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ممارسات لا ليلد يدة فدمحلالمعيارية ات ءاار جاإل بسدة حالماإعداد هذه  تم
  3112لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية، 

 

 
 
 
 

 2111 ،آذار، هـ1414، ربيع الثاني  ©
 ظةيع الحقوق محفو جم

 
 :التاليك ى هذه المطبوعةإليرجى اإلشارة  س،ي حالة االقتباف
 
       .      2112م في أرقا سطينفل .3102، حصاء الفلسطينيإلجهاز المركزي لال
 فلسطين  –م اهلل را
 : ه إلىوجيع المراسالت تجم

 حصاء الفلسطينيإلجهاز المركزي لال
 فلسطين –، رام اهلل 0261. ب.ص

 
  (082/081) 2 2072811:  فتها
  (  082/081) 2 2072811:  سكاف

  1711111111: الرقم المجاني
   diwan@pcbs.gov.ps: يد إلكترونيبر 

http //:www.pcbs.gov.ps حة إلكترونيةصف: 1011:الرقم المرجعي   
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 ارطة فلسطينخ 
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 اء الفلسطينيلإلحص جهاز المركزيالرسالة 
 

المتسقة، الموضوعية، ذات الجودة العالية وفي الوقت  إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية"
المناسب، لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين على المستوى الوطني والدولي 

 "في إطار من الشفافية وبطريقة مناسبة باالعتماد على أفضل الممارسات اإلحصائية
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 :في الجداول توضيح للرموز

 
  يوجدال=   (-)
 وحدة فصنلقيمة أقل من ا=   (1)

 ةمتوفر  ريغ لبياناتا=   )..(
 

 :حظةمال
ر ذكي لما م ،(ةز غطاع وق س،القد هايف ابم ربيةالغ ةالضف) فلسطينغطي ت ه النشرةهذي ف بيانات الواردةال .1

 .خالف ذلك
د استمذي لاني و سطيلفء الاحصلإل كزير مال ازلجهما اه اسيينسأ شرة الى مصدرينلنستندت بيانات اا .2

م ت ات التينلبياا ختلفة، اما المصدر الثاني فقد اعتمد علىملا ةيناديملا تبياناته من المسوح والتعدادا
 صالتالصادر يمكن امذه اله ليصافبت يننيمعللو  ،ةالعام ؤسساتلمرية لدااال تالجسلا قها منااشتق
 .وان الوارد سابقا  نالع ز علىهاجال رمق يمهور فجات المدخ مسقب

 .العام التالين هر حزيران مش في يعام وينته لكمن في شهر آب  أديب: عام الدراسيلا .1
 . م التاليالعاي أيلول من ي فهتكل عام وين من لو في تشرين أ بدأي: عام الزراعيلا .4
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 ائمة المحتوياتق
 

 صفحةال عموضو ال
 7 مؤشرات مختارة حسب المنطقة

 0 كانالس

 11 عمللا

 21 شةيعلما يريمعا

 25 لتعليما

 31 ثقافةلا

 33 مجتمع المعلومات

 36 صحةلا

 18 لمنشآتا

 40 ةوميلقحسابات الا

 43 كلهتسالم عارألسة يرقام القياسالا

 44 المرصودة ةتجارة الخارجيلا

 48 رخص البناء

 47 تنقل واالتصااللا

 51 المالية والتامين

 52 سياحةال

 51 اعةلزر ا

 58 بيئةلا

 11 روف السكنيةالظ
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 المنطقةب شرات مختارة حسمؤ 

 غزةع اطق ةبير لغضفة اال فلسطين مؤشرال
 1,672,865 2,684,066 4,356,931 2112عدد السكان المقدر نهاية عام 

 849,577 1,363,315 2,212,892 ذكور

 823,288 1,320,751 2,144,039 اناث

 365 5,655 6,020 (2كم)ة مساحة اإلجماليال

 4,583 475 724  2112نهاية عام  (2مك/ در ف)ة كانيالكثافة الس

 41.8 17.1 6103 2112 امة نهاية عنس 15 نم لقأ نالسكا نسبة

 1.1 5.1 602 2112 رةألسا حجمط متوس

 11.1 10.1 3201  2112أكثر ف سنة 15دل البطالة مع

 11.5 27.2 2000 2112/2111ة األساسية حلل شعبة في المر لكدل عدد الطلبة مع

 15.1 21.5 3103 2112/2111وية ناثلاة حلل شعبة في المر لكدل عدد الطلبة مع

 51.8 54.7 6201  2111 الحاسوب نو مدتخيس ر الذينكثفأ تاو سن 11د رابة األفنس

 1.4 1.2 002 2111 انمن السك 1111لكل  تافيتشسلماي سرةة فاأل

2112( أمريكي رالن دو ليو لماب) اليجملي اإلحمللناتج اا  6,797.3 5,030.5 1,766.8 

2112( ريكيألمر االدوالب)لي جمالي اإلحملتج اانالمن  در لفيب اصن  1,679.3 2,093.3 1,074.5 

2111( بالمليون دوالر امريكي) المرصودة صادراتال قيمة  131 811 4 

 110 10012 62330 2111  (بالمليون دوالر امريكي) المرصودةواردات ال قيمة

 130,300 252,400 382,700   2111 عدد خطوط الهاتف الثابت

 1.7 1.5 002 (فرد لكل غرفة) 2111 نالسكافة ط كثمتوس
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 انلسكا
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 3103 ،نهاية عام دولة االقامة بسح ملعالاي ف ردقملا نيينيطسلفلا نعدد السكا
 ةسبنلا عددلا دولةال

 37.7 4,356,931 فلسطين

 12.1 101070111 يلائر اس

 44.5 501420111 دول العربية ال

 5.8 1550451 دول االجنبية ال

 011 11,552,716 مجموعال
 

فلسطيني، يتوزعون حسب  مليون 11.1حوالي  فـي العالم 2112بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في نهاية عام 
، في العالم نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 18.8أي ما نسبته  فلسطينفـي  مليون 4.4مكان اإلقامة بواقع 

 5.1في الدول العربية  نالفلسطينييبلغ عدد ، و %12.1أي بنسبة  في إسرائيل مليون فلسطيني 1.4حوالي و 
ألفا  أي ما  155 حواليفي الدول األجنبية  نفي حين بلغ عدد الفلسطينيي، %44.5بنسبة  مليون فلسطيني أي

 .في العالم نمن إجمالي عدد الفلسطينيي% 5.8نسبته 
 

 3103، عامنهاية ال نسلجمنطقة واالسب ح فلسطيني ف ن المقدراكسلا عدد

 نسيلجنا كال ةطقمنال
 الجنس

 اثنا ورذك
 2,144,039 2,212,892 4,356,931 فلسطين

 1,320,751 1,363,315 2,684,066 الغربية فةضال

 823,288 849,577 1,672,865 اع غزةقط

 
بناء على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والتي بنيت باالعتماد على نتائج التعداد 

حوالي  فلسطينفي  2112عام  نهاية، فقد بلغ عدد السكان المقدر 2118العام للسكان والمساكن والمنشآت 
في حين بلغ عدد سكان الضفة الغربية .  مليون أنثى 2.2حوالي مليون ذكر و  2.2مليون نسمة، منهم  4.4

بينما قدر عدد سكان قطاع غزة .  مليون أنثى 1.1مليون ذكر و 1.4مليون نسمة، منهم  2.8المقدر حوالي 
 .  ألف أنثى 721ألف ذكر و 751مليون نسمة، منهم  1.8لنفس العام بحوالي 
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 2102المحافظة والجنس، حسب  في الضفة الغربيةة المسجل والوفيات المسجلون احياءالمواليد عدد 
 الجنس

