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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

3مميون م: الوحدة
Unit : million m

3

Yearالسنة

200920102011201220132014

315.2331.1323.9349.2365.7342.7Annual Available Water Quantity(2) كمية المياه المتاحة سنويا
(2)

227.2244.0245.5253.3262.9246.3Annual Pumped Quantity from Groundwater Wells(3) كمية الضخ السنوية من اآلبار الجوفية
(3)

30.626.821.439.339.528.2Annual Discharge of Springs Water(4) التدفق السنوي لمياه الينابيع
(4)

4.7Desliniated Drinking Water-----(5)مياه شرب محالة 
 (5)

 كمية المياه المشتراة من شركة المياه االسرائيمية 
(6)(ميكروت)

57.460.357.056.663.363.5Annual Quantity of Water Purchased from Israeli Water 

Company (Mekorot)
(6) 

2014 - 2009، (1)مؤشرات مختارة إلحصاءات المياه في فمسطين: 1جدول 
Table 1: Selected Indicators for Water Statistics in Palestine 

(1)
, 2009 – 2014

2014 لالستخدام الزراعي في محافظة طوباس عام 3  مميون م4.2الكمية تشمل  (6)

(5)
محطاخ ذحليح ذاتعح للقطاع الخاص ذعمل على ذزويد السكان تمياه الشرب المحالج المعثأج 

(5)
 Desalinated water plants owned by private sector, suplied people with bottled 

desalinated drinking water   

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully  by Israel 

following it's occupation of the West Bank in 1967.

(3)
 This does not include abstraction from unlicensed wells.

(4)
This does not include Fashkha springs group for the years (2011-2014).

(6)
 This includes 4.2 million m

3
 supplied for agricultural use in Tubas governorate in 

2014.

(2)
 This includes  the unsafe pumping from the coastal aquifer in the Gaza Strip (and 

does not include the abstraction of the unlicensed wells in Gaza), of which the safe 

pumping and the basin sustainable yield do not exceed 50-60 million m
3
 from the 

abstracted 198.6 million m
3
. About 100 million m

3
 is sea water from return flow (sea 

Water intrusion). More than 90% of the water pumped from the coastal aquifer does 

not satisfy the water quality standards of the World Health Organization.

.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية في عام  (1) 

وال تشمل الكميات المستخرجة من اآلبار غير مرخصة في قطاع ، الكمية تشمل الضخ القسري من الحوض الساحمي في قطاع غزة (2)
 يتم 3 مميون م198.6 فقط من أصل 3 مميون م60-50حيث تقدر كميات الضخ اآلمن وطاقة الحوض السنوية المستدامة ب ، غزة

 منيا مستخرجة من المياه العائدة من البحر من خالل ما يعرف بظاىرة تداخل مياه 3 مميون م100ضخيا سنويا، حيث أن أكثر من 
من كمية المياه التي يتم ضخيا من الحوض الساحمي سنويا ال تتوافق نوعية المياه فييا مع معايير منظمة % 90أكثر من . البحر

.الصحة العالمية

.ال تشمل الكميات المستخرجة من اآلبار غير المرخصة (3)
.(2014-2011)الكمية ال تشمل مجموعة ينابيع الفشخة لألعوام  (4)

Indicatorالمؤشر

 .Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  : المصدر

 Ramallah - Palestine.

Nill (-)ال يوجد (-) 
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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

3مميون م: الوحدة
Unit : million m

3

 Source المصدر

المياه المضخوخة من 
(4)مياه شرب محالة(3)تصريف الينابيع(2)اآلبار الفمسطينية

المياه المشتراة من شركة 
المياه اإلسرائيمية 

(5)(ميكروت)

Water Pumped 

from Palestinian 

Wells
(2)

Springs 

Discharge
(3) 

Desalinated 

Drinking Water
(4) 

Water Purchased 

from Israeli Water 

Company 

(Mekorot)
(5)

Total

246.328.24.763.5342.7Palestine(1) فمسطين
(1)

60.0163.8West Bank-75.628.2الضفة الغربية

4.73.5178.9Gaza Strip-170.7قطاع غزة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية  (1)
.1967في عام 

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed 

forcefully by Israel following it's occupation of the West Bank in 

1967.

