 4,906 518 4,992 651 4,625 564
 قلقیلیة 3,191 311 3,117 284 1,637 174 1,554 137 1,597 161 1,520 123
  سلفیت 2,075 201 2,014 214 1,085 114 990 87 1,039 99 975 115
 رام هللا والبیرة   8,311 826 7,723 917 4,314 423 3,997 403 3,960 504 3,763 413
  أریحا واألغوار 2,098 171 1,973 175 1,048 109 1,050 62 1,008 99 965 76

 *القدس 3,475 309 3,239 318 1,756 164 1,719 145 1,719 198 1,520 120
 بیت لحم 5,977 558 5,929 655 3,047 298 2,930 260 3,039 350 2,890 305
 الخلیل 22,130 1,451 22,213 1,626 11,335 812 10,795 639 11,444 925 10,769 701

  ةاع غزقط 56,363 6,774 54,442 4,620 29,054 4,136 27,309 2,638 27,808 2,425 26,634 2,195
   ةال غزشم 9,487 1,123 9,289 731 4,889 681 4,598 442 4,787 368 4,502 363
    ةغز 20,542 2,207 19,781 1,660 10,580 1,302 9,962 905 10,062 900  9,719 760
    حلبلا رید 7,793 941 7,476 692 3,996 559 3,797 382 3,830 343 3,646 349
  ونسخانی 11,138 1,478 10,954 906 5,711 947 5,427 531 5,589 472 5,365 434
    حرف 7,403 1,025 6,942 631 3,878 647 3,525 378 3,540 342 3,402 289

  .البیانات ال تشمل حملة ھویة القدس*: 

  
    

2,433.2

1,470.3

962.9

2,348.1

1,411.7

936.4

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

فلسطین الضفة الغربیة قطاع غزة

المنطقة

ف
ألل

 با
دد

لع
ا

ذكور اناث
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 وشھر الوفاة في الضفة الغربیة حسب شھر الوالدة ةوالوفیات المسجلالمسجلین  عدد الموالید احیاء

  2015، 2014والجنس، 
  السنة والجنس

  كال الجنسین

   الشھر
2015  2014  

  2014  2015 ذكور  اناث ذكور  اناث

 موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات موالید وفیات

 *الضفة الغربیة 71,710 6,616 69,889 7,288 36,835 3,518 34,875 3,098 36,049 3,999 33,840 3,289
  كانون ثاني 6,062 713 6,233 784 3,132 351 2,930 362 3,201 428 3,032 356

 شباط 5,388 542 5,321 695 2,723 310 2,665 232 2,758 344 2,563 351
 

 آذار 5,971 589 5,953 661 3,049 319 2,922 270 3,078 346 2,875 315
 

  نیسان 5,519 523 5,407 551 2,811 274 2,708 249 2,833 321 2,574 230

 
 أیار 5,710 545 5,698 598 2,890 282 2,820 263 2,889 336 2,809 262

 
 حزیران 6,072 487 5,858 485 3,145 273 2,927 214 3,050 256 2,808 229

 
 تموز 6,619 512 6,551 607 3,473 288 3,146 224 3,371 338 3,180 269

 
 آب 6,771 526 6,586 579 3,520 281 3,251 245 3,404 291 3,182 288

 
 أیلول 6,255 509 5,851 526 3,158 262 3,097 247 3,044 319 2,807 207

 تشرین أول 6,031 501 5,662 547 3,118 276 2,913 225 2,882 290 2,780 257
 تشرین ثاني 5,638 574 5,364 580 2,867 298 2,771 276 2,803 340 2,561 240
 كانون أول 5,674 595 5,405 675 2,949 304 2,725 291 2,736 390 2,669 285

  .البیانات ال تشمل حملة ھویة القدس*: 
 

  2015في الضفة الغربیة حسب شھر الوالدة،  أحیاء المسجلینعدد الموالید 

  
  

   

6,233

5,321

5,953

5,407

5,698

5,858

6,551 6,586

5,851
5,662

5,364

5,405

4,000

5,000

6,000

7,000

شھر الوالدة

دد
لع

ا
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اني في فلسطین عام،    2017الهرم الس

  
  
  

  2017 -2015المنطقة،  بحسفلسطین دولة في  م األسرةجط حسو مت
  2017  2016  2015  المنطقة

 5.1 5.2 5.2  فلسطین

 4.8  4.8  4.9  ضفة الغربیةال

 5.6  5.7  5.7  غزة عاقط

 
   

35
0

30
0

25
0

20
0

15
0

10
0 50 0 50
 

10
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

35
0 

+80
79-75
74-70
69-65
64-60
59-55
54-50
49-45
44-40
39-35
34-30
29-25
24-20
19-15
14-10
9-5
4-0

عدد السكان باآلالف

 
ة  

ری
عم

 ال
ئة

الف
اناث   

ذكور



15 
  

ان الفلسطینیون  ة والجنس، الحالة المنطقة، في فلسطین حسب ) سنة فأكثر 14(*الس  2017الزواج

 المنطقة والجنس
ة   الحالة الزواج

  المجموع
  غیر مبین  منفصل  أرمل  مطل  متزوج  عقد ألول مرة  لم یتزوج أبداً 

            كال الجنسین

 2,953,579 1,341 5,117 75,167 26,117 1,745,676 46,711 1,053,450  فلسطین

 1,821,119 1,295 3,595 48,397 14,738 1,070,691 34,101 648,302  ضفة الغربیةال

 1,132,460 46 1,522 26,770 11,379 674,985 12,610 405,148  غزة عاقط

            ذكور

  1,495,624 955 1,139 6,717 5,863 857,641 22,713  600,596  فلسطین

 924,909 923 876 4,358 3,547 526,964 16,646 371,595  ضفة الغربیةال

 570,715 32 263 2,359 2,316 330,677  6,067  229,001  غزة عاقط

            إناث

 1,457,955 386 3,978 68,450 20,254  888,035 23,998 452,854  فلسطین

 896,210 372 2,719  44,039 11,191 543,727 17.455 276,707  ضفة الغربیةال

 561,745 14 1,259 24,411 9,063 344,308  6,543  176,147  غزة عاقط

ة*  عد ان الذین لم یتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة ال شمل تقدیرات عدد الس ان الذین تم عدهم فعًال في فلسطین، وال    .شمل الس
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ان 1000لكل (معدالت الزواج والطالق الخام  ة والكنائس ) من الس للحاالت المسجلة في المحاكم الشرع
  2016 في فلسطین حسب المحافظة،

  عقود الزواج  قلطال ا تاعو وق
  حافظةملا

 العدد المعدل الخام  العدد المعدل الخام

  فلسطین 49,930 10.4 8,510 1.8
  ةر غلضفة اال 30,827 10.5 5,165 1.8
  جنین 3,724 11.7 675 2.1
اس 836 12.5 128 1.9  طو

 طولكرم 2,547 13.7 493 2.7

 نابلس 4,129 10.6 750 1.9

ة 1,319 11.6 295 2.6  قلقیل

 سلفیت 912 12.6 188 2.6

 رام هللا والبیرة 3,248 9.1 659 1.8

 أرحا واألغوار 418 7.8 82 1.5

 القدس 3,199 7.5 619 1.5

 بیت لحم 1,939 8.7 261 1.2

 الخلیل 8,556 11.7 1,015 1.4

  ةاع غز قط 19,103 10.2 3,345 1.8
    ةغز ال شم 3,641 9.7 647 1.7
    ةغز  6,944 10.8 1,179 1.8
    حلبلا رید 2,728 10.0 493 1.8
  ونسخانی 3,564 10.1 618 1.8
    حرف 2,226 9.5 408 1.7
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  العمل
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ان  ع النسبي للس قوة العمل والمنطقة،  )سنة فأكثر 15(التوز    2017في فلسطین حسب العالقة 
 

ة  قطاع غزة قوة العمل  فلسطین  الضفة الغر   العالقة 

عي (عمالة تامة  31.8 36.4 24.4 ل طب ش   )ساعة فأكثر خالل االسبوع 35عملون 
الوقتعمالة  0.9 0.8 0.9   ناقصة متصلة 

حثون عن العمل  12.6 8.1 19.8 عملون مطلقا و   ال 
عملون  8.2 7.5 9.2   ار في السن/ مرضى - ال 

عملون  25.2 25.7 24.4 ة/ رات بیوت - ال    اعمال منزل
عملون  17.0  16.3 18.2   طالب ومتدرون  /ال 
عملون  4.3 5.2 3.1 اب أخر  /ال    أس
  المجموع 100 100 100

        
  2017 - 2014 في فلسطین حسب أهم سمات القو العاملة والمنطقة، )سنة فأكثر 15(األفراد 

  

  سمات القو العاملة والمنطقة  2014  2015  2016  2017
  فلسطین        

ة في القو العاملة 45.8 45.8 45.8 45.3 ة المشار   نس
طالة معدل 26.9 25.9 26.9 27.7   ال

ة           الضفة الغر
ة في القو العاملة 46.6 46.1 45.6 45.3 ة المشار   نس
طالة معدل  17.7  17.3  18.2  17.9   ال

  قطاع غزة    
ة في القو العاملة 44.4 45.3 46.1 45.1 ة المشار   نس
طالة معدل 43.9 41.0 41.7  43.9   ال
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ین في القو العاملة طالة من بین المشار عدد و  الجنس حسب )سنة فأكثر 15( معدل ال
ة في فلسطین،     2017-2014السنوات الدراس