 كال الجنسين
 روذك ثاان المحافظة 

 مواليد وفيات مواليد وفيات مواليد وفيات

 الضفة الغربية 64,895 6,351 33,107 3,413 31,788 2,938

 جنين 7,338 882 3,654 490 3,684 392

 طوباس 1,200 137 593 77 607 60

 طولكرم 4,349 617 2,244 301 2,105 316

 نابلس 9,504 1,098 4,842 565 4,662 533

 قلقيلية 3,004 299 1,523 164 1,481 135

 سلفيت 1,817 229 946 108 871 121

 رام هللا والبيرة   7,287 767 3,714 411 3,573 356

 أريحا واألغوار 2,181 156 1,109 83 1,072 73

 *القدس 3,039 251 1,513 143 1,526 108

 بيت لحم 5,368 564 2,797 309 2,571 255

 الخليل 19,808 1,351 10,172 762 9,636 589

 .البيانات ال تشمل حملة هوية القدس* 

 

مولود  33,107منهم  .مولودا   64,895 في الضفة الغربية 2112في العام المسجلين  حياءابلغ عدد المواليد 
حالة وفاة،  6,351لنفس العام في الضفة الغربية  ةبلغ عدد الوفيات المسجلبينما . مولود انثى 31,788ذكر، و
 .إناث 2,938ذكور، و 3,413منهم 

. 
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 2102في الضفة الغربية حسب شهر الوالدة والجنس،  ةوالوفيات المسجل المسجلون عدد المواليد احياء
 الجنس

 كال الجنسين
 روذك ثاان  الشهر

 مواليد وفيات مواليد وفيات مواليد وفيات

 الضفة الغربية 64,895 6,351 33,107 3,413 31,788 2,938

 كانون ثاني 5,721 642 2,924 349 2,797 293

 شباط 5,328 640 2,723 326 2,605 314

 
 آذار 5,476 565 2,863 291 2,613 274

 
 نيسان 5,473 501 2,800 258 2,673 243

 
 أيار 5,369 459 2,684 255 2,685 204

 
 حزيران 5,336 481 2,682 252 2,654 229

 
 تموز 5,920 512 2,971 277 2,949 235

 
 آب 5,997 533 3,033 306 2,964 227

 
 أيلول 5,551 491 2,844 287 2,707 204

 
 تشرين أول 5,136 462 2,657 243 2,479 219

 تشرين ثاني 4,735 508 2,446 268 2,289 240

 كانون أول 4,853 557 2,480 301 2,373 256
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 (2102العام نهاية )، فلسطينالهرم السكاني في 

 
 

 نياكسال مر لهادة عاتتسع قث حي ،يتفع مجتم فلسطين يف ميقملا نيطيسالفل عممجتال أن السكاني مهر يبين ال
 وهي ،2112نهاية العام  %41.2 نيشكلو  نيوالذعمر لن ام ون الخامسة عشرةد نالسار غد صافر ألابثلة متالم
 .ىر ألخا ةمريعلت اائالفب ةارنمق عةرتفسبة من
 

ا مر مبكأ كلتيا  بشف ةغز قطاع  يف يممقلا يينطلسفلا معجتوبالمقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر الم
في قطاع  2112 عامنهاية ال نةس( 14-1) ـةريعمال ةئفلافي  السكان، حيث شكل ةربيغلاي الضفة ليه فعهو 
   .من مجمل السكان في الضفة الغربية% 17.1من مجمل السكان في قطاع غزة، في المقابل % 41.8غزة 
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 3103 -3101المنطقة،  بحس فلسطينفي  م األسرةجط حسو مت
 3103 3100 2010 المنطقة

 602 605 5.8 فلسطين

 5.1 5.1 5.5 ضفة الغربيةال

 1.1 1.4 1.4 غزة عاقط
 

 2111عن عام  فلسطينفي  2112جم األسرة في العام ح سطتو هناك انخفاض في م أنى إلتشير البيانات 
، اما على مستوى المنطقة فقد انخفض 2111فردا  عام  5.7مقارنة مع  2112فردا  في عام  5.1حيث بلغ 

وفي الضفة  ،2111فردا  عام  1.4بالمقارنة مع  2112فردا  عام  1.1متوسط حجم األسرة في قطاع غزة الى 
 . 2111عام  فردا   5.1مقارنة مع  2112فردا  عام  5.1 انخفض الىالغربية 

 
 3101 ،حسب نوع األسرة والمنطقة فلسطينبي لألسر في النسزيع التو 

 

 رةاألسنوع  فلسطين يةبر لغاة الضف غزة قطاع

 أسرة من شخص واحد 3.6 4.2 2.2

ةأسرة نووي 82.1 82.2 81.8  

 أسرة ممتدة 14.2 13.4 16.0

مركبةأسرة  0.1 0.2 0.0  

 المجموع 100 100 100

 
مل مجن م% 82.1ل كشتث ية حير نوو سأ هي فلسطين في راألس أن معظم لىاإ 2111ير بيانات عام تش
.  ةز غ عاي قطف %81.8 ابلقم% 82.2ة يو و لناسر األ لكشت ةغربيلاالضفة  ىستو ى ملوع.  فلسطين يف رسألا

خص ش من ةنو كالمر سة األسبنت بلغ كما.  2111 ماعلذلك و % 14.2كل فتش فلسطينفي ة دلممتا رسألاأما 
 %.1.1م لعاا فسلن فلسطين يف داحو 
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 ي ئس فناكالو  يةلشرعا مكاالمحي ف لةجالمس القلطاات عقو وو ج زواال عقود
 3100 ة،فظالمحاب حس فلسطين

 حافظةملا عقود الزواج قلطال ا تاعو وق

 فلسطين 36,284 6,155
 بيةر غلضفة اال 312026 222,3

 جنين 2,792 423

 طوباس 517 61

 طولكرم 1,585 283

 نابلس 2,803 558

 قلقيلية 909 141

 سلفيت 770 102

 رام اهلل والبيرة 1,957 492

 أريحا واألغوار 316 89

 القدس 1,397 445

 بيت لحم 1,097 140

 الخليل 6,022 658

 ةاع غز قط ,02200 32122
  ةال غز شم 2,982 548
  ةغز  6,115 983
  حلبلا ريد 2,149 397
 ونسخاني 3,077 506
  حرف 1,796 329
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 العمل
  3103 حسب العالقة بقوة العمل والمنطقة، فلسطينسنة فأكثر في  06التوزيع النسبي للسكان 

 (حسب معايير منظمة العمل الدولية)
 

 العالقة بقوة العمل فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة

 (ساعة فأكثر خالل االسبوع 15يعملون بشكل طبيعي )عمالة تامة  30.6 33.6 25.2
 (يعملون اقل من الوضع الطبيعي)عمالة محدودة ظاهرة  1.9 2.0 1.9
 (يعملون بظروف عمل سيئة)ظاهرة عمالة محدودة غير  1.0 1.3 0.7

 ال يعملون مطلقا ويبحثون عن العمل  10.0 8.6 12.4
 ال يعملون مطلقا وال يبحثون عن عمل بسبب اليأس من الحصول عليه 2.2 2.4 1.9
 كبار في السن/ مرضى -ال يعملون 7.1 7.4 6.7

 اعمال منزلية/ ربات بيوت -ال يعملون 27.3 26.4 28.9
 طالب ومتدربون -ال يعملون 19.9 18.3 22.3
 المجموع 011 011 011

       
 3103 -,311 حسب أهم سمات القوى العاملة والمنطقة، فلسطينسنة فأكثر في  06األفراد 

 (حسب معايير منظمة العمل الدولية) 
 

 سمات القوى العاملة والمنطقة ,311 3101 3100 3103
 فلسطين    

 نسبة المشاركة في القوى العاملة 6002 41.1 6201 6202
 نسبة البطالة 3606 23.7 ,310 3201

