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 وتقدير شكر
 

إلعى هعذا الكتعاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميعع العذين سعاهموا فعي إ عرا  
 .  حيز النور

 
بقيععادة فريععق فنععي مععن الجهععاز المركععزي لإلحصععاء  3102إعععداد كتععاب فلسععطين اإلحصععائي السععنوي لقععد تععم 

لعععام ( CFG)مجموعععة التمويععل الرئيسععية للجهععاز و  فلسععطينالفلسععطيني وبععدعم مععالي مشععتر  بععين كععل مععن 
 (.SDC)الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  ،فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  3102

 
مجموعععة التمويععل الرئيسععية  ءبجزيععل الشععكر والتقععدير إلععى أع ععايتقععدم الجهععاز المركععزي لإلحصععاء الفلسععطيني 

 .على مساهمتهم القيمة في تمويل إعداد هذا الكتاب( CFG)للجهاز 
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 فريق العمل
 

 الدائرة الفنية:    
   مدير الدائرة معن سلحب

    غدير الحاج علي
    رامي صروان

    
 إعداد المواد:    

 منال الزبن عبد المنعم جلبوش برهان عيسى اسراء سمودي
 مصطفى المصري عصام صبيح حسن دويكات احمد دويكات
 محمد صوف فداء عبيد ربى القبج مهيرة قنداح
 نضال عمر ماهر صبيح رهام موسى أسيل زيدان
 نهاية عودة محمد المصري سعدي المصري أشواق صدقة
 حاتم قرارية محمد شاهين صفية ابراهيم  أيسر طعمه
 عبد اهلل عزام محمد عنتري عاصم االسمر آيات صالح
 ايناس الرفاعي مصعب ابو بكر أسيد العارضة آية الرابي

    
    

  تصميم جرافيكي    
    أحمد سوالمه

     تصميم ال رائط    
    احتساب عبيدي

     المراجعة األولية   

    معن سلحب
    محمد العمري
    نظمي حرب

       المراجعة النهائية   

    حمود جراداتم

     اإلشراف العام    

  رئيس الجهاز عال عوض                        
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 تقديم
الجهععاز المركععزي لءحصععاء الفلسععطيني منعل نشععءته إلععى بنععاء نظععام اإلحصعاءات الرسععمية الفلسععطينية الععلي يسععتند إلععى سععى 

وقعد اعتمعدت   .احتياجات المجتمع ويتوافعق معع التوصعيات التعي تضعمن العضعوية الكاملعة فعي المجتمعع اإلحصعائي العدولي
ة فععي المرحلععة الراهنععة كءسععاس فععي التقععدم نحععو اسععتكمال بنععاء األسععرة اإلحصععائية مبععدأ التععدرج ضععمن األولويععات الفلسععطيني

النظععام المععلكور، حيعع  أنجععز العديععد مععن األنشععطة اإلحصععائية باالعتمععاد علععى المصععادر األوليععة بمععا فععي للعع  التعععدادات 
عععاون مععع والمسععوح الميدانيععة، باإلضععافة إلععى اشععتقاق اإلحصععاءات مععن المصععادر الثانويععة مععن خععالل السععجالت اإلداريععة بالت

 .العام والخاص القطاعينمؤسسات 
 

لتععوفير سلسععلة زمنيععة متواصععلة تتععيح  نبععللها عشععر اسععتكماال للجهععود التععي الرابعععقععدم الكتععاب اإلحصععائي السععنوي نأن  نايسععر 
من خالل مرجع إحصائي شامل يغطي معظعم المجعاالت السعكانية المجال لدراسة التوجهات العامة في مختلف المجاالت، 

 .واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية
 

يعوفر التقريعر يمثل هلا الكتاب أهم المراجع اإلحصائية الرسمية الشاملة حعول الفلسعطينيين فعي مختلعف بقعاض األرض حيع  
، باإلضعععافة إلعععى معععا أمكعععن تعععوفيرل معععن إحصعععاءات حعععول الشععععب فلسعععطينإحصعععاءات رسعععمية حعععول مجعععاالت الحيعععاة فعععي 

 واالجتمعععاعي واالقتصعععادي السعععكانيفيععععرض الكتعععاب السعععنوي واقعععع الفلسعععطينيين .  تواجعععدل معععاكنمختلعععف أالفلسعععطيني فعععي 
 .إضافة إلى فصل رابع حول المفاهييم والمصطلحات في ثالثة فصول أساسية والجغرافي

 

يععرض  والتي ما زالت تحعت نيعر االحعتالل اإلسعرائيلي، حيع فلسطين يتناول الفصل األول سمات المجتمع الفلسطيني في 
 .والجغرافيةواالجتماعية واالقتصادية  السكانيةواقع السكان في النواحي 

 

وفعي الفصعل الثععاني يسعتعرض الكتععاب واقعع الفلسععطينيين العلين يرزحععون تحعت اإلدارة والسععلطة اإلسعرائيلية الكاملععة منعل عععام 
 .السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية، حي  يتطرق الى الخصائص 1410

 

البلعععدان التعععي يتركعععز وجعععود  فعععيأبعععرز سعععمات فلسعععطينيي الشعععتات وخاصعععة ويسعععتعرض الكتعععاب السعععنوي فعععي الفصعععل الثالععع  
 .، األردن وسوريا ولبنانفيها وهي الدول العربية المجاورةالفلسطينيين 

 

 .وتناول الفصل الرابع أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هلا الكتاب
 

نءمععل أن نكععون قععد وفقنععا فععي سععد فجععوة إضععافية مععن الفجععوات المعلوماتيععة، وأن نكععون قععد أسععهمنا فععي تععوفير أحععد المراجععع 
األساسعية لءحصععاءات الرسعمية الفلسععطينية لخدمعة المسععيرة التنمويععة وصعناض القععرار فعي مختلععف معواقعهم لصععياغة القععرارات 

 .والخطط على أسس مهنية علمية
 

 كلل عملنا بالنجاح،،واهلل نسءل أن يت
 

 عال عوض  3102كانون أول، 
 رئيس الجهاز
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 تنويه
 

منشورات الجهاز الى مصدرها تعود في هذا الكتاب  من األولفي الفصل حصائية المدرجة إلالبيانات اجميع 
يمكن للقارئ الكريم و  ، ولإلطالع على تفاصيل أكثر حول أي من الموا يعالمركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .التواصل مع الجهاز من  الل الطرق المشار لها في صفحة االقتباس
 

 . تعددت المصادر األولية والثانوية المست دمة في اشتقاق اإلحصاءات المدرجة في الفصلين الثاني والثالث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ظ بعض اال تالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول الم تلفة، أو بين مفردات المتغير يمكن أن يالح
 .ومجموعه، وقد نجم ذل  عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية

 
 -:تم است دام مجموعة من الرموز ال اصة في جداول هذا الكتاب، وداللة هذه الرموز كالتالي

 ال يوجد( -)
 التصنيف ال ينطبق  ).(
 البيانات غير متوفرة)..( 
 البيانات غير متاحة للنشر):(  
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة المو عوع

 

  تقديم

  

  تنويه

 51 فلسطينالفلسطينيون في : الفصل األول  

 51 األراضي الزراعة واستعماالت 5.5
 11  المصادر الطبيعيةو  البيئة 1.5
 15 السكان 1.5
 51 اإلحصاءات الحيوية  1.5
 15 الصحة 1.5
 15 التعليم 5.5
 505 الثقافة 5.5
 501 مجتمع المعلومات 1.5
 551 المساكن وظروف السكن 1.5

 515 معايير المعيشة 50.5
 515 األمن والعدالة 55.5
 511 العمل واألجور 51.5
 511 المنشآت  51.5
 515 الحسابات القومية 51.5
 555 األسعار واألرقام القياسية 51.5
 551 النقل واالتصاالت 55.5
 511 اإلنشاءات 55.5
 515 الصناعة 51.5
 511 السياحة 51.5
 101 الخدمات 10.5
 151 التجارة الداخلية 15.5
 155 المرصودة  التجارة الخارجية 11.5
 111 المدفوعاتميزان  11.5
 111 المالية والتءمين 11.5
 111 وضع االستثمار الدولي 11.5
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 الصفحة      المو عوع

 115 8491المحتلة عام  فلسطينالفلسطينيون في : الفصل الثاني

 115 السكان 5.1

 111 المساكن وظروف السكن 1.1

 115 معايير المعيشة 1.1

 111 العنف 1.1

 115 التعليم 1.1

 115 العمل واألجور 5.1

 151 الفلسطينيون في الشتات: الفصل الثالث

   
 151 السكان 5.1

 155 الصحة 1.1

 151 التعليم 1.1

 151 االغاثة والخدمات االجتماعية 1.1

 155 المفاهيم والمصطلحات: الفصل الرابع  

  
 105 المصادر
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01 
 

 االول الفصل
 

  فلسطينالفلسطينيون في 
 ( الضفة الغربية وقطاع غزة)

 
قــاا الازــام الي كــمي لاحصــاي الفلســطيني وينــ  نبــنتت اايــئ الايانــاع اإلحصــائيي حــو  واقــئ الفلســطينيين فــي 

يــن اليسـول اليييانيــي فـي الياــا ع  كايـ  سلســلي  3102تــ   المـاا  حيــن نفـ فـي يتتلــل الياـا ع   فلسـطين
ول اانـاي س سـ  مينيـي   ـا اليتبـ اع وقـاا يـن تـ    ـ م اليسـالسكانيي وا اتياعيـي وا قتصـاييي والاا افيـي  

 .التاصي االفلسطينيين في الضفي الا ايي وقطاع غم  ولكافي اليواضيئ
 

الازام اتنفي  أو  تمياي فلسطيني للسـكان واليسـاكن والينبـبع انيـي  قاا ازالقي تا تتويج الازوي اإلحصائيي التي 
  وايئ كا  ائ  ين الايانـاع اإلحصـائيي عـن السـكان الفلسـطينيين فـي يتتلـل الياـا ع  0991فلسطينيي عاا 

  وقــاا الازــام 3111واــاي عــاا   . ــ م الازــوي بــكلع يــو   فــي ياــا  تلــت قاعــي  يملوياتيــي  حصــائيي يفصــلي
ـــت يـــ   اتـــ ل اتنفيـــ  التمـــياي الفلســـطيني اليـــاني للســـكان واليســـاكن الي كـــم  ي ل حصـــاي الفلســـطيني اتتـــويج اعيال

  و لـــــف ازـــــيل تحـــــيين اطـــــ  اليماينـــــي وقواعـــــي الايانـــــاع البـــــايلي فـــــي الياـــــا ع الســـــكانيي 3111والينبـــــبع 
السياسـاع فـي القطـاعين  وا اتياعيي وا قتصاييي ين اا  استتيايزا  غـ ا  التتطـيط واتتـا  القـ ا اع و سـا

والــ ي يمتاــ  حاــ  ا ســا  وياتيــئ   قــاا الازــام اتنفيــ  أو  تمــياي م اعــي 3101وفــي المــاا .  المــاا والتــا 
كيا انت وف  كا  ائ  ين الايانـاع ا حصـائيي عـن القطـاع الم اعـي   اط  اليمايني لليسول الم اعيي اليتتصصي

لازام اتنفي  التمـياي التـاي  للينبـبع  حيـن  ـيل فـي ا سـا  الـ  قاا ا 3103وفي الماا .  النااتي والحيواني
 .فلسطينبايلي حو  واقئ الينببع في تحيين اطا  اليمايني للينببع  وتوفي  اياناع 

 
  قـــاا الازـــام 3102التــي قـــاا الازـــام اتوفي  ـــا وتحــيييزا يـــن تـــ   اليســـول الينفــ م عـــاا  الايانـــاع ضــافي الـــ  

اتــوفي  ايانــاع حــو  الفلســطينيين فــي الضــفي الا ايــي وقطــاع غــم   فلســطينالمايلــي فــي اليتسســاع واالتمــاون يــئ 
 . التي تا ايمزا عن ط يت السا ع اإليا ييزا  و تسا واقئ ين 

 
تتنــــاو  صــــفحاع  ــــ ا الفصــــ  ع ضــــا  إلاــــ م وأ ــــا اليتبــــ اع اإلحصــــائيي فــــي يتتلــــل الياــــا ع عــــن الواقــــئ 

  . وا قتصاييي و لف في الياا ع الاا افيي والسكانيي وا اتياعيي لسطينفن في يالفلسطيني والسكان الفلسطيني
 

1 
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 الزراعة واستعماالت األراضي                                          91

 استعماالت األراضيالزراعة و 
 

 :الحيازات الزراعية
، %19.6 بنسبة حيازة في الضفة الغربية 85,885حيازة، منها 105,238  في فلسطينبلغ عدد الحيازات الزراعية 

حيازة في قطاع  91,353و
خالل % 91.4غزة بنسبة 

 الزراعيالعام 
0292/0299.     

 
 لحيازات النباتيةاما بالنسبة ل

 169,19 فقد بلغ عددها
حيازة مشكلة ما نسبته 

من إجمالي % 261.
، أما في فلسطينالحيازات 

الحيازات المختلطة فبلغ 
حيازة أي  116,00عددها 

ن ـم% 09.1ما نسبته 
في إجمالي الحيازات، 

دد الحيازات ـلغ عـب المقابل
حيازة أي  529,92ة ـحيوانيـال
ن ـم% 92.2ا نسبته ـم

 العامفـي حيازات ـإجمالي ال
 .0292/0299الزراعي 

 
 

  

1.1 

 0202/0200ية في فلسطين حسب المحافظة، عدد الحيازات الزراع
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 الزراعة واستعماالت األراضي                                           31 

 2011/2010حسب نوع الحيازة والمحافظة،  فلسطينعدد الحيازات الزراعية في 

Number of Agricultural Holdings in Palestine by Type of Holding, and       
Governorate, 2010/2011 

 

 المحافظة/ المنطقة 

 Type of Holding نوع الحيازة
 المجموع
Total 

Region /Governorate نباتية 
Plant 

 حيوانية
Animal 

 مختلطة
Mixed 

 Palestine 105,238 22,976 10,501 71,761 فلسطين

 West Bank 85,885 19,548 7,643 58,694 الضفة الغربية

 Jenin 13,375 3,630 762 8,983 جنين

 Tubas 2,786 925 256 1,605 طوباس

 Tulkarm 7,626 1,308 325 5,993 طولكرم

 Nablus 12,859 3,266 903 8,690 نابلس

 Qalqiliya 4,488 1,296 97 3,095 قلقيلية

 Salfit 4,504 789 123 3,592 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 10,415 1,315 552 8,548 رام اهلل والبيرة  

Jericho 1,540 294 662 584 ا واألغوارأريح   & Al Aghwar 

 Jerusalem 2,752 406 853 1,493 القدس

 Bethlehem 6,713 1,544 1,071 4,098 بيت لحم

 Hebron 18,827 4,775 2,039 12,013 الخليل

 Gaza Strip 19,353 3,428 2,858 13,067 قطاع غزة

 North Gaza 4,346 602 999 2,745 شمال غزة

 Gaza 2,728 406 396 1,926 غزة

 Dier Alballah 2,927 504 498 1,925 دير البلح

 Khan Younis 6,011 1,046 629 4,336 خانيونس

 Rafah 3,341 870 336 2,135 رفح
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 :المساحة األرضية المزروعة
 . فلسطينمن إجمالي مساحة % 95.1بته مشكلة ما نس 0كم 1151.حوالي  فلسطينبلغت المساحة األرضية المزروعة في 

 
0202حسب المحافظة،  فلسطينالمساحة االرضية المزروعة في   

Cultivated Land Area in Palestine by  
Governorate, 2010 

 

 المحافظة/ المنطقة 

 المساحة

كم) 
2) 

Area 
 (km

2
) 

المساحة األرضية المزروعة 
كم)

2) 
Cultivated  

Land Area (km
2
) 

 المساحة األرضية المزروعة  نسبة

  من المساحة الكلية
Percent of Cultivated Land   

Area from Total Area 

Region / Governorate 

 Palestine 15.9 957.1 6,020 فلسطين

 West Bank 15.6 881.9 5,655 الضفة الغربية

 Jenin 31.8 185.4 583 جنين

 Tubas 15.3 61.7 402 طوباس

 Tulkarm 34.8 85.5 246 طولكرم

 Nablus 20.4 123.5 605 نابلس

 Qalqiliya 33.3 55.2 166 قلقيلية

 Salfit 22.7 46.4 204 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 10.1 86.3 855 رام اهلل والبيره

Jericho 5.6 33.5 593 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 3.8 13.0 345 القدس

 Bethlehem 5.1 33.8 659 بيت لحم

 Hebron 15.8 157.5 997 الخليل

 Gaza Strip 20.6 75.2 365 قطاع غزة

 North Gaza 21.0 12.8 61 شمال غزة

 Gaza 14.9 11.0 74 غزة

 Dier Alballah 24.8 14.4 58 دير البلح

 Khan Younis 21.9 23.7 108 خانيونس

 Rafah 20.8 13.3 64 رفح
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 2010/0200، المحافظةحسب نوع المحصول و في فلسطين لمزروعة المساحة ا
Cultivated Area in Palestine by Type of Crop and Governorate, 2010/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 المحافظة/المنطقة
  Type of Crop نوع المحصول

 المجموع
Total 

Region / Governorate أشجار البستنة 

Horticulture Trees 

 الخضراوات
Vegetables 

 المحاصيل الحقلية

Field Crops 

 Palestine 16,5,3,,3 269,636 325,951 495,956 فلسطين

 West  Bank 525,122 992,,22 59,963 432,465 الضفة الغربية

 Jenin 355,292 11,882 22,,88 881,811 جنين

 Tubas 46,9,3 38,2,2 12,,83 8,318 طوباس

 Tulkarm 91,9,1 2,2,, 2,883 8,222, طولكرم

 Nablus ,315,26 ,88,33 ,88,, 828,888 نابلس

 Qalqiliya 91,661 88,,88 8,2,8 38,823 قلقيلية

 Salfit ,45,65 ,8,88 ,,1 38,,,, سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 2,2,,9 2,2,1 3,211 28,,1, رام اهلل والبيرة

Jericho 11,411 ,,1,1 88,188 1,8,2 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 34,692 8,2,8 ,11 188,,8 القدس

 Bethlehem 11,992 31,,, 8,212 81,238 بيت لحم

 Hebron 396,556 8,8,1, 1,183 133,,1 الخليل 

 Gaza Strip 3,9,925 26,912 11,292 62,269 قطاع غزة

 North Gaza 521,,2 ,22,, 1,128 1,282 شمال غزة

 Gaza 35,465 288,, 3,,,8 82,112 غزة 

 Dier Alballah ,39,92 ,8,21 821,, ,8,82 دير البلح

 Khan Younis 32,,29 888,, 88,288 82,2,8 خانيونس 

 Rafah ,2,,23 ,,3,, 2,213 2,183 رفح 
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 :حيوانات الماشية
 605,31 فلسطينلغ عدد األبقار التي يتم تربيتها في حيث ب 29/92/0299تستند بيانات عدد حيوانات الماشية الى يوم العد 

وبلغ عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في .  رأس في قطاع غزة 941,93رأس في الضفة الغربية، و 411,06رأس منها 
وبلغ عدد رؤوس الماعز .  رأس في قطاع غزة 556,60رأس في الضفة الغربية و 143,661رأس منها  311,130فلسطين 

 . رأس في قطاع غزة 121,93رأس في الضفة الغربية و 401,006رأس منها  936,042فلسطين ي يتم تربيتها في الت
 

 0200حسب نوع الماشية والمنطقة،  فلسطينعدد حيوانات الماشية في 

Number of Livestock’s in Palestine by Type of Livestock and  Region, 2011 
 

 المنطقة 

 Type of Livestock نوع الماشية

Region أبقار 

Cows 

 ضأن
Sheep 

 ماعز
Coats  

 Palestine 240,136 732,399 39,625 فلسطين

 West Bank 226,428 669,843 26,477 الضفة الغربية

 North of West Bank 67,243 328,677 12,186 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 73,653 91,724 7,756 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 85,532 249,442 6,535 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 13,708 62,556 13,148 قطاع غزة

 
 

 0200حسب نوع الماشية، فلسطين عدد حيوانات الماشية في 

Number of Livestock’s in Palestine by Type of Livestock, 2011 
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 معاصر الزيتون
طن، وقد استخرج منها 104,762.6 بهدف عصره الستخراج الزيت  0290بلغت كمية الزيتون المزودة للمعاصر لموسم عام 

مليون دوالر  6.5حوالي  0290القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام  وبلغت.  طن من الزيت  22,951.1
مليون  1.9مليون دوالر أمريكي وقيمة إنتاج المعاصر حوالي  0.6أمريكي، في حين بلغت قيمة االستهالك الوسيط حوالي 

 .دوالر أمريكي
 

 0200-0202، فلسطينالمؤشرات االساسية لنشاط معاصر الزيتون في 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine, 2,3,-2,32 

 

    Quantity in Ton and Value in1000 USD                                                                    الكمية بالطن، والقيمة باأللف دوالر أمريكي           

 Year  السنة المؤشرات
Indicators 

2010 8288 8288 

 Operating olive presses 279 272 ,82 عدد المعاصر العاملة

 Full automatic presses 246 240 225 المعاصر االتوماتيكية

 Traditional and half automatic presses 33 32 51 المعاصر القديمة والنصف االتوماتيكية

 No. Of olive presses temporarily  closed 23 82 81 عدد المعاصر المغلقة مؤقتا

 Quantity of olive pressed 104,762.6 93,565.7 102,161.9 كمية الزيتون المدروس

 Quantity of oil extracted 22,951.1 20,754.0 23,754.0 كمية الزيت المستخرجة

 Number of employees 1,220 1,326 1,523 اجمالي عدد العاملين

 No. Of unpaid persons engaged 329 387 312 عدد العاملين بدون أجر

 No. Of paid employees 891 939 1,136 عدد العاملين باجر

 Compensation of employees 1,014.3 1,028.3 1,137.1 تعويضات العاملين

 Opening book value 27,586.8 38,943.3 28,301.9 القيمة الدفترية في بداية العام

 New fixed assets cost 3,456.9 2,500.2 7,165.7 تكاليف األصول الثابتة الجديدة

 Writtinoffs & losses & sold assets value 3.4 99.4 4.8 قيمة التالف والمفقود والمباع

 Depreciation 2,923.0 3,074.2 2,765.5 االهتالك السنوي

 Closing book value 28,117.0 38,270.0 32,697.3 يمة الدفترية في نهاية العامالق

 Olive presses output value 9,098.2 9,519.1 11,177.6 قيمة انتاج نشاط معاصر الزيتون

 Intermediate consumption value 2,607.3 2,502.3 3,194.4 قيمة االستهالك الوسيط

 Gross value added 6,490.8 7,016.8 7,983.2 القيمة المضافة

 Gross fixed capital formation 3,166.4 2,411.4 7,036.1 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

قــد يالحــت اخــتالف بــين القيمــة الدفتريــة بدايــة العــام لمختلــف الســنوات مــ  القيمــة 
يعكـس بيانــات المعاصــر  الدفتريـة نهايــة العـام الســابد ويعــود ألـك إلــى أن المؤشــر
 .العاملة فقط والأي قد يختلف عددها من عام إلى آخر

Differences in results between opening book value in 
a certain year and closing book value in previous 
year, can be noticed due to that this indicator reflects 
the data for Operating Olive Presses only which 
could differ from one year to another. 
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 :الكثافة السكانية
 419 الضفة الغربية في وبلغت 0293 العام منتصف في هو كما وألك 0كم/فرد 134 في فلسطين السكانية الكثافة بلغت
 .0كم/فرد 4,669فبلغت   غزة قطاع ، أما في0كم/فرد
 

اما على مستوى 
محافتات الضفة الغربية 
فكانت اعلى المحافتات 
كثافة سكانية هي محافتة 
القدس حيث بلغت 

تليها ، 0كم/فرد  1,171
محافتة طولكرم حيث  

ها بلغت الكثافة السكانية في
،  اما أقل 0كم/فرد 193

المحافتات كثافة سكانية 
فكانت محافتة أريحا 
واالغوار حيث بلغت 

 13الكثافة السكانية فيها 
محافتة و ،  0كم/فرد

طوباس حيث بلغت 
 959الكثافة السكانية فيها 

 .0كم/فرد
 

اما بالنسبة لمحافتات 
قطاع غزة فكانت اعلى 
المحافتات كثافة سكانية 

حيث  هي محافتة غزة
،  اما أقل المحافتات 0كم/فرد  5,496، تليها محافتة شمال غزة حيث  بلغت الكثافة السكانية فيها 0كم/فرد   7,946بلغت 

محافتة رفح حيث بلغت الكثافة و ،  0كم/فرد  2,971كثافة سكانية فكانت محافتة خانيونس حيث بلغت الكثافة السكانية فيها 
 .0كم/فرد  3,284السكانية فيها 
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 2013، العاممنتصف  حسب المنطقة والمحافظة في فلسطينالكثافة السكانية 
Population Density in Palestine by Region and Governorate Mid-Year, 2013 

 

Region / Governorate 

 الكثافة السكانية

 (2كم/ فرد)
Population Density  

  (Capita\ km
2
) 

 عدد السكان

 2,31متصف العام 
Population 

Mid - Year 2013 

كم)المساحة 
2) 

Area (km
2
) 

 المحافظة/ المنطقة 

Palestine           734  4,420,549 4,,2, فلسطين 

West Bank           481  2,719,112 9,499 الضفة الغربية 

Jenin           508  295,985 113 جنين 

Tubas           151  60,582 ,28 اسطوب 

Tulkarm           713  175,494 8,, طولكرم 

Nablus           602  364,333 ,21 نابلس 

Qalqiliya           635  105,330 8,, قلقيلية 

Salfit           332  67,641 82, سلفيت 

Ramallah & Al Bireh           385  328,811 111 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar             83  49,390 183 أريحا واألغوار 

Jerusalem        1,171  404,165 3,1 القدس 

Bethlehem           311  204,929 ,18 بيت لحم 

Hebron           664  662,452 882 الخليل 

Gaza Strip        4,661  1,701,437 149 قطاع غزة 

North Gaza        5,496  335,253 ,8 شمال غزة 

Gaza        7,946  588,033 2, غزة 

Dier Alballah        4,261  247,150 11 دير البلح 

Khan Younis        2,971  320,835 821 خانيونس 

Rafah        3,284  210,166 ,, رفح 
, 
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 2012لمحافظة، اية حسب عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغرب
Number of Settlements and Number of Settlers in the West Bank by  

Governorate, 2012 
 

 عدد المستعمرات المحافظة
Number of Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  563,546 144 الضفة الغربية

 Jenin  2,277 5 جنين

 Tubas  1,452 7 طوباس

 Tulkarm  2,696 3 طولكرم

 Nablus  14,019 11 نابلس

 Qalqiliya  33,308 7 قلقيلية

 Salfit  35,138 12 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh  107,586 24 رام اهلل والبيرة

Jericho  5,549 17 أريحا واالغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem  277,501 26 قدسال

 Bethlehem  66,392 13 بيت لحم

 Hebron  17,628 19 الخليل

 
 
 

 2012عدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 
Number of Settlers in the West Bank by Governorate, 2012 
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Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2102 
 

3

 Unit: Million m
3
/Year 

 
Total 

 Source  

Region  

Water Pumped 
from Palestinian 

Wells 

 

Springs 
Discharge 

 

Water Purchased 
from Israeli Water 

Company (Mekorot) 

 1.940 2.141 1942 .545 Palestine 

0.540 3.43 3.43 2343 West Bank 

09141 0..41 - .41 Gaza Strip 

                                                        

0.31 

Note: Premiinary data 
Data does not include those parts of 
Jerusalem, which were annexed by 
Israel in 1967. 

310296 4

310284 1

31039329

9329

1.2 
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Annual Pumping Water Quantity in Palestine by Region, Governorate and  
Use, 2012 

 

3
                                          Unit: Million  m

3
/Year

Use 

Region /Governorate 

Domestic Agricultural Total 

 0.041 0004. 2.141 Palestine 

 1.41 214. 6.41 West Bank 

 343 143 141 Jenin 

142 340 245 Tubas 

 4.8 014. 0.42 Tulkarem 

 .41 043 0141 Nablus 

 .4. 343 1040 Qalqiliya 

- - - Salfit 

343 - 2.1 Ramallah & Al Bireh & Jerusalem 

 1 143 645 Jericho & Al Aghwar 

 004. - 104. Bethlehem & Hebron       

01541 81.0 18941 Gaza Strip 

                                                        

0.31 

Note: Premiinary data 
Data does not include those parts of 
Jerusalem, which were annexed by Israel in 
1967. 
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2012 
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Population and Daily Allocation per 

Capita in Palestine by Governorate, 2012 
 

 
1

 

Quantity of water 
supply (Milion m

3
) 

1
 

Quantity of water 
consumed 
(Milion m

3
) 

1
 

Total 
Losses 

(Milion m
3
) 

 

Daily allocation 
per capita 

(Liter/capita/day) 

Governorate 

199.9 122.6 77.4 81.7 Palestine 

 93.9 67.9 26.0 76.4 West Bank 

 5.9 3.7 2.2 34.7 Jenin 

 1.7 1.2 0.5 55.2 Tubas 

 6.2 3.6 2.6 56.7 Tulkarm 

 15.0 13.0 1.9 98.9 Nablus 

 5.6 4.5 1.2 118.6 Qalqiliya 

 2.8 2.1 0.7 86.0 Salfit 

 17.8 13.0 4.8 109.9 Ramallah & Al Bireh  

 5.6 4.7 0.9 262.7 Jericho & Al Aghwar 

3.8 2.5 1.3 45.1 Jerusalem 

 29.5 19.6 9.9 62.9 Bethlehem & Hebron 

106.0 54.7 51.4 89.5 Gaza Strip 

                                                        

0.31 

Note: Premiinary data 
Data does not include those parts of Jerusalem, 
which were annexed by Israel in 1967. 

Percentage Distribution of Households in Palestine by the Sources of 
Obtaining Water, 2013 

 

 

*: Other include water tanks, springs and other 
resources not mentioned above 

    شبكة عامة 
Public Network 

96.4% 

بئر منزلي  
Domestic Well 

1.1% 

 *Otherأخرى
2.5% 
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2101 

Percentage Distribution of Households in Palestine by the Sources of 
Obtaining Water and Region, 2013 

 

 

Sources of Obtaining Water
Region  

  

Public Network 

 

Domestic Well 

 

Other* Total 

 96.4 1.1 2.5 100  Palestine 

 94.5 2.6 2.9 100  West Bank 

 95.7 2.4 1.9 100  North of West Bank 

 98.2 1.4 0.4 100  Middle of West Bank  

 89.2 3.7 7.1 100  South of West Bank  

 99.9 0.0 0.0 100  Gaza Strip 

 

*: Other include water tanks, springs and other resources 
not mentioned above 

 
 
 
 
 
 
 

 

Percentage of Educational Establishments in Palestine by the Sources of Obtaining Water 
in the Educational Establishment and Region, 2012 

  

 

Sources of Obtaining Water 

Region  

Public Network 

 

Domestic Well 

 
 Springs and 

Well 

 

Other 

 9246 2.4. 141 141  Palestine 

 .04. 3141 14. 143  West Bank 

 ..41 343 141 143  Gaza Strip 
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Percentage Distribution of the Health Care Centers (Governmental and                            
Non- Governmental) in Palestine by Sources of Obtaining Water and Region, 2012 

 

 
 Sources of Obtaining Water 

Region     
Public 

Network 
Collection Rain 

Water Well 
Water 
Tanks 

Others Total 

 92.5 3.4 3.7 0.4 100 Palestine  

 91.3 3.7 4.4 0.6 100 West Bank 

 95.5 3.5 1.0 0.0 100 North of West Bank  

 96.6 2.3 1.1 0.0 100 Middle of West Bank  

 81.4 5.2 11.8 1.6 100 South of West Bank  

 98.6 1.4 0.0 0.0 100 Gaza Strip 

 

Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Sources of Obtaining 
Water and  Region, 2013 

 

 

 Sources of Obtaining Water 

Region     

Public 
Network 

Collection Rain 
Water Well 

Water 
Tanks 

Artesian 
Well 

Total 

 84.0 1.3 13.6 1.1 100 Palestine 

 90.7 1.7 7.2 0.4 100 West Bank 

 93.9 1.8 3.5 0.8 100 North of West Bank  

 98.3 0.0 1.7 0.0 100 Middle of West Bank  

 81.6 2.9 15.5 0.0 100 South of West Bank  

 71.0 0.5 25.9 2.6 100 Gaza Strip 
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Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by Sources of Obtaining 
Water and Economic Activity, 2013 

 

 

 Sources of Obtaining Water 

Economic Activity     

Public 
Network 

Collection Rain 
Water Well 

Water 
Tanks 

Artesian 
Well 

Total 

 84.0 1.3 13.6 1.1 100 Palestine 

 85.1 1.2 9.7 4.0 100 Industrial activities 

 85.9 1.8 11.1 1.2 100 Constructions 

 82.3 1.3 15.6 0.8 100 
Whole sale, retail & 
repairs 

 87.2 0.0 12.8 0.0 100 Transport and storage  

 94.7 0.3 5.0 0.0 100 
Information and 
communication 

 86.5 1.5 11.8 0.2 100 Services 

o

 

Annual Rainfall Quantity in Palestine by Station Location, 2012 (mm) 
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Selected Indicators for Meteorological Conditions in Palestine by Station 
Location, 2012 

 

 

 Indicator 

Station 
Location 

 
% 

 
o( 

 
o(o( 

Mean Relative 
Humidity  

% 

Mean of Minimum 
Air Temperature 

(C
0
) 

Mean of Maximum 
Air Temperature 

(C
0
) 

Mean of Air 
Temperature  

(C
0
) 

 3. 15.9 27.8 21.0 Jenin 

 .. .. .. .. Tulkarm 

 71 13.8 25.4 18.2 Nablus 

 59 13.4 22.5 17.0 Ramallah 

 44 19.5 32.4 24.9 Jericho 

 61 12.4 22.8 16.9 Hebron 

 .. .. .. .. Gaza Strip 

 Source: Meteorological General Directorate 

http://www.met.gov.om/arb/
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o

Mean of Air Temperatures in Palestine by Year and Station Location, 2000-2012 (C
o
) 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Station 

Location 

20.2 21.7 .. 3143 20.1 3143 .. 20.3 20.7 20.7 21.8 20.2 3041 Jenin 

22.3 21.8 .. .. 22.8 23.1 .. 18.9 23.6 21.3 22.5 22.4 44 Tulkarm 

17.5 18.7 .. 0.4. 18.1 18.0 .. 17.8 18.4 18.4 24.7 17.8 0.43 Nablus 

.. 17.1 .. 0141 .. .. .. 17.1 16.9 16.9 18.6 16.1 0141 Ramallah 

23.2 24.0 .. 3343 23.5 23.4 .. 22.4 24.2 24.5 25.6 24.4 3.4. Jericho 

14.6 16.5 .. 0343 16.6 16.7 .. 15.5 16.9 16.9 18.5 15.8 034. Hebron 

20.5 21.1 .. 314. 20.8 3041 .. 19.8 .. .. .. .. 44 Gaza 

        Source: Metrological General Directorate 

 

Annual Rainfall Quantity in Palestine by Year and Station Location, 2000-2012 (mm) 
 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Station 

Location 

 .1143 3004. .. 3..43 424.8 .3040 .. 232.5 248.8 593.1 336.5 459.3 544.9 Jenin 

 1..4. 2214. .. 11143 2.143 585.8 .. 581.9 406.9 627.9 391.9 521.1 .. Tulkarm 

 .3243 21241 .. ..341 638.5 790.5 .. 574.0 460.2 576.9 508.6 608.3 763.5 Nablus 

 .. 33.4. .. 32.43 .. .. .. 543.9 503.6 575.2 502.1 526.1 860.8 Ramallah 

 0234. 0..4. .. 0..41 128.5 00141 .. 115.2 118.8 115.7 124.2 99.0 136.1 Jericho 

 3.04. 23140 .. 23.41 570.8 475.9 .. 447.8 376.3 418.2 393.7 375.5 620.5 Hebron 

 23343 .3341 .. 23.4. 408.3 33142 .. 405.1 .. .. 44 44 .. Gaza 

     Source: Meteorological General Directorate 

http://www.met.gov.om/arb/
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Mean Relative Humidity in Palestine by Year and Station Location, 2000-2012 (%) 
 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Station 

Location 

 31 64 .. 32 65 65 .. 69 33 66 3. 11 3. Jenin 

 31 33 .. .. 62 60 .. 69 21 58 22 30 44 Tulkarm 

 64 63 .. 33 61 60 .. 61 31 63 30 33 10 Nablus 

 .. 3. .. 70 .. ... .. 57 3. 73 11 33 2. Ramallah 

 53 23 .. 55 53 53 .. 52 21 50 .3 .2 .. Jericho 

 30 58 .. 33 33 60 .. 62 33 62 23 32 30 Hebron 

 11 3. .. 67 31 66 .. 71 .. .. 44 44 44 Gaza 

   Source: Metrological General Directorate 
 

2000
Evaporation Quantity in Palestine by Year and Station Location, 2000-2012 (mm) 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Station 

Location 

 1,983.8 .. .. 0,13141 0,..34. 0..3343 .. 44 1,844.8 1,950 2,102.7 1,922.4 2,043.6 Jenin  

 1,766.9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tulkarm 

 1,853.5 1,869.1 .. 0,.1.43 1,981.8 1,991.3 .. 1,682.0 1,815.1 1,767.6 2,032.4 1,789.2 1,958.4 Nablus 

  .. .. .. 1,093.2 .. .. .. 1,889.0 2,276.2 2,146.8 1,974.0 1,700.4 1,960.8 Ramallah 

 2,047.8 2,112.3 .. 3,33141 2,110.7 2,085.3 .. 2,101.0 2,192.7 2,223.6 2,411.9 2,316.0 2,475.6 Jericho 

 1,788.4 1,865.7 .. 0,.3.43 1,974.3 2,046.9 .. 1,608.0 2,003.5 2,236.8 2,196.4 1,928.4 2,088.0 Hebron 

 1,635.5 1,908.9 .. 0,2.34. 1,697.9 1,542.8 .. 1,582.0 .. .. .. .. .. Gaza 

       Source: Meteorological General Directorate 

http://www.met.gov.om/arb/
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Imported Energy in Palestine by Month and Type of Energy, 2011 

 

                               Type of Energy 

Month  
Electricity  

(MWh) 

 
 

Gasoline  
(1000 Liter) 

 
 

Diesel  
(1000 Liter) 

 
 

Kerosene  
(1000 Liter) 

 
LPG (Ton) 

 366,658 13,717 44,065 385 9,365 January 

 402,697 12,229 39,421 281 12,859 February 

 336,314 15,452 46,719 148 12,699 March 

 363,794 12,990 40,147 38 8,168 April 

 342,358 14,918 43,848 0 8,679 May 

 378,475 15,525 47,936 18 8,928 June 

 377,793 16,287 48,249 37 8,671 July 

 417,189 17,559 44,916 0 10,483 August 

 581,075 14,751 41,900 27 9,271 September 

 276,613 16,240 49,225 80 8,091 October 

 378,376 15,917 46,932 391 12,888 November 

 400,344 15,749 45,754 214 12,508 December 

 4,621,686 181,334 539,112 1,619 122,610 Total 
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Average Household Consumption of Energy from the Households that Use Energy in 
Palestine by Region, July 2013  

 

 

Average Household Consumption  

Region 

Electricity 
(KWh) 

Wood (kg) 

LPG (Kg) 

Kerosene 
(Liter)  

Gasoline 
(Liter) 

Diesel 
(Liter) 

 251 .. 0. 5 .0 69 Palestine 

 259 .6 0. 02 6. 15 West Bank 

 32. 3. 02 0 .3 .3 North of West Bank  

 312 31 02 02 1. .. Middle of West Bank  

 3.3 .1 02 1 32 1. South of West Bank 

 2.2 .. 0. . 21 06 Gaza Strip 

Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Availability of 
Solar Heater, July 2013 

 

 

Availability of Solar Heater in the Housing Unit 

Region 
 

Available 

 

Not Available 

 

Total 

 524. 1645 011 Palestine 

 564. 1245 011 West Bank 

 134. 3343 011 North of West Bank  

 3.40 324. 011 Middle of West Bank  

 3341 3.41 011 South of West Bank  

 .141 .641 011 Gaza Strip 
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2013
Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Wastewater 

Disposal Method, 2013 
 

 

 

Wastewater Disposal Method 

Total
Region 

 

 Wastewater 
Network 

Porous Cesspit or 
Tight Cesspit 

Other 

 55.3 44.2 0.5 100 Palestine 

 40.6 58.7 0.7 100 West Bank 

 83.1 16.9 0.0 100 Gaza Strip 

 
 

 

Percentage Distribution of Educational Establishments in the Palestine by Wastewater 
Disposal Method  in the Educational Establishment and Region, 2012

 

 

Wastewater Disposal Method

Total
Region   

Wastewater 
Network 

  

Tight Cesspit 

 

 Porous Cesspit 

 

Other 

 41.5 14.6 43.6 141 100  Palestine 

   32.4 17.2 50.0 14. 100  West Bank 

 80.3 3.3 16.0 143 100  Gaza Strip 
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Percentage Distribution of the Health Care Centers (Governmental and Non-Governmental) 
in the Palestine by Wastewater Disposal Method and Region, 2012

 

 

  Wastewater Disposal Method 

Region  
 

 
  

Wastewater 
Network 

Tight 
Cesspit 

Porous 
Cesspit 

Other Total 

 42.1 24.7 32.9 0.3 100 Palestine 

 34.9 28.9 35.8 0.4 100 West Bank 

 27.5 37.0 35.5 0.0 100 North of West Bank  

 49.0 15.1 34.9 1.0 100 Middle of West Bank  

 35.9 26.8 36.7 0.6 100 South of West Bank  

 79.6 2.5 17.9 0.0 100 Gaza Strip 

PercentageDistribution of Economic Establishments in Palestine byWastewater Disposal 
Method and Region, 2013

 

 

  
Wastewater Disposal Method 

 
Not 

Exist 
 

Total 
Region 

    

Wastewater 
Network 

Tight 
Cesspit 

Porous 
Cesspit 

Other 

 65.2 6.5 14.4 3.4 10.5 011 Palestine 

 62.8 8.0 19.5 3.3 6.4 011 West Bank 

 55.9 9.3 15.9 5.4 13.5 011 North of West Bank  

 74.2 11.6 10.6 3.2 0.4 011 Middle of West Bank  

 63.2 2.9 32.3 0.4 1.2 011 South of West Bank  

 70.3 3.5 3.9 3.7 18.6 011 Gaza Strip 
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Percentage Distribution of Households in Palestine by the Solid Waste 
Disposal Doer and Region, 2013

 

 Solid waste disposal doer 

Region  
Local 

Authority 

 
Household 
Member  

 
UNRWA 

 
Private 

Contractor 

 
Participation 

between 
household 

member and 
another doer 

 

 
Other 

 
Total 

 71.5 8.5 8.5 2.3 3.2 6.0 100 Palestine 

 77.8 6.3 6.3 0.0 0.4 9.2 100 
West 
Bank 

 
86.8 6.0 7.0 0.0 0.2 0.0 100 

North of 
West Bank  

 
53.3 6.7 7.8 0.0 0.0 *32.2 100 

Middle of 
West Bank  

 
88.9 6.3 3.8 0.0 1.0 0.0 100 

South of 
West Bank  

 59.9 12.6 12.4 6.6 8.5 0.0 100 Gaza Strip 

* The high percentage is because solid waste is collected 
by the Israeli Jerusalem municipality . 
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2012 
Percentage Distribution of the Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in Palestine by the Doer of Solid Waste  
Disposal, 2012 

 

 
 

 
Percentage Distribution of the Health Care Centers (Governmental and Non-

Governmental) in Palestine by the Doer of Solid Waste Disposal and       
Region, 2012 

 

 
 Doer of Solid Waste Disposal 

Region    
UNRWA  

 
Other Total The 

Establishment 
Local 

Authority 
Private 

contractor 

17.5 72.0 3.9 5.4 1.2 100 Palestine 

 20.4 71.4 4.0 2.8 1.4 100 West Bank 

 15.5 75.6 4.4 3.5 1.0 100 North of West Bank  

 14.7 74.3 7.8 0.0 3.3 100 Middle of West Bank  

 31.7 63.3 0.8 3.2 0.0 100 South of West Bank  

 2.4 75.0 3.3 19.3 0.0 100 Gaza Strip 
 

The 
Establishment 

17.5% 

Local  

Authority 
72.0% 

Private 

contractor 
3.9% 

وكالة الغوث   
UNRWA  

5.4% 

  Other 
1.2% 
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Table 23: Percentage Distribution of Educational Establishments in Palestine 
by the Doer of Transporting Solid Waste from the Educational Establishment 

and Governorate, 2012 
 

Doer of Transporting Waste 

Governorate    
UNRWA 

  
Others 

 
Total Educational 

Establishment 
Local 

Authority 
Private 

Contractor 

 7.5 83.1 4.5 0.8 4.1 100 Palestine 

 7.7 83.9 2.8 1.0 4.6 100 West Bank  

 1.6 92.0 1.2 4.0 1.2 100 Jenin 

 9.1 72.7 11.4 0.0 6.8 100 Tubas 

 4.8 82.2 4.1 0.7 8.2 100 Tulkarm 

 6.1 87.8 1.1 0.7 4.3 100 Nablus 

 2.4 94.0 0.0 0.0 3.6 100 Qalqiliya 

 1.5 97.1 0.0 1.4 0.0 100 Salfit 

 8.4 83.1 3.4 0.8 4.3 100 Ramallah & Al Bireh 

 13.3 70.0 10.0 0.0 6.7 100 Jericho  & Al Aghwar 

 6.5 78.2 5.1 1.4 8.8 100 Jerusalem 

 15.8 78.9 3.5 0.0 1.8 100 Bethlehem 

 11.6 80.5 2.4 0.2 5.3 100 Hebron 

 6.5 79.7 11.9 0.2 1.7 100 Gaza Strip 

 5.5 82.2 12.3 0.0 0.0 100 North Gaza 

 4.2 83.1 11.1 0.5 1.1 100 Gaza 

 9.8 54.2 34.4 0.0 1.6 100 Dier Alballah 

 3.1 87.4 4.2 0.0 5.3 100 Khan Younis 

 20.9 79.1 0.0 0.0 0.0 100 Rafah 
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Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by How to deal directly with waste after collected from the 
Establishment and Region, 2013

 

 

 

Region 

How to Deal Directly with Waste after Collected from the Establishment 

 

    
 

  
Other 

 

Establishment transfer 
the waste to the 

nearest container 

Local authority collect 
the waste directly from 

Establishment 

Establishment transfer 
the waste to the 

nearest dump site 

Establishment 
throw out the 

waste randomly 
Total 

 81.6 11.8 2.5 1.1 3.0 011 Palestine 

 90.4 4.7 2.1 0.6 2.2 011 West Bank 

 85.3 8.6 2.2 0.5 3.4 011 North of West Bank  

 95.2 1.4 2.9 0.0 0.5 011 Middle of West Bank  

 93.8 1.9 1.2 1.1 2.0 011 South of West Bank  

 63.2 26.5 3.5 2.3 4.5 011 Gaza Strip 
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Percentage Distribution of Economic Establishments in Palestine by How to deal directly with waste after collected from the 
Establishment and Economic Activity, 2013 

 

 

 

Economic Activity 

How to Deal Directly with Waste after Collected from the Establishment 

 

    
 

  
Other 

 

Establishment transfer 
the waste to the 

nearest container 

Local authority collect the 
waste directly from 

Establishment 

Establishment transfer 
the waste to the nearest 

dump site 

Establishment 
throw out the 

waste randomly 
Total 

 81.6 11.8 2.5 1.1 3.0 011 Palestine 

 80.4 6.0 3.9 3.4 6.3 011 Industrial activities 

 79.0 12.4 3.7 0.0 4.9 011 Constructions 

 78.8 14.1 2.9 0.9 3.3 011 Whole sale, retail & repairs 

 87.7 6.5 3.7 2.1 0.0 011 Transport and storage  

 89.7 1.7 3.5 0.0 5.1 011 Information and communication 

 87.5 10.3 1.1 0.4 0.7 011 Services 
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Emissions Quantity in Palestine From Energy, Agriculture and Waste Sectors in ton CO2 equivalent  by the                       
Emitted Type, 2001-2011 

 

 

CO2 Quantity of emitted in ton CO2 equivallent /Year 

 
Year 

 
 

 

CO2 
CH4 (21 tCO2 
equivellent) 

N2O (310 tCO2 
equivellent) 

CO (1.9 tCO2 
equivellent) 

NMVOC (3.4  tCO2 
equivellent) 

Total 

2001 1,644,188 220,376 217,174 367,623 123,315 2,572,676 2001 

2002 2,321,167 277,047 245,862 522,888 151,234 3,518,198 2002 

2003 2,944,313 318,109 249,782 345,823 165,037 4,023,064 2003 

2004 2,981,107 318,660 241,891 545,498 128,389 4,215,545 2004 

2005 2,991,694 317,412 253,772 405,778 121,947 4,090,603 2005 

2006 2,463,168 292,811 236,186 405,674 126,437 3,524,276 2006 

2007 2,401,835 285,265 218,949 261,830 125,863 3,293,742 2007 

2008 2,260,916 277,150 212,523 461,254 123,079 3,334,922 2008 

2009 2,643,222 275,502 212,702 289,324 129,781 3,550,531 2009 

2010 3,271,227 293,638 221,249 300,501 150,018 4,236,633 2010 

2011 3,100,538 311,909 242,551 538,062 158,276 4,351,336 2011 
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Selected indicators for Emissions in Palestine, 2001- 2011 

  

Total Emissions 
Quantity from Energy 
Sector in equivalent 

(Ton CO2/ Year) 

 

Total Emissions 
Quantity from 

Agriculture Sector in 
equivalent (Ton CO2/ 

Year) 

 

Total Emissions 
Quantity from Waste 
Sector in  equivalent 

(Ton CO2/ Year) 

Total 
 

Per Capita CO2 
Emissions 

(Ton/Capita/Year) 

GDP per 
Emissions in  
USD per ton 

Year 

2001 1,814,518 616,198 141,960 2,572,676             0.82  1,481.3 2001 

2002 2,669,170 704,078 144,950 3,518,198             1.09  938.4 2002 

2003 3,149,146 724,518 148,400 4,022,064             1.21  1,336.9 2003 

2004 3,365,408 698,237 151,900 4,215,545             1.24  995.9 2004 

2005 3,220,443 711,320 158,840 4,090,603             1.17  1,114.6 2005 

2006 2,669,906 691,650 162,720 3,524,276             0.98  1,226.4 2006 

2007 2,497,081 630,011 166,650 3,293,742             0.89  1,382.7 2007 

2008 2,564,581 599,781 170,560 3,334,922             0.87  1,462.8 2008 

2009 2,797,897 574,794 177,840 3,550,531             0.90  1,475.6 2009 

2010 3,493,788 560,775 182,070 4,236,633              1.05  1,351.2 2010 

2011 3,513,580 651,136 186,620 4,351,336 1.04  1,475.7 2011 
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Localities in Palestine by Availability of Water Network, Region and 
Governorate, 2013 

 

 
 

Total 
Region/Governorate 

Availability of Water Network 

  

Available Not available 

 458 99 557 Palestine 

 425 99 524 West Bank  

 58 22 80 Jenin 

 10 11 21 Tubas 

 33 2 35 Tulkarm 

 46 18 64 Nablus 

 31 3 34 Qalqiliya 

 19 1 20 Salfit 

 74 1 75 Ramallah & Al Bireh 

 12 2 14 Jericho  & Al Aghwar 

 43 1 44 Jerusalem 

 45 0 45 Bethlehem 

 54 38 92 Hebron 

 33 0 33 Gaza Strip 

 5 0 5 North Gaza 

 5 0 5 Gaza 

 11 0 11 Dier Alballah 

 8 0 8 Khan Younis 

 4 0 4 Rafah 
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Localities in Palestine by Availability of Wastewater, Region and  
Governorate, 2013 

 

 

 

 

Total 
Region/Governorate Availability of Wastewater Network  

  

Available Not available 

 98 459 557 Palestine 

 75 449 524 West Bank  

 3 77 80 Jenin 

 0 21 21 Tubas 

 7 28 35 Tulkarm 

 13 51 64 Nablus 

 6 28 34 Qalqiliya 

 1 19 20 Salfit 

 9 66 75 Ramallah & Al Bireh 

 0 14 14 Jericho  & Al Aghwar 

 21 23 44 Jerusalem 

 9 36 45 Bethlehem 

 6 86 92 Hebron 

 23 10 33 Gaza Strip 

 5 0 5 North Gaza 

 4 1 5 Gaza 

 10 1 11 Dier Alballah 

 2 6 8 Khan Younis 

 2 2 4 Rafah 
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Localities in Palestine by Availability of Electricity Network, Region and 
Governorate, 2013 

 

 

 

 

Total 
Region/Governorate 

Availability of Electricity 
Network 

  

Available Not Available 

 533 24 557 Palestine 

 500 24 524 West Bank  

 79 1 80 Jenin 

 15 6 21 Tubas 

 35 0 35 Tulkarm 

 64 0 64 Nablus 

 32 2 34 Qalqiliya 

 19 1 20 Salfit 

 74 1 75 Ramallah & Al Bireh 

 13 1 14 Jericho  & Al Aghwar 

 44 0 44 Jerusalem 

 44 1 45 Bethlehem 

 81 11 92 Hebron 

 33 0 33 Gaza Strip 

 5 0 5 North Gaza 

 5 0 5 Gaza 

 11 0 11 Dier Alballah 

 8 0 8 Khan Younis 

 4 0 4 Rafah 
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Localities in Palestine by the Main Source of Electricity, Region and Governorate, 2013 
 

 

 Main Electricity Source 

 

There is No 
Electricity 
Network 

Region/Governorate 

 

     

 

Local 
authority 

Jerusalem 
district 

electricity co. 

Southern 
electricity 

co. 

Gaza 
electricity 

distribution 
co. 

An Israeli 
source (Israeli 

national 
company) 

Another 
local 

authority 

Others 

 118 135 15 1 193 11 60 24 Palestine 

 111 135 15 0 177 11 51 24 West Bank  

 16 0 0 0 37 4 22 1 Jenin 

 4 0 0 0 6 0 5 6 Tubas 

 15 0 0 0 15 1 4 0 Tulkarm 

 8 0 0 0 40 0 16 0 Nablus 

 7 0 0 0 19 4 2 2 Qalqiliya 

 4 0 0 0 15 0 0 1 Salfit 

 5 62 0 0 7 0 0 1 Ramallah & Al Bireh 

 5 3 0 0 5 0 0 1 Jericho  & Al Aghwar 

 11 31 0 0 2 0 0 0 Jerusalem 

 3 39 0 0 2 0 0 1 Bethlehem 

 33 0 15 0 29 2 2 11 Hebron 
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(count): Localities in Palestine by the Main Source of Electricity, Region and Governorate, 2013  
 

 

 Main Electricity Source 

 

There is No 
Electricity 
Network 

Region/Governorate  

Local 
Authority 

    

An Israeli 
Source (Israeli 

National 
Company) 

 

Another 
Local 

Authority 

 

Others 
Jerusalem 

District 
Electricity co. 

Southern 
Electricity 

co. 

Gaza 
Electricity 

Distribution 
co. 