ة  2014  2015  2016  2017   الجنس وعدد السنوات الدراس
  ال الجنسین    

17.6 24.7 14.7 15.3 0  

24.9 26.7 25.0 25.8 1-6  

22.6 22.9 23.5 24.6 7-9  

24.9 24.1 23.4 24.1 10-12  

33.6 31.5 29.9 31.6 13+  

  المجموع 26.9 25.9 26.9 27.7
ور       ذ

21.0 31.5 21.0 28.1 0  

26.0 27.8 27.1 29.2 1-6  

22.4 22.4 24.1 25.9 7-9  

23.7 22.8 23.2  24.6 10-12  

19.7 19.1 18.6 19.1 13+  

  المجموع 23.9 22.5 22.2 22.5
  إناث    

9.7 12.7 6.5 3.6 0  

14.7 16.5 9.7 6.5 1-6  

25.0 29.0 17.0 11.1 7-9  

37.0 35.5 25.1 18.6 10-12  

54.2 50.6 48.0 50.6 13+  

  المجموع 38.4 39.2 44.7 47.8
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ین في القو العاملة طالة من بین المشار   في فلسطین حسب ) سنة فأكثر 15( معدل ال
ة،  الفئات   2017العمر

  
  

ع النسبي للعاملین  ، )سنة فأكثر 15(التوز   2017 -2014 في فلسطین حسب النشاط االقتصاد
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  النشاط االقتصاد  2014  2015  2016  2017

  صید األسماكو  الزراعة والحراجة 10.4 8.7 7.4 6.7
ة 12.6 13.0 13.4 13.1 ل   التعدین والمحاجر والصناعة التحو
  البناء والتشیید 15.3 15.5 16.5 17.2
  التجارة والمطاعم والفنادق 20.2 20.6 20.9 21.6
  النقل والتخزن واالتصاالت 5.4 5.8 6.3 6.5

  الخدمات والفروع األخر  36.1 36.4 35.5 34.9
  المجموع   100 100 100 100
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عال ان العمل،  )سنة فأكثر 15(لعاملین ل النسبي توز   2017-2014في فلسطین حسب م
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شة   معاییر المع
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الدینار األردني في فلسطینمتوسط إنفاق    واستهالك األسرة الشهر 
   2017 حسب مجموعات السلع والخدمات والمنطقة، 

ة  فلسطین  مجموع السلع والخدمات   قطاع غزة  الضفة الغر

 198.5 332.8 285.1  اإلنفاق النقد على مجموعات الطعام

 201.3 339.6 290.4  االستهالك الكلي من الطعام 

 274.9 644.8 513.4  النقد على غیر الطعاماإلنفاق 

 377.5 809.8 656.2  االستهالك الكلي من غیر الطعام 

 578.8 1,149.3 946.7  االستهالك الكلي

 556.0 1,143.6 934.9   *اإلنفاق النقد الكلي

ة +الطعام اإلنفاق النقد على غیر + اإلنفاق النقد على مجموعات الطعام= اإلنفاق النقد الكلي* المجموعات التال
ة المدفوعة( الت النقد ة+ضرائب+التحو   ).نفقات غیر استهالك
  

ع النسبي الستهالك  الدینار األردني في فلسطین حسب مجموعات السلع والخدمات  األسرةالتوز الشهر 
  2017والمنطقة، 

ة  فلسطین  مجموع السلع والخدمات  قطاع غزة الضفة الغر

  34.8 29.5 30.7  االستهالك الكلي من الطعام  

 65.2 70.5 69.3  االستهالك الكلي من غیر الطعام 

 100  100 100  االستهالك الكلي 

ات حساب المؤشر  قًا، وقد نجم ذلك عن التقرب المصاحب لعمل م نفس المغیر مع ما تم نشر سا فة لق عض االختالفات الطف الحظ    قد 
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  بین األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهر لألسر في فلسطیننسب الفقر 
  2017 حسب المنطقة، 

  المنطقة
  نسب الفقر

  الفقر المدقع  شدة الفقر  فجوة الفقر  الفقر

 16.8 3.1 7.9 29.2  فلسطین

ة  5.8 0.9 2.8 13.9  الضفة الغر

 33.8 6.5 15.7 53.0  قطاع غزة

  
  ألنماط االستهالك الشهر لألسر في فلسطیننسب الفقر بین األفراد وفقا 
  2017 حسب المنطقة، 

  
  

  نسب الفقر بین األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهر لألسر في فلسطین
  2017، حسب نوع التجمع 

  نوع التجمع
  نسب الفقر

  الفقر المدقع  شدة الفقر  فجوة الفقر  الفقر

 16.8 3.1 7.9 29.2  فلسطین

 16.7 3.2 8.0 29.4  حضر

 9.7 1.5 4.3 18.7  رف

م  29.3 5.4 13.3 45.4  مخ

 
 

   

29.2

13.9

53.0

0

10

20

30

40

50

فلسطین الضفة الغربیة قطاع غزة

المنطقة

بة
س

الن



  26

الدینار األردني في فلسطین إنفاقمتوسط    حسب مجموعات السلع  واستهالك الفرد الشهر 
  2017 ،والخدمات

 
ة، االنتاج الذاتي غیر الطعام، االنفاق(تشمل : سلع أخر *    ات الكحول غ، السجائر، المشرو   ).على سلع وخدمات اخر غیر الطعام الت
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م التعل
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م    2017/2018 - 2013/2014والثانو في فلسطین،  األساسيمؤشرات التعل

  المؤشر
  العام الدراسي

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018*  

  المدارس
ومة  2,203 2,176 2,135 2,095 2,063 ح

الة  370 363 353 349 342 و

 420 424 426 412 379 خاصة

 2,993 2,963 2,914 2,856  2,784 المجموع

ة   الطل
ور  622,623 610,590 591,117 581,095 571,908 ذ

 632,253 619,166 601,691 590,501 579,794 اناث

 1,254,876 1,229,756 1,192,808 1,171,596 1,151,702 ال الجنسین

  المعلمون 
ور  21,847 21,323  21,312 21,167 21,738 ذ

 34,677 33,999 33,848 32,665 32,145 اناث

 56,524 55,322 55,160 53,832 53,883 ال الجنسین

 عبالشُّ 

ور  15,754 15,761 15,380 15,279 15,053 ذ

 16,561 16,295 15,675 15,535 15,355 إناث      

 8,712 8,564 8,634 8,331 7,756 مختلطة

 41,027 40,620 39,689 39,145 38,164 المجموع

انات العام *:  ة 2017/2018ب انات أول   .هي ب
ة في القدس: اتمالحظ انات ال تشمل مدارس المعارف والبلد   .الب
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م العالي في    2016/2017- 2013/2014، فلسطینمؤشرات التعل
  

  الدراسي العام  المؤشر

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  

ة الجامعات   *طل
ور      79,992 79,809 81,620 80,423 ذ

 127,370 124,936 127,505  123,005 إناث    

ال الجنسین  203,428 209,125 204,745 207,362 

جو الجامعات   *خر
ور        .. 15,813 15,369 14,497 ذ

 .. 24,921 24,303 22,333  إناث      

 .. 40,734 39,672 36,830  ال الجنسین 

 **هیئة التدرس في الجامعات

ور        5,091 5,066 5,269 4,879 ذ

 1,535 1,459 1,414 1,222 إناث      

ال الجنسین   6,101 6,683 6,525 6,626 

ات المجتمع المتوسطة ل ة    طل
ور        5,391 5,376 6,413 5,691 ذ

 5,662 5,907 5,857 5,432 إناث      

ال الجنسین   11,123 12,270 11,283 11,053 

ات المجتمع المتوسطة ل جو    خر
ور        ..  1,598  1,579  1,435  ذ

 ..  2,114  2,293  1,778  إناث      

 ..  3,712  3,872  3,213  ال الجنسین 

ات المجتمع  ل   **المتوسطةهیئة التدرس في 
ور         315  371  338  310  ذ

  109  115  109  106  إناث      

  424  486  447  416  ال الجنسین 

ة :* ات الجامع ا في الجامعات والكل الوروس والدراسات العل ة وخرجو الدبلوم المتوسط وال انات الجامعات تشمل طل ما أن ب ة ،  أعداد طل
ة  شمل الطل ة المنتظمین في الدراسة في الفصل األول لنفس العام وال       .المنسحبین أو المؤجلینالجامعات أل عام دراسي تشمل فقط الطل

  .المتفرغون وغیر المتفرغون  :**
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ة في فلسطین حسب المرحلة والجهة المشرفة،  ة لكل شع   2017/2018 - 2013/2014معدل عدد الطل
المرحلة 
والجهة 
  المشرفة

  العام الدراسي

2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018*  

  كال المرحلتین

ومة  29.6 29.5 29.3 29.4 29.5  ح

الة  38.8 38.3 37.6 36.6 36.9  و

 22.6 22.2 22.4 22.3 23.0  خاصة

 30.6 30.3 30.1 29.9 30.2  المجموع

  األساسیةالمرحلة 

ومة  30.2 30.0 30.0 30.3 30.1  ح

الة  38.8 38.3 37.6 36.6 36.9  و

 23.0 22.6 22.8 22.8 23.4  خاصة

 31.2 30.9 30.7 30.6  30.8  المجموع

  المرحلة الثانویة

ومة  27.2 27.0 26.4 26.4 26.8  ح

 18.6 18.7 18.0 17.3 18.3  خاصة

 26.6 26.3 25.7 25.8 26.2  المجموع

انات العام  :* ة 2017/2018ب انات أول  .هي ب
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ع النسبي لألفراد ا ة،  في فلسطین حسب) سنة فأكثر 15(لتوز م   2017 - 2014الحالة التعل
 