 الضفة الغربية    
 نسبة المشاركة في القوى العاملة 41.7 43.7 45.5 45.5
 نسبة البطالة 18.7 17.2 17.3 10.1
 قطاع غزة    

 نسبة المشاركة في القوى العاملة 18.1 36.4 17.4 41.2
 نسبة البطالة 17.1 37.8 28.7 11.1
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، حيث بلغت 2111مقارنة مع العام  2112نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين في العام  ارتفعت
معدل البطالة في فلسطين من  ارتفع.  2111في العام % 41.1مقارنة مع  2112في العام  %41.1النسبة 
 2111في العام % 18.1 منفي الضفة الغربية  ارتفع، حيث 2112عام  %21.1إلى  2111عام % 21.0
 . خالل نفس الفترة %11.1إلى % 27.8في قطاع غزة من  كما ارتفع، 2112في العام  %10.1إلى 

 

 3103المنطقة، و اهم سمات القوى العاملة حسب  فلسطينسنة فأكثر في  06التوزيع النسبي لألفراد 

القوى خارج  المجموع العمالة البطالة المجموع
 العاملة

داخل القوى 
 العاملة

 المنطقة

 (ILO)حسب معايير منظمة العمل الدولية 
 فلسطين 6202 6206 011 1101 3201 011
 الضفة الغربية 45.5 54.5 011 71.1 10.1 011
 قطاع غزة 41.2 50.7 011 10.1 11.1 011

 حسب التعريف الموسع
 فلسطين 6605 6603 011 1202 3201 011
 الضفة الغربية 48.0 52.1 011 88.1 21.1 011
 قطاع غزة 42.1 58.0 011 15.0 14.1 011

 

  (:حسب معايير منظمة العمل الدولية)البطالة 
ولم يعملوا أبدا  خالل فترة اإلسناد في  (سنة فأكثر 15) تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

أي نوع من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بإحدى الطرق مثل مطالعة 
 .الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق

 
 (:التعريف الموسع)البطالة 

عدد العاطلين عن العمل في التعريف الموسع بإضافة األفراد خارج القوى العاملة بسبب اليأس لقد تم احتساب 
 .من البحث عن عمل الى العاطلين عن العمل حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية
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معدل البطالة من بين المشاركين في القوى العاملة حسب عدد السنوات الدراسية والجنس في 
 (حسب معايير منظمة العمل الدولية) 3103 -3101فلسطين، 

 الجنس وعدد السنوات الدراسية 3101 3100 3103

 ذكور   
18.2 20.6 24.3 1 

23.3 22.2 28.6 1-1 

23.1 21.5 26.2 8-0 

21.1 10.8 24.0 11-12 

16.3 14.7 15.7 11+ 

 المجموع 23.1 0,03 20.5
 إناث   

1.6 2.5 1.5 1 

3.2 2.0 5.1 1-1 

7.2 7.1 7.8 8-0 

16.5 14.5 13.6 11-12 

44.6 17.7 36.3 11+ 

 المجموع 26.8 3506 32.9
 كال الجنسين   

9.4 11.0 13.8 1 

20.6 10.8 25.7 1-1 

21.8 21.5 24.8 8-0 

20.6 10.2 23.2 11-12 

27.0 21.8 23.1 11+ 

 المجموع 23.7 ,310 23.0
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 في فلسطين حسب سنة فأكثر  06 المشاركين في القوى العاملةمعدل البطالة من بين 
 3103العمرية،  الفئات

 
 

-25يليها الفئة العمرية  %17.7سنة بنسبة  24-15تركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية 
 .2112في العام  %24.7سنة بنسبة  14
 

 3103 -,311 حسب النشاط االقتصادي، فلسطينسنة فأكثر في  06التوزيع النسبي للعاملين 

 

% 19.6يعملون في قطاع الخدمات والفروع األخرى مقابل %( 36.2)أكثر من ثلث العاملين في فلسطين 
قطاع البناء والتشييد  في والفنادق، في حين بلغت نسبة العاملينيعملون في قطاع التجارة وأنشطة المطاعم 

 .  2112في العام  14.4%

38.8 

24.8 

12.2 13.3 
9.2 
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 الفئات العمرية
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 النشاط االقتصادي ,311 3101 3100 3103

 الزراعة والحراجة  والصيد 11.7 11.8 11.9 11.4
 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية 12.1 11.4 11.8 11.9
 البناء والتشييد 11.8 13.2 13.9 14.4
 والفنادقالتجارة والمطاعم  10.1 19.3 20.3 19.6
 النقل والتخزين واالتصاالت 5.8 6.0 6.1 6.5

 الخدمات والفروع األخرى 10.1 38.3 36.0 36.2
 المجموع  011 011 011 011
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 3103 -,311سنة فأكثر في فلسطين حسب مكان العمل،  06لعاملين ل النسبي توزيعال

 
 

في قطاع  %20.0في الضفة الغربية، و %11.4بواقع  2112حسب مكان العمل في العام  توزع العاملون
 .في إسرائيل والمستوطنات %0.8مقابل  غزة،
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 اسرائيل والمستوطنات قطاع غزة الضفة  الغربية
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 معايير المعيشة
 

 فلسطينمتوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في 
  3100، 3101 حسب مجموعات السلع والخدمات والمنطقة، 

 مجموع السلع والخدمات
 قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين

2010 2111 2010 2111 2010 2111 
 297.8 290.1 361.6 339.2 339.7 322.4 اإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

 302.4 293.4 376.5 353.0 351.0 332.7 االستهالك الكلي من الطعام 

 348.2 327.4 608.3 574.8 519.0 490.3 اإلنفاق النقدي على غير الطعام

 454.2 425.6 729.2 692.7 634.8 601.5 االستهالك الكلي من غير الطعام 

 756.6 719.0 1105.7 1,045.7 985.8 934.1 االستهالك الكلي

 729.3 680.7 1058.4 993.8 945.4 886.9  *اإلنفاق النقدي الكلي

المجموعات التالية +اإلنفاق النقدي على غير الطعام  +اإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام= اإلنفاق النقدي الكلي*
 (.نفقات غير استهالكية+ضرائب+التحويالت النقدية المدفوعة)
 

حسب مجموعات السلع والخدمات  فلسطينالتوزيع النسبي الستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في 
 2011، 2010والمنطقة، 

الغربيةالضفة  فلسطين مجموع السلع والخدمات  قطاع غزة 
2111 2111 2111 2111 2111 2111 

 10.4 40.8 12.8 33.8 2606 35.6 االستهالك الكلي من الطعام  
 11.1 59.2 18.1 66.2 2606 64.4 االستهالك الكلي من غير الطعام 

 011 011 011 011 011 011 االستهالك الكلي 

 
منه في قطاع غزة، حيث أن نسبة االستهالك  أفضلمستوى المعيشة في الضفة الغربية إن يتضح من الجدول، 

، 2111للعام % 41.7، بينما بلغت في قطاع غزة %11.7الكلي من الطعام لألفراد في الضفة الغربية بلغت 
بينما في  ،%12.8االستهالك الكلي من الطعام لألفراد في الضفة الغربية بلغت نسبة  2111بينما في عام 
 %.10.4قطاع غزة بلغ 
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 فلسطيننسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر في 

 3100، 3101حسب المنطقة،  

 المنطقة
 نسب الفقر

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر الفقر

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 

 ,030 0600 300  306 201  206 3605 3601 فلسطين

 8.7  7.7 1.4  1.4 1.0  4.1 18.7 17.1 غربيةالضفة ال

 21.1 21.1 1.2  1.0 0.1  11.1 17.7 17.1 قطاع غزة

 