 7 0 0 1 16 0 9 0 Gaza Strip  

 1 0 0 0 3 0 1 0 North Gaza 

 1 0 0 0 1 0 3 0 Gaza 

 3 0 0 1 4 0 3 0 Dier Alballah 

 1 0 0 0 6 0 1 0 Khan Younis 

 1 0 0 0 2 0 1 0 Rafah 
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Localities in Palestine by Existence of Solidwaste Collection Service, Region 
and Governorate, 2013 

 

 

Available 

 

Not Available 

 

Total 
Region/Governorate 

 482 75 557 Palestine 

 449 75 524 West Bank  

 71 9 80 Jenin 

 12 9 21 Tubas 

 32 3 35 Tulkarm 

 61 3 64 Nablus 

 31 3 34 Qalqiliya 

 18 2 20 Salfit 

 73 2 75 Ramallah & Al Bireh 

 11 3 14 Jericho  & Al Aghwar 

 41 3 44 Jerusalem 

 40 5 45 Bethlehem 

 59 33 92 Hebron 

 33 0 33 Gaza Strip 

 5 0 5 North Gaza 

 5 0 5 Gaza 

 11 0 11 Dier Alballah 

 8 0 8 Khan Younis 

 4 0 4 Rafah 
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Localities in Palestine by the Doer Responsible about Solidwaste Collection, Region and Governorate, 2013 
 

 

 Doer Responsible  

 

There is no solid 
waste collection 

service 

 

Total 
Region/Governorate 

  
 

UNRWA 

  
 

Others 
Local 

authority 
Special 

contractor 
Another local 

authority 
Joint services 

council 

 291 26 28 36 69 32 75 557 Palestine 

 267 26 20 36 68 32 75 524 West Bank  

 35 9 1 11 6 9 9 80 Jenin 

 3 0 1 1 6 1 9 21 Tubas 

 15 5 2 3 6 1 3 35 Tulkarm 

 29 4 3 2 18 5 3 64 Nablus 

 22 2 0 2 5 0 3 34 Qalqiliya 

 10 0 0 1 6 1 2 20 Salfit 

 59 5 5 1 3 0 2 75 Ramallah & Al Bireh 

 2 0 2 1 5 1 3 14 Jericho  & Al Aghwar 

 32 1 2 4 1 1 3 44 Jerusalem 

 23 0 3 3 10 1 5 45 Bethlehem 

 37 0 1 7 2 12 33 92 Hebron 

 24 0 8 0 1 0 0 33 Gaza Strip 

 3 0 1 0 1 0 0 5 North Gaza 

 4 0 1 0 0 0 0 5 Gaza 

 8 0 3 0 0 0 0 11 Dier Alballah 

 6 0 2 0 0 0 0 8 Khan Younis 

 3 0 1 0 0 0 0 4 Rafah 
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 السكان                                                          75

 السكان
 :السكان عدد

  34.3 ليـــون نســـ ي  ـــو  ين  لـــ   4.3.حـــوالي  3102 نتصـــل ال ـــا   فلســـطينبلـــد  ـــكك الســـكان ال  ـــك  فـــي 
 . ليون نس ي في قطاع غ ة  04.1 ليون نس ي في الضفي الغ بيي و

 
التركيبببببببب  ال  ببببببببر  

 :والنوعي للسكان
ــــــــــــــب  يظهــــــــــــــ  الت كي
ال  ـــــــــــــ ي للســـــــــــــكان 
الفلســــــــــــطينيين فــــــــــــي 

أنـــج  عت ـــ   فلســـطين
فتــيإ  ق قــك ب نســبي 
األفــــــــ اك فــــــــي الفئــــــــي 

( .0-1)ال   يـــــــــــــــــي 
 فلســـــــطينســـــــني فـــــــي 

 3102 نتصل  ا  
 ـــن % 1.8.حـــوالي 

 ع ــا الســكان بواقــ  
فـــــــــــــــــــــــــــــــي % 28.9)

ـــــــــــــــي  الضـــــــــــــــفي الغ بي
فـــــي قطـــــاع % 40..
 (. غ ة
 

ك ــــــــا قــــــــك ب نســــــــبي 
ســــــــــــني  56األفــــــــــــ اك 

فـــي الضـــفي الغ بيـــي % .24) ـــن  ع ـــا الســـكان بواقـــ  % 3.0 فلســـطينفـــي   3102فـــركف  فـــي  نتصـــل  ـــا  
 (.في قطاع غ ة% 346و
 

  

1.3 
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 (0202 -0202 نتصف ال ام ) حس  ال نطقة والجنس، فلسطينعدد السكان ال قدر في 
Estimated Population in Palestine by Region and Sex,   

(Mid-Year 2010- 3102) 
 

 ال نطقة/ السنة
 Sex الجنس

Year/ Region كال الجنسين 

Both Sex 

 قكو 

Males 

  ناث
Females 

2010    2010 

 Palestine 1,992,093 3,100,300 4,048,403 فلسطين

 West Bank 1,237,225 1,276,058 2,513,283 الضفي الغ بيي

 Gaza Strip 755,967 779,153 1,535,120 قطاع غ ة

2011    2011 

 Palestine 2,052,078 2,116,783 4,168,801 فلسطين

 West Bank 1,269,934 1,310,234 2,580,168 الضفي الغ بيي

 Gaza Strip 782,144 806,548 1,588,693 قطاع غ ة

2012    2012 

 Palestine 2,112,939 3,180,386 4,293,313 فلسطين

 West Bank 1,303,606 1,345,414 2,649,020 الضفي الغ بيي

 Gaza Strip 809,321 834,972 1,644,293 قطاع غ ة

2013    2013 

 Palestine 2,175,149 2,245,400 4,420,549 فلسطين

 West Bank 1,337,895 1,381,217 2,719,112 الضفي الغ بيي

 Gaza Strip 837,254 864,183 1,701,437 قطاع غ ة
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 (0202-0202 نتصف ال ام ) حس  ال نطقة وال حافظة، فلسطينعدد السكان ال قدر والتوزيع النسبي للسكان في 

Estimated Projected Population and Percentage Distribution of Population in Palestine by Region and Governorate,          
(Mid-Year 2010-2013) 

 

 ال حافظة/ال نطقة 

 Year السنة

Region /Governorate 
2010 1122 1121 1122 

  كك 
 Number 

 نسبي
Percent 

  كك 
 Number 

 نسبي
Percent 

  كك 
 Number 

 نسبي
Percent 

  كك 
 Number 

 نسبي
Percent 

 Palestine  311  040314009  311 043924202  100 040084801  100 041084012 فلسطين

 West Bank  0010  349094003  61.7 340094131 61.9 340814008  62.1 340024382 فة الغربيةالض

 Jenin  2.0 158,588 6.7 188,822 6.7 182,282  6.8 104,112 عنين

 Tubas  2.4 21,881 1.4 88,882 1.4 82,241  1.4 84,028 طوباس

 Tulkarm  4.1 208,454 4.0 201,114 4.1 228,502  4.1 228,052 طولك  

 Nablus  8.1 224,222 8.4 282,215 8.3 248,112  8.4 241,220 نابلس

 Qalqiliya  1.4 218,221 2.4 211,245 2.4 211,121  2.4 50,440 قل يليي

 Salfit  2.8 20,242 1.5 22,225 1.5 24,228  1.6 22,248 سلفيب

 Ramallah & Al Bireh  0.4 218,822 7.4 225,428 7.4 221,128  7.4 212,152  ا  اهلل والبي ة

 Jericho  &Al Aghwar  2.2 45,251 1.1 48,142 1.1 42,028  1.1 48,422 أ يحا واألغوا 

 Jerusalem  5.1 414,228 9.2 252,021 9.3 285,158  9.4 281,142 ال كس

 Bethlehem  4.2 114,515 4.6 255,422 4.7 254,158  4.7 288,881 بيب لح 

 Hebron 28.1 221,481 15.0 242,201 15.0 211,428  14.8 211,224 الخليا

 Gaza Strip  2810  049104029  38.3 040004392 38.1 040884093  37.9 040204031 قطاع غزة

 North Gaza  0.2 228,182 7.5 211,212 7.4 215,424  7.3 150,125 ش اا غ ة

 Gaza  22.2 888,122 13.3 569,715 13.3 882,822  13.2 824,888 غ ة

 Dier Alballah  8.2 140,281 5.6 128,810 5.5 121,285  5.5 111,822 كي  البلح

 Khan Younis  0.1 211,828 7.2 310,868 7.2 212,228  7.2 152,020 خانيونس

 Rafah  4.8 121,222 4.7 111,000 4.7 258,858  4.7 288,251  فح
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 (0202 نتصف ال ام )، حس  فئات ال  ر وال نطقة فلسطينالتوزيع النسبي للسكان في 
Percentage Distribution of Population in Palestine by Age Groups and Region,     

(Mid-Year 2013) 
 

 فئات ال  ر
 فلسطين

Palestine 

 Region ال نطقة

Age Groups لضفي الغ بييا 
West Bank 

 قطاع غ ة
Gaza Strip 

1-4 14.7    13.7 16.3 4-1  

8-5 13.4 12.8 14.5 5-8  

21-24 12.7 12.4 13.3 10-14 

28-25 11.9 11.8 12.0 25-28  

11-14 10.0 10.0 9.9 14-11  

18-15 7.7 7.8 7.6 15-18  

21-24 6.4 6.6 6.1 24-21  

28-25 5.4 5.8 4.8 25-28  

41-44 4.6 4.9 4.0 44-41  

48-45 3.8 4.1 3.3 45-48  

81-84 2.9 3.1 2.6 84-81  

88-85 2.0 2.1 1.8 85-88  

21-24 1.5 1.5 1.3 24-21  

28-25 1.1 1.3 1.0 25-28  

01-04 0.8 0.9 0.6 04-01  

08-05 0.5 0.6 0.5 05-08  

81+ 0.6 0.6 0.4 80+ 

 Total 100 100 011 المجموع
 

 
 (0202 نتصف ال ام )حس  فئات ال  ر والجنس،  فلسطينالتوزيع النسبي للسكان في 

Percentage Distribution of Population in Palestine by Age Groups and Sex,            
)Mid-Year 2013)

 

 

Age Groups 

Sex الجنس 
 اناث فئات ال  ر

Females 
 قكو 

Males 

 كال الجنسين

Both Sex 

0-4 14.6 14.7 14.7 1-4 
5-9 13.4 13.5 13.4 8-5 
10-14 12.7 12.8 12.7 21-24 
15-19 11.9 12.0 11.9 28-25 
20-24 9.9 10.0 10.0 11-14 
25-29 7.7 7.8 7.7 18-15 
30-34 6.4 6.4 6.4 21-24 
35-39 5.5 5.4 5.4 28-25 
40-44 4.5 4.6 4.6 41-44 
45-49 3.7 3.9 3.8 48-45 
50-54 2.7 3.1 2.9 81-84 
55-59 2.0 2.0 2.0 88-85 
60-64 1.5 1.4 1.5 21-24 
65-69 1.2 0.9 1.1 28-25 
70-74 0.9 0.6 0.8 01-04 
75-79 0.7 0.4 0.5 08-05 
80+ 0.7 0.5 0.6 81+ 

Total 011 011 011 ال ج وع 
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 (0202 نتصف ال ام )، فلسطينالهرم السكاني في 
Population Pyramid in Palestine, )Mid-Year 3102) 

 

     Population in Thousands                                                                                                   كك  السكان باآلالل 
 

 

 
 :  دل الخصوبة

 5.1و  ولــوك فــي الضــفي الغ بيــي 41. ولــوكا إ بواقــ   .4.فــي فلســطين  3119-3118بلــد   ــكا الخصــوبي الكليــي للفتــ ة 
فـــي الضـــفي الغ بيـــيإ  3453إ بواقـــ  .349ك ـــا بلـــد   ـــكا ال يـــاكة الطبي يـــي ال  ـــك  فـــي فلســـطين .   ولـــوك فـــي قطـــاع غـــ ة

 .3102 وقلك  نتصل ال ا في قطاع غ ة  ..24و
 
 

 (0202-0202 نتصف ال ام )، حس  ال نطقة فلسطينال قدر للسكان في  الزيادة الطبي ية  دل 
 Estimated Anuual Growth Rates in Palestine by Region, 

(Mid-Year 2010-2013) 
 

 السنة
 فلسطين

Palestine 

 Region ال نطقة

Year الضفي الغ بيي 
West Bank 

 قطاع غ ة
Gaza Strip 

1121 2.98 2.66 2.45 1121 

1122 2.99 2.67 2.81 1122 

1121 2.96 2.65 3.48 1121 

1122 3190 1.21 2.44 1122 
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 : توقع البقاء على قيد الحياة
نتيعي النخفاض   كالب الوفاة في فلسطين ا تف  ال    ال توق  لألف اك حيث بلد توق  الب اء  ل  قيك الحياة  ا  

سني لإلناثإ    وعوك اختالل بين الضفي الغ بيي  57.7سني للقكو  و 56.7سني بواق   56.5في فلسطين  6162
سني للقكو   56.5سني بواق   52.2في الضفي الغ بيي  6162اع غ ةإ حيث بلد توق  الب اء  ل  قيك الحياة  ا  وقط
سني  52.5سني للقكو  و 56.1سني بواق   56.2سني لإلناثإ في حين بلد ال    ال توق  في قطاع غ ة 57.5و

تحسن ال ستوى الصحي واالنخفاض التك يعي  و ن أسباب ا تفاع   كالب الب اء  ل  قيك الحياة األخ ى.  لإلناث
 . ل  كالب وفياب ال ض  واألطفاا

 
 :فلسطينفي  ونالالجئ

 ــــن  ع ــــا الســــكان الفلســــطينيين ال  ي ــــين فــــي فلســــطينإ بواقــــ   % 76.6بلغــــب نســــبي الســــكان الالعئــــين فــــي فلســــطين 
 . في قطاع غ ة% 015.في الضفي الغ بيي و% 65.1

 
 0200 حس  ال نطقة وحالة اللجوء، فلسطينفلسطينيين في التوزيع النسبي للسكان ال

Percentage Distribution of Palestinian Population in the Palestine by Region and 
Refugee Status, 2012 

 

Region 
 ال ج وع
Total 

Refugee Status حالة اللجوء 

 غي  العئ ال نطقة

Non-Refugee 

 العئ 

Refugee 

Palestine 011 0919 0310 فلسطين 

West Bank 011 02.1 10.1 الضفي الغ بيي 

Gaza Strip 011 22.1 20.1 قطاع غ ة 

 
  



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                      3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 السكان                                                               12

 :ونوعها االسرةحجم 

فـ ك فـي قطـاع  5.3فـ ك فـي الضـفي الغ بيـي و 6.3فـ كإ بواقـ   6.6 فلسـطينفـي  3103بلد  توسط حع  االس ة في ال ـا  
% 140إ و ــن فــ ك واحــكأســ  % 245أســ    تــكةإ و% 0.43هــي أســ  نوويــيإ و ســطينفل ــن األســ  فــي % 8340إ وغــ ة

 .أس    كبي
 

 0200حس  حجم األسرة وال نطقة،  فلسطينفي  التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Households in Palestine by Household Size, and      

Region, 2012 
 

Household Size 

Region نطقةال  
 فلسطين

Palestine 
 قطاع غ ة حجم األسرة

Gaza Strip 
الضفي الغ بيي  
West Bank 

1 2.1 2.2 8.1 1 

1 8.8 21.2 8.5 1 

2 0.4 21.2 5.1 2 

4 22.2 21.5 21.4 4 

8 21.5 28.2 24.1 8 

2 24.5 28.1 28.2 2 

0+ 42.0 15.8 28.4 0+ 

Total 011 011 011 ال ج وع 
Average Household Size  013 013 010  توسط حجم االسرة  

 
 
 

 
 

 0202حس  نوع األسرة وال نطقة،  فلسطينفي التوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Region, 2010 

 

Household Type 

Region ال نطقة 
 فلسطين

Palestine 
 ةقطاع غ   نوع األسرة

Gaza Strip 

 الضفي الغ بيي 
West Bank 

One Person Household 1.1 4.1 210 أس ة  ن شخص واحك 

Nuclear Household 82.8 81.1 8310 أس ة نوويي 

Extended Household 22.1 22.4 0013 أس ة   تكة 

Composite Household 1.1 1.1 110 أس ة   كبي 

Total 100 011 011 ال ج وع 
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 0200، 0222حس  جنس ر  األسرة وال نطقة،  فلسطينفي التوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Head of Household and 

Region, 3119, 2012 
 

جنس ر  
 األسرة

 فلسطين
Palestine 

 Region ال نطقة
Sex of Head 

of 
Household 

 الضفي الغ بيي 
West Bank 

 قطاع غ ة
Gaza Strip 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

 Male 51.8 93.0 85.2 90.1 9110 91.2 قك 

 Female 0.8 0.1 21.4 9.9 910 8.8 أنف 

 Total 011 011 011 011 011 011 ال ج وع
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 حصاءات الحيويةاإل
 

 : اليد احياء المسجلون في الضفة الغربيةعدد المو 
يشمل األفراد الفلسطينيين حملة الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية فقط بغض النظر عن مكان اإلقامة سواء داخل 
فلسطين أم خارجها، وال يشمل سجل السكان األفراد الفلسطينيين المقيمين في فلسطين وال يحملون الهوية الفلسطينية، 

      .األفراد المقدسيين من حملة هوية القدس، واألجانب المقيمين في فلسطين وكذلك
 

  68,197،64,895،  71,705في الضفة الغربية 0200، 0200، 0202بلغ عدد المواليد احياء المسجلين لالعوام 
حالة  6,351، 6,562، 6,253بينما بلغ عدد الوفيات المسجلة لنفس االعوام في الضفة الغربية .  مولودًا على التوالي

 .  وفاة على التوالي
 

 

 0200-0202عدد المواليد احياء المسجلون في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 
Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Sex, 2010-2012 

  

Governorate and Sex 
Year  السنة 

 المحافظة والجنس
2102 2100 2101 

Both Sexes      كال الجنسين 
West Bank          64,895          68,197          71,705  الضفة الغربية 

Jenin            7,338             7,730             7,966  جنين 

Tubas            1,200             1,234             1,265  طوباس 

Tulkarm            4,349             4,819             5,103  طولكرم 

Nablus            9,504             9,951          10,683  نابلس 

Qalqiliya            3,004             3,132             3,416  قلقيلية 

Salfit            1,817             1,963             2,054  سلفيت 

Ramallah & Al Bireh            7,287             8,040             8,752    رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar            2,181             2,280             2,366  أريحا واألغوار 
Jerusalem            3,039             3,386             3,439  القدس 

Bethlehem            5,368             5,527             5,728  بيت لحم 

Hebron         19,808          20,135          20,933  الخليل 
 
 
 
 
 

  

1.4 
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 0200-0202عدد المواليد احياء المسجلون في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and      

Sex, 2010-2012 
 

Governorate and Sex 
Year  السنة 

 المحافظة والجنس
2102 2100 2101 

Males    ذكور 
West Bank          33,107          34,944          36,929  الضفة الغربية 

Jenin            3,654             3,948             4,103  جنين 

Tubas               593                660                637  طوباس 

Tulkarm            2,244             2,483             2,616  طولكرم 

Nablus            4,842             5,098             5,489  نابلس 

Qalqiliya            1,523             1,567             1,772  قلقيلية 

Salfit               946                984             1,044  سلفيت 

Ramallah & Al Bireh            3,714             4,175             4,514  رة  رام اهلل والبي 

Jericho   & Al Aghwar            1,109             1,186             1,231  أريحا واألغوار 

Jerusalem            1,513             1,733             1,757  القدس 

Bethlehem            2,797             2,867             2,934  بيت لحم 
Hebron         10,172          10,243          10,832  الخليل 

Females     اناث 
West Bank      31,788      33,253      34,776  الضفة الغربية 

Jenin            3,684             3,782             3,863  جنين 

Tubas               607                574                628  طوباس 

Tulkarm            2,105             2,336             2,487  طولكرم 

Nablus            4,662             4,853             5,194  نابلس 

Qalqiliya            1,481             1,565             1,644  قلقيلية 

Salfit               871                979             1,010  سلفيت 

Ramallah & Al Bireh            3,573             3,865             4,238    رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar            1,072             1,094             1,135  أريحا واألغوار 

Jerusalem            1,526             1,653             1,682  القدس 

Bethlehem            2,571             2,660             2,794  بيت لحم 

Hebron            9,636             9,892          10,101  الخليل 
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 0200-0202عدد المواليد احياء المسجلون في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوالدة، 
Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2010              2010 

West Bank  5,594 5,790 6,168 6,158 6,543 6,228 6,193 6,220 5,859 5,764 5,211 5,977 71,705 الضفة الغربية 
Jenin 623 706 685 684 726 661 664 623 607 639 648 700 7,966 جنين 
Tubas 122 101 108 107 118 119 115 100 99 91 81 104 1,265 طوباس 
Tulkarm 379 408 411 459 495 442 466 429 416 381 376 441 5,103 طولكرم 
Nablus 798 874 902 870 996 935 923 928 860 896 777 924 10,683 نابلس 
Qalqiliya 275 277 326 296 273 298 280 294 257 279 247 314 3,416 قلقيلية 
Salfit 160 152 179 177 177 190 184 186 177 163 137 172 2,054 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 645 642 778 756 775 768 747 826 804 660 622 729 8,752  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 207 212 197 219 226 238 164 190 163 174 175 201 2,366 أريحا واألغوار 
Jerusalem 260 282 280 273 328 304 314 317 271 289 241 280 3,439 القدس 
Bethlehem 434 466 465 486 511 530 556 512 519 454 375 420 5,728 بيت لحم 
Hebron 1,691 1,670 1,837 1,831 1,918 1,743 1,780 1,815 1,686 1,738 1,532 1,692 20,933 الخليل 
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 0200-0202سب المحافظة وشهر الوالدة، عدد المواليد احياء المسجلون في الضفة الغربية ح(: تابع) 
 (Cont.): Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 أول تشرين

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2011              2011 

West Bank  5,542 5,329 5,785 6,060 6,466 6,111 5,499 5,381 5,525 5,631 5,016 5,852 68,197 الضفة الغربية 
Jenin 654 592 669 710 773 685 596 540 571 645 585 710 7,730 جنين 
Tubas 110 98 89 96 136 116 92 95 90 105 94 113 1,234 طوباس 
Tulkarm 368 384 426 450 450 438 361 361 405 405 337 434 4,819 طولكرم 
Nablus 779 762 862 895 962 964 751 789 805 791 720 871 9,951 نابلس 
Qalqiliya 287 250 283 279 277 269 249 235 227 261 231 284 3,132 قلقيلية 
Salfit 137 137 176 180 191 179 170 151 166 157 159 160 1,963 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 636 617 653 733 782 717 677 679 661 695 559 631 8,040  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 225 187 206 195 202 185 161 159 194 185 171 210 2,280 أريحا واألغوار 
Jerusalem 247 261 278 271 335 295 301 269 284 281 266 298 3,386 القدس 
Bethlehem 432 417 483 456 493 512 470 479 473 449 404 459 5,527 بيت لحم 
Hebron 1,667 1,624 1,660 1,795 1,865 1,751 1,671 1,624 1,649 1,657 1,490 1,682 20,135 الخليل 
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 0200-0202حسب المحافظة وشهر الوالدة،  عدد المواليد احياء المسجلون في الضفة الغربية(: تابع)  

 (Cont.): Number of Registered Live Births in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 ين أولتشر 

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2012              2012 

West Bank  4,853 4,735 5,136 5,551 5,997 5,920 5,336 5,369 5,473 5,476 5,328 5,721 64,895 الضفة الغربية 
Jenin 573 526 632 651 690 695 576 558 554 607 669 607 7,338 جنين 
Tubas 91 96 87 94 123 101 108 91 115 98 88 108 1,200 طوباس 
Tulkarm 361 336 345 354 442 349 333 342 339 363 372 413 4,349 طولكرم 
Nablus 693 676 737 813 880 826 772 836 812 791 809 859 9,504 نابلس 
Qalqiliya 241 194 247 277 273 263 247 235 227 256 257 287 3,004 قلقيلية 
Salfit 126 124 129 145 169 202 149 141 154 164 155 159 1,817 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 504 526 533 602 626 673 613 670 652 666 587 635 7,287  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 180 185 172 177 204 215 165 150 182 171 184 196 2,181 أريحا واألغوار 
Jerusalem 227 183 219 276 299 276 258 262 256 259 243 281 3,039 القدس 
Bethlehem 335 405 464 503 477 494 458 440 487 465 392 448 5,368 بيت لحم 
Hebron 1,522 1,484 1,571 1,659 1,814 1,826 1,657 1,644 1,695 1,636 1,572 1,728 19,808 الخليل 
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 0200-0202، عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس
Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Sex, 2010-2012 

 

Governorate 

Year and Sex السنة والجنس 

 المحافظة 
2102 2011 2010 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

West Bank             2,938             3,413             3,081             3,481  2,892 3,361 الضفة الغربية 

Jenin               392                490                466                477  399 474 جنين 

Tubas                 60                  77                  86                  80  73 69 طوباس 

Tulkarm               316                301                327                293  285 303 طولكرم 

Nablus               533                565                537                636  481 592 نابلس 

Qalqiliya               135                164                140                157  129 149 قلقيلية 

Salfit               121                108                  97                112  97 95 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh               356                411                387                441  366 421   رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar                 73                  83                  65                  95  60 91 أريحا واألغوار 

Jerusalem               108                143                119                158  129 153 القدس 

Bethlehem               255                309                233                312  257 253 بيت لحم 

Hebron               589                762                624                720  616 761 الخليل 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                   3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 حيويةاإلحصاءات ال                                                   60

 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر، 
Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups فئات العمر 

 السنة والمحافظة
56+ 66-56 61-66 26-93 01-26 6-3 1-6 

 المجموع

Total 

2010         2010 
West Bank 3,725 776 640 270 222 86 534 6,253 الضفة الغربية 

Jenin 526 98 82 35 23 15 94 873 جنين 

Tubas 79 13 12 5 6 5 22 142 طوباس 

Tulkarm 356 84 69 29 15 6 29 588 طولكرم 

Nablus 677 147 102 41 33 11 62 1,073 نابلس 

Qalqiliya 147 46 22 12 11 8 32 278 قلقيلية 

Salfit 125 25 16 8 4 2 12 192 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 497 87 64 45 27 9 58 787   رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 69 23 26 11 3 2 17 151 أريحا واألغوار 

Jerusalem 166 32 38 16 8 1 21 282 لقدسا 
Bethlehem 327 60 46 17 15 7 38 510 بيت لحم 

Hebron 756 161 163 51 77 20 149 1,377 الخليل 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Age 

Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups فئات العمر 

 السنة والمحافظة 
56+ 66-56 61-66 26-93 01-26 6-3 1-6 

 المجموع

Total 

1122         1122 
West Bank 3,996 857 643 265 220 74 507 6,562 الضفة الغربية 

Jenin 587 142 72 40 27 7 68 943 جنين 

Tubas 112 19 12 8 3 1 11 166 طوباس 

Tulkarm 380 71 70 23 24 10 42 620 طولكرم 

Nablus 756 166 103 36 30 9 73 1,173 نابلس 

Qalqiliya 160 46 26 13 10 2 40 297 قلقيلية 

Salfit 135 25 16 9 4 1 19 209 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 533 98 89 34 24 8 42 828   رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 76 26 23 9 8 3 15 160 أريحا واألغوار 

Jerusalem 158 44 26 15 6 5 23 277 القدس 

Bethlehem 321 70 67 23 17 4 43 545 بيت لحم 

Hebron 778 150 139 55 67 24 131 1,344 الخليل 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups ات العمرفئ 

 السنة والمحافظة 
56+ 66-56 61-66 26-93 01-26 6-3 1-6 

 المجموع

Total 

1121         1121 
West Bank 3,837 813 665 252 204 67 513 6,351 الضفة الغربية 

Jenin 530 105 89 42 31 10 75 882 جنين 

Tubas 90 14 14 5 3 1 10 137 طوباس 

Tulkarm 408 77 49 26 14 2 41 617 طولكرم 

Nablus 696 132 123 37 31 10 69 1,098 نابلس 

Qalqiliya 179 36 26 15 16 2 25 299 قلقيلية 

Salfit 147 27 23 4 8 1 19 229 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 482 103 81 29 21 10 41 767   رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 72 27 21 5 2 2 27 156 أريحا واألغوار 

Jerusalem 134 41 40 7 5 2 22 251 القدس 

Bethlehem 364 73 51 18 11 9 38 564 بيت لحم 

Hebron 735 178 148 64 62 18 146 1,351 الخليل 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس، 
Number of Registered Deaths in the West Bank by  

Age Groups and Sex, 2010-2012 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

1121    1121 
Total 2,892 3,361 6,253            المجموع 

0-4 245 289 534  1-6 

5-9 35 51 86 6-3 

10-14 19 33 52 01-06 

15-19 26 62 88 06-03 

20-24 34 48 82 21-26 

25-29 26 54 80 26-23 

30-34 31 52 83 91-96 

35-39 37 70 107 96-93 

40-44 42 85 127 61-66 

45-49 74 127 201 66-63 

50-54 129 183 312 61-66 

55-59 112 235 347 66-63 

60-64 183 246 429 51-56 

65-69 271 292 563 56-53 

70-74 379 389 768 01-06 

75-79 405 393 798 06-03 

80+ 844 752 1,596  01+ 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Age Groups  

and Sex, 2010- 2012 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين 

Both Sexes  إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

1122    1122 
Total        3,081         3,481                 6,562  المجموع 

0-4               250                257                            507  1-6 

5-9                  32                   42                              74  6-3 

10-14                  23                   30                              53  01-06 

15-19                  19                   50                              69  06-03 

20-24                  33                   65                              98  21-26 

25-29                  23                   51                              74  26-23 

30-34                  30                   59                              89  91-96 

35-39                  41                   61                            102  96-93 

40-44                  54                   85                            139  61-66 

45-49                  80                152                            232  66-63 

50-54                  92                180                            272  61-66 

55-59               129                212                            341  66-63 

60-64               208                308                            516  51-56 

65-69               330                343                            673  56-53 

70-74               412                337                            749  01-06 

75-79               466                395                            861  06-03 

80+               859                854                        1,713  01+ 
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 0200-0222وفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس، عدد ال(: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Age Groups and  

Sex, 2009-2011 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين 

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

1121    1121 
Total        2,938         3,413  6,351 المجموع 

0-4               259                254  513 1-6 

5-9                  30                   37  67 6-3 

10-14                  23                   26  49 01-06 

15-19                  22                   56  78 06-03 

20-24                  26                   51  77 21-26 

25-29                  17                   49  66 26-23 

30-34                  23                   58  81 91-96 

35-39                  43                   62  105 96-93 

40-44                  48                   81  129 61-66 

45-49                  89                145  234 66-63 

50-54                  97                205  302 61-66 

55-59               145                254  399 66-63 

60-64               164                250  414 51-56 

65-69               274                300  574 56-53 

70-74               317                323  640 01-06 

75-79               387                413  800 06-03 

80+           974            849  1,823 01+ 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة، 
Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 1121-2012 

 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2010              2010 

West Bank  614 461 540 513 583 455 467 454 464 520 544 638 6,253 الضفة الغربية 
Jenin 88 66 62 73 92 54 70 59 64 83 77 85 873 جنين 
Tubas 9 8 7 8 6 7 14 13 16 16 18 20 142 طوباس 
Tulkarm 50 46 49 49 47 44 48 57 49 39 57 53 588  لكرمطو 
Nablus 114 82 89 80 91 80 96 66 72 103 90 110 1,073 نابلس 
Qalqiliya 31 18 24 25 25 16 19 24 22 27 22 25 278 قلقيلية 
Salfit 19 16 19 20 18 19 9 6 9 17 21 19 192 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 73 48 71 63 101 62 51 62 59 62 51 84 787  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 15 11 11 18 20 15 11 6 14 10 3 17 151 أريحا واألغوار 
Jerusalem 31 24 29 25 23 22 15 22 18 26 18 29 282 القدس 
Bethlehem 50 31 58 41 54 31 42 37 32 44 49 41 510 بيت لحم 
Hebron 134 111 121 111 106 105 92 102 109 93 138 155 1,377 الخليل 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 1121-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2011              2011 

West Bank  686 589 461 466 477 518 455 504 509 577 608 712 6,562 الضفة الغربية 
Jenin 107 88 67 56 63 74 73 68 73 72 98 104 943 جنين 
Tubas 18 11 12 14 11 18 16 13 8 17 10 18 166 طوباس 
Tulkarm 64 64 46 54 45 38 47 41 42 51 61 67 620 طولكرم 
Nablus 117 97 85 82 84 97 79 95 93 109 110 125 1,173 نابلس 
Qalqiliya 38 24 21 13 25 18 21 25 22 29 28 33 297 قلقيلية 
Salfit 20 22 12 11 18 17 10 16 21 17 26 19 209 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 76 69 58 55 54 67 58 69 77 80 70 95 828  البيرة رام اهلل و 
Jericho   & Al Aghwar 19 14 11 6 7 21 12 11 10 12 19 18 160 أريحا واألغوار 
Jerusalem 26 27 14 22 19 24 22 26 14 39 22 22 277 القدس 
Bethlehem 63 44 40 44 46 43 32 35 43 46 55 54 545 بيت لحم 
Hebron 138 129 95 109 105 101 85 105 106 105 109 157 1,344 الخليل 
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 0200-0202عدد الوفيات المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة، (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in the West Bank by Governorate and Month of Death, 1121-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول نة والمحافظة الس
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2012              2012 

West Bank  557 508 462 491 533 512 481 459 501 565 640 642 6,351 الضفة الغربية 
Jenin 72 72 74 77 88 63 56 59 57 69 92 103 882 جنين 
Tubas 13 10 7 6 13 14 11 11 12 6 18 16 137 طوباس 
Tulkarm 53 43 52 46 56 50 47 38 51 61 69 51 617 طولكرم 
Nablus 97 78 85 69 96 81 74 90 91 99 115 123 1,098 نابلس 
Qalqiliya 25 23 14 27 22 34 22 21 20 36 34 21 299 قلقيلية 
Salfit 23 16 14 13 19 21 13 16 31 17 22 24 229 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 55 67 51 48 59 69 64 56 69 70 88 71 767 يرة رام اهلل والب 
Jericho   & Al Aghwar 16 12 6 16 12 17 16 12 12 12 12 13 156 أريحا واألغوار 
Jerusalem 18 17 20 19 24 20 26 19 28 15 21 24 251 القدس 
Bethlehem 49 40 42 48 45 44 47 43 39 58 43 66 564 بيت لحم 
Hebron 136 130 97 122 99 99 105 94 91 122 126 130 1,351 ليلالخ 
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  0200-0202عدد وفيات الرضع المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، 
Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and                            

Sex, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Sex لجنسا 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 

 ذكور

Males 

2010    2010 

West Bank 172 199 371 الضفة الغربية 

Jenin 30 43 73 جنين 

Tubas 7 7 14 طوباس 

Tulkarm 11 11 22 طولكرم 

Nablus 24 22 46 نابلس 

Qalqiliya 17 9 26 قلقيلية 

Salfit 2 4 6 يتسلف 

Ramallah & Al Bireh 17 20 37 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 6 7 13 أريحا واألغوار 

Jerusalem 5 10 15 القدس 

Bethlehem 16 10 26 بيت لحم 

Hebron 37 56 93 الخليل 
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  0200-0202المحافظة والجنس،  عدد وفيات الرضع المسجلة في الضفة الغربية حسب(: تابع)
(Cont.): Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and 

Sex, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 اناث السنة والمحافظة

Females 
 
 
 
 

 ذكور
Males 

 
 
 

 
 
 

2011    2011 
West Bank 199 188 387 الضفة الغربية 

Jenin 27 32 59 جنين 

Tubas 5 5 10 طوباس 

Tulkarm 20 14 34 طولكرم 

Nablus 24 28 52 نابلس 

Qalqiliya 18 14 32 قلقيلية 

Salfit 6 11 17 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 13 16 29 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 7 6 13  واألغوارأريحا 

Jerusalem 10 8 18 القدس 

Bethlehem 16 19 35 بيت لحم 

Hebron 53 35 88 الخليل 
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  0200-0202عدد وفيات الرضع المسجلة في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس، (: تابع)
 (Cont.): Number of Registered Infant Deaths in the West Bank by Governorate and 

Sex, 2010-2012  
 

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 
 ذكور

Males 

2012    2012 
West Bank 188 179 367 الضفة الغربية 

Jenin 33 28 61 جنين 

Tubas 3 4 7 طوباس 

Tulkarm 17 18 35 طولكرم 

Nablus 26 28 54 نابلس 

Qalqiliya 13 7 20 قلقيلية 

Salfit 9 5 14 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 12 9 21 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 11 10 21 أريحا واألغوار 

Jerusalem 7 9 16 القدس 

Bethlehem 9 20 29 بيت لحم 

Hebron 48 41 89 الخليل 
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 :عقود الزواج
 23,764نها عقدا، م 40,292في المحاكم الشرعية والكنسية في فلسطين   0200بلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 

عقد في الضفة الغربية 
عقدا في قطاع  16,528و

غزة، وقد سجلت محافظة 
الخليل أعلى عدد من 
عقود الزواج في فلسطين 

عقد بالمقابل  6,291بواقع 
سجلت محافظة اريحا 
واالغوار أدنى عدد من 

 777عقود الزواج بواقع 
 .عقد

 
بلغ العمر الوسيط عند 
الزواج األول للذكور للعام 

 07.5في فلسطين  0200
 .سنة 02.0سنة ولإلناث 

 
 
 

 
 
 

 
 2012عدد عقود الزواج المسجلة في الضفة الغربية حسب الحالة الزواجية السابقة لكل من الزوج والزوجة، 

Number of Registered Marriages in the West Bank by Previous Marital Status of 
Groom and Bride, 2012 

 

Previous Marital 
Status of Groom  

      Previous Marital Status of Brideالحالة الزواجية السابقة للزوجة
الحالة الزواجية السابقة 

 أرملة للزوج 
Widowed 

 مطلقة
Divorced 

 لم تتزوج أبدا 

Never Married 
 المجموع
Total 

Total 314 
 

3,519 
 

36,459 
 

40,292 
 

 المجموع
Never Married 102 1,499 32,565 34,166 لم يتزوج أبدا 
Married 123 968 1,240 2,331 متزوج 
Divorced 54 866 2,239 3,159 مطلق 
Widowed 35 186 409 630 أرمل 
Separated 0 0 6 6 منفصل 
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 2012-2010عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Registered Marriages in Palestine by Region and                 

Governorate, 2010- 2012 
 

Region and Governorate 
Year  المنطقة والمحافظة  السنة 

2102 2100 2101 

Palestine 40,292 36,284 37,228 فلسطين 
West Bank 23,764 20,165 20,185 الضفة الغربية 
Jenin 2,997 2,792 2,766 جنين 
Tubas 578 517 508 طوباس 
Tulkarm 1,750 1,585 1,576 طولكرم 
Nablus 3,414 2,803 3,017 نابلس 
Qalqiliya 982 909 892 قلقيلية 
Salfit 866 770 760 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 2,832 1,957 2,060 رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 334 316 293 أريحا واألغوار 
Jerusalem 2,191 1,397 1,844 القدس 
Bethlehem 1,529 1,097 969 بيت لحم 
Hebron 6,291 6,022 5,500 الخليل 
Gaza Strip 16,528 16,119 17,043 قطاع غزة 
North Gaza 3,071 2,982 3,126 شمال غزة 
Gaza 5,980 6,115 6,380 غزة 
Dier Alballah 2,190 2,149 2,194 دير البلح 
Khan Younis 3,258 3,077 3,397 خانيونس 
Rafah 2,029 1,796 1,946 رفح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                     3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 اإلحصاءات الحيوية                                                   66

  0200المسجلة في الضفة الغربية حسب عمر الزوج والزوجة،  عدد عقود الزواج
Number of Marriages Registered in The West Bank by Age of Groom and Bride, 2012 

 

 االزواج فئات العمر
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups 

 Total 40,292 40,292 المجموع

 Less than 14 681 8  06اقل من 

06-03 2,880 17,797 15-19 

21-26 16,231 15,471 20-24 

26-23 13,293 3,829 25-29 

91-96 4,122 1,317 30-34 

96-93 1,384 640 35-39 

61-66 718 329 40-44 

66-63 549 156 45-49 

61-66 340 55 50-54 

66-63 295 11 55-59 

51-56 172 4 60-64 

56+ 300 2 65+ 
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 2010في فلسطين حسب فئات العمر والحالة الزواجية والجنس، ( سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in Palestine by Age Groups, Marital Status and Sex, 2010 

 

Age Groups 

 المجموع
Total 

Marital Status and Sex الحالة الزواجية والجنس 

 العمر فئات
 أرمل

Widowed 

 منفصل/مطلق
Separated/ 
Divorced 

 متزوج
Married 

 لم يتزوج أبداً 
Never Married 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

Total 100 100 6.1 0.6 1.5 0.4 56.5 54.8 35.9 44.2 المجموع 
15-19 100 100 0.0 0.0 0.2 0.0 6.3 0.6 93.5 99.4 19-15 

20-24 100 100 0.2 0.0 1.0 0.3 42.7 10.7 56.1 89.0 21-26 

25-29 100 100 0.7 0.0 1.8 0.6 74.0 48.1 23.5 51.3 26-23 

30-34 100 100 0.9 0.0 1.9 0.6 83.7 87.0 13.5 12.4 91-96 

35-39 100 100 1.4 0.1 2.4 0.5 85.6 95.3 10.6 4.1 96-93 

40-44 100 100 3.2 0.1 1.9 0.4 86.3 97.5 8.6 2.0 61-66 

45-49 100 100 4.8 0.2 2.0 0.2 85.1 99.0 8.1 0.6 66-63 

50-54 100 100 9.0 0.4 2.3 0.2 79.8 98.6 8.9 0.8 61-66 

55-59 100 100 16.4 0.6 2.8 0.1 74.5 98.9 6.3 0.4 66-63 

60-64 100 100 32.4 1.2 1.8 0.0 58.5 97.7 7.3 1.1 51-56 

65-69 100 100 39.4 4.3 2.9 0.8 52.2 94.4 5.5 0.5 56-53 

70-74 100 100 53.1 8.6 2.7 0.4 37.8 90.6 6.4 0.4 01-06 

75-79 100 100 69.4 13.5 1.4 0.1 26.2 85.9 3.0 0.5 06-03 

80+ 100 100 82.4 29.1 1.5 0.5 14.2 70.4 1.9 0.0 01+ 
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 2012-2010الجنس، العمر الوسيط عند الزواج األول في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة و 
Median Age at First Marriage in Palestine by Region and Governorate and               

Sex, 2010-2012 
 

Region and 
Governorate  

Year and sex  السنة والجنس 

 2010 2011 2102 المنطقة والمحافظة

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

Palestine 20.1 24.6 20.0 24.6 19.9 24.6 فلسطين 
West Bank 20.2 25.2 20.2 25.3 20.1 25.4 الضفة الغربية 
Jenin 20.1 25.6 20.3 25.9 20.1 25.9 جنين 
Tubas 20.7 26.0 21.0 26.3 20.7 25.8 طوباس 
Tulkarm 20.9 26.1 20.9 26.5 20.9 26.6 رمطولك 
Nablus 20.7 26.0 20.5 26.0 20.3 26.1 نابلس 
Qalqiliya 20.5 25.8 20.3 26.0 20.0 26.2 قلقيلية 
Salfit 20.2 25.0 20.2 25.0 20.0 25.2 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 20.6 25.3 20.4 25.3 20.5 25.5 رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 20.4 24.8 20.5 24.9 19.6 24.9 أريحا واألغوار 
Jerusalem 19.7 24.7 19.8 25.0 19.5 25.2 القدس 
Bethlehem 20.6 25.9 20.8 26.2 20.9 26.4 بيت لحم 
Hebron 19.7 24.3 19.6 24.3 19.6 24.4 الخليل 
Gaza Strip 19.8 23.8 19.8 23.8 19.6 23.8 قطاع غزة 
North Gaza 19.2 22.8 19.1 22.9 18.8 22.8 ال غزةشم 
Gaza 19.4 23.8 19.2 23.6 19.3 23.6 غزة 
Dier Alballah 20.9 24.4 20.9 24.3 20.8 24.7 دير البلح 
Khan Younis 20.2 24.5 20.3 24.6 20.2 24.6 خانيونس 
Rafah 20.1 23.8 20.2 24.1 20.0 24.0 رفح 
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 :وقوعات الطالق
 3,749واقعــة، منهــا  6,574فــي فلســطين   2012الشــرعية فــي العــام  بلــغ عــدد واقعــات الطــالق المســجلة فــي المحــاكم

واقعـة فـي قطـاع غـزة، مـن جانـب آخـر سـجلت محافظـة غـزة أعلـى عـدد مـن وقوعـات  2,825واقعة في الضـفة الغربيـة  و
 65واقعــة بالمقابــل ســجلت محافظــة طوبــاس أدنــى عــدد مــن وقوعــات الطــالق بواقــع  1,022الطــالق فــي فلســطين بواقــع 

 .ةواقع
 2012-2010عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 

Number of Divorces Registered in Palestine by Region and Governorate, 2010-2012 
 

Region and Governorate 
Year  المنطقة والمحافظة  السنة 

2012 2011 2101 

Palestine 475,6          6,155          6,150  فلسطين 
West Bank 97,63 3,392 3,273 الضفة الغربية 
Jenin 650 423 386 جنين 

Tubas 56 61 73 طوباس 

Tulkarm 926 283 361 طولكرم 

Nablus 631 558 624 نابلس 

Qalqiliya 030 141 176 قلقيلية 

Salfit 006 102 106 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 656 492 354 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 00 89 91 أريحا واألغوار 

Jerusalem 632 445 316 القدس 

Bethlehem 002 140 158 بيت لحم 

Hebron 500 658 628 الخليل 

Gaza Strip 1,515 2,763 2,877 قطاع غزة 
North Gaza 625 548 526 شمال غزة 
Gaza 02122 983 1,038 غزة 
Dier Alballah 902 397 426 دير البلح 
Khan Younis 603 506 565 خانيونس 
Rafah 905 329 322 رفح 
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 2012حسب مدة الحياة الزواجية، في فلسطين عدد وقوعات الطالق المسجلة 
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2012 

 

Duration of  Marriage 
 عدد وقوعات الطالق 

Number of Divorces 
 مدة الحياة الزواجية

Total 475,6 المجموع 
Less than One Year 2,848 أقل من سنة 
0 1,047 0 

2 517 2 

3 334 9 

4 254 6 

5 190 6 

6-7 272 5-0 

8-9 206 0-3 

10-14 369 01-06 

15-19 190 06-03 

20+ 347 21+ 

 
 

 2012حسب مدة الحياة الزواجية، في فلسطين عدد وقوعات الطالق المسجلة 
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2012 
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 الصحة
 :الخدمات الصحية

وبلغ ، سرير 5,789، بسعة فلسطينفي  3103مستشفى في العام  97بلغ عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية 
في حين كان معدل اشغال االسّرة في ، يوم 3.7 فلسطينفي  3103في العام الحكومية معدل االقامة في المستشفيات 

 .82.7فلسطينفي  الحكومية في المستشفيات 3103العام 
 

 في منتصف العام  فلسطينمن السكان في  00111لكل االسّرة عدد و االسّرة عدد المستشفيات وعدد  
 2012-0101حسب المنطقة، 

Number of Hospitals, Number of Beds and Number of Beds Per 1,000 Populations in 
Palestine in the Mid Year by Region, 2010- 2012 

 

 البيان
 Year  السنة

Item 
2010 2011 2102 

 Palestine    فلسطين

 Number of Hospitals 67 10 67 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 5,487 41505 5,108 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.1 0.1 0.1 مواطن 00111لكل االسّرة 

 West Bank    الضفة الغربية

 Number of Hospitals 57 40 40 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 3,143 11071 3,061 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.2 0.2 0.2 مواطن 00111لكل االسّرة 

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Number of Hospitals 11 11 24 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 2,344 21240 2,047 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.5 0.5 0.1 مواطن 01111لكل االسّرة 

 

 0100، عدد العاملين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنة
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2012 
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  2010-2012،فلسطينالحكومية في  فعاليات المستشفيات الحكومية وغير
Governmental and Non-Governmental Hospitals Activities in  

Palestine, 2010-2012 
 

 البيان
 Year  السنة

Item 
2101 2100 2102 

 No. of Governmental Hospitals 25 22 25 حكوميةالمستشفيات عدد ال

 No. of Non-Governmental Hospitals 54 59 51 حكوميةالمستشفيات غير العدد 

 Grand Total of Discharges 325,753* 307,292* 482,830 الكلية اإلخراجات 

 Grand Total of Beds Occupancy Rate 82.7* 76.8* 62.1 ة الكليرّ األس إشغالمعدل 

 Mean of Duration (Day) 2.4* 2.3* 2.4 (يوم) معدل اإلقامة الكلي

 .Only Government hospitals Data :* .تمثل بيانات المستشفيات الحكومية فقط:: *

 
 0100، حسب المنطقة والمهنة فلسطينالمهن الطبية في  نقابات في المسجلين العاملينعدد 

Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2012 
 

 المنطقة
 Profession المهنة

Region االطباء 
Doctors 

 *الممرضات
Nurses* 

 اطباء االسنان
Dental 

Surgeons 

 الصيادله
Pharmacists 

 Palestine 5,362 3,663 11,631 7,111 فلسطين

 The West Bank 3,010 2,086 5,085 3,495 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,352 1,577 6,546 3,616 قطاع غزة

 .Represent 2011 data :* .3100العام تمثل بيانات *: :

 
 :الصحة العامة

فــي الضــفة الغربيــة، بــي األســباب المتعلقــة بمــا قبــل  3103ســنوات فــي العــام ( 7-1)الســبب الرئيســي فــي وفيــات األطفــال 
امــا نســبة االعاقــة بــين االفــراد حســب نــوع االعاقــة %.  33.0، يليهــا تشــوبات خلقيــة، %52.8الــوالدة حيــغ بلغــت النســبة 

الصـعوبة  ن، فـي حـين  3100فـي العـام % 0.2فكانت الصعوبة في الحركة بي األكثر انتشـارا  فـي فلسـطين حيـغ بلغـت 
 . لكل منهما% 1.7في السمع وصعوبة الصحة النفسية كانت األقل انتشارا  في فلسطين حيغ بلغت 
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 0100المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب سبب الوفاة والجنس، ( سنوات 4-1)النسبي لوفيات األطفال التوزيع 
Percentage Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in West Bank by 

Cause of Death and Sex, 2012 
 

 سبب الوفاة
 كال الجنسين

Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Cause of Death 

 2.5 2.1 6.2 سوء التغذية والغدد
Malnutrition & Metabolic 
Disorders 

 Infecious diseases 1.1 0.7 2.6 االمراض المعدية

 Respiratory System Diseases 2.0 2.1 6.2  مراض الجهاز التنفسي

 45.7 42.1 5..2  سباب متعلقة بما قبل الوالدة
Conditions in the prenatal 
period 

 Congenital Anomalies 24.1 07.5 66.2 تشوبات خلقية

 Sudden Death 1.6 5.7 2.6 الموت المفاجئ

 Transport Accident 2.5 0.7 6.2 حوادغ الطرق

 Other 1.5 05.5 22.2  خرى

 Total 222 222 222 المجموع

 
 0100 ، والجنس والمنطقةحسب نوع اإلعاقة فلسطين المعاقين في نسبة 

Percentage of Disabled in Palestine by Type of Disability, Region                                
and Sex, 2011 

 

 نوع اإلعاقة

 Region المنطقة

Type of Disability 
 فلسطين

Palestine 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 ذكر

Male 

 أنثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

  نثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

  نثى

Female 

 المجموع

Total 

 Vision 2.2 1.4 1.4 0.6 0.5 0.7 2.2 2.2 2.2 بصرية

 Hearing ..2 1.1 1.1 0.5 0.5 0.4 2.2 2.2 2.2 سمعية 

 Communication 2.2 1.5 1.7 0.6 0.5 0.7 2.2 2.2 2.0 تواصل

 Mobility 2.2 0.1 1.7 1.4 1.4 1.5 ..2 2.2 ..2 حركية

 2.2 1.7 1.7 0.6 0.5 0.7 2.2 2.2 2.2 التذكر والتركيز
Remembering and 
Concentration 

 Learning 2.2 1.7 1.6 0.7 0.5 0.8 2.0 2.2 2.5 بطء تعلم

 Mental health 2.2 1.1 1.5 0.4 0.3 0.5 2.2 ..2 2.2 الصحة النفسية
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 0100، المنطقة والفئة العمريةحسب  فلسطينالمعاقين في نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Region and  Age Group, 2011 

 

 فلسطين الفئة العمرية

Palestine 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة

Gaza Strip 
Age Group 

1-06 1.5 1.6 1.4 0-17 

01-15 1.8 2.0 1.5 18-34 

14-55 2.7 2.8 2.4 35-44 

54-45 4.1 4.2 3.8 45-54 

44-75 7.1 7.2 6.9 55-64 

74-65 16.8 15.5 19.4 65-74 

64 + 32.0 31.4 33.6 75 + 

 Total 2.4 2.9 2.7 المجموع

 
 
 
 
 
 
 

 0100، الجنس والفئة العمريةحسب  فلسطينالمعاقين في نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2011 
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 0100، الجنس والفئة العمريةحسب  فلسطينالمعاقين في نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and  Age Group, 2011 

 

 كال الجنسين  الفئة العمرية

Both Sexes 

 ذكر

Male 

  نثى
Female 

Age Group 

1-06 1.5 1.8 1.3 0-17 

01-15 1.8 2.3 1.4 18-34 

14-55 2.7 3.4 1.9 35-44 

54-45 4.1 4.4 3.8 45-54 

44-75 7.1 7.5 6.6 55-64 

74-65 16.8 11.9 20.5 65-74 

64 + 32.0 28.9 34.1 75 + 

 Total 2.5 2.9 2.7 المجموع
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 :التأمين الصحي
، حيغ كانت نسبة االفراد المؤمنين 3100مؤمنين صحيا  في العام  فلسطينمن مجمل سكان % 83.3ان   ظهرت البيانات

 (.على التوالي% 92.3، %9..7)، صحيا في قطاع غزة  على من الضفة الغربية

 
 0100، حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية فلسطينفي المؤمنين صحيًا  لألفرادالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Health Insured Persons in Palestine by Type of Health 
Insurance and Selected Background Characteristics, 6222 

 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance نوع التامين الصحي

Background 
Characteristics 
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 Region          المنطقة

 Palestine 17.8 0.2 5.1 0.5 0.2 26.5 1.4 10.4 37.9 فلسطين

 West Bank 26.8 0.3 8.2 0.4 0.3 8.1 2.2 9.0 44.7 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3.3 0.0 0.0 0.6 0.2 56.2 0.2 12.7 26.8 قطاع غزة

 Type of Locality          نوع التجمع

 Urban 17.4 0.2 6.5 0.5 0.3 25.0 1.6 9.9 38.6 حضر

 Rural 28.3 0.2 0.5 0.3 0.3 9.3 1.6 5.8 53.7 ريف

 Camp 3.2 0.0 2.7 0.7 0.0 65.4 0.0 21.8 6.2 مخيم

 Sex          الجنس

 Males 18.5 0.2 5.2 0.5 0.3 26.1 1.5 10.3 37.4 رو ذك

 Females 16.9 0.2 5.0 0.5 0.2 26.9 1.4 10.5 38.4 إناغ

 Age Groups          العمرفئات 

1-5 37.9 10.3 1.4 28.8 0.2 0.6 4.2 0.2 16.4 0-4 

4-05 39.3 10.0 1.3 27.6 0.3 0.5 4.9 0.3 15.8 5-14 

04-27 34.9 11.2 1.3 25.5 0.2 0.4 5.1 0.2 21.2 15-29 

11-17 37.0 10.0 1.9 25.7 0.3 0.6 6.1 0.2 18.2 30-39 

51-57 38.9 10.6 1.6 25.0 0.3 0.6 5.6 0.2 17.2 40-49 

41-47 42.3 10.0 1.5 25.7 0.4 0.4 5.0 0.2 14.5 47-41  

71+ 44.9 8.9 1.2 24.4 0.2 0.3 5.0 0.2 14.9 +71  
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 التعليم
  :المدارس

المدارس حسب المنطقة بواقع تتوزع و .  مدرسة 3,732 فلسطين في 1021/1023 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 

 . مدرسة في قطاع غزة 659مدرسة في الضفة الغربية و 3,135

 

 :الطلبةعدد 
 990,244، منهم وطالبة طالبا   1,136,739 فلسطينفي  1021/1023بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 

 .في المرحلة الثانوية 146,495وفي المرحلة االساسية 
 

للعام الدراسي  فلسطينفي في المدارس االساسية التابعة للحكومة  الطلبة لكل شعبة عدد معدل وتفيد البيانات أن
طالبا  لكل شعبة في  32.9طالبا  في مدارس وكالة الغوث، و 2607بينما بلغ ، طالبا  لكل شعبة 2103 بلغ 3103/3102

طالبا لكل شعبة  3703في حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في المدارس الثانوية التابعة للحكومة . المدارس الخاصة
 .طالبا لكل شعبة 0701وفي المدارس الخاصة 

 
 :المعلمون في المدارس

معلما من الذكور 21,408 معلما ومعلمة، منهم 52,690 بلغ  1021/1023عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي 
 .معلما من اإلناث 31,282و
 

 9009/9002-9002/9000، والمرحلة العام الدراسيفي فلسطين حسب المدارس  عدد
Number of Schools in Palestine by Scholastic Year and Stage, 2009/2010-2012/2013 
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 9009/9002-9002/9000 ،والمرحلة والعام الدراسي المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                           

Stage, 2009/2010-2012/2013 
 

 المنطقة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Region and Scholastic 

Year أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 مجموع
Total 

 Palestine      فلسطين

2009/2010 .. 1,697 880 2,577 2009/2010 
2010/2011 .. 1,747 905 2,652 2010/2011 
2011/2012 .. 1,792 915 2,707 2011/2012 
2012/2013 12323 12822 931 357,2 2013/2012 

 West Bank      الضفة الغربية

2009/2010 731 1,181 736 1,917 2009/2010 
2010/2011 782 1,215 760 1,975 2010/2011 
2011/2012 862 1,249 770 2,019 2011/2012 
2012/2013 969 122,9 ,80 350,2 2013/2012 

 Gaza Strip      قطاع غزة

2009/2010 .. 516 144 660 2009/2010 
2010/2011 .. 532 145 677 2010/2011 
2011/2012 .. 543 145 688 2011/2012 
2012/2013 398 943 191 426 2013/2012 

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية االسرائيلية

 

 9009/9002 ،والمرحلةالجهة المشرفة و  المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Supervising Authority and       

Stage, 3003/3002 
 

 رياض أطفال المنطقة والجهة المشرفة
Kindergartens 

 Stage المرحلة
Region and Supervising 

Authority أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 مجموع
Total 

      

 Palestine   2,753   931   1,822 05232 فلسطين

 Governmental   2,038   831   1,207 3 ةيحكوم

 UNRWA   344  -   344 - الغوث وكالة

 Private   371   100   271 05230 خاصة

      

 West Bank   2,059   780   1,279 ,24 الضفة الغربية

 Governmental   1,639   691   948 2 ةيحكوم

 UNRWA   99 -   99 - الغوث وكالة

 Private   321   89   232 963 خاصة

         

 Gaza Strip   694   151   543 2,3 قطاع غزة

 Governmental   399   140   259 - ةيحكوم

 UNRWA   245 -   245 - الغوث وكالة

 Private   50   11   39 398 خاصة

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية االسرائيلية
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 9009/9002-9002/9002، والمرحلة والعام الدراسي األطفال حسب المنطقة ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 2009/2010-2012/2013 
 

 رياض أطفال المنطقة والعام الدراسي
Kindergartens 

 Stage Region and المرحلة
Scholastic 

Year 
 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 مجموع
Total 

 Palestine     فلسطين

2009/2010 .. 961,654 1922139 050025303 2009/2010 
2010/2011 .. 96,2300 1492691 050045220 2010/2011 
2011/2012 .. 980,213 149,325 1,129,538 2011/2012 
2012/2013 111249, 9902244 1462499 050245722 2013/2012 

 West Bank     الضفة الغربية

2009/2010 56,728 571,603 88,962 660,565 2009/2010 
2010/2011 60,134 576,575 90,162 666,737 2010/2011 
2011/2012 63,007 580,703 88,051 668,754 2011/2012 
2012/2013 692988 986234, 862829 4725073 2013/2012 

 Gaza Strip     قطاع غزة

2009/2010 .. 390,051 63,186 453,237 2009/2010 
2010/2011 .. 390,725 59,529 450,254 2010/2011 
2011/2012 .. 399,510 61,274 460,784 2011/2012 
2012/2013 412869 403289, 9926,0 6425,47 2013/2012 

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية  االسرائيلية

 
                               والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة فلسطينفي  الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد

 9009/9002-9002/9000 والمرحلة
Number of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 

Authority, Scholastic Year and Stage, 2009/2010-2012/2013 
 
 

 الجهة المشرفة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Supervising Authority and 

Scholastic Year  أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 مجموع
Total 

 Governmental     ةيحكوم

2009/2010* 115   632,769   139,095 771,864 2009/2010* 
2010/2011 121 622,724 143,510 766,234 2010/2011 
2011/2012 124 619,189 142,502 761,691 2011/2012 
2012/2013 122 622,787 139,712 762,499  2013/2012 

 UNRWA     الغوث وكالة

2009/2010 ..    255,186 -   255,186 2009/2010 
2010/2011 .. 261,520 - 261,520 2010/2011 
2011/2012 .. 270,791 - 270,791 2011/2012 
2012/2013 .. 273,616   - 273,616   2013/2012 

 Private     خاصة

2009/2010* 51,895     76,036      6,040     82,076 2009/2010* 
2010/2011 60,013 83,056 6,181 89,237 2010/2011 
2011/2012 62,883 90,233 6,823 97,056 2011/2012 
2012/2013 1112339 93,841 6,783 100,624 2013/2012 

بيانات رياض االطفال تشمل رياض اطفال الضفة الغربية فقط*:   *: Kindergaterns data include West Bank Kindergartens only 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 
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 2012/9002،والمرحلةوالجنس حسب المنطقة  فلسطينفي  األطفال ورياضلطلبة في المدارس ل توزيع نسبي
Percentage Distribution of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by 

Region, Sex and Stage, 2012/2013 
 

 المنطقة والجنس
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Sex  أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 مجموعال
Total 

 Palestine     فلسطين

 Both Sexes 000 000 100 000 كال الجنسين

 Males   49.7   45.1   50.2   51.3 رو ذك

 Females   50.3   54.9   49.8   48.7 إناث

 West Bank     الضفة الغربية

 Both Sexes 000 000 000 000 كال الجنسين

 Males   49.6   44.3   50.2   51.3 رو ذك

 Females   50.4   55.7   49.8   48.7 إناث

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Both Sexes 000 000 000 000 كال الجنسين

 Males   49.9   46.2   50.2   51.4 رو ذك

 Females   50.1   53.8   49.8   48.6 إناث

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 
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 9009/9002-9002/9000، المشرفة والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة فلسطينفي  عدل عدد الطلبة لكل شعبةم
Pupils Per Class in the Palestine by Stage, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 2009/2010-2012/2013 
. 