2014كمية المياه المتاحة سنويًا في فمسطين حسب المنطقة والمصدر، : 2جدول 
Table 2: Annual Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2014

المنطقة

المجموع

Region

Nill (-)ال يوجد (-)

 Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصدر

System.  Ramallah - Palestine.

تشمل الكميات المضخوخة من اآلبار الواقعة ضمن اراضي دولة فمسطين والمسيطر عمييا من قبل  (5)
 مميون متر مكعب لالستخدام 4.2منيا ،  لالستخدامين المنزلي  والزراعي (ميكروت)شركة المياه اإلسرائيمية 

.الزراعي في محافظة طوباس

(5)
 Includes the pumped water from the wells which are located in 

the  territories of the State of Palestine and controlled by Israeli 

Water Company (Mekorot)  for domestic and agricultural uses, 

includes 4.2 million m
3
 for agricultural use in Tubas.

(2) 
This does not include water abstracted from unlicensed wells.

(3)
 This does not include Fashkha springs.

.الكمية ال تشمل المياه المستخرجة من اآلبار غير المرخصة (2)
الكمية ال تشمل  ينابيع الفشخة (3)
(4)محطات تحمية تابعة لمقطاع الخاص تعمل عمى تزويد السكان مياه شرب محالة معبأة (4)

 Desalinated water plants owned by private sector, suplied 

people with bottled desalinated drinking water   

2



PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

نوع االستخدام

(3)المجموع(4)زراعيمنزلي

DomesticAgriculture
(4)

Total
(3)

126.4119.9246.3Palestine فمسطين

41.434.275.6West  Bank الضفة الغربية

2.90.93.8Jenin جنين

1.80.92.7Tubas طوباس

6.611.818.4Tulkarem طولكرم

6.81.88.6Nablus نابمس

7.26.914.1Qalqiliya قمقيمية

2.5Ramallah & Al-Bireh And Jerusalem-2.5 رام هللا والبيرة والقدس

11.911.9Jericho & Al-Aghwar- أريحا واألغوار

13.6Bethlehem & Hebron-13.6 بيت لحم والخميل

85.085.7170.7Gaza Strip(4) قطاع غزة
(4)

2014، (1)كمية الضخ من اآلبار الجوفية في فمسطين حسب المحافظة ونوع االستخدام: 3جدول 
Table 3: Palestinian Water Wells and it's Annual Pumping Quantity in Palestine by Governorate 

and Type of Use
(1)

, 2014

(2)المحافظة
Governorate

(2)

Unit: million m
3

Type of Use 

مليون م :الوحدة
3

Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water 

Information System.  Ramallah - Palestine.
.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصدر

(4)
 Data about annual quantities from agricultural wells in 

Gaza Strip is estimated.

(1) 
Data exclude that part of Jerusalem, which was 

annexed forcefully  by Israel following it's occupation of 

the West Bank in 1967.

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا  (1) 
.1967لمضفة الغربية في عام 

ال يوجد (-) 

 (3)
كمياخ الضخ مه اآلتار حسة االسرخدام وليسد حسة الررخيض وال ذشمل  

.الكميح المياه المسرخرجح مه اآلتار غير المرخصح

(2)
 The wells existence is restricted to the governorates 

mentioned.
(3)

 Quantities pumped from the wells were calculated 

according to use, not to the well's permit and does not 

include water abstracted from unlicensed wells.

.كمية الضخ السنوية من اآلبار الزراعية في قطاع غزة ىي بيانات خاضعة  لتقديرات (4)

.يقتصر وجود اآلبار عمى المحافظات الواردة في ىذا الجدول (2) 

(-) Nill

3



PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

3مميون م: الوحدة
Unit : million m

3

(2)المحافظة
20122013(3)

2014Governorate
(2)

39.339.528.2West  Bank الضفة الغربية

0.5Jenin-- جنين 

1.30.80.9Tubas(4) طوباس
(4)

6.98.45.1Nablus نابمس

0.40.30.2Salfit سمفيت

1.62.41.9Ramallah & Al-Bireh And Jerusalem رام هللا والبيرة والقدس

28.227.118.9Jericho & Al-Aghwar(5) أريحا واألغوار
(5)

0.90.50.7Bethlehem & Hebron بيت لحم والخميل

2014 - 2012، (1)كمية التدفق السنوي لمينابيع في الضفة الغربية حسب المحافظة والسنة: 4جدول 
Table 4: Annual Discharge of Springs in the West Bank by Governorate and Year

(1)
 2012- 2014

(1)
Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed 

forcefully by Israel following it's occupation of the West Bank in 

1967.