 

 فلسطيننسب الفقر بين األفراد وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر في 
 3100، 3101حسب نوع التجمع،  

 نوع التجمع
 نسب الفقر

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر الفقر

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 

 ,030 0600 300 306 201  206 3605 3601 فلسطين

 11.8 14.1 2.2 2.5 1.1  1.8 21.1 25.7 حضر

 8.4 12.1 1.1 1.8 1.7  5.1 10.4 21.0 ريف
 11.2 11.0 2.5 2.5 8.4  8.1 15.4 12.4 مخيم
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 3100، 3101 ،فلسطينواستهالك الفرد الشهري بالدينار األردني في  إنفاقمتوسط 
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3100، 3101حسب المنطقة،  فلسطينوفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر الفلسطينية في  األفرادنسب الفقر بين   
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 التعليم
 

 3103/3102 -,3115/311، فلسطينوالثانوي في  األساسيمؤشرات التعليم 

 المؤشر
 العام الدراسي

2117/2110* 2110/2111 2111/2111 2111/2112 2112/2111** 

 المدارس
 2,037 2,005 1,972 1,021   1,871 حكومة

 344 343 336 125   315 وكالة

 370 359 344 111   302 خاصة

 2,751 2,707 2,652 32611   2,488 المجموع

 الطلبة

 569,773 562,162 553,898 5510871   554,611 ذكور

 575,652 567,376 563,093 5580110   554,515 اناث

 1,145,425 1,129,538 1,116,991 020022513   1,109,126 كال الجنسين

 *المعلمون

 20,974 21,327 21,156 ..   11,680 ذكور

 30,499 31,006 29,312 ..   16,213 اناث

 51,473 52,333 50,468 00   27,893 كال الجنسين

 عبالش  

 14,876 14,901 14,627 140118   14,037 ذكور

 15,097 14,998 14,648 140180   13,906 إناث      

 7,540 7,202 7,045 10888   6,409 مختلطة

 37,513 37,101 36,320 262322   34,352 المجموع

 .البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس :مالحظة
 .البيانات تشمل معلمي المدارس في الضفة الغربية فقط* 

 .اولية 2112/2111بيانات عام ** 

 

 من مجموع طلبة% 51.1 اإلناث، وتشكل فلسطينمن مجموع المدارس في % 74.0تشكل مدارس الحكومة   
 .2112/2111المدارس وذلك في العام الدراسي 
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 3101/3100-,3115/311، فلسطينمؤشرات التعليم العالي في 
 

 العام الدراسي المؤشر

2117/2110 2110/2111 

 

2111/2111 

 *طلبة الجامعات 2111/2111
 84,501 79,047 .. ذكور    

 116,888 105,964 .. إناث    

 201,389 185,011 00 كال الجنسين

 *خريجو الجامعات

 .. 11,582 110027 ذكور      

 .. 17,171 110211 إناث      

 00 28,753 ,31203 كال الجنسين 

 **هيئة التدريس في الجامعات

 5,204 4,598 .. ذكور      

 1,198 959 .. إناث      

 6,402 5,557 00 كال الجنسين 

 طلبة كليات المجتمع المتوسطة

  6,955 .. ذكور      

 
7,474 

 5,110 40150 .. إناث      

 12,584 002206 00 كال الجنسين 

 خريجو كليات المجتمع المتوسطة
 .. 1,553 10111 ذكور      

 .. 1,396 10481 إناث      

 00 2,949 22111 كال الجنسين 

 **هيئة التدريس في كليات المجتمع المتوسطة
 145 663 .. ذكور      

 114 218 .. إناث      

 ,66 881 .. كال الجنسين 

.بيانات الجامعات تشمل طلبة وخريجو الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات والكليات الجامعية*   
.المتفرغون وغير المتفرغون**   

 
% 41.1الملتحقات بكليات المجتمع المتوسطة  اإلناث، ونسبة %57.1الملتحقات في الجامعات  اإلناثبلغت نسبة 
. 2111/2111خالل العام    
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 3100/3103 -,3115/311 ،فلسطينمؤشرات التعليم ما قبل المدرسة في 

 المؤشر
 العام الدراسي

*2009/2008 2110/2111* 2111/2111* 2111/2112* 

 رياض االطفال

 2 2 2 2 حكومة

 711 871 820 669 خاصة

 523 153 120 671 المجموع

 االطفال

 120258 31,042 200151 26,725 ذكور

 110851 29,092 280587 25,285 اناث

 222111 60,134 56,728 52,010 كال الجنسين

 المعلمون

 .. .. 14 12 ذكور

 .. .. 3,050 20152 اناث

 00 00 3,064 32126 كال الجنسين

 عبالش  

 8 11 2 5 ذكور

 27 11 33 31 اناث

 20711 2,559 2,334 20121 مختلطة

 32522 2,599 ,3222 ,3206 المجموع

.التابعة للمعارف والبلدية في القدس  األطفالالبيانات ال تشمل رياض : مالحظة  
تشمل بيانات الضفة الغربية فقط*   
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 حسب المرحلة والجهة  فلسطينمعدل عدد الطلبة لكل شعبة في 
 3103/3102 -,3115/311المشرفة،   

 المرحلة والجهة المشرفة
 العام الدراسي

2117/2110 2110/2111 2111/2111 2111/2112 2112/2111* 

 كال المرحلتين

 30.0 30.1 30.4 11.2 32.1 حكومة

 37.2 35.9 36.0 18.1 37.3 وكالة

 22.7 23.0 23.2 21.5 24.4 خاصة

 30.5 30.4 30.8 2002 32.3 المجموع

 األساسيةالمرحلة 

 30.5 30.5 30.8 11.5 32.4 حكومة

 37.2 35.9 36.0 18.1 37.3 وكالة

 23.2 23.4 23.7 24.1 24.6 خاصة

 31.1 30.9 31.2 2301 32.7 المجموع

 المرحلة الثانوية

 27.9 28.3 28.6 11.1 30.4 حكومة

 17.8 18.2 18.7 10.2 19.7 خاصة

 27.2 27.6 28.0 3,06 29.7 المجموع

.اولية 2112/2111بيانات عام  *  
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حسب  فلسطينفي ( سنة فأكثر 06)التوزيع النسبي لألفراد   

3103-3101الحالة التعليمية،   

 العام الحالة التعليمية

3101 3100 3103 

 4.1 4.7 5.1 أمي

 5.0 6.1 6.1 ملم

 14.1 15.2 15.5 ابتدائي

 11.7 36.6 37.4 إعدادي

 21.8 21.3 21.1 ثانوي

 5.2 4.8 4.5 دبلوم متوسط

 11.8 11.1 11.4 بكالوريوس فأعلى

 011 011 011 المجموع
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 حسب الفئة فلسطينفي ( سنوات فأكثر 2) معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد
  3100العمرية والجنس،  

 معدل االلتحاق الفئة العمرية والجنس

   كال الجنسين

1-11  98.4 

12-14  97.4 

15-18  85.7 

17+  13.6 

 43.9 المجموع

   ذكور

1-11  98.3 

12-14  96.0 

15-18  81.5 

17+  13.1 

 43.3 المجموع

   إناث

1-11  98.5 

12-14  98.8 

15-18  90.0 

17+  14.1 

 44.5 المجموع
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 الثقافة
 3100المحافظة، و حسب النوع  فلسطينعدد المؤسسات الثقافية العاملة في 