 المرحلة والعام

 الدراسي

 العامالمعدل 
Grand Average 

 Supervising Authority                  الجهة المشرفة
Stage and Scholastic 

Year حكومة 

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة

Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2009/2010 .. .. - .. 2009/2010 

2010/2011 .. .. - .. 2010/2011 

2011/2012 22.2 20.7 - 22.2 2011/2012 

2012/2013 32.3 20.3 - 23.8 2013/2012 

 Basic     األساسية

2009/2010* 29.3 29.7 34.8 24.4 2009/2010* 

2010/2011 31.2 30.8 36.0 23.7 2010/2011 

2011/2012 30.9 30.5 35.9 23.4 2011/2012 

2012/2013 20.2 30.2 36., 23.4 2013/2012 

 Secondary     الثانوية

2009/2010*    25.1 25.6 - 19.1 2009/2010* 

2010/2011 28.0 28.6 - 18.7 2010/2011 

2011/2012 27.6 28.3 - 18.2 2011/2012 

2012/2013 34.3 2,.9 - 1,.8 2013/2012 

 .Data includes only the West Bank :* .البيانات تشمل الضفة الغربية فقط*: 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 9009/9002-9002/9000، المشرفة  والجهة والعام الدراسي حسب المنطقة فلسطينفي  معدل عدد الطلبة لكل معلم 
Pupils Per Teacher in Palestine by Region, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 2009/2010-2012/2013 
 

 المنطقة والعام

 الدراسي  

 المعدل العام

Grand 
Average 

 حكومة

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 Private Region and خاصة
Scholastic 

 Year 
 مدارس

Schools 

 رياض أطفال
Kindergartens 

 Palestine      فلسطين

2009/2010 .. .. .. .. .. 2009/2010 

2010/2011 23.4  23.0 29.0 16.7 .. 2010/2011 

2011/2012 21.6 20.8 27.3 16.5 .. 2011/2012 

2012/2013 30.4 20., 28.0 16.3 23.4 2013/2012 

 West Bank      الضفة الغربية

2009/2010 .. 23.2 26.7 16.9 25.0 2009/2010 

2010/2011 22.1 22.7 26.8 16.7 24.0 2010/2011 

2011/2012 19.9 20.1 24.8 16.4 .. 2011/2012 

2012/2013 02.2 20.1 29.0 16.9 23.4 2013/2012 

 Gaza Strip      قطاع غزة

2009/2010 .. .. .. .. .. 2009/2010 

2010/2011 25.8 23.8 29.6 16.1 .. 2010/2011 

2011/2012 24.6 22.7 28.0 17.0 .. 2011/2012 

2012/2013 36.4 22.4 28.8 19.6 23.4 2013/2012 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 والبلدية  االسرائيليةالمعارف 

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 

 
 
 
 

 9000/9000، والجنس حسب المنطقة فلسطينفي  نسب الرسوب والتسرب
Drop-Out and Repetition Rates in Palestin by Region, Scholastic Year                                 

and Sex, 2010/2011 
 

 المنطقة 

 Drop-Out Rates نسب التسرب Repetition Rates نسب الرسوب

Region  كال الجنسين 
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

  إناث

 Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

 إناث

 Females 

 Palestine 0.8 1.1 0.9 1.0 1.2 1.1 فلسطين

 West Bank 0.9 1.4 1.2 1.2 1.5 1.4 الضفة الغربية

 Gaza Strip 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8 قطاع غزة

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 
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      العام الدراسي                              حسب فلسطينفي  عدد الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية
 9009/9002، 9000/9000، الجنسو 

Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in Palestine                                 
by Scholastic Year and Sex, 2010/2011, 2012/2013 

 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث

 Females 

ر و ذك  

 Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

والعام الدراسيالمؤسسة   

Universities*    الجامعات*  

2011/2010  116,888 84,501 201,389 2010/2011 

2013/2012 120,256 812092 201,308 2012/2013 

Community Colleges    كليات المجتمع 

2011/2010  5,110 7,474 12,584 2010/2011 

2013/2012 5,882 6,391 12,273 2012/2013 

* Universities data includes students of intermediate 
diploma, bachelor and graduate studies in 
universities and university colleges. 

ــــــة شــــــمل طلات تمعــــــالجابيانــــــات *  يوس ر و لوالبكــــــاط لمتوســــــلــــــدبلوم ااب
 .ةامعيلجت اياامعات والكلفي الجالعليا  تدراسالوا

 

 

                            والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة فلسطينفي  المدارس ورياض األطفالن في يالمعلمعدد 
 9009/9002-9002/9000، والجنس

Number of Teachers in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 
Authority, Scholastic Year and Sex, 2009/2010-2012/2013 

 

 الجهة المشرفة والعام 
 الدراسي

 Schools  مدارس Kindergartens رياض أطفال
Supervising 

Authority and 
Scholastic Year  

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 Governmental       ةيحكوم

2009/2010* 11 .. 11 22,952 10,221 12,731 2009/2010* 

2010/2011 .. .. .. 33,269 14,971 18,298 2010/2011 

2011/2012 .. .. .. 36,553 16,221 20,332 2011/2012 

2012/2013 6 - 6 36,764 162331 20,433 2013/2012 

 UNRWA       الغوث وكالة

2009/2010* - - - 2,077 791 1,286 2009/2010* 

2010/2011 - - - 9,026 3,575 5,451 2010/2011 

2011/2012 - - - 9,906 3,627 6,279 2011/2012 

2012/2013 - - - 9,760 3,546 6,214 2013/2012 

 Private       خاصة

2009/2010* 3,054 14 3,040 4,361 1,150 3,211 2009/2010* 

2010/2011 .. .. .. 5,358 1,377 3,981 2010/2011 

2011/2012 .. .. .. 5,872 1,478 4,394 2011/2012 

2012/2013 4,763 - 4,763 6,166 1,531 4,635 2013/2012 

 .Data includes only the West Bank * .البيانات تشمل  الضفة الغربية فقط* 

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة المعارف : مالحظة
 والبلدية  االسرائيلية

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 9009-9000 الجنس والمنطقة،و  العمرفئات  حسب فلسطينفي  (سنة فأكثر 15)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين 
Literacy Rates of Palestinian Population (1, Years and Above) in Palestine by Age Groups, Sex and Region, 2010-2012 

 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  المنطقة والسنة

Age Groups 
and Sex 

 فلسطين
Palestine 

 الغربيةالضفة 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

3000 3000 3003 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

 Both Sexes          كال الجنسين

  Total 96.4 95.5 95.2 95.6 95.1 94.8 2.,2 95.3 94.9 المجموع

19-15 99.4 99.4 22.6 99.5 99.6 99.9 99.2 99.1 99.2 15-19 

24-20 99.1 99.2 22.0 99.3 99.4 99.1 98.6 98.9 99.2 20-24 

34-25 99.1 99.0 22.3 99.3 99.2 99.4 98.6 98.6 98.9 25-34 

44-35 98.1 98.3 23.7 98.1 98.4 98.9 98.0 98.0 98.9 35-44 

+45 80.8 82.2 36.7 80.3 81.7 83.8 81.8 83.2 86.4 45+ 

 Males          ذكور

  Total 98.3 97.7 97.4 98.1 97.9 97.8 98.2 97.9 97.6 المجموع

19-15 99.3 99.3 22., 99.4 99.4 99., 99.2 99.1 99.3 15-19 

24-20 99.1 99.2 22.0 99.2 99.4 99.1 98.8 99.0 99.1 20-24 

34-25 99.0 98.9 22.6 99.3 99.1 99.4 98.3 98.4 99.3 25-34 

44-35 99.0 98.9 22.0 99.1 99.0 99.0 98.9 98.7 98.8 35-44 

+45 92.2 93.5 26.2 92.4 93.4 94.1 91.8 93.6 94.8 45+ 

 Females          إناث

  Total 94.5 93.3 93.0 93.1 92.2 91.7 93.6 92.6 92.2 المجموع

19-15 99.5 99.5 22.2 99.6 99.7 99.4 99.2 99.1 99.1 15-19 

24-20 99.0 99.2 22.3 99.4 99.4 99.1 98.4 98.8 99.2 20-24 

34-25 99.2 99.1 22.0 99.4 99.2 99.4 98.9 98.8 98.6 25-34 

44-35 97.1 97.6 23., 97.1 97.7 98., 97.1 97.4 98.1 35-44 

+45 69.7 71.4 7,.2 68.6 70.5 ,3.8 72.1 73.2 ,8.3 45+ 
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 2012 الجنس،و  والمنطقة حسب الحالة التعليمية( سنة فاكثر 01)ن يلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Palestinian Population (1, Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2012 
 

الحالة 
 التعليمية

 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Educational 
Attainment 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

     Illiterate 9.9 ,.1 3.6 6.9 1.9 6.6 4.6 0.3 6.0 أمي

 3.9 9.8 4.9 6.9 6.1 4.6 3., 4.0 2., ملم
Can Read 
and Write     

     Elementary 10.6 14.1 12.3 14.9 2.,1 2.,0 02.0 04.0 06.4 ابتدائي

اديإعد  24.3 23.0 2,., 27., 39., 39.4 35.4 39.0 39., Preparatory     

ويثان  30.7 30.7 33.3 30.3 19.6 20., 24.5 22.6 26.9 Secondary     

وم دبل
 متوسط

,.3 ,.3 ,.0 6.3 4.8 4., 5.9 9.9 9.8 
Associate 
Diploma     

س لوريو بكا
 فأعلى

00.7 03.3 00.2 00.3 10., 10.9 13.4 14.8 12.0 
Bachelor and 
Above    

 Total 100 000 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 الثقافة
 

فـي  فـي حـين يوجـد.  فـي ططـاغ ةـز  امركز  69في الضفة الغربية، و اً مركز  755 منهامركزًا ثقافيًا  646 فلسطينيوجد في 
 .متاحف في ططاغ ةز  4و في الضفة الغربية متاحف 01منها  3103العام  في العام متحفا 04 فلسطين

 
 2102،  حسب النوع والمنطقة فلسطينعدد المؤسسات الثقافية العاملة في 

Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region, 2102 
 

 
 

 2102،  حسب النوع والمنطقة فلسطينعدد المؤسسات الثقافية العاملة في 
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region, 2102 

 

Cultural Institution 
Region المنطقة 

 ططاغ ةز  المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
 الضفة الغربية

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 96 755 646 المراكز الثقافية 
Museums 4 01 04 المتاحف 
Theaters 3 5 01 المسارح 
cinema - 2 2 دار السينما 

 
 
 
 
 

577 

10 7 2 

69 

4 3 0 
0 

100 

200 

300 

400 
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700 

 Culturalالمراكز الثقافية  
Centers 

 cinemaدار السينما   Theatersالمسارح   Museumsالمتاحف  

   Type of Cultural Institutionsنوع المؤسسة الثقافية  

 Gaza Stripقطاع غزة   West Bankالضفة الغربية  
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 2102عدد الزوار للمؤسسات الثقافية حسب نوع المؤسسة والمنطقة 
Number of Visitors to Museums, Cultural Centers, Theatres and Cinemas 

 by Region 2012 
 

Cultural Institution 
Region المنطقة 

 ططاغ ةز  المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
 الضفة الغربية

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 679651 4999032 161,012 المراكز الثقافية 
Museums 269337 049077 44,434 المتاحف 

Theaters 379553 919031 31,314 المسارح 

 
 2102حسب المنطقة،  فلسطينعداد المساجد العاملة في 

Number of Mosques In Operation in Palestine by Region, 2012 
 

 المنطقة
 عدد المساجد العاملة

Region 
Number of Mosques In Operation 

 Palestine 2,721 فلسطين 

 West Bank  09794 الضفة الغربية 

 Gaza Strip  790 ططاغ ةز    
 

 

 
 

 2012 ،حسب الشهر في فلسطينن للمسرحيات المعروضة يلمشاهدعدد ا
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2012 
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 مجتمع المعلومات
 :توفر ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

فــي الةــفغ الة بيــغ، م ابــا % .442، بواقــ  3103خــ ا العــا   فلســطينلــهي ا ج ــاس حاســوب فــي  األســ مــن % 4015
فـــي قطـــا  % 5513
من % 2310و، غسة

 فلســطيناألســ  فــي 
لــــــــــــــــهي ا اتصــــــــــــــــاا 

 2 باإلنت نت
 
مــــــــــــــــــــــــن % 5111و

 فلســطيناألســ  فــي 
 لــــــهي ا خــــــط  ــــــات 

% 5427و، ثابــــــــــــت
 ،ن ــــاا ــــات   الــــهي 
 الـــــــــــــــــهي % 5421و

، القـــــــــــــط فةـــــــــــــائي
ا  لـــــــــــــــــهي% 5722و

   2ج اس تلفسيون
 
 
 
 
 

 
 2102نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنزل، 

Percentage of Households in Palestine, Availability of (ICT) Tools at Home, 2102 
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 في المنزل التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فلسطيننسبة األسر في 
 2102حسب المنطقة،  

Percentage of Households in Palestine by Region,  
Availability of (ICT) Tools at Home 2102 

 

أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 والمنطقة

 نسبة
Percentage 

ICT Tools and Region 

 Palestine  فلسطين

 Computer 51.4 جهاز حاسوب

 Telephone Line 40.0 خط هاتف ثابت

 Internet at Home 32.1 خدمة اإلنترنت في البيت

  Mobile Phone 95.7 هاتف خلوي

 TV Set 97.3 جهاز تلفزيون

  Satellite Dish 95.0 القط فضائي

 West Bank   الضفة الغربية

 Computer 55.2 ج اس حاسوب

 Telephone Line 42.7 خط  ات  ثابت

 Internet at Home 34.3 خهمغ اإلنت نت في البيت

  Mobile Phone 96.2  ات  خلوي

 TV Set 98.8 ج اس تلفسيون

  Satellite Dish 96.6 القط فةائي

 Gaza Strip   قطاع غزة

 Computer 44.2 ج اس حاسوب

 Telephone Line 34.8 خط  ات  ثابت

 Internet at Home 27.9 خهمغ اإلنت نت في البيت

  Mobile Phone 94.7  ات  خلوي

 TV Set 94.3 ج اس تلفسيون

  Satellite Dish 92.1 القط فةائي
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 2102نسبي لألسر حسب توفر جهاز حاسوب لديها والمحافظة ونوع التجمع، التوزيع ال
Percentage Distribution of Households by Availability of Computer, Governorate and 

Type of Locality, 2012 
 

 المحافظة ونوع التجمع/ المنطقة 

  توفر حاسوب
Availability of Computer  Region / Governorate 

and Type of Locality  يتوف 
Available 

 ال يتوف 

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine  100 48.6 51.4 فلسطين

 West Bank  100 44.8 55.2 الضفة الغربية

 Jenin 100 50.8 49.2 جنين

 Tubas 100 42.7 57.3 طوباس

 Tulkarm 100 45.8 54.2 طولك  

 Nablus 100 40.6 59.4 نابلس

 Qalqiliya 100 46.5 53.5 قل يليغ

 Salfit 100 42.3 57.7 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 42.9 57.1  ا  اهلل والبي ة

Jericho 100 67.4 32.6 أ يحا واألغوا    & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 41.6    58.4 ال هس

 Bethlehem 100 48.4 51.6 بيت لح 

 Hebron 100 46.0 54.0 الخليا

 Gaza Strip  100 55.8 44.2 قطاع غزة

 North Gaza 100 53.3 46.7 شماا غسة

 Gaza 100 49.9 50.1 غسة

 Dier Alballah 100 60.5 39.5 هي  البلح

 Khan Younis 100 57.8 42.2 خانيونس

 Rafah 100 67.4 32.6  فح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 47.4 52.6 حة 

 Rural 100 50.7 49.3  ي 

 Camps 100 53.6 46.4 مخيمات
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 2100اهم مؤشرات االقتصاد االلكتروني حسب المنطقة، 
Main Indicators for E-economics by Region, 2011 

 

 المؤشر
        Region                                     المنطقة

Indicator  قطا  غسة  الةفغ الة بيغ  فلسطين 
نسبغ المنشآت التي تستخه  الحاسوب من 

 اجمالي المنشآت
47.0 49.6 40.8 

 Percentage of Establishments Using 
Computer Out of Total 

نسبغ المنشآت التي تستخه  اإلنت نت من 
 اجمالي المنشآت

39.2 41.3 34.0 
 Percentage of Establishments Using 
Internet Out of Total  

نسبغ المنشآت التي قامت بمعام ت تجا يغ 
 إلكت ونيا من اجمالي المنشآت

11.2 10.8 12.0 
Percentage of Establishments Using 
Electronic transactions Out of Total 

نسبغ المنشآت التي لهي ا موق  إلكت وني من 
 جمالي المنشآت ا

4.8 5.2 3.7 
Percentage of Establishments having 
Website Out of Total   

بحث )نسبغ المنشآت التي قامت به اسات 
 في مجاا التكنولوجيا ( وتطوي 

2.5 1.5 5.0 

Percentage of Establishments 
Engaged Research and Development 
in (IT)    
   

 011وب في المنشآت لكا عهه أج سة الحاس
 عاما

22.3 21.5 25.0 
Number of Computers in 
Establishments Per 100 Employees  

 24.1 26.4 25.9 عاما 011عهه أج سة ال ات  الثابت لكا 
Number of Telephones Per 100 
Employees  

عهه أج سة ال وات  المحمولغ في المنشآت 
 عاما 011لكا 

40.2 37.3 50.3 
Number of Mobile Phones Per 100 
Employees  

عهه العاملين الذين يستخهمون الحاسوب لكا 
 عاما 011

47.9 52.6 31.7 
Number of Employees Who Are Using 
Computer Per 100 Employees  

عهه العاملين الذين يستخهمون اإلنت نت لكا 
 عاما 011

42.9 48.0 25.0 
Number of Employees Who Are Using 
the Internet Per 100 Employees  

عهه العاملين المختصين بتكنولوجيا 
 عاما 011المعلومات واالتصاالت لكا 

5.2 5.1 5.6 
Number of (IT) Specialist Per 100 
Employees  
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 :البحت والتطوير
 بمكـاف عامـا   39173عـام  يشـكلون  29751 فلسـطينفـي   3101 خـ ا العـا  عهه العـاملين فـي البحـث والتطـوي بلغ 

مليــون هوال  أم يكــي، بمــا  24 فلســطينبلــغ إجمــالي اإلنفــام علــ  مشــا ي  البحــث والتطــوي  فــي فــي حــين 2  الوقــت التــا 
 2الوقت التا بمكاف  هوال  أم يكي لكا باحث  309711يعاها 

 

 ارةهم المؤشرات في البحث والتطوير وسنوات مختأ 
Main Indicators For Research and Development (R&D), by Selected Years 

 

 المؤشر

Year                                         

 Indicator                        السنة

2008* 9112* 9101 

 Number of R&D Personnel 3,790 2,951 1,542 عهه العاملين في البحث والتطوي 

عهه العاملين في البحث والتطوي   
 بمعاها الوقت التا   

662 1,167 2,072 
Number of R&D Personnel with Full – 
Time Equivalent FTE 

 Number of Researchers in R&D 2,348 1,550 229 عهه الباحثين في البحث والتطوي 

  Number of Researchers (Males) in R&D 1,763 1,259 567 والتطوي   عهه الباحثين الذكو  في البحث

  Number of Researchers (Females) in R&D 585 920 995 عهه الباحثين اإلناث في البحث والتطوي  

عهه الباحثين في البحث والتطوي  
 بمعاها الوقت التا   

363 762 1,312 Number of Researchers in R&D with FTE 

عهه الباحثين في البحث والتطوي  
 بمعاها الوقت التا   لكا مليون نسمغ

071 939 324 
Number of Researchers in R&D with FTE 
Per Million inhabitants  

بالمليون )اإلنفام عل  البحث والتطوي  
 (هوال  أم يكي

0102 9202 35.0 Total Expenditure on R&D (Million USD) 

نسبغ التمويا المباش  من الخا ج عل  
 البحث والتطوي 

3103 3703 39.2 Percentage of External Funds for R&D  

اإلنفام عل  البحث والتطوي  لكا باحث 
 (أل  هوال )بمكاف  الهوا  التا  

3101 7001 26.7 
Expenditure on R&D Per Researcher with 
FTE (Thousands USD) 

 .This data represent West Bank only * 2البيانات تمثا الةفغ الة بيغ ف ط* 
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 المساكن وظروف السكن        
 

 :كثافة السكن
 0.1غرفـــفي حيـــع يتــولم وـــبا المتوســـط بوا ـــ  /فــر  0.1حـــوالي  3103بلــم متوســـط كاافـــف الســكن فـــي فلســـطين فــي ال ـــا  

غرفـــف فـــي  طـــام /فـــر 
ــــــــــــ    0.1غــــــــــــل ي م اب

غرفــف فــي ال ــفف /فــر 
 .الغربيف

 
 :نوع المسكن

مـــن ا ســـر %  12.2
في فلسطين فـي ال ـا  

ــــــــــي ت 3103  ــــــــــي  ف
مســــــاكن للــــــ   ــــــك  
 اري فـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــين 

ــــــي % 12.5 تســــــكن ف
مســــــاكن للــــــ   ــــــك  
 ـــــ في ونســـــبف ا ســـــر 
التـــي تســـكن فـــي فـــي  

 %. 3.1بلغت 
 

 :ملكية المسكن
مــــــن % 55.1ت ــــــي  

ــــــي مســــــاكن  ا ســــــر ف
ت ـــــو  ملكيتدــــــا  حــــــ  
ي  أفــــــــــــــــــــرا  ا ســــــــــــــــــــر 

 .تسكن ب ون م اب  او م اب  ال م % 03.1وي ت ي  في مساكن مستأجر % 01.1و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 
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 2102المنطقة والمحافظة، حسب كثافة السكن و فلسطين التوزيع النسبي لألسر في 
Percentage Distribution of Households in Palestine by  Housing Density, Region and 

Governorate, 2012 
 

 المحافظة/ المنطقة 
     Housing Density  كثافة السكن

 المجموع

Total 

 ثافة السكنمتوسط ك

Average 
Housing 
Density 

Region / Governorate 
 3+ 2.00 - 2.99 1.00 - 1.99 1أقل من 

 Palestine 1.5 100 7.6 24.3 51.1 17.0 فلسطين

 West Bank 1.4 100 6.5 22.8 51.6 19.1 الضفة الغربية

 Jenin 1.3 100 2.6 19.1 52.5 25.8 جنين

 Tubas 1.8 100 21.5 28.2 33.5 16.8 طوباس

 Tulkarm 1.5 100 5.3 28.6 51.2 14.9 طولكر 

 Nablus 1.4 100 8.1 23.7 48.2 20.0 نابلس

 Qalqiliya 1.5 100 9.7 24.5 43.7 22.1  ل يليف

 Salfit 1.5 100 2.9 25.6 54.9 16.6 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1.3 100 6.4 17.3 54.8 21.5 را  اهلل والبير 

Jericho 1.6 100 12.2 26.3 50.5 11.0 أريحا وا غوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 1.4 100 6.7 19.4 52.0 21.9 ال  س

 Bethlehem 1.5 100 7.0 26.6 51.7 14.7 بيت لح 

 Hebron 1.5 100 5.6 25.1 54.4 14.9 الخلي 

 Gaza Strip 1.6 100 9.6 27.3 50.1 13.0 قطاع غزة

 North Gaza 1.6 100 7.5 26.5 50.9 15.1  ما  غل 

 Gaza 1.7 100 12.9 28.2 45.2 13.7 غل 

 Dier Alballah 1.6 100 7.4 30.0 51.3 11.3  ير البلح

 Khan Younis 1.5 100 8.0 21.3 58.0 12.7 خانيونس

 Rafah 1.7 100 8.7 32.7 48.3 10.3 رفح

 
 2102محافظة، لألسر في فلسطين حسب ال متوسط كثافة السكن

Average Housing Density of Households in Palestine by 
 Governorate, 2012 
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2102-2101حسب عدد الغرف في المسكن، فلسطين التوزيع النسبي لألسر في   
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in Housing 

Unit and Housing Density, 2010-2012 
 

Number of Rooms in 
Housing Unit 

Year عدد الغرف في المسكن السنة 
2112 2111 2111 

Number of Rooms in 
Housing Unit 

 عدد الغرف في المسكن   

1 1.8  2.3 2.2 1 

2 13.1  12.2 12.1 2 

3 32.5  31.1 31.1 3 

4 31.9  32.7 34.1 4 

+1 20.7  21.7 21.1 1+ 

Total 100 011 011 المجموع 

Average Number of Rooms 
in Hosing Unit 

 متوسط عدد الغرف في المسكن 6.3 6.3 6.3

 
 2102-2101حسب كثافة السكن، فلسطين التوزيع النسبي لألسر في 

Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in Housing 
Unit and Housing Density, 2001-2012 

 

Housing Density 
Year  السنة 

 كثافة السكن
2112 2111 2111 

Housing Density    كثافة السكن 
Less Than 1 1..1 13.5 13.7  1أقل من 

1.00 - 1.99 11.1 48.6 48.7 1.11 - 1.22 

2.00 - 2.99 24.3 27.4 28.1 2.11 - 2.22 

3+ ..7 10.5 9.5 3+ 

Total 011 011 011 المجموع 
Average Housing Density 0.1 1.6 0.3 متوسط كثافة السكن 

 

 2102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن، 
Percentage Distribution of Households In Palestine by Type of Housing Unit, 2012 

 

 
*Other include (Independent Room, Tent, Marginal and other(.  *  (.غرفف مست لفي خيمفي براكيفي اخرى)اخرى ت م 
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 2012التوزيع النسبي لألسر حسب حيازة المسكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit and Region, 2012 

 

Tenure of Housing Unit 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
  طام غل  حيازة المسكن

Gaza Strip 

 ال فف الغربيف
West Bank 

Owned 83.0 73.8 77.0 ملك 
Rented  7.0 12.5 10.6  مستأجر 
Other* 10.0 13.7 12.4 اخرى * 
Total 100 100 100 المجموع 
* Other include from work and without payment.  * اخرى ت م  من ال م  و ون م اب.  

 
 

 
 2102، 2112حسب نوع المسكن والمنطقة، فلسطين التوزيع النسبي لألسر في 

Percentage Distribution of Households In Palestine  
by Type of Housing Unit and Region, 2007, 2012 

 

Type of Housing Units and 
Region 

Year نوع المسكن والمنطقة السنة 
2012 2007 

Palestine   فلسطين 
Villa   2.1 1.2    في 
House 43.3 45.4 ار  
Apartment 13.. 52.1 ف   
Other* 1.1 1.3 اخرى * 
Total 011 100 جموع الم 
West Bank   الضفة الغربية 
Villa  1.1 1.7   في 
House 47.1 43.2 ار  
Apartment 11.1 53.3 ف   
Other* 1.2 1.8 اخرى * 
Total 011 100 المجموع 
Gaza Strip   قطاع غزة 
Villa  2.3 0.5   في 
House 3..1 49.2 ار  
Apartment 12.1 50.0 ف   
Other* 1.1 0.3 رىاخ * 
Total 011 100 المجموع 
*Other include (Independent Room, Tent, Marginal and other(.  *  (.غرفف مست لفي خيمفي براكيفي اخرى)اخرى ت م 
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 2102 -2101الخدمات،  التي يتوفر لها بعضفلسطين في  ألسرنسبة ا
Percentage of Households in Palestine Which Had Some of Facilities, 2010- 2012 

 

Facilities 
Year  الخدمات السنة 

2012 2011 2010 

Water Public Network 92.0 91.8 91.4 بكف مياه لامف  

Electricity Public Network 99.4 99.8 99.9 بكف كدرباء لامف  

Sewage Public Network 57.4 55.0 54.4 بكف صرف صحي لامف  

Telephone Line 45.0 39.0 44.0 خط واتف 

 
 

 2102 -2101السلع المعمرة، بعض  لديهاالتي يتوفر فلسطين نسبة األسر في 
Percentage of Households in Palestine Which Had Some of Durable                          

Goods, 2101- 2102 
 

Durable Goods 
Year السنة 

 السلع المعمرة
2012 2011 2010 

Private Car 24.0 20.5 21.9 سيار  خصوصيف 

Refrigerator 96.5 96.2 96.7 ا جف كدربائيف 
Solar Boiler  70.8 70.2 67.6 سخان  مسي 

Central Heating  4.0 2.2 2.8 ت فئف مركليف 
Cooking Stove 98.7 99.1 99.5 طباخ غال 

Washing Machine  95.2 94.6 95.5 غسالف م بس 

Television  96.2 97.6 97.3  تلفليون  

Video  19.1 21.7 11.5 في يو 
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 معايير المعيشة
 

 :الفقر
فـي الفـفة %  17.8بواقـ  )، %2.52وفقـا ألنمـاط اتسـت لل الشـ ري  2111بلغت نسبة الفقر بين األفراد خـل  العـا  

مــن األفـــراد الفلســطينيين يعـــانون مــن الفقـــر الشـــديد % 12.9كمــا تبـــين ان حـــوالي (5   فـــي قطــا   ـــ  % 38.8الغربيــة و
كمــا  5(5 فــي قطــا   ــ  % 21.1فــي الفــفة الغربيــة و% 852بواقــ  )ألنمــاط اتســت لل الشــ ري ل ســر ، وفقــا ( المــدق )

مقارنــة مــ  العــا   2111فــي العــا  % 150اشــارت النتــائ  ان نســبة الفقــر وفقــا ألنمــاط اتســت لل الشــ ري ارتفعــت بنســبة 
 5  2111عا  % 2.52لتص  إلى  2111عا  % 2.58، حيث ارتفعت من 2111

 
 9022 -9002حسب المنطقة، فلسطين نسبة الفقر بين السكان في 

Poverty Rates of Population in Palestine by Region, 2090- 2011 
 

 
 

 (:باألسعار الجارية)متوسط إنفاق الفرد الشهري 
 01958دينـارا  اردنيـا  فـي الفـفة الغربيـة مقابـ   08850دينـارا  اردنيـا    0.853فلسـطينبلغ متوسط إنفـا  الفـرد الشـ ري فـي 

ــا  فــي قطــا   ــ  ، وبلــغ متوســط اإلنفــا  علــى م موعــات الطعــا   ــا    59..دينــارا  اردني ــارا  اردني ــا  فــي  52..دين ــارا  اردني دين
دينـارا   01850دينـارا  اردنيـا    8.59 ير الطعـا  دينارا  اردنيا  في قطا     ، ومتوسط اإلنفا  على  58..الففة الغربية، و

ــا  فــي قطــا   ــ   .35.اردنيــا  فــي الفــفة الغربيــة، و وفيمــا يخــة حصــة الم موعــات الرئيســية مــن اإلنفــا  5  دينــارا  اردني
فـــي % 2.53  فلســطينفــي % 2.59النقــدي للفــرد فقــد بلغــت نســبتع علــى م موعــات الطعــا  مــن م مــو  اإلنفــا  الكلــي 

 5في قطا     % 158.لغربية، والففة ا
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 (:باألسعار الجارية) متوسط استهالك الفرد الشهري
دينارا   165.0فلسطينبلغ متوسط قيمة است لل الفرد الش ري من السل  والخدمات التي تستخد  أل راض المعيشة في 

وقد بلغ متوسط است لل 5  دينارا  اردنيا  في قطا      113.9دينارا  اردنيا  في الففة الغربية مقاب   196.5اردنيا   
دينارا  اردنيا في قطا     ،  .0.5دينارا  اردنيا  في الففة الغربية مقاب   56..دينارا  اردنيا    252.الفرد من الطعا  

في الففة الغربية مقاب  دينارا  اردنيا   .1265دينارا  اردنيا    .311.ومن  ير الطعا  فقد بلغ متوسط است لل الفرد 
 5دينارا  اردنيا  في قطا      250.

 
 9022 ،9020حسب المنطقة، فلسطين نسبة الفقر بين السكان في 

Poverty Rates of Population in Palestine by Region, 2010, 2011 
 

 السنة والمنطقة

 Poverty Rates نسب الفقر

Year and Region الفقر 

Poverty 

 الفقرفجوة 

Poverty 
Gap 

 شدة الفقر

Poverty 
Severity 

 الفقر المدقع

Deep 
Poverty 

0909     2010 

 Palestine 14.1 2.4 6.4 25.7 فلسطين

 West Bank 8.8 1.4 4.1 18.3 الففة الغربية

 Gaza Strip 23.0 3.9 10.3 38.0 قطا     

0900     2011 

 Palestine 0050 2.1 6.0 0.52 فلسطين

 West Bank 71. 1.4 3.9 1.71 الففة الغربية

 Gaza Strip 2171 3.2 9.3 8171 قطا     

 
 

نفاق الفرد الشهري  استهالكمتوسط   9022، 9020، حسب حجم األسرة فلسطينفي  يبالدينار األردنوا 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar in 

Palestine by Household Size, 2010, 2011 
 

Household 
Size 

2011 0909 

 اإلنفا  الش ري حجم األسرة
Monthly 

Expenditure 

 اإلست لل الش ري
Monthly 

Consumption 

 اإلنفا  الش ري
Monthly 

Expenditure 

 اإلست لل الش ري
Monthly 

Consumption 
1-3 80673 88172 285.7 308.9 1-8 

4-5 21173 22871 186.5 196.3 3-5 

6-7 15372 16076 150.3 156.8 6-. 

8-9 12071 12573 116.4 122.6 1-9 

10+ 987. 9976 93.5 97.9 10+ 
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نفاق الفرد الشهري بالدينار األردني حسب المنطقة،  9022، 9020 متوسط إستهالك وا 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar by 

Region, 2010, 2011 
 

 مؤشرات

2010 2011 

Indicators 

 Region المنطقة Region المنطقة

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 44.8 64.3 56.9 43.9 59.4 53.6 اإلنفا  النقدي على  الطعا 
Food Cash 
Expenditure 

 45.5 66.9 58.8 44.4 61.8 55.3 اإلست لل الكلي من الطعا 
Total Food 
Consumption 

اإلنفــــا  النقــــدي علــــى  يــــر 
 الطعا 

81.5 100.6 49.5 86.9 108.1 52.4 
Non-Food 
Cash 
Expenditure 

اإلســـت لل الكلـــي مـــن  يـــر 
 الطعا 

99.9 121.3 64.4 106.3 129.6 68.4 
Total Non-Food 
Consumption 

 2.8 7.2 5.5 2.7 6.2 4.9 التحويلت النقدية المدفوعة
Remittances in 
Cash 

 Taxes 0.0 1.3 0.8 0.0 1.3 0.8 الفرائب

 9.7 7.2 8.2 6.9 6.5 6.6 نفقات  ير است لكية اخرى

Other than 
non- 
Consumption 
Expenditure 

 113.9 196.5 165.0 108.7 183.1 155.2 *االستهالك الكلي
Total 
Consumption* 

 109.8 188.1 158.2 102.9 174.0 147.3 **اإلنفاق النقدي الكلي
Total Cash 
Expenditure** 

اتست لل الكلي من+ اتست لل الكلي من الطعا : اتست لل الكلي*    
  ير الطعا  

  * Total consumption: Total Food Consumption+ 
Total Non-Food Consumption. 

م موعات الطعا  المنت ة -اتست لل الكلي:)اتنفا  النقدي الكلي** 
التحويلت النقدية +اتنتاج الذاتي من  ير الطعا -ذاتيا

 (5نفقات  ير است لكية+الفرائب+المدفوعة

** Total Cash Expenditure:( Total Consumption-own 
produced food in kind- own produced  non-food in 
kind+ Remittances in Cash+ Taxes+ Other than  
non Consumption Expenditure). 
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نفاق   9022، 9020اإلستهالك، حسب مجموعات  فلسطينالشهري بالدينار األردني في  الفردمتوسط إستهالك وا 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar in 

Palestine by Consumption Groups, 2010,  0900  
 

 مجموعات السلع والخدمات
 Year السنة

Commodities And Services 
2010 2011 

 Food cash expenditure 56.9 53.6 االنفاق النقدي على مجموعات الطعام

 Bread and cerael 9.1 8.5 الخب  والحبوب

 Meat and poultry 14.3 13.7 اللحو  والدوا ن

 Fish and sea products 1.2 1.2 اتسمال ومنت ات البحر

 Diary products and eggs 4.6 4.2 ومنت ات اتلبان و البيض اتلبان

 Oil and fat 2.3 2.3 ال يوت و الدهون

 Fruit and nuts 4.5 4.3 الفواكع والمكسرات

 Vegetables,legums and tubers 7.2 7.2 الخفراوات والبقوليات والدرنيات

 Sugar confectionary 3.1 2.9 السكر والمنت ات السكرية

 Non-alcohol beverage 2.7 2.5 المشروبات  ير الكحولية

 Salt,spicesand other food 3.2 2.8 الملح و التواب  واطعمة اخرى

 Take away food and meals in resturants 4.6 4.0 داخ  المطع /و بات  اه   من خارج المن  

 Own produced food in kind 1.9 1.7 مجموعات الطعام المنتجة ذاتيا

 Total food consumption 58.8 55.3 االستهالك الكلي من الطعام

 Non-food cash expenditure 86.9 81.5 غير الطعام االنفاق النقدي على

 Clothing and footwear 10.4 9.3 الملبس واتحذية

 Housing 13.8 12.8 المسكن

 Furniture and utensils 6.7 5.9 اتثاث واتواني المن لية

 Household operations 2.3 2.3 لوا    واعما  من لية

 Medical care 5.8 5.8 الرعاية الطبية

 Transport and communications 23.3 22.4 وسائ  النق  واتتصاتت

 Education 4.8 5.2 التعلي 
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نفاق (: تابع)  فلسطينالشهري بالدينار األردني في  الفردمتوسط إستهالك وا 
 9022، 9020 اإلستهالك،حسب مجموعات 

(Cont.): Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian 
Dinar in Palestine by Consumption Groups, 2010,  0900  

 

 Year السنة مجموعات السلع والخدمات
Commodities And Services 

2010 2011 

 Recreation 2.3 2.2 النشاطات الترفي ية والثقافية

 Personal care 4.4 4.1 الشخصيةالعناية 

 Tobacco 7.2 6.4 التبغ و الس اير

 Acohol beverage 0.0 0.0 المشروبات الكحولية

 Other non-food consumption expenditure 5.6 5.0 اتنفا  على سل  و خدمات اخرى من  ير الطعا 

 Social protection 0.1 0.1 الحماية اإلجتماعية

 Own produced non- food in kind 19.4 18.5 والخدمات المنتجة ذاتيا من غير الطعامالسلع 

 Other than food 0.3 0.2 اخرى من  ير الطعا 

 Imputed rent 19.1 18.2 اتي ار المقدر

 Total Non-Food Consumption 106.3 0050 االستهالك الكلي من غير الطعام

 Total Consumption 165.0 155.0 االستهالك الكلي

 Own produced food in kind- 1.9 1.7 اتنتاج الذاتي من الطعا -

 Own produced non- food in kind- 19.4 18.5 اتنتاج الذاتي من  ير الطعا -

 Remittances in cash+ 5.5 4.9 التحويلت النقدية المدفوعة+

 Taxes+ 0.8 0.8 الفرائب+ 

 Other than non- consumption expenditure+ 8.2 6.6 است لكية اخرىنفقات  ير + 

 Total Cash Expenditure= 158.2 147.3 االنفاق النقدي الكلي= 
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 9022، 9020، والمنطقة الرئيسية حسب مجموعات اإلستهالك الكلي لألسرة الشهريلتوزيع النسبي لإلستهالك ا
Percentage Distribution of Household Monthly Consumption by Main Consumption 

Groups and Region, 2010, 2011 
 

 مجموعات السلع والخدمات

2010 2011 

Commodities 
And Services 

 Region المنطقة Region المنطقة

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 Food 39.4 32.7 34.5 40.8 33.8 35.6 الطعا 

 6.6 6.2 353 6.6 5.7 6.0 واألحذية الملبس
Clothing & 
Shose 

 22.4 19.1 19.9 21.7 19.3 20.0 واتي ار المقدر المسكن
Housing & 
Estimated Rent 

 6.4 5.2 5.5 6.5 4.8 5.3 الت  ي ات المن لية

Furniture 
Utensils and 
Household 
Operations 

 Medical Care 3.2 3.7 3.5 2.9 4.0 3.8 الرعاية الطبية

 9.0 16.0 14.1 9.0 16.4 14.4 وسائ  النق  واإلتصاتت
Transport/ 
Communication 

 4.3 4.3 4.3 4.9 4.8 4.8 التعلي  والثقافة
Education/ 
Recreation 

 Others .17 1271 0050 7.6 11.2 10.1 سل  اخرى

 Total 099 099 099 099 099 099 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 721 االمن والعدالة

 األمن والعدالة

 :األفعال اإلجرامية المبلغ عنها
 13.7فعال إجراميا، مشكلة ما معدله  16,790في الضفة الغربية  2177بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام 

 3  من السكان 7111فعال إجراميا لكل 
 

واالحتيال %( 7.37)والسرقة %( 7.37)االيذاء واألخالقية %( 1.37)وقد تركزت هذه األفعال اإلجرامية في االعتداء 
المخدرات والقتل ومحاولة ، وتتوزع باقي األفعال اإلجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، التهديد، %(31.)والتزوير 

الخ، وهذه البيانات تمثل األفعال اإلجرامية التي تم التبليغ عنها في محافظات الضفة الغربية في العام 33…القتل 
2177  3 

 
 

 1122 ،المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب المحافظة اإلجرامية عدد األفعال
Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank by Governorate, 1122 

 

 
 

 :األحداث الجانحون
حدثًا  1.1بواقع   2177حدثًا في عام  1,144 فلسطينبلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في 

األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في  تركزت3  حدثًا في قطاع غزة 111في الضفة الغربية و
، فيما .7، والقتل والشروع بالقتل 71واألخالقية  277، واالعتداء والمشاجرة .11السطو والسرقة : المؤسسات كالتالي

 3ام العام، وجرائم أخرىتوزعت باقي األفعال االجرامية على قضايا المخدرات واالعتداء على أموال الغير واإلخالل بالنظ
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:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 .72 االمن والعدالة

 :حوادث الطرق
حادثا تسببت بإصابات بينما  13277، منها 2172حادثًا في عام  31.1.بلغ عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية 

إصابة توزعت  .377.حادثا بأضرار مادية فقط، وبلغ عدد اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق  .3.7.تسبب 
 3إصابة قاتلة 120إصابة خطيرة و 189إصابة متوسطة و 778إصابة بسيطة و 7,108: كاألتي

  
 1121عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية حسب الشهر، 

Number of Road Traffic Accidents in West Bank by Month, 2012 
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:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                         3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 727 االمن والعدالة

 1122والمحافظة  اإلجراميالمبلغ عنها في الضفة الغربية حسب نوع الفعل  اإلجرامية األفعال
Reported Criminal Offenses in the West Bank by Type of Criminal Offense and Governorate 2011 

 

 نوع الفعل اإلجرامي
 جنين

Jenin 

 طوباس

Tubas 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliya 

 سلفيت

Safit 

 رام اهلل والبيرة

Ramallah & 
Al- Bireh 

 أريحا واألغوار

Jericho  & 
Al Aghwar 

 القدس
Jerusalem 

 بيت لحم

Bethlehem 

 الخليل

Hebron 

 المجموع

Total 

الجرائم لكل 
من  2111

 السكان

Type of Criminal 
 Offense 

 Murder\ Attempt 1010 211   33   11   13   4   13   1   21   32   11   11   7   شروع  في قتل/ قتل

 Kidnapping \  Attempt 1011 211   32   5   13   3   34   1   1   11   4   4   5   محاولة خطف/ خطف 

 Rape\  Attempt 1010 211   17   31   1   5   34   2   1   31   31   13   7   محاولة إغتصاب/ إغتصاب 

 Assault 5033 1,100   1101   441   222   351   1,120   223   117   1,322   503   274   1,110   إعتداء

 2011 5,211   313   173   72   154   371   252   214   111   317   301   527   أخالقية/ إيذاء 
Harming \ Immoral 
Offenses 

 1010 395   133   51   17   22   01   2   11   51   12   3   27   مخدرات
Using or Trading Narcotic 
Drugs 

 Theft 2021 1,351   421   315   312   01   401   53   312   237   171   04   341   سرقة

 Forgery \ Fraud 1010 029   71   77   30   22   121   12   27   23   32   15   42   تزوير/ إحتيال 

إعتداء على موظفي القطاع / تهديد 
 العام

  21   21   43   21   20   14   22   31   11   27   130   311 1011 
Threats\Assualt 
Government Employees 

 1011 1   3   3   1   1   3   1   1   1   1   1   1   بيع اغذية اوادوية فاسدة/ حيازة 
Possessing \ Trading with 
Expired Food or Medicine 

 Arson 1011 11   32   4   2   3   12   1   5   12   2   1   7   حريق جنائي

 1011 211   15   2   1   4   7   2   10   14   13   1   1   إطالق نار/ حيازة سالح بدون ترخيص
Unlawful Possession of 
Arms\Shooting 

 Suspected Crimes 1011 99   21   3   1   1   35   1   1   2   11   11   2   جرائم مشتبه فيها

 1011 350   71   12   10   10   71   31   11   111   17   25   11   جرائم ضد النظام العام
Crimes Against Public 
Order 

 Other 1012 55   5   7   1   1   1   1   1   1   5   1   3   أخرى

 Total 0059 20,091   1,101   2,213   111   059   1,111   125   2,112   1,312   2,212   910   1,130   المجموع



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 7.1 االمن والعدالة

 1122، حسب بعض الخصائص ونوع الفعل اإلجرامي والمنطقة  فلسطيني األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية ف
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions in Palestine by Some 

Background Characteristics, Type of Criminal Offense and Region, 2011 
 

 فلسطين  بعض الخصائص ونوع الفعل اإلجرامي
Palestine  

 الضفة الغربية   
 West 
Bank  

 Some Background قطاع غزة 
Characteristics and Type of 

Criminal Offense 
 Gaza 
Strip  

 Age    العمر

 Up to 12 years 01   1   211   سنة  72حتى 

 15 - 13   313   121   210  13 - 15 

 18 - 16   350   305   343  16 - 18 

 Level of Education 010   150   2,211   المستوى التعليمي

 Illiterate 1   0   21   امي

 Literate 1   45   13   ملم

 Elementary 310   103   122   ابتدائي

 Preparatory 242   125   355   اعدادي

 Secondary 120   1   213   ثانوي

 Type of Criminal Offense 010   150   2,211   نوع الفعل اإلجرامي

 Immoral Offenses 14   31   91   اخالقية

  Murder or Attempted Murder 2   7   23   قتل او شروع في قتل

  Assualt and Quarrel 137   173   199   اعتداء ومشاجرة

 Burglary and Theft 321   150   113   سطو وسرقة

 Drugs 31   1   12   مخدرات

  Destroying other Properties  1   1   1   إعتداء على أموال الغير 

 Against Public Orders 35   5   51   إخالل باالمن العام

 Other 171   12   111   اخرى

 Total 010   150   2,211   المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 7.7 االمن والعدالة

 1122-1112حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  فلسطينفي  قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters the Palestine by Stage of Proceeding and Region, 2007- 2011 

 

 المرحلة القانونية
 والمنطقة

 Year Stage of Proceeding   السنة
and Region 2007* 3110 3111 3111 

  Palestine     فلسطين
 Carried From Last Year 149,005 .. .. 139,024 مدور

 Submitted 245,793 .. .. 134,574 وارد

  Total 394,798 .. .. 273,598 المجموع

 Decided 206,915 .. .. 130,001 مفصول 

 Pending 187,883 .. .. 143,597 معلق

 West Bank     الضفة الغربية

 Carried From Last Year 96,969 89,558 96,409 121,032 مدور

 Submitted 182,266 159,323 137,724 70,107 وارد

  Total 279,235 248,881 234,133 200,129 المجموع

 Decided 164,038 151,021 143,453 77,523 مفصول 

 Pending 115,197 97,860 90,676 122,606 معلق

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Carried From Last Year 52,036 .. .. 17,992 مدور

 Submitted 63,527 .. .. 55,477 وارد

  Total 115,563 .. .. 73,469 المجموع

 Decided 42,877 .. .. 52,478 مفصول 

 Pending 72,686 .. .. 20,991 معلق

وفق تقديرات الجهاز المركزي لالحصاء  3117بيانات قطاع غزة * 
 3                           الفلسطيني

* Gaza Strip Data  for  2007 based on PCBS  
estimation.  
 

 

    

     



:PCBS   فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                    3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 7.2 االمن والعدالة

 1121عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية حسب المحافظة والشهر، 
Number of Road Traffic Accidents in West Bank by Governorate and Month, 2012 

 

 المحافظة
 كانون ثاني

Jan. 

 شباط

Feb. 

 آذار

Mar. 

 نيسان

April 

 ايار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

Aug. 

 أيلول

Sept. 

 تشرين أول

Oct. 

 تشرين ثاني

Nov. 

 كانون أول

Dec. 

 المجموع

Total 
Governorate 

 الضفة الغربية 
 

 West Bank 

 Jenin  853 64 52 67 78 78 87 70 89 83 74 56 55 جنين 

 Tubas 157 7 8 9 17 20 12 18 13 16 11 15 11 طوباس

 Tulkarm 433 27 34 31 33 58 44 40 43 47 33 22 21 طولكرم

 Nablus 1,723 113 96 122 123 167 204 147 163 183 136 131 138 نابلس

 Qalqiliya 249 18 17 13 14 37 27 36 23 29 12 4 19 قلقيلية 

 Salfit 183 16 13 13 20 17 19 10 13 16 15 18 13 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1,869 155 135 157 156 172 147 167 184 187 142 129 138 رام اهلل والبيرة

Jericho 231 14 21 26 18 15 24 20 22 31 10 15 15 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 319 24 16 23 31 35 32 31 34 32 19 24 18 *القدس

 Bethlehem 827 64 46 56 76 83 95 64 79 70 62 63 69 بيت لحم

 Hebron 1,193 82 85 112 86 99 121 93 106 133 98 82 96 الخليل 

 Total 8,037 584 523 629 652 781 812 696 769 827 612 559 593 المجموع

(*) 10173البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عام   (*)  Data does not include those parts of Jerusalem, which were annexed by Israel in 1967. 

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 311 العمل واالجور

 العمل واألجور
 المشاركة في القوى العاملة

.  لإلنــا % 2.36للــوكور و% 4.32، بواقــ  %6334فــي فلســطين  1021بلغــن نســبم المةــاركم فــي المــول العاملــم للعــا  
  .لإلنا % .313للوكور و% 1032بواق   1021في العا  % 1330وبلغن نسبم البطالم في فلسطين 

 
 :العملالحالة العملية ومكان 

من العاملين فـي سسـرائيل والمسـتوطنان % 61.2، و2132من العاملين في فلسطين مستخدمون بأجر في العا  % 6...
 .مستخدمون بأجر

 
 :عمالة االطفال

 2132لإلنا  خالل العا  % 0.6للوكور و% 7.5من األطفال في فلسطين عاملون، بواق  % 1.3
 
 

 2012العمر، وفئات القوى العاملة  في فلسطين حسب أهم سمات (سنة فأكثر 51)نسبة االفراد 
Percentage of Population (15 Years and Above) in Palestine by Labor Force Status 

and Age Groups, 2012 
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:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 311 العمل واالجور

 
 
 

 سمات حسب الجنس وأهم فلسطينفي  (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
 2012-0252 ،العاملة القوى 

Percentage Distribution of Population )15 Years and Above( in Palestine by Sex and 
Labor Force Status, 2010- 2012 

 

 سمات القوى العاملة
 والجنس

السنة   Year Labor Force Status 
and Sex 2010 2011 2012 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labor Force 43.6 43.0 41.1 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 56.4 57.0 58.9 خارج المول العاملم

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 70.1 71.4 69.2 عمالم تامم 

 Underemployment 6.9 7.7 7.1 عمالم محدودة

 Unemployment 23.0 20.9 23.7 بطالم 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labor Force 69.1 68.7 66.8 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 30.9 31.3 33.2 خارج المول العاملم

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 71.6 72.0 68.8 عمالم تامم 

 Underemployment 7.9 8.8 8.1 عمالم محدود

بطالم    23.1 19.2 20.5 Unemployment 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labor Force 17.4 16.6 14.7 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 82.6 83.4 85.3 خارج المول العاملم

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 64.3 68.6 70.5 عمالم تامم 

 Underemployment 2.8 3.0 2.7 عمالم محدود

 Unemployment 32.9 28.4 26.8 بطالم 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 311 العمل واالجور

 2012 والمنطقة، القوى العاملة حسب الجنس وأهم سمات فلسطينفي  (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labor Force Status and Region, 2012 
. 