ة م   السنة  الحالة التعل
2014  2015  2016  2017*  

  3.3 3.1 3.3 3.6أمي

  5.1 6.0 5.9  6.0ملم

  11.7 13.5 13.5 13.9ابتدائي

  33.5 37.6 37.9 38.1إعداد

  23.4 21.0 21.2 20.8ثانو 

  5.8 5.2 5.2 5.1دبلوم متوسط

 17.3 13.6 13.0 12.5الوروس فأعلى

 100  100  100  100المجموع

ان *  ان الفلسطینیون شمل الس شمل تقدیرات عدد الس عدهم على ضوء نتائج الذین لم یتم الفلسطینیین الذین تم عدهم فعًال في فلسطین، وال 
ة عد   .الدراسة ال

ع النسبي  ان الفلسطینیینالتوز ة،  في فلسطین حسب) سنة فأكثر 15(للس م  2017الحالة التعل
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م  لمعد التعل ان الفلسطینیین االلتحاق  ة مختارةفي فلسطین حسب ) سنوات فأكثر 6(للس  فئات عمر
   2017والجنس، 

م معدل االلتحاق  والجنس العمر التعل  

   ال الجنسین

6-11  98.1  

12-14  96.5  

15-17  81.1  

18+  10.0  

 38.7  المجموع

ور    ذ

6-11  97.8  

12-14  94.8  

15-17  73.3  

18+  8.9  

 37.5  المجموع

   إناث

6-11  98.3  

12-14  98.2  

15-17  89.3  

18+  11.2 

 40.0  المجموع
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الثقافة
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ة العاملة في فلسطین حسب النوع    2016المحافظة، و عدد المؤسسات الثقاف

  المجموع
  نوع المؤسسة

  المحافظة
ة   المتاحف  المسارح  دار السینما  المراكز الثقاف

  فلسطین  612 31 14 3 660
ة  531 26 11 3 571   الضفة الغر
  جنین  69 1 3 1 74
اس  16 - - - 16   طو
  طولكرم  48 2 - - 50
  نابلس  90 1 3 1 95
ة  32 1 - - 33   قلقیل
  سلفیت  13 - - - 13
  رام هللا والبیرة  33 5 3 1 42
  أرحا واألغوار  13 2 - - 15
  القدس  48 4 2 - 54
  بیت لحم  86 7 - - 93
  الخلیل  83 3 - - 86
  قطاع غزة  81 5 3 - 89
  شمال غزة  16 1 - - 17
  غزة  30 1 2 - 33
  دیر البلح  17 2 - - 19
  خانیونس  9 1 1 - 11
  رفح  9 - - - 9
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ة حسب المنطقة،  ة حول ثقافة األسر الفلسطین س  2014مؤشرات رئ

ة فلسطین المؤشر  قطاع غزة الضفة الغر

ة ة بیت ت ة األسر التي یتوفر لدیها م  27.7 26.6 27.0 نس

ة ة األسر التي تحصل على الصحف الیوم  14.1 23.7 20.4 نس

ة ة األسر التي تستمع الى المحطات االذاع  67.6 57.3 60.8 نس

ة  ة المحل ة األسر التي لدیها تلفزون وتشاهد المحطات التلفزون  19.2 16.2 17.2 )الخاصة(نس

ة األسر التي لدیها تلفزون وتشاهد تلفزون   74.8 86.3 82.4 فلسطیننس

شاهدها األطفال  ة األسر التي تراقب نوع البرامج التي   93.0 95.9 94.8 )سنة 17 - 5(نس

ة األسر التي لدیها القط فضائي من اجمالي األسر التي لدیها جهاز تلفزون   99.9 99.8 99.8 نس

ة األسر التي تعرف أصدقاء أطفالهم   92.9 95.6 94.6 )سنة 17-5(نس

 
 2017عدد المساجد العاملة في فلسطین حسب المحافظة، 
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ونوع التجمع          المحافظة، مكتبي لدیھا حاسوبحسب توفر  *في فلسطین لتوزیع النسبي لألسرا

 2017، السكاني

  المحافظة ونوع التجمع
تبي توفر حاسوب  م

 المجموع یتوفرال   یتوفر

 100 15.684.4 فلسطین

ة  100 19.980.1 الضفة الغر

 100 79.3 20.7 جنین

اس  100 79.4 20.6 طو

 100 78.4 21.6 طولكرم

 100 79.9 20.1 نابلس

ة  100 82.1 17.9 قلقیل

 100 80.7 19.3 سلفیت

 100 79.7 20.3 رام هللا والبیرة

 100 83.5 16.5 أرحا واألغوار

 100 79.9 20.1 القدس

 100 77.8 22.2 بیت لحم

 100 81.6 18.4 الخلیل

 100 9.091.0 قطاع غزة

 100 90.3 9.7 شمال غزة

 100 92.5 7.5 غزة

 100 90.3 9.7 دیر البلح

 100 90.5 9.5 خانیونس

 100 89.4 10.6 رفح

اني      نوع التجمع الس

 100 84.6 15.4  حضر

 100 81.8 18.2  رف

م  100 87.1 12.9  مخ

ة عام * عید احتالله للضفة الغر ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل 1967الب  
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تبي حسب المحافظة،  ة األسر التي لدیها جهاز حاسوب م 2017نس
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  المسكنالتي یتوفر لدیھا أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في  *نسبة األسر في فلسطین

 2017حسب المنطقة،  
ا المعلومات واالتصاالت ة  فلسطین  أدوات تكنولوج   قطاع غزة الضفة الغر

تبي حاسوب  9.0 19.9 15.6 م

 22.2 31.6 27.9  البتوب

 14.3 19.8 17.7 تابلت

ي  75.5 89.8 84.2 هاتف ذ

نانترنت في    38.0 60.6 51.7 المس

 55.9 30.4 40.3  عاد جهاز تلفزون 

 LCD, LED 60.1 75.3 36.4جهاز تلفزون 

 84.1            94.3 90.3 صحن القط

 23.7 40.1 33.7 خط هاتف ثابت

انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل * ة عام الب عید احتالله للضفة الغر ه عنوة   1967اإلسرائیلي إل

 

  2017 ،المسكن في واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا أدوات لدیھا یتوفر التي *فلسطین في األسر نسبة

  
عید احتالله للضفة * ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل ة عام الب  1967الغر
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  2013، البحث والتطویر في فلسطین مؤشراتأھم 

 
مة   المؤشر  الق

ر حث والتطو  8,715 عدد العاملین في ال

افئ الوقت التام   م ر  حث والتطو  5,162 عدد العاملین في ال

ر حث والتطو احثین في ال  4,533 عدد ال

احثین  ور(عدد ال ر  )الذ حث والتطو  3,510 في ال

احثین  ر  )اإلناث(عدد ال حث والتطو  1,023 في ال

افئ الوقت التام   م ر  حث والتطو احثین في ال  2,492 عدد ال

افئ الوقت التام م ر  حث والتطو احثین في ال  566 لكل ملیون نسمة عدد ال

ر  حث والتطو يالملیون دوالر (اإلنفاق على ال  61.4 )أمر

ر حث والتطو اشر من الخارج على ال ل الم ة التمو  26.9 نس

افئ  م احث  ر لكل  حث والتطو ي(التام  الوقتاإلنفاق على ال  24.6 )ألف دوالر امر
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  الصحة
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ة في  وم ة وغیر الح وم ات الح ات المستشف   2016 -2014، فلسطینفعال
  2016  2015  2014  المؤشر

ة وم ات الح   27  26  26  عدد المستشف

ة وم ات غیر الح  54 54 54  عدد المستشف

 6,146 6,006 5,939  عدد األسّرة الكلي

 **91.9 86.2 84.9  *(%)معدل إشغال األسّرة الكلي 

 **2.2 3.0 2.6  *)یوم(الكلي  معدل اإلقامة

ة اإلخراجات   226,359**  343,027 393,450  *الكل

ة فقط*         وم ات الح انات المستشف   .تشمل ب
ة فقط**        ة في الضفة الغر وم ات الح انات المستشف   .تشمل ب

  
اء، واألسّرة لكل  ان في فلسطین،  1000معدل األط   2016- 2005من الس
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  2017في فلسطین حسب المنطقة والجنس ونوع اإلعاقة، * انتشار اإلعاقات بین السكان الفلسطینیین

  المنطقة والجنس

  نوع اإلعاقة
  اإلعاقةو األفراد ذو 

صر   السمع  ال
ة واستخدام  الحر

  االید
یز ر والتر   التذ

  التواصل
  

           كال الجنسین

 92,710 19,648 17,787  47,109  19,811  28,950  فلسطین

 44,570 9,562 8,845 22,175  9,990  13,887  ضفة الغربیةال

 48,140 10,086 8,942 24,934  9,821  15,063  غزة عاقط

                ذكور

 51,693 10,846 9,397 25,126 10,530 16,032  فلسطین

 24,440 5,237 4,630 11,752 5,159 7,561  ضفة الغربیةال

 27,253 5,609 4,767 13,374  5,371  8,471  غزة عاقط

                إناث

 41,017 8,802 8,390 21,983 9,281 12,918  فلسطین

 20,130 4,325 4,215 10,423 4,831 6,326  ضفة الغربیةال

 20,887 4,477 4,175 11,560  4,450  6,592  غزة عاقط

ة عام  *  عید احتالله للضفة الغر ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل   .1967الب
ع مطلقاً : مالحظة ستط بیرة، وال  ة    .اإلعاقة تشمل صعو