 المجموع
 الثقافية العاملة المؤسسات

 المحافظة
 المراكز الثقافية   المتاحف المسارح

 فلسطين  597 14 10 621

 الضفة الغربية  531 10 7 548

 جنين  67 - 1 68

 طوباس  15 - - 15

 طولكرم  50 1 1 52

 نابلس  102 - - 102

 قلقيلية  8 - - 8

 سلفيت  17 - - 17

 رام اهلل والبيرة  40 3 2 45

 أريحا واألغوار  16 - - 16

 القدس  55 2 3 60

 بيت لحم  73 3 - 76

 الخليل  88 1 - 89

 قطاع غزة  66 4 3 73

 شمال غزة  7 1 - 8

 غزة  26 1 2 29

 دير البلح  17 2 - 19

 خانيونس  8 - 1 9

 رفح  8 - - 8
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 3100حسب المحافظة،  فلسطينأعداد المساجد والكنائس العاملة في 

 المحافظة عدد المساجد عدد الكنائس

 فلسطين  2,654 162

 الضفة الغربية  1,832 159

 *جنين  219 6

 طولكرم  150 1

 نابلس  226 8

 قلقيلية  90 -

 سلفيت  63 -

 رام اهلل والبيرة  180 18

 أريحا واألغوار  45 8

 القدس  105 95

 بيت لحم  150 23

 الخليل  556 -

 قطاع غزة  822 3

 شمال غزة  186 1

 غزة  240 2

 دير البلح  100 -

 خانيونس  190 -

 رفح  106 -

 .بيانات محافظة جنين تشمل بيانات محافظة طوباس*:
 اليوجد(:-)
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 مجتمع المعلومات
 

 3100، ,311تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أدواتالتي يتوفر لديها بعض  فلسطينفي  األسرنسبة 

 
 

في % 02.4مقارنة مع  2111لعام ل %05.1 خط هاتف نقال واحد على األقل بلغت نسبة األسر التي لديها
مقارنة مع  2111، للعام فلسطينفي % 01.0وبلغت نسبة األسر التي لديها القط فضائي  . 2110العام 
جهاز  يتوفر لديها فلسطينمن األسر في % 51.0 أشارت البيانات إلى أنفيما  .2110في العام % 02.1

أما بخصوص االتصال باإلنترنت،  .2110في العام % 40.2مقارنة مع  2111لعام في ا فلسطينحاسوب في 
% 27.5، مقارنة مع 2111لديها اتصال باإلنترنت للعام  فلسطينمن األسر في % 11.4تظهر البيانات أن 

 .  2110للعام 
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 ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

311, 3100 
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  3100، الذين يستخدمون الحاسوب واالنترنت فلسطينفي ( فأكثرسنوات  01)نسبة األفراد 

 
 

من     األفراد % 51.8، أشارت البيانات إلى أن (سنوات فأكثر 11)بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد 
من %10.1أشارت النتائج إلى أن كما  .2111يستخدمون الحاسوب في العام  فلسطينفي ( سنوات فأكثر 11)

 .2111يستخدمون اإلنترنت في العام ( سنوات فأكثر 11)األفراد 
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 3101 ،,311ملخص ألهم مؤشرات البحث والتطوير في الضفة الغربية 
 

 3101 ,311 المؤشر

 3,790 2,951 عدد العاملين في البحث والتطوير

 2,072 1,167 عدد العاملين في البحث والتطوير  بمعادل الوقت التام  

 2,348 1,550 عدد الباحثين في البحث والتطوير

 1,763 1,259 عدد الباحثين الذكور في البحث والتطوير 

 585 201 عدد الباحثين اإلناث في البحث والتطوير 

 1,312 510 عدد الباحثين في البحث والتطوير بمعادل الوقت التام  

 324 212 عدد الباحثين في البحث والتطوير بمعادل الوقت التام  لكل مليون نسمة

 35.0 27.7 (بالمليون دوالر أمريكي)اإلنفاق على البحث والتطوير 

 39.2 45.1 نسبة التمويل المباشر من الخارج على البحث والتطوير

 26.7 51.1 (ألف دوالر)اإلنفاق على البحث والتطوير لكل باحث بمكافئ الدوام التام 

 
عامل بمعادل الوقت  2,072عامال يشكلون  3,790بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير في الضفة الغربية 

فأكثر من % 01ما نسبته  العاملونتم احتساب معادل الوقت التام على أن يقضي ) 2111التام في العام 
 1,167عامال يشكلون  2,951، مقارنة مع (مجموع ساعات عملهم طوال العام في مجال البحث والتطوير

 .2110عامال بمعادل الوقت التام في العام 
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 الصحة
 3100-,311، فلسطينفعاليات المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في 

 3100 3101 ,311 المؤشر

 25 25 25 المستشفيات الحكوميةعدد 

 51 51 51 عدد المستشفيات غير الحكومية

 5,414 5,108 5,058 عدد األسرةة الكلي

 *81.5 62.1 70.9 )%(معدل إشغال األسرةة الكلي 

 *2.5 2.4 2.9 (يوم)معدل اإلقامة الكلي 

 .تشمل بيانات المستشفيات الحكومية فقط*        
 

 2011-1998، فلسطينمن السكان في  0111وأطباء األسنان، واألسّرة لكل  معدل األطباء،

 من السكان 0111المعدل لكل  السنة
 أسرةة أطباء أسنان أطباء

1007 1.15 1.11 1.11 

1000 1.27 1.18 1.28 

2111 1.41 1.10 1.41 

2001 1.41 0.40 1.17 

2112 1.44 1.10 1.47 

2003 1.54 1.41 1.41 

2114 1.51 1.42 1.41 

2115 1.62 1.41 1.33 

2111 1.11 1.55 1.18 

2118 1.81 1.51 1.15 

2117 1.01 1.11 1.11 

2110 2.11 1.11 1.11 

2111 1.81 1.11 1.11 

2111 1.81 1.14 1.11 

 
مواطن ما زالت منخفضة مقارنة  ألفواألسرةة لكل  سناناأل وأطباء األطباءمعدالت  أن إلىتشير البيانات 

 .بالمعدالت العالمية
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 المنشآت
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 3103حسب المحافظة والحالة العملية،  فلسطينعدد المنشآت في 

 المحافظة
 الحالة العملية

 المجموع
 تحت التجهيز متوقفة عاملة

 151,066 1,308 4,789 144,969 فلسطين

 102,344 906 3,047 98,391 الضفة الغربية

 12,634 98 468 12,068 جنين

 1,766 17 72 1,677 طوباس

 7,495 89 231 7,175 طولكرم

 16,574 166 538 15,870 نابلس

 4,464 24 108 4,332 قلقيلية

 2,733 11 97 2,625 سلفيت

 14,294 132 343 13,819 رام اهلل والبيرة

 1,681 29 179 1,473 اريحا واالغوار

 10,659 55 140 10,464 القدس

 8,108 106 396 7,606 بيت لحم

 21,936 179 475 21,282 الخليل

 48,722 402 1,742 46,578 قطاع غزة

 7,872 103 259 7,510 شمال غزة

 19,642 127 705 18,810 غزة

 6,475 50 296 6,129 دير البلح

 8,945 81 228 8,636 خانيونس

 5,788 41 254 5,493 رفح

 
في الضفة الغربية أي ما  منشأة 98,391 بواقع منشأة، توزعت 144,969 فلسطينفي  2112العاملة عام  بلغ عدد المنشآت

 . %(12.1) بما نسبته  منشأة 46,578 وبلغت في قطاع غزة  ، %(18.0) نسبته
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 المنطقةحسب  فلسطينعدد العاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
 3103والجنس، 

 المجموع
 عدد العاملين

 المنطقة
 ذكور اناث

 فلسطين 299,804 66,039 365,843

  الضفة الغربية 104,152 40,517 243,890

  قطاع غزة 115,452 110511 121,953

.1018البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام  :مالحظة*         
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 الحسابات القومية
 ،حسب النشاط االقتصادي* فلسطينفي  اإلجماليالناتج المحلي 