(2)
 Number of springs and quantity of discharged water are for 

the springs monitored by the Palestinian Water Authority and 

restricted to the governorates mentioned.

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد  (1)
1967احتالليا لمضفة الغربية في عام 

كمية المياه المتدفقة فقط لمينابيع المراقبة من قبل سمطة المياه الفمسطينية والتي  (2)
يقتصر وجودىا في المحافظات الواردة في الجدول

(5)
 Data  does not include water discharged from Fashkha springs

(4)
 Fara’a spring used to discharge an annual quantity of about 6 

million m
3
, has dried up since 2008.

Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information 

System.  Ramallah - Palestine.

(3)
 The significant decrease of water quantities discharged from 

springs in 2014 compared with 2013 is a result of low rainfall 

season.

 جاء 2013 مقارنة بالعام 2014انخفاض انتاج الينابيع بشكل ممحوظ في العام  (3)
.نتيجة لموسم األمطار االضعيف الذي ىطل عمى المحافظات

البيانات ال تشمل المياه المستخرجة من ينابيع الفشخة (5)

2008 سنويا من نبع الفارعة الذي تم تجفيفو منذ 3 مميون م6كان يستخرج حوالي  (4)

. نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصدر
.فمسطين-  رام هللا 

Nill (-)ال يوجد (-) 
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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

3Unit: million  mمميون م: الوحدة
3

Yearالسنة

200920102011201220132014

57.460.357.056.663.363.5Palestine(2) فمسطين
(2)

52.755.452.852.659.360.0West Bank الضفة الغربية

2.12.02.22.32.93.0Jenin جنين

4.04.34.24.14.44.2Tubas(3) طوباس
(3)

0.30.40.40.40.50.5Tulkarem طولكرم

3.83.63.53.23.73.9Nablus نابمس

0.50.70.60.71.01.4Qalqiliya قمقيمية

2.12.52.42.62.83.0Salfit سمفيت

 18.520.319.719.320.420.0Ramallah & Al-Bireh and رام هللا والبيرة والقدس

Jerusalem

1.91.81.92.02.22.4Jericho & Al-Aghwar أريحا واألغوار

19.519.817.918.021.421.6Bethlehem and Hebron بيت لحم والخميل

4.74.94.24.04.03.5Gaza Strip قطاع غزة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة  (1)
.1967الغربية في عام 

تشمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فمسطين والمسيطر عمييا من قبل  (2)
.(ميكروت)شركة المياه اإلسرائيمية 

.ىذه الكمية مشتراه ألغراض الزراعة في منطقة بردلة  (3)
.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  : المصدر

2014 - 2009، (1)في فمسطين حسب المحافظة والسنة (ميكروت)كمية المياه المشتراة من شركة المياه االسرائيمية : 5جدول 
Table 5: Quantity of Water Purchased From Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine by Governorate and 

Year
(1)

, 2009 - 2014

Governorate المحافظة

(1)
Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel 

following it's occupation of the West Bank in 1967.

(2)
 Includes the pumped water from the wells which are located in the territories of the 

State of  Palestine and controlled by Israeli Water Company (Mekorot). 

(3)
 This amount is purchased for agricultural purposes in Bardala.

Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.  Ramallah - 

Palestine.
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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

3مميون م: الوحدة
Unit: million m

3

Yearالسنة

20102011201220132014

85.088.393.9100.9102.8West Bank(2)الضفة الغربية
(2)

6.05.75.98.86.4Jeninجنين

1.71.51.71.62.0Tubasطوباس

4.65.26.28.57.1Tulkarmطولكرم

11.215.015.015.012.0Nablusنابمس

4.04.75.66.58.6Qalqiliyaقمقيمية

2.62.52.82.63.1Salfitسمفيت

20.821.321.620.022.5Ramallah & Al-Bireh, and Jerusalemرام هللا والبيرة والقدس

3.63.85.65.15.9Jericho & Al-Aghwar(3)أريحا واألغوار
(3)

30.528.629.532.835.2Bethlehem and Hebron(4)بيت لحم والخميل
(4)

(3)
 Jericho and Al -Aghwar used 3.5 million m

3
  from Ein Sultan and  

Dyouk spring in additition to water purchased from Israeli Water 

Company "Mekarot"

(4)
 Due to water supply system in Bethlehem and Hebron, separation of 

data for each governorate is not applicable. 

Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.  

Ramallah - Palestine.

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية  (1) 
.1967في عام 

.بعض المحافظات تزود جزئيا من اآلبار الزراعية لسد احتياجاتيا في القطاع المنزلي (2)

 من مياه نبع السمطان ونبع الديوك بما فييا الكميات 3 مميون م3.5استخدمت محافظة أريحا واألغوار  (3)
".ميكورت"المشتراة من شركة المياه اإلسرائيمية 

.ال يمكن فصل بيانات محافظتي الخميل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك ليما (4)

.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه . 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصدر

(2)
 Some governorates use additional amounts from agricultural wells to 

cover their domestic needs.

2014 - 2010، (1)كمية المياه المزودة لمقطاع المنزلي في الضفة الغربية حسب المحافظة والسنة: 6جدول 

Table 6: Quantity of Water Supply for Domestic Sector in the West Bank by Governorate and Year
(1)

, 2010 - 2014

Governorateالمحافظة

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by 

Israel following it's occupation of the West Bank in 1967.
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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

المياه المزودة لمقطاع المنزلي 
(3مميون م)

 المياه المستهمكة 
مليون م)         الفاقد الكلي (3مميون م)

3
)

عدد السكان نهاية العام 
2014

حصة الفرد اليومية من المياه المستهمكة 
(يوم/فرد/لتر)

 Supplied  Water for 

Domestic Sector 

(million m
3
)

Consumed Water   

(million m
3
)

Total Losses 

(million m
3
)

 Population End of 

2014

Daily Allocation per Capita 

from consumed water 

(liter/capita/day)

102.874.228.62,568,40379.1West Bank(2)الضفة الغربية 
 (2)

6.44.42.0307,39839.2Jeninجنين

2.01.30.763,67355.9Tubasطوباس

7.14.42.7180,41466.8Tulkarmطولكرم

12.08.93.1376,79064.7Nablusنابمس

8.66.62.0109,425165.2Qalqiliyaقمقيمية

3.12.30.869,95390.1Salfitسمفيت

 18.115.72.4343,247125.3Ramallah & Al-Birehرام هللا والبيرة 

(3)أريحا واألغوار
5.94.01.951,458213.0Jericho & Al-Aghwar

(3)

4.42.32.1157,36940.0Jerusalemالقدس

(4)بيت لحم والخميل 
35.224.310.9908,67673.3Bethlehem & Hebron

 (4)

ىذه الكمية تم تزويدىا لألغراض غير الزراعية وتشمل المياه التي تم تزويدىا لالغراض التجارية والصناعية، ليذا فان كمية التزويد  (2) 
.واالستيالك الحقيقية لمفرد ىي أقل من الكميات المذكورة

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel 

following it's occupation of the West Bank in 1967.  Where this part inhabited by  

258,005 palestinian citizens whom holding Jerusalem identity card and no 

information is available about the water supplied to them.

(2)
 This quantity is supplied for non-agricultural uses and includes water supplied for 

commercial and industrial uses; hence, the actual supply and consumption rates per 

capita are less than the indicated numbers.   

2014، (1)كمية المياه المزودة لمقطاع المنزلي والمستهمكة والفاقد الكمي وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في الضفة الغربية حسب المحافظة : 7جدول 
Table 7: Quantity of Water Supply for Domestic Sector, Water Consumed, Total Losses, Population and Daily Allocation per Capita in the 

West Bank by Governorate
(1)

, 2014

Governorate المحافظة

 حيث ان ىذا 1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا لمضفة الغربية في عام  (1) 
. نسمة يحممون بطاقة اليوية المقدسية  وال تتوفر معمومات حول المياه المزودة ليم258,005الجزء يسكنو حوالي 

.تشمل االستخدامات السياحية والترويحية والنشاطات االقتصادية في محافظة أريحا واألغوار (3)

.ال يمكن فصل بيانات محافظتي الخميل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك ليما (4)

.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  : المصادر
تقديرات منقحة مبنية عمى النتائج النيائية لمتعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت .  2014الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

فمسطين- رام هللا.  2007

(3)
Includes recreational, touristic and economical activities in Jericho and Al-Aghwar 

governorate.
(4)

 Due to water supply system in Bethlehem and Hebron, separation of data for each 

governorate is not applicable.