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



45 
  

  
  

 األمن والعدالة
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  2016حسب المحافظة، * عدد األفعال اإلجرامیة المبلغ عنھا في الضفة الغربیة

  
 .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 

 
  2016حسب الشھر، * عدد حوادث الطرق في الضفة الغربیة

  
  .1967ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ اسرائیل عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام البیانات ال تشمل * 
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  2016–2012 حسب نوع اإلصابة،* عدد حوادث الطرق المسجلة وعدد المصابین في الضفة الغربیة
 المؤشر  2012  2013  2014  2015  2016

 الطرق  مجموع حوادث  8,037 7,824 8,177 8,985 10,630
  المصابین إجمالي 8,195 7,753 6,015 8,673 9,447
 إصابات بسیطة   7,108 6,707 5,468 7,757 8,367

 إصابات متوسطة 778 720 380 651 743
 إصابات خطیرة 189 184 104 155 178
 إصابات قاتلة 120 142 63 110 159

  .1967ضمتھ إسرائیل عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة عام البیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي  *
 

  2016-2014حسب المرحلة القانونیة والمنطقة،  في فلسطین قضایا المحاكم النظامیة

ة والمنطقة  2016 2015 2014 المرحلة القانون

  فلسطین

 341,004 259,381 257,284 مدور

 372,318 327,383 281,276 وارد

 713,322 586,764 538,560 المجموع

 312,069 286,830  235,279 مفصول 

 378,614 299,934 303,281 معل

ة    الضفة الغر

 212,495 168,844 166,727 مدور

 251,659 251,874 223,019 وارد

 420,718464,154  389,746 المجموع

 217,915 229,092 193,901 مفصول 

 246,239 191,626 195,845 معل

  قطاع غزة

 128,509  90,537 90,557 مدور

 120,659 75,509 58,257 وارد

 249,168 166,046 148,814 المجموع

 94,154 57,738 41,378 مفصول 

 132,375 108,308 107,436 معل
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 وضع االستثمار الدولي
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  2016إجمالي رصید الدین الخارجي على القطاعات االقتصادیة في فلسطین، نھایة عام 
 

  
  

   

   القیمة بالملیون دوالر أمریكي

مة القطاع  االقتصادي   الق
 1,044  الحكومة العامة

 79  قصیر األجل  
 965  طویل األجل  

 0  السلطات النقدیة
 0  قصیر األجل  
 0  طویل األجل  

  496  البنوك
 259  قصیر األجل  
 237  طویل األجل  

 70  القطاعات األخرى
 3  قصیر األجل  
 67  طویل األجل  

  5  )االقتراض ما بین الشركات التابعة والمنتسبة(االستثمار المباشر 
 0  خصوم الدین لمؤسسات منتسبة

 5  خصوم الدین لمستثمرین مباشرین
 1,615  إجمالي رصید الدین الخارجي 
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  2016رصید وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادیة في فلسطین، في نھایة عام 
  القیمة بالملیون دوالر أمریكي

 المجموع األرصدة حسب نوع االستثمار

 القطاع االقتصادي

 قطاع السلطات 
سلطة ( النقدیة

 )النقد

القطاع 
الحكومي

 قطاع البنوك

 القطاعات األخرى
قطاع الشركات 

یر المالیة غ
والشركات  المصرفیة

 غیر المالیة
 المؤسسات األھلیة

قطاع 
األسر 
المعیشیة

  892- 647- 2,875 889- 726 1,173 )*صافي(وضع االستثمار الدولي 
 67 603 4,550 155 726 6,101 مجموع األصول الخارجیة

 43 357  0 0 0 400 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج
 0 89 866 0 157 1,112 الحافظة في الخارجاستثمارات 

 24 157 3,684 155 256 4,276 :االستثمارات األخرى في الخارج
 24 0 3,619 0 256 3,899 **عملة وودائع: منھا      

 0 0 0 0 313 313 األصول االحتیاطیة
 959 1,250 1,675 1,044 0 4,928 مجموع الخصوم األجنبیة

 959 789 912 0 0 2,660 االستثمار األجنبي المباشر في فلسطین 
 0 391 267 0 0 658 استثمارات الحافظة األجنبیة في فلسطین 
 0 70 496 1,044 0 1,610 :االستثمارات األخرى األجنبیة في فلسطین 

 0 43 0 1,044 0 1,087 قروض من الخارج: منھا     
 0 0 496 0 0 496 ***عملة وودائع: منھا     

ح - انات في الجدول أعاله مقرة ألقرب عدد صح   .الب
مین- ة لغیر مق مة األراضي المملو انات ال تشمل ق   .الب
ة): صافي(وضع االستثمار الدولي  * ة مطروح منها مجموع الخصوم األجنب   .تساو مجموع األصول الخارج

ة في البنوك : ودائعو عملة  ** ة، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطینياإلیداعات المحل   .الخارج
  .ودائع غیر المقیمین المودعة في البنوك المحلیة: ودائعوعملة  ***
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مة في فلسطین أهم مؤشرات  ة عام )أرصدة(مسح االستثمار األجنبي للمؤسسات المق   2016، في نها
  

ي) الملیون دوالر امر مة   (الق
% النسبة 2016رصید    المؤشر 

 *مجموع األصول 100 5,879
أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 6.1 357

 أرصدة استثمارات الحافظة  18.9 1,112
 سندات ملكیة: منھا    9.1 101

 سندات دین: منھا    90.9 1,011
 :االستثمارات األخرى 69.7 4,097

 ائتمانات تجاریة: منھا    0 0
 قروض: منھا     5.4 222

 عملة وودائع: منھا     94.6 3,875
 أصول أخرى: منھا     0 0

 أرصدة األصول االحتیاطیة 5.3 313
 **مجموع الخصوم 100 2,925
أرصدة االستثمار األجنبي المباشر 58.1 1,701

 أرصدة استثمارات الحافظة  22.5 658
 سندات ملكیة: منھا  100 658

 سندات دین: منھا  0 0
  :االستثمارات األخرى 19.4 566

  ائتمانات تجاریة: منھا  0.5 3
 قروض: منھا  7.6 43

 عملة وودائع: منھا  87.6 496
 خصوم أخرى: منھا  4.3 24

مة في فلسطین*  ة للمؤسسات المق   األصول هي االستثمارات الخارج
ة في **  مة في فلسطینالخصوم هي االستثمارات األجنب   المؤسسات المق
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  2016، 2015* میزان المدفوعات الفلسطیني
  القیمة بالملیون دوالر أمریكي

المؤشر 2015 2016

)صافي(الحساب الجار   2,065.7- 1,941.3-  
   )صافي(السلع    4,300.4- 4,327.3-

)فوب(الصادرات       1,756.7 1,879.2  

)فوب(الواردات       6,057.1 6,206.5  

)صافي(الخدمات    899.1- 918.7-  

الصادرات      581.4 501.5  

خدمات النقل        5.0 3.5  
خدمات السفر        425.9 352.0  
خدمات االتصاالت        24.6 17.5  
خدمات االنشاءات        61.4 59.2  
خدمات األعمال األخر         11.7 11.4  
ة        42.9 45.5 وم الخدمات  الح  
**أخر         9.9 12.4  

الواردات      1,480.5 1,420.2  

خدمات النقل        181.0 185.8  
خدمات السفر        1,113.5 1,030.3  

خدمات االتصاالت         8.7 7.3  
خدمات التأمین        22.3 36.3  

خدمات األعمال األخر         105.2 107.3  
ة          43.0 44.3 وم الخدمات الح  

***أخر         6.8 8.9  
)صافي(الدخل    1,712.3 1,896.0  

المقبوضات       1,803.1 2,014.6  

ضات العاملین          1,663.9 1,894.5 تعو  

من إسرائیل  :منها                1,650.6 1,880.3  

دخل االستثمار          139.2 120.1  

المدفوعات       90.8 118.6  
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  2016، 2015* میزان المدفوعات الفلسطیني) تابع(
  القیمة بالملیون دوالر أمریكي

المؤشر 2015 2016

ة    1,421.5 1,408.7 الت الجار  )صافي(التحو
 التدفقات الداخلة إلى فلسطین      1,875.4 1,897.4

ومي            487.3 448.5  للقطاع الح
الت الدول المانحة                387.4 325.7  تحو

 للقطاع الخاص             1,388.1 1,448.9
الت الدول المانحة                159.2 133.8  تحو
 التدفقات الخارجة من فلسطین      453.9 488.7

  )صافي(الحساب الرأسمالي والمالي  2,450.7 1,701.1
 )صافي(الحساب الرأسمالي     490.7 682.0
ة        509.6 694.6 الت الرأسمال  )صافي(التحو
 التدفقات الداخلة إلى فلسطین          509.6 694.6
ومي             260.6 436.8  للقطاع الح

الت الدول المانحة                 252.3 434.2  تحو

 للقطاع الخاص              249.1 257.8

 التدفقات الخارجة من فلسطین          0.0 0.0
ة أو التصرف فیها  18.9- 12.6- ازة األصول غیر المنتجة غیر المال  )صافي(ح