 (3116سنة األساس )الثابتة،  باألسعار 3101-3103
 بالمليون دوالر أمريكي   : القيمة              

 النشاط االقتصادي 3101 3100 **3103
 الزراعة وصيد األسماك 287.8 380.6 332.6
 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 685.7 773.5 810.5
 اإلنشاءات 536.4 896.8 955.1
صالح المركبات والدرجات النارية 852.7 905.1 950.8  تجارة الجملة والتجزئة وا 

 النقل والتخزين  104.4 121.2 125.1

 األنشطة المالية وأنشطة التأمين 202.1 209.5 218.4

 المعلومات واالتصاالت 408.8 440.9 466.9

 الخدمات 1,134.5 1,202.5 1,362.0

 اإلدارة العامة والدفاع 743.6 803.5 809.1

 الخدمات المنزلية 3.7 3.7 1.1

 ***أخرى 764.8 684.1 811.2

  اإلجماليالمحلي   الناتج 5,724.5 6,421.4 6,797.3

.1018القدس الذي ضمته إسرائيل في عام بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة ال*       

 .مبنية على تقديرات ربعية أوليةالبيانات  **     
ناقص خدمات الوساطة المالية  القيمة المضافة على الواردات زائد الرسوم الجمركية صافي ضريبة ملتش: أخرى ***     

 .غير مباشرة المقاسة بصورة
تستند الى منهجية االسعار الثابتة المعدلة، لذلك اقتضى التنويه فيما يخص  2112-2111بيانات االعوام  :مالحظة    

 .االختالف مع البيانات المنشورة سابقا
 

مقارنة مع العام % 5.0إلى نمو عام، حيث بلغت نسبة النمو  2112للعام  اإلجماليتشير قيم الناتج المحلي 
2111. 



 

 41 

 باألسعار الثابتة،**  3103، *فلسطينمتغيرات الحسابات القومية الرئيسية في 
 (3116سنة األساس ) 

 المؤشر فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة
 (بالمليون دوالر أمريكي)الناتج المحلي اإلجمالي  6,797.3 5,030.5 1,766.8

1,074.5 2,093.3 1,679.3 
بالدوالر )اإلجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 (األمريكي
 (بالمليون دوالر أمريكي)الدخل القومي اإلجمالي  7,232.3 5,389.6 1,842.7

1,120.5 2,242.8 1,786.7 
بالدوالر )نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي 

 ( األمريكي
 (األمريكيبالمليون دوالر )الدخل القومي المتاح اإلجمالي  7,948.2 5,814.4 2,133.8

1,297.8 2,419.6 1,963.9 
بالدوالر )نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي 

 ( األمريكي
 (بالمليون دوالر أمريكي)اإلنفاق االستهالكي النهائي  8,724.1 6,015.4 2,708.7

 (بالمليون دوالر أمريكي)التكوين الرأسمالي اإلجمالي  1,074.0 918.0 156.0

-1,097.9 -1,902.9 -3,000.8 
بالمليون دوالر )صافي الصادرات من السلع والخدمات 

 (أمريكي
 (بالمليون دوالر أمريكي)االدخار  775.9- 201.0- 574.9-

.1018بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام ال*     

.مبنية على تقديرات ربعية أوليةالبيانات **   
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باألسعار  **3103 ،*فلسطينالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية من الناتج المحلي اإلجمالي في 
 (3116سنة األساس )الثابتة، 

 

 .1018بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام ال* 

 .مبنية على تقديرات ربعية أوليةالبيانات  **
القيمة المضافة على الواردات زائد الرسوم الجمركية ناقص خدمات الوساطة المالية المقاسة  صافي ضريبة ملتش: أخرى ***

 .غير مباشرة بصورة
 

بواقع من أبرز االنشطة االقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي االجمالي نشاط الخدمات يعتبر 
21.1.% 

الزراعة والحراجة 
وصيد األسماك 

4.9% 

التعدين، الصناعة 
التحويلية والمياه 

 %11.9والكهرباء 

 %14.1اإلنشاءات 

تجارة الجملة 
والتجزئة واصالح 

المركبات والدرجات 
 %14.0النارية 

النقل والتخزين  
1.8% 

األنشطة المالية 
وأنشطة التأمين 

3.2% 

المعلومات 
 %6.9واالتصاالت 

 %20.0الخدمات 

اإلدارة العامة والدفاع 
11.9% 

الخدمات المنزلية 
0.1% 

 %11.2أخرى ***
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 األرقام القياسية ألسعار المستهلك
  فلسطيناألرقام القياسية السنوية ألسعار المستهلك ونسبة التغير في 

 3103 – 3101حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية، 

 (111=2114سنة األساس )    

 نسبة التغير
3100/2012 

 نسبة التغير
3101/2011 

 نسبة التغير
311,/2010 

 متوسط
3103 

 متوسط
3100 

 متوسط
3101 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية

2.12 2.40 3.40 151.25 148.10 144.11 
المواد الغذائية والمشروبات 

 المرطبة

 المشروبات الكحولية والتبغ 151.80 161.24 173.85 12.13 6.22 7.82

 األقمشة والمالبس واألحذية 109.16 114.18 115.66 3.92 4.60 1.30

 السكن ومستلزماته 127.23 130.98 136.10 5.12 2.95 3.91

1.29 -0.03 2.65 116.76 115.27 115.30 
األثاث والمفروشات والسلع  

 المنزلية

 الخدمات الطبية 114.77 116.30 119.86 0.92 1.33 3.06

 النقل والمواصالت 120.71 126.47 129.26 2.64 4.78 2.20

 االتصاالت 106.92 107.33 107.61 2.04- 0.39 0.26

1.24 1.21 1.77 105.54 104.24 103.00 
السلع و الخدمات الترفيهية 

 والثقافية

 خدمات التعليم 110.49 112.81 118.97 6.00 2.10 5.47

3.90 5.89 3.23 150.59 144.94 136.88 
خدمات المطاعم والمقاهي 

 والفنادق

 سلع وخدمات متنوعة 120.10 124.88 131.21 5.20 3.99 5.06

2.78 2.88 3.75 136.40 132.71 129.00 
الرقم القياسي العام ألسعار 

 المستهلك
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 التجارة الخارجية المرصودة

  3100 - ,311 للفترة *الفلسطينية المرصودة مؤشرات الصادرات
 بالمليون دوالر أمريكي: القيمة      

 المؤشر ,311 2010 2011

 إجمالي الصادرات الفلسطينية 518 616 131

 إجمالي الصادرات حسب البلد   

 إسرائيلإلى  454 451 117

 إلى الدول العربية    51 11 84

 إلى باقي دول العالم 14 51 27

 إجمالي توزيع الصادرات   

 وطنية  114 411 481

 معاد تصديرها    154 115 240

 إجمالي الصادرات حسب المنطقة   

 *   الضفة الغربية 517 582 811

 قطاع غزة      ـ 1 4

 .1018بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام ال* :           
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 3100 - ,311 للفترة *الفلسطينية المرصودة الوارداتمؤشرات 

بالمليون دوالر أمريكي: القيمة         

 المؤشر 2009 2010 2011

 إجمالي الواردات الفلسطينية 3,600 3,958 4,221

 الواردات الفلسطينية حسب الواسطةإجمالي    

 **  بواسطة البر  3,091 3,460 3,695

 بواسطة شبكات الكهرباء واألنابيب    509 498 526

 إجمالي الواردات حسب البلد   

 من إسرائيل      2,651 2,873 2,938

 من دول االتحاد األوروبي     348 367 444

 من الدول العربية     92 130 162

 من الدول األمريكية     71 67 76

 من باقي دول العالم 437 521 601

 صافي الميزان التجاري 3,082- 3,383- 3,501-

 .1018بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام ال*         

 .والبريد اإلسرائيلي يشمل الواردات المباشرة من خالل المعابر الجوية والبحرية**:       
 