 سمات القوى العاملة

 والجنس

 فلسطين
Palestine 

 Region المنطقة

Labor Force Status 
and Sex الضفم الغربيم 

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    الجنسينكال 

 In Labor Force 40.1 45.5 43.6 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 59.9 54.5 56.4 خارج المول العاملم

 Total 100 011 100 المجموع

 Full Employment 62.7 73.8 70.1 عمالم تامم

 Underemployment 6.3 7.2 6.9 عمالم محدودة

 Unemployment 31.0 19.0 23.0 بطالم 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labor Force 65.0 71.4 69.1 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 35.0 28.6 30.9 خارج المول العاملم

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 66.1 74.4 71.6 عمالم تامم

 Underemployment 7.1 8.3 7.9 عمالم محدودة

 Unemployment 26.8 17.3 20.5 بطالم 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labor Force 14.7 18.9 17.4 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 85.3 81.1 82.6 خارج المول العاملم

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 47.5 71.7 64.3 تاممعمالم 

 Underemployment 2.4 3.0 2.8 عمالم محدودة

 Unemployment 50.1 25.3 32.9 بطالم 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 
 

  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 .31 العمل واالجور

 2012العمر، وفئات  القوى العاملة حسب الجنس وأهم سمات فلسطينفي  (سنة فأكثر 51) التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labor Force Status and Age Groups, 2012 
 

 سمات القوى العاملة
 والجنس

 المجموع
Total 

 Age Groups Labor Force Status لعمرفئات ا
and Sex 24-15 25-34 44-35 54-45 +55 

 Both Sexes       كال الجنسين

 In Labor Force 23.1 53.3 1..5 3..5 2..2 6.34 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force ..42 42.4 ..41 4..4 4..4 4436 خارج المول العاملم

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع

 Full Employment ..4. 1.4. 1.4. ..24 52.5 1130 عمالم تامم

 Underemployment ..3 ..5 2.4 4.3 4.. 436 محدودةعمالم 

 Unemployment 1.. 13.3 12.2 ..24 ...3 0.31 بطالم 

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع

 Males       ذكور

 In Labor Force ...3 4.2. ..1. .... ...4 4630 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 2..2 ..15 1.. 11.2 ..51 136. خارج المول العاملم

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع

 Full Employment 5.3. 3..4 2... 42.4 ..55 1034 عمالم تامم

 Underemployment 3.2 ..5 4.4 4.. 4.. 136 عمالم محدودة

 Unemployment 11.1 ..14 ..12 2..1 34.5 0134 بطالم 

 Total 011 011 100 011 011 011 المجموع

 Females       إناث

 In Labor Force 2.. 2..2 23.3 4..2 5.. 0136 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 1.4. ...4 42.4 41.2 5... 6034 خارج المول العاملم

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع

 Full Employment 2... 2.4. 5.1. 53.1 34.4 .463 عمالم تامم

 Underemployment 5.. 1.2 2.1 3.2 3.4 036 عمالم محدودة

 Unemployment 1.3 ..2 ..12 43.3 22.2 036. بطالم 

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع

 
 

  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 311 العمل واالجور

  والمنطقةحسب أهم سمات القوى العاملة  فلسطينفي  (سنة فأكثر 51) لألفراد والعدد التوزيع النسبي
 2012، (حسب التعريف الموسع للبطالة)

Percentage Distribution and the number of Population (15 Years and Above) in 
Palestine by Labor Force Status and Region (Relaxed Definition for            

Unemployment), 2012 
 

 سمات القوى العاملة
 

 Region المنطقة

Labor Force Status 
 فلسطين

Palestine 

 الضفم الغربيم

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 نسبة 

Percent 
 عدد

Number 
 نسبم

Percent 
 عدد

Number 
 نسبم

Percent 
 عدد

Number 
 In Labor Force 389,100 42.1 781,400 47.9 1,170,500 45.8 داخل المول العاملم

 Outside Labor Force 536,200 57.9 850,600 52.1 1,386,800 54.2 خارج المول العاملم

 Total 925,300 100 1,632,000 100 2,557,300 100 المجموع

 Employment 256,300 65.9 601,900 77.0 858,200 73.3 عمالم

 Unemployment 132,800 34.1 179,500 23.0 312,300 26.7 بطالم 

 Total 389,100 100 781,400 100 1,170,500 100 المجموع

 
 

 2012العمل،  ومكان حسب الحالة العملية فلسطينالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من 
Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Employment Status, 

and Place of Work, 2012 
 

 المجموع الحالة العملية
Total 

 Place of Work مكان العمل

Employment Status الضفم الغربيم 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 سسرائيل
 والمستوطنان
Israel & 

Settlements 
 Employer 3.3 3.4 3.. 436 صاحب عمل
 Self Employed 3.1 ..12 21.2 0136 يعمل لحسابه
 Wage Employee 3.2. 44.1 2..5 4436 مستخد  بأجر

 Unpaid Family Member 4.. 2.2 11.3 636 أسرة بدون اجرعضو 
 Total 011 011 011 100 المجموع

 
 
 
 
 

  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 311 العمل واالجور

  2012-2010حسب مكان العمل والجنس،  فلسطينالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من 
Percentage  Distribution of Employed Persons From Palestine  by Place of Work and 

Sex, 2010-2012 
 

 والجنس مكان العمل
 Year السنة

Place of Work and Sex 
2.1. 2.11 2.12 

 Both Sexes    كال الجنسين

 West Bank 60.4 4136 4.34 الضفة الغربية

 Gaza Strip 29.9 0630 0431 قطاع غزة

 Israel & Settlements 9.7 0131 0134 إسرائيل والمستوطنات

 Total 100 011 100 المجموع

 Males    ذكور

 West Bank 57.2 54.3 ...5 الضفم الغربيم

 Gaza Strip 31.3 ...3 24.4 قطاع غزة

 Israel & Settlements 11.5 ..11 12.5 سسرائيل والمستوطنان

 Total 100 011 100 المجموع

 Females    إناث

 West Bank 76.4 1..4 1.3. الضفم الغربيم

 Gaza Strip 22.8 21.1 ..14 قطاع غزة

 Israel & Settlements 0.8 ... ... سسرائيل والمستوطنان

 Total 100 011 100 المجموع
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 0250مكان العمل، و والجنس  حسب النشاط االقتصادي فلسطينالتوزيع النسبي لألفراد العاملين من 
Percentage Distribution of Employed Persons from Palestine by Economic Activity, 

Sex and Place of Work, 2012 
 

 النشاط االقتصادي
 والجنس

 المجموع
Total 

 Place of Work        مكان العمل

Economic Activity 
and Sex 

الضفم 
سسرائيل  قطاع غزة الغربيم

 والمستوطنان
West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Israel & 
Settlements 

 Both Sexes     كال الجنسين

 Agriculture, Hunting & Fishing 8.7 8.4 13.4 11.5 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 11.0 5.4 15.3 11.9 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 57.4 7.7 10.8 14.4 البناء والتشييد

 11.8 17.5 21.9 19.6 والفنادق التجارة والمطاعم
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 6.1 8.4 5.6 6.5 النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 5.0 52.6 33.0 36.1 الخدمات والفروع األخرى

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Males     ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 8.1 7.0 10.1 8.9 الزراعم والصيد والحراجم وصيد األسماك

 11.1 6.0 16.6 12.6 التعدين والمحاجر والصناعم التحويليم
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 58.1 8.8 13.7 17.3 البناء والتةييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 11.8 19.5 25.2 21.9 والفنادقالتجارة والمطاع  

 6.2 9.6 6.7 7.6 النمل والتخزين واالتصاالن
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 4.7 49.1 27.7 31.7 الخدمان والفروع األخرل

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Females     إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 48.7 17.5 25.3 23.7 الزراعم والصيد والحراجم وصيد األسماك

 Mining, Quarrying & Manufacturing 9.6 1.4 10.7 8.5 التعدين والمحاجر والصناعم التحويليم

 Construction 10.8 0.2 0.2 0.3 البناء والتةييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 10.5 3.8 9.7 8.4 والفنادقالتجارة والمطاع  

 0.0 0.7 1.3 1.1 النمل والتخزين واالتصاالن
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 20.4 76.4 52.8 58.0 الخدمان والفروع األخرل

 Total 100 100 100 100 المجموع
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 311 العمل واالجور

      حسب النشاط االقتصادي فلسطيناألجر بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في  تالعمل ومعدالوأيام  ساعاتمعدل 
 2012والجنس، 

Average of Work Hours and Work Days, Average Wage in NIS for Employees in 
Palestine by Economic Activity and Sex, 2012 

 

 النشاط االقتصادي والجنس

معدل 
الساعات 
 األسبوعية

معدل أيام 
العمل  
 الشهرية

معدل األجرة 
 اليومية

األجر 
الوسيط 
 اليومي

Economic Activity and Sex  

 Average  
Weekly 
Hours 

Average 
Monthly 

Days 

Average 
Daily  
Wage 

Median 
of Daily 
Wage 

 Both Sexes         كال الجنسين

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 59.4 19.2 35.9 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 65.0 76.6 22.4 45.1 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر

 Construction 110.0 124.5 18.1 38.6 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 57.7 69.1 24.0 49.1 والفنادق التجارة والمطاعم

 72.5 92.3 23.0 44.5 واالتصاالت النقل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 86.0 96.1 23.8 38.6 األخرى الخدمات والفروع

 Total 76.9 92.9 22.3 41.2 المجموع

 Males         ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 58.8 19.2 35.6 والحراجم وصيد األسماك الزراعم والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 70.0 79.6 22.4 45.3 والصناعم التحويليم التعدين والمحاجر

 Construction 110.0 124.4 18.1 38.6 البناء والتةييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 57.7 70.4 23.9 49.4 والفنادق التجارة والمطاع 

 71.0 92.7 23.0 44.6 واالتصاالن النمل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 84.6 99.5 23.9 40.6 األخرل الخدمان والفروع

 Total 76.9 94.8 22.1 42.3 المجموع

 Females         إناث

والحراجم وصيد  الزراعم والصيد
 األسماك

41.8 19.4 68.8 60.0 Agriculture, Hunting & Fishing 

 Mining, Quarrying & Manufacturing 40.0 49.5 22.4 43.5 والصناعم التحويليم التعدين والمحاجر

 Construction - - - - البناء والتةييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 38.5 48.0 25.3 45.5 والفنادق التجارة والمطاع 

 76.9 84.2 23.3 42.4 واالتصاالن النمل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 86.5 88.0 23.4 33.6 األخرل الخدمان والفروع

 Total 76.9 82.3 23.3 35.4 المجموع
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 0250 -0252 حسب مكان العمل، فلسطيناألجر بالشيكل للمستخدمين معلومي األجر في  تالعمل ومعدالوأيام  معدل ساعات
Average of Work Hours and Work Days, Average Wage in NIS for Employees in 

Palestine by Place of Work, 0101- 0100 
 

 مكان العمل
 Year السنة

Place of Work 
2.1. 2.11 2.12 

 معدل ساعات العمل األسبوعية
   

Average Weekly Work Hours 

 West Bank 43.3 43.1 43.3 الضفم الغربيم 

 Gaza Strip 37.1 ..34 38.8 قطاع غزة

 Israel and Settlements 40.9 4..3 39.4 سسرائيل والمستوطنان

 Total 41.2 6030 41.5 المجموع

 Average Monthly Work Days    العمل الشهريةمعدل أيام 

 West Bank 22.2 22.4 22.2 الضفم الغربيم 

 Gaza Strip 23.6 23.4 23.4 قطاع غزة

 Israel and Settlements 20.5 ..21 20.5 سسرائيل والمستوطنان

 Total 22.3 0036 22.2 المجموع

 Average Daily Wage    معدل األجرة اليومية

 West Bank 87.1 ..5. 85.8 الضفم الغربيم 

 Gaza Strip 64.3 21.5 58.1 قطاع غزة

 Israel and Settlements 164.1 122.2 158.0 سسرائيل والمستوطنان

 Total 92.9 6031 91.7 المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسيط اليومي

 West Bank 76.9 ..42 76.9 الضفم الغربيم 

 Gaza Strip 50.0 ...5 46.2 غزة قطاع

 Israel and Settlements 153.8 ..153 150.0 سسرائيل والمستوطنان

 Total 76.9 1436 76.9 المجموع
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 0250العمر،  وفئات والجنس حسب السبب فلسطينالتوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في 
Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force in Palestine by Reason, Sex 

and Age Groups, 0100 
 

 السبب والجنس
 المجموع
Total 

 Age Groups  Reason and العمرفئات 
Sex 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-24 25+ 
 Both Sexes        كال الجنسين

 Old/ illness 71.6 42.0 16.8 7.6 5.2 1.5 12.6 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 27.0 56.1 79.8 88.5 81.5 20.9 48.4 أعمال المنزل

 Study 0.2 0.2 0.2 0.8 6.0 73.9 35.1 الدراسة
 Other 1.2 1.7 3.2 3.1 7.3 3.7 3.9 أخرى

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Males        ذكور

 Old/ illness 98.5 96.2 84.6 72.8 33.8 3.5 32.5 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أعمال المنزل

 Study 0.2 0.2 0.5 1.0 20.5 88.5 56.1 الدراسم
 Other 1.3 3.6 14.9 26.2 45.7 8.0 11.4 أخرل

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Females        إناث

 Old/ illness 54.7 13.6 2.4 0.5 0.6 0.2 5.0 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 44.0 85.4 96.8 98.1 94.8 33.1 66.9 أعمال المنزل

 Study 0.1 0.2 0.1 0.7 3.6 65.3 27.0 الدراسم
 Other 1.2 0.8 0.7 0.7 1.0 1.4 1.1 أخرل

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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         حسب حالة االلتحاق بالمدرسة والجنس فلسطينفي من إجمالي األطفال  العاملين( سنة 51-52)األطفال نسبة 
 0250والمنطقة، 

Percentage of Working Children (10-17 Years  ( in Palestine by School Attendance 
Status, Sex and Region, 0100 

 

 بالمدرسة والجنس حالة االلتحاق
 Region المنطقة

School Attendance 
Status and Sex فلسطين 

Palestine 
 الضفم الغربيم

West Bank 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 Both Sexes    كال الجنسين

 Attending .13 36. 2.2 ملتحق
 Not Attending 18.2 34.3 28.5 غير ملتحق

 Total 1.5 5.8 4.1 المجموع
 Males    ذكور
 Attending 2.. 2.2 4.0 ملتحق

 Not Attending 25.7 45.4 38.5 غير ملتحق
 Total 3.0 10.5 7.5 المجموع

 Females    إناث
 Attending - 0.8 0.5 ملتحق

 Not Attending - 4.5 2.8 غير ملتحق
 Total - 1.0 0.6 المجموع

 
 

 0250العمر والجنس والمنطقة،  فئات حسب  فلسطينفي  العاملين من إجمالي األطفال( سنة 51 -52)نسبة األطفال 
Percentage of working Children (10-17 Years) in Palestine by Age Groups, Sex and 

Region, 0100 
 

 العمرفئات 
 والجنس

 Region المنطقة
Age Groups 

and Sex فلسطين 
Palestine 

الغربيمالضفم   
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين
01-06 030 .30 136 06-01 
04-01 131 0130 .34 01-04 

 Total 034 436 630 المجموع
 Males    ذكور
1.-14 .34 5.5 ..4 14-1. 
15-14 0636 1... 4.1 14-15 

 Total 31. 0134 134 المجموع
 Females    إناث
1.-14 134 ... - 14-1. 
15-14 136 1.3 - 14-15 

 Total - 031 134 المجموع
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 311 العمل واالجور
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 المنشآت
 

 عدد المنشآت
في فلسطين  2152بلغ عدد المنشات العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات الحكومية في العام 

في  افيه كما بلغ عدد العاملين.  منشاة في قطاع غزة  44,198منشاة في الضفة الغربية و 91,203، منها 135,401
في  2152العام 

 384,778فلسطين 
  262,825منها 

عامل في الضفة 
 121,953الغربية و

 .عامل في قطاع غزة
 

عند توزيع المنشآت 
في القطاع  العاملة

الخاص والقطاع 
األهلي والشركات 
 الحكومية في فلسطين
حسب النشاط 
االقتصادي الرئيسي، 
تبين أن نشاط تجارة 
الجملة والتجزئة 

صالح ا لمركبات وا 
احتل المرتبة االولى 
حيث بلغ عدد 
المنشات في هذا 

 378,27  النشاط 
منشاة فيما جاء نشاط  

منشاة، بينما بلغت  ,57813تالها انشطة الخدمات االخرى بواقع  ,538,1الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع  
وانشطة االسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة ادناها في نشاط انشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا 

 . منشات 6الستخدامها الخاص بواقع 
 

  

2332 
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Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in Palestine 

in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 
Companies by region and Governorate, 2012 

 

Region/Governorate 
 

No. of Personal Engaged 

 

No. of Establishments 
 

Palestine  384,778 135,401  
West Bank 262,825 91,203 

Jenin 24,721 11,233  
Tubas 3,139 1,512  
Tulkarm 15,660 6,633  
Nablus 42,422 14,933  
Qalqiliya 9,014 3,989  
Salfit 5,419 2,367  
Ramallah & Al Bireh 54,054 12,837  
Jericho   & Al Aghwar 4,187 1,282  
Jerusalem 31,310 9,570  
Bethlehem 22,843 7,068  
Hebron 50,056 19,779  
Gaza Strip 121,953 44,198  
North Gaza 19,220 7,132  
Gaza 58,278 17,994  
Dier Alballah 14,410 5,759  
Khan Younis 18,502 8,145  
Rafah 11,543 5,168 
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فلسطين حسب النشاط االقتصادي  عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في
  2102الرئيسي والمنطقة، 

      Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine by 

Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

Palestine   فلسطين 
B Mining and quarrying 1,796 281 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 74,667 17,858 جيم ةالتحويلي الصناعات 
D 

Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

 دال الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات 68 3,220

E 
Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 
activities 

1,040 448 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات  وا 

 تهاالنفايات ومعالج
 هاء

F Construction 5,530 626 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles 
148,542 73,823 

صالح المركبات ( التجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا 
 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 6,805 3,759 حاء والتخزين النقل 
I 

Accommodation and food service 
activities 

 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 6,840 20,697
J Information and communication 8,310 987 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 9,348 1,100 كاف التأمينالمالية وأنشطة  االنشطة 
L Real estate activities 1,059 329 الم العقارية األنشطة 
M 

Professional ,scientific and 
technical activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 3,958 11,699

N 
Administrative and support service 

activities 
 نون  والخدمات المساندة الخدمات االدارية أنشطة 1,962 5,781

O 
Public administration and defense 

compulsory social security 
 سين العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 32 173

P Education 28,349 3,136 عين التعليم 
Q 

Human health and social work 
activities 

 فاء نسان والعمل االجتماعيصحة اال  انشطة 5,092 19,379
R Arts ,entertainment and recreation 6,122 1,967 صاد والترفيه والتسلية الفنون 
S Other service activities 32,057 13,098 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 

Activities of households as 
employers undifferentiated goods- 
and services-producing activities of 
households for own use 

6 6 

التي تستخدم افراداً   األسر المعيشية  أنشطة
  في انتاج سلع وخدمات  المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

181 15 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

 Not stated 17 16 مبين غير   
 Total 384,778 135,401  المجموع   
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ألهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع ا (:تابع) 
  2102االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

      (cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine by Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

West Bank   الضفة الغربية 
B Mining and quarrying 1,663 258 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 56,213 12,980 جيم التحويلية الصناعات 
D 

Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

 دال الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات 56 1,828

E 
Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 
activities 

478 204 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات  وا 

 هاء النفايات ومعالجتها

F Construction 3,214 423 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles 
97,202 49,446 

صالح المركبات ( التجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا 
 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 5,166 1,754 حاء والتخزين النقل 
I 

Accommodation and food service 
activities 

 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 4,963 14,601
J Information and communication 5,786 674 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 7,822 778 كاف المالية وأنشطة التأمين االنشطة 
L Real estate activities 753 205 الم العقارية األنشطة 
M 

Professional ,scientific and technical 
activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 2,926 8,801

N 
Administrative and support service 

activities 
 نون  الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 1,222 3,990

O 
Public administration and defense 

compulsory social security 
 سين العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 30 168

P Education 17,963 2,017 عين التعليم 
Q 

Human health and social work 
activities 

 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 3,746 13,284
R Arts ,entertainment and recreation 4,273 1,401 صاد والترفيه والتسلية الفنون 
S Other service activities 19,417 8,084 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 

Activities of households as employers 
undifferentiated goods- and services-
producing activities of households for 
own use 

6 6 

التي تستخدم افرادًا وأنشطة   األسر المعيشية  أنشطة
غير محددة   في انتاج سلع وخدمات  المعيشية االسر

 الستخدامها الخاص
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

181 15 
قليمية غير انشطة المنظمات والهيئات غير اإل

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

 Not stated 16 15 مبين غير   
 Total 262,825 91,203  المجموع   
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عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط (: تابع) 
  2102االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

           (cont.):  Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the 
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies 

in Palestine by Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 
 عدد العاملين

No. of 
Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

Gaza Strip   قطاع غزة 
B Mining and quarrying 133 23 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 18,454 4,878 جيم التحويلية الصناعات 
D Electricity ,gas, steam and air 

conditioning supply 
 دال الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات 12 1,392

E 
Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 
activities 

562 244 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات النفايات  وا 

 هاء ومعالجتها

F Construction 2,316 203 واو اإلنشاءات 

G Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

51,340 24,377 
صالح المركبات ( التجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا 

 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 1,639 2,005 حاء والتخزين النقل 
I Accommodation and food service 

activities 
 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 1,877 6,096

J Information and communication 2,524 313 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 1,526 322 كاف المالية وأنشطة التأمين االنشطة 
L Real estate activities 306 124 الم العقارية األنشطة 
M Professional ,scientific and technical 

activities 
 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 1,032 2,898

N Administrative and support service 
activities 

 نون  الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 740 1,791

O Public administration and defense 
compulsory social security 

 سين العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 2 5
P Education 10,386 1,119 عين التعليم 
Q Human health and social work 

activities 
 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 1,346 6,095

R Arts ,entertainment and recreation 1,849 566 صاد والترفيه والتسلية الفنون 
S Other service activities 12,640 5,014 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 
Activities of households as 
employers undifferentiated goods- 
and services-producing activities of 
households for own use 

- - 

التي تستخدم افرادًا وأنشطة   األسر المعيشية  أنشطة
غير محددة   في انتاج سلع وخدمات  المعيشية االسر

 الستخدامها الخاص
 راء

U Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

- - 
مية غير انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقلي

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

 Not stated 1 1 مبين غير   
 Total 121,953 44,198  المجموع   
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 الحسابات القومية
 :الناتج المحلي االجمالي

 ليــون الو   ر  يكــي اــام ال ــا   6,797.3بلغــق مي ــن النــاتل ال حلــي اإل  ــالي فــي فلســطين با ســ ا  ال ابتــن 
 .2111 قا نن  ع ال ا  % 5.5، حيث س م ن وًا بنسبن 2112

 
الو   ر  يكـي اـام ال ـا   1.975.1بلغ نصيب الف ال  ن الناتل ال حلي اإل  الي باألس ا  ال ابتن في فلسطين 

حــــوالي  2111ال ــــا  حيــــث بلغــــق مي تــــ  فــــي  2111بال قا نــــن  ــــع ال ــــا  % 2.7 ســــ ًا ن ــــوًا نســــبت   2112
 .الو   ر  يكي 1.915.2

 
 :الدخل القومي االجمالي

، وبلـــغ 2112 ليـــون الو   ر  يكـــي اـــام ال ـــا   7.212.1بلغــق مي ـــن الـــالام القـــو ي اإل  ـــالي فـــي فلســطين 
 .الو   ر  يكي 1,786.7نصيب الف ال  ن  لنفس ال ا  

 
 :الدخل المتاح االجمالي

، وبلـــغ 2112 ليـــون الو   ر  يكـــي اـــام ال ـــا   7.549.2مي ـــن الـــالام ال تـــا  اإل  ـــالي فـــي فلســـطين بلغـــق 
 .الو   ر  يكي 1,963.9نصيب الف ال  ن  لنفس ال ا  

 
 0200-0202، (القيمة بالمليار دوالر أمريكي)حسب المنطقة  باألسعار الثابتة في فلسطينالمحلي االجمالي  الناتج

Gross Domestic Product (GDP) In Palestine at Constant Prices by Region, 
2010-2012  (Value In USD Billion) 
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باألسعار * في فلسطيننصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي 
 0200-0202الثابتة حسب المنطقة، 

GDP, GNI and GDI Per Capita In Palestine* at Constant Prices                               
by Region, 2010-2102 

 

  Value In USD                                                                                                         القي ن بالالو   ر  يكي                                                                                                       

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2010 2011 2012** 

 GDP Per Capita    نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Palestine 1,679.3 1,635.2 1,509.9 فلسطين

 West Bank 2,093.3 2,037.6 1,867.1 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,074.5 1,042.8 980.2 مطاع غزة

 GNI Per Capita    اإلجمالي الدخل القومينصيب الفرد من 

 Palestine 1,786.7 1,734.8 1,642.7 فلسطين

 West Bank 2,242.8 2,190.3 2,068.1 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,120.5 1,064.5 1,011.9 مطاع غزة

 GDI Per Capita    اإلجمالي الدخل المتاح نصيب الفرد من 

 Palestine 1,963.9 1,927.3 2,125.7 فلسطين

 West Bank 2,419.6 2,383.6 2,551.2 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,297.8 1,255.8 1,494.9 مطاع غزة

البياناق باست ناء ذلك ال زء  ن  حافظن القالس الذي ض ت  إس ائيم عا  )*(  
2691.  

 (*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 
 

 .بياناق رولين  بنين على تقالي اق  ب ي  وهي ع ض  للتنقيح والت اليم )**(
                                                         2012-2010هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن

(**) Data are preliminary and based on quarterly 
estimates. 
 Note: 2004 is the base year for period 2010-2012 
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  0200-0202حسب المنطقة،  باألسعار الثابتة* في فلسطين متغيرات الحسابات القومية الرئيسية
 Major National Accounts Variables In Palestine* at Constant Prices                 

by Region, 2010-2012 
 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2010 2011 2012** 

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج

 Palestine 6,797.3 6,421.4 5,754.3 فلسطين

 West Bank 5,030.5 4,764.7 4,249.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,766.8 1,656.7 1,504.8 مطاع غزة

 Income vis-à-vis non-residents, net    الدخل من الخارج  صافي

 Palestine 435.0 391.4 506.1 فلسطين

 West Bank 359.1 356.9 457.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 75.9 34.5 48.6 مطاع غزة

 Compensation of employees, net    تعويضات العاملين  صافي

 Palestine 418.9 416.1 480.1 فلسطين

 West Bank 349.8 376.3 440.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 69.1 39.8 39.6 مطاع غزة

 Property income, net    صافي دخل الملكية

 Palestine 16.1 24.7- 26.0 فلسطين

 West Bank 9.3 19.4- 17.0 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 6.8 5.3- 9.0 مطاع غزة

 Gross National Income (GNI)    القومي االجمالي  الدخل

 Palestine 7,232.3 6,812.8 6,260.4 فلسطين

 West Bank 5,389.6 5,121.6 4,707.0 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,842.7 1,691.2 1,553.4 مطاع غزة

    التحويالت من الخارج   صافي
Current transfers vis-à-vis non-
residents, net 

 Palestine 715.9 755.9 1,841.0 فلسطين

 West Bank 424.8 452.0 1,099.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 291.1 303.9 741.5 مطاع غزة

 

 
 

  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                            1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الحسابات القومية                                             154

 

  0200-0202 حسب المنطقة، باألسعار الثابتة* في فلسطين متغيرات الحسابات القومية الرئيسية(: تابع)
 (Cont.): Major National Accounts Variables In Palestine* at Constant Prices by 

Region, 2010-2012 
 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2010 2011 2012** 

 Gross Disposable Income (GDI)     المتاح االجمالي  الدخل

 Palestine 7,948.2 7,568.7 8,101.4 فلسطين

 West Bank 5,814.4 5,573.6 5,806.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,133.8 1,995.1 2,294.9 مطاع غزة

 Final Consumption     النهائي االستهالك

 Palestine 8,724.1 7,749.5 7,303.5 فلسطين

 West Bank 6,015.4 5,452.8 5,433.0 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,708.7 2,296.7 1,870.5 مطاع غزة

 Savings     اإلدخار

 Palestine 775.9- 180.8- 797.9 فلسطين

 West Bank 201.0- 120.8 373.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 574.9- 301.6- 424.4 مطاع غزة

البياناق باست ناء ذلك ال زء  ن  حافظن القالس الذي ض ت  )*(  
.2691إس ائيم عا    

 

 (*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 

بياناق رولين  بنين على تقالي اق  ب ي  وهي ع ض  للتنقيح  )**(
 .والت اليم

(**) Data are preliminary and based on quarterly 
estimates. 

 Note: 2004 is the base year for period 2010-2012                                                          2012-2010هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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  0200-0202 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، *في فلسطينالناتج المحلي االجمالي 

GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic Activity, 2010-2012  
 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
 Year  السنة

Economic Activity 
2010 2011 2012** 

 Agriculture, forestry and fishing 332.6 380.6 314.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه  
 والكهرباء

742.5 773.5 810.5 
Mining, manufacturing, electricity and water 

 Mining and quarrying 49.2 49.1 23.4 الت الين واستغام ال حا  

 Manufacturing 657.6 625.4 512.0 الصناعاق التحويلين

إ الاالاق الكه باء والغاز والباا  وتكييف 
 الهواء

166.8 90.0 94.3 Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

إ الاالاق ال ياة ورنشطن الص ف الصحي 
الا ة  النفاياق و  ال تها   وا 

40.3 9.0 9.4 Water supply, sewerage, waste management 
and remediation activities 

 Construction 955.1 896.8 557.9 اإلنشاءات

       تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 والدراجات النارية

538.8 905.1 950.8 Wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 125.1 121.2 118.7 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 218.4 209.5 279.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 466.9 440.9 388.1 المعلومات واالتصاالت

 Services 1,362.0 1,202.5 1,267.5 الخدمات

 Accommodation and food service activities 46.3 39.4 43.7 رنشطن اال اق ا ما ن والط ا 

 Real estate activities 281.2 237.9 392.7 ال قا ين وا ي ا يناألنشطن 

 Professional, scientific and technical activities 75.6 67.4 88.0 األنشطن ال هنين وال ل ين والتقنين

 Administrative and support service activities 38.5 32.9 35.8 رنشطن الاال اق ا الا ين والاال اق ال سانالة

 Education 529.5 475.8 442.3 الت لي 

 Human health and social work activities 245.2 215.0 164.3 الصحن وال  م ا  ت اعي

 Arts, entertainment and recreation 36.5 35.4 26.4 الفنون والت في  والتسلين

 Other service activities 109.2 98.7 74.3 رنشطن الاال اق ا ا ى
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  0200-0202 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، *في فلسطينالناتج المحلي االجمالي (: تابع)
(Cont.): GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic Activity, 2010-2012 

     Value In USD Million                                                                                                                                                                                                         القي ن بال ليون الو   ر  يكي          

 النشاط االقتصادي
  Year السنة

Economic Activity 
2010 2011 2012** 

 Public administration and defense 809.1 803.5 782.1 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 3.6 3.7 5.2 الخدمات المنزلية

 اال اق الوساطن ال الين ال قاسن بصو ة غي  

  باش ة
-236.3 -155.0 -165.5 FISIM 

 Customs Duties 402.8 362.6 409.0 ال   كينال سو  

 VAT on Imports, net 525.9 476.5 586.8 صافي ض يبن القي ن ال ضافن على الوا الاق

 Gross Domestic Product 6,797.3 6421.4 5,754.3 الناتج المحلي اإلجمالي

إس ائيم البياناق باست ناء ذلك ال زء  ن  حافظن القالس الذي ض ت  )*(  
.2691عا    

  .بياناق رولين  بنين على تقالي اق  ب ي  وهي ع ض  للتنقيح والت اليم )**(

 (*) The data excludes those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel in 1967. 

)**(  Data are preliminary and was based on quarterly 

estimates.   

 Note: 2004 is the base year for period  2010-2012                                                          2012-2010هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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 الثابتة حسب النشاطباألسعار * في فلسطينفي الناتج المحلي اإلجمالي  االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة 
 0200-0202االقتصادي، 

 Percentage Contribution to GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic 
 Activity, 2010-2012  

 

 Year  السنة النشاط االقتصادي
Economic Activity 

2010 2011 2012** 

 Agriculture, forestry and fishing 4.9 5.9 5.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه  
 والكهرباء

12.9 12.0 11.9 
Mining, manufacturing, electricity and water 

 Mining and quarrying 0.7 0.8 0.4 الت الين واستغام ال حا  

 Manufacturing 9.7 9.7 8.9 الصناعاق التحويلين

الكه باء والغاز والباا  وتكييف إ الاالاق 
 الهواء

2.9 1.4 1.4 Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

الا ة  إ الاالاق ال ياة ورنشطن الص ف الصحي وا 

 النفاياق و  ال تها   
0.7 0.1 0.1 Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities 

 Construction 14.1 14.0 9.7 اإلنشاءات

     تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 والدراجات النارية    

9.4 14.1 14.0 Wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 1.8 1.9 2.1 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 3.2 3.3 4.9 وأنشطة التأميناألنشطة المالية 

 Information and communication 6.9 6.9 6.7 المعلومات واالتصاالت

 Services 20.0 18.7 22.0 الخدمات

 Accommodation and food service activities 0.7  0.8 رنشطن اال اق ا ما ن والط ا 

 Real estate activities 4.1 3.8 6.8 وا ي ا ين األنشطن ال قا ين

 Professional, scientific and technical activities 1.1 1.0 1.5 األنشطن ال هنين وال ل ين والتقنين

 Administrative and support service activities 0.6 0.5 0.6 رنشطن الاال اق ا الا ين والاال اق ال سانالة

 Education 7.8 7.4 7.7 الت لي 

 Human health and social work activities 3.6 3.3 2.8 الصحن وال  م ا  ت اعي

 Arts, entertainment and recreation 0.5 0.6 0.5 الفنون والت في  والتسلين

 Other service activities 1.6 1.5 1.3 رنشطن الاال اق ا ا ى
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باألسعار الثابتة حسب النشاط * في فلسطينفي الناتج المحلي اإلجمالي  االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة (: تابع)
 0200-0202االقتصادي، 

(Cont.): Percentage Contribution to GDP in Palestine* at Constant Prices by 
Economic  Activity, 2010-2012  

 

 النشاط االقتصادي
 Year  السنة

Economic Activity 
2010 2011 2012** 

     

 Public administration and defense 11.9 12.5 13.6 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

اال اق الوساطن ال الين ال قاسن بصو ة غي   
  باش ة     

-4.1 -2.4 -2.4 FISIM 

 Customs Duties 5.9 5.6 7.0 ال   كينال سو  

 VAT on Imports, net 7.7 7.4 10.2 صافي ض يبن القي ن ال ضافن على الوا الاق

 Total 100 100 100 المجموع

البياناق باست ناء ذلك ال زء  ن  حافظن القالس الذي ض ت  إس ائيم عا  )*(  
2691.  

  .بياناق رولين  بنين على تقالي اق  ب ي  وهي ع ض  للتنقيح والت اليم )**(
 

 (*) The data excludes those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israel in 1967. 

)**(  Data are preliminary and was based on 

quarterly estimates.   

 Note: 2004 is the base year for period 2010-2012                                                          2012-2010هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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  0200-0202باألسعار الثابتة،  *في فلسطين فيالناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه 
 GDP by Expenditure in Palestine* at Constant Prices, 2010-2012 

 

 Value In Million USD القي ن بال ليون الو   ر  يكي

 النهائي  االستخدام
 Year  السنة

Final use  
2010 2011 2012** 

 Final consumption 8,724.1 7,749.5 7,303.5 النهائي االستهالكي اإلنفاق

 Household final consumption 6,436.8 5,713.0 5,413.3 لألس  ال  يشين النهائيا ستهاكي  اإلنفاق

 Government final consumption 2,027.1 1,772.2 1,520.7 الحكو ي النهائيا ستهاكي  اإلنفاق

النهائي ل نت ي الاال اق  ا ستهاكي اإلنفاق
الااصن التي   تهالف إلى ال بح وتاال  األس  

 ال  يشين

369.5 264.3 260.2 NPISH final consumption 

 Gross capital formation 1,074.0 1,066.8 1,443.2 التكوين الرأسمالي االجمالي

  Gross fixed capital formation 1,353.0 1,287.1 1,353.4 ا   الي ال ابقال رس الي  التكوين

 Buildings -  1,120.8 1,050.8 971.3 ال باني - 

 Non-buildings -  232.2 236.3 382.1 غي  ال باني - 

 Changes in inventories 279.0- 220.3- 89.8 في ال ازون التغي 

 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 ال  تلكاق القي ن صافي

 3,000.8- 2,394.9- 2,992.4- والخدماتالصادرات من السلع  صافي
Net exports of goods and 
services 

 Exports 1,090.3 1,075.3 999.3 الصاال اق

 Goods -  760.5 856.3 733.2 السلع -  

 Services -  329.8 219.0 266.1 الاال اق -  

 Imports 4,091.1 3,470.2 3,991.7 الوا الاق

 Goods -  3,539.9 3,091.6 3,419.5 السلع -  

 Services -  551.2 378.6 572.2 الاال اق -  

 Gross Domestic Product 6,797.3 6,421.4 5,754.3 الناتج المحلي االجمالي

البياناق باست ناء ذلك ال زء  ن  حافظن القالس الذي ض ت  )*(  
.2691إس ائيم عا    

بياناق رولين  بنين على تقالي اق  ب ي  وهي ع ض  للتنقيح  )**(
.والت اليم  

 (*) The data excludes those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israel in 1967. 
(**)  Data are preliminary and was based on quarterly 
estimates. 
 

 Note: 2004 is the base year for period 2010-2012                                                          2012-2010هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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 األسعار واألرقام القياسية 
 

 :الرقم القياسي السعار المستهلك
 اليقارنــة يــ   8118خــ ا العــام % 87.2ســ ا الــرقم القياســي اســعار اليســتطلن فــي فلســطين ارتفا ــا   نســ ة 

، و لـــس يســـتوا الينـــاطن الفلســـطينية ســـ ا الـــرقم القياســـي الســـعار اليســـتطلن فـــي ال ـــفة ال ر يـــة 8111العـــام 
 7في قطاع غزة% 1782، و نس ة J1))في القدس % 3783، و نس ة %8712ارتفا ا  نس ة 

 
 2102-2010 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،

Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2010- 2012 
 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2012 2011 2010 

Palestine 04.631 04.630 0..611 فلسطين 
January 135.64 131.52 127.83 كانون ثاني 
February 135.80 132.09 127.48 ش اط 

March 136.14 132.02 127.44 آذار 

April 135.82 131.98 127.50 نيسان 

May 135.54 131.64 127.60 أيار 

June 134.38 131.83 127.90 حزيران 

July 134.93 132.32 128.50 تيوز 

August 136.97 132.55 128.89 آب 

September 138.91 133.49 130.68 أيلوا 

October 138.08 133.74 131.36 تشرين أوا 

November 137.32 134.42 131.50 تشرين ثاني 

December 137.30 134.98 131.36 كانون أوا 

 

1511 
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 2102-2010 الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،األرقام القياسية (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2010- 2012 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2012 2011 2010 

West Bank* 136.51 131.16 126.67 الضفة الغربية*  

January 134.64 129.94 125.56 كانون ثاني 

February 134.78 130.09 125.24 ش اط 

March 135.11 129.85 125.11 آذار 

April 135.27 130.07 125.14 نيسان 

May 135.51 129.40 124.94 أيار 

June 134.04 130.67 125.18 حزيران 

July 134.74 130.84 125.59 تيوز 

August 137.75 131.06 126.47 آب 

September 140.78 132.22 128.68 أيلوا 

October 139.59 132.27 129.15 تشرين أوا 

November 137.94 133.19 129.40 تشرين ثاني 

December 137.97 134.32 129.58 كانون أوا 
Gaza Strip 133.19 132.55 131.79 قطاع غزة 

January 133.63 133.67 132.27 كانون ثاني 
February 133.88 134.83 131.30 ش اط 

March 134.30 133.70 130.64 آذار 

April 134.26 132.95 131.03 نيسان 

May 133.05 131.32 130.71 أيار 

June 131.75 130.96 130.88 حزيران 

July 131.84 131.12 130.73 تيوز 

August 132.30 131.10 130.79 آب 

September 134.02 132.37 133.30 أيلوا 

October 132.81 132.40 133.12 تشرين أوا 

November 132.36 132.88 133.21 تشرين ثاني 

December 134.04 133.31 133.55 كانون أوا 
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 2102-2010 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،(: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Number by Region, 2010- 2012 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2012 2011 2010 

Jerusalem ( J1) 138.40 134.06 0..633 ( J1) القدس 
January 137.00 132.20 126.69 كانون ثاني 
February 137.40 132.38 126.17 ش اط 
March 137.70 133.46 126.56 آذار 
April 137.33 133.45 126.69 نيسان 
May 137.43 133.48 127.05 أيار 
June 136.56 133.58 127.84 حزيران 
July 136.81 134.28 129.04 تيوز 
August 138.97 134.67 129.18 آب 
September 141.00 134.88 130.55 أيلوا 
October 140.34 135.20 131.63 تشرين أوا 
November 140.29 135.51 131.91 ثاني تشرين 
December 139.94 135.67 131.60 كانون أوا 
*Data does not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which were annexed by Israel in 1967. 

ال يانات ال تشيا ذلن ال زء ين يحافظة القدس الذي  يته إسرائيا * 
 76917 ام 

Base Year 2004=100  700=4002سنة ااساس 
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  2012-2010 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2010-2012 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليواد ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة 
والي  س 
 واالحذية

Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 
 ويستلزياته

Housing 

االثاث  
واليفروشات 
 والسل   الينزلية

Furniture, 
household 

goods 

 الخديات الط ية

Medica-l 
care 

النقا 
 واليواص ت

Transpo-
rtation 

 االتصاالت

Comm-
unications 

السل  و الخديات 
       الترفيطية 
 والثقافية

Recreat-
ional, 

cultural 
goods & 
services 

 خديات التعليم

Education 

خديات 
اليطا م 
واليقاهي 
 والفنادن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخديات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

.101 144.63 151.80 109.16 127.23 115.30 114.77 120.71 106.92 103.00 110.49 136.88 120.10 .101 

 January 117.48 135.04 110.32 102.72 107.03 119.16 114.84 115.48 126.89 107.86 145.14 143.57 كانون ثاني

 February 117.42 136.09 110.32 103.00 106.97 119.49 114.96 115.63 127.38 108.26 145.38 142.17 ش اط

 March 117.48 135.59 110.34 102.62 106.89 120.27 114.51 115.18 127.59 106.96 145.40 142.26 آذار

 April 118.51 136.19 110.34 102.75 107.01 121.01 113.85 115.41 127.52 107.76 145.38 141.93 نيسان

 May 119.37 136.58 110.34 103.06 107.07 121.37 114.87 115.72 127.27 108.60 145.29 141.64 أيار

 June 119.95 136.97 110.34 102.82 106.97 120.51 115.34 115.30 127.71 109.33 145.38 142.35 حزيران

 July 120.56 137.01 110.34 103.07 106.94 121.21 114.05 114.65 126.34 108.81 156.69 142.99 تيوز

 August 120.72 137.36 110.34 102.98 106.77 120.89 114.16 114.71 126.01 109.42 158.55 143.81 آب

 September 121.62 136.74 110.81 103.06 106.88 120.50 114.75 114.91 126.52 109.52 158.56 148.26 أيلوا

 October 122.13 137.05 110.81 103.13 106.79 120.72 114.92 115.35 127.33 109.97 158.57 149.51 تشرين أوا

 November 122.83 138.65 110.81 103.52 106.79 121.58 115.23 115.58 127.99 111.55 158.58 148.86 تشرين ثاني

 December 123.09 139.28 110.81 103.29 106.93 121.78 115.78 115.65 128.21 111.88 158.72 148.18 كانون أوا

 Base Year 2004=100 700=4002سنة ااساس 
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 2012-2010 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2010-2012 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليواد ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة والي  س 
 واالحذية

Textiles, 
clothing and 

footwear 

السكن 
 ويستلزياته

Housing 

االثاث  
واليفروشات والسل   

 الينزلية

Furniture, 
household 

goods 

الخديات 
 الط ية

Medica-l 
care 

النقا 
 واليواص ت

Transpo-
rtation 

 االتصاالت

Comm-
unications 

السل  و الخديات 
 الترفيطية والثقافية

Recreat-ional, 
cultural goods & 

services 

 خديات التعليم

Education 

خديات اليطا م 
واليقاهي 
 والفنادن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخديات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

.100 148.10 161.24 114.18 130.98 115.27 116.30 126.47 107.33 104.24 112.81 144.94 124.88 .100 

 January 122.70 140.67 110.94 103.50 106.88 125.27 115.97 116.32 129.53 111.92 159.39 147.02 كانون ثاني

 February 122.11 141.57 111.04 103.57 106.72 125.51 115.69 116.69 129.35 111.70 159.82 148.52 ش اط

 March 122.57 141.60 111.02 104.65 107.13 125.74 116.91 116.67 129.69 112.44 161.01 147.51 آذار

 April 123.19 143.38 111.02 104.68 107.23 126.06 116.21 116.42 129.52 113.78 160.88 147.05 نيسان

 May 123.85 144.03 111.02 104.81 107.05 127.11 115.31 115.38 130.60 114.27 161.04 145.62 أيار

 June 123.18 145.04 112.82 104.99 107.44 126.97 115.13 114.69 130.37 115.54 161.12 145.91 حزيران

 July 123.37 147.78 112.82 104.55 107.52 126.28 116.19 114.88 130.18 115.35 161.32 147.17 تيوز

 August 125.39 146.22 112.82 104.05 107.53 126.51 116.47 114.77 130.24 114.81 161.42 147.65 آب

 September 128.44 147.21 114.43 103.93 107.50 127.36 116.24 113.92 132.02 114.35 161.86 149.00 أيلوا

 October 127.32 147.01 114.43 104.10 107.55 127.37 116.64 114.43 133.13 114.82 161.98 149.27 تشرين أوا

 November 127.82 147.06 114.43 104.04 107.58 126.71 117.01 114.60 133.47 114.94 161.87 150.99 تشرين ثاني

 December 128.67 147.66 116.89 104.04 107.86 126.80 117.79 114.42 133.62 116.21 163.17 151.54 كانون أوا

700=4002سنة ااساس   Base Year 2004=100 
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  2012-2010 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2010-2012 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليواد ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة 
والي  س 
 واالحذية

Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 
 ويستلزياته
Housing 

االثاث  
واليفروشات 
 والسل   الينزلية
Furniture, 
household 

goods 

 الخديات الط ية
Medica-l 

care 

النقا 
 واليواص ت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications 

السل  و الخديات 
         الترفيطية
 والثقافية

Recreat-
ional, 

cultural 
goods & 
services 

 خديات التعليم

Education 

خديات 
اليطا م 
واليقاهي 
 والفنادن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخديات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

.10. 151.25 173.85 115.66 136.10 116.76 119.86 129.26 107.61 105.54 118.97 150.59 131.21 .10. 

 January 129.13 149.73 116.89 104.78 107.87 127.39 117.76 115.00 134.67 115.99 165.77 152.20 كانون ثاني

 February 129.56 150.21 116.89 104.54 107.80 128.17 117.72 115.62 134.73 115.23 168.71 152.04 ش اط

 March 129.82 150.30 119.42 104.96 107.76 128.99 118.48 115.66 135.43 116.22 168.57 151.94 آذار

 April 130.20 150.00 119.42 105.28 107.88 129.54 118.43 115.29 136.02 116.26 168.61 150.73 نيسان

 May 129.64 150.31 119.42 105.08 107.96 129.59 118.04 115.81 136.09 115.93 169.76 149.93 أيار

 June 131.20 150.46 119.36 105.17 107.35 129.12 120.62 115.68 136.51 114.80 169.24 146.66 حزيران

 July 131.17 151.04 119.36 105.55 107.35 128.48 120.80 115.98 136.28 114.12 169.11 148.34 تيوز

 August 132.01 150.18 119.36 106.05 107.36 129.95 120.61 117.89 136.72 115.70 179.88 151.20 آب

 September 132.21 150.61 119.39 105.96 107.50 130.68 121.09 117.72 137.81 115.42 181.33 155.66 أيلوا

 October 132.80 150.56 119.39 106.32 107.49 130.27 121.36 118.30 135.58 115.86 181.33 153.83 تشرين أوا

 November 133.50 152.03 119.39 106.53 107.48 129.58 121.35 119.07 135.76 116.07 181.45 151.54 تشرين ثاني

 December 133.23 151.63 119.39 106.24 107.50 129.33 121.98 119.05 137.62 116.32 182.48 150.91 كانون أوا

 Base Year 2004=100 700=4002سنة ااساس 
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 2012 -2010، فلسطينفي  لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2010-2012 

 

(ااسعار  الشيكا)      (Price in NIS)     

 Year  السنة وصف السلعة
Commodity Description 

4070 4077 4074 

 /Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack 72.40 74.21 13.19 ك م1/ اكيت-أييركا-أنكا  نز -أرز ح ة طويلة
1kg 797.67 794.67 165.14 ك م 61/كيس -إسرائيا-زيرو-طحين أ يض حيفا Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 

 White Bread – Local - 1kg 2.01 2.06 4.01 ك م 1-يحلي-خ ز أ يض كياج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/500gm 2.01 2.44 4.48 غم111/ اكيت-اسرائيا-اوسم -(3)يعكرونة رفيعة نيره 

 Fresh Beef Meat– Local–1kg 17.71 17.12 48.52 ك م 1-يحلي-لحم   ا طازج

ك م1-يحلي-الريش دوند ا ة  طاز ة   17.01 15.33 71.71 Fresh Chicken with out Feathers – Local – 1kg 

 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 40.29 44.10 33.50 ك م 1-يحلي- وري طازج سين

ك م 871/ ل ة-فرنسا-نيدو-حليب ي فف  100.71 700.66 707.14 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 

ك م1-يحلي-  نة غنم  ي اء ي لية  26.89 42.60 44.17 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 

ك م8/كرتونة-يحلي- يض  د اج  16.50 79.11 79.17 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 

لتر  3/   ل ة -هولندا-كورولي-زيت ذره  26.02 41.74 40.41 Corn Oil – Corrolla – Holland – Can/3liter 

ك م8781/ ل ة-يحلي-غزاا-سينة ن اتية  21.84 44.40 44.71 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2.25kg 

ك م1-يحلي-لييون حايض أصفر  3.94 2.01 4.19 Yellow Lemon – Local – 1kg 

ك م1-إسرائيا-يوز ك ير الح م  3.99 2.10 2.44 Big Size Banana – Israel – 1kg 

 Red Apple – Israel – 1kg 9.60 9.91 5.74 ك م 1-إسرائيا-تفاح أحير

ك م1-يحيصفستن حل ي  قشرة   12.77 26.11 21.71 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 20.42 46.17 39.92 ك م1-يحلي- زر  طيخ يحيص

ك م1-يكسرات يشكلة  46.43 21.77 26.41 Assorted Nuts – 1kg 

 Green House Tomato – Local – 1kg 4.60 4.79 4.01 ك م1-يحلي- ندوره حيايوت

ك م1-إسرائيا- صا ناشف  2.71 4.16 4.64 Dry Onion – Israel – 1kg 

ك م1-إسرائيا-ثوم  17.74 72.46 6.94 Garlic –Israel – 1kg 

ك م1-يحلي-كوسا لليحاشي ص ير الح م  4.09 2.11 2.14 Small Marrow – Local – 1kg 
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  2012-2010 ،فلسطينفي  لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك (:تابع)  
(Cont): Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2010-2012 

 

(ااسعار  الشيكا)      (Price in NIS)     

 Year السنة وصف السلعة
Commodity Description 

4070 4077 4074 

ك م1-إسرائيا-الح م طاطا ح ة يتوسطة   3.17 4.11 4.40 Medium Size Potato – Israel – 1kg 

ك م 1/كيس-إسرائيا- ازي ء خ راء ي يدة  9.69 6.44 6.20 Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/1kg 

ك م1-تركيا-فوا ح ة ص يرة حلا  6.57 9.70 9.42 Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey – 1kg 

 Fine White Sugar – White Sugar – Israel – Pack/1kg 2.60 1.71 4.23 ك م1/ اكيت-إسرائيا-وايت شو ر-سكر ا يض نا م

ك م1-كولي يا-قطوة يطحونة  43.09 26.10 26.44 Grinded Coffee – Colombia – 1kg 

سي ارة81/ ل ة-يحلي-اي لاير  15.54 79.16 71.92 Imperial – Local – Box/20 cigarettes 

 Medium Cigarette–Rothmans–England–Box/20cigarettes 40.16 76.66 18.79 سي ارة81/ ل ة-إن لترا-روثيان-س ائر  ادي

إسرائيا-كروكر-قييص كم طويا قياش  166.95 711.41 711.74 Long Sleeve Shirt – Crocker – Israel 

يحلي-كنج شوز-كندره  ادية  65.30 97.60 90.62 Shoes – King Shoes – Local 

يحلي-ريم- وط والدي  62.00 99.70 91.79 Boot for Boys – Reem – Local 

ك م18/إسطوانه-يحلي-اسطوانة غاز  73.01 11.66 11.66 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 

 Gluben–Dexon–Israel–Packet/30 tablets 79.79 74.94 11.27 ح ه31/ اكيت-إسرائيا-ديكسون- لو ين للسكري

 Zentab 150gm–Teva–Israel–Packet/20 tablet 74.49 72.71 14.21 ح ه81/ اكيت-إسرائيا-تيفا-غم111زانتاب لليعدة 

ياليزيا-شارب- وصة 81تلفزيون يلون   1,771.30 70920.01 70911.66 Colored T.V, 21 Inches – Sharp – Malaysia  

يلم81/ز ا ه-فرنسا-ازارو-نسائي طر   190.68 409.11 497.17 Perfume for Women – Azzaro – France – Bottle/25ml 

يلم111/ز ا ه-فرنسا-ون يان شو- طر ر الي  111.10 740.10 701.21 Perfume for Men–One Man Show–France–Bottle/100ml 

غم1./قطعة-يحلي-لوكس-صا ون تواليت  2.91 4.00 4.16 Toilet Soap – Lux – Local – Piece/75gm 

يا111/  وه-أيريكا-سانسيلن-شاي و  16.79 71.11 71.19 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/500ml 

يا111/  وه-اييركا- اليوليف-يع ون ح قة  11.52 77.61 77.94 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 

 Plastic Digital Watch Model F- 91 – Cassio - Japan 16.74 11.49 85.72 اليا ان-كاسيو-F-91سا ة أرقام   ستين يوديا 

غم -يصن  يحليا -81ذهب  يار   131.19 794.66 764.64 Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local - gm 
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 2112 مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،أوزان الترجيح ألسعار المستهلك حسب نسبة   
Percentage  Relative Weights for Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure and Region, 2004 

 

 مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 Region المنطقة

Major Groups of Expenditure فلسطين 
Palestine  

*ال فة ال ر ية  
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 (J1)  القدس  

Jerusalem (J1) 

 Food and soft drinks 32.88 38.89 38.82 37.64 اليواد ال ذائية واليشرو ات اليرط ة

 Al choholic Beverages and tobacco 4.39 4.27 5.07 4.66 اليشرو ات الكحولية والت غ

 Textiles, clothing and footwear 6.62 7.16 6.96 6.96 االقيشة والي  س واالحذية

 Housing 11.94 9.00 10.72 10.38 اليسكن ويستلزياته

  Furniture, household goods 6.35 6.41 6.29 6.31 االثاث  واليفروشات والسل   الينزلية

 Medical care 3.87 3.68 5.26 4.45 الخديات الط ية

 Transportation 12.38 8.75 9.58 9.86 النقا واليواص ت

 Communications 4.27 3.41 3.87 3.79 االتصاالت

 Recreational, cultural goods & services 4.58 6.23 3.91 4.84 السل  و الخديات الترفيطية و الثقافية

 Education 3.64 4.03 3.19 3.56 خديات التعليم

 Restaurants and cafes 2.30 2.14 2.14 2.18 خديات اليطا م واليقاهي والفنادن

 Miscellaneous goods and services 6.78 6.04 4.19 5.37 سل  وخديات يتنو ة

 All items of consumer price index 100.00 100.11 100.00 100.00 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

700=4002سنة االساس   Base Year 2004=100 

 Data does not  include those parts of Jerusalem Governorate which were* 76917ال تشيا ذلن ال زء ين يحافظة القدس الذي  يته إسرائيا  ام ال يانات * 
annexed by Israel in 1967. 
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 :الرقم القياسي العام ألسعار المنتج
، حيــث ســ ا الــرقم القياســي الســعار الســل  الينت ــة 1022 اليقارنــة يــ  العــام  1021خــ ا العــام % 1522ســ ا الــرقم القياســي العــام اســعار الينــتج فــي فلســطين ارتفا ــا   نســ ة 

 %35.37كيا س ا الرقم القياسي اسعار السل  الينت ة يحليا  واليصدرة للخارج ارتفا ا   نس ة ، %15.2واليستطلكة يحليا  ارتفا ا   نس ة 

 

 2012-2011األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، 
Producer Price Index Number by Economic Activity in Palestine, 2011- 2012 

 

رمز 
 النشاط
 

 الرئيسية األبواب

 Producer Price Index األرقام القياسية ألسعار المنتج

Main Categories ISIC 

 نسبة التغير Total إجمالي
% 

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Local يحلي
% 

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Export يصدر
% 

Percent 
Changes 

.100 .10. 4077 4074 4077 4074 

 Agriculture A 0.20 100.20 100.00 3.85 103.85 100.00 3.82 103.82 100.00 الزرا ة  أ

 Fishing B 0.00 0.00 0.00 0.25- 99.75 100.00 0.25- 99.75 100.00 صيد ااسيان  ب

 Mining & Quarrying C 0.63- 99.37 100.00 0.63- 99.37 100.00 0.63- 99.37 100.00 التعدين واست  ا اليحا ر  ج

 Manufacturing D 4.01 104.01 100.00 1.58 101.58 100.00 1.92 101.92 100.00 الصنا ات التحويلية  د

  All Items Price Index 3.87 103.87 100.00 2.41 102.41 100.00 2.55 102.55 100.00 الرقم القياسي العام  

 700=4077سنة ااساس 

 

 

 

 

 

Base Year 2011=100 
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 :الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
، حيـث ارتفـ  الـرقم القياسـي اسـعار السـل  اليسـتوردة 1022العـام  اليقارنـة يـ   1021خـ ا العـام % 05.3س ا الرقم القياسي العام اسعار ال يلة فـي فلسـطين ارتفا ـا   نسـ ة 

 %250.7،  ينيا انخفض الرقم القياسي اسعار السل  الينت ة يحليا   يقدار %.152ين الخارج  نس ة 

 

 2012-2011األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، 
Wholesale Price Index Number and Percent Changes by Main Categories in Palestine, 2011-2012 

 

رمز 
 النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Index األرقام القياسية ألسعار الجملة

Main Categories ISIC 
 نسبة التغير Total إجمالي

%  
Percent 

Changes 

 نس ة الت ير Local يحلي
%  

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Imported يستورد
% 

Percent 
Changes 

.100 .10. 4077 4074 4077 4074 

 Agriculture A 3.31 125.70 121.67 4.22- 121.95 127.32 1.52- 122.09 123.98 الزرا ة  أ

 Fishing B 0.00 101.18 101.18 5.03- 93.44 98.40 2.56- 97.23 99.78 صيد ااسيان  ب

 Mining & Quarrying C 1.12 113.80 112.54 2.92- 104.01 107.14 0.93- 108.79 109.80 التعدين واست  ا اليحا ر  ج

 Manufacturing D 2.04 119.92 117.53 1.28 117.63 116.15 2.02 118.53 116.18 الصنا ات التحويلية  د

 2.19 120.60 118.01 1.08- 119.12 120.42 0.93 119.43 118.33 الرقم القياسي العام  
All Items Price 
Index 

 

 Base Year 2007=100 700=4001سنة ااساس 
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 النقل واالتصاالت
  :النقل والتخزين

عـام،   947,6مؤسسـف يامـل في ـا  788فـي فلسـطين 3103بلغ عدد المؤسسـات الااملـف فـي النقـل والت ـعين لاـا  
حجـ  اإلنتـاا المتحقـن مـن ةناـطف النقـل والت ـعين  عامـل مـن االنـاو  وبلـغ 083عامل من الـككو  و 94988من   

مليـون دوال  و وبلـغ حجـ  القيمـف الم ـافف التـي حققت ـا  9676مليون دوال   وبلغ حج  االست ،ك الوسيط  08572
 .مليون دوال   ,0157تلك األناطف 

 

 
 

1611 
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 2102ونوع المركبة, , عدد المركبات المرخصة في فلسطين حسب المنطقة
Licensed Road Vehicles in Palestine by Region, and Type of Vehicle, 2012 

 

Region  
 المجموع

Total 

 غير مبين

not 
available 

شاحنات 
 وسيارات تجارية

Trucks and 
Commerci

al Cars 

 جرارات

Road 
Tractors 

 جرارات زراعية

Agricultural 
Tractors 

مقطورات 
ونصف 
 مقطورات

Trailers 
and Semi-

Trailers 

باصات 
 عمومية

Public 
Buses 

باصات 
 خصوصية

Private 
Buses 

دراجات نارية 
ودراجات نارية 

 صغيرة

Motorcycles 
and Moped 

سيارات أجرة 
 "تاكسي"

Taxis 

 سيارات خاصة

Private 
Cars 

 المنطقة 

Palestine 217,007 2,790 43,962 493 246 1,493 1,171 14133 174141 114,11 13,4362 فلسطين 

             West Bank*  144,121 846 23,178 267 773 1,219 881 783 345 9,341 106,488  ال فف الغ بيف*  
Gaza Strip 72,886 1,944 11,091 557 163 605 289 361 16,735 2,160 38,981 قطاع غعة 
(*) The data excludes those parts of Jerusalem which  were annexed  by Israel 
in1967                         

 7691لل فف الغ بيف عا   االبيانات ال تامل كلك الجعء من محافظف القدس الكي  مته إس ائيل عنوة بايد احت،ل )*( 
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 2012المركبات المسجلة ألول مرة حسب نوع المركبة والمنطقة,  عدد
New Registered Road Vehicles by Type of Vehicle and Region, 2012 

 

 نوع المركبة
 Region المنطقة

Type of Vehicle الغ بيف ال فف* 
West  
Bank* 

 قطاع غعة
Gaza Strip 

 Total .. 13,636 المجموع

 Private Cars .. 9,892 سيا ات  اصف

 Taxis .. 1,723 (تكسي)سيا ات ةج ة 

 Motorcycles and Moped .. 3 د اجات نا يف و د اجات نا يف صغي ة

 Buses(Public/ Private) .. 239 ( صوصيف/ عموميف ) باصات

  Trailers and Semi-Trailers .. 261 مقطو ات ونصف مقطو ات

 Agricultural Tractors .. 62 ج ا ات ع اعيف

 Road Tractors .. 26 ج ا ات

 Trucks and Commercial Cars .. 1,430 وسيا ات تجا يفااحنات 

  Other Vehicles .. 0 م كبات ة  ى

بيانات قطاع غعة غي  متوف ة)..(   (..)The Data for Gaza Strip is not available. 