 ****)صافي(الحساب المالي     1,960.0 1,019.1
اشر         29.6 341.5  )صافي(االستثمار األجنبي الم
 )صافي(التغیر في االستثمار في الخارج             73.3- 44.8

 )صافي(التغیر في االستثمار في فلسطین             102.9 296.7

 )صافي(استثمار الحافظة األجنبي          124.6 295.5-

 )صافي(التغیر في األصول             70.1 52.9-
 )صافي(التغیر في الخصوم             54.5 242.6-
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  2016، 2015* میزان المدفوعات الفلسطیني) تابع(
  القیمة بالملیون دوالر أمریكي

المؤشر 2015 2016

ة األخر  1,714.3 705.0  )صافي(االستثمارات األجنب
 )صافي(التغیر في األصول  1,603.2 744.5
مین 111.9- 68.4-  منها  قروض ممنوحة لغیر مق
 *****وودائعمنها عملة  1,581.6 869.6
 )صافي(التغیر في  الخصوم  111.1 39.5-
مین 26.3- 29.4-  منها  قروض من غیر مق
 ******منها عملة وودائع 126.2 33.7-
 صافي السهو والخطأ 385.0- 240.2

 المیزان الكلي 99.7- 270.6-
ل 99.7 270.6   التمو

ل االستثنائي 8.2 2.5  التمو
ة التغیر في  91.5 268.1 اط ادة= - (األصول االحت  )نقص/ + = ز

ة عام *  عید احتاللها للضفة الغر انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوة    .1967الب
ة **  ص والخدمات الشخص از والتراخ ة، وخدمات المعلومات والكمبیوتر، رسوم االمت ةتشمل خدمات التأمین، الخدمات المال ة والثقاف   .والترفیه

ة***  ة والثقاف ة والترفیه از والتراخص والخدمات الشخص ة، االنشاءات، المعلومات والكمبیوتر، رسوم االمت   .الخدمات المال
ة     ****  اط   شمل األصول االحت

ة في صنادی البنوك وودائع المؤسسات ا: عملة وودائع*****  ة المودعة خارج فلسطینتشمل النقد من العمالت األجنب   لفلسطین
ة: عملة وودائع ****** مین المودعة في البنوك المحل   .ودائع غیر المق
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  المنشآت



56 
 

  2017حسب المحافظة والحالة العملیة،  فلسطینعدد المنشآت في 

  المحافظة
ةالحالة    العمل

  المجموع
  تحت التجهیز  متوقفة مؤقتاً   عاملة

  166,469  1,703  6,193  158,573  فلسطین

ة   114,496  1,347  4,678  108,471  الضفة الغر

  14,313  160  424  13,729  جنین

اس   2,081  23  93  1,965  طو

  8,436  91  392  7,953  طولكرم

  18,188  165  910  17,113  نابلس

ة   4,691  50  232  4,409  قلقیل

  3,158  28  144  2,986  سلفیت

  16,846  298  698  15,850  رام هللا والبیرة

  1,630  35  86  1,509  ارحا واالغوار

  10,946  94  642  10,210  القدس

  9,456  147  278  9,031  بیت لحم

  24,751  256  779  23,716  الخلیل

  51,973  356  1,515  50,102  غزة قطاع

  9,067  57  340  8,670  شمال غزة

  20,129  149  531  19,449  غزة

  6,971  56  167  6,748  دیر البلح

  9,376  50  264  9,062  خانیونس

  6,430  44  213  6,173  رفح
  
  
  

ة في فلسطین حسب المنطقة  وم ات الح   عدد العاملین في منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشر
  2017والجنس، 

ال الجنسین  
 الجنس

الجنس/المنطقة  
ور *اناث  *ذ

444,034 82,119 342,733   *فلسطین

309,796 62,501
228,113

  
ة   *الضفة الغر

134,238 19,618
114,620

  
   غزةقطاع 

ة عام  :مالحظة*  عید احتالله للضفة الغر ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل  .1967الب
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  حسب عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع األھلي والشركات الحكومیة في فلسطین

  2017النشاط االقتصادي الرئیسي،  
 النشاط االقتصاد تآالمنش عدد

 واستغالل المحاجر  التعدین 326
ة الصناعات 19,773 ل   التحو

 الكهراء والغاز والبخار وتكییف الهواء إمدادات 93
اه وأنشطة الصرف الصح امدادات 324 ات ومعالجتها وٕادار  الم  النفا
 اإلنشاءات 871

ات والدراجات النارة) التجزئة(الجملة والمفرد  تجارة 81,193 ات ذات المحر  وٕاصالح المر
 والتخزن النقل 1,587
 خدمات االقامة والطعام انشطة 8,219

 واالتصاالت المعلومات 972
ة وأنشطة التأمین االنشطة 1,360  المال

 العقارة األنشطة 411
ة األنشطة 4,920 ة والتقن ة والعلم  المهن
  االدارة والخدمات المساندةالخدمات  أنشطة 2,000

 العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 48
م 4,135  التعل
 صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 6,091
ة الفنون  2,809 ه والتسل   والترف

 *الخدمات األخر  انشطة 13,697
ة  أنشطة 5 ش ة االسرالتي تستخدم افرادًا وأنشطة   األسر المع ش   في انتاج سلع وخدمات  المع

 غیر محددة الستخدامها الخاص
ة 74 ة غیر الخاضعة للوال م ة انشطة المنظمات والهیئات غیر اإلقل  الوطن
 مبین غیر 49

 المجموع  148,957
ة  لرجال تشمل  :* ة وأراب  األعمالأنشطة المنظمات ذات العضو ات المهن ات العمالأنشطة ، العمل والنقا أنشطة المنظمات ، نقا

ة ة، الحاسوب ومعدات االتصاالت أجهزةإصالح ، األخر ذات العضو ة والمنزل ة ، إصالح السلع الشخص أنشطة الخدمات الشخص
.األخر   
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ة ات القوم   الحسا
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  لألعوام  الثابتة حسب النشاط االقتصاد األسعار *في فلسطین اإلجماليالناتج المحلي 
2015 ،2016  

ي     الملیون دوالر أمر مة    الق
 النشاط االقتصاد  السنة

2016  2015  

413.5 450.1   الزراعة وصید األسماك

1,740.1 1,656.7 اه والكهراء ة والم ل   التعدین، الصناعة التحو

833.8 737.8   اإلنشاءات

2,404.1 2,415.5 ات والدرجات النارة  تجارة الجملة والتجزئة وٕاصالح المر

262.2 220.5  النقل والتخزن 

495.3 416 ة وأنشطة التأمین  األنشطة المال

542.1 515.7  المعلومات واالتصاالت

2,690.2 2,600.7  الخدمات

2,027.8 1,940.8  اإلدارة العامة والدفاع

7.7 7.2 ة  الخدمات المنزل

1,852.9 1,712   **أخر 

13,269.7 12,673    اإلجماليالمحلي   الناتج

  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ  :*

  .تشمل الرسوم الجمركیة وصافي ضریبة القیمة المضافة على الواردات مطروحا منھا خدمات الوساطة المالیة المقاسة بصورة غیر مباشرة: **

 .ھي سنة األساس 2015: مالحظة



60 
  

ة في فلسطین مؤشرات س ة الرئ ات القوم   2016، األسعار الثابتة* الحسا
ة قطاع غزة   المؤشر فلسطین  الضفة الغر

3,395.6 9,874.1 13,269.7 ي( **الناتج المحلي اإلجمالي   )الملیون دوالر أمر
1,822.0 3,689.4 2,922.9 ي(نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي    )الدوالر األمر
3,402.0 11,561.9 14,963.9 ي(الدخل القومي اإلجمالي    )الملیون دوالر أمر
1,825.5 4,320.0 3,296.0 ي(نصیب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي    ) الدوالر األمر
3,981.8 12,379.4 16,361.2 ي(الدخل القومي المتاح اإلجمالي    )الملیون دوالر األمر
2,136.6 4,625.5 3,603.8 ي(نصیب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي    ) الدوالر األمر
4,028.8 11,651.9 15,680.7 ي(اإلنفاق االستهالكي النهائي    )الملیون دوالر أمر

286.3 2,520.6 2,806.9 ن الرأسمالي اإلجمالي  ي(التكو   )الملیون دوالر أمر
-848.0  -4,322.6 -5,170.6 ي(صافي الصادرات من السلع والخدمات    )الملیون دوالر أمر
-47.0 727.5 680.0 يالملیون دوالر (االدخار    )أمر

    .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ : *
یعود الفرق بین الناتج المحلي اإلجمالي ومجموع كل من اإلنفاق االستھالكي النھائي، التكوین الرأسمالي اإلجمالي، وصافي الصادرات من **: 

  .  السلع والخدمات إلى صافي السھو والخطأ

 .ھي سنة األساس 2015: مالحظة
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ة من الناتج المحلي اإلجمالي في ا ة لألنشطة االقتصاد ة، األسعار * فلسطینلمساهمة النسب   2016الجار

 
 .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ *: 

اشرة تشمل: ** صورة غیر م ة المقاسة  مة المضافة على الواردات مطروحا منها خدمات الوساطة المال ة الق ة وصافي ضر   .الرسوم الجمر
  

 
  

   