، وقد شكلت الواردات 2111مقارنة مع عام % 6.6زيادة بنسبة  2111 عامشهدت الواردات الفلسطينية 
مقارنة مع عام % 2.1بحوالي  ارتفاعمن إجمالي الواردات وب% 69.6حوالي  2111من إسرائيل في عام 

2111. 
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 3100 - ,311، إسرائيلمؤشرات التجارة الخارجية الفلسطينية الخدمية مع 

 
 القيمة بالمليون دوالر أمريكي      

 2011 2010 ,311 المؤشر

 147.95 119.39 122.05 إجمالي الصادرات الخدمية

 100.24 130.84 131.15 إجمالي الواردات الخدمية

 47.71 11.45- 8.2- صافي الميزان الخدمي 

 
، بينما ارتفعت 2111مقارنة مع عام % 21.4بحوالي  2111انخفضت الواردات الخدمية من إسرائيل لعام 

 .2111مقارنة مع العام % 21.0بنسبة  2111الصادرات الخدمية إلى إسرائيل لعام 
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 رخص البناء

 

 3103خالل العام * فلسطينالمؤشرات الرئيسية لرخص األبنية الصادرة في 
 

 المجموع
 الربع
 الرابع

 الربع
 الثالث

 الربع
 الثاني

 الربع
 األول

 المؤشر

 عدد الرخص الصادرة 2,172 2,190 1,778 2,099 8,239

3,778.3 1125.5 805.9 870.1 976.8 
 مجموع مساحات األبنية المرخصة 

 (ألف متر مربع)

 عدد الوحدات السكنية الجديدة 3,317 3,006 3,107 3,673 13,103

2,302.9 636.5 529.6 518.6 618.2 
مجموع مساحة الوحدات السكنية الجديدة 

 (ألف متر مربع)

 عدد الوحدات السكنية القائمة 526 643 541 623 2,333

420.5 112.5 92.7 106.3 109.0 
مجموع مساحة الوحدات السكنية القائمة 

 (ألف متر مربع)

 .1018محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام بيانات ال تشمل ذلك الجزء من ال*         
 

، بمساحة 2112رخصة خالل عام  8,239بلغ عدد رخص األبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية 
 .مليون متر مربع 1.7اجمالية بلغت حوالي 
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 النقل واالتصاالت
 3100 -2009، *الضفة الغربيةمؤشرات النقل واالتصاالت الرئيسية في 

 2011 2010 ,311 المؤشر

 138,644 121,565 123,621  عدد المركبات المرخصة

 7,406 5,408 4,671 عدد حوادث الطرق

 7,970 7,033 5,859 عدد المصابين في حوادث الطرق

 245,270 2480185 451,267 عدد المواد البريدية الواردة  

 102,569 1110184 13,416 عدد المواد البريدية الصادرة  

 2,884,964 2,603,582 **1,800,000    (1)عدد المشتركين في الهاتف الخلوي

 252,400 244,534 258,691 عدد خطوط الهواتف الرئيسية

 63.3 14.0 63.7    (2)(بالمليون) المعدل الشهري ألعداد المكالمات

.1018إسرائيل في عام بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته ال*         
.تشمل شركة الوطنية موبايلال البيانات **              

 .البيانات تشمل قطاع غزة (1)         
 .المعدل الشهري ألعداد المكالمات ال تشمل المكالمات الدولية( 2)         
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 3100-,311حسب السنة، * الضفة الغربيةعدد حوادث الطرق واإلصابات المسجلة في 

 
 .1018بيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل في عام ال *  
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 (باأللف) 3100-,311 ،فلسطينعدد خطوط الهواتف الرئيسية وعدد المشتركين في الهاتف الخلوي في 

 
 
 

 

 
 
  

368.2 360.4 382.7 
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 الهاتف الخلوي الهاتف االرضي
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 المالية والتأمين
 3100-,311، فلسطينمؤشرات الوساطة المالية في 

 دوالر أمريكي بالمليونالقيمة 
 المؤشرات ,311 3101 3100

 عدد المؤسسات  49 48 48

 عدد المشتغلين  6,469 1,117 1,946

 تعويضات العاملين  130.2 140.3 152.3

 اإلنتاج 344.7 403.7 433.2

 اإلستهالك الوسيط  73.9 01.4 92.0

 القيمة المضافة  270.8 118.4 341.2

28.0 28.5 37.0 
التكوين الرأسمالي الثابت 

 اإلجمالي 
 

عامال ، وبلغ حجم  6,946يعمل فيها ، 2111مؤسسة عام  47بلغ عدد المؤسسات العاملة في الوساطة المالية 
 .مليون دوالر 433.2االنتاج المتحقق من أنشطة المالية والتأمين 
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 السياحة
 *3103 -,311، فلسطينالنشاط الفندقي في 

 *3103 3100 3101 ,311 المؤشر

  98                    103 05 100 عدد الفنادق العاملة

 5,377               5,833 4,929 5,126 عدد الغرف

 12,286             12,759 10,543 11,301 عدد األسرة

  575,221           510,435 577,383 452,625 عدد النزالء

  1,338,535        1,254,496 1,285,661 1,042,290 عدد ليالي المبيت

 29.0 28.8 35.4 32.5 نسبة إشغال الغرف

 .بيانات أولية، وتشمل الضفة الغربية فقط*: 
 

، تشمل الفنادق العاملة والمغلقة 2112دق في العام افن 114 الغربية ضفةالبلغ عدد الفنادق اإلجمالي في 
 كانون أولفندقا  عامال  في شهر  07مؤقتا ، ويختلف عدد الفنادق العاملة منها حسب الشهر، حيث كان هناك 

 .سرير ا  12,286ضمغرفة، وت 5,377، بلغ عدد الغرف فيها 2112
 

 3103حسب الجنسية،  الضفة الغربيةالتوزيع النسبي لليالي المبيت للنزالء في 

 

 فلسطين

11.1% 

 االتحاد األوروبي

 اسيا 10.0%

0.1% 

 باقي أوروبا

11.1% 

الواليات المتحدة 

 وكندا
8.0% 

 دول أخرى

18.2% 

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% +2.003 - 1.002.99 - 1.99نم لقأ1  40.0% عدد األفراد في الغرفة الضفة الغربية  النسبة المئوية لألسر قطاع غزة  
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 الزراعة
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    فلسطينالمؤشرات الزراعية في 
 بالدونم: المساحة

 القيمة اإلسناد الزمني المؤشر
 105,238 2111/2111 عدد الحيازات الزراعية

 71,761 2111/2111 عدد الحيازات النباتية

 10,501 2111/2111 الحيوانية عدد الحيازات

 22,976 2111/2111 عدد الحيازات المختلطة

 101140011 2111/2111 المساحة المزروعة 
 39,625 11/11/2111 (رأس) أعداد األبقار

 732,399 11/11/2111 (رأس) أعداد الضأن

 240,136 11/11/2111 (رأس) أعداد الماعز

 
حيث  2111/2111في العام الزراعي  النباتية النسبة األكبر من مجموع الحيازات الزراعية الحيازاتشكلت 
أما بالنسبة .  %21.7والحيازات المختلطة % 11.1الحيازات الحيوانية  نسبة، فيما بلغت %17.2بلغت 

  .حوالي مليون دونم بلغتللمساحة المزروعة فقد 
 
 
 



 

 55 

 2011 -3115، فلسطينفي مؤشرات مختارة لنشاط معاصر الزيتون 
 باأللف دوالر أمريكي: بالطن، القيمة: الكمية        