Sources: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.  Ramallah - 

Palestine.

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014.  Revised estimated population based 

on the final result of Population, Housing, and Establishment Census-2007.  

Ramallah- Palestine.
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PCBS: Water Tables, 2014 2014جداول المياه، : PCBSا

المياه المزودة لمقطاع 
(2)(1)(3مميون م)المنزلي

2014عدد السكان نهاية العام ( 3مميون م)الفاقد الكمية (3مميون م)المياه المستهمكة 
حصة الفرد اليومية من المياه 

(يوم/فرد/لتر)المستهمكة 

Water Supply for 

Domestic Sector 

(million m
3
)
(1) (2) 

  Consumed Water by 

Domestic Sector

 (million m
3
)

Total Losses

  (million m
3
)

 Population End of 2014

Daily Consumption 

Rate per capita 

(liter/capita/day)

88.552.136.41,790,01079.7Gaza Stripقطاع غزة

23.411.711.7355,79090.1North Gazaشمال غزة 

27.017.010616,28775.6Gazaغزة 

13.78.35.4260,08087.4Deir Al-Balahدير البمح

14.79.05.7336,20573.3Khan Younisخان يونس

9.76.13.6221,64875.4Rafahرفح 

Sources: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.  Ramallah - Palestine.

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Revised estimated population based on the final result of 

Population, Housing, and Establishment Census-2007. 

 Ramallah- Palestine.

من كمية المياه التي يتم ضخيا من الحوض الساحمي سنويا ال تتوافق نوعية المياه فييا % 90أكثر من  (1)
.مع معايير منظمة الصحة العالمية

فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه . 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصادر
تقديرات منقحة مبنية عمى النتائج النيائية لمتعداد العام .  2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

. 2007لمسكان والمساكن والمنشآت 
فمسطين-  رام هللا

2014، كمية المياه المزودة لمقطاع المنزلي والمستهمكة وكمية الفاقد وعدد السكان وحصة الفرد اليومية في قطاع غزة حسب المحافظة: 8جدول 

Governorate

Table 8: Quantity of Water Supply for Domestic Sector, Water Consumed, Total Losses, Population and Daily Allocation per Capita in Gaza 

Strip by Governorate, 2014

المحافظة

(1)
 More than 90% of the water pumped from the coastal aquifer does not satisfy the water quality  

standards of the World Health Organization.  

(2)3 مميون م3.5البينانات تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي (2)
 Data include water purchased from Mekorot 3.5 million m

3
.
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     (2)       المياه المطموبة 

(3مميون م)     

المياه المزودة لمقطاع 
(3مميون م)المنزلي 

 المياه المستهمكة     
( 3مميون م)

عدد السكان نهاية العام 
2014

العجز لتغطية االستخدام 
(3مميون م)المنزلي 

العجز الحقيقي في تغطية 
(3مميون م)اإلستخدام المنزلي 

Needed Quantities 

of Water
(2)

 (million m
3
)

Water Supply for 

Domestic Sector 

(million m
3
)

 Water Consumed 

for Domestic 

Sector 

(million m
3
)

 Population End of 

2014

Deficit Domestic 

Supply

 (million m
3
)

Actual Deficit for 

Domestic Need 

 (million m
3
)

140.6102.874.22,568,40337.866.4West Bankالضفة الغربية

16.86.44.4307,39810.412.4Jeninجنين

3.52.01.363,6731.52.2Tubasطوباس

9.97.14.4180,4142.85.5Tulkarmطولكرم

20.612.08.9376,7908.611.7Nablusنابمس

0.6Qalqiliya-2.6-6.08.66.6109,425قمقيمية

3.83.12.369,9530.71.5Salfitسمفيت

 3.73.1Ramallah & Al-Bireh-18.822.515.7343,247رام هللا والبيرة 

1.2Jericho & Al-Aghwar-3.1-2.85.94.051,458أريحا واألغوار

8.60.02.3157,3698.66.3Jerusalemالقدس

49.835.224.3908,67614.625.5Bethlehem & Hebron(3)بيت لحم والخميل
(3)

Sources: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.  Ramallah - 

Palestine.