البيانات ال تامل كلك الجعء من محافظف القدس الكي  مته اس ائيل عنوة * 
.7691الغ بيف عا  بايد احت،ل ا لل فف   

* Data dose not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which wew annexed by Israel in 1967. 
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 2012أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين حسب النشاط االقتصادي, 
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD                القيمف باأللف دوال  ةم يكي                                                                        

 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

 
Economic Activity عدد المؤسسات 

No. of Ent. 
 الااملين  عدد

No. of Employed 
Persons 

 تاوي ات الااملين
Compen-sation 
of Employees 

 اإلنتاا
Output 

 االست ،ك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمف الم افف
Value Added 

 Grand Total 105,420.3 69,905.4 175,325.5 40,021.5 6,849 877 المجموع الكلي
 Land transport and transport via pipelines 78,281.5 59,452.2 137,733.7 28,715.8 5,239 670 لنقل الب ى والنقل عب   طوط األنابيبا

 13,891.2 6,388.1 20,279.2 4,136.5 711 183 الت عين واناطف الدع  للنقل
Warehousing and support activities for 
transportation 

 Postal and courier activities 13,247.6 4,065.1 17,312.6 7,169.2 899 24 اناطف الب يد ونقل ال سائل والط ود
 

 2012 في أنشطة النقل والتخزين حسب الجنس والنشاط االقتصادي, وتعويضاتهم العاملينعدد 
Number of Persons Engaged and Compensation for Transport and Storage Activities by Sex and Economic activity, 2012   

 

 Value in 1000 USD                القيمف باأللف دوال  ةم يكي                                                                        

 النشاط االقتصادي

 Persons Employed   العاملون
 تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees Economic Activity 

 

 نالعامليمجموع 
Total 

 عاملون بدون ةج 
Unpaid 

 Employment 

 بأج  المست دمون
Wage 

Employees  
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
 Grand Total 1,984.7 38,036.8 167 5,669 5 1,008 172 6,677 المجموع الكلي

 Land transport and transport via pipelines 201.5 28,514.3 29 4,398 0 812 29 5,210 لنقل الب ى والنقل عب   طوط األنابيبا
 Warehousing and support activities for transportation 723.0 3,413.5 75 462 0 174 75 636 الت عين واناطف الدع  للنقل

 Postal and courier activities 1,060.2 6,109.0 63 809 5 22 68 831 ال سائل والط وداناطف الب يد ونقل 
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 2012 أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين,
Selected Ratios for Transport and Storage Activities, 2012 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

 Compensation per Wage Employee in (USD) 6,857.7  بالدوال ج  من التاوي اتأبالاامل نصيب 

 Output perEmployed Person in (USD) 25,598.7 اإلنتاا بالدوال  مننصيب الاامل 

 30,042.1  بالدوال اإلنتاا  من ج أبالاامل نصيب 
Output per Wage Employ in (USD) 
 

 Value Added perEmployed Person  in (USD) 15,392.17 بالدوال نصيب الاامل من القيمف الم افف 

 Value Addedper Wage Employee in (USD) 18,063.8 بالدوال القيمف الم افف   بأج  منالاامل نصيب 

 (%) Value Added to Output 60.1 )%(نسبف القيمف الم افف إلى اإلنتاا 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 38.0 )%(التاوي ات إلى القيمف الم افف  نسبف

 (%) Annual Depreciation to Output 10.6 )%(نسبف االهت،ك السنوي إلى اإلنتاا 

 
 

 2012-2010, خارج المنشآتالقطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Sector, 2010-2012 

 

 Value in 1000 USD القيمف باأللف دوال  ةم يكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
0272 0277 0270 

 Number of Vehicles 11,561 10,195 10,945 عدد الم كبات

 12,687 10,821 11,535 الااملينعدد 
Number of Persons 
Engaged 

 11,808.0 17,702.2 17,008.6 تاوي ات الااملين
Compensation of 
Employees 

 Output 268,043.5 258,773.6 241,524.8 اإلنتاا 

 147,952.7 150,098.2 129,549.9 االست ،ك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 Value Added 120,090.8 108,675.4 111,974.9 القيمف الم افف
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 2012 حسب النشاط االقتصادي,خارج المنشآت القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport Outside Sector – by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD                         القيمف باأللف دوال  ةم يكي                                                              

 النشاط االقتصادي

 Indicators   المؤشرات                                           

Economic Activity عدد الم كبات 
No. of 

Vehicles 

 الااملينعدد 
No. of Persons 

Engaged 

 تاوي ات الااملين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاا

Output 
 االست ،ك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمف الم افف
Value Added 

 Grand Total 120,090.8 147,952.7 268,043.5 11,808.0 12,687 11,561 المجموع الكلي
ع النقل الب ي األ  ى لل كاب غي  اةنو 

 115,748.5 141,820.7 257,569.2 11,669.6 12,182 11,109 المحددة  بموعد
Other Non-Scheduled 
Passenger Transport 

 Freight Transport by Road 4,342.3 6,132.0 10,474.3 138.4 505 452 النقل الب ي للب ائع
 
 
 2012-2010, خارج المنشآتالقطاع  –أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل 

Selected Ratios for Transport - Outside Sector, 2010-2012 
 

 Year السنة المؤشرات
Indicators 

0272 0277 0270 

 Annual Compensation per wage  Employees (USD) 4,449.1 5,582.7 4,874.9  بالدوالبأج  من التاوي ات  الااملمتوسط نصيب 
 Output per Employee (USD) 21,127.2 22,368.4 20,938.4  بالدوالمتوسط إنتاجيف الاامل من اإلنتاا 

 Output per wage  Employee (USD) 100,996.0 76,334.3 69,224.6  بالدوالمتوسط إنتاجيف الاامل بأج  من اإلنتاا 

 Value Added per Employee (USD) 9,465.6 10,043.0 9,707.4  بالدوالمن القيمف الم افف  الااملمتوسط نصيب 

 Value Added per wage  Employee (USD) 45,249.0 7.2010.1 32,093,7  بالدوالبأج  من القيمف الم افف  الااملمتوسط نصيب 
 (%) Value Added to Output 44.8 6... 46,4 )%(نسبف القيمف الم افف إلى اإلنتاا 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 9.8 79.7 15.2 )%(نسبف التاوي ات إلى القيمف الم افف 
 (%) Annual Depreciation to Output 10.5 77.6 12.0 )%(نسبف االهت،ك السنوي إلى اإلنتاا 
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  :والمعلوماتاالتصاالت 
مؤسسـف يامـل  197 فـي فلسـطين 2012بلغ عدد المؤسسـات الااملـف فـي ةناـطف االتصـاالت والمالومـات  لاـا  

وبلـغ حجـ  اإلنتـاا المتحقـن   عامـل مـن اإلنـاو 39117 عامل من الككو  و 19111عام،  من    19796في ا 
مليــون دوال   330.7مليــون دوال   وبلــغ حجــ  االســت ،ك الوســيط  713.1مــن ةناــطف االتصــاالت والمالومــات 

 . مليون دوال  110.6وبلغ حج  القيمف الم افف التي حققت ا تلك األناطف 
 

  2102-2101 المنطقة, حسب هاتف الخلوي الفلسطينيوأعداد المشتركين في ال الرئيسية الهاتفخطوط  عدد
Number of Main Telephone Lines and Number of Palestinian Cellular Phone 

Subscribers by Region, 2010-2012 
 

 السنة

 Region المنطقة

Year فلسطين 
Palestine  

*ال فف الغ بيف  
West 
Bank* 

 قطاع غعة
Gaza Strip 

    عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Number of Main Telephone 
Lines 

2010 360,402 244,534 115,868 2010 

2011 382,700 252,400 130,300 2011 

2012 4244441 0212707 7792226 2012 

أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي 
 الفلسطيني

   
Number of Palestinian Cellular 
phone Subscribers 

2010 2,603,582 .. .. 2010 

2011 2,884,964 .. .. 2011 

2012 441214944   2012 

البيانات ال تامل كلك الجعء من محافظف القدس الكي  مته اس ائيل عنوة * 
7691بايد احت،ل ا لل فف الغ بيف عا    

* Data does not  include those parts of Jerusalem 
Governorate which wew annexed by Israel in 1967 
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 2012االتصاالت حسب النشاط االقتصادي, أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المعلومات و 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD القيمف باأللف دوال  ةم يكي
 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 الااملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تاوي ات الااملين

Compensation of 
Employees 

 اإلنتاا
Output 

 االست ،ك الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمف الم افف

Value Added 

 Total 630,819.1 110,665.5 741,484.5 90,228.6 6,792 597 المجموع

 5,915.4 740.8 6,656.1 2,564.5 330 24 ةناطه النا 
Publishing activities 

 

ةناطف إنتاا ونا  ب امج التليفعيون والفيديو 
واألف،  السينمائيف والتسجي،ت الصوتيف 

 والموسيقيف

37 276 1,095.2 2,944.4 820.1 2,124.2 

Motion picture, video and 
television programme 
production, sound recording 
and music publishing activities  

 12,673.1 3,501.7 16,174.8 8,563.7 1,100 85 ةناطه الب امج والبو
Programming and 
broadcasting activities 

 Telecommunications 564,337.4 101,950.2 666,287.6 67,030.6 3,769 322 االتصاالت

ةناطه الب مجف الحاسوبيف وال ب ة االستاا يف 
 وما يتصل ب ا من اناطف

87 890 7,907.0 3,3031.7 2,278.9 30,752.9 
Computer programming, 
consultancy and related 
activities 

 Information service activities 15,016.1 1,373.8 16,389.9 3,067.6 427 42 ةناطف  دمات المالومات
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 2012 االتصاالت حسب الجنس والنشاط االقتصادي,المعلومات و في أنشطة  وتعويضاتهم العاملينعدد 
Number of Persons Engaged and Compensation for Transport, Information and Communication Activities by Sex and 

Economic Activity, 2012 
 

 Value in 1000 USD                القيمف باأللف دوال  ةم يكي                                                                        

 النشاط االقتصادي

  Persons Employed                                                 العاملون
 تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees Economic Activity 

 

 نالعامليمجموع 
Total 

 عاملون بدون ةج 
Unpaid 

 Employment 
 بأج  المست دمون

Wage Employees  
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
  و كك

Males 
 إناو

Females 
 Grand Total 174,3329 79464327 144,7 34721 111 ,3, 143,7 ,444, المجموع الكلي
 Publishing activities 271.2 022.1.2 17 .00 70 79 62 0.2 ةناطه النا 

إنتاا ونا  ب امج التليفعيون والفيديو ةناطف 
واألف،  السينمائيف والتسجي،ت الصوتيف 

 والموسيقيف
00. 20 .0 02 770 70 697.9 777.9 

Motion picture, video and television 
programme production, sound 
recording and music publishing 
activities  

 727.7.7 92102.2 070 162 72 27 0.1 727 ةناطه الب امج والبو
Programming and broadcasting 
activities 

 Telecommunications 702796.0 2.2797.2 960 02170 77 770 102 ..722 االتصاالت
ةناطه الب مجف الحاسوبيف وال ب ة االستاا يف وما 

 يتصل ب ا من اناطف
127 770 96 02 976 790 9277..7 72267.2 

Computer programming, 
consultancy and related activities 

 Information service activities 72071.9 72172.2 797 077 2 07 797 099 ةناطف  دمات المالومات
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 2012االتصاالت, المعلومات و أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة  
Selected Ratios for Information and Communication Activities, 2012 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

 7.2917.2  بالدوال ج  من التاوي اتأبالاامل نصيب 
Compensation per Wage Employee 
in (USD) 

 Output perEmployed Person in (USD) 7262712.7 اإلنتاا بالدوال  مننصيب الاامل 

 Output per Wage Employ in (USD) ..7022902  بالدوال اإلنتاا  من ج أبالاامل نصيب 

 602719.7 بالدوال نصيب الاامل من القيمف الم افف 
Value Added perEmployed Person  
in (USD) 

 7202900.7 بالدوال القيمف الم افف   بأج  منالاامل نصيب 
Value Addedper Wage Employee 
in (USD) 

  Value Added to Output 72.7 نسبف القيمف الم افف إلى اإلنتاا

  Compensation of Employees to Value Added 7..7 نسبف التاوي ات إلى القيمف الم افف 

  Annual Depreciation to Output 9.2 نسبف االهت،ك السنوي إلى اإلنتاا 
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 381 االنشاءات                                  

 اإلنشاءات
 

 المؤسسات العاملة
 11,290مؤسسة يعمل فيها  560 في فلسطين 2132بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة اإلنشاءات لعام 

وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة ، عامل من االناث484 عامل ذكور و  10,806عامال، منهم
مليون دوالر، وبلغ حجم القيمة  1.763 االستهالك الوسيطمليون دوالر، وبلغ حجم 670.1 اإلنشاءات 

 6 مليون دوالر 11263المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
 

 2012-2010 ،في فلسطين القطاع المنظم –مقاولي اإلنشاءات  في أنشطة والعاملينعدد المؤسسات 
Number of Enterprises and Employed Persons in Construction Contractors 

Activities – Formal Sector In Palestine, 2010–2012 
 

 
 

 2012 -2010 ،في فلسطين القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal 

Sector In Palestine, 2010- 2012 
 

  Value in 1000 USD                                                                                           القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
0202 0200 0200 

 No. of Enterprises 560 587 438 عدد المؤسسات

 No. of Employed persons 11,290 7,222 5,754 العاملينعدد 

 Compensation of employees 2.733,90 52,431.5 42,784.3 تعويضات العاملين

 Output 670,052.0 392,046.8 379,402.5 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 367,140.7 231,307.2 202,059.2 االستهالك الوسيط

 Value added 302,911.3 160,739.2 177,343.2 القيمة المضافة

 G.F.C.F 3,256.5 4,441.8 3,057.7 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 G.F.C.F: Gross fixed capital formation 
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 381  االنشاءات                                       

 2012، حسب النشاط االقتصادي - القطاع المنظم-  أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity عدد المؤسسات 
No. of Ent. 

 العاملينعدد 
No. of   

Employed 
Persons 

 تعويضات

 العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 التكوين
 الرأسمالي

 الثابت اإلجمالي
G.F.C.F 

 Total 3,256.5 302,911.3 367,140.7 670,052.0 89,337.2 11,290 560 مجموعال

 2,548.3 223,417.3 287,851.0 511,268.3 72,777.9 9,097 302 تشييد المباني
Construction of buildngs 

 0.0 49,495.0 37,700.5 87,195.6 5,288.3 615 40 الهندسة المدنية
Civil engineering 

 Specialized construction 708.2 29,999.0 41,589.2 71,588.1 11,271.0 1,578 218 أنشطة التشييد المتخصصة
activities 

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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 2102حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  -القطاع المنظم-في أنشطة مقاولي اإلنشاءات  العاملينعدد 
Number of Employed Persons for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Sex and Economic Activity, 2102 

 

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                                            نالعاملو

Economic Activity 

 مجموعال
Total 

 عاملون بدون أجر
Unpaid Employees 

 بأجر المستخدمون
Wage Employees 

 رو ذك
Males 

 ثانإ
Females 

 رو ذك
Males 

 ثانإ
Females 

 رو ذك
Males 

 ثانإ
Females 

 Total 470 10,312 14 494 484 10,806 مجموعال

 Construction of buildngs 350 8,504 11 232 361 8,736 تشييد المباني
 Civil engineering 20 558 0 37 20 595 الهندسة المدنية

 Specialized construction activities 100 1,250 3 225 103 1,475 أنشطة التشييد المتخصصة
 

 
 2102-2010القطاع المنظم،  -أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 

Selected Ratios for Construction Contractors Activities - Formal Sector, 2010-2012 
 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
0202 0200 0200 

 )Compensation per Wage Employee (USD 8,285.8 7,550.6 8,043.7 ربالدوال تعويضات العاملينبأجر من  العاملنصيب 
 Output per Employed Person (USD 59,349.2 54,285.1 65,937.2 ربالدوال نصيب العامل من اإلنتاج

 Output per Wage Employee (USD) 62,145.4 56,458.4 71,329.7 ربالدوالبأجر من اإلنتاج  العاملنصيب 

 Value Added per Employed Person (USD) 26,830.1 22,256.9 30,820.9 ربالدوالنصيب العامل من القيمة المضافة 

 Value Added per Wage Employee (USD 28,094.2 23,147.9 33,341.5 ربالدوالبأجر من القيمة المضافة  العاملنصيب 

 (%) Value Added to Output 45.2 41.0 46.7 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 29.5 32.6 24.1 )%(إلى القيمة المضافة تعويضات العاملين نسبة 

 (%) Depreciation to Output 5.6 1.7 2.3 )%(نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 
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 :رخص االبنية
، من 2133مقارنة بالعام % 63.ارتفاعا بنسبة  2132سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين من عام 

مقارنة بالعام  2132خالل العام % 16.3جانب آخر سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 
21336 

 
 :األبنية القائمة

نفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات الحظ أن قيمة اإلي  2011بالعام 2132عند مقارنة نتائج عام 
، فيما ارتفعت قيمة اإلنفاق على %13.7قد ارتفعت بنسبة   2012على المباني في الضفة الغربية في عام

، وانخفضت قيمة اإلنفاق على الصيانـة %18.4بنسبة  2132الصيانة الجارية على المباني القائمة في عام 
 (6ال تتضمن اإلنفاق على المباني الحكومية)  2011مقارنة مع العام % 13.5 والتحسينات الرأسمالية بنسبة
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 2102-2010، في فلسطين تطور رخص األبنية الصادرة
Development of Issued Building Licenses In Palestine, 2010-2012 

 

Period 

 (2ألف م)المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000 m

2
) 

Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2010          2010 

Total 469.2 2,119.4 2,588.6 104 1,139 256 1,177 3,656 6,332 المجموع 
Quarter I 123.1 415.1 538.2 02 344 ,2 292 828 1,544 الربع األول 
Quarter II 101.7 568.7 670.4 31 266 78 312 1,069 1,756 الربع الثاني 
Quarter III 122.5 543.4 665.9 29 241 45 277 886 1,478 الربع الثالث 
Quarter IV 121.9 592.3 714.2 34 288 63 296 873 1,554 الربع الرابع 
2011          2011 

Total 649.3 2,904.1 3,553.4 113 1,650 319 1,259 4,367 7,708 المجموع 
Quarter I 217.5 698.0 915.5 40 522 71 282 1,177 2,092 الربع األول 
Quarter II 150.9 716.4 867.3 20 400 88 353 1,154 2,015 الربع الثاني 
Quarter III 131.6 642.8 774.4 26 347 60 283 1,001 1,717 الربع الثالث 
Quarter IV 149.3 846.9 996.3 27 381 100 341 1,035 1,884 الربع الرابع 
2012          2012 

Total 543.1 3,235.2 3,778.3 143 1,346 288 1,573 4,889 8,239 المجموع 
Quarter I 127.4 849.4 976.8 33 339 67 389 1,344 2,172 الربع األول 
Quarter II 149.3 720.8 870.1 42 365 84 477 1,222 2,190 الربع الثاني 
Quarter III 108.7 697.2 805.9 31 291 66 331 1,059 1,778 الربع الثالث 
Quarter IV 157.7 967.8 1,125.5 37 351 71 376 1,264 2,099 الربع الرابع 
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 2102-2101، في فلسطين الوحدات السكنية المرخصة ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestaine, 2010-2012 

 

Period 

Licensed Dwellings  ةالوحدات السكنية المرخص 

 الفترة
 وحدات قائمة

Existing Dwellings 

 وحدات جديدة

New Dwellings 

(0مألف ) مساحة  
Area (1000 m

2
) 

 عدد
No. 

  (0م ألف) مساحة
Area (1000 m

2
) 

 عدد

No. 
2010     2010 
Total 334.0 1,946 1,413.4 7,758 المجموع 
Quarter I 95.4 461 299.1 1,547 الربع األول 
Quarter II 74.4 002 380.3 2,005 الربع الثاني 
Quarter III 72.7 414 360.5 1,996 الربع الثالث 
Quarter IV 91.5 651 373.5 2,210 الربع الرابع 
2011     2011 
Total 538.7 2,920 2,059.2 11,263 المجموع 
Quarter I 193.3 1,082 499.7 2,746 الربع األول 
Quarter II 128.0 746 525.7 2,972 الربع الثاني 
Quarter III 100.5 568 431.0 2,403 الربع الثالث 
Quarter IV 116.9 524 602.8 3,142 الربع الرابع 
2012     2012 
Total 420.5 2,333 2,302.9 13,103 المجموع 
Quarter I 109.0 526 618.2 3,317 الربع األول 
Quarter II 106.3 643 518.6 3,006 الربع الثاني 
Quarter III 92.7 541 529.6 3,107 الربع الثالث 
Quarter IV 112.5 623 636.5 3,673 الربع الرابع 
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 2102لغربية حسب نوع المبنى، قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في الضفة ا
Value of Expenditures on Construction of New Buildings and Additions in the 

West Bank by building Type, 2102 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 نوع المبنى

اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة 
 واإلضافات على المباني

Building Type 
Expenditures on 

Construction of New 
Buildings and Additions 

 Building .02782,9 عمارة

 Villa/ House 28720.93  دار/ فيال

 Establishment 93,,0870 منشأة 

 *Under construction ,9,,,03,7 *تحت التشييد

 **Other 82290 **أخرى

 Total 59873,985 المجموع

 6تشمل المباني التي تحت التشطيب* 
 6تشمل الخيمة والبراكية: أخرى** 

* Including  building under preparation 
** Other: include establishment, tent, and marginal. 
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 191 الصناعة                                  

 الصناعة
 

 المؤسسات العاملة 
 اسســـة يأ ـــ  في ـــا  16,263 فـــي فلســـطين 1021بلـــد عـــؤؤ ال اسســـا  الأا لـــة فـــي عنمـــطة الصـــناعة لأـــا  

 .عا    ن اإلناث7,420 عا   ذكور و 71,304عا ال،  ن    78,724
 

 والقيمة المضافةاإلنتاج 
ــــا  ال تحاــــع  ــــن عنمــــطة الصــــناعة   ليــــون ؤوور، وبلــــد حإلــــ  اوســــت ال  الوســــيط  3,798.1بلــــد حإلــــ  اإلنت

 .  ليون ؤوور 1,710.1 ليون ؤوور وبلد حإل  الاي ة ال ضافة التي حاات ا تل  األنمطة  2,087.9
 

 2012-0202أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2010-2012 

 

 
 

 2012-0202أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2010-2012 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                الاي ة باأللف ؤوور ع ريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
0212 0211 0210 

  No. of Enterprises 16,263 17,090 15,617 عؤؤ ال اسسا 

 No. of Employed Persons 78,724 72,022 65,538 الأا لينعؤؤ 
 Compensation of Employees 388,413.1 311,978.5 277,058.5 تأويضا  الأا لين

 Output 3,798,059.6 2,819,352.8 2,700,320.0 اإلنتا 

 Intermediate Consumption 2,087,918.6 1,530,266.8 1,388,345.1 اوست ال  الوسيط

 Value Added 1,710,140.1 1,289,086.0 1,311,974.9 الاي ة ال ضافة

 G.F.C.F 84,659.5 66,632.1 69,823.1 إلإل الياالتكوين الرعس الي الثاب  

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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 2012 هم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي،أ
Main Economic Indicators for Industrial Activities by Economic Activity, 2012 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                  الاي ة باأللف ؤوور ع ريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity 
 

عؤؤ 
 ال اسسا 

No. 
of Ent. 

 الأا لينعؤؤ 
No. of 

Employed 
Persons 

 تأويضا  الأا لين
Compensa-

tions of 
Employees 

 اإلنتا 
Output 

 اوست ال  الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 الاي ة ال ضافة
Value 
Added 

 التكوين الرعس الي
 الثاب 
 اإلإل الي

G.F.C.F 

  Total 84,659.5 1,710,140.1 2,087,918.6 3,798,059.6 388,413.1 78,724 16,263 مجموع ال

 208 التأؤين واستغال  ال حاإلر
 

1,476 
 

9,702.1 
 

73,267.6 
 

39,335.5 
 

33,932.0 
 

5,127.4 
 

Mining and Quarrying 

 15,710.0 الصناعة التحويلية
 

73,671.0 
 

332,556.0 
 

3,365,929.7 
 

1,883,228.1 
 

1,482,700.7 
 

66,439.8 
 

Manufacturing 

والبخار إ ؤاؤا  الك رباء والغاز 
 وتكيف ال واء

13 
 

2,522 
 

37,862.7 
 

319,202.4 
 

141,519.1 
 

177,683.3 
 

6,632.5 
 

Electricity, Gas, Steam 
and Air conditioning 
Supply 

إ ؤاؤا  ال ياه وعنمطة الصرف 
ؤارة النفايا  و أالإلت ا  الصحي وا 

330 1,055 8,292.3 39,659.9 23,835.9 15,824.1 6,459.8 

Water  collection, and 
Waste collection, 
treatment and disposal 
activities                                                                                      

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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 2012في أنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي والجنس،  العاملينعدد 
Number of Employed Persons for Industrial Activities by Economic Activity 

and Sex, 2012 
 

 Value in 1000 USD                                                                                                الاي ة باأللف ؤوور ع ريكي

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                 نالعاملو

Economic Activity 
 العاملينمجموع 

Total 
 عا لون بؤون عإلر

Unpaid 
Employees 

 بأإلر ال ستخؤ ين
Wage Employees 

 رو ذك
Males 

 إناث
Females 

 رو ذك
Males 

 إناث
Females 

 رو ذك
Males 

 إناث
Females 

  Total 6,743 50,276 677 21,028 7,420 71,304 مجموع ال

 1,471 التأؤين واستغال  ال حاإلر
 

5 
 

256 
 

0 
 

1,215 
 

5 
 

Mining and quarrying 

 66,558 الصناعة التحويلية
 

7,113 
 

20,408 
 

677 
 

46,150 
 

6,436 
 

Manufacturing 
 إ ؤاؤا  الك رباء والغاز
 والبخار وتكيف ال واء

2,256 
 

266 
 

0 
 

0 
 

2,256 
 

266 
 

Electricity, Gas, Steam and 
Air conditioning Supply 

إ ؤاؤا  ال ياه وعنمطة 
ؤارة  الصرف الصحي وا 

 النفايا  و أالإلت ا

1,019 
 

36 
 

364 
 

0 
 

655 
 

36 
 

Water  collection, and 
Waste collection, treatment 
and disposal activities                                                                                      

 

 
 

 0200-2010أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الصناعة، 
Selected Ratios for Industrial Activities, 2010-2012 

  

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2010 2011 2012 

 6,812.0 4,800.7 6,031.1 بالؤوور تأويضا  الأا لينبأإلر  ن  الأا  نصيب 
Compensation per Wage Employee 
(USD) 

 Output per Employed Person (USD) 4,8245.3 39,145.7 41,202.2 بالؤوور نصيب الأا    ن اإلنتا 

 Output per Wage Employee (USD) 66,610.4 43,384 58,781.8 بالؤووربأإلر  ن اإلنتا   الأا  نصيب 

 21,723.2 178,98.5 20,018.5 بالؤوورنصيب الأا    ن الاي ة ال ضافة 
Value Added per Employed Person 
(USD) 

 29,992.5 198,36.4 28,559.7 بالؤووربأإلر  ن الاي ة ال ضافة  الأا  نصيب 
Value Added per Wage Employee 
(USD) 

 (%) Value Added to Output 45.0 45.7 48.6 )%(نسبة الاي ة ال ضافة إلى اإلنتا  

 22.7 24.2 21.1 )%(إلى الاي ة ال ضافة تأويضا  الأا لين نسبة 
Compensation of Employees to Value 
Added (%) 

 (%) Depreciation to Output 3.5 3.7 3.1 )%(نسبة اوهتال  السنوي إلى اإلنتا  
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 السياحة
 

 :النشاط الفندقي
فندقا ، وبلغ متوسط عدد 98 ما مجموعه  1021بلغ عدد الفنادق العاملة في الضفة الغربية  خالل عام 

سريًرا، حيث بلغ عدد النزالء في جميع الفنادق   11,883غرفة، ومتوسط عدد األِسّرة فيها 30103الغرف فيها  
.  ليلة 1,336,860نزيال، أما عدد ليالي المبيت فقد بلغ  575,495العاملة  في الضفة الغربية  ما مجموعه 
، ومتوسط عدد %30.7، أما نسبة اشغال األسّرة فقد بلغت %29.1وقد بلغت نسبة اشغال الغرف الفندقية 

 .أنثى 580ذكرًا و 1,869، منهم 1021عاماًل خالل  2,449لعاملة العاملين في الفنادق ا
 

  2012حسب المنطقة، الضفة الغربيةعدد الفنادق العاملة  في 
Number of Operating Hotels in the West Bank by Region, 2012 
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 2012حسب المنطقة، الضفة الغربيةفي  المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي
Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank by Region, 2012 

 

 المنطقة
*الفنادقعدد   

No. of 
Hotels* 

عدد متوسط  

 ةالمتاح الغرف
Average 
No. of 
Rooms 

عدد متوسط  
 المتاح األسرة

Average 
No. of Beds 

النزالءعدد   

No. of 
Guests 

ليالي المبيتعدد   
No. of Nights 

 معدل مدة
 (ليلة)اإلقامة 

Average 
length 
of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

رةاألس   إشغال  
Bed Occupancy 

Region 
 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

  West Bank 30.7 3,652.6 29.1 1,513.7 2.3 1,336,860 575,495 11,883 5,205 98 الضفة الغربية 

شمال الضفة الغربية       
 

11 
               

240  
            

666  
     

26,099  
        

40,178  
 

1.5 
                 

 50.3  
 

21.0 
                    

109.8  
 

16.5 
North of West Bank 

وسط الضفة الغربية   
 

30 
            

1,333  
        

3,189  
     

94,445  
      

246,043  
 

2.6 
            

    549.3  
 

41.2 
                    

672.2  
 

21.1 
Middle of West Bank 

القدس   
 

30 
            

1,507  
        

3,292  
   

188,191  
      

407,321  
 

2.2 
          

  530.3  
 

35.2 
             

1,112.9  
 

33.8 
Jerusalem 

جنوب الضفة الغربية    
 

27 
            

2,125  
        

4,736  
   

266,760  
      

643,318  
 

2.4 
           

     383.8  
 

18.1 
                 

1,757.7  
 

37.1 
South of West Bank 

 Represents No. of hotels at the end of the year * العامفي نهاية يمثل عدد الفنادق * 
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 2012حسب السعة والمنطقة،  في الضفة الغربية الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of  Hotel Rooms in the West Bank by Capacity and Region, 2012 

 

 المنطقة
 Capacity السعة

 المجموع
Total 

Region مفردة 
Single 

 مزدوجة
Double 

 ثالثية
Triple 

 رباعية
Quadruple 

 أجنحة
Suits 

 أخرى
Other 

 West Bank 5,205 15 303 287 760 3,059 781 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية      14 85 66 48 22 5 240  North of West Bank  

وسط الضفة الغربية   318 663 117 77 149 9 1,333  Middle of West Bank  

القدس   265 840 249 86 67 0 1,507  Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية   184 1,471 328 76 65 1 2,125  South of West Bank  
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 2012 أول،كانون  فيحسب المنطقة  في الضفة الغربية فيهاعدد الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة 
Number of Hotels and Rooms in the West Bank by Facilities and Region as of December, 2012 

 

 المنطقة
الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

عدد متوسط  

 ةالمتاح الغرف
Average 
No. of 

Rooms 

في الغرف التجهيزات  Rooms Facilities 

Region 
 تلفزيون
T.V 

 ثالجة
Refrigerator 

 هاتف
Telephone 

 مذياع
Radio 

 خاص حمام
Private 

Bathroom 
 تدفئة

Heaters 
 تكييف
Air 

Condition 
 إنترنت

Internet 

 West Bank  3,945    5,065    5,211    5,190        366        4,937      3,962        4,988      5,205  98      الضفة الغربية

 North of West Bank  218       222       222       220           0             202         180           208           240     11      شمال الضفة الغربية

 Middle of West  Bank  1,315    1,414    1,414    1,412        0             1,373      1,221        1,385       1,333  30      وسط الضفة الغربية

 Jerusalem  1,538    1,537    1,537    1,507        299        1,516      1,026        1,435       1,507  30      القدس

 South of West Bank  874       1,892    2,038    2,051        67          1,846      1,535        1,960       2,125   27      جنوب الضفة الغربية
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 2012، والمنطقةحسب طبيعة العمل والجنس  في الضفة الغربية متوسط عدد العاملين في الفنادق 
Average Number of Employed Persons in Hotels in the West Bank by Type of Work, Sex, and Region, 2012 

 

 المنطقة
 *عدد الفنادق
No. of 

Hotels * 

 إدارة
Administration 

 التشغيل
Operation 

 المجموع
Total 

Region 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 West Bank  580       1,869       439       1,531         141      338           98         الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية             11             30           5               49           6             79         11   North of West Bank  

الغربيةوسط الضفة            30           106        27            602         83           708       110   Middle of West Bank  

القدس           30           124        75            432       217           556       292   Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية           27             78        34            448       133           526       167   South of West Bank  

لعاما نهايةيمثل عدد الفنادق في  *  *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2012، أولحسب المنطقة في كانون  في الضفة الغربية في الفنادق المتوفرةالمرافق العامة 
Public Utilities Available in Hotels in the West Bank by Region as of December, 2012 

 

 المنطقة
*الفنادق عدد  

No. of 
Hotels* 

 المطاعم

Restaurants 

االجتماعات قاعات  

Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking 

 عدد
 المصاعد

No. of 
Lifts 
 

المسابح عدد  

No. of 
Swimming  

Pools 

 الصاالت /المالعب عدد
 الرياضية
No.of 

Playgrounds/ 
Sport Halls 

Region 
 العدد

Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

الغربيةالضفة          98        123 17,819       143  22,256   91    4,307    134         24                     19  West Bank 

 North of West Bank  0                           2               7  130           4    1,259       7              1,055       8        11        شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank  11                        14         54     1,733        45  8,323       54            4,756       37            30        وسط الضفة الغربية

 Jerusalem  2                           2         31       1,370        12       2,856       37            3,525       38            30        القدس

 South of West Bank  6                           6        42     1,074        30   9,818       45            8,483       40            27        جنوب الضفة الغربية

العام  نهايةيمثل عدد الفنادق في *   *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2012حسب الجنسية والمنطقة،  في الضفة الغربية توزيع النزالء في الفنادق
Distribution of Guests in Hotels in the West Bank by Nationality and Region, 2012 

 

 

 المنطقة
 *عدد الفنادق
No. of 

Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region فلسطين 
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى

Central & 
South  

America 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
Count 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 

New 
Zeland 

 المجموع
Total 

 

 West Bank 575,495 3,761 24,331 79,226 207,605 13,140 40,626  48,150  66,518  6,753   85,385   98 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية    11 5,326 504 16,295 55 477 76 2,520 774 13 59 26,099 North of West Bank  

الغربية وسط الضفة   30 33,088 1,891 21,164 5,903 9,342 1,508 17,345 2,570 711 923 94,445 Middle of West Bank  

القدس   30 694 3,277 17,475 13,456 25,866 4,110 91,643 20,350 9,491 1,829 188,191 Jerusalem  

ة الغربيةجنوب الضف   27 46,277 1,081 11,584 28,736 4,941 7,446 96,097 55,532 14,116 950 266,760 South of West Bank  

العام نهايةيمثل عدد الفنادق في  *  *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2012 ،حسب الجنسية والمنطقة الضفة الغربية في توزيع ليالي المبيت في الفنادق
 Distribution of Guest Nights in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2012 

  

 المنطقة

عدد 
 *الفنادق

No. of 
Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region فلسطين 
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى

Central & 
South  

America 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
Count 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 
New Zeland 

 المجموع

Total 
 

 West Bank 1,336,860 9,076 43,988 174,311 532,666 34,716 018,067 001,563 000,337 06,381 033,771 98 الضفة الغربية

الضفة الغربية شمال    11 024,8 2234, ,,2822 3,8 222,1 184 5,354 1,134 22 149 40,178 
North of West 
Bank  

وسط الضفة الغربية   30 022,28 232382 442242 232228 ,,242, 2,304 51,537 2,776 1,500 1,712 246,043 
Middle of West 
Bank  

القدس   30 22282 0248, ,02442 ,,2428 2320,4 8,551 203,399 48,525 15,754 3,876 407,321 Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية   27 1,2,22 ,242, 2121,1 082021 2,2108 23,677 272,376 121,876 26,712 3,339 643,318 
South of West 
Bank  

العام نهايةعدد الفنادق في  يمثل*   *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 :السياحة المحلية والخارجية
التي نفذت رحالت ( فرد واحد من األسرة أو أكثر) 1021العام في  بلغت نسبة األسر المقيمة في فلسطين

خالل  من األسر% 13.3  .في قطاع غزة% 31.3في الضفة الغربية و% 10.2، بواقع %3..3ة نحو محلي
يليها محافظة نابلس بنسبة  التي نفذت رحالت محلية في الضفة الغربية كانت تقصد محافظة طولكرم، العام

من األسر المقيمة في قطاع غزة والتي  %32.0  %.23.3بنسبة بلغت  واألغوار، ثم محافظة اريحا 20.9%
 %.30.3محافظة غزة بنسبة  نفذت رحالت محلية، كانت تقصد محافظة خانيونس يليها

 
التي نفذت رحالت ( فرد واحد من األسرة أو أكثر) 1021في العام  بلغت نسبة األسر المقيمة في فلسطين

بلغ متوسط إنفاق األسرة  . في قطاع غزة %..3في الضفة الغربية و% 23.3، بواقع %20.1خارجية 
دوالرًا، في حين بلغ   3.خالل الرحلة المحلية الواحدة  1021الفلسطينية التي نفذت رحالت محلية في عام 

 .دوالراً  1,456متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية الواحدة 
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 2102لألسر في فلسطين حسب تنفيذ الرحالت المحلية والمنطقة،  التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Households in Palestine by Domestic Trips Conducted and 

Region, 2012 
 

تنفيذ الرحالت 
 المحلية 

 Region المنطقة

Conducting 
Domestic Trips قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين 

Palestine  West Bank Gaza Strip 

 Conducted 62.3 20.1 34.8 نفذت رحالت  

 Not Conducted 37.7 79.9 65.2 لم تنفذ

  Total 100 100 100 المجموع 

 
 
 
 

         0100متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب المنطقة، 

Average Expenditure of Households on Domestic Trips by Region, 2012 
 

 

    (Value in USD) القيمة بالدوالر االمريكي

 المتوسط العام المنطقة
Total Average Region 

 Palestine 47.4 فلسطين

 West Bank 66.3 الضفة الغربية

 Gaza Strip 42.4 قطاع غزة

 

 

         0100متوسط إنفاق األسرة على الرحلة المحلية حسب المنطقة، 

Average Expenditure of Households on Domestic Trips by Region, 2012 
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 0100التوزيع النسبي لألسر حسب تنفيذ رحالت خارجية والمنطقة، 

Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips and Region, 2012 
 

فيذ رحالت  تن
 خارجية 

 Region   المنطقة
Traveled  

Outbound Trips قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين 
Palestine West Bank  Gaza Strip 

 Conducted 6.4 13.3 10.9 نفذت رحالت 

 Not Conducted 93.6 86.7 89.1 لم تنفذ

  Total 100 100 100 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0100التي نفذت رحالت خارجية حسب وجهة الرحلة والمنطقة،  التوزيع النسبي لألسر

Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by Destination 
Country and Region, 2012 

 

 وجهة الرحلة

 Region   المنطقة

Destination Country فلسطين 
Palestine  

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Jordan 5.4 48.4 39.6 االردن

 Saudi Arabia 30.9 29.2 29.5 السعودية

 Egypt 49.2 1.8 11.5 مصر

 Israel 0.0 12.3 9.8 إسرائيل

 Turkey 1.3 1.9 1.7 تركيا

 Other countries 13.2 6.4 7.9 أخرى

 Total 100 100 100   المجموع    
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 0100التي نفذت رحالت خارجية حسب الهدف الرئيسي للرحلة والمنطقة،  النسبي لألسرالتوزيع 

Percentage Distribution of Traveled Households on Outbound Trips by Purpose of 
Trip and Region, 2012 

 

 هدف الرحلة
 Region   المنطقة

Purpose of Trip فلسطين 
Palestine  

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

  Entertainments 2102 808, 0.95 اإلستجمام والراحة

 Visit Relatives &Friends 4802 4102 3890 زيارة األقارب واألصدقاء

 Work and Official Missions 2408 303 595 عمل ومهمات رسمية

 Pilgrimage ,10, 202, 0696 اسباب دينية

 Total 011 011 011 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

      0100متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب المنطقة، 

Average Expenditure by Traveled Households on Outbound Trips by Region, 2012 

    (Value in USD) القيمة بالدوالر االمريكي

 Total Average Region                  المتوسط العام المنطقة

 Palestine 1,456.4 فلسطين

 West Bank 1,261.3 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3,449.7 قطاع غزة
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      0100متوسط إنفاق األسرة على الرحلة الخارجية حسب المنطقة، 

Average Expenditure by Traveled Households on Outbound Trips by Region, 2012 
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 902  الخدمات

 الخدمات
 

 أنشطة الخدمات
مؤسسة يعمل فيها  336331في فلسطين  1021بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات لعام 

عامل إناث، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من  45,596عامل ذكور و 78,418عامال، منهم  124,014
مليون دوالر وبلغ حجم القيمة  73434مليون دوالر وبلغ حجم االستهالك الوسيط  1,814.9أنشطة الخدمات 

 3 مليون دوالر1,377.2 المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
 

 0200-0202أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2010-2012 

 

 
 
 

 2012-0202أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2010-2012 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات

 Year السنة

Indicators 
2010 2011 2012 

 No. of Enterprises   662 ,33   929292 26,519 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 124,014 299,99 92,653 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 586,180.4 414,379.1 395,506.0 تعويضات العاملين

 Output 1,814,865.9 1,302,107.7 1,313,798.1 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 437,652.4 355,511.1 342,582.4 االستهالك الوسيط

 Value Added 1,377,213.5 946,596.6 971,215.6 القيمة المضافة
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 120 الخدمات

 2012أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Services Activities by Economic Activity, 2102 

 

 Value in 1000 USD                                      القيمة باأللف دوالر أمريكي                           

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity 
عدد 

 المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation 
of Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 1,377,213.5 437,652.4 1,814,865.9 586,180.4 124,014 33,662 المجموع

 Hotels and Restaurants 244,684.6 129,349.8 374,034.4 75,207.1 19,640 6,571 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 Real estate activities 56,436.8 6,400.8 62,837.6 6,313.4 1,184 329 األنشطة العقارية 

 149,241.6 34,765.1 184,006.7 47,169.7 11,455 3,675 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, scientific and 
technical activities 

 87,356.2 20,474.2 107,830.4 25,368.9 6,404 1,803 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
Administrative and support 
service activities 

 Education 303,641.9 50,991.4 354,633.3 212,308.5 27,587 2,669 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
 االجتماعية

4,745 19,360 102,920.4 354,884.8 91,723.2 263,161.6 Health and social work 

 55,680.2 18,493.2 74,173.4 18,146.4 5,980 1,822 الفنون والترفيه والترويج
Arts, entertainment and 
recreation 

 Other service activities 217,010.6 85,454.7 302,465.3 98,746.0 32,404 12,048 األخرى الخدماتأنشطة 
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 122 الخدمات

 0200في أنشطة الخدمات وتعويضاتهم حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  العاملينعدد 
Number of Employed Persons in Services Activities and their Compensations by Sex and Economic Activity, 2102 

 

 Value in 1000 USD                                                                                                                                               القيمة باأللف دوالر أمريكي                         

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                                          العاملين
 تعويضات العاملين

Compensations of 
Employees Economic Activity 

 العاملينمجموع 
Total  

 عاملون بدون أجرال
Unpaid 

 Employment 
 جرأبالمستخدمون 

Wage Employees 
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
 رو ذك

Males 
 إناث

Females 
  Total 201,392.2 384,788.4 38,692 46,491 6,904 31,927 45,596 78,418 المجموع

 Hotels and Restaurants 5,783.2 69,424.0 895 10,058 1,084 7,603 1,979 17,661 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 Real estate activities 696.9 5,616.5 135 628 19 402 154 1,030 األنشطة العقارية 

 16,712.5 30,457.6 2,989 4,073 500 3,893 3,489 7,966 والعلمية والتقنيةاألنشطة المهنية 
Professional, scientific and 
technical activities 

أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
 الدعم

5,156 1,248 2,010 306 3,146 942 21,726.6 3,642.4 
Administrative and support 
service activities 

 Education 77,359.9 134,948.6 14,024 11,175 979 1,409 15,003 12,584 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
 االجتماعية

10,519 8,841 3,833 980 6,686 7861 56,188.6 46,731.7 Health and social work 

 3,489.1 14,657.1 763 3,038 244 1,935 1,007 4,973 الفنون والترفيه والترويج
Arts, entertainment and 
recreation 

 Other service activities 46,976.5 51,769.4 11,083 7,687 2,792 10,842 13,875 18,529 األخرى الخدماتأنشطة 
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    2012-2010أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات، 
Selected Ratios for Services Activities, 2010-2012 

 

 المؤشرات

 Year السنة

Indicators 
9010 9011 9019 

 Annual Compensation per wage Employees (USD) 6,881.4 4,991.4 6,771.9 بالدوالر بأجر من التعويضات  العاملمتوسط نصيب 

 Output per Employee (USD) 14,634.4 14,023.5 14,179.8 بالدوالرمتوسط إنتاجية العامل من اإلنتاج 

 Output per wage Employee (USD) 21,305.5 15,684.6 22,495.0 بالدوالر  بأجر من اإلنتاج  العاملمتوسط إنتاجية 

 Value Added per Employee (USD) 11,105.3 10,194.7 10,482.3 بالدوالرمتوسط نصيب العامل من القيمة المضافة 

 16,167.7 11,402.3 16,629.3 بالدوالربأجر من القيمة المضافة   العاملمتوسط نصيب 
Value Added per Paid  
Employee (USD) 

 (%) Value Added to Output 75.9 72.7 73.9 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 42.6 43.8 40.7 )%(نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

 7.6 5.9 6.7 )%(السنوي إلى اإلنتاج  اإلهتالكنسبة 
Annual Depreciation to  
Output (%) 
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 123 التجارة الداخلية        

 التجارة الداخلية
 

 المؤسسات العاملة
 هـافييعمـ  مؤسسـة   96,513فلسـطين فـي  2102م بلغ عدد المؤسسات العاملـة فـي شنةـطة التجـارة الداخليـة لعـا

بلـغ حجـم اإلنتـال المتحمـ  مـن عامـ  مـن اإلنـاو، و 092269عامـ  ككـور و 053,857منهم  ،عامال 032,150
وبلـغ حجــم مليـون دو،ر  328,8وبلـغ حجـم ا،سـتهالل الوســيط  مليــون دو،ر، 22790,1التجـارة الداخليـة  شنةـطة

 . مليون دو،ر 22559,5الميمة المضافة التي حممتها تلل األنةطة 
 

 0200-0202أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2010-2012 

 

 
 

 2012-2010أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2010-2012 

 

  Value in 1000 USD الميمة باأللف دو،ر شمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
0202 0200 0200 

 No. of Enterprises 582,26 592086 60,226 المؤسساتعدد 

 No. of Employed Persons 06022,1 2065,,0 121,864 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 345,192.2 267,662.6 250,630.8 تعويضات العاملين

 Output 2,864,003.6 2,622,995.4 2,258,111.1 اإلنتال

 Intermediate Consumption 527,660.2 408,562.2 399,334.2 ا،ستهالل الوسيط

 Value Added 2,336,343.5 2,214,433.2 1,858,777.0 الميمة المضافة
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 122 التجارة الداخلية

 2012 أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط االقتصادي،
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD الميمة باأللف دو،ر شمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات 
No.of Ent. 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 العاملينتعويضات 
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتال
 

Output 

 ا،ستهالل

 الوسيط 
Intermediate 
Consumption 

 الميمة

 المضافة
Value  
Added 

 Total 2,336,343.5 527,660.2 2,864,003.6 345,192.2 46039,1 503,96 مجموع ال
 واصالح( التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 

 المركبات كات المحركات والدراجات النارية
8,487 21,384 51,695.2 394,004.0 91,414.3 302,589.7 

Wholesale and retail 
trade and repair of motor 
vehicles and motorcycles 

تجارة الجملة عدا المركبات كات المحركات 
 والدراجات النارية

2,813 14,845 78,813.4 754,423.4 103,681.3 650,742.2 
Wholesale trade, except 
of motor vehicles and 
motorcycles 

تجارة التجزئة عدا المركبات كات 
 المحركات والدراجات النارية

58,005 115,805 214,683.6 1,715,576.2 332,564.6 1,383,011.6 
Retail trade, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 
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 122 التجارة الداخلية

 2012في أنشطة التجارة الداخلية وتعويضاتهم حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  العاملينعدد 
Number of Persons Engaged in Internal Trade Activities and their Compensations by Sex and Economic Activity, 2012 

 

Value in 1000 USD الميمة باأللف دو،ر شمريكي 

Economic Activity 

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 

  Employed Persons                                                                 العاملين

 النشاط االقتصادي

 جرأبالمستخدمون 
Wage Employees 

 عاملون بدون شجرال
Unpaid 

 Employment 
 مجموع ال

Total 

 
 إناو

Females 
 رو كك

Males 
 إناو

Females 
 رو كك

Males 
 إناو

Females 
 رو كك

Males 
 إناث

Females 
 رو ذك

Males  
Total 25,091.3 320,101.0 5,036 53,481 11,260 82,257 453005 4,635,1 المجموع 

Wholesale and retail trade and 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

963.3 50,731.9 113 9,894 26 11,351 139 21,245 

( التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 
واصالح المركبات كات 

 المحركات والدراجات النارية

Wholesale trade, except of 
motor vehicles and 
motorcycles 

4,887.1 73,926.3 596 9,787 47 4,415 643 14,202 

تجارة الجملة عدا المركبات 
المحركات والدراجات كات 
 النارية

Retail trade, except of motor 
vehicles and motorcycles 

19,240.9 195,442.8 4,327 33,800 11,187 66,491 15,514 100,291 

تجارة التجزئة عدا المركبات 
كات المحركات والدراجات 

 النارية
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 122 التجارة الداخلية

 2012-2010أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية،  
Selected Ratios for Internal Trade Activities, 2010-2012 

 

Indicators 
Year  السنة 

 المؤشرات
2012 2011 2010 

Annual Compensation per wage Employee (USD) 5,899.0 3,317.6 5,611.2  بالدو،رجر من التعويضات أبالعام  متوسط نصيب 

Output per Employee (USD) 18,837.9 19,698.7 18,529.8  بالدو،رمتوسط إنتاجية العام  من اإلنتال 

Output per wage Employee (USD) 48,943.1 32,511.1 50,555.5  بالدو،ربأجر من اإلنتال العام  متوسط إنتاجية 

Value Added per Employee (USD) 15,367.2 16,630.4 15,252.9  بالدو،رمتوسط نصيب العام  من الميمة المضافة 

Value Added per Paid Employee (USD) 39,925.9 27,447.1 41,615.0  بالدو،ربأجر من الميمة المضافة العام  متوسط نصيب 

Value Added to Output (%) 81.6 84.4 82.3  نسبة الميمة المضافة إلى اإلنتال)%( 

Compensation of Employees to Value Added (%) 14.8 12.1 13.5  نسبة التعويضات إلى الميمة المضافة)%( 

Annual Depreciation to Output (%) 2.5 4.1 2.5  نسبة ا،هتالل السنوي إلى اإلنتال)%( 
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            122 التجارة الخارجية المرصودة   

 التجارة الخارجية المرصودة 
 

 

 :الواردات من السلع
مليــون  4,697.4وبلغـ  حـوالي  2011بالمقارنـة مـع مـا  %  7.4بنسـبة 2012ارتفعـ  الـواردا  مـن السـلع للعـا  

 .2011مليون دوالر أمريكي ما  4,373.6   دوالر أمريكي فيما وصل  إلى
 

 :الصادرات من السلع
مليون دوالر أمريكي، وكان االرتفاع بنسبة  782.4حيث بلغ  حوالي  2012ارتفع  الصادرا  من السلع للعا  

 .مليون دوالر أمريكي 745.7والتي وصل  إلى  2011من الصادرا  في ما  % 4.9
 

 :الميزان التجاري
، ووصل العجز إلى 2011ا  مقارنة مع م% 7.9بنسبة  2012ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي للعا  

 .مليون دوالر أمريكي 3,915.0
 

 2012 -1995في فلسطين لألعوام صافي الميزان السلعي السلعية و  الصادراتو  الواردات قيمة
Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 1995 – 2012 
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:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                           1023اإلحصائي السنوي كتاب فلسطين 

            122 التجارة الخارجية المرصودة   

 2012-2011وصافي الميزان التجاري،  المرصودة السلعية قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports, Exports of Goods and Net Trade                  

Balance, 2011-2012 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
Year المؤشرات السنة 

2012  *2011 

Imports Value 4,697,356 4,373,647  قيمة الواردا 
Exports Value 782,369 745,661  قيمة الصادرا 
Net Trade Balance -3,914,987 -3,627,986 صافي الميزان التجاري 
*: Adjusted Figures  :*بيانا  منقحة  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                         1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 التجارة الخارجية المرصودة  
 

122            

 2012-2011، التنقيح الثالث -للتصنيف الدولي الموحد للتجارة الدوليةاألبواب حسب  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods by SITC-3 Sections, 2011 - 2012 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

   The Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2011* 2012 

  Imports   الواردات 

  Total Imports 4,697,356 4,373,647 مجموع الواردات 

 Food And Live Animals 0 895,751 758,528 األغذية والحيوانا  الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 189,521 171,033 المشروبا  والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 58,046 84,086 بإستثناء الوقودالمواد الخا  غير الصالحة لألكل  2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,447,718 1,382,175 وقود معدني ومزلقا  معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 25,113 23,049 زيو  ودهون وشحو  حيوانية ونباتية 4

 389,793 370,139 .أ. .مواد كيماوية ومنتجا  متصلة بها غ 5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 848,371 729,250 سلع مصنومة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 587,106 622,346 المكائن ومعدا  النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 255,920 232,789 مصنوما  متنومة 8

9 
 

سلع ومعامال  غير مصنفه في موضع آخر في التصنيف 
 17 252 التعديل الثالث –الدولي الموحد للتجارة الخارجية 

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 
elsewhere) In The SITC-Rev.3 

9 
 

بيانا  منقحة*:     *:Adjusted Figures 
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 التجارة الخارجية المرصودة  
 

110            

 2012-2011، التنقيح الثالث -األبواب للتصنيف الدولي الموحد للتجارة الدوليةحسب  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات(: تابع)
 (Cont.): Value of Registered Imports and Exports of Goods by SITC-3 Sections, 2011-2012 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

   The Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2011* 2012 

  Exports   الصادرات 

  Total Exports 782,369 745,661 مجموع الصادرات 

 Food And Live Animals 0 114,700 107,676 األغذية والحيوانا  الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 40,485 30,403 المشروبا  والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 98,098 95,908 المواد الخا  غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود 2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 2,467 1,624 وقود معدني ومزلقا  معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 30,395 20,111 زيو  ودهون وشحو  حيوانية ونباتية 4

 51,319 52,731 .أ. .كيماوية ومنتجا  متصلة بها غمواد  5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 256,429 256,047 سلع مصنومة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 34,562 32,182 المكائن ومعدا  النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 153,914 148,979 مصنوما  متنومة 8

9 
 

سلع ومعامال  غير مصنفه في موضع آخر في التصنيف الدولي 
 _ _ التعديل الثالث –الموحد للتجارة الخارجية 

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 
elsewhere) In The SITC-Rev.3 

9 
 

بيانا  منقحة*:     *:Adjusted Figures 
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 التجارة الخارجية المرصودة  112 

 2012-2011 حسب مجموعات الدول، للسلع المرصودة قيمة الواردات والصادرات
 Value of Registered Imports and Exports of Goods by Groups of         

Countries, 2011-2012 
 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Groups of Countries 

Year السنة 
 2011* 2012 مجموعات الدول

 الصادرا 
Exports 

 الواردا 
Imports 

 الصادرا 
Exports 

 الواردا 
Imports 

Total 782,369 4,697,356 745,661 4,737,647 المجموع 
Israel 639,180 3,350,799 643,853 3,091,022 إسرائيل 
Arab countries 108,837 187,283 74,002 162,307 الدول العربية 
Europe countries 15,414 496,422 15,249 496,836 الدول األوروبية 

