
 
 2007/2008  للعام الزراعي اإلحصاءات الزراعيةاإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول

 
  ألف دونم المساحة المزروعة في األراضي الفلسطينية1,854 •

 2007/2008، مليون دوالر إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي 876.2 •
 

ــسطيني تقريــ   ــصاء الفل ــزي لإلح ــاز المرك ــدر الجه ــصائياً  اًرأص ــزراعية إح ــصاءات ال ــول اإلح               ح

وقد أظهرت  .   وذلك ضمن سلسلة إصدارات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني        ،2007/2008للعـام الزراعـي     

  والتي بلغت  2007/2008ارتفاعا في المساحة المزروعة في األراضي الفلسطينية في العام الزراعي            نـتائج التقرير  

   .2006/2007 ألف دونم في العام الزراعي 1,835 ألف دونم مقارنة مع 1,854
 

إلى أن المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة شكلت النسبة األكبر من مجموع مساحات    التقرير   نـتائج    كمـا وأشـارت   

روعة بالمحاصيل   المساحات المز  ة نسب فيما بلغت ،  %63.2والتي بلغت     في األراضي الفلسطينية   األراضي المزروعة 

فقط من % 8.7 هذا وقد بلغت نسبة األراضي المروية في الضفة الغربية  ،%10.1 والخـضراوات % 26.7 الحقلـية 

نسبة األراضي المروية من مجموع األراضي      % 72.0مجمـوع المـساحة المزروعة في الضفة الغربية مقارنةً بـ           

 .المزروعة في قطاع غزة
 

              خالل العام   رأساً 32,986بلغ إجمالي عدد األبقار في األراضي الفلسطينية         أمـا مـن حـيث أعـداد الماشـية فقد          

 2006/2007 والذي يظهر انخفاضا عن العام الزراعي         مـن مختلف السالالت واألعمار     2007/2008الزراعـي   

 من السالالت البلدية    أساً ر 688,899كما بلغ إجمالي عدد األغنام        . رأساً 34,255والـذي بلغـت فيه أعداد األبقار        

أما بالنسبة ألعداد الماعز فقد .  2006/2007رأساً للعام الزراعي  744,764 و2007/2008 للعام الزراعيوالمهجنة

  .2006/2007رأساً للعام الزراعي  343,565 و2007/2008  للعام الزراعي)بلدي ومهجن(رأساً  322,082بلـغ  

وإجمالي عدد ألف طير  27,682 الي عدد الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية  إجموفـيما يتعلق بالدواجن فقد بلغ     

  . ألف طير 2,695 الدجاج البياض 
 

حيث بلغت               2007/2008 للعام الزراعي     إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي     وقـد أظهرت البيانات ارتفاعا في     

وبلغت القيمة    . مليون دوالر أمريكي خالل العام الزراعي السابق       496 بـ    مليون دوالر أمريكي مقارنةً    876حوالي  

 مليون  187 مليون دوالر في الضفة الغربية و      462 مليون دوالر أمريكي بواقع      649المـضافة لإلنتاج النباتي حوالي    

 يون دوالر أمريكي،   مل 227أما بالنسبة لإلنتاج الحيوانـي فقد بلغت القيمة المضافة حوالي           دوالر فـي قطـاع غزة،     

% 39.1لإلنتاج النباتي   % 60.9بواقع  دوالر أمريكي     مليون 1,367  حوالي إجمالـي قـيمة اإلنتاج الزراعي     وبلـغ   

 منها   أمريكي مليون دوالر 490  حواليبلـغ إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي فـيما    ،لإلنـتاج الحيوانـي   

 .لحيوانيلإلنتاج ا% 62.8لإلنتاج النباتي و% 37.2
 
 



 2007/2008 - 2003/2004 الزراعي في األراضي الفلسطينية للقطاعالتغيرات األساسية 
 

 المتغير 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008
1,853,951 1,834,851 1,826,096 1,833,350 1,823,670   الكليةالمزروعة المساحة

1,172,387 1,164,562 1,136,693 1,147,525 1,152,692   الفاكهةأشجار مساحة

185,770 187,344 192,961 179,139 179,468  *الخضراوات مساحة
  الحقليةالمحاصيل مساحة 491,178 506,686 496,006 482,494 495,388

406 451 436 334 332  مساحة أزهار القطف

 األبقار أعداد 32,395 33,746 36,284 34,255 32,986
 األغنام أعداد 811,864 803,165 793,874 744,764 688,899

 الماعز أعداد 398,821 371,198 387,123 343,565 322,082
  النباتياإلنتاج قيمة 541,357 494,786 600,554 709,923 831,893

  الحيوانياإلنتاج قيمة 398,722 437,529 464,054 403,918 534,683

  اإلنتاج الزراعيقيمة إجمالي 940,079 932,315 1,064,608 1,113,841 1,366,576
490.395 617,636 507,663 524,444 385,237   اإلنتاج الزراعيمستلزمات تكاليف

  للقطاع الزراعيالمضافة القيمة 554,842 407,871 556,945 496,205 876,181
 المساحة بالدونم، والقيمة باأللف دوالر أمريكي 
 ت ال تشمل أزهار القطفمساحة الخضراوا*:   

 