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Revised estimated population based on the 

final result of Population, Housing, and Establishment Census-2007. 

 Ramallah- Palestine.

.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  : المصادر
تقديرات منقحة مبنية عمى النتائج النيائية .  2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

فمسطين- رام هللا.  2007لمتعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت 

2014، (1)كمية المياه المطموبة والمزودة والمستهمكة وعدد السكان وكمية العجز في تغطية اإلستخدام المنزلي في الضفة الغربية حسب المحافظة: 9جدول 
Table 9: Needed, Supply and Consumed Quantities, Population and Deficit in Domestic Supply in the West Bank by Governorate

(1)
, 2014

Governorateالمحافظة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا  (1)
.1967لمضفة الغربية في عام 

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel following it's 

occupation of the West Bank in 1967.

 لتر لكل فرد يوميا 150تم احتساب كمية المياه المطموبة حسب تزويد الفرد بكمية مقدارىا  (2)
حسب توصيات منظمة الصحة العالمية

(2)
 Needed quantity of water is calculated based on a water supply of 150 l/c.d, according to 

WHO standard.

(3).ال يمكن فصل بيانات محافظتي الخميل وبيت ولحم نتيجة لطبيعة نظام تزويد المياه المشترك ليما (3)
 Due to water supply system in Bethlehem and Hebron, separation of data for each 

governorate is not applicable.
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3Unit: million mمميون م: الوحدة
3

انتاج الحوض الشرقي
(2)

انتاج الحوض الغربي
(3)

انتاج الحوض الشمالي الشرقي
المجموع(4)

52.434.317.1103.8West Bankالضفة الغربية

0.53.84.3Jenin-جنين

2.23.6Tubas-1.4طوباس

18.4Tulkarm-18.4-طولكرم

11.113.7Nablus-2.6نابمس

14.1Qalqiliya-14.1-قمقيمية

0.2Salfit-0.2-سمفيت

 3.3Ramallah & Al-Bireh-2.60.7رام هللا والبيرة

30.8Jericho & Al-Aghwar--30.8أريحا واألغوار

1.1Jerusalem--1.1القدس

14.3Bethlehem & Hebron-13.90.4بيت لحم والخميل

(2)
 مليون م54للجانب الفلسطيني الحق في ضخ , (1995) 2حسب إتفاقية اوسلو  

3
 من هذا 

 مليون م78الحوض باإلضافة الى 
3

. كمصادر قابلة للزيادة

ال يوجد (-)  

(3)
 OSLO ll (1995) agreement aquota is 22 million m

3
.

(-) Nill

(2)
 OSLO ll (1995) agreement aquota is 54 million m

3
 in addition to 78 million m

3 
 

to be developed.

2014، (1)المياه المستخرجة من االحواض الجوفية  في الضفة الغربية: 10جدول 
Table 10: Water Produced per Basin in the West Bank

(1)
, 2014

  .Source: Palestinian Water Authority, 2015.  Water Information System.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه2015سمطة المياه الفمسطينية،  :  المصدر

Ramallah - Palestine.

Eastern Basin 

Production 
(2)

Western Basin 

Production
(3) 

North-Eastern Basin 

Production 
(4)

Governorateالمحافظة

Total

(4)
 This includes the unlicensed wells OSLO ll (1995) agreement quota is            

42 million m
3

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد احتالليا  (1)
1967لمضفة الغربية في عام 

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed forcefully by Israel 

following it's occupation of the West Bank in 1967.