الزراعة والحراجة 
وصید األسماك

3.2% التعدین، الصناعة 
التحویلیة والمیاه 

والكھرباء
13.3%

اإلنشاءات
6.3%

تجارة الجملة والتجزئة 
واصالح المركبات 
والدراجات الناریة

18.2%

النقل والتخزین 
األنشطة المالیة 2.0%

وأنشطة التأمین
3.7%

المعلومات 
واالتصاالت

4.0%

الخدمات
20.2%

اإلدارة العامة والدفاع
15.1%

الخدمات المنزلیة
0.1%

أخرى
13.9%
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ة ألسعار المستهلك اس   األرقام الق
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ة ألسعار المستهلك في فلسطین  ة ونسب التغیر السنو اس   األرقام الق
ة،  س   2017 – 2015حسب أقسام اإلنفاق الرئ

  )100=2010سنة األساس (    
ة التغیر   نس

2016/2017  

ة التغیر   نس
2015/2016  

ة التغیر   نس
2014/2015  

  متوسط
2017  

  متوسط
2016  

  متوسط
2015  

ة س  أقسام اإلنفاق الرئ

-0.97 -1.50 1.90 105.17 106.20 107.82 ات  ة والمشرو ةالمواد الغذائ   المرط

-0.72 4.02 10.92 164.81 166.00 159.59 غ ة والت ات الكحول   المشرو

-0.16 2.85 4.75 112.22 112.40 109.29 ة س واألحذ   األقمشة والمال

3.41 -2.61 -5.64 109.05 105.46 108.28 ن ومستلزماته   الس

0.44 0.16 3.41 106.00 105.54 105.37 ةاألثاث والمفروشات والسلع     المنزل

1.62 1.13 1.05 119.90 117.99 116.67 ة   الخدمات الطب

-0.11 -0.80 -1.00 101.30 101.41 102.22   النقل والمواصالت

0.30 -1.36 -2.10 94.73 94.45 95.74   االتصاالت

1.98 -0.38 2.11 103.85 101.83 102.22 ة ة والثقاف   السلع و الخدمات الترفیه

-0.61 3.09 4.98 123.92 124.69 120.95 م   خدمات التعل

0.41 2.99 2.27 126.07 125.55 121.91   خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

1.60 0.09 1.03 120.22 118.32 118.22   سلع وخدمات متنوعة

0.21 -0.22 1.43 110.98 110.75 110.99 اسي العام ألسعار المستهلك   الرقم الق
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ة المرصودة   التجارة الخارج
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ة المرصودة مؤشرات الصادرات    2016 - 2014 ،*الفلسطین
ي       الملیون دوالر أمر مة    الق

 المؤشر 2014 2015 2016

ة  944  958  926   إجمالي الصادرات الفلسطین
  البلدإجمالي الصادرات حسب       

  إسرائیلإلى   792  804  771
ة     113  121  119   إلى الدول العر

اقي دول العالم  39  33  36   إلى 
ع الصادرات   إجمالي توز

ة   689  705  691   وطن
  معاد تصدیرها     255  253  235

  إجمالي الصادرات حسب المنطقة
ة  938  954  922   الضفة الغر

  قطاع غزة       6  4  4
  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * :           
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ة المرصودةمؤشرات   2016 - 2014، *الواردات الفلسطین

ي        الملیون دوالر أمر مة  الق  

 المؤشر 2014 2015 2016

ة إجمالي 5,683 5,225 5,364  الواردات الفلسطین

ة حسب الواسطة     إجمالي الواردات الفلسطین

ة بواسطة البر  5,006 4,669 4,726  والطرود البرد

ات الكهراء واألنابیب 677 556 638    **بواسطة ش

 إجمالي الواردات حسب البلد   

 من إسرائیل      3,958 3,045 3,123

ي     581 612 665  من دول االتحاد األورو

ة     274 343 320  من الدول العر

ة     95 115 107  من الدول األمر

اقي دول العالم 775 1,110 1,149  من 

 صافي المیزان التجار  4,739- 4,267- 4,438-

  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 

 . المیاه والتیار الكھربائي الى فلسطین، باإلضافة للمنتجات النفطیة الى قطاع غزة فقط شملت: **
  

  2016 - 2006، *في فلسطینصافي المیزان السلعي السلعیة و الصادراتو الواردات قیمة

  
  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 
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ة ة الفلسطین ة مع إسرائیل *مؤشرات التجارة الخارج  2016 -  2014، الخدم

ي       الملیون دوالر أمر مة    الق
 2016 2015 2014 المؤشر

ةإجمالي الصادرات   161 176 191 الخدم

ة  137 143 150 إجمالي الواردات الخدم

 24 33 41 صافي المیزان الخدمي 

  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 

 
  

ة ة الفلسطین ة مع إسرائیل *مؤشرات التجارة الخارج  2016 -  2010، الخدم

  

  
  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 
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  رخص البناء
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ة الصادرة في فلسطین ة لرخص األبن س   2016، *المؤشرات الرئ
  

  الرع
ع   الرا

  الرع
  الثالث

  الرع
  الثاني

  الرع
 األول

 المؤشر  المجموع

2,592 2,406 2,403 3,232 **عدد الرخص الصادرة 10,633  

1,233.5 1,585.1 1,053.0 1,322.4 5,193.9 
ة المرخصة   مجموع مساحات األبن

)ألف متر مرع(  

4,455 5,153 3,712 4,191 ة  17,511 ن الجدیدةعدد الوحدات الس  

826.3 914.3 688.5 796.8 3,225.9 
ة الجدیدة  ن ألف (مجموع مساحة الوحدات الس

)متر مرع  

830 985 990 1,750 ة القائمة 4,555 ن  عدد الوحدات الس

139.6 176.9 142.3 278.2 737.0 
ة القائمة  ن ألف (مجموع مساحة الوحدات الس

)متر مرع  

  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 
  ال تشمل رخص األسوار** 
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  النقل واالتصاالت
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ة في  س   2016 - 2014، *فلسطینمؤشرات النقل واالتصاالت الرئ

  
 2016 2015 2014  المؤشر

ات المرخصة  **202,270 **175,118 **162,512   عدد المر

ة الواردة  **680,031 **449,330 **439,535  عدد المواد البرد

ة الصادرة  **87,540 **111,754 **137,599  عدد المواد البرد

ین في الهاتف الخلو     3,708,190  3,551,214  3,290,774  عدد المشتر

ة س  432,000 406,442 403,118  عدد خطو الهواتف الرئ

المات  96.7 90.5 -     ***)الملیون ( المعدل الشهر ألعداد الم

  .1967عنوة بعید احتاللھا للضفة الغربیة  في عام  إسرائیلالبیانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتھ * 

 .تشمل قطاع غزةال البیانات  **
 .المعدل الشھري ألعداد المكالمات ال تشمل المكالمات الدولیة ***
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ة والتأمین   المال
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ة والتأمینمؤشرات أهم ال ة ألنشطة المال   2016-2014، *في فلسطین االقتصاد

مة  ي الملیون الق   دوالر أمر

  المؤشرات  2014  2015  2016

ة عدد المؤسسات 45  53 51   العاملة في مجال الوساطة المال

ات صرافي العمالت  471  366  376   عدد المؤسسات العاملة في مجال شر

   العاملینعدد  8,991  07410, 10,715

ضات العاملین  182.7 206.2 217.9   تعو

  اإلنتاج  513.3 672.6 737.6

ط  االستهالك 121.8 206.7 235.4   الوس

مة المضافة  391.5  465.9 502.2   الق

ن الرأسمالي الثابت اإلجمالي  46.1 35.4 55.3   التكو
ة عام * عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب
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  القطاعات االقتصادیة األخرى
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  2016 ،*القطاعات اإلقتصادیة في فلسطینأھم المؤشرات االقتصادیة ألنشطة 

 المؤشرات
  القطاع اإلقتصادي

  التجارة الداخلیة  الخدمات  الصناعة  اإلنشاءات 

 81,193 40,230 19,367  594  عدد المؤسسات

 185,088 153,540  98,776  11,316 العاملینعدد 

 473,522.6 660,371.9  489,128.3   75,787.8 )باأللف دوالر( تعویضات العاملین

 3,944,123.2 2,231,377.1  4,191,767.4  684,600.5 )باأللف دوالر( اإلنتاج

 731,735.7  581,021.5 2,415,100.2  381,525.8 )باأللف دوالر( االستھالك الوسیط

 3,212,387.5 1,650,355.6 1,776,667.2  303,074.7 )باأللف دوالر( القیمة المضافة

 30,060.9  71,068.4  40,046.9   1,713.5 )باأللف دوالر( التكوین الرأسمالي الثابت اإلجمالي

ة عام * عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمته إسرائیل عنوة  انات    .1967الب
  
  

  2016، *القطاعات االقتصادیة في فلسطینأھم المعدالت المستخلصة ألنشطة 

 المؤشرات
  القطاع االقتصادي

  التجارة الداخلیة  الخدمات  الصناعة  اإلنشاءات 

 5,809.5 6,286.1 6,571.7 7,109.6 )ربالدوال( تعویضات العاملینبأجر من  العاملنصیب 

 21,309.4 14,532.9 42,437.1 60,498.5 )ربالدوال( نصیب العامل من اإلنتاج

 48,388.8 21,240.7 56,318.3 64,221.4 )ربالدوال(بأجر من اإلنتاج  نصیب العامل

 17,356.0 10,748.7 17,986.8 26,782.8 )ربالدوال(نصیب العامل من القیمة المضافة 

 39,411.4 15,709.9 23,870.3 28,431.0 )ربالدوال(بأجر من القیمة المضافة  نصیب العامل