Asian countries 1,464 559,572 1,914 534,873 الدول اآلسيوية 

American countries 17,053 81,341 10,570 76,472 الدول األمريكية 

Rest of world countries 421 21,939 73 12,137  باقي دول العال 

*:Adjusted Figures  :*بيانا  منقحة  

 1121-1122حسب مركز العبور،  للسلع المرصودة قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods by Entry                    

Passage, 1122-1121 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Entry Passage 

Year السنة 

 2011* 2012 مركز العبور

 الصادرا 
Exports 

 الواردا 
Imports 

 الصادرا 
Exports 

 الواردا 
Imports 

Grand Total 782,369 4,697,356 745,661 4,373,647 المجموع الكلي 
AL Muntar (Karni) _ _ _ 9,757  (كارني) المنطار 

Karm Abu-Salem 4,683 280,247 3,646 191,100  كر  ابوسال 
Al karamah (Commerce) 127,710 116,761 86,473 103,648  (التجاري)الكرامة 

Al Shejaeyah (Nahal 
Ooze) 

 (نحال موز)الشجامية  55,565 _ 24,649 _

Networks & Pipe Lines _ 505,889 _ 428,330  خطوط وشبكا 
Undefined 649,976 3,769,810 655,542 3,514,547 غير محدد 
*:Adjusted Figures  :*بيانا  منقحة  
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 111 التجارة الخارجية المرصودة

  1121-1122حسب االستخدام االقتصادي لعامي  للسلع المرصودة والصادرات الوارداتاجمالي قيمة  
Total Value of Registered Imports and Exports of Goods by Broad Economic Categories for 1122- 1121 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2011* 2012 2011* 2012 االقتصادي

  Total 782,369 745,661 4,697,356 4,373,647 المجموع  
111 Food and beverages primary mainly for industry 9,651 10,959 235,729 160,984 111 والمشروبا  في اشكالها االولية للصنامة  األغذية 

112 
Food and beverages primary mainly for 
household consumption 

 112 في اشكالها االولية لالستهالك النهائي والمشروبا  األغذية  131,507 141,420 37,109 36,411

121 
Food and beverages processed mainly for 
industry. 

 121 المعالجة أساسًا للصنامة والمشروبا  األغذية  104,237 105,017 4,020 3,923

122 
Food and beverages processed mainly for 
household consumption. 

 122 المعالجة أساسًا لالستهالك النهائي والمشروبا  األغذية  382,590 429,050 13,146 103,121

210 Industrial supplies n.e.s primary 91,751 90,520 47,814 74,771  210 ا. .في أشكالها األولية غ صنامية  منتجا 

220 Industrial supplies n.e.s processed 297,577 293,516 1,118,943 986,114  220 .ا. .معالجة غ صنامية  منتجا 

310 Fuels and lubricants, primary 2,496 2,006 4,210 3,416 310 معدنية أولية ومزلقا  وقود 

321 Fuels and lubricants, processed for motor spirit - - 805,799 737,484 321 معدنية معالجة لمحركا  النفثا  ومزلقا  وقود 

322 Fuels and lubricants, processed for other uses 1 1 619,411 623,255 322 معدنية معالجة للالستخداما  االخرى ومزلقا  وقود 

410 Capital goods (except transport equipment) 23,157 24,413 234,056 253,565 410 (مدا معدا  النقل) الرأسمالية السلع 

*:Adjusted Figures  :*بيانا  منقحة  
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المرصودةالتجارة الخارجية        التجارة الخارجية المرصودة     113 

  1121-1122حسب االستخدام االقتصادي لعامي  للسلع المرصودة والصادرات الوارداتجمالي قيمة ا(: تابع)
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports of Goods by Broad Economic Categories for 1122- 1121 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2011* 2012 2011* 2012 االقتصادي

420 
Parts and accessories of capital goods (except 
transport equipment )  

9,794 9,271 66,480 64,240 
مدا قطع غيار )ولواز  السلع الرأسمالية  غيار قطع

 420 (معدا  النقل

510 
Transport equipment, and parts and 
accessories of bassenger motor cars 

 510 .قطع ومحركا  وسائط النقل النقل، وسائط 117,826 102,374 163 142

521 Transport equipment for industrial uses 3,516 912 52,348 49,865 521 الصنامي لإلسخدا نقل   وسائط 

522 Transport equipment non - industrial uses 1 - 277 672 522 الصنامية اإلستخداما نقل لغير  وسائط 

530 
Parts and accessories of all kinds of transport 
equipment 

 530 وسائط النقل وملحقا  أجزاء 49,405 48,932 10,365 11,701

610 Durable consumer goods n.e.s 31,032 34,516 133,083 113,917 610 معمرة استهالكية سلع 

620 Semi - durble consumer goods n.e.s 61,111 72,710 112,591 109,839 620 نصف معمرة استهالكية سلع 

630 Non - durble consumer goods n.e.s 57,416 57,139 264,545 246,130 630 غير معمرة استهالكية سلع 

700 Goods n.e.s.in broad economic categories 23,245 14,752 175,279 163,829 700 ا في تصنيف االستخدا  االقتصادي. .غ أخرى سلع 

*:Adjusted Figures  :*بيانا  منقحة  
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:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                      1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 225 ميزان المدفوعات

 
 ميزان المدفوعات

 :الحساب الجاري
بلغ ( سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)عجز في الحساب الجاري  1022لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام ا سجل
من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، مقارنة مع % 21.5مليون دوالر أمريكي، بما نسبته  2,192.6مقداره 

   .1020مليون دوالر أمريكي عام  690.9عجز مقداره 
 

من الناتج % 45.5مليون دوالر أمريكي والذي شكل ما نسبته  4,626.0سجل الميزان التجاري السلعي عجزًا مقداره 
يذكر أن عجز .  1020عن العجز عام % 26.6نسبة ارتفاع بلغت وب 1022المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 

 .الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز
 

عن العجز % 66.8مليون دوالر أمريكي حيث تراجع هذا العجز بما نسبته  103.6سجل ميزان الخدمات عجزًا مقداره 
الخدمات إلى ارتفاع في قيمة صادرات خدمات السفر باإلضافة إلى انخفاض ، ويعزى انخفاض عجز ميزان 1020عام 

 .قيمة الواردات من الخدمات الحكومية من جهة أخرى
 

 
 :حساب الدخل

 1,217.2فقد سجل هذا الحساب فائضًا مقداره ( تعويضات العاملين، ودخل االستثمار)أما بالنسبة لحساب الدخل 
وقد كان الرتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب .  1020عام  عن %10.8 بارتفاع نسبته مليون دوالر أمريكي

، فيما 1020عن عام  %16.3مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته  1,152.7الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 
، نتج بشكل 1020عن عام % 26.9مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته   99.3بلغ دخل االستثمار من الخارج

أساسي عن انخفاض العوائد المقبوضة من االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في 
 .الخارج

 
 :التحويالت الجارية

  مليون دوالر أمريكي بانخفاض  1,319.8فائضـًا بلغت قيمته ( بدون مقابل)حقق ميزان التحويـالت الجارية 
من إجمالي التحويالت الجارية من % 43.4، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة 1020عن عام %  39.3هنسبت

من إجمالي التحويالت الجارية % 65.5الخارج، أما التحويالت المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 
% 38.0رج، للقطاع الحكومي بما نسبته من الخارج، وقد توزعت إجمالي التحويالت الجارية المقبوضة من الخا

 %.62.0بما نسبته ( القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات غير الحكومية)وللقطاعات األخرى 
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:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                      1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 226 ميزان المدفوعات

 :الحساب الرأسمالي والمالي
ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس .  مليون دوالر أمريكي 2,155.7سجل هذا الحساب فائضًا بلغ مقداره 

حيث ( االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية)المتحقق في الحساب المالي 
ت األخرى، مليون دوالر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في االستثمارا 1,619.5بلغ 

 .مليون دوالر أمريكي 635.1بينما حقق الحساب الرأسمالي فائضًا بلغ مقداره 
 

، 1020عن عام % 35.5مليون دوالر أمريكي بانخفاض بلغت نسبته  635.1سجل الحساب الراسمالي فائضًا مقداره 
البند الرئيس من هذا الحساب وبما  (تحويالت الدول المانحة)وقد شكل بند التحويالت الرأسمالية الحكومية بدون مقابل 

من % 16.2، فيما شكلت التحويالت األسرية من الخارج ألغراض المساعدة في تمويل البناء ما نسبته %6..5نسبته 
 .هذا الحساب

 
نتج بشكل أساسي عن الفائض في بند العملة  مليون دوالر أمريكي، 1,619.5في حين حقق الحساب المالي فائضًا بلغ 

والودائع ضمن االستثمارات األخرى، وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على األصول االحتياطية اذ بلغ 
مليون دوالر أمريكي، ويعكس هذا الرصيد  33.2في األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ( النقص)التغير 

وفي حالة فلسطين تعبر أرقام األصول االحتياطية عن فائض الميزان   .ة النهائية لحالة ميزان المدفوعاتوضع السيول
 .الكلي نظرًا لعدم وجود مصادر تمويل أخرى
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 227 ميزان المدفوعات

  2011، 2010للعامين في فلسطين ميزان المدفوعات 
Balance of Payments In Palestine for Years 2010, 2011 

. 

 Value in million USD                    دوالر أمريكيبالمليون القيمة 

 Item 2011 2010 البند

 Current account (net) 2,192.6- 690.9- (صافي)الحساب الجاري 

 Goods (net)   4,626.0- 3652.8-   (صافي)السلع   

 Exports (fob)     848.0 666.1 (فوب)الصادرات      

 Imports (fob)     5,473.9 4318.9 (فوب)الواردات      

 Services (net)   103.6- 312.1- (صافي)الخدمات   

 Exports     954.6 830.7 الصادرات     

  Transportation services         20.1 22.6 خدمات النقل       

  Travel services         795.1 667.0 خدمات السفر       

 Communications services        29.0 33.3 خدمات االتصاالت       

 Construction services        32.9 25.5 خدمات االنشاءات       

 Other business services        8.0 11.1 خدمات األعمال األخرى       

 Government services        64.8 49.2 الخدمات  الحكومية       

 *Others        4.7 22.0 *أخرى       

 Imports     1,058.2 1,142.8 الواردات     

 Transportation services         114.2 91.9 خدمات النقل       

 Travel services         659.1 577.5 خدمات السفر       

 Communication services         20.4 35.2 خدمات االتصاالت       

 Other business services         87.7 70.6 خدمات األعمال األخرى       

 Personal cultural recreational services         88.3 84.4 خدمات الشخصية والثقافية والترفيهية       

 Government services         79.4 261.1 الخدمات الحكومية         

 **Others         9.1 22.1 **أخرى       

 Income (net)   1,217.2 1,098.1 (صافي)الدخل   

  Receipts     1,358.1 1,213.2 المقبوضات      

 Compensation of employees         1,258.9 1,077.4 تعويضات العاملين         

 Of which  from Israel          1,152.7 991.2 إسرائيلمن   :منها               

  Investment income         99.3 135.8  دخل االستثمار                 

 Payments     140.9 115.1 المدفوعات      

 Current transfers (net)   1,319.8 2,175.9 (صافي)التحويالت الجارية   

  Inflows     1,976.9 2,476.5 إلى فلسطين الداخلة التدفقات     

 To the government sector        750.5 1,214.2 للقطاع الحكومي           

 Donors transfers            669.4 1,144.0 تحويالت الدول المانحة               

 To the private sector       1,226.4 1,262.3  لقطاع الخاصل           

 Donors transfers            189.4 541.2 تحويالت الدول المانحة               

 Outflows     657.1 300.6 من فلسطين الخارجة التدفقات     
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 228 ميزان المدفوعات

 2011، 2010للعامين  في فلسطينميزان المدفوعات (: تابع)
Balance of Payments In the Palestine for the Years 2010, 2011 

 

 Value in million USD                    بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

 Item 2011 2010 البند

 Capital and financial account (net) 2,155.7 800.3 (صافي)الحساب الرأسمالي والمالي 

 Capital account (net) 536.2 846.1 (صافي)الحساب الرأسمالي 

 Capital rransfers (net) 536.2 846.1 (صافي)التحويالت الرأسمالية 

 Inflows 536.2 846.1 التدفقات الداخلة إلى فلسطين

 To the government sector 369.5 705.1 للقطاع الحكومي   

 Donors transfers 369.5 705.1 تحويالت الدول المانحة      

 To the private sector 166.7 141.0 للقطاع الخاص    

 Outflows 0.0 0.0 التدفقات الخارجة من فلسطين

 0.0 0.0 (صافي)حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أوالتصرف فيها 
Acquisition / disposal of non-Produced, non-
financial assets non-financial assets (net) 

 ***Financial account (net) 1,619.5 45.8 ***(صافي)الحساب المالي 

 Foreign Direct investment (net) 605.2 103.0 (صافي)االستثمار األجنبي المباشر 

 Change in investment abroad (net) 259.4 77.0- (صافي)التغير في االستثمار في الخارج 

 Change in investment in Palestine (net) 345.8 180.0 (صافي)التغير في االستثمار في فلسطين 

 Foreign  Portfolio investment (net) 69.5- 453.4- (صافي)استثمار الحافظة األجنبي 

 Change in Assets (net) 68.8- 450.5- (صافي) صولالتغير في األ

 Change in Liabilities (net) 0.7- 2.9- (صافي) خصومالتغير في ال

 Foreign Other investment (net) 1,050.2 341.0 (صافي) األخرى االستثمارات األجنبية

 Change in Assets (net) 781.4 499.2 (صافي) صولالتغير في األ

 Of which Loans to nonresidents 2.3 89.8 قروض ممنوحة لغير مقيمينمنها  

 ****Of which Currency and deposits 731.9 488.2 ****ودائعو  عملة منها

 Change in Liabilities (net) 268.8 158.2- (صافي) الخصوم  التغير في

 Of which Loans nonresidents        71.2 41.6- قروض من غير مقيمينمنها  

 *****Of which Currency and deposits        130.7 109.9- *****ودائعو  منها عملة

 Net errors and omissions 36.9 109.6- والخطأ السهو صافي

 Overall balance 33.7- 36.4 الكلي الميزان

  Financing 33.7 36.4- التمويل

 Change in Reserve assets (- = Increase) 33.7 36.4- (زيادة= - ) االحتياطية األصول في التغير

تشـــــــمل خـــــــدمات التـــــــ،مين، الخــــــــدمات الماليـــــــة، وخـــــــدمات المعلومــــــــات  *
والكمبيـــوتر، رســــوم االمتيــــاز والتــــراخيص، والخــــدمات الشخصــــية والترفيهيــــة 

 .والثقافية

* Include insurance, financial, information and 
computer, royalties and licenses, and personal 
cultural recreational services. 

المعلومـــات والكمبيـــوتر، رســـوم االمتيـــاز  االنشـــاءات،الخـــدمات الماليـــة،  **
 .والتراخيص وخدمات الت،مين

** Include financial,construction, information and 
computer, royalties and licenses fees, insurance 
services. 

 Include reserve assets *** يشمل األصول االحتياطية                                                                       ***

تشمل النقد من العمالت األجنبية في صناديق البنـو  : ودائعو عملة  ****
 وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

**** Currency and deposits: Including the cash of 
foreign currency in the banks and the deposits of the 
Palestinian institutions deposited abraod  

 Currency and deposits : Includes the deposits of***** .ودائع غير المقيمين المودعة في البنو  المحلية: ودائعو عملة  *****
non-residents deposited in Local banks 

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                           1023اإلحصائي السنوي كتاب فلسطين 
 

 222 المالية والتأمين     

 المالية والتأمين
 

 :عدد المؤسسات
ماسســـة يممـــ  في ـــا  64فـــي فلســـطين  1021بلـــد  ـــؤؤ الماسســـا  الماملـــة فـــي متـــا  الماليـــة والتـــأمين لمـــا   

وبلـد حتـ  اإلنتـال المتحمـ  مـن  ن ـطة   ام  من اإلناث، 313,2 ام  ذكور و 211,5 امال، من    10202
مليـــون ؤو ر وبلـــد حتـــ  الميمـــة  31.5مليـــون ؤو ر، وبلـــد حتـــ  ا ســـت ال  الوســـيط  514.4. الماليـــة والتـــأمين

 . مليون ؤو ر 624.3المضافة التي حممت ا تل  األن طة 
 

 2012 -2010أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities, 2010- 2012 

 

 

 
  2012 -2010أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين، 

Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities, 2010- 2012 
 

Value in 1000 USD  مريكيالميمة باأللف ؤو ر  

Indicators 
Year  المؤشرات السنة 

2102 2100 2101 

No. of Enterprises 64 48 48   ؤؤ الماسسا  
No. of Persons Engaged 7,010 6,946 4,406  الماملين ؤؤ  
Compensation of Employees  159,161.3 152,263.3 160,001.4  تمويضا  الماملين 
Output 514,382.6 433,168.6 610,727.5 اإلنتال 
Intermediate Consumption  97,526.0 92,008.8 24,058.6  اإلست ال  الوسيط 
Value Added 416,856.6 341,159.8 017,046.7  الميمة المضافة 
G.F.C.F 21,586.8 28,006.7 27,62291  التكوين الر سمالي الثاب  اإلتمالي 
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 130 المالية والتأمين                                                                    

 2012أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities by Economic Activity, 2012 

 

 Value in 1000 USD الميمة باأللف ؤو ر امريكي 

Economic Activity 

Indicators المؤشرات  

التكوين الر سمالي  النشاط اإلقتصادي
 الثاب  اإلتمالي

G.F.C.F 

 الميمة المضافة

Value Added 

 اإلست ال  الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 اإلنتال

Output 

 تمويضا  الماملين

Compensation 
of Employees 

 الماملين ؤؤ 

No. of 
Persons 
Engaged 

 ؤؤ 
 الماسسا 

No. of 
Ent. 

Total  21,586.8 416,856.6 97,526.0 514,382.6 159,161.3 7,101 46 مجموع ال 
Palestine Monetary 
Authority, Commercial & 
Islamic Banks and Other 
Credit  Institutions 

19,368.6 373,901.4 61,882.7 435,784.1 134,742.6 5,862 27 

سلطة النمؤ والبنو  التتارية 
وا سالمية وماسسا  اإلقراض 

 المتخصصة
Palestine Exchange 
&Stock  Market Brokers  

151.1 4,022.6 1,427.1 5,449.7 4,599.2 189 10 
بورصة فلسطين و ركا  

 األورا  المالية 
Insurance Corporations 2,067.1 38,932.6 3,4216.2 73,148.8 19,819.5 1,050 9  ركا  التأمين  
G.F.C.F: Gross fixed capital formation  

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                         1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي
  
 

 132 المالية والتأمين                                                                    

 2012وتعويضاتهم في أنشطة المالية والتأمين حسب الجنس والنشاط االقتصادي،  العاملينعدد 
Number of Persons Engaged and Compensations for Finance and Insurance Activities by Sex and Economic Activity, 2012 

 

Economic Activity 

 مزايا

 اجتماعية

Social 
Benefits 

 المزايا 
 العينية 

Payments 
in-Kind 

 الرواتب واألجور النقدية
Cash Wages and Salaries 

 مجموع
 التعويضات 

Total 
Compensations 

 العاملون بأجر
Wage Employees 

 عدد 
 المؤسسات
No. of  
Ent. 

 النشاط االقتصادي

 آخرون 
Others 

نتال  إؤارة وا 
Adm.& Oper.  

 آخرون 
Others 

نتال  إؤارة وا 
Adm.& 
Oper.  

Total of Financial 
Intermediaries 

 مجموع الوساطة المالية 46 6,284 817 159,161.3 124,341.5 10,476.7 3,854.8 20,488.3

Palestine Monetary 
Authority, Commercial & 
Islamic Banks and Other 
Credit  Institutions 

18,699.5 3,780.6 9,579.1 102,683.4 134,742.6 721 5,141 27 
سلطة النمؤ والبنو  التتارية واإلسالمية 

 وماسسا  اإلقراض المتخصصة
Palestine Exchange 
&Stock  Market Brokers  

 بورصة فلسطين و ركا  األورا  المالية  10 166 23 4,599.2 3,725.1 369.7 74.2 430.2

Insurance Corporations 1,358.6 0.0 527.9 17,933.0 19,819.5 73 977 9  ركا  التأمين  
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 131 المالية والتأمين     

 2012-2010أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة المالية والتأمين، 
Selected Ratios for Finance and Insurance Activities, 2010-2012 

 

Indicators 
Year  ةالسن 

 المؤشرات
2102 2100 2101 

Annual Compensation per Paid 
Employees (USD) 

 بالؤو رمتوسط نصيب المام  من التمويضا   21,201.4 21,921.0 22,413.9

Output per Person Employees (USD) 72,438.0 62,362.3 61,004.5  بالؤو رمتوسط إنتاتية المام  من اإلنتال 

Value Added per Employees (USD) 52,654.7 49,116.0 46,444.3  بالؤو رمتوسط نصيب المام  من الميمة المضافة 

Value Added to Output (%) 81.0 78.8 76.1  نسبة الميمة المضافة إلى اإلنتال)%( 

Compensation of Employees to 
Value Added (%) 

 )%(نسبة التمويضا  إلى الميمة المضافة  45.6 44.6 38.2

Annual Depreciation to Output (%) 4.3 5.6 596  نسبة ا هتال  السنوي إلى اإلنتال)%( 
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 وضع االستثمار الدولي
 

مليون  667 بلغ حوالي( الخصوم األجنبية –األصول الخارجية ) 3103صافي وضع االستثمار الدولي لفلسطين عام 
مما يعني أن االقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج فلسطين بقيمة تفوق تلك المستثمرة  دوالر أمريكي،

في فلسطين من الخارج، حيث ساهمت اإليداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد 
من إجمالي قيمة % 5016في األصول الخارجية وبما نسبته األجنبي الموجود في اإلقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية 

 األصول الخارجية
 

 :الخارجيةاألصول 
مليون دوالر أمريكي، شكل  5,262بلغ إجمالي أرصدة األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 

، واالستثمارات األخرى %19.6واستثمارات الحافظة في الخارج  ،%4.4االستثمار األجنبي المباشر في الخارج منها 
وعلى مستوى القطاع، شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع %1  12.6، واألصول االحتياطية %63.4في الخارج 

 1منها% 71.3البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي األصول الخارجية بنسبة 
 

 :الخصوم األجنبية
مليون  4,595حوالي ( أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين)خصوم األجنبية على فلسطين بلغ إجمالي أرصدة ال

منها، واستثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين % 6115دوالر أمريكي شكل االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 
 %2.161، واالستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 0.11%

 
 :الدين الخارجي

مليون دوالر أمريكي، شكل الدين على قطاع الحكومة  1,601بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين حوالي 
الشركات غير المالية )، والدين على القطاعات االخرى %3111منها، والدين على قطاع البنوك % 5516العامة 

، واالقتراض بين الشركات التابعه والمنتسبة %311ة الفلسطيني( وشركات التأمين والمؤسسات االهلية واألسر المعيشية
0101% 
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 إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية
2102في فلسطين، نهاية عام    

Gross External Debt position in Palestine, at the end of 2012 
 

 
 
 

                              Value in Million USD     القيمة بالمليون دوالر أمريكي                           

 القطاع  االقتصادي
 الرصيد نهاية عام

2102 
Stock at the end 

of 2012 

Economic Sector 

 General Government 0,190 الحكومة العامة

قصير األجل    58 Short-term 

طويل األجل    1,210 Long-term 

 Monetary Authorities 1 السلطات النقدية

قصير األجل    2 Short-term 

طويل األجل    2 Long-term 

 Banks 444 البنوك

قصير األجل    444 Short-term 

طويل األجل    2 Long-term 

 Other Sectors 44 القطاعات األخرى

قصير األجل    7 Short-term 

طويل األجل    43 Long-term 

االقتراض ما بين الشركات التابعة )االستثمار المباشر 
(والمنتسبة  

01 
Direct investment: lending between 
affliated companies 

 Debt liabilities to affiliated enterprises 2 خصوم الدين لمؤسسات منتسبة

مباشرينخصوم الدين لمستثمرين   15 Debt liabilities to direct investors 

إجمالي رصيد الدين الخارجي   0,110 Gross External Debt Position 
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 2012رصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في فلسطين، في نهاية عام 
International Investment Position (IIP) Stock by Economic Sectors For Palestine, at End of 2012 

   Value in Million USD                                                                                                                              القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                     

 األرصدة حسب نوع االستثمار

 Economic Sector القطاع االقتصادي

Investments Stocks by Type of 
Investment 
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 Others Sectors القطاعات األخرى 

 المجموع
Total 

قطاع الشركات غير المالية وشركات التأمين وقطاع 
 المؤسسات األهلية

Non-Financial companies, Insurance 
companies and NGO's Sector 

قطاع األسر 
 المعيشية

Households 
Sector 

-09191 917 (*صافي)االستثمار الدولي وضع   2,304 -691 -767 667 
International Investment Position 
(net)* 

  Total External Assets 5,262 011 411 3,750 0 917 مجموع األصول الخارجية

 Foreign Direct Investment Abroad 232 99 113 20 2 0 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 Portfolio Investments Abroad 1,030 2 303 650 2 75 استثمارات الحافظة في الخارج

 Other Investments Abroad 3,336 5 72 3,080 1 175 :االستثمارات األخرى في الخارج

 **Of which: currency and deposits      3,234 8 13 3,035 2 175 **عملة وودائع: منها      

 Reserve Assets  664 2 2 2 2 334 االحتياطيةاألصول 

  Total Foreign Liabilities 4,595 104 0,009 0441 09190 0 مجموع الخصوم األجنبية

 Foreign Direct Investment in Palestine 2,336 873 711 752 2 0 االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 676 2 425 251 2 0 استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين 
Foreign Portfolio Investments in 
Palestine 

االستثمارات األخرى األجنبية في  
 :فلسطين

0 192,7 443 43 2 1,583 Foreign Other Investments in Palestine 

 Of which: Loans from abroad      1,140 2 44 2 192,7 0 قروض من الخارج: منها     

 ***Of which: currency and deposits     443 0 0 444 2 0 ***عملة وودائع: منها     

 1البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح -
 1تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية (:صافي)وضع االستثمار الدولي  *

 1اإليداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني: ودائعو عملة  **
 1ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية: ودائعو عملة  ***

 

 The Data in the Table Above are Closed to the Nearest Integer. 
* International Investment Position (net): Equals Total External Assets Minus total Foreign 

Liabilities. 
** Currency and deposits: Including Residents Deposits in Banks Abroad, In addition to Foreign 

Currency Cash in Palestinian Economy. 
*** Currency And deposits: Include the Deposits of Non-residents Deposited in Local Banks. 
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932 
 

 الفصل الثاني
 

 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون
 

تجمعًا  138باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  8291تمثلت نكبة فلسطين في عام 
حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل . من السكان الفلسطينيين %11سكانياً، وطرد وتشريد حوالي 

من أرض فلسطين قبل النكبة، وأما السكان الفلسطينيون الذين % 81والذي يعادل  8291من فلسطين في العام 
يليين، بما بقوا في أرضهم ووطنهم فأصبحوا تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبروا مواطنين إسرائ

 . يترتب عليه من محاوالت لطمس الهوية والثقافة الفلسطينية
 

 8291القاطنين في حدود األراضي التي احتلت عام  إحصائيًا، جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين
تضمنها النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزٌء من مواطني دولة إسرائيل، وعليه فإن جميع 

 .صدارات والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان الفلسطينييناإل
 

قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جاهدًا بجمع وتبويب ونشر اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين في 
عن الفلسطينيين في إسرائيل بشكل  إسرائيل رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثلة بشح البيانات المتوفرة

 . مستقل إضافة إلى تعقيدات جمع بيانات إحصائية حولهم
 

ومع ذلك، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصًا إحصائيًا عامًا لواقع الفلسطينيين في إسرائيل، حيث 
والتعليمية  يعرض هذا الفصل بعض اإلحصائيات حول فلسطينيي إسرائيل وتشمل الخصائص الديمغرافية

والقوى العاملة، علمًا بأن المؤشرات اإلحصائية حول الفلسطينيين في إسرائيل مستمدة من واقع إسرائيل 
والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من المؤشرات الواردة بالدرجة األولى مع السكان في 

يالحظ في بيانات هذا الفصل إختالفًا مع ما ورد في و .  إسرائيل وليس الفلسطينيين في أماكن تواجدهم األخرى
وبيانات .  العدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك باألساس إلى التعديالت والتنقيحات كما ورد من المصادر

وتم  7691والعرب الذين يقيمون داخل حدود األراضي التي احتلت عام  شمل الفلسطينيونيهذا الفصل ال 
ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي تم ضمه 

 .  ، ومرتفعات الجوالن السورية7691عنوة بعيد احتالل الضفة الغربية عام 
 

ئرة استمدت بيانات هذا الفصل بشكل أساسي من اإلحصائيات المشتقة من السجالت اإلدارية ومن إصدار دا
ومن إصدار معهد القدس  9189لعام  33العدد ( المجموعة اإلحصائية)اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية، 

الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية من خالل بنك  - للدراسات اإلسرائيلية، وجمعية الجليل
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ، وكذلك من تقديرات"ركاز"المعلومات لألقلية الفلسطينية في إسرائيل 

 . وتطبيق فرضيات إحصائية معينة

2 



PCBS : 0491الفلســطينيون في االراضي المحتلة عام                                              3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

991 

 

  



PCBS : 0491الفلســطينيون في االراضي المحتلة عام                                          3102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

998 
 

 
 السكان

 

 8.3حوالي  9189في نهاية عام  8291في األراضي الفلسطينية المحتلة عام بلغ عدد السكان الفلسطينيين 
وذلك في الوقت الذي كان عددهم بعد أحداث النكبة عام  ( باستثناء سّكان القدس والجوالن المحتّلين)فرد مليون 
 .فردألف  811حوالي  8291

 
نالحظ أنه  8291في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ومن خالل التركيب العمري للسكان الفلسطينيين 

ن كان بدرجة أقل من الفلسطينيين في  حيث بلغت نسبة األفراد دون الخامسة  فلسطينمجتمع فتي أيضًا وا 
في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد  35.4%ولإلناث % 36.3للذكور  2012عشرة من العمر نهاية عام 

 .4.6 %ولإلناث % 3.8سنة فأكثر للذكور  31الذين أعمارهم 
 

أفراد لعام  0.59 حوالي 8291األراضي الفلسطينية المحتلة عام بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية في 
9189. 

 
 2182نهاية عام  ،حسب الديانة 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطينيعدد 

Number of Palestinians in In the Palestinian Territories Occupied in 1948 by 
Religion, End Year 2012 

 

 

 
مولود لكل امرأة في  3.19 8291األراضي الفلسطينية المحتلة عام في بلغ معدل الخصوبة الكلي للفلسطينيين 

 81.8 و 83.2 ، وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة للذكور9189وذلك للعام ( سنة 92-81)سن اإلنجاب 
من السكان أما معدل وفيات  8111لكل مولود  99.1 حوالي  9189وبلغ معدل المواليد الخام للعام .  لإلناث

 8 بلغت 9189لكل ألف من المواليد أحياء علمًا أن نسبة الجنس للعام  3.3الرضع لنفس العام فقد بلغ 
  .ذكر لكل مائة أنثى.102

المسلمون  
Muslims 
83.0% 

العرب المسيحيين  
Arab 

Christians 
8.7% 

 Druzeالدروز  
8.3% 

1.2 
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 لسنوات مختارة، نهاية العام  8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطيني عدد

Number of Palestinians In the Palestinian Territories Occupied in 1948 for 
Selected Years, End Year 

 

Year 
 عدد السكان

Population Number 
 السنة

1948 154,900 1948 
1961 180,100 1961 
1967 324,100 1967 
1972 388,800 1972 
1983 565,200 1983 
1985 619,000 1985 
1990 728,700 1990 
1995 821,200 1995 
1996 848,700 1996 
1997 875,600 1997 
1998 905,200 1998 
1999 935,600 1999 
2000 969,300 2000 
2001 971,170 2001 
2002 1,001,500 2002 
2003 1,031,000 2003 
4002 1,061,000 4002 
2005 1,090,900 2005 
2006 1,118,000 2006 
2007 1,146,000 2007 
4002 1,172,000 4002 
4002 1,223,300 4002 
2010 1,252,000 2010 
2011 1,280,900 2011 
2012 1,308,900 2012 

Note: The population in this table not 
equal to the population in other tables 
because of  the source. 

ال يتساااااوى عاااادد السااااكان فااااي هااااذا الجاااادول مااااع  :مالحظةةةةة
 .الجداول األخرى الختالف المصدر

 
 2182نهاية عام  ،حسب الديانة 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطينيعدد 

Number of Palestinians in In the Palestinian Territories Occupied in 1948 by 
Religion, End Year 2012 

 

 عدد السكان الديانة
Population Number 

Religion 

 Total 1,308,900 المجموع

 Muslims 1,085,900 المسلمون

 Arab Christians 113,700 العرب المسيحيين

 Druze 109,300 الدروز
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 حسب فئات العمر والجنس،  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي للفلسطينيين 
 (2012نهاية عام )

Percentage Distribution of Palestinians In the Palestinian Territories Occupied 
in 1948 by Age Groups and Sex, (End Year 2012) 

 

Age Groups 

Sex الجنس 
 إناث فئات العمر

Females 

 ذكور
Males 

0-4 11.7 12.0 4-0 
5-14 23.7 24.3 14-5 
15-19 10.3 10.7 19-15 
20-24 8.8 9.0 24-20 
25-29 7.2 7.1 29-25 
30-34 6.8 6.7 34-30 
35-44 12.6 12.6 44-35 
45-54 9.2 9.1 54-45 
55-64 5.1 4.7 64-55 
65-74 2.9 2.6 74-65 
75+ 1.7 1.2 +75 

Total 100 100 لمجموعا  

 
 

 2012، نهاية عام 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام للفلسطينيين  مؤشرات ديموغرافية
Demographic Indicators for Palestinians In the Palestinian Territories Occupied 

in 1948, End Year 2012 
 

Indicators 
 القيمة

Value  
 المؤشرات

Sex Ratio  102.7 نسبة الجنس 
Average Household Size 5.04  متوسط حجم األسرة 
Total Fertility Rate  3.54  معدل الخصوبة الكلي 
Life Expectancy at Birth  توقع البقاء على قيد الحياة 
Males 76.9 ذكور 
Females 80.7 إناث 
Median Age  العمر الوسيط 
Males 21.2 ذكور 
Females 22.0 إناث 
Crude Birth Rate (per 1,000 persons) 24.8  ( لكل ألف من السكان)معدل المواليد الخام 
Crude Death Rate (per 1,000 persons)  2.8  ( لكل ألف من السكان)معدل الوفيات الخام 
Infant Mortality Rate (per 1,000 persons) 6.6 معدل وفيات الرضع لكل ألف من المواليد األحياء) 
Population Annual Growth Rate  2.7  للسكان معدل النمو السنوي 
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 المساكن وظروف السكن
األساار الفلسااطينية ، فااي حااين بلغاات نساابة 9189عااام % 21.9المالكااة لسااكنها بلغاات  نساابة األساار الفلسااطينية

  .%1.8المستأجرة 
 

التاااي تعااايس فاااي مسااااكن ذات كثافاااة  8291المحتلاااة عاااام فاااي األراضاااي الفلساااطينية شاااكلت األسااار الفلساااطينية 
    .9189وذلك لعام % 2.1 سكنية تتراوح ما بين فردين أو أكثر

 
 2172والمنطقة،  نوع المسكنالتوزيع النسبي لألسر حسب 

Percentage Distribution of Households by Type of Housing Unit and       
Region, 2082 

 

 المجموع نوع المسكن
Total 

                     Region المنطقة

Type of Housing Unit جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 House, Villa 70.8 58.1 81.8 7676 68.8 دار

 Apartment 7.9 41.9 18.2 7.76 27.8 شّقة

 21.4 070 070 076 3.4  ، بّراكية، خيمةغرفة مستقّلة
Independent Room, 
Tin Shack 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 2172والمنطقة،  حيازة المسكنالتوزيع النسبي لألسر حسب 

Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit and    
Region, 2082 

 

 حيازة المسكن 
 المجموع

Total 

                                                          Region المنطقة
Tenure of Housing 

Unit  جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 Owned 92.6 91.1 94.4 88.5 90.4 ملك 

 Rented 2.4 5.9 4.5 5.7 5.1 مستأجر

  Without payment 5.0 3.0 1.1 872 4.5 بدون مقابل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 
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 2172والمنطقة، ( 2م)التوزيع النسبي لألسر حسب مساحة مسّطح المسكن 
Percentage Distribution of Households by Area of Housing Unit (m

2
) and 

Region, 2082 
 

 المجموع (2م)مساحة مسّطح المسكن 
Total 

                                                Regionالمنطقة 
Area of Housing Unit 

(m
2
 جنوب وسط حيفا شمال (

North Haifa Center South 

  Less than 80 16.9 8.9 3.9 3.8 6.4 20أقل من 

20 - 119 23.2 16.4 16.1 48.3 38.1 80-119 

.40 - 159 32.5 36.6 24.7 28.9 26.3 120-159 

.70 - 199 20.6 26.2 22.6 4.6 8.8 160-199 

400+ 17.4 17.0 32.8 9.3 9.9 200+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 2172التوزيع النسبي لألسر حسب كثافة السكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households by Housing Density and Region, 2082 

 

 المجموع كثافة السكن 
Total 

                                          Regionالمنطقة 

Housing Density  جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

  Less than 1 36.7 40.0 54.1 44.7 44.3 .أقل من 

.700 – .722 46.2 44.8 38.6 56.4 48.6 1.00 – 1.99 

4700+   9.5 10.5 7.3 3.6 14.7 2.00+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  Average Housing Density 1.18 1.05 0.95 1.18 1.13 متوّسط كثافة السكن

 
 2172حسب حيازة المسكن،  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي لألسر 

Percentage Distribution of Households In the Palestinian Territories Occupied 
in 1948 by Tenure of Housing Unit, 2012 

 

 
  

 
 
 

90.4 

5.1 4.5 

0 

50 

100 

  Without paymentبدون مقابل  Rentedمستأجر   Ownedملك   
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 حسب مؤّشرات مختارة لتوّفر بعض الخدمات في منطقة السكن والمنطقة نسبة األسر
Percentage of Households By Selected Indicators for the Availability of Some 

Services in the locality and the Region 
 

 المجموع مؤّشرات مختارة
                                                    Regionالمنطقة

Selected Indicators شمال 
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South Total 

 Playgrounds 48.4 73.7 43.9 30.8 42.0 مالعب عاّمة معّدة لألطفال

 Public Parks 49.1 73.4 48.1 23.9 38.9 حدائق أو منتزه عام

 Swimming Pool 1.0 68.1 41.7 38.5 38.3 بركة سباحة

 Public Library 48.4 72.5 54.1 59.4 59.1 مكتبة عامة

 Clubs or Sport Centres 50.3 74.1 52.1 66.7 63.3 مراكز رياضيةنواد أو 

 Community Centre 74.2 73.7 66.0 77.0 74.4 مركز جماهيري

 56.4 71.3 47.1 51.3 54.5 شوارع منتظمة للسير
Organized Roads for 
Transportation 

 Traffic Lights and Signs 52.5 59.8 44.5 43.5 47.5 إشارات وتعليمات مرورية

 Car Parking 51.3 38.0 45.0 33.2 38.3 مواقف سيارات

 71.3 64.8 60.6 50.9 57.5 مركز شرطة أو شرطة جماهيرية
Police Station or 
Community Police 
Station 

 43.1 32.3 22.5 17.5 24.2 دوريات منّظمة من األهالي
Organized Tours By 
Residentd 

 Public Cafe 54.2 73.5 53.1 70.0 65.7 مقهى عام

 76.4 86.4 64.2 75.2 75.4 محالت لتدخين األرغيلة
Special Places for 
Nargila Smoking 
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 معايير المعيشة
 

 2172، للواقع االقتصادي لألسرة والمنطقة االسرةالتوزيع النسبي لألسر حسب تقييم 
Percentage Distribution of Households by Economic Status of the Household 

and Region, 2012 
 

تقييم االسرة للواقع 
 االقتصادي لألسرة

 المجموع
Total 

 Region                                                          The Household المنطقة
Evaluation of its 
Economic Status 

 جنوب وسط حيفا شمال
North Haifa Center South 

 Excellent 3.9 8.2 7.5 7.4 7.0 ممتاز

 Good 23.2 38.5 31.6 27.2 29.1 جّيد

 moderate 62.9 49.4 51.3 48.8 51.2 متوّسطة

 Low 10.0 3.6 8.2 11.8 9.7 فقيرة

 Very Low 10. 072 1.5 4.8 2.9 فقيرة جدًّا 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 
 2172، التوزيع النسبي لألسر حسب القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية االحتياجات والمنطقة

Percentage Distribution of Households by Expenditure Ability of the Household 
to Cover its Needs and Region, 2012 

 

القدرة اإلنفاقية لألسرة 
 لتغطية االحتياجات

 المجموع

Total 

 Region                                                              Expenditure Ability of the المنطقة
household to Cover her 

Needs 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

دخلنا أعلى بكثير من 
 حاجياتنا لتغطية النفقات

2.7 3.7 .70 2.2 1.8 
Our Income is much More 
Higher Than Our Needs for 
Covering the Expenditures  

دخلنا أعلى بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

 النفقات
9.5 8.6 6.6 8.6 17.6 

Our Income is a Little Higher 
Than Our Needs for 
Covering the Expenditures 

دخلنا يوازي حاجياتنا 
 النفقاتلتغطية 

27.5 26.3 24.0 42.5 19.5 
Our Income is Equal to our 
Needs for Covering the 
Expenditures 

دخلنا أقل بعض الشيء من 
 حاجياتنا لتغطية النفقات

38.0 39.6 40.3 33.9 33.6 
Our Income is a little bit 
lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures  

أقل بكثير من دخلنا 
 حاجياتنا لتغطية النفقات

22.2 21.8 28.5 12.8 27.6 
Our Income is much more 
Lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 
  

3.2 
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  العنف 
 

 2172 والمنطقة،حسب نوع االعتداء   ألسر التي كانت ضحية العتداءات إجراميةنسبة ا
Percentage of Victimized Households by Type of Offense and Region, 2012 

 

 المجموع نوع االعتداء 

Total 

                                                          Region المنطقة

Type of Offense جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 2.0 4.1 2.9 2.2 2.6 سرقة أّي شيء غير السيارة 
Theft (Excluding 
Vehicle) 

سرقة سيارة أو بعض 
 محتوياتها 

1.9 1.3 0.9 3.9 2.9 Vehicle Theft or Parts 

  Property Damage 1.3 2.3 0.9 2.1 1.8 إتالف أو حرق ممتلكات 

في    محاولة سطو أو سرقة
  البيت

2.3 1.9 2.0 1.9 4.7 
Robbery or Theft 
Attempt of House  

محاولة سطو أو سرقة على 
 مكان آخر يخصك

0.8 1.1 0.2 0.7 0.4 
Robbery or Theft 
Attempt of Other Place  

  Assault by neighbours 3.9 1.9 0.9 2.1 2.1 اعتداء من قبل الجيران

تحرس واعتداء الشرطة أو 
 الجيس

0.6 0.6 0.7 0.3 0.7 
Assault by the Police or 
the Army  

تهديد أو ابتزاز تلفوني أو 
 عبر وسائل إلكترونية 

1.0 1.3 0.7 0.0 1.4 

Threat & Assault via 
Telephone or Other 
Electronic 
Communication means  

 Other Crimes 1.0 070 0.0 0.2 0.3 جرائم أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3.2 
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 2172 والمنطقة، (آخر اعتداء)منّفذ االعتداء حسب   لألسر التي كانت ضحية العتداءات إجراميةالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Victimized Households by Perpetrator (Last 

Offense) and Region, 2012 
 

 منّفذ االعتداء 
 المجموع

Total 
                                                          Region المنطقة

Perpetrator  جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 3.6 4.0 070 6.8 4.9 أو جهاز أمن  الشرطة
Police or security 
forces 

 Other Jews not Police 0.0 6.7 070 1.5 2.0 يهود من غير الشرطة

 A Relative 38.1 3.4 070 1.3 7.5 أحد األقارب

أحد أبناء التجّمع السكاني 
 29.2 3.3 33.7 31.2 25.9 من غير األقارب

Non-Relative from 
Same Locality 

 Others Known 3.6 13.7 2.9 15.9 11.9 آخرون تّم التعّرف عليهم

 Others Unknown 25.4 55.6 53.4 43.2 43.9 آخرون لم يتّم التعّرف عليهم

 Other 070 13.3 10.1 070 3.7 اخر

 Total 811 811 811 811 811 المجموع
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شهًرا  72لنساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج وتعّرضن ألنواع محّددة من العنف من قبل الزوج خالل ا نسبة
 2172، الماضية حسب بعض الخصائص الخلفية

Percentage of Married or Ever Married Women Who Were Exposed to Different 
Types of Violence from Husband During the Last 12 Months by Background 

Characteristics, 2012 
 

 الخصائص الخلفية 

              Type of violence        العنف نوع

Background 
Characteristics 

العنف النفسي
 P

s
y
c
h
o
lo

g
ic

a
l

 
a
b
u
s
e

العنف الجسدي 
 

P
h
y
s
ic

a
l 

a
b
u
s
e

 

ا
لعنف الجنسي

 
S

e
x
u
a
l 

a
b
u
s
e

 

العنف االجتماعي
 

S
o
c
ia

l 

a
b
u
s
e

 

صادي
العنف االقت

 
E

c
o
n
o
m

ic
 

a
b
u
s
e

 

تعّرضن للعنف 
 E

x
p

o
s

e
d

 to
 

v
io

le
n

c
e

 

 Total 30.4 9.4 6.9 3.4 10.2 28.7 المجموع 

  Region       المنطقة

 North  36.0  10.5  7.6  2.9  12.1  33.0 الشمال 

 Haifa  22.2  7.2  5.8  4.6  6.8  22.0 حيفا

 Center  23.0  5.1  3.9  1.9  5.2  22.5 المركز

 South  26.1  12.2  7.0  5.8  12.9  25.8 الجنوب 

 Type of Locality       نوع التجّمع 

 Less than 10,000  27.3  6.7  7.3  4.1  10.1  24.2 نسمة 10,000أقل من 

حتى  10,000  من
20,000  24.4  8.6  3.1  6.9  9.9  27.0  10,000-20,000 

 and above 20,000  25.2  6.9  5.0  3.1  8.4  25.0  20,000أكبر من 

 Mixed Locality  60.8  18.5  9.2  4.1  20.9  59.1 تجّمع مختلط

 The Family Size       حجم األسرة 

8-3 24.8 7.1 2.2 5.5 5.8 25.5 1-3 

9-3 29.7 10.6 3.0 6.8 10.6 32.2 4-6 

8+ 32.0 15.1 7.5 8.2 11.7 33.2 7+ 
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 التعليم 
 2012/2013في العام الدراسي  8291في األراضي الفلسطينية المحتلة عام تشير بيانات التعليم للفلسطينيين 

مدرسة  63مدرسة ابتدائية  519 مدرسة منها 582إلى أن عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 
مدرسة، أما المدارس  168والمدارس التي يتوفر فيها التعليم اإلعدادي بلغ  ذوي االحتياجات الخاصة،للألطفال 

 . مدرسة  314التي يتوفر فيها التعليم الثانوي فقد بلغ عددها 
 

 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المدارس العربية 
Number of Arab Schools In the Palestinian Territories Occupied in 1948 by 

Stage, Selected Years 
 

 
 

طالبًا وطالبة يدرسون في  519,382  العربية بلغ عدد الطلبة في المدارس  2012/2013وفي العام الدراسي 
طالبًا 250,726 و طفاًل في رياض األطفال  96,162منهم.  رياض األطفال والمدارس والمؤسسات التعليمية

طالبًا وطالبة  91,028 طالبًا وطالبة في المدارس اإلعدادية و 81,466 في مدارس التعليم االبتدائي ووطالبة 
 .في المدارس الثانوية

 
عدد الطلبة لكل شعبة بأن  2012/2013وأما معدل عدد الطلبة لكل شعبة، فتشير المعطيات للعام الدراسي 

 .طالبًا لكل شعبة 26طالبًا، وفي المرحلة الثانوية  28وفي المرحلة اإلعدادية  طالبًا، 26 في المرحلة االبتدائية
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 26,662ذكور و11,021 معلمًا ومعلمة، منهم  37,683 كما بلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها
 .2012/2013إناث وذلك للعام الدراسي 

 
 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691عام في األراضي الفلسطينية المحتلة عدد المدارس العربية 

Number of Arab Schools In the Palestinian Territories Occupied in 1948 by 
Stage, Selected Years 

 

2181/2188 1999/2000 المرحلة  2188/2182  2013/2012 Stage 

 Total (976) (943) (482) (595) المجموع

 Primary Education 582 570 552 401 التعليم االبتدائي 

 Primary Schools 519 509 222 355 مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

46 86 61 63 
Schools for children with 
Special needs  

 Post Primary Education (384) (373) (061) (194)  التعليم ما بعد االبتدائي

 Intermediate Schools 168 161 86. 106 مدارس إعدادية

 Secondary Schools 314 306 420 136 مدارس ثانوية

بعد االبتدائي حسبت  المدرسة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم ما*
مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم االبتدائي وكذلك على أنها 

في السطر الذي يمثل المجموع  ولكن. بعد االبتدائي مدرسة للتعليم ما
حسبت على أنها مدرسة واحدة وللتنويه لهذه المالحظة فقد وضعت 

   .البيانات التي تمثل المجموع  بين األقواس

*An institution in which both Primary and Post Primary 
Education exist was Counted Twice, once as a primary 
institution and once as a post- primary institution.  Where 
as in the “total” line they where counted only once.  In 
order to draw the readers attention to this fact, the data in 
the “total” line were put in brackets. 
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 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691الفلسطينية المحتلة عام في األراضي عدد الطلبة في المدارس العربية 
Number of Students in Arab Schools In the Palestinian Territories Occupied in 

1948 by Stage, Selected Years 
 

 
 

  حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس العربية 
 سنوات مختارة

Students Per Class in Arab Schools In the Palestinian Territories Occupied in 
1948 by Stage, Selected Years 

 

 
  

 Stage 2013/2012 2188/2182 2181/2188 1999/2000 المرحلة

 Total 519,382 512,994 502,629 .. المجموع

 Kindergartens 96,162 95,520 93,827 .. رياض أطفال

 Primary Education 250,726 252,102 248,644 181,640 التعليم االبتدائي  

 Primary Schools 247,237 248,743 245,390 179,446 مدارس ابتدائية

 Special shools 3,489 3,359 3,254 2,194 مدارس التعليم الخاص

 Post Primary Education 172,494 165,372 160,158 100,538  التعليم ما بعد االبتدائي

مدارس إعدادية     53,776 81,761 78,378 81,466 Intermediate Schools 

مدارس ثانوية     46,762 78,397 86,994 91,028     Secondary Schools 

 Stage 2182/2180 2182/2188 2181/2188 1999/2000 المرحلة

 Total 27 27 28 30 المجموع

 Elementary Education 26 26 27 30 التعليم االبتدائي 

 27 28 28 30  التعليم ما بعد االبتدائي
Post Elementary 
Education 

مدارس إعدادية     33 29 28 28   Intermediate Schools 

مدارس ثانوية     28 27 27 26   Secondary Schools 
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 حسب المرحلة والجنس، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المعلمين في المدارس العربية 
 (سنوات مختارة)

Number of Teachers in Arab Schools In the Palestinian Territories Occupied in 
1948 by Stage and Sex, (Selected Years) 

 

والجنس المرحلة  2000/1999 2010/2009 2012/2011 2013/2012 Stage andSex 

 Total 37,683 36,120 32,153 19,978 المجموع

ذكور      8,646 10,277 10,831 11,021      Males 

إناث      11,332 21,876 25,289 26,662      Females 

 Kindergartens education 2,869 2,510        2,385   1,150 رياض األطفال 

ذكور      12 8 0 0      Males 

إناث      1,138  2,377  2,510  2,869      Females 

 Elementery Education 19,602   19,362   17,380   11,001 التعليم االبتدائي 

ذكور      3,850 4,388 4,550 4,548      Males 

إناث      7,151 12,992 14,812 15,054      Females 

 15,210 14,248 12,388 7,827  التعليم ما بعد االبتدائي
Post Elementary 
Education 

ذكور      4,784 5,881 6,281 6,473      Males 

إناث      3,043 6,507 7,967 8,739      Females 

 Intermediate Schools 6,997 6,776 5,791 3,732 مدارس إعدادية 

ذكور      2,156 2,316 2,433 2,407      Males 

إناث      1,576 3,475 4,343 4,590      Females 

 Secondary Schools 8,213 7,472 6,597 4,095 مدارس ثانوية 

ذكور      2,628 3,565 3,848 4,066      Males 

إناث      1,467 3,032 3,624 4,147      Females 
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 العمل واألجور
 
 

فاي األراضاي الفلساطينية المحتلاة عاام تعكس البيانات الواردة أدناه أهم سمات القوى العاملاة للساكان الفلساطينيين 
ألفاًا   338.9 سنة داخل القاوى العاملاة( 39-81)، حيث تشير البيانات إلى أن عدد األفراد الفلسطينيين 8291

مان مجماوع % 33.8 بواقاع(  سانة 39–81) كان الفلساطينيين مان السا %99.9 ، أي ما نسابته9188في عام 
% 1.8، كماااا وبلاااغ معااادل البطالااااة (سااانة 39–81) مااان مجماااوع اإلناااااث % 91.9و( سااانة 39–81) الاااذكور 
 .2010إناث في عام % 8.9ذكور و% 1.1موزعين 

 
علاااى األنشاااطة االقتصاااادية  8291فاااي األراضاااي الفلساااطينية المحتلاااة عاااام يتركاااز توزياااع العااااملين الفلساااطينيين 

، حيااث تركاازت عمااالتهم فااي قطاااع اإلنشاااءات حيااث بلغاات نساابة العاااملين 9188المختلفااة بنسااب متفاوتااة عااام 
صااالح المركبااات والاادراجات حيااث بلغاات نساابة العاااملين % 98.9الااذكور  يليااه قطاااع تجااارة الجملااة والتجزئااة وا 

ثام قطااع الخادمات % 33.1تركزن فاي قطااع التعلايم بنسابة ، أما بالنسبة إلى العامالت فقد %88.9الذكور فيه 
 %.82.8بنسبة   الصحية

 
 
 

حسب أهم سمات القوى العاملة  )سنة 99-71( 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام السكان الفلسطينيون في 
 2011والجنس، 

Palestinian Population In the Palestinian Territories Occupied in 1948 (15-64 
Years) by Labor Force Status and Sex, 2011 

 

Labor Force 
Characteristics 

Percent  نسبة  Thousands آالف 

رذكو  اناث كال الجنسين ذكور اناث أهم سمات القوى العاملة  كال الجنسين 

Femal male Both Sex Femal male Both Sex 

Labor Force 
Characteristics 

اهم سمات القوى       
 العاملة

Labor Force  25.2 63.1 44.4 94.7 242.7 337.4  داخل القوى العاملة 
Outside Labor Force 74.8 36.9 55.6 280.4 141.8 422.2 خارج القوى العاملة 
Total 100 100 100 375.1 384.5 759.6 المجموع 
Employment 92.7 95.0 94.3 87.8 230.5 318.3 العاملون 
Unemployment 7.3 5.0 5.7 6.9 12.2 19.1 المتعطلون 
Total 100 100 100 94.7 242.7 337.4 المجموع 
Source: The Galilee Society -The Arab National Society For Health 
Research & Services (R.A) 2010, through Rikaz Databank for the 
Palestinian Minority in Israel. 

 ،(م.ج)الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية  -جمعية الجليل: المصدر
 خالل ركاز بنك المعلومات لألقلية الفلسطينية   2010

 .8291في األراضي الفلسطينية المحتلة عام في 
 
 
 

 
 
 
 

4.2 
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 سنة 99-71 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام نسبة المشاركون في القوى العاملة الفلسطينية 
 2011حسب فئات العمر والجنس، 

Labor Force Participation Rate for Palestinians In the Palestinian Territories 
Occupied in 1948Aged 15-64 Years by Age groups and Sex, 2011 

 

Age Groups 

 Sex                                                                                 الجنس

 إناث فئات العمر
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Total 25.2 63.1 44.4 المجموع 
15-24 13.6 36.5 25.4 24-15 

25-34 39.9 79.1 59.8 34-25 

35-44 32.8 82.6 57.8 44-35 

45-54 25.8 74.8 50.4 54-45 

55-64 7.6 51.3 29.3 64-55 

Source: The Galilee Society -The Arab National Society  
For Health Research & Services (R.A) 2010, through Rikaz 
Databank for the Palestinian Minority in Israel. 

الجمعياااااة العربياااااة القطرياااااة للبحاااااوث  -جمعياااااة الجليااااال: المصةةةةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات   2010 ،(م.ج)والخادمات الصاحية 

 .لألقلية الفلسطينية في اسرائيل
 

حسب سنة  99-71 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ة لفلسطينينسبة المشاركون في القوى العاملة ا
 2011 س،والجنالحالة التعليمية 

Labor Force Participation Rate for Palestinians In the Palestinian Territories 
Occupied in 1948 15-64 Years by Educational Attainment and Sex, 2011 

 

Educational 
Attainment 

   Sex                                                                     الجنس 

 إناث الحالة التعليمية
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Total 25.2 63.1 44.4 المجموع 
Never Studied  3.4 27.0 8.6  لم يتعلم 
No Certificate 9.7 41.5 23.2 بدون شهادة 
Elementary or 
Preparatory  

 ابتدائي أو إعدادي 31.2 51.1 8.2
Secondary 21.9 76.0 54.1  ثانوي 
Matriculation (Bagrut- 
High School Diploma) 

 (بجروت)دبلوم مدرسي  41.7 61.0 25.5
Post-Secondary 
Certificate (not 
Academic)  

( مهني)دبلوم متوسط  74.3 86.1 59.3  

Other Post- Secondary 
Certificate 

 شهادات أخرى  ما بعد الثانوي 69.2 91.8 46.5
Bachelor 81.3 84.3 82.6 بكالوريوس 
Master  86.0 92.4 89.4  ماجستير 
Ph.D 100.0 95.1 96.4 دكتوراه 
Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 2010, 
through Rikaz Databank for the Palestinian Minority 
in Israel. 