(4)
للجانب  (1995) 2تشمل الكميات المضخوخة من اآلبار غير المرخصة حسب اتفاقية اوسلو  

 مليون م42الفلسطيني الحق في ضخ 
3

. من هذا الحوض

(3)
 مليون م22للجانب الفلسطيني الحق في ضخ , (1995) 2حسب إتفاقية اوسلو  

3
 من          

. هذا الحوض
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3مميون م: الوحدة
Unit: million m

3

(2)قطاع غزة 
Gaza Strip

(2)

 Gazaشمال غزة

Middleغزة

Deir Al-Balahدير البمح

Khanyounisخانيونس

Rafahرفح

88.5

23.4

27.0

13.7

14.7

9.7

يعاني قطاع غزة من وضع مائي كارثي نتيجة لتدىور نوعية المياه، حيث وبشيادة  (1)
من مياه الحوض غير صالح لالستيالك البشري % 90التقارير الدولية يعتبر أكثر من 

، وتعتبر 3 مميون م100وذلك نتيجة لمضخ الجائر من الحوض والذي يصل إلى أكثر من 
األرقام مضممة إذا ما اعتمدت لحساب استيالك الفرد

Source: Palestinian Water Authority, 2015.   Water 

Information System.  Ramallah - Palestine.
.فمسطين- رام هللا .  نظام معمومات المياه. 2015سمطة المياه الفمسطينية،  :المصدر

(1)
The Gaza Strip suffers from a disastrous situation due to 

water quality degradation. Based on international reports, 

more than 90% of the coastal aquifer production is not 

suitable for human consumption due to the unsafe pumping 

of more than 100 million m
3
. Therefore, this number is 

considered misleading if used in calculating the per capita 

consumption. 

(2)
 This quantity does not include the quantities pumped 

from the UNRWA wells and the desalinated water. But 

mostly includes the unsafe pumping, of which the safe 

pumping and the basin sustainable yield do not exceed 50-

60 million m
3
. More than 90% of the water pumped from the 

coastal aquifer in the Gaza Strip does not satisfy the water 

quality standards of the World Health Organization.

الكمية ال تشمل المياه المضخوخة من آبار األنروا والمياه المحاله، لكن الكمية تشمل  (2)
.  فقط3 مميون م60-50الضخ الجائر حيث يعتبر الضخ اآلمن وطاقة الحوض المستدامة 

من كمية المياه في الحوض الساحمي ال تتوافق نوعية المياه فييا مع % 90أكثر من 
.معايير منظمة الصحة العالمية

2014المياه المستخرجة لالستخدام المنزلي من الحوض الساحمي في قطاع غزة حسب المحافظة، : 11جدول 
Table11: Water Produced for Domestic Use from the Coastal Aquifer in Gaza Strip by 

Governorate, 2014

Region المحافظة
Coastal Aquifer Production

(1)

انتاج الحوض الساحلي 
(1)
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3Unit:  NIS/mم/شيكل جديد:  الوحدة
3

Priceالسعر

قطاع غزةالضفة الغربيةفمسطين

PalestineWest BankGaza Strip

  متر مكعب 5 - 0تعرفة المياه لفئة االستهالك 

دورة الفاتورة شهر

3.344.211.50Water tariffs for (0-5) Cubic 

meters consumption groups - 

 monthly Bill

  متر 10 - 5.1تعرفة المياه لفئة االستهالك 

مكعب دورة الفاتورة شهر

3.654.581.66
Water tariffs for (5.1 - 10) Cubic 

meters consumption groups - 

 monthly Bill  

  متر 20 - 10.1تعرفة المياه لفئة االستهالك 

مكعب دورة الفاتورة شهر

4.96.02.50
Water tariffs for (10.1 - 20) 

Cubic meters consumption 

groups -  monthly Bill  

Description

(1)
 Data exclude that part of Jerusalem, which was annexed 

forcefully by Israel following it's occupation of the West Bank in 

1967.

Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015.  Consumer 

Price Index Survey, 2014.  Ramallah– Palestine

2014، (1)متوسطات أسعار المستهمك لسمع مجموعة المياه حسب المنطقة خالل العام : 12جدول 

Table12: Average Consumer Price for Water Tariffs by Region 
(1)

, 2014

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمتو إسرائيل عنوة بعيد  (1)
1967احتالليا لمضفة الغربية في عام 

الوصف

مسح أسعار المستيمك،   .2015الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،  :المصدر
    .فمسطين  –رام هللا   .2014
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