 81.4 74.0 42.4 44.3 (%)نسبة القیمة المضافة إلى اإلنتاج 

 14.7 40.0 27.5 25.0 (%)إلى القیمة المضافة تعویضات العاملین نسبة 

 4.1 8.4 5.0 1.9 (%)نسبة االھتالك السنوي إلى اإلنتاج 
 

استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمته * انات  ة عام الب عید احتاللها للضفة الغر   .1967إسرائیل عنوة 
  
  
  
  
  
  
  
  



76 
  

احة   الس
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ةالنشاط الفندقي في    2016 -2014، الضفة الغر

  2016  2015  2014  المؤشر

 125 112 109  عدد الفنادق العاملة

   6,878  6,790 6,691  عدد الغرف

  15,145 15,059 14,857  ةعدد األسرّ 

  448,247 484,394 610,347  عدد النزالء

الي المبیت   1,310,824 1,420,264 1,537,311  عدد ل

ة إشغال الغرف  20.6 22.5 25.2  نس

  
  
الي المبیت للنزالء في  ع النسبي لل ةالتوز ة،  الضفة الغر   2016حسب الجنس

  

   

فلسطین
12.8%

االتحاد األوروبي
31.6%

اسیا
16.4%

دول أوروبیة أخرى
8.5%

الوالیات المتحدة 
وكندا
10.1%

دول أخرى
20.6%
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  الزراعة
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ة   في فلسطین    مؤشرات الزراعة األسر
  

مة  اإلسناد الزمني    المؤشر     الق
ة ا ةالتي لدیها ألسر نس قة منزل   27.4  2015/3/24  حد

ة ا ةالتي لدیها ألسر نس قة منزل   91.9  2014/2013  وتمارس نشا زراعي  حد

ة ا ة ثروة ألسر نس ة التي تقوم بتر ة(حیوان   10.0  2015/03/24  )منزل

قة   203.4  2015/3/24  )2م(معدل مساحة الحد

ستنة المزروعة   2,494,226  2015/03/24  عدد أشجار ال

 
 

  
  24/03/2015المرباة في فلسطین حسب النوع، كما ھو في ) المنزلیة(أعداد الثروة الحیوانیة 

  

  
این مرتفع(*):    الت
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تون في فلسطین،    2016 -2013مؤشرات مختارة لنشاط معاصر الز
ة        مةالمتر  الطن: الكم ي: ، الق   األلف دوالر أمر

 2016 2015 2014 2013  المؤشر

 274 272 265 264  عدد معاصر الزتون العاملة

ة الزتون المدروس  84,147.6 95,142.0 108,379.1 65,829.4  م

ة الزت   20,134.9 21,084.4 24,758.5 17,641.9  المستخلصةم

 1,393 1,353 1,353 1,119  العاملین إجمالي عدد

أجر  1,027 948 985 716  عدد العاملین 

ضات العاملین  919.3 1,077.5 1,024.0 689.4  تعو

مة اإلنتاج  10,810.6 10,282.0 14,001.3 8,599.8  ق

مة المضافة  8,799.4 7,188.3 10,910.9 6,464.0  الق

ط  2,011.2 3,093.6 3,090.5 2,135.8  االستهالك الوس

  
تون المدروس  ة الز تم ة الز م   2016 - 2013، فلسطینالمستخلصة في  و
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  البیئة
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اه الشرب، * األسر في فلسطینعدد  سي لم  2017حسب المحافظة والمصدر الرئ

  المحافظة

سي  اهالمصدر الرئ  الشرب لم

اه  المجموع ة م ش
عامة متصلة 
ن  المس

بئر ارتواز 
)/ محمي(

)محمي(ینبوع 

بئر ارتواز 
)/ غیرمحمي(

غیر (ینبوع 
 )محمي

اه ع  م تجم
 األمطار

 /تنك/صهرج
عرة تجر 
صهرج صغیر

اه  م
زجاجات 
ة  معدن

 غیر مبین **أخر 

 866,329  11,186 10,027 9,122 318,932 9,904 865 494,22012,073  ینفلسط

ة  531,619 11,108 285 7,293 24,573 9,597 522 468,09410,147 الضفة الغر

 65,495 28 29 593 5,821 933 193 3,074 54,824 جنین

 12,411 0 41 122 238 161 3 194 11,652 طوباس

 39,360 2 5 172 13 120 12 449 38,587 طولكرم

 82,235 41 14 262 1,679 1,025 31 646 78,537 نابلس

ة  22,507 2 5 117 29 197 3 145 22,009 قلقیل

 15,677 0 1 90 15 212 0 5 15,354 سلفیت

 70,188 1,339 81 4,433 445 274 41 910  62,665 رام هللا والبیرة 

 10,234 607 10 58 501 1 4 61 8,992 أرحا واألغوار

 32,342 9,031 21 466 123 136 10 79 22,476 *القدس

 45,556 31 11 743 415 277 5 307 43,767 بیت لحم

 135,614 27 67 237 15,294 6,261 220 109,2314,277 الخلیل

 334,710 78 9,742 1,829 294,359 307 343 1,926 26,126 قطاع غزة

 64,012 26 836 352 54,419 33 57 471 7,818 شمال غزة

 113,238 19 563 1,028 99,972 96 152 625 10,783 غزة

 49,202 30 1,915 171 45,474 56 25 89 1,442 دیر البلح 

 66,510 3 5,149 203 56,551 94 83 563 3,864 خانیونس 

 41,748 0 1,279 75 37,943 28 26 178 2,219 رفح

ة عام * عید احتالله للضفة الغر ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل   .1967الب
ة عامة وأ مصادر أخر : أخر **  .تشمل حنف
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 2017، األسرةحسب المحافظة ونوع المرحاض الذ تستخدمه  *المساكن المأهولة في فلسطینعدد 

  المحافظة

 نوع المرحاض الذ تستخدمه األسرة

مرحاض متصل  المجموع
ة مجار عامة  ش

مرحاض متصل 
بحفرة 

 امتصاصیة

مرحاض 
متصل بحفرة 

 صماء

مرحاض 
متصل 

بمصرف 
 توحفم

 غیر مبین **أخرى

 866,329 11,186 593 1,759 94,647 291,000 467,144  فلسطین

ة  531,619 11,108 525 1,424 88,296 248,433 181,833 الضفة الغر

 65,495 28 33 6 13,071 42,006 10,351 جنین

 12,411 0 59 30 3,909 7,427 986 طوباس

 39,360 2 2 46 3,962 16,568 18,780 طولكرم

 82,235 41 37 61 12,447 23,266 46,383 نابلس

 22,507 2 5 3 4,471 5,868 12,158 ةقلقیل

 15,677 0 18 5 3,640 10,005 2,009 سلفیت

 70,188 1,339 108 267 20,008 27,925 20,541 م هللا والبیرة  را

 10,234 607 28 70 1,530 6,547 1,452 أرحا واألغوار

 32,342 9,031 33 299 6,097 7,954 8,928 القدس

 45,556 31 90 426 6,543 17,100 21,366 بیت لحم

 135,614 27 112 211 12,618 83,767 38,879 الخلیل

 334,710 78 68 335 6,351 42,567 285,311 غزةقطاع 

 64,012 26 9 151 580 1,616 61,630 شمال غزة

 113,238 19 14 91 957 1,829 110,328 غزة

 49,202 30 7 45 1,052 3,119 44,949 دیر البلح 

 66,510 3 34 45 2,491 29,683 34,254 ونسخانی 

 41,748 0 4 3 1,271 6,320 34,150 رفح

انات* ة عام  الب عید احتالله للضفة الغر ه عنوة    1967ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل
 .أخر  أنواعتشمل ال یوجد مرحاض في البرة في الحقل أو أ : أخر **

  
   



  

84 
  

ة في فلسطین ة المنشآت االقتصاد اه والمنطقة، * نس  2017حسب وسیلة الحصول على الم

 المنطقة
اه  وسیلة الحصول على الم

اه عامة   ة م اه ش ات م ة  بئر منزلي تن اه معدن م
 وجالونات

 10.1 2.4 16.7 81.0 فلسطین

ة  10.1 3.0 4.6 85.2 الضفة الغر

ة  15.4 5.4 6.4 76.8 شمال الضفة الغر

ة  3.8 2.0 3.8 95.0 وسط الضفة الغر

ة  7.9 1.9 2.7 88.7 جنوب الضفة الغر

 10.2 1.2 41.5 72.3 قطاع غزة

ة عام *:  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوًة  انات    .1967الب
 

  
ة في فلسطین ع النسبي للمنشآت االقتصاد اه العادمة والمنطقة، * التوز ة من الم س قة التخلص الرئ  2017حسب طر

 المنطقة
 طریقة التخلص الرئیسیة من المیاه العادمة

 المجموع
ة صرف صحي ة حفرة صماء ش  أخر  حفرة امتصاص

 100 6.3 17.7 6.7  69.3 فلسطین

ة  100 3.8 25.0 9.6 61.6 الضفة الغر

ة  100 5.8 27.6 9.5 57.1 شمال الضفة الغر

ة  100 2.4 16.9 6.7 74.0 وسط الضفة الغر

ة جنوب  100 2.0 28.2 12.4 57.4 الضفة الغر

 100 11.5 2.7 0.7 85.1 قطاع غزة

ة عام *:  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوًة  انات   .1967الب
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ة في فلسطین ع النسبي للمنشآت االقتصاد التخلص* التوز ة  حسب الجهة التي تقوم  ات الصل من النفا
  2017والمنطقة، 