الجمعياااة العربيااااة القطرياااة للبحاااوث والخااادمات الصااااحية  -جمعياااة الجليااال: المصةةةدر
 .اسرائيلخالل ركاز بنك المعلومات لألقلية الفلسطينية في   2010 ،(م.ج)
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سنة حسب فئات العمر  99-71 7691عام في األراضي الفلسطينية المحتلة نسبة العاملون من إجمالي الفلسطينيين 
 2011والجنس والحالة الزواجية، 

Employment Population Ratio of Palestinians In the Palestinian Territories 
Occupied in 1948 15-64 Years by Age Groups, Sex and Marital Status, 2011 

 

 المجموع فئات العمر والجنس
Total 

 Marital Status الزواجيةالحالة 

Age Groups 
and Sex 

 لم يتزوج
Never 

Married 

 متزوج
Married  

 مطلق
Divorced  

 أرمل
Widowed 

 Males Total 31.3 71.3 73.6 42.2 60.0 ذكور المجموع

  Females 11.9 29.4 27.7 16.8 23.4 إناث 

 Males 15-24 -  100.0 74.6 33.2 34.3 ذكور 8-42.

  Females -  - 15.7 11.0 13.9 إناث 

 Males 25-34 79.2 -  80.4 69.6 75.8 ذكور 48-72

  Females 55.2 - 35.8 43.3 33.0 إناث 

 Males 35-44 36.8 - 80.3 48.9 78.3 ذكور 78-22

  Females 20.0 47.3 31.3 29.8 25.2 إناث 

 Males 45-54 87.5 34.0 72.1 45.5 71.9 ذكور 28-82

  Females 28.9 18.7 24.0 25.4 13.4 إناث 

 Males 55-64 60.9 - 47.9 -  14.8 ذكور 88-72

  Females 8.6 1.0 8.6 15.6 2.4 إناث 

الجمعياااة العربياااة القطرياااة للبحاااوث والخااادمات  -جمعياااة الجليااال: المصةةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات لألقلياة الفلساطينية   2010 ،(م.ج)الصاحية 

 .اسرائيلفي 

Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 2010, 
through Rikaz Databank for the Palestinian Minority in 
Israel. 
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سنة حسب فئات العمر والجنس  99-71 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام معدل البطالة للفلسطينيين 
 2011والحالة الزواجية، 

Unemployment Rate for Palestinians in In the Palestinian Territories Occupied 
in 1948 15-64 Years by Age Groups, Sex and Marital Status, 2011 

 

 المجموع فئات العمر والجنس
Total 

 Marital Status الحالة الزواجية

Age Groups 

and Sex 
 لم يتزوج
Never 

Married 

 متزوج
Married  

 مطلق
Divorced  

 أرمل
Widowed 

 Males Total 11.3 1.9 5.1 5.1 5.0 ذكور المجموع

  Females 11.2 4.8 3.5 16.8 7.4 إناث 

 Males 15-24 - - 2.7 6.4 6.2 ذكور 8-42.

  Females - - 8.3 15.7 89.2 إناث 

 Males 25-34 0.0 - 5.6 2.1 9.2 ذكور 48-72

  Females 100.0 - 4.3 14.1 6.6 إناث 

 Males 35-44 - 17.7 4.7 14.8 5.2 ذكور 78-22

  Females 5.1 0.0 2.4 23.1 9.1 إناث 

 Males 45-54 - 0.0 4.1 0.0 9.1 ذكور 28-82

  Females 10.5 20.8 2.6 28.3 6.2 إناث 

 Males 55-64 13.9 - 7.7 - 6.1 ذكور 88-72

  Females 0.0 0.0 2.5 0.0 2.1 إناث 

الجمعياااة العربياااة القطرياااة للبحاااوث والخااادمات  -جمعياااة الجليااال: المصةةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات لألقلياة الفلساطينية   2010 ،(م.ج)الصاحية 

 .ي اسرائيلف

Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 2010, 
through Rikaz Databank for the Palestinian Minority in 
Israel. 
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سنة حسب المهنة  99-71 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين 
 2177والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons In the Palestinian 
Territories Occupied in 1948 15-64 Years by Occupation, Sex and                   

Age Groups, 2188 
 

 المجموع المهنة والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Occupation and Sex 
.8-42 48-72 78-22 28-82 88-72 

 Males 11.5 10.1 9.7 8.3 1.5 8.0 ذكور مهن أكاديمية
Academic 
Occupation 

  Females 16.9 9.4 12.0 20.1 7.0 14.0 إناث

الفنيون 
 والمتخصصون 

 Males Professionals and 5.9 5.7 6.2 5.7 2.2 5.2 ذكور
Technicians 

 Females 16.4 29.9 31.7 31.3 18.2 28.7 إناث 

المشرعون وموظفو 
 اإلدارة العليا

 Males 2.4 4.0 1.9 1.9 0.4 2.0 ذكور
Legislators and 
Managers 

  Females 4.6 3.4 1.3 1.1  1.4 إناث

 Males Clerks 6.5 2.9 2.5 5.3 3.2 3.8 ذكور الكتبة

  Females 9.6 18.5 15.0 18.9 20.6 17.7 إناث

والباعة في العمال 
 األسواق

 Males Service and Sales 12.6 16.4 14.5 13.9 17.9 15.2 ذكور
Workers 25.8 23.7 23.5 17.8 32.2 22.9 إناث Females 

 Males Agricultural workers 4.7 1.5 2.0 2.0 1.6 2.0 ذكور العمال في الزراعة

  Females 2.0 3.2 0.3 0.3 8.5 0.2 إناث 

العاملون في الحرف 
 وما إليها من المهن 

 Males Craft and related 46.9 49.7 52.3 51.2 45.7 49.9 ذكور
trades workers 2.6 1.7  3.3 إناث   Females 

 Males 8.2 8.8 9.7 9.3 24.1 12.0 ذكور المهن األولية 
Elementary 
Occupations  

  Females 22.2 11.1 12.5 7.9 10.5 10.5 إناث 

  Males Not Stated 1.3 0.9 1.2 2.4 3.4 1.9 ذكور غير مبين

  Females 2.5 0.8 1.1 0.9 3.0 1.3 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع

  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 

الجمعياااة العربياااة القطرياااة للبحاااوث والخااادمات  -جمعياااة الجليااال: المصةةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات لألقلياة الفلساطينية   2010 ،(م.ج)الصاحية 

 .8291في األراضي الفلسطينية المحتلة عام في 

Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 2010, 
through Rikaz Databank for the Palestinian Minority in 
Israel. 
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حسب النشاط ( سنة 99-71) 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين 
 2011االقتصادي والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons In the Palestinian 
Territories Occupied in 1948  15-64 Years by Economic Activity, Sex and Age 

Groups, 2011 

 المجموع النشاط االقتصادي والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Economic Activity and Sex 
.8-42 48-72 78-22 28-82 88-72 

 Males Agriculture 5.4 1.9 2.3 2.7 3.0 2.7 ذكور الزراعة

  Females 7.4 1.8 1.9 2.4 1.7 2.2 إناث 

التعدين والمحاجر 
 والصناعة التحويلية

 / Males Total Industry 18.3 13.9 15.9 17.8 18.4 16.7 ذكور
Manufacturing 2.0 5.8 3.8 4.0 15.4 6.0 إناث Females 

 Males Electricity, gas and 0.4 - 0.1 0.6 - 0.2 ذكور إمدادات المياه والكهرباء
water supply إناث - - - - - - Females 

 Males Construction 20.5 22.2 30.3 27.3 29.4 27.2 ذكور اإلنشاءات

  Females - 1.2 0.2 0.3 1.6 0.6 إناث 

تجارة الجملة والتجزئة 
واصالح المركبات 

 والدراجات

 Males Wholesale and 16.1 17.8 14.6 16.8 21.6 17.2 ذكور
retail trade, repairs 10.7 9.3 7.5 11.4 24.7 12.1 إناث Females 

 Males Hotels and 2.2 2.4 4.0 4.7 9.5 4.8 ذكور الفنادق والمطاعم
Restaurants  5.3 3.0 2.9 0.4 5.4 2.5 إناث Females 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

 Males Transport and 6.9 10.6 8.6 6.8 4.3 7.5 ذكور
communication 2.0 1.4 4.1 5.4 3.1 إناث - Females 

 Males Financial 1.0 0.9 0.6 2.0 0.4 1.1 ذكور الوساطة المالية
intermediation  4.4 1.9 1.4 2.1 1.2 1.8 إناث Females 

األنشطة العقارية 
 والتجارية

 Males Real estate and 2.7 8.1 5.3 6.0 4.4 5.7 ذكور
business activities 6.4 6.3 6.8 6.6 6.4 إناث - Females 

 ذكور اإلدارة العامة
3.7 1.3 3.0 4.4 5.0 7.2 

Males 
Public 
Administration 

  Females 9.8 2.3 3.7 3.4 0.3 3.0 إناث 

 Males Education 8.6 7.7 5.2 4.7 0.9 4.9 ذكور التعليم

  Females 39.2 37.1 40.1 38.2 22.3 36.0 إناث 

 Males Health services 5.0 5.2 4.4 4.3 1.4 4.0 ذكور خدمات صحية

  Females 13.7 21.3 22.3 19.6 11.0 19.1 إناث 

 Males Public services 3.4 3.3 2.6 1.5 2.4 2.4 ذكور خدمات عامة

  Females 0.6 3.3 3.6 5.2 1.7 3.8 إناث 

 Males Household - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 ذكور خدمات منزلية
services  6.9 3.8 4.0 0.7 0.5 2.2 إناث Females  

منظمات عامة وخدمات 
 األسرة

 Males Public 1.3 - 0.3 - - 0.2 ذكور
Organization and 
Guffe Huz إناث 

- - - - - - 
Females 

 Males Not Stated 1.0 0.8 1.3 1.7 3.0 1.6 ذكور غير مبين

  Females - 0.8 0.9 1.4 2.2 1.2 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع

  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 

الجمعيااااة العربياااة القطريااااة للبحاااوث والخاااادمات الصااااحية  -جمعيااااة الجليااال: المصةةةدر
 .اسرائيلبنك المعلومات لألقلية الفلسطينية في  خالل ركاز  2009 ،(م.ج)

Source: The Galilee Society -The Arab National Society For 
Health Research & Services (R.A) 2009, through Rikaz 
Databank for the Palestinian Minority in Israel. 
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سنة حسب عدد شهور  99-71 7691الفلسطينية المحتلة عام في األراضي التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين 
 2177العمل في السنة والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons In the Palestinian 
Territories Occupied in 1948 15-64 Years by Number of Working Months in the 

Year, Sex and Age Groups, 2188 
 

 المجموع عدد شهور العمل والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Number of Working 
Months and Sex .8-42 48-72 78-22 28-82 88-72 

 Males 1-3 1.1 0.6 0.7 1.3 5.7 1.8 ذكور 7-.

  Females - 3.4 1.4 0.7 8.8 2.6 إناث 

 Males 4-6 0.6 0.2 1.7 1.6 3.8 1.7 ذكور 2-7

  Females - 0.7 2.1 1.5 11.2 3.1 إناث 

 Males 7-9 2.6 2.3 1.8 2.0 2.2 2.1 ذكور 6-2

  Females 0.0 1.8 1.6 2.6 4.5 2.4 إناث 

 Males 10-11 0.9 1.7 0.5 1.6 1.8 1.3 ذكور ..-0.

  Females 3.4 1.0 2.0 1.6 4.2 2.1 إناث 

 Males 12 94.7 94.4 94.0 91.4 82.1 91.1 ذكور 4.

  Females 95.3 92.8 92.3 92.5 70.0 88.9 إناث 

  Males Not Stated 0.1 0.8 1.3 2.1 4.4 2.0 ذكور غير مبين

  Females 1.3 0.3 0.6 1.1 1.3 0.9 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع

  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 

الجمعيااااة العربيااااة القطريااااة للبحااااوث والخاااادمات  -جمعيااااة الجلياااال: المصةةةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات لألقلياة الفلساطينية فاي  9181 ،(م.ج)الصاحية 
 .اسرائيل

Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 
40.0, through Rikaz Databank for the Palestinian 
Minority in Israel. 
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        عدد العاملين      حسب  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام الفلسطينية في لألسر  التوزيع النسبي
 2010 في األسرة،

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Palestinian Territories 
Occupied in 1948by  Number of Employed Persons in Household, 2010 

 

Number of Employed Persons 
 نسبة األسر

Percentage of 
Households 

 عدد العاملين

0 25.8 0 

1 41.2 . 

2 25.1 4 

3 5.5 7 

4 1.9 2 

5+ 0.5 8+ 

Total 100 المجموع 
Source: The Galilee Society -The Arab National 
Society For Health Research & Services (R.A) 40.., 
through Rikaz Databank for the Palestinian Minority in 
Israel. 

الجمعيااة العربيااة القطريااة للبحااوث والخاادمات  -جمعيااة الجلياال: المصةةدر
خاالل ركااز بناك المعلوماات لألقلياة الفلساطينية  9181 ،(م.ج)الصاحية 

 .اسرائيلفي 
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 الثالثالفصل 
 

الشتات ن فيفلسطينيوال  
 

الشــ ب الفلســطينيث حيــث وااــل وــن الدلــ  والتشــ   وــا   يوكــن  فــي تــا ي  شــكلت نك ــس فلســطين وحطــس ســو ا 
 الو انـــا الـــو  ول ى ـــ    ـــا ك فلســـطين كافـــس ىصـــنا   وئه لاـــفـــي وااـــل الفلســـطينيون ث فوصـــفل والت  يـــ   نـــل

والويالتث فون اهس ط  وا ون وطنه  وى ضه ث وتا  وا ون ىوالكه  و يوته ث ووـن اهـس ثانيـس لاـاوا الـو  لـ ان 
و  قـو ث حيـث  او  الفلسـطينيون وونـو  ـ واه  وـن وطـنه  شـ و ال  ـان حالـس الطـ   واللاـو   حـوليس  لهـ  فيهـا ل

 ـو   ودفـ    لـو و ك ـس التح يـ  و     نهوه وؤقتس ولـن تا ـو ىكثـ  وـن  ـ   ىشـه  ىو حتـو  ـ   ىسـا ي  وي ـو و 
وـ  فلسـطين إنتدـا ال  قلـو ه واوال كافيـالث ودلـت إهت ا د و  إقاوته  في هوا ال ل  ىو واكيونحو ا  ت ا ث ولهوا ل  

ا و وزيــ ال يســ تشــ  ال االســنس تلــو ا  ـ   حتــو ى  ك الاويــ   ــان هـو وــ  تن ىلسـا س الصــف  إيــوانال  ــال و  ث ووـا 
وــن الوقــت وســيواال الفلســطينيون وزيــ ال وــن الو انــا ث ف ــ زت الح كــات والتنديوــات الاواهي يــس والشــ  يس للــ فا  

الحقـو  السياسـيس والحياتيـس واليوويـس للفلسـطينيين فـي وواقـ  توااـ ه  و قيـت ا وـو   ون  لـ  كيـان سياسـي  ن 
ث وانطـال  الثـو   4691الشـتات حتـو تاسـيس وندوـس التح يـ  الفلسـطينيس  ـا   يووح  وقوي يوثل كافـس فلسـطيني

    فلســطينيين ىينوــا كــانواث  ءــ   قــا  اــز لتكــون الاســ  السياســي الووثــل لكافــس ال 4691الفلســطينيس الو اصــ    ــا  
 (.ا   نيس  لو الضفس الغ  يسث والوص يس  لو قطا  ءز )في تلك الفت   تحت اإل ا   ال   يس  فلسطينون 

 
إحصائياث فق   ك  الاهاز الو كـزي لححصـا  الفلسـطيني  لـو  ـول اهـو  فائقـس وـن ىاـل اوـ  وت ويـب ونشـ  

ولكــن تصــط   هــوه الوهوــس  اولــس وــن الصــ و ات .  يين فــي فلســطين والشــتاتاإلحصــائيات الوت لقــس  الفلســطين
ىقلهــا  ــ   تــوف   يانــات وســتقلس  ــنه  فــي و دــ   ول الشــتاتث إضــافس إلــو  ــ    قــس وح اثــس ال يانــات الوت اولــسث 

   وناوــل ىن يــت  تاــاوز هــوه الصــ و ات فــي الفتــ.  والتــي تســتن  فــي و دوهــا إلــو ســاالت وكالــس الغــوث ال وليــس
  .القا وس

 
توزيـ  الفلسـطينيين فـي  ـ    سـ ب   قا     يانات إحصائيس  ن الفلسـطينيين فـي  ول الشـتات يت و  ص و س توف

ث ولــ  يت ــووا وــن وواقــ  تاو هــ  شــكل الغيتــوات فــي نفــس ال ولــس وت ــ    ووت ا ــ   ونــاط وتــوزي ه   لــو  ولث 
ــــا   ــــب ا ن ــــ اط فــــي الحي ــــ  الــــوي ي يشــــونا ن زاليــــس  ــــل حــــاولوا فــــي الغال ــــو  فيــــل الواق يــــس لل ل وــــ  الحفــــاد  ل

ىي اهـس فـي  تـ  ل التـي تونـ الوضـيفس  صوصيته ث وت و  الص و س ىيضال الو القوانين ا  ا يس والو نيس لل ول 
 .السكان الوين يقيوون  لو ى اضيها

 

   يانات يإضافس الو واوو س ون الت قي ات الووضو يس ا     ا لت ون الوت و  توف ثالص و ات هوه إن
 .حسب وواق  تواا ه  الشتات يإحصائيس وتسقس  شكل كاول لاوي  فلسطيني

3 
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 السكان

 

 : المؤشرات الديموغرافية
فلسطينيث يتوز ون حسب  وليون 4419حوالي  فـي ال ال  2142 لغ  ـ   الفلسطينيين الوق   في نهايس  ا  

ث في ال ال  نون إاوالي     الفلسطينيي% 37.7فلسطين ىي وا نس تل فـي  وليون 111وكان اإلقاوس  واق  
 114في ال ول ال   يس  ن لغ     الفلسطينييث و %4214ىي  نس س  في إس ائيل وليون فلسطيني 411حوالي و 

ىلفال ىي وا  911 حواليفي ال ول ا ان يس  نالفلسطينييفي حين  لغ     ث %1111 نس س  وليون فلسطيني ىي
 .في ال ال  نون إاوالي     الفلسطينيي% 117نس تل 

 
 2102عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب دولة االقامة نهاية عام 

Estimated Number of Palestinians in the World by Country of Residence,  
End Year 2012 

 

 Percent Countryالنسبة              Numberالعدد            الدولة

 Palestine 37.7 4,356,931 فلسطين

 Israel ,2., 91,891,1, اس ائيل

 Arab Countries 44.5 91,5.,,69 ال ول ال   يس 

 Foreign Countries 625 5669,65 ال ول ا ان يس 

 Total 011 11,552,716 المجموع

 
نهايس وليون  ائ في  1.3حوالي  وفلسطين لغ     الالائين الفلسطينيين الوسالين في ا   ن وسو يا ول نان 

  . 2142 ا  
 

  2102نهاية عام  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الالجئين عدد
Number of Registered Palestinian Refugees by Country, End Year 2012  

 

Country  
 المجموع
Total  

 *آخرون

Others* 

 الالجئون المسجلون
Registered 
Refugees 

 الدولة

Jordan 2,110,114 75,473 2,034,641 ا   ن 
Lebanon 474,053 32,510 441,543 ل نان 
Syria 528,711 29,522 499,189 سو يا 
Palestine 2,159,015 214,471 1,944,544  فلسطين 
  West Bank 895,703 154,294 741,409   الضفس الغ  يس 
  Gaza Strip 1,263,312 60,177 1,203,135    قطا  ءز 
Total  5,271,893 351,976 4,919,917 المجموع 
Other registered persons include those eligible to 
receive services. 

 .يشولون ىولئك الوؤهلين لتلقي ال  واتا ش اص الوسالون ا   ون *

1.3 
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  2102 نهاية عام ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالتوزيع ال
Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country, End 

Year 2012  
 

 
 

 

والوقيوين في الو يوات  وفلسطين لغ     الالائين الفلسطينيين الوسالين في ا   ن وسو يا ول نان 
 .2142وليون  ائ في نهايس  ا   411الفلسطينيس حوالي 

 
  2102 نهاية عام ،الدولة ن في المخيمات الفلسطينية حسبوالمقيمن والمسجل نوالفلسطيني نوالالجئ

Registered Palestinian Refugees Who Living in Palestinian Refugee Camps 
 by Country, End Year 2012  

 

Country  

 المسجلين  الالجئينسكان المخيمات من اجمالي  ةسبن
Percentage of population of refugee 

camps from total of registered 
refugees 

االفراد 
Persons  

عدد 
 المخيمات

Existing 
Camps 

 الدولة

Jordan  18.0 369,949 10 ا   ن 
Lebanon  50.0 238,528 12 ل نان 
Syria 30.0 159,303 9 سو يا 
Palestine 38.9 756,918 27 فلسطين 
 West Bank 24.0 216,403 19  الضفس الغ  يس 
 Gaza Strip 43.0 540,515 8   قطا  ءز 
Total  29.0 1,524,698 58 المجموع 

 
 

  

     لبنان 
Lebanon; 9.0% 

         سوريا 
Syria; 10.0% 

الضفة الغربية  
West Bank; 

      االردن  17.0%
Jordan; 40.0% 

      قطاع غزة 
Gaza Strip; 

24.0% 
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 الصحة
 

 
و كــز  22و كــزث ول نــان  23و كــزث وســو يا  21فــي ا   ن  2142 ــا  نهايــس  لــغ  ــ   و اكــز ال  ايــس الصــحيس ا وليــس 

 .   ايس الصحيس ا وليسلل
 

  2102 نهاية عام ،حسب الدولة البنية التحتية الصحية لالنروا
UNRWA’s Health Infrastructure by Country, End Year 2012  

 

Health 
Infrastructure 

Country                                                                                    

 الدولة
 البنية التحتية الصحية

  ءز  قطا 

Gaza strip 

الضفس الغ  يس 
West Bank 

 فلسطين
Palestine 

 سو يا

Syria 

 ل نان
Lebanon 

 ا   ن
Jordan 

Primary health 
care facilities 

     الو اكز الصحيس ,. 8. 1. 64  ., ..
Health staff 
(excluding 
environmental 
health) 

1,037 843 1,880 419 377 736 
  تشول الصحس )    وودفي الصحس 

 (ال يئيس
Health staff 
(including 
environmental 
health) 

231 231 462 - - - 
تشول الصحس )    وودفي الصحس 

 (ال يئيس
Annual Patient 
visits 

 واوو  زيا ات الو ضو السنويس 1,943,057 1,253,013 414,993 6,314,209 1,798,961 4,515,248

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
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 التعليم
 

طالبث وفي 31,753 طالبث وفي ل نان  115,803 لغ     الطالب الالائين في و ا س الوكالس في ا   ن 
 271و لغ     و ا س الوكالس للفلسطينيين الالائين   .1021/1023طالب وولك في ال ا   67,292سو يا 

في حين . 1021/1023و  سس في ل نان وولك في ال ا   96و  سس في سو ياث و 221و  سس في ا   نث و
  ث ول نان 2,719 نث وفي سو يا في ا    5,522وصل     ىف ا  طاق  الت  يس في وكالس الغوث إلو 

 .1021/1023في ال ا   1,993
 

 
2102/2102، الدولة حسباالنروا عدد مدارس   

UNRWA Schools by Country, 2012/2013 
 

Country  
 المدارس

Schools  الدولة 

Jordan 172 ا   ن 
Lebanon 69 ل نان 
Syria 118 سو يا 
Palestine 344 فلسطين 
West Bank 99  الضفس الغ  يس  
Gaza Strip 245    قطا  ءز  

Total 703 المجموع 
 

 
 

2102/2102 ،والدولة حسب الجنساالنروا في مدارس  عدد الطلبة  

Number of Students in UNRWA Schools by Sex and Country, 2012/ 2013 
 

Country 
 المجموع
Total 

 اناث
Female  

 ذكور
Male الدولة 

Jordan 115,803 57,901.5 57,901.5 ا   ن 
Lebanon 31,753 16,829.1 4,923.9, ل نان 
Syria 67,292 32,300.2 34,991.8 سو يا 
Palestine 276,793 138,030.1 138,762.9 فلسطين 
  West Bank 51,695 .,9,812, 21,711.9  الضفس الغ  يس  
  Gaza Strip 225,098 ,1891,5 ,,5916,  قطا  ءز           
Total 491,641 245,060.9 2.085,140 المجموع 

 

 

  

3.3 
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   2102/2102 ،حسب الدولةهيئة التدريس في مدارس وكالة الغوث 

Teaching Staff in UNRWA schools by Country, 2012/2013 
 

Country 
 هيئة التدريس

Teaching Staff الدولة 

Jordan 5,522 ا   ن 
Lebanon 1,993 ل نان 
Syria 2,719 سو يا 
Palestine 12,578 فلسطين 
  West Bank 3,134   الضفس الغ  يس    
  Gaza Strip 9,444    قطا  ءز  
Total 228,02 المجموع 

 
و اكز توز ت  واق  و كزين في كل ون ا   ن ول نانث وو كز واح  في  6 لغ     و اكز الت  يب الوهني 

 .وكانا 72121ث ى   النس س ل    ىواكن الت  يب ف لغت فلسطينو اكز في  1سو ياث و
 

  2102، نهاية عام الدولةحسب  عدد مراكز التدريب المهني وأماكن التدريب
Number of Vocational and Technical training centres and training Places by 

Country, End Year 2012  
 

Country  
 أماكن التدريب عدد

 Number of training 
Places 

 عدد مراكز التدريب المهني
Number of Vocational 

and Technical 
training centres 

 الدولة

Jordan 2,136 2 ا   ن 
Lebanon 1,082 2 ل نان 
Syria 1,132 1 سو يا 
Palestine 2,674 4 فلسطين 
  West Bank 1,192 .   الضفس الغ  يس 
  Gaza Strip 1,482 2    قطا  ءز 
Total  7,024 9 المجموع 
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 االغاثة والخدمات االجتماعية

 
و كزاث ىوا     و اكز التاهيل ا اتوا ي  92فلسطينغ     و اكز   اوج الو ى  في ا   ن ول نان وسو يا و ل 

 .صن وقا 14كزث والصنا ي  الو ا   ون ق ل الواتو  او   7و كزاث و    و اكز التطوي  ا اتوا ي  39ف لغت 
 

  2102، نهاية عام الدولةحسب  أهم المؤشرات الخاصة باالغاثة والخدمات االجتماعية
Main Indicators of Relief and Social Services by Country, End Year 2012  

 

Indicator 

Country                                                                                        الدولة 

 المجموع المؤشر
Total 

  ءز  قطا 

Gaza 
strip 

الضفس 
الغ  يس 
West 
Bank 

 سو يا
Syria 

 ل نان
Lebanon 

 ا   ن
Jordan 

Special Hardship 
cases 

292,259 109,484 35,712 31,393 6.,790 57,880 
    حا ت ال س  

 الش ي 
Percentage of 
Special Hardship 
cases regard to 
registered persons 

1.0 9.0 4.0 7.0 11.0 .21 

نس س حا ت ال س  
الش ي  الو     

 ا ش اص الوسالين
Women's 
Programme 
Centres 

62 10 18 13 9 12 
    و اكز   اوج 

 الو ى 
Community 
Rehabilitation 
Centres 

36 7 15 5 1 8 
    و اكز التاهيل 

 اإلاتوا ي
Community 
Development 
Centres 

7 - - 3 1 3 
    و اكز التطوي  

 اإلاتوا ي
Community 
Managed Fund 
Schemes 

41 - 10 11 7 13 
صنا ي  و ا   ون ق ل 

 الواتو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 
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 الرابع الفصل
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

تسااتن  هاا   حياا  .  الموا ااي مختلاا  الااوا  ف فااي الكتاااب ولالهاام المفاااهيم والمصااطلحات التااي  ا  فيمااا يلااي    اا
 .التوصيات الصا  ف  ن االمم المتح ف في المجاالت المختلفة  لىبشكل اساسي  التع يفات

 

 أ
 :اخراجات المرضى

خاا وا الفاا   ماان المستشاافى بعاا  وجاا اخ الفحااوا لتشااخيا ماا ت مااا رو بعاا  رن لاا مت لاا  ال  ايااة والمعالجااة 
 (.شفاخ، وفاف)الالزمة بغت النظ   ن حالة اإلخ اا 

 

 :ادخاالت المرضى

مؤسسة طبية للفحا رو العاالا شا يطة رن يمكا  ليلاة رو يوماا واحا ا  لاى  هي  خول شخا ولى مستشفى رو
 .األلل

 

 :االجنبي استثمار الحافظة

هاااي تلاااث االساااتتما ات التاااي تشااامل المعاااامالت فاااي سااان ات الملكياااة وسااان ات الااا ين، وتن سااام سااان ات الااا ين ولاااى 
ا  المعاامالت التاي تشاملكا كال مان االساتتما  وياتم اساتبع .سن ات ور ونات، ور وات السوق الن ا ي، والمشات ات المالياة

 .المباش  واألصول االحتياطية
 

 :االجنبي المباشر االستثمار

وماان الناحيااة العمليااة يتمتاال .  هااو االسااتتما  الاا ي يمتلااث صاااحب  بموجباا  ساايط ف رو لااوف تصااويتية فااي المؤسسااة
 لااى األلاال ماان األسااكم العا يااة فااي % 01معيااا  التمييااز لااض  اا  اامن هاا ا البناا  بااامتالث المسااتتم  لحااوالي 

 .الش كة
 

 :االستثمارات األجنبية األخرى

كافة معامالت األصول والخصوم المالية غي  الم  جة تحت فئات االستتما  المباشا  رو وساتتما ات الحافظاة رو 
خاا س مساتح ة الاا ف  األصاول اإلحتياطيااة ورب زهاا االئتمانااات التجا ياة، ال اا وت، العملاة والو ائاا ، والحساابات األ

 .رو التحصيل
 
 

4 
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 :استخدام اإلنترنت

ال خول ولى الموال ، لا اخف الصاح ، تنزيال الملفاات رو البا اما مان الشابكة، ولا  حا  ت فتا ف االساتخ ام فاي فتا ف 
 .شك  الما ية من تا يخ اإلسنا  الزمني  في المسوح 08زمنية مح  ف هي خالل 

 

 :استخدام الحاسوب

نشااائكا، ولاا  حاا  ت فتاا ف االسااتخ ام فااي فتاا ف  تشااغيل الجكاااز والاا خول ولااى ملفااات معينااة، ون اال وحفااظ الملفااات واف
 .شك  الما ية من تا يخ اإلسنا  الزمني  في المسوح 08زمنية مح  ف هي خالل 

 

 :االستخدام الحالي للمبنى

سااي ماان ونشااائ  ويصاان  ولااى وحاا س ي صاا  باا  كيفيااة اسااتخ ام المبنااى حاليااا  بصاا   النظاا   اان الغاا ت األسا
 .للسكن ف ط، رو للسكن والعمل، رو للعمل ف ط، رو مغلق، رو خال  : الحاالت التالية

 

 :استخدام المبنى

 .مبنى سكني، مبنى غي  سكني، سو : يمكن رن يكون المبنى الم خا
 

 :االستماع للراديو

بعة ما يتم بت  من خاللا ، بغات النظا   ان مكاان هو رن يكون ل س الف    ا ف االستماع ولى جكاز ال ا يو ومتا
 .االستماع والم ف التي ي  يكا ونوع الب اما التي يستم  وليكا

 

 :استهالك األسرة

و ليماة السال  والخا مات التاي  هو الن   ال ي يص    لى شا اخ السال  والخا مات المساتخ مة ألغا ات معيشاية،
يتل اها رف ا  األس ف العاملين من  ب العمل وتخصا الستكالث األسا ف، و السال  التاي ياتم اساتكالككا رتنااخ فتا ف 

 .التسجيل من ونتاا األس ف ال اتي، و ال يمة الت  ي ية ألج ف المسكن الملث
 

 :االستهالك الوسيط

وهاااو ي اااا  .  المتلفاااة رو المحولاااة فاااي العملياااة اإلنتاجياااة فاااي المؤسساااة المااا خالت المساااتخ مة  رو المساااتكلكة رو
ويااتم ت ياايم االسااتكالث الوساايط بمسااعا  المشاات ين، والتااي تعاا   . خااالل فتاا ف زمنيااة محاا  ف بشااكل مشاااب  لضنتاااا

كالث وتكااون ليمااة وجمااالي االساات.  بمنكاا سااع  المنااتا م ااافا  ولياا  هااواما الن اال وهااواما تجااا ف الجملااة والتجزئااة
رماا  لاى .  الوسيط   لى مستوس االلتصا  الكلي هي نفسكا سواخ حسابت بمساعا  المشات ين رو رساعا  المنتجاين

 .المستوس التفصيلي فكناث ف ق بين الت ييمين
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 :األسرة
فاي الممكال  ويشات كون ا ف في مساكن واحا ،   وي يمونرو مجمو ة رف ا  ت بطكم رو ال ت بطكم صلة ل ابة،   ف  

  .ت تيبات المعيشةب متعلقرو في ري وج  
 

 :المركبة األسرة
 اللااة ل اباة بكاا    تا بطكمالمكونااة مان رسا ف نوويااة رو ركتا  ما  وجااو  فا   رو رفا ا  يعيشااون معكاا وال  األسا ف هاي

 .األس ف

 

 :الممتدة األسرة
ل ابااة بتلااث   اللااةيعيشااون معكاام وتاا بطكم  آخاا ينالمكونااة ماان رساا ف نوويااة رو ركتاا  ماا  وجااو  رفاا ا   األساا ف هااي

 .األس ف
 

 :واحد فردمن  أسرة
 .ف ط واح األس ف التي تتكون من شخا  وهي

 

 :أسرة نووية
رسا ية واحا ف، وتتشاكل مان رسا ف مؤلفاة مان زوجاين ف اط رو مان  ناوافاألس  المعيشية التي تتكاون كلياة مان   هيو 

 ب )رو رم ركتا ل يا  ابان رو ابناة رو (  ب األس ف)رو ركت  رو رب( بال م ف ط ولي  بالتبني)ابنة روزوجين م  ابن 
 .اآلخ ين رو من غي  األلا ب األل باخل يكا ابن رو ابنة رو ركت ، م    م وجو  ري شخا من ( األس ف

 

 :      إصابة خطيرة

 .سا ة رو اكت  82هي اإلصابة التي ينتا  نكا  خول شخا للمستشفى نتيجة حا   سي ، وب ي في  و
 

          :إصابة قاتلة

يوماا  مان تاا يخ ولاوع حاا    01وهي اإلصابة التي تؤ ي ولى موت شخا ج اخ حا   ط ق او الموت خاالل 
 .السي 

 

 :االصول الثابتة

والتاااي جااااخت كمخ جاااات لعملياااات ( كاأل ماااال الفنياااة والبااا اما الجااااهزف)هاااي رصاااول ملموساااة رو غيااا  ملموساااة 
 .ونتاجية، وهي تستعمل بصو ف متك  ف رو مستم ف في  مليات ونتاجية رخ س لفت ات تزي   ن  ام واح 
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  :العتداءا
واال تاا اخ وي صاا  باا  الااتكجم الباا ني  لااى شااخا آخاا ، بمااا فااي  لااث ال اا ب، ويميااز هنااا بااين اال تاا اخ الشاا ي  

البساايط، رماااا الشااا ي  فكااو اال تااا اخ المصاااحوب بنيااة ا تكااااب ج يماااة رخاا س، باإل اااافة ولاااى مجاا   اال تااا اخ فاااي 
ظاا و  خطاا ف رو وحشااية، كاامن يسااتعمل سااالحا  لاااتال  رو يااتكجم  لااى رطفااال رو نساااخ رو ينشاام  اان ف اايحة رو 

وهاو ماا ال يتعا س مجا   ا تا اخ وال يتجااوز   ورماا اال تا اخ البسايط.  ي ص  ب  ا تكاب فعل فااج  بالمعتا س  ليا 
ولى لص  جنائي آخ ، ومن   فا  اليا  تك يا ا  بال ا ب، رو ولاو  ال ا ب  نا  حا  المحاولاة كامن يكاوي شاخا 

 . لى آخ  لي  ب  فال يصيب 
 

 :االهتالك

خااالل العاام محسااوبة  لااى رساا  ال يمااة اإلسااتب الية  ليماة األصااول التاي يمكاان و ااا ف ونتاجكاا والتااي تاام اهتالككاا
وماان الناحياة العمليااة فاان البيانااات الاوا  ف  اان االهااتالث لا  حساابت  لاى رسااا  توزيا  ال يمااة الشاا ائية .  الجا ياة

 . لألصل التابت  لى م ف  م   االنتاجي بط ي ة لياسية
 

 :األجر النقدي

واألجااو  المشااا  اليكااا فااي هاا ا .  ج  ماان لباال رصااحاب العماالاألجاا  الن اا ي الصااافي الماا فوع للمسااتخ مين باام
كمااا رناا  يااتم جماا   (.حياا  رن هاا ا المسااه يجاا س باالنابااة)المسااه هااي رجااو  المسااتخ مين معلااومي األجاا  ف ااط 

وفي ها ا الت  يا  ياتم (  ينا ، شيكل،  وال )بيانات حول األج  حسب العملة التي يتعامل بكا المستخ مين بمج  
 .لشيكل بناخ  لى مع ل سع  الص   في نف  فت ف المسهاحتسابكا با

 

 :اإلحصاءات الحيوية

 .معلومات تجم  وتبوب في صو ف  لمية، وتتصل بنما ا تسجيل الولائ  الحيوية رو تستم  منكا
 

 :األراضي الزراعية

وألغا ات التصاني ،  يشي  ه ا المصطله ولى األصنا  ال ئيسية الستعماالت األ ا اي فاي الحياازات الز ا ياة،
األ ا ااي التااي ت ااام  ليكااا :  وتشاامل األ ا ااي الز ا يااة.  يااتم مسااه المساااحة اإلجماليااة لااأل ت، لتح ياا  صاانفكا

األبنيااااة الز ا يااااة المتنااااات ف، والحظااااائ  وملح اتكااااا، واأل ا ااااي غياااا  المز و ااااة بشااااكل  ائاااام، متاااال ال لاااا  غياااا  
 .وزات واألكتا الماز و ة، والمما ات الز ا ياة، وال نوات والب  
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 :األراضي المبنية في المواقع االستعمارية

هاي المسااحات التاي تشامل مناااطق البنااخ، وم افاق الخا مات، والحاا ائق العاماة، والمسااحات المكشاوفة، والطاا ق، 
وال تعناي األ ا اي المخصصاة للبناااخ  ومنااطق التج يا  التاي تاتم  ليكااا ر ماال البنااخ فاي الموالا  االسااتعما ية ،

 .حسب المخطط الكيكلي للمول  المحتل، رو األ ا ي التي صو  ت ل مكا للمول  المحتل
 

 :أسعار فترة األساس

 .هي رسعا  السل  والخ مات في فت ف ما والتي يتم م ا نة األسعا  الجا ية بكا
 

 :األصول االحتياطية

هي األصاول التاي تكاون خا اعة لسايط ف السالطة الن  ياة، ويكاون بسمكاان السالطة الن  ياة الوصاول وليكاا بساكولة 
 .ألغ ات ميزان الم فو ات خالل وشعا  لصي ، ويجب رن تكون م تبطة بعملة لابلة للتحويل

 

 :األفراد خارج القوى العاملة

ولكانكم ال يعملاون وال (  امن ال اوف البشا ية)ن لسان العمال تشمل ه   الفئة من السكان جمي  األفا ا  الا ين ينتماو 
يبحتون  ن  مل وال حتى مستع ين للعمل سواخا  بسبب   م  غبتكم في العمال رو الساتغنائكم  ان التكساب  ان 

 .ط يق العمل رو ألسباب رخ س
 

 :أوزان الترجيح

 اخل سلة المستكلث رو بين مكونات ال لم ال ياسي، وتساتخ م فاي العملياات  هي األهمية النسبية للسل  والخ مات
 .الحسابية لل لم ال ياسي

 

 :أيام العمل الشهرية

 اا   األياااام التاااي  ملكاااا الشااخا خاااالل الشاااك ، باساااتتناخ رياااام العطاال، ونكاياااة األسااابوع، والمغاااا  ات الم  اااية 
 .واح ف خالل اليوم كيوم  ملوتعتب  سا ة  مل . وغي ها الم فو ة وغي  الم فو ة

 

 :إجمالي فائض التشغيل

االساسااااي  مط وحااااا  منكااااا وجمااااالي تعوي ااااات العاااااملين بمااااا فيكااااا  يساااااوي وجمااااالي ال يمااااة الم ااااافة باالسااااعا 
 .التعوي ات الم فو ة لغي  الم يمين ومط وحا  منكا ال  ائب نالصا  اإل انات  لى المنتجات

 

 :إجمالي القيمة المضافة

 .ط ح االستكالث الوسيط من وجمالي اإلنتااحاصل 
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 :إشغال األسرة

تمتل     األس ف المحجوزف للنزالخ في الفن ق ألجل المبيت ساواخا  تام المبيات فعلياا  رو لام ياتم، حيا  ي اا  بوحا ف 
 .ليلة/شخا

 

 :إشغال الغرف

وتعتبا  الغ فاة مشاغولة .      الغ   التي تم حجزها وم فو ة األج  من لبل النزالخ الستخ امكا لغا ت المبيات
 .سواخا  استخ مت فعليا  رو لم تستخ م

 

  :اإلقامة
تعاا   اإللامااة هناااا ماان منظاااو  التصااا ي ال لااانوني، والمعياااا  األساسااي لتح يااا  اإللامااة لكيااان ماااا، هااو م كاااز 

االلتصاااا ية والااا ي يعااا   بمنااا  وجاااو  محااال ساااكني رو مولااا  ونتااااجي رو موالااا  رخااا س  اخااال اإلللااايم المصااالحة 
لبلاا  مااا ت ااوم فياا  رو مناا  بمباشاا ف رنشااطة ومعااامالت التصااا ية  لااى نطاااق واساا  ب صاا  االسااتم ا    االلتصااا ي

 .فيكا ألجل غي  مسمى رو لم ف مح  ف رو غي  مح  ف، ولكنكا  ا ف  ما تكون طويلة

 

 :إلنترنتا

الشاابكة العالميااة التااي تاا بط  اا ف آال  ماان الشاابكات وماليااين رجكاازف الكمبيااوت  المختلفااة األنااواع  واألحجااام فااي 
ويمكان النفااا  لخ مااة اإلنت ناات . العاالم، وهااي وساايلة للتواصال وتبااا ل المعلومااات بااين مختلا  األفاا ا  والمؤسسااات

 .الخط ال لمي والب ي  اإللكت ونيبع ف ط ق منكا االتصال الكاتفي، والنطاق الع يت و 
 

 :إنفاق األسرة

و ليماة السال  والخا مات التاي . هو  الن   ال ي يص    لى ش اخ السل  والخ مات المستخ مة ألغ ات معيشاية
والن اا  الاا ي يااتم ونفالاا   لااى ال سااوم .  يتل اهااا رفاا ا  األساا ف العاااملين ماان  ب العماال وتخصااا السااتكالث األساا ف

، الزكااااااف، التمميناااااات، الكااااا ايا، التب  اااااات، الفوائااااا   لاااااى الااااا يون واألماااااو  غيااااا  (االساااااتتما ية غيااااا )وال ااااا ائب 
 . االستكالكية األخ س

 

 :االستهالك النهائي لألسر المعيشية

يتمل  من اإلنفاق  لى كافاة السال  و الخا مات باساتتناخ اإلنفااق  لاى ونشااخ المسااكن الا ي يعتبا  بمتاباة تكاوين 
اماااا ايجاااا  المسااااكن فيصااان  كاساااتكالث نكاااائي منفاااق مااان االسااا  . ماااالي لحسااااب الماااالكين رسااامالي تابااات وج

 .المعيشية
 

 :االستهالك النهائي للحكومة والمؤسسات التي ال تهدف للربح

و يتامل  األول مان  لاث اإلنفااق . ونفااق فا  ي و آخا  جماا ي: يمكن ت سيم االنفااق لكا ين ال طاا ين الاى فئتاين
ونفااااق : رماااا اإلنفااااق الجماااا ي فلااا  صااابغة  اماااة، متاااال  لاااث. الخااا مات الطبياااة: األفااا ا ، متاااال  لاااثالااا ي يفيااا  

 .الحكومة  لى ال فاع و األمن العام ال ي يعتب   من ه   الفئة



المفاهيم والمصطلحات                                                               1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 822 

 :البحث والتنمية التجريبية

ويشامل .  فهو العمل الخاالق الا ي ياتم  لاى رساا   لماي مانظم بكا   زياا ف  صاي  المع فاة والتطبي اات الج يا 
 .بح  التطبي ي والتنمية التج يبيةالبح  االساسي وال: تعبي  التنمية التج يبية تالتة رنشطة  ئيسية هي

 

 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

ولام يعملاوا ربا ا  خاالل فتا ف اإلسانا  فاي  (سانة فامكت  51) تشمل ه   الفئة جمي  األف ا  ال ين ينتماون لسان العمال
ري ناوع مان األ ماال، وكاانوا خاالل ها   الفتا ف مساتع ين للعمال ولااموا بالبحا   نا  بسحا س الطا ق متال مطالعااة 

 .الصح ، التسجيل في مكاتب االستخ ام، سؤال األص لاخ واأللا ب رو غي   لث من الط ق
 

 :(الجهة الشاحنة)البلد المصّدر 

الاا ي ا ساالت مناا  الساال  الااى بلاا  االسااتي ا ،  ون حاا و  ري معااامالت تجا يااة او  مليااات اخاا س ماان هااو البلاا  
 .شانكا تغيي  الم كز ال انوني للسل  في ري بل  وسيط

 
 :البيان الجمركي

وهااو وتي ااة جم كيااة وساا ائيلية تحتااوي كافااة البيانااات الخاصااة بااالوا  ات الفلسااطينية المباشاا ف ماان  ول العااالم  باا  
ويصاال وزا ف الماليااة نسااخة (  فااه)ومعباا  العااو ف ( اللنبااي)المااوانيخ والمعاااب  اإلساا ائيلية وجساا ي  اميااة والك امااة 

ف ط من ه ا البيان ب ون م ف ات، ول  تم الب خ باساتخ ام البياان الجم كاي الفلساطيني فاي ب نااما اسايكو ا، حيا  
 .الخاا بالوا  ات من بالي العالم يتم اص ا  نسخة من ه ا البيان بناخ  لى البيان الجم كي

 ت
 :التأمين الصحي

 .تعويت  ن خسا ف ما ية ت تبط بتغطية التكالي  المتعل ة بمشكلة صحية ما و الجكا

 

 :التجارة اإللكترونية

صف ة ولكت ونية من بي  َرو ش اخ سل  َرو خ مات، سواخ باين األ ماال التجا ياة، رو األسا ، رو األفا ا ،  وج اخ هو
الحكومااات، رو منظمااات  امااة رو خاصااة و تنفاا   ااا ف بواسااطة اإلنت ناات، حياا  تنفاا   مليااة طلااب الشاا اخ رو رو 

البياا   باا  اإلنت ناات ومااا بالاا ف  رو بتسااليم الساالعة رو الخ مااة رو االتنتااين معااا سااواخ نفاا ت الصااف ة فااي الحااال رو 
 .فيما بع 

 

 :التركيب العمري والنوعي

ويعاا  الت كيااب العماا ي والنااو ي .  الاا كو  واإلنااا   اامن كاال فئااة  م يااة ت كيااب السااكان حسااب  اا   رو نساابة
ويعتباا  تااوف  المعلومااات . للساكان النتيجااة الت اكميااة لالتجاهااات الساااب ة فااي معاا الت الخصااوبة والوفيااات والكجاا ف

 . افيةحول الت كيب العم ي والنو ي ش طا  رساسيا  مسب ا  لوص  وتحليل الع ي  من رنواع البيانات ال يموغ
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 :تعويضات العاملين

يع   بمن  مجماوع األجاو  الن  ياة والعينياة، بماا فاي  لاث المسااهمات فاي ال امان االجتماا ي، والتاي تا ف  ألي 
 .مستخ م م ابل  مل يؤ ي 

 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

البيانااااات، وتخزينكااااا، وصاااا  ر وات وطاااا ق النفااااا  لوسااااائل تكنولوجيااااا المعلومااااات، وال يااااام بعمليااااات اساااات جاع 
كاا لث وصاا  وساااائل  اا ت المعلومااات وتبا لكااا ماان خااالل الطااا ق .   وتنظيمكااا، ورساااليب معالجتكااا وانتاجكااا

 .   اإللكت ونية والي وية

 

 :توفر خط هاتف

 .وهو توف  جكاز هات  بسلث  اخل الوح ف السكنية وال يشمل  لث الكوات  الخلوية
 

 :توفر سيارة خصوصية

 .ت المخصصة لالستخ ام الخاا لألس فوهي السيا ا

 ج
 :الجريمة

وهي كل فعل يخال  رحكام لانون الع وبات رو يعتب  تع يا   لى الح وق العاماة رو خ لاا  للواجباات المت تباة  لاى 
 .ال ولة رو المجتم  بوج   ام

 ح
 :حادث السير

 .ول  نتا  ن ه ا الحا   وصابات هو الحا   ال ي ول  نتيجة لكون م كبة في حالة ح كة  لى الط يق،
 

 :  حالة اللجوء
 0222خاصاااة بالفلساااطينيين الااا ين هجااا وا مااان األ ا اااي الفلساااطينية التاااي احتلتكاااا وسااا ائيل  اااام  حالاااة اللجاااوخ

 .وتشمل ربناخ ال كو  منكم ورحفا هم
 -:تصن  ولى

 .وكالة الغو   نالصا  ف  (المؤن)ول  اسم مسجل في بطالة  التسجيل  ا  و ا كان الف   الجئ: الجئ مسجل
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغو  وال رن  غي  مسجل في بطالة  ا  و ا كان الف   الجئ: الجئ غي  مسجل

 .لي  الجئا  مسجال  رو الجئا  غي  مسجلكل فلسطيني هو : ا  لي  الجئ
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 :حفرة امتصاصية

 (.حف  ت ابية)الغائط البش ي رو لا و ات رخ س وتبنى من ج  ان مسامية  بئ  رو حف ف يخزن بكا
 

 :حفرة صماء

 .بئ  رو حف ف يخزن بكا الغائط البش ي رو لا و ات رخ س وتبنى من ج  ان محكمة
 

 :الحيازة الحيوانية

:  اآلتيااةماان الحاااالت  ريالحيوانيااة وجااو  حيوانااات لاا س الحااائز ويعتباا  الفاا   حااائزا و ا تااوف  ل ياا   بالحيااازف ي صاا 
 اا    الخنااازي ،رو  (المااا زرو / وال اامن ) ؤو  فاامكت  ماان األغنااام ( 2)رو اإلباال،  اا    األب ااا  اا   ماان  ري
رو الطيااو  األخاا س متاال الحاابا،  األ اناابفاامكت  ماان ( 21) ،  اا  (الالحاام والبيااات)فاامكت  ماان الاا واجن ( 21)

 .خاليا نحل فمكت ( 0)رن ي ي  الحائز  رووالبط، والف ، والسمن وغي ها رو خليط منكا، 
 

 :الحيازة الزراعية

 ا ف واح ف، وتشمل جمي  الحيوانات الموجاو ف وكال األ ا اي إلهي وح ف التصا ية فنية لضنتاا الز ا ي تخ   
ولا  تكاون و ا ف  .الز ا اي بغات النظا   ان الملكياة رو الشاكل ال اانوني اإلنتااا ألغا اتالمستغلة كليا رو جزئيا 

ولا  تتوالهاا  شاي ف رو ر الحيازف الواح ف بي  شخا واح  رو رسا ف، ولا  يشات ث فيكاا شخصاان رو رسا تان رو ركتا ،
ولا  تتكاون ر ت    .لبيلة رو ل  ت ا  مان لبال شخصاية ا تبا ياة متال شا كة رو جمعياة تعاونياة رو وكالاة حكومياة

بشا ط  التجمعاات المنفصالة فاي محافظاة واحا فالحيازف من جزخ واح  رو ركت ، ت   في تجم  واح ف رو ركتا  مان 
... رن تشاات ث رجاازاخ الحيااازف فااي واحاا ف او اكتاا من وسااائل اإلنتاااا متاال العماال والمباااني واآلالت وحيوانااات الجاا  

مان  امن الحياازات الز ا ياة، وهاي صاي  األساماث والحيواناات وت بياة حيواناات  اآلتياة، وال تعتبا  النشااطات الاخ
 .وم اكز بي  االشتال الغابات العامة والخ مات الز ا يةالصي  ولط  رخشاب 

 

 :الحيازة المختلطة

 ،تع ياا  الحيااازف النباتيااة والحيوانيااةالحاائز حيااازف نباتيااة وحيوانيااة معااا حساب  لاا س كااان مختلطااة و ا الحيااازف تعتبا 
 .   الحيوانينف  المباني للنشاطين النباتي و  ورنف  اآلالت  وربش ط رن يتم استخ ام نف  العمالة 

 
 :حيازة المسكن

 :ويمتل كيفية حيازف األس ف للمسكن، وتكون وح س الحاالت التالية
ولا  يكاون . و ا كان المسكن مستمج ا م ابال ويجاا  ياتم  فعا  بشاكل  و ي شاك يا  رو كال ما ف معيناة: مستمج . 0

 (.ب ون رتا )رو مسكن غي  مف وا ( م  رتا )المسكن مستمج  مف وا 
 .و لث و ا كان المسكن ملكا  لألس ف رو ألح  رف ا ها ال ين ي يمون بالمسكن  ا ف :ملث. 8
و لااث فااي حالااة حيااازف المسااكن باا ون  فاا  ري مبااالك كاامن يكااون المالااث رب رو رم رو رحاا  رلااا ب :  ون م اباال. 0

 . ب األس ف رو رح  رف ا ها ال ين ال ي يمون بالمسكن رو م  ما من جكة رخ س  ون م ابل
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و ا كان المسكن م  ما  لألس ف نتيجة  اللاة  مال تا بط رحا  رفا ا  األسا ف بجكاة العمال  ون  فا  : م ابل  مل .2
 .وسواخ ركانت ه   الجكة تملث المسكن رو ت وم هي ب ف  اإليجا  للمالث األصلي. ويجا 

 

 :الحيازة النباتية

تحااات  ز ا ااايالنباتياااة وجاااو  مسااااحة مااان األ ا اااي المز و اااة رو ال ابلاااة للز ا اااة ألي محصاااول  بالحياااازف ي صااا 
 ونااام للز ا اااات ( 1.2)للز ا اااات المكشاااوفة و  ونااام( 0)تصااا   الحاااائز،  لاااى رن ال ت ااال تلاااث المسااااحة  ااان 

 .المحمية
 

 :حيوانات المزرعة

ال اامن )واألغنااام ز ا يااة وتشاامل األب ااا   ألغاا اتتشاامل جمياا  الحيوانااات المحااتفظ بكااا والم باااف بشااكل  ئيسااي 
الخنازي ، وطيو  المز  ة كال جاا اللحام والبياات، والحابا، والفا  والخيول والبغال والحمي  والجمال و  (والما ز

 .والنحلالخ، ...