 2011 2010 2009 2008 المؤشر

 272 276 235 214 عدد معاصر الزيتون العاملة

 93,565.7 102,161.9 19,860.4 76,388.7 كمية الزيتون المدروس

 20,754.0 23,754.0 4,771.3 17,583.9 كمية الزيت المستخلصة

 1,326 1,523 892.0 1,375 إجمالي عدد المشتغلين

 939 1,136 490.0 1,028 عدد العاملين بأجر

 1,028.3 1,137.1 336.6 899.1 تعويضات العاملين

 9,519.1 11,177.6 2,959.3 7,799.9 معاصر الزيتون انتاجقيمة إجمالي 

 7,016.8 7,983.2 1,778.9 5,217.7 القيمة المضافة

 2,411.4 7,036.1 1,261.3 7,017.8 التكوين الرأسمالي الثابت االجمالي

 

 3100-3115، فلسطينكمية زيت الزيتون المستخلصة في 

 
 

 2110 العامشهدت موسما جيدا  مقارنة مع  2111و  2111و 2117يتضح من الشكل السابق أن األعوام 
 .شهد موسما ضعيفا نسبيا   والذي
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 3100-3115، فلسطينكمية الزيتون المدروس في 

 
 

طن، وكمية  93,566الستخراج الزيت  هابهدف عصر  2111لقد بلغت كمية الزيتون المزودة للمعاصر عام 
 .طن 20,754الزيت المستخرجة لنفس العام 
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 البيئة
 

 3100-,311، فلسطينمؤشرات مختارة إلحصاءات المياه في 

 

 الكمية مليون متر مكعب                
 المؤشر ,311 3101 3100
 كمية المياه المتاحة سنويا 111.1 111.1 328.0
  الجوفيةمن اآلبار  السنويةكمية الضخ  228.2 244.0 249.7
 كمية التدفق السنوي لمياه الينابيع    11.1 26.8 21.4
 "ميكروت"من شركة المياه اإلسرائيلية  المشتراةكمية المياه  51.5 60.3 56.9
 في الضفة الغربيةكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي  71.5 75.1 88.3

 
لالستعمالين المنزلي والزراعي حوالي  فلسطينفي  2111بلغت كمية المياه المضخوخة من اآلبار الجوفية عام 

مليون متر مكعب، وكمية المياه المشتراة  21.4وكمية التدفق السنوي لمياه الينابيع  مليون متر مكعب، 249.7
 .مليون متر مكعب 56.9 (ميكروت)من شركة المياه اإلسرائيلية 
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 العادمةحسب طريقة التخلص من المياه  فلسطين في التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية
 3103والمنطقة، في المؤسسة التعليمية 

 شبكة صرف صحي حفرة امتصاصية حفرة صماء أخرى المجموع المنطقة طريقة التخلص من المياه العادمة
 فلسطين 41.5 43.6 14.6 0.3 100
 الضفة الغربية 32.4 50.0 17.2 0.4 100
 قطاع غزة 80.7 16.0 3.3 0.0 100

 
بواقع % 41.5متصلة بشبكة صرف صحي عامة ال 2112عام  فلسطينالمؤسسات التعليمية في  بلغت نسبة

 .في قطاع غزة% 71.8في الضفة الغربية و% 12.4
 
 

 فلسطين في الكمية التقديرية الشهرية للنفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية
 3103حسب المنطقة، 

 (شهر/طن) الكمية التقديرية  المنطقة
 212 فلسطين

 122 الغربيةالضفة 

 54 قطاع غزة

 
شهر /طن 181 فلسطينبلغت كمية النفايات الصلبة الناتجة عن مراكز الرعاية الصحية الحكومية واألهلية في 

 .شهر في قطاع غزة/طن 54شهر في الضفة الغربية و/طن 122، بواقع 2112في العام 
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             حسب المصدر الرئيسي للكهرباء في المسكن والمنطقة، فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 
 3103 كانون ثاني

 المنطقة
 المصدر

 المجموع
 ال يوجد كهرباء مولد خاص شبكة عامة

 011 1.1 1.1 00.7 فلسطين 

 011 1.1 1.2 00.7 الضفة الغربية 

 011 1.1 1.1 00.7 قطاع غزة 

 
، 2112 شهر كانون ثاني مساكنها متصلة بشبكة الكهرباء العامة خالل عام فلسطينمن األسر في % 00.7

نسبة األسر وعلى مستوى المنطقة تساوت .  2110في العام لنفس الفترة % 00.1بينما كانت هذه النسبة 
 %.00.7بواقع  قطاع غزةو المتصلة مساكنها بشبكة الكهرباء العامة في الضفة الغربية 

 
 حسب فلسطينفي ( ساعة.ميجاواط) المشتراةالطاقة الكهربائية 

 3100المنطقة والمصدر،  
 

 المنطقة
 المصدر

شركة الكهرباء 
 اإلسرائيلية

  الفلسطينية الشركة

 المجموع األردن مصر للكهرباء

 5,164,126 75,668 118,592 542,440 4,427,426 فلسطين

 3,401,247 75,668 - - 3,325,579 الضفة الغربية

غزةقطاع   1,101,847 542,440 118,592 - 1,762,879 

 

حيث بلغت  ،ساعة.ميجاواط 5,164,126 فلسطينفي  2011بلغ إجمالي المشتريات من الطاقة الكهربائية عام 
وبلغت  ،واألردنساعة وهذه المشتريات كاملة من إسرائيل .ميجاواط 3,401,247المشتريات في الضفة الغربية 

 .ومصر والشركة الفلسطينية للكهرباء إسرائيلساعة من .ميجاواط 1,762,879المشتريات في قطاع غزة 
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 3100عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 
 عدد المستعمرين عدد المستعمرات المحافظة

  536,932                 144 الضفة الغربية

  2,345                      5 جنين

  1,489                      7 طوباس

  3,406                      3 طولكرم

  12,599                    11 نابلس

  31,197                    7 قلقيلية

  34,946                    12 سلفيت

  100,501                 24 رام اهلل والبيرة

  6,379                      17 أريحا واألغوار 

  267,643                 26 القدس

  J1 16                 199,647منطقة 

  J2 10                    67,996منطقة 

  59,414                    13 بيت لحم

  17,013                    19 الخليل

 
 مستعمره يقيم فيها حوالي 144في الضفة الغربية  2111اإلسرائيلية في نهاية العام المستعمرات بلغ عدد 
 21حسب المحافظة، أنه في محافظة القدس يوجد المستعمرات مستعمر، ويتضح من توزيع  536,932
، ويتضح من البيانات أن ةمستعمر  24ثم محافظة رام اهلل والبيرة  ،(J1)في منطقة  ةمستعمر  11منها  ةمستعمر 

 (.J1)مستعمر في منطقة  199,647منهم ( مستعمر 267,643)معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس 
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 الظروف السكنية
 3100-,311، فلسطينالتوزيع النسبي لألسر حسب كثافة السكن في 

 

 3100 3101 ,311 كثافة السكن

 13.5 13.7 13.5 1أقل من 

1.11-1.00 47.4 48.7 48.6 

2.11-2.00 28.0 28.1 27.4 

1.11+ 11.1 9.5 10.5 

 100 011 100 المجموع

 1.6 1.6 1.6 متوسط كثافة السكن       
 

، كما وتشير 2111غرفة في العام / فرد 1.1 فلسطينتشير البيانات إلى أن متوسط كثافة السكن في 
% 11.5بلغت ( فأكثرأفراد  1)أن نسبة األسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة عالية  إلىالبيانات 
 .  2110في العام % 11.1فيما كانت هذه النسبة  2111في العام 

 
 