 المنطقة
ة ات الصل التخلص من النفا  الجهة التي تقوم 

 المجموع
ة المنشأة نفسها الة الغوث متعهد خاص هیئة محل  أخر  و

 100 0.4 4.8 0.3 82.5 12.0 فلسطین

ة  100 0.5 1.5 0.4 85.2 12.4 الضفة الغر

ة  100 0.0 0.4 0.4 95.3 3.9 شمال الضفة الغر

ة  100 1.8 2.6 0.0 79.9 15.7 وسط الضفة الغر

ة  100 0.0 2.0 0.8 75.1 22.1 جنوب الضفة الغر

 100 0.3 11.7 0.2 77.0 10.8 قطاع غزة

ة عام *:  عید احتاللها للضفة الغر استثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذ ضمته إسرائیل عنوًة  انات   .1967الب

 

    2016حسب موقع المحطة، الضفة الغربیة في ) ملم( المطر السنوي كمیة
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اه في    2015-2013، فلسطینمؤشرات مختارة إلحصاءات الم

ة       السنة/3مملیون الالكم
  المؤشر  2013  2014  2015
ا  365.7  342.7 365.3 اه المتاحة سنو ة الم   م
ة الضخ   262.9  246.3 250.5 ةم ار  السنو ةمن اآل    الجوف
ع     39.5  28.2 40.7 اه الیناب ة التدف السنو لم   م
اه   63.3  63.5 70.2 ة الم ة  المشتراةم اه اإلسرائیل ة الم روت"من شر   لالستخدام المنزلي/ "م

اه المزودة للقطاع المنزلي   100.9  102.8  119.6 ة الم ةم   في الضفة الغر

  
ا في فلسطین،  اه المتاحة سنو ة الم  2015-2008م

  
 
 

ة األسر في فلسطین  2017التي یتوفر لدیها سخان شمسي حسب المنطقة،  *نس

  
ة عام * عید احتالله للضفة الغر ه عنوة  انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل   1967الب
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ة الطاقة  ة المستوردة في فلسطین حسب المنطقة والمصدر م ائ   2016، )ساعة/میجاواط(الكهر

 المنطقة
 المصدر

 المجموع
ة ة الكهراء اإلسرائیل  األردن مصر شر

115,92142,4675,473,308 5,314,920 فلسطین

ة 42,4674,449,188- 4,406,721 الضفة الغر

1,024,120-115,921 908,199 قطاع غزة

  
ة حسب المحافظة،  ن في الضفة الغر   2016عدد المستعمرات وعدد المستعمر

ن عدد المستعمرات المحافظة  عدد المستعمر

ة  636,452 150 الضفة الغر

 2,861 5 جنین

اس  2,156 7 طو

 3,326 3  طولكرم

 17,741 12 نابلس

ة  37,769 8 قلقیل

 41,143 13 سلفیت

 125,061 26 والبیرةرام هللا 

 6,479 17 أرحا واألغوار 

 302,188 26 القدس

 J1 16 222,325منطقة 

 J2 10 79,863منطقة 

 78,365 13 بیت لحم

 19,363 20 الخلیل
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ة ن   الظروف الس
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ع النسبي لألسر في  ن فلسطینالتوز ثافة الس 2017 -2015، )غرفة/فرد( حسب   
  

ن   2017  2016  2015  )غرفة/فرد( ثافة الس

 20.5 15.6 12.5  1اقل من   

1.00-1.99  46.0 47.7 
50.9 

 

2.00-2.99  28.3 26.0 21.2 

3.00+  13.2 10.7 7.4 

 100 100 100  المجموع

ن        ثافة الس  1.4 1.6 1.7  متوسط 

  

  
ن،  ع النسبي لألسر في فلسطین حسب نوع المس   2017التوز

  

  
 ).غرفة مستقلة، خیمة، براكیة(اخرى تشمل * 
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اني والمساكن   الم
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اني  2017المحافظة ونوع المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطین عدد الم

  المحافظة 
 نوع المبنى

ال  منشأة عمارة دار ف
مبنى تحت 
 التشیید

 المجموع غیر مبین *أخر 

 627,383 1,613 387,571150,36543,37526,3384,775 13,346 فلسطین

ة  441,280 1,295 276,35894,94931,52022,1203,385 11,653 الضفة الغر

 59,284 295 42,6728,2564,4302,48773 1,071 جنین

اس  11,131 42 7,8471,664677342342 217  طو

 32,253 16 21,8345,8372,3891,59611 570 طولكرم

 57,083 180 34,34913,5114,2963,194185 1,368 نابلس

ة  17,553 61 11,0543,5861,54883779 388  قلقیل

 15,488 49 10,8521,8021,23483135 685 سلفیت

 52,021 172 28,71312,8334,0282,947379 2,949 رام هللا والبیرة

 11,317 97 8,005832736636366 645 أرحا واألغوار

 40,745 139 19,16717,4691,6616331,037 639 القدس

 33,915 75 18,6619,8492,4882,168150 524 بیت لحم

 110,490 169 73,20419,3108,0336,449728 2,597 الخلیل

 186,103 318 111,21355,41611,8554,2181,390 1,693 قطاع غزة

 33,290 47 18,70210,9192,073723470 356 شمال غزة

 47,762 87 20,69721,7503,608998220 402 غزة

 30,840 50 20,8517,2581,819447173 242 دیر البلح

 45,962 97 31,4459,4702,8491,295314 492 خانیونس

 28,249 37 19,5186,0191,506755213 201 رفح

مة *  اني االخر تشمل الخ س والم ة والكرفان والبر   .والبراك
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تملة اني الم   2017المحافظة واستخدام المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطین عدد الم

 المحافظة 
 استخدام المبنى

  المجموع
ن فقط  ن والعمل  للس  غیر مبینتحت التشطیب مهجور خالي مغل للعمل فقطللس

 601,045 284 41,14822,90910,92910,10919,833 438,70657,127  فلسطین

ة  419,160 284 29,39516,8687,3878,69616,271 304,59835,661 الضفة الغر

 56,797 - 4,2051,8451,1589973,332 41,2514,009  جنین

اس   10,789 - 607455135142567 8,097786 طو

 30,657 - 2,2371,2405997711,361 21,6902,759 طولكرم

 53,889 - 4,0531,9748021,8691,853 37,6315,707 نابلس

ة  16,716 - 1,482461177256539 12,1391,662 قلقیل

 14,657 - 1,212523356247622 10,5591,138 سلفیت

 49,074 - 3,8943,0136687181,632 34,8934,256 رام هللا والبیرة

 10,681 - 7011,367180223624 7,200386 واألغوارأرحا 

 40,112 284 1,5471,196521679846 31,5533,486 القدس

 31,747 - 2,331783574803986 22,8523,418 بیت لحم

 104,041 - 7,1264,0112,2171,9913,909 76,7338,054 الخلیل

 181,885 - 11,7536,0413,5421,4133,562 134,10821,466 قطاع غزة

 32,567 - 2,050493571112535 24,6114,195 شمال غزة

 46,764 - 3,619818745560528 32,2798,215 غزة

 30,393 - 1,7691,121674161662 23,0822,924 دیر البلح

 44,667 - 2,8092,6657903591,347 33,2683,429  خانیونس

 27,494 - 1,506944762221490 20,8682,703  رفح
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  2017المحافظة واستخدام المسكن، المنطقة، حسب  *في فلسطین عدد المساكن

 المحافظة 
ن  استخدام المس

  المجموع
ن فقط ن والعمل للس ة مغلقة للعمل فقط للس تحت التشطیب مهجورة خال

 1,129,264 87,776 6,87276,10969,00014,203 873,4801,824 فلسطین

ة  726,143 64,992 3,92755,52246,14912,174 541,9371,442 الضفة الغر

 85,431 8,691 1744,6054,2381,204 66,162357 جنین

اس  15,977 1,695 591,130439157 12,45839  طو

 51,489 4,948 2113,0232,660956 39,549142 طولكرم

 109,322 8,557 3757,9975,7162,534 83,999144  نابلس

ة  28,632 2,475 371,4571,378303 22,90082 قلقیل

 20,019 1,835 79937976305 15,80186 سلفیت

 108,699 10,226 53612,97010,1161,048 73,641162 رام هللا والبیرة

 14,499 1,405 112,015851242 9,92748 أرحا واألغوار

 63,290 7,569 1,7339,9426,1511,279 36,57442 *القدس

 61,599 5,218 3363,2975,6891,454 45,474131 بیت لحم

 167,186 12,373 3768,1497,9352,692 135,452209 الخلیل

 403,121 22,784 2,94520,58722,8512,029 331,543382 قطاع غزة

 73,928 4,233 2621,8953,865200 63,39380 شمال غزة

 138,070 7,027 1,6606,68910,016932 111,66680 غزة

 58,812 3,825 2302,8992,854187 48,75562 دیر البلح

 82,105 5,306 4946,7142,882433 66,168108 خانیونس

 50,206 2,393 2992,3903,234277 41,56152 رفح

انات ال تشمل * عید احتاللهالب ه عنوة  ة عام  ذلك الجزء من محافظة القدس والذ ضمه االحتالل اإلسرائیلي إل  .1967للضفة الغر
 