 خ
 : خضراوات

هاااي مجمو اااة مااان المحاصااايل المؤلتاااة والتاااي تساااتخ م بشاااكل  ئيساااي لالساااتكالث الطاااازا، وتشااامل الخ اااا  التم ياااة متااال  
ال   يااااات والبا نجانيااااات والباميااااة و الاااا  ف السااااك ية والب وليااااات الخ اااا اخ، وكاااا لث الخ ااااا  الج  يااااة متاااال الجااااز  والفجاااال، 

الف اولاااة البطااايخ الشااامام، ويمكااان رن تاااز ع الخ ااا اوات   ولاااى باإل اااافةواألبصاااال والخ اااا  الو لياااة متااال الخااا  والسااابانخ 
  .مكشوفة رو محمية

 د
 :الدار

وهااي مبنااى معاا  رصااال  لسااكن رساا ف واحاا ف رو ركتاا ، ويمتاال البناااخ الت لياا ي فااي فلسااطين، ولاا  تتكااون الاا ا  ماان 
رمااا و ا كاناات الا ا  م ساامة ولااى وحاا ات سااكنية منفصاالة كاال منكااا  طاابق واحاا  رو طاااب ين تسااتغلكما رساا ف واحاا ف،

 .تشمل الم افق الخاصة بكا وي يم بكل منكا رس ف مست لة، فيعتب  كل مسكن ش ة
 :الدخل

 .هو العائ  الن  ي رو العيني المتح ق للف   رو األس ف خالل فت ف زمنية مح و ف كاألسبوع رو الشك  رو السنة
 

 :ماليالدخل القومي اإلج

ويعااا   الاا خل االولاااي باناا  الااا خل الناااجم  ااان مما سااة نشااااط . ال يمااة الكليااة للااا خل االولااي المتح اااق للم يمااين
 .انتاجي او نتيجة ملكية اصول مالية او ملكية اال ا ي او االصول الجوفية
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 :الدخل القومي المتاح اإلجمالي

السال  والخاا مات المنتجاة محليااا او ) لااى السال  والخاا مات االساتكالكية  الا خل المتاوف  للم يمااين وال ابال لالنفااق
 .او لال خا ( المستو  ف

 ر
 :الرحالت الجوية المنتظمة

تنجااز : سلساالة ماان الاا حالت التااي يااتم اإل اا ا  لكااا  اامن مجمو ااة ماان الظاا و  مت اامنة الحاا  األ نااى ممااا يلااي
تخطااط وت اابط حسااب احتياجااات ح كااة الماا و ، يااتم التن اال  بطااائ ف مساااف ين وتاا اك ها متاحااة لضسااتخ ام العااام،

 .خاللكا بموجب اتفالية جوية موجو ف، وجو   خصة تشغيل وج ول موا ي  مح   متاح لضستخ ام العام
 

 :الرقم القياسي لألسعار

 .هو وسيلة وحصائية ل يا  التغي ات الحاصلة  لى رسعا  السل  والخ مات بين فت تين زمنيتين
 

 :لقياسي ألسعار المستهلك الرقم ا
هو  با ف  ن وسيلة وحصائية ل يا  التغي ات في رسعا  السال  والخا مات  امن سالة المساتكلث باين فتا ف زمنياة 

 .تسمي فت ف الم ا نة ورخ س تسمى فت ف األسا 
 

 :رياض األطفال

األكتا ، وتحصال  لاى تا خيا كل مؤسسة تعليمية ت  م ت بية للطفال لبال م حلاة التعلايم األساساي بسانتين  لاى 
م حلاة البساتان ويكاون األطفاال فيكاا  اا ف : وت سام ولاى ما حلتين.  مزاولة المكنة مان وزا ف الت بياة والتعلايم العاالي

 .في سن ال ابعة، وم حلة التمكي ي ويكون األطفال فيكا  ا ف في سن الخامسة

 س
 :سجل السكان

هااو آليااة التسااجيل المسااتم  لمعلومااات منت اااف تتعلااق بكاال فاا   ماان السااكان الم يمااين لبلاا  مااا او منط ااة مااا معينااة، 
 .وهو ما يجعل من الممكن تح ي  معلومات مستكملة  ن     السكان وخصائصكم في اي ولت معين

 

 :السرقة

لتحامكاااا كماااا تشااامل سااا لة الماااال رو الممتلكاااات  ون مواف اااة المالاااث، وتشااامل سااا لة ا رخااا وي صااا  بكاااا  لمناااازل واف
السايا ات، رمااا نشال الحوانياات وسااائ  المخالفاات الصااغ س متال الساا لات البساايطة والطفيفاة فاايمكن رن تصاان  رو 

 .ال تصن   من الس لات
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 :السرير

ساا ة متواصالة  لااى  82السا ي  المتواجا  فاي غ فاة رو   هاات المستشافى والا ي يشااغل مان لبال الما يت لما ف 
 .لت  يم ال  اية الطبيةاأللل 

 

 :السلطة المحلية
هاي السالطة التاي تمتلاث صاالحيات ت ا يم الخا مات العامااة واف ا ف شاؤون جميا  الساكان فاي التجما  ومعتا   بكااا 

 .من وزا ف الحكم المحلي
 

 :سعر الجملة

للسال  الج يا ف رو المساتعملة ولاى تجاا  التجزئاة رو ولاى المساتعملين فاي  (البي   ون تحويال)هو سع  و ا ف البي  
المجاااالت الصاانا ية رو التجا يااة رو المؤسسااية رو المكنيااة لغياا هم ماان تجااا  الجملااة، رو ال يااام باا و  الااوكالخ رو 

 يبة السماساا ف فااي شاا اخ الب ااائ  لحساااب هااؤالخ األشااخاا رو الشاا كات رو بيعكااا لكاام، ويشاامل سااع  الجملااة  اا
 .ال يمة الم افة واجو  الن ل

 

 :سعر المستهلك

 .هو السع  ال ي ي فع  المستكلث األس ي م ابل حصول   لى سلعة رو خ مة لالحتياجات األس ية
 

 :سعر المنتج

 الساع باامن  ( SNA 93)الحساابات ال ومياة  نظاام المنتا كما و   في توصيات األمم المتح ف بشمن سع  يع  
منااتا ماان المشاات ي ل اااخ وحاا ف ماان ساالعة رو خ مااة، مخصااوما  مناا   اا يبة ال يمااة الم ااافة، رو ريااة ال يتل ااا  الاا ي

 .  ائب م تطعة رخ س تو    لى فاتو ف المشت ي، وغي  شاملة رية تكالي  ن ل
 

 :سلة المستهلك

 .هي المجمو ة الح ي ية للسل  والخ مات التي ي وم المستكلث باإلنفاق  ليكا لألغ ات المعيشية

 ش
 :شبكة صرف صحي

مياااا  )نظاااام مااان رجكااازف الجمااا  وخطاااوط األنابياااب والموصاااالت والم اااخات يساااتخ م إلخاااالخ المياااا  المساااتعملة 
ون لكاا مان موالا  ونتاجكاا وماا ولاى محطاة بل ياة لمعالجاة  (األمطاا ، المياا  المنزلياة، وغي هاا مان المياا  المساتعملة

 . ميا  المجا ي رو ولى مول  حي  يتم تص ي  الميا  المستعملة ولى ميا  سطحية
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 :شبكة مياه عامة

شبك  من األنابيب ال ئيسية والف  ياة تنتشا  فاي التجما  الساكاني لغا ت توزيا  وتوصايل المياا  الصاالحة للشا ب 
 .الى التجم 

 

 :الشقة

وهااي جاازخ ماان  ا  رو  مااا ف تتكااون ماان غ فااة رو ركتاا  ماا  الم افااق ماان مطاابخ وحمااام وم حااات، وي فاال  ليكااا 
جميعااا  باااب خااا جي، وهااي معاا ف لسااكن رساا ف واحاا ف، ويمكاان الوصااول وليكااا  اان ط يااق   ا رو مماا  يااؤ ي ولااى 

 .الط يق العام
 

 :شهادة المنشأ

وهااي وتي ااة صااا  ف  اان الغاا   التجا يااة فااي المحافظااات الفلسااطينية ومعتماا ف ماان لباال وزا ف اإللتصااا  الااوطني 
وتعكااا  البياناااات الخاصاااة بالصاااا   الاااوطني المنشااام والمعاااا  تصااا ي ها ولاااى األ  ن والااا ول الع بياااة و ول العاااالم 

االو وبياااة التاااي تصااا  ها اال ا ف العاماااة األخااا س  ااا ا وسااا ائيل، باال اااافة الاااى شاااكا ف المنشااام التفالياااة الشااا اكة 
 .للجما ث وتعك  الصا  ات الفلسطينية وطنية المنشم ل ول او وبا

 ص
 :صاحب عمل

ويعماال تحاات وشاا اف  رو لحساااب  مسااتخ م ( شاا يث)منكااا  هااو الفاا   الاا ي يعماال فااي منشاامف يملككااا رو يملااث جاازخا
 ون مشاا ي  رو م اااوالت خاا ا المنشااطت بشاا ط رصااحاب العمال الاا ين ياا ي ويشاامل  لاث . واحا   لااى األلال باامج 

الشااا كات  وشااا افكم رو لحساااابكم مساااتخ م واحااا   لاااى األلااال بااامج  وال يعتبااا  حملاااة األساااكم فاااي رن يعمااال تحااات
 .المساهمة رصحاب  مل حتى ولو  ملوا فيكا

 

 :الصادرات

بلاا ان رخاا س ماان العااالم رو ولااى اجمااالي الساال  والخاا مات التااي يااتم تصاا ي ها خااا ا الاابال  ويااتم ن اال ملكيتكااا ولااى 
المناااطق الجم كيااة الحاا ف وتشاامل الصااا  ات وطنيااة المنشاام والمعااا  تصاا ي ها ماان الساال  والخاا مات وتعتماا  كاال 

 .خصم من االلتصا  الوطني نتيجة للتعامل م  االلتصا يات األخ س او االلتصا  غي  الم يم
 

 :الصحة

 .سية واالجتما ية ولي  ف ط الخلو من الم ت رو اإل الةهي حالة  فا  كامل من الناحية الجس ية والنف
 

 :الصحف

هااي مطبو ااات  و يااة تساااتك   الجمكااو  العااام وهاااي معاا ف الن تكااون مصاا  ا  رولياااا  للمعلومااات المطبو ااة  ااان 
 .الخ...األح ا  الجا ية الم تبطة بالشؤون العامة والمسائل ال ولية والسياسية 
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: إعاقة النظر/صعوبة  
األشخاا ال ين ل يكم بعت اإلشكاليات الصاعبة فاي ال ؤياا والتاي تحا  مان لا  تكم  لاى ر اخ واجبااتكم اليومياة، 
 لى سبيل المتال ل  ال يستطي  ال  اخف، متل ل اخف اإلشاا ات  لاى الالفتاات فاي الشاوا ع رتنااخ لياا ف السايا ف، ولا  

ي  ال ؤيا وال ماا هاو رماما  ولاي   لاى الجواناب، بمعناى ال يستطي  ال ؤيا بعين واح ف بشكل جي ، رو ل  ال يستط
يسامل لجميا  األفا ا  ساواخ كاان الفا   يلاب  .  رن ري مشكلة في ال ؤيا يعتب ونكاا صاعبة يجاب تح يا ها وحصا ها

 .نظا ف رم ال، ويجب ت كي  من يلب  نظا ف رو   سات طبية و ا كان يعاني من صعوبات في ال ؤيا
 

 :اعاقة التواصل/ صعوبة

  م ل  ف الشخا  لى تبا ل المعلومات واألفكا  م  اآلخ ين والتعامل معكم من خالل استخ ام النطق، رو 
اإلشا ف رو الح كة رو الكتابة للمعلومات التي ي غبون بتبا لكا م  اآلخ ين، ول  يكون  لث ناتجا  ن  جز في 

 .ل  اآلخ ين من وشا ات وكلمات وح كاتالسم  رو الكالم، رو   م ال   ف ال هنية بتفسي  واف  اث ما ي و 
  

 :إعاقة الحركة واستخدام االيدي/ صعوبة

األشخاا ال ين ل يكم بعت اإلشكاليات الصاعبة فاي التن ال والتجاول  لاى األلا ام والتاي لا  تحا  رو ال تحا  مان 
رو مشااكلة فااي الصااعو  والكبااوط  لااى  ر ائكاام لألنشااطة اليوميااة، فمااتال لاا  يجاا  صااعوبة فااي مشااي مسااافة لصااي ف،

الساااللم والااا  ا والمنااااطق الاااو  ف، وال يساااتطي  مشااي ري مساااافة  ون اسااات احة رو تولااا ، رو ال يساااتطي  المشاااي 
 ون اال تماااا   لاااى  صاااا رو  كااااز رو رجكااازف المشاااي، رو ال يساااتطي  الولاااو   لاااى ال ااا مين ألكتااا  مااان  لي اااة 

اإل الة األف ا  ال ين لا يكم صاعوبات فاي /وتشمل ه   الصعوبة.  خ ويحتاا ك سي بعجالت للتن ل من مكان آل
 لي ااة وكاا لث اسااتخ ام األياا ي واألصاااب   02التحاا ث  اخاال المناازل رو خا جاا ، وكاا لث المشااي لفتاا ات تزياا   اان 

 .لت  ماخ  لى مستوس النظ  مستخ ما  األي ي 8لمسث األ وات رو الكتابة وغي ها، و ف  
 

 :إعاقة السمع/ صعوبة

األشااخاا الاا ين لاا يكم بعاات اإلشااكاليات الصااعبة فااي الساام  والتااي تساااهم فااي الحاا  ماان لاا  تكم  لااى ر اخ ري 
جزخ وجانب في ر ائكم اليومي، متل صعوبة سماع شاخا ياتكلم فاي مكاان ماز حم وفيا   اجيا، رو ال يساتطي  

ياا  ماان ال يسااتطي  ، وتح (  ون صاا ا ، رو صااوت م تفاا )رن يساام  شااخا يااتكلم معاا  مباشاا ف وبصااوت  ااا ي 
 .السم  بم ن واح ف رو كالهما

 

 (:التذكر والتركيز)إعاقة الفهم واإلدراك / صعوبة
الت ك  والت كيز، اتخا  ال  ا ات، فكم الكالم، ل اخف شيخ مكتوب، التع    لى : يشمل الصعوبة في التالية

وال  اخف والتفكي ، متل األشخاا  األشخاا، االست الل  لى المناطق واستخ ام الخ يطة، العمليات الحسابية
باألنشطة اليومية، متال رن يج  صعوبة في االست الل  لى  مال ين يج ون صعوبة في الفكم واإل  اث لل يا

المنزل واألماكن في المحيط، ال يستطي  الت كيز فيما يعمل، رو ينسى رين هو رو ت ك  الشك  رو ال ي لبل ، 
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كما . تناول األ وية رو   م تناول الطعام،   م فكم ومع فة ما ي و  حول    م فكم ما لال  شخا ما، نسيان
 .تشمل   م ل  ف الشخا  لى فكم األشياخ رو التعامل م  اآلخ ين

 

 :اإلعاقة/ الصعوبة

األشخاا ال ي يعانون من صعوبات ب نية رو   لية رو  هنية رو حسية  طويلة األجل وك لث الحواجز 
مختلفة، التي تحول  ون مشا كتكم مشا كة فعالة في مجتمعكم  لى ل م المساواف م  والموال  والبيئات ال

 .اآلخ ين
 

 :إعاقة التعلم/صعوبة

ويشامل  لااث األفا ا  الا ين يعاانون مان صااعوبات .  ا م لا  ف الشاخا  لاى فكام األشااياخ رو التعامال ما  اآلخا ين
لاال مااا، وكاا لث األفاا ا  الاا ين يعااانون مااان فااي الوظااائ  ال هنيااة الم تبطااة بظاا و  وصااابة الاا ما  بماا ت رو خ

ماا ت التوحاا ، واألفاا ا  الاا ين يجاا ون صااعوبات فااي تعلاام مكااا ات الحياااف اليوميااة متاال ال اا اخف والكتابااة واسااتخ ام 
 .ر وات بسيطة

 

 :النفسية االعاقة/صعوبة

وكا لث لا يكم صاعوبات فاي ر اخ نشاااطاتكم  األشاخاا الا ين يعاانون مان التاوت  وال لاق والشااث والعصابية الزائا ف،
 .اليومية بسبب تعاطي المخ  ات واإل مان وتناول المش وبات ال وحية

 ض
 :الضحية

وهاااو الشاااخا الااا ي تعااا ت ال تااا اخ رو  ااا   رو وصاااابة، رو ولااا  ف يساااة لكا تاااة رو فعااال وج اماااي رو  تك يااا ، 
 .او الشخا ال ي رتلفت ممتلكات  رو ت   ت جزئيا  رو كليا   والشخا ال ي لح   ر س حا   رو ا ت اخ،

 

  :على االنتاج الضرائب

وتتامل  مان  ا ائب .  هي م فو ات ن  ية رو  ينياة وجبا ياة و ون م ابال يا فعكا المنتجاون ولاى الحكوماة العاماة
رخا س  لاى اإلنتااا   لى المنتجات ت ف   لى السل  والخ مات  ن  ونتاجكاا رو بيعكاا رو تصا يفكا، ومان  ا ائب

 .ي فعكا المنتا الم يم نتيجة مما ست  لعملية اإلنتاا

 ط
 :الطاقة الكهربائية

هااي الشااغل المباا ول لتح يااث شااحنة كك بائيااة فااي موصاال وهاا ا الشااغل يساااوي الطالااة الكك بائيااة المسااتنف ف فااي 
 .ووح ف ليا  الطالة الكك بائية المستنف ف هي الكيلوواط سا ة.  الموصل
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 :الطالب الراسب

الطالب ال ي لم يانجه فاي رحا  المباحا  رو ركتا  المخصصاة للصا  الا ي يشاغل ، وال يحاق لا  االنت اال للصا  
 .ال ي يلي 

 

 :الطالب المتسرب

 .الطالب ال ي ت ث الم  سة نكائيا  خالل العام ال  اسي الما ي ولم ينت ل ولى م  سة رخ س

 ع
 :عادة مشاهدة التلفزيون

هااي رن الفاا   ل ياا   ااا ف الجلااو  رمااام جكاااز التلفزيااون ماان رجاال مشاااه ف الباا اما التااي يبتكااا جكاااز التلفزيااون، 
 .بغت النظ   ن نوع الب اما التي يشاه ها والم ف الزمنية التي ي  يكا في المشاه ف والمكان

 

 :العام الزراعي

 .تش ين رول من العام ولغاية نكاية شك  ريلول من العام التالي شك  هو الفت ف الزمنية الممت ف ما بين ب اية
 

 :العاملون في الفنادق

يشمل  لاث كافاة المشاتغلين فاي الفنا ق ساواخ كاانوا مان رصاحاب الفنا ق رو رفا ا  رسا هم العااملين ساواخ كاان  لاث 
 .  بمج  رو  ون رج ، ب وام كلي رو جزئي

 

 :عدد األسّرة

مفا  ف فاي الفنا ق والمعا ف لالساتخ ام مان لبال النازالخ باساتتناخ األسا ةف التاي ت اا  ولاى هو وجمالي     األسا ةف ال
 .الفن ق  ن  الطلب ويعتب  الس ي  المز وا  اخل الفن ق س ي ين مف  ين

 

 :عدد الغرف

لاا  وتكااون  الغاا   مفاا  ف رو تنائيااة رو تالتيااة رو  با يااة، و .   اا   الغاا   المعاا ف لضسااتخ ام ماان الناازالخ للمبياات
رماا الجنااح فيتامل  مان غ فاة ناوم واحا ف رو (.  رخا س)ر  جت الغ   التي تشمل ركت  من ر بعاة رسا ةف تحات بنا  

 .ركت  وصالة وحمام خاا
 

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

هاو الفاا   الا ي يعماال لحسااب العائلااة، ري فااي مشا وع رو مصاالحة رو مز  اة للعائلااة وال يت ا اى نظياا   لااث ري 
 .ل  نصيب في األ باحرج ف ولي  
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 :العمالة

( ال اوف البشا ية)تشمل ه   الفئة كل من ينطباق  ليا  مفكاوم العمالاة، ري جميا  األفا ا  الا ين ينتماون لسان العمال 
ويعملاااون، وي اااام  لاااث رصااااحاب العمااال، المسااااتخ مين باااامج ، العااااملين لحسااااابكم رو فاااي مصااااالحكم الخاصااااة، 

 .ألج باإل افة أل  اخ األس ف غي  م فو ي ا
 

 :العامل
ساواخ كاان ولاو لساا ة واحا ف خاالل الفتا ف الم جعياة معينا   مال  باش   سنة فمكت  وال ي 51 م    ال ي الف   هو

رو كااان غائااب  اان  ملاا  بشااكل مؤلاات  رو لحساااب الغياا ، باااج  رو باا ون اجاا  رو فااي مصاالحة العائلااة لحساااب 
 اااا   سااااا ات العماااال  حسااااب العاااااملون، ويصاااان  (بساااابب الماااا ت،  طلااااة، تولاااا  مؤلاااات رو ري ساااابب آخاااا )

األفاا ا  الغااائبون  اان ر مااالكم بساابب  وكاا لث فاامكت سااا ة  51  اااملينسااا ة، ( 51-5)  ااامليناألساابو ية ولااى 
-5مان   ااملينو  اب رو تولي  مؤلت وما شاب   لاث، يعتبا   روالم ت، رو وجازف م فو ة األج ، رو وغالق 

 .سا ة 51
 

 :العمالة المحدودة

ه   المجمو ة جمي  األف ا  ال ين ينطبق  ليكم مفكوم العمالاة ويعملاون بصاو ف غيا  ا تيا ياة، ساواخ كاانوا  ت م
يعملااون  اا   سااا ات رلاال ماان المعتااا  لساابب ماان األسااباب والاا ين ي غبااون فااي  ات الولاات بزيااا ف  اا   سااا ات 

ا العا   بسحا س الطا ق، كالبحا   ان ، ويحااولون زياا ف ها (ساا ة فامكت  رسابو يا 51)  ملكم ولى الع   الطبيعاي
 مل و افي رو يحاولون تمسي   مل خاا رو مصلحة خاصة وه ا الناوع سامي فاي النشا ف بالعمالاة المحا و ف 

وين  ا كا لث  امن العمالاة المحا و ف رولئاث الا ين ي غباون بتغييا   ملكام ألساباب التصاا ية متال  ا م . الظاه ف
 .يئة وه ا النوع سمي في النش ف بالعمالة المح و ف غي  الظاه فكفاية ال اتب رو بسبب ظ و  العمل الس

 

 :العمر الوسيط عند الزواج األول

العما  الاا ي ي سام ر مااا  المتازوجين ولااى نصافين متساااويين النصاا  األول تازوا لباال ها ا العماا  فاي حااين تاازوا 
 .النص  التاني بع  ه ا العم 

 غ
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة

لضشااغال ماان غاا   ورساا ةف خااالل فتاا ف المسااه باسااتتناخ مااا هااو مغلااق للصاايانة رو ألي ساابب  تشاامل مااا هااو لاباال
 .كان
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 :الغرفة

محاطااة بجاا  ان وساا   يسااكل  اازل ( ر بعااة رمتااا  م بعااة فاامكت ) 8م( 2)هااي ريااة مساااحة تساااوي رو تزياا   اان  
نت مسااحتكا مسااوية رو تزيا   ان الم ززف غ فة و ا كا( الف ن ات)المستخ مين لكا  ن اآلخ ين، وتعتب  الش فات 

ر بعة رمتا  م بعة ومستخ مة ألي غا ت مان األغا ات المعيشاية، وتعتبا  الصاالة غ فاة، وال يعتبا  مان  امن 
كمااا ال يعتباا  ماان الغاا   تلااث المخصصااة للحيوانااات .  الغاا   كاال ماان المطاابخ والحمااام والم حااات والمماا ات

 .وال واجن وك لث الغ   المستخ مة للعمل ف ط
 

 :غرفة مستقلة

 –حمااام  –مطاابخ )وهاي غ فااة لائماة باا اتكا لاي  بكااا م افاق باال تشاات ث  اا ف ماا  غي هاا ماان الغا   فااي الم افاق 
وهااي معاا ف رصااال للسااكن وتوجاا   ااا ف  لااى رسااطه المباااني رو بالفناااخ، وتكااون جاازخا  ماان  ا  رو فااوق ( م حااات

 .رسطه العما ات

 ف
 :فاتورة المقاصة للضريبة المضافة

وهااي فاااتو ف موحاا ف للجااانبين الفلسااطيني واإلساا ائيلي، ويظكاا  فيكااا اساام و لاام هويااة المشااتغل الماا خا للجااانبين، 
وتعكاا  . و لماا  ال اا يبي، والساالعة او الخ مااة المتبا لااة، وتااا يخ التبااا ل و لاام الفاااتو ف وليمااة ال اا يبة الم ااافة

س ائيل ف طح كة التبا ل التجا ي بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطيني  .ة واف
 

 :فترة األساس

 .هي الفت ف الزمنية التي يتم م ا نة الفت ف الجا ية بكا
 

 :الفندق

ويشات ط فاي الفنا ق ان يكاون .  منشمف تصن   من منشطت االلامة السياحية الجما ية التي توف  المبيات للزائا 
    األماكن المتوف ف في  تستو ب مجمو ة رشخاا يزيا   ان معا ل  ا   افا ا   ائلاة واحا ف وتكاون تحات و ا ف 

وتنظياا  الم افااق الصااحية، وتصاان   موحاا ف وت اا م خاا مات وتسااكيالت تشاامل خ مااة الغاا   وا اا ا  االساا ف يوميااا
 .الفنا ق في   جات وفئات وف ا للتسكيالت والخ مات التي ت  مكا

 

 :الفيال

هاي مبنااى لاائم ب اتاا  مشااي  مان الحجاا  النظيا   ااا ف، ومعاا  رصاال لسااكن رسا ف واحاا ف  ااا ف، ويتكاون ماان طااابق 
ويخصااا رحاا  األجنحااة فااي حالااة الطااابق  واحاا  بجناااحين رو ماان طاااب ين رو ركتاا ، يصاال بينكمااا   ا  اخلااي،

الواحااا  رو الطاااابق التااااني للناااوم، والجنااااح اآلخااا  رو الطاااابق األ  اااي لالسااات بال والمطااابخ والخااا مات بمختلااا  
رنوا كا، كما يتوف  في الغالب للفيال ح ي ة تحيط بكا بغت النظا   ان مسااحتكا باإل اافة ولاى ساو  يحايط بكاا 
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يغطى الساطه العلاوي للفايال بماا ف ال  ميا   لاى األغلاب، ويمكان رن يوجا   امن  من الخا ا، وك اا للسيا ف كما
 .ح و  الفيال رح  المباني رو المالحق ويكون من مكوناتكا

 

 ق
 :قراءة الصحف

هااي رن ي ااوم الفاا   ب اا اخف صااحيفة واحاا ف رو ركتاا ، بغاات النظاا   اان الماا ف الزمنيااة التااي ي  اايكا فااي ال اا اخف رو 
 .االطالع  لى الصح 

 

 :قضايا المحاكم

وهااي بيانااات ولااائ  او ح ااائق بت ااا ي  مكتوبااة بالولااائ  المنطويااة  لااى مسااملة متنااازع  ليكااا، يااتم تنظيمكااا حسااب 
االصااول ال انونيااة، وت فاا  الااى ال ا ااي المخااتا ليفصاال فيكااا، وتشاامل كافااة ال  ااايا الم نيااة، والطااالق واال   

 .  والجنحية والمعنونة بال  ايا الج ميةوما الى  لث، كما تشمل ال  ايا الجنائية 
  

 :قطاع األسر المعيشية

هي مجمو ة صغي ف من االف ا  الا ين يشات كون فاي الساكن ويجمعاون بعات او كال  خلكام وتا وتكم ويساتكلكون 
ويمكاان لالساا  .  انوا اا  معينااة مان الساال  والخا مات بصااو ف جما ياة، تتاامل  بشاكل اساسااي مان االسااكان والغا اخ

ية ان تكون  من المنتجين باال افة لكونكم المستكلكين ال ئيسيين، و  ان كال االنشاطة االلتصاا ية التاي المعيش
ت    من ح و  االنتاا وتما   من لبل جكات ال تحتفظ بمجمو ة متكاملاة مان الحساابات تعتبا   امن لطااع 

 .االس  المعيشية
 

 :القطاع الحكومي

من وح ات الحكومة الم كزية والحكومات المحلية الاى جاناب صانا يق ال امان االجتماا ي التاي تف  اكا  يتال 
وتسيط   ليكا تلث الوح ات وتشمل ك لث المؤسسات غيا  الكا فاة للا به التاي تناتا انتاجاا غيا  ساولي وتسايط  

 . ليكا وتمولكا بصو ف  ئيسية الوح ات الحكومية او صنا يق ال مان االجتما ي
   

 :القطاع الخاص
 .يشمل جمي  الوح ات المؤسسية الم يمة والتي ال تن  ا تحت لطاع الحكومة

 

 :قطاع الشركات غير المالية

.  لطاااع يشاامل كاال الشاا كات ورشاابا  الشاا كات التااي تنااتا الساال  والخاا مات المسااولة كنشاااط التصااا ي  ئيسااي لكااا
ويتميز المنتجون في ها ا ال طااع  انكم فاي ال طااع العاائلي باحتفااظكم بمجمو اة متكاملاة مان الحساابات، ويعاو  

 .جزخ هام من ال يمة الم افة في بالي األنشطة لك ا ال طاع
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 :شركات الماليةقطاع ال

هو لطاع يشمل جمي  الش كات الم يمة التي يكون نشاطكا ال ئيسي الوساطة المالياة، ويشامل كا لث رياة مؤسساة 
غيا  ها فااة للاا به تنااتا ونتاجااا ساوليا   ا طبيعااة ماليااة كالتااممين والبنااوث مااتال بماا فااي  لااث المؤسسااات التااي تمااول 

المالياااة المساااا  ف متااال صااا افي العماااالت الااا ين يحتفظاااون  باشااات اكات مااان مشاااا ي  مالياااة، ومؤسساااات األنشاااطة
 .بسجالت محاسبية متكاملة  ن رنشطتكم

 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

بحياا  يتاامل  هاا ا ال طاااع ماان جمياا  المؤسسااات .  هااي مؤسسااات ال تولاا   خااال رو  بحااا للوحاا ات التااي تملككااا
للاا به والتااي تااوف  ساالعا وخاا مات غياا  سااولية لألساا  المعيشااية  اا ا تلااث المؤسسااات التااي الم يمااة غياا  الكا فااة 

مجمو ااة تخاا م لطاااع : ويمكاان ت ساايمكا ولااى تااال  مجمو ااات.  تساايط   ليكااا الحكومااة وتمولكااا بصااو ف  ئيسااة
ة كالمستشاافيات المملوكااا)ومجمو ااة تشاااكل جاازخا ماان لطااااع الحكومااة ( متاال غاا   التجاااا ف والصاانا ة)األ مااال 
ومجمو ة المؤسسات التاي تخا م األسا  المعيشاية كاالتحاا ات العمالياة والمكنياة والكناائ   والجمعياات ( للحكومة

 .الخي ية ومنظمات اإلغاتة المملوكة من ال طاع الخاا
 

 :القطاع المؤسسي

كااا مجمااوع مجمو ااة ماان الوحاا ات المؤسسااية الم يمااة التااي تشاات ث بسااماتكا ال انونيااة وطبيعااة النشاااط ويتاامل  من
لطااع الشا كات غيا  المالياة، : االلتصا ،  مصانفة ولاى ال طا اات التالياة باالساتنا  الاى نظاام الحساابات ال ومياة

لطاااااع الشاااا كات الماليااااة، ال طاااااع الحكااااومي العااااام، لطاااااع المؤسسااااات غياااا  الكا فااااة للاااا به التااااي تخاااا م األساااا  
 .حساب مست ل وال ي ينف   ل  المعيشية، ولطاع األس  المعيشية و افة لحساب ب ية العالم

 

 :القيمة المضافة

ويعاا   .  هااي مفكااوم رساسااي يتعلااق باإلنتاااا ويشااي  ولااى ال يمااة المتولاا ف أليااة وحاا ف تمااا   ري نشاااط ونتاااجي
اماا صاافي ال يمااة . وجماالي ال يماة الم اافة فاي المؤسساة بحاصال طا ح االسااتكالث الوسايط مان وجماالي اإلنتااا

 .ليكا بط ح استكالث  ا  المال التابت من اجمالي ال يمة الم افةالم افة فيتم الحصول  
 

 م
 :المبنى

هو كل مشي  لائم ب ات  ومتبت  لى األ ت رو  لى الماخ بصفة  ائماة رو مؤلتاة، ويكاون المبناى محاطاا  بم بعاة 
 . ج  ان رو  لى األلل ج ا  واح  مكتمل
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 :المحفظة االستثمارية

: هي  با ف  ن مجمو اة مان االساتتما ات التاي ت اوم بكاا المؤسساات المالياة وشا كات التاممين وت سام الاى ناو ين
  اا ات، )، واساتتما ات فاي رصاول ح ي ياة (رسكم، سن ات، ر ونات خزينة وسن ات مالية رخا س)استتما ات مالية 

 (.ر ا ي، معا ن نفيسة وغي ها
 

 (:اإلنتاج)المخرجات 

ت النكائيااة ماان الساال  والخاا مات المنتجااة ماان لباال منشاامف مااا والتااي يااتم اسااتخ امكا ماان لباال وحاا ات ليمااة المنتجااا
:  ويشامل اإلنتااا فئتااين.  رخا س ألغا ات االساتكالث  اتياا  رو لغاياات التكاوين ال رساامالي التابات اإلجماالي الا اتي

منتجاااات التاااي تساااتغ ق ولتاااا  طاااويال  ، واألخيااا ف تعناااي ال"بالمنتجاااات تحااات التشاااغيل"السااال  النكائياااة، وماااا يسااامى 
وت ا   ليماة معظام السال  فاي اللحظاة التاي تكتمال .  إلنتاجكا، متل ال طعان التي ت بى للا به واأل ماال اإلنشاائية

كماا هاو الحاال فاي )فيكا العملية اإلنتاجية، غي  رن  ملياة ونتااا بعات السال  لا  تمتا  لتتجااوز الفتا ف المحاسابية 
، وهنااا يااتم ت اا ي  ليمااة هاا   المنتجااات وتسااجيلكا فااي تلااث الفتاا ف المحاساابية، متااال  لااث (لالمنتجااات تحاات التشااغي

 .ر مال اإلنشاخات والمحاصيل الز ا ية الشتوية
 

 :المدارس الثانوية

 .تشمل الم ا   المتوف  فيكا م حلة تانوية ف ط او م حلتين اساسية وتانوية معا
 

 :المدارس الحكومية

 .ري مؤسسة تعليمية ت ي ها وزا ف الت بية والتعليم العالي، رو ري وزا ف رو سلطة حكومية
 

 :المدارس الخاصة

ري مؤسسة تعليمياة رهلياة رو رجنبياة غيا  حكومياة م خصاة يؤسساكا رو ي رساكا رو يا ي ها رو ينفاق  ليكاا فا  ا رو 
 .رف ا ا رو جمعيات رو هيئات فلسطينية رو رجنبية

 

 :ة الغوث الدوليةمدارس وكال

 .ري مؤسسة تعليمية غي  حكومية رو خاصة ت ي ها رو تش    ليكا وكالة الغو  لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :المدرسة

ري مؤسسة تعليمية غي   يات األطفاال بغات النظا   ان  ا   طلبتكاا وت كيبكاا الصافي، حيا  رن ر ناى صا  
 . ن الص  التاني  ش  فيكا ال ي ل  ن الص  األول ور لى ص  ال يزي 

 

 :المركبة اآللية

هي كل م كبة مازو ف بمحا ث بحيا  يمتلاث ها ا المحا ث وسايلة  فا   اتياة، وتساتعمل  اا ف لحمال األشاخاا رو 
 . الب ائ  رو لسحب الم كبات
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 :  حقلية محاصيل
الب ولياة كاالحما هي مجمو ة من المحاصيل المؤلتة وتشمل المحاصيل الحبوبية كال مه والشاعي  والمحاصايل 

والفول الياب ، والمحاصيل الزيتية متل  با  الشم  والسمسام وفساتق العبيا ، والمحاصايل ال  نياة متال البطاطاا، 
واألبصاااال، والمحاصااايل الطبياااة متااال اليانساااون والمي مياااة والنعنااااع ومحاصااايل التوابااال متااال الكماااون واليانساااون 

 .صة والبي ياوال زحة، والمحاصيل العلفية متل الب سيم والف
 

 (:تشمل أشجار البستنة) المحاصيل الدائمة
 ،ال تحتااا إل ااا ف ز ا تكاا بعاا  كال موساام لطااا هاي المحاصاايل التاي تااز ا   و ف نموهاا  اان سانة واحاا ف، والتااي 

ومان الممكان ز ا اة .   اترشجا  اللوزيورشجا  الحم يات، و ل  لث رشجا  الزيتون، اومت.  تعم  لع ف سنواتو 
المحاصااااايل ال ائماااااة بط ي اااااة الز ا اااااة المكتفاااااة رو الز ا اااااة المبعتااااا ف، والمسااااااحة تشااااامل المحاصااااايل المز و اااااة 

 .بالط ي تين
 

 :المساحة المزروعة

والتااي تكااون  ااا ف صااافية للمحاصاايل المؤلتااة التااي ر اا ت وز  اات بنااوع رو اكتاا  ماان المحاصاايل  المساااحة وهااي
 .ل ائمةواجمالية للمحاصيل ا

 

 :مستخدم بأجر

هااو الفاا   الاا ي يعماال لحساااب فاا   آخاا  رو لحساااب منشاامف رو جكااة معينااة وتحاات وشاا افكا ويحصاال م اباال  ملاا  
.   لى رج  مح   سواخا  كان  لى شكل  اتاب شاك ي رو رجا ف رسابو ية رو  لاى ال طعاة رو ري ط ي اة  فا  رخا س

الحكوميااة والشاا كات باإل ااافة ولااى الاا ين يعملااون باامج  فااي ويناا  ا تحاات  لااث العاااملون فااي الااوزا ات والكيئااات 
 .رو ل س الغي  مصلحة للعائلة

 

 :المستشفى

هاي مؤسسااة طبياة يتمتاال ها فكا األول فااي تاوفي  خاا مات تشخيصاية و الجيااة لمختلا  الظاا و  الطبياة ج احيااة 
يااة وخاصااة خاا مات كاناات رم غياا  ج احيااة، وت اا م معظاام المستشاافيات ري ااا خاا مات لم  ااى العيااا ات الخا ج

 .الطوا ئ
 

 :العامل

ساواخ كاان ولو لساا ة واحا ف خاالل الفتا ف الم جعياة معينا   مال  باش   سنة فمكت  وال ي 02 م    ال ي الف   هو
رو كااان غائااب  اان  ملاا  بشااكل مؤلاات  رو لحساااب الغياا ، باااج  رو باا ون اجاا  رو فااي مصاالحة العائلااة لحساااب 

 اااا   سااااا ات العماااال  حسااااب العاااااملون، ويصاااان  (تولاااا  مؤلاااات رو ري ساااابب آخاااا  بساااابب الماااا ت،  طلااااة،)
األفاا ا  الغااائبون  اان ر مااالكم بساابب  وكاا لث فاامكت سااا ة  02  اااملينسااا ة، ( 02-0)  ااامليناألساابو ية ولااى 

 من   املينو  اب رو تولي  مؤلت وما شاب   لث، يعتب   روالم ت، رو وجازف م فو ة األج ، رو وغالق 
 . ةسا 0-02



المفاهيم والمصطلحات                                                               1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 010 

 :المعاد تصديره

ليمااة جميااا  الساال  التاااي تااام اسااتي ا ها سااااب ا وتااام تصاا ي ها الاااى بلاا  آخااا   ون اجااا اخ ري تغيياا   لاااى شاااكلكا او 
 .ليمتكا

 

 :المعصرة

زيات الزيتاون، ما  احتمالياة االنتااا مان )هي مؤسسة رو جزخ منكا تنتا بشكل رساسي مجمو ة واح ف مان السال  
 .  حي  يح ق ه ا النشاط ال ئيسي غالبية ال يمة الم افة (رنشطة تانوية

 

 مكافئ طن متري من النفط

هي وحا ف طالاة، وتعا    لاى رنكاا الطالاة الناتجاة  ان احتا اق طان متا ي واحا  مان الانفط، وبسابب وجاو  رناواع 
 :مختلفة من النفط، تم ا تما  ال يم التالية لك ا المكافىخ

 جا جولجي 20.2= طن مت ي من النفط  0
 طن مت ي من الفحم 0.20=                        
 مت  مكعب من الغاز الطبيعي 0811=                        
 ب ميل من النفط 7=                        
 .ميجا وح ف ح ا ية ب يطانية 02.22=                        

 
 :ملكية البناء

 .حكومي، سلطة محلية، تعاوني، خي ي، رخ سخاا، : يمكن رن يكون البناخ
 
 :ةشأمنالة كيمل
 ف فاي العااو وهاا يكاف ا  ا  لاى و ا ف المنشامف واتخاا  السايط ت   حيا   نما فمشانملا  لا ع ال ي تتب طال ا لث  نيتع

 :نشمف وح س الحاالت التاليةوتكون ملكية الم  تكمف%( 20) لاملا  رال طاع ال ي يمتلث رغلبية   
ألفا ا  رو مؤسساات ال طااع الخااا الم يماة فامكت  مان  رسامالكا % 20المنشاطت المملوكاة بنسابة : نيوطا خا

 .فلسطينفي 

منشاطت غيا  م يماة فاي فلساطين و ر ا فا  ألا لكفمكت  من  رسما% 20سبة ملوكة بنمالف ممنشالي ه: ينبرجا خا
فلسااطين  لااى رن  لااث ال يشاامل البعتااات ال بلوماسااية وال ساامية لكاا     يفاا جنبيااةألاالشاا كات  ع و ث فااويشاامل  لاا
 .الحكومات

المنشااطت غياا  الكا فااة للاا به وتشاامل األحاازاب واالتحااا ات والن ابااات والجمعيااات وكافااة المنظمااات : يهلاار اعلطاا
 .النسوية والشبابية والطالبية والكنائ  واأل ي ف والمؤسسات التابعة لكا توالمؤسسا

نشااطة التصااا ية  ات طبيعااة سااولية  بحيااة ولكاان تساايط   ليكااا ر  تمااا   يلتااات طمنشااال: يااةطنو  مااةكو ح كةشاا  
 .من  رسمالكا رو من خالل تش يعات رو م سوم حكومي  كتفم% 20ث المتا  الحكومة وما من خالل



المفاهيم والمصطلحات                                                               1023كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 018 

الش كات التي تما   رنشطة التصا ية  ات طبيعة سولية  بحية المملوكة  :بيةجنأة ومحككة شر  .1
 .فمكت  من  رسمالكا% 15للحكومات األجنبية بنسبة 

 
 :المنشأة

بنشاااط ونتاااجي  ئيسااي واحاا  بشااكل رساسااي  تخصاااتو  ت اا  فااي مكااان واحاا  مؤسسااة رو جاازخ منكاااالمنشاامف هااي 
مااا  احتمالياااة اإلنتااااا مااان رنشاااطة ) . يح اااق هااا ا النشااااط ال ئيساااي غالبياااة ال يماااة الم اااافة حيااا ( غياا  مساااا  )

العماااال، : ري تاااوف  بياناااات  ااان كااال مااان وتتاااوف   نكاااا بياناااات بماااا يسااامه بحسااااب فاااائت التشاااغيل، ( تانوياااة
ة بالمنشااامف وال تعتبااا  الوحاا ات التاااي تناااتا ألغااا ات خاصااا. والمصااا ي ، واإلنتااااا واإليااا ا ات، واألصاااول التابتاااة

منشااطت مساات لة و ا كاناات ت اا   اخاال المنشاامف نفسااكا، رمااا و ا ولعاات خااا ا حاا و  المنشاامف وت اا  فااي مبنااى مساات ل 
فسنكاااا تعتبااا  وحااا ف نشااااط مساااان ، متااال المخاااازن رو كااا اا خااااا بسصاااالح معااا ات المنشااامف وال ياااؤ ي خااا مات 

 .للجمكو 
 

 :المهنة
متعطااال سااابق لااا  هااي الح فاااة رو ناااوع العمااال الاا ي يباشااا   الفااا   و ا كاااان  ااامال، رو الااا ي باشااا   سااااب ا و ا كااان 

، بغت النظ   ن طبيعة  مل المنشمف التي يعمل بكا وبغت النظ   ن مجاال ال  اساة رو التا  يب الا ي العمل
 .تل ا  الف  

 

 :المولود الحي

الوال ف رو ظكا ت  ليا  ري  الماة رخا س مان  الماات الحيااف  نا  الاوال ف ري مولو  ول  حيا  وص   رو بكى  ن  
ن مات بع ها بلحظات  .حتى واف

 

 :المياه المزودة

المنشااطت )هااي كميااة الميااا  التااي يااتم توزيعكااا ماان مصااا  ها المختلفااة بعاا  جمعكااا ومعالجتكااا  ولااى المسااتكلكين 
 (.التجا ية والصنا ية، وم افق ال ي والمؤسسات العامة

 

 :(المضخوخة)المياه المستخرجة 

 .هي كمية الميا  التي ت خ من آبا  الميا  الجوفية
 

 :السبير معادلة
 فتا فهي معا لة  يا ية و عكا  الم اإلحصاخ السبي  الحتساب األ لاام ال ياساية لألساعا  و لاث ب سامة رساعا  

 .األسا  فت فبكميات  وبالت جيهاألسا ،  فت فالم ا نة  لى رسعا  
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 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

وبشاكل مشااب  لضنتااا . يعتب  الناتا المحلي اإلجمالي م ياسا تجميعيا لضنتاا ال ي يتم خاالل فتا ف زمنياة محا  ف
يمكااان رن يختلااا  ت يااايم النااااتا المحلاااي اإلجماااالي وف اااا  لماااا يؤخااا  فاااي اإل تباااا  مااان  ااا ائب . وال يماااة الم اااافة

ولت ا ي  . ي اإلجمالي بمسعا  السوق رو رسعا  المنتجين رو األساعا  األساسايةوي     ا ف الناتا المحل. واف انات
 .ط ي ة االنتاا، ط ي ة االنفاق، ط ي ة ال خل: الناتا المحلي االجمالي، هناث تال  ط ق

 

 :النزالء

ويعتب  كل من يتا ث الفنا ق ولاو لليلاة واحا ف تام يعاو  للفنا ق تانياة  هم األشخاا ال ين ينزلون في الفن ق بمج ،
 .بمتابة نزيل ج ي 

 

 :النشاط االقتصادي
تنفا  مان لبال وحا ف معيناة والتاي تساتخ م  هو مصطله يشي  الى  ملية ت ما مجمو اة مان االجا اخات واالنشاطة

كمااا يشااي  النشاااط االلتصااا ي ( . ساال  وخاا مات)العماال و ا  المااال والب ااائ  والخاا مات لتنااتا منتجااات محاا  ف 
ال ئيساااي الاااى طبيعاااة العمااال الااا ي تما سااا  المؤسساااة والااا ي لامااات مااان اجلااا   حساااب التصاااني  الااا ولي الموحااا  

ويساااكم بااامكب  لااا   مااان ال يماااة الم اااافة فاااي حالاااة تعااا   األنشاااطة  اخااال ( التن ااايه ال ابااا )لألنشاااطة االلتصاااا ية 
 .المؤسسة الواح ف

 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
الااا ولي الموحااا  لألنشااااطة  التصااااني جلااا  حساااب روالااا ي لامااات ماااان  المنشاااامفهاااو طبيعاااة العماااال الااا ي تما سااا  

 المؤسساااةتعااا   األنشاااطة  اخااال  حالاااةويساااكم بااامكب  لااا   مااان ال يماااة الم اااافة فاااي  (التن ااايه ال ابااا ) االلتصاااا ية
 .الواح ف

 

 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
وينطباق  لايكم مفكاوم العمالااة رو  (سانة فامكت  51)تشامل ها   المجمو اة جميا  األفا ا  الا ين ينتماون لسان العمال

 .البطالة
 

 :النفايات الصلبة

وتشاااامل النفايااااات البل يااااة، والنفايااااات .  مااااا ف   يمااااة النفاااا  وخطاااا ف رحيانااااا  ات محتااااوس ماااانخفت ماااان السااااوائل
الصنا ية والتجا ية، ونفاياات ناتجاة  ان العملياات الز ا ياة وت بياة الحيواناات، والنشااطات األخا س الم تبطاة بكاا 

 .ونفايات الك م ومخلفات التع ين
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 :نوع المسكن

ي رو المعماااا ي للمسااكن، والااا ي لاا  يكاااون فاايال، رو  ا ا ، رو شااا ة، رو غ فااة مسااات لة، رو ري وهااو الشاااكل الكن ساا
 (.الخ…ب اكية رو خيمة) متل.  شكل آخ 

 و
 :الواردات

ن اال ملكيتكااا  تااموالخ ماااات المسااتو  ف للبلاا   اان ط يااق المااوانئ الب يااة والبح يااة والجويااة، التااي  الساال  وجمااااليهااو 
 .التص ي لتغطية االحتياجات المحلية لالستكالث النكائي والوسيط واف ا ف 

 

 :(المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى رو جزخ من مبنى مع  رصال  لسكن رسا ف واحا ف، ولا  بااب رو ما خل مسات ل رو ركتا  مان ما خل ياؤ ي 
ولاا  تكااون الوحاا ف السااكنية غياا  معاا ف رصااال  ولااى الط يااق رو المماا  العااام  ون الماا و  فااي وحاا ف سااكنية رخاا س،

للسكن وال رنكا وج ت مسكونة ولت المسه، ول  تكون الوحا ف الساكنية مساتخ مة للساكن رو العمال رو لكليكماا رو 
 .ول  تكون الوح ف السكنية مشغولة بمس ف واح ف رو اكت  ولت المسه.  مغل ة رو خالية

 

 :وضع البناء المطلوب ترخيصه

 :يكون و   البناخ المطلوب ت خيص  حسب وح س الحاالت التاليةيمكن رن 
، و ااافة م ت حااة لمبنااى لااائم وماا خا، و ااافة م ت حااة وجاازخ لااائم مطلااوب ت خيصاا ، مبنااى (م تاا ح)مبنااى ج ياا  

 .لائم، و افات لائمة
 

 :وفيات الرضع

 ويعتبا  معا ل وفياات ال  ا   ا   ها   الوفياات ( ن سنة ر ما همال ين ت ل )ال     وفيات مصطله يشي  ولى
 .معينةخالل سنة  األحياخمن الموالي   00111لكل 

 ي
 :يعمل بأجر

هااو الفاا   الاا ي يعماال لحساااب فاا   آخاا  رو لحساااب منشاامف رو جكااة معينااة وتحاات وشاا افكا ويحصاال م اباال  ملاا  
.   طعاة رو ري ط ي اة  فا  رخا س لى رج  مح   سوخا كاان  لاى شاكل  اتاب شاك ي رو رجا ف رسابو ية رو  لاى ال

ويناا  ا تحاات  لااث العاااملون فااي الااوزا ات والكيئااات الحكوميااة والشاا كات باإل ااافة ولااى الاا ين يعملااون باامج  فااي 
 .مصلحة خاصة بالعائلة رو ل س الغي 
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 :يعمل لحسابه

 ولااي  بالمنشاامف ري مسااتخ م يعماال باامج  (شاا يث)هااو الفاا   الاا ي يعماال فااي منشاامف يملككااا رو يملااث جاازخا  منكااا 
 .ويشمل االشخاا ال ين يعملون لحسابكم خا ا المشطت

 

 :الينابيع

هي الميا  المت ف ة من تحت ساطه األ ت والناتجاة  ان ن طاة الت ااخ منساوب المياا  الجاوفي ما  ساطه األ ت، 
 .ل  تكون  ائمة رو موسمية
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Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 

based on local needs and in accordance with standards that guarantee full 

membership in the international statistical community. PCBS adopted a gradual 

approach to realizing Palestinian priorities. It has been able to accomplish several 

statistical tasks by relying on primary sources, including censuses and surveys. In 

addition, it has cooperated with public and private sector institutions in using 

secondary sources, such as administrative records, to derive further statistical data. 
 

We are pleased to present the Fourteenth Statistical Yearbook of Palestine 2013. 

This report is part of our efforts to provide continuous time series data that make it 

possible to study general trends in different fields through a comprehensive 

statistical reference that covers most demographic, social, economic, and geographic 

fields. 

 

This report provides official statistics on various aspects of life in Palestine, along 

with available statistics on Palestinians throughout the world. The first chapter of the 

Yearbook comprises three sections on Palestinian demographic, social and economic 

data: the first section discusses the conditions of Palestinians in those parts of 

Palestine that are still under Israeli military occupation and covers social, economic, 

medical, educational, and cultural conditions, in addition to other aspects.  

 

The second section of chapter one discusses the conditions of Palestinians in the 

Palestinian Territory occupied in 1948, who live under full Israeli administration and 

jurisdiction. The third section addresses the most prominent characteristics of 

Palestinians in the Diaspora, particularly in countries that host Palestinian refugees: 

Jordan, Syria, and Lebanon. 
 

The second chapter describes the main concepts and definitions used in this 

Yearbook. 
 

We hope that the Yearbook will bridge gaps in information and serve as a major 

basic reference for official statistics on Palestine. The information provided by this 

Yearbook should enhance development and assist decision makers in formulating 

decisions and plans based on informed and professional foundations.  

 

 
December, 2013 Ola Awad 

PCBS President 
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Important Note 

 
 

The statistical data in the first section of the first chapter were 

derived from PCBS publications. Readers can, if necessary, refer 

to these publications. 

 

The statistical data in the second and third sections of the first 

chapter were from a variety of sources. 

 

There are some minor differences between the value of some 

variables and their aggregates in tables as a result of rounding 

and calculations. 

 
For greater detail for English readers about any topic in this 

Yearbook, please refer to the tables in the Arabic section, which 

are in both Arabic and English. 

 

 
A set of special symbols were used in the tables of this book. The 

representations of these symbols are as follows: 

 

 (-) Nil 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Chapter One 

 

Summary 
 

Palestinians in Palestine  
(West Bank and Gaza Strip)  

 
1. Agriculture and Land Use 

 There were 832,501  agricultural holdings in Palestine: 12,112 in the West Bank, 

constituting 1818%, and 85,020  in Gaza Strip, constituting 18.4%, during the 

agricultural year 2010/2011. 

 

  There were 71,761 plant holdings constituting 68.2% of all holdings in Palestine. 

There were 22,976 mixed holdings constituting 21.8% of all holdings. The total 

number of animal 

holdings was 

10,501 constituting 

10.0% of all 

holdings during the 

agricultural year 

2010/2011. 

 

 During the 

agricultural year 

2009/2010, the 

area of cultivated 

land was 957,1 

km², which is 

15.9% of the total 

area of  Palestine. 

  

 There were 39,625 

breeding cows in 

Palestine: 26,477 

in the West Bank 

and 13,148 in Gaza 

Strip on 

01/10/2011.  

 

 There were 

732,399 breeding 

sheep in Palestine: 669,843 in the West Bank and 62,556 in Gaza Strip on 

01/10/2011.   

 

 There were 240,136 breeding goats in Palestine: 226,428 in the West Bank and 

13,708 in Gaza Strip on 01/10/2011. 

1.1 
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 The total quantity of pressed olives in 2012 was 104,762 tons and the quantity of 

extracted oil was 22,951 tons.  
 

 The value added of olive pressing activity totaled USD 6.5 million, while the 

intermediate consumption and output of olive presses totaled USD 2.6 million and 

USD 9.0 million respectively.   
 

 The population density in Palestine was 734 capita/km
2
 at mid-year 2013: 

regionally it was 481 capita/km
2
 in the West Bank and 4,661 capita/km

2
 in Gaza 

Strip.  
 

For more details regarding agriculture and land use, see the tables in chapter 1.1 of 

the Arabic section, pages 19-28. 

 

2. Environment and Natural Resources   

 Around 92.5% of health care centers (governmental and non-governmental) in 

Palestine were supplied with water from the public water network in 2012, while 

96.4% of households and 84.0% of economic establishments were supplied from 

the public water network in 2013. The quantities of rainfall ranged between 860.8 

mm in Ramallah station and 136.1 mm in Jericho station in 2012. 

 
Quantity of Annual Rainfall in Palestine by Station Location, 2012 (mm) 

 

 
 

 Data for 2012 showed that 42.1% of health care centers (governmental and non-

governmental) in Palestine disposed of wastewater through the wastewater 

network, while 65.2% of economic establishments and 55.3% of households used 

the wastewater network to dispose of their wastewater in 2013.  
 

 Data for 5385 revealed that 72.0% of health care centers (governmental and non-

governmental) in Palestine disposed of waste at a local authority dumping site, 

while 83.1% of economic establishments in 2013 and 71.5% of households 

disposed of their solid waste in local authority dumping sites in Palestine in 2013. 
 

 The amount of annual avialable water quantity in 2012 was 349.1 MCM, of which 

253.3 MCM was pumped from ground water wells, 39.2 MCM was dishcarged 
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from water springs, and the remain quantity 56.6 MCM was purchased from Israeli 

water company “Mekarot”.  
 

For more details about the environment and natural resources, see the tables in 

chapter 1.2 of the Arabic section, pages 29-56. 

 

3. Population                                                          
 The population of Palestine was estimated at 4.42 million at mid-2013: 2.72 

million in the West 

Bank and 1.70 

million in Gaza Strip. 
 

 The population of 

Palestine is young: 

40.8% of the total 

population were aged 

below 14 years in 

mid-2013: 38.9% in 

the West Bank and 

44.1% in Gaza Strip.  

Persons aged 65 and 

over made up 3.0% 

of the total 

population: 3.4% in 

the West Bank and 

2.5% in Gaza Strip.  
 

 The total fertility rate 

in Palestine between 

(2008-2009) was 4.4 

births: 4.0 births in 

the West Bank and 

5.1 births in Gaza 

Strip. 
 

 The average household size in Palestine was 5.5 in 2012: 5.2 in the West Bank and 

6.2 in Gaza Strip. 
 

 The natural rate of increase of the Palestinian population was 2.94% in Palestine in 

2013: 2.62% in the West Bank and 3.44% in Gaza Strip. 
 

 In 2012 Palestinian refugees constituted 42.1% of the total population: 27.0% in 

the West Bank and 67.0 % in Gaza Strip. 
 

 In 2013, life expectancy at birth in Palestine was 72.9: 71.5 years for males and 

74.4 years for females. 
 

 9.4% of households were headed by females in Palestine in 2012. 
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 82.1% of households were nuclear households in Palestine in 2010. 

 

For more details on population, see the tables in chapter 1.3 in the Arabic section, 

pages 57-64. 

 

4. Vital Statistics             

 The number of live births registered in the West Bank was 71,705 in 2010, 68,197 

in 2011, and 64,895 in 2012. The number of registered deaths for the same years 

was 6,253, 6,562, and 6,351 deaths respectively. 

 

 The number of registered marriages in 2012 in Shariah courts and churches in 

Palestine was 40,292, comprising 23,764 contracts in the West Bank and 16,528 

contracts in Gaza 

Strip. 

 

  Hebron governorate  

recorded the highest 

number of marriages 

in Palestine with 

6,291 contracts and 

Jericho and Al 

Aghwar governorate 

recorded the lowest 

number of marriages 

with 334 contracts. 

 

 The number of 

registered divorces 

in Shariah courts in 

2012 in Palestine 

was 6,574 cases, 

including 3,749 

cases in the West 

Bank and 2,825 

cases in Gaza Strip. 

Gaza governorate 

recorded the highest 

number of divorce 

cases in Palestine with 1,022 and Tubas governorate recorded the lowest number 

of divorces of 65 cases. 
 

 The median age at first marriage in Palestine was 20.1 years for females and 24.6 

years for males in 2012.   
 

For more details about vital statistics, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic 

section, pages 65-90. 
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5. Health                                 

 In 2012, there were 79 governmental and non-governmental hospitals in Palestine 

with a capacity of 5,487 beds.  The average number of days spent in governmental 

hospital in 2012 was 2.4. The bed occupancy rate in governmental hospital in 2012 

in Palestine was 82.7. 

 

 In 2012, the main causes of child mortality in children aged (0-4) years in the West 

Bank were conditions in the prenatal period (53.8%), followed by other reasons 

(22.1%). 
 

 In 2011, physical disabilities were the most prevalent form of disability in 

Palestine (1.3%), while hearing difficulties and mental health problems were the 

least prevalent (0.4%).  In 2011 82.2% of the total population of Palestine had 

health insurance: the percentage was higher in Gaza Strip than in the West Bank 

(96.7% and 73.2% respectively). 

 
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2011 

 

 
 

For more details on health, see the tables in chapter 1.5 of the Arabic section, pages 
91-96. 

 

6. Education                                

 The total number of schools in Palestine in 2012/2013 was 2,753, comprising 

2,059 in the West Bank and 694 in Gaza Strip. 

 

 The total number of students was 1,136,739: 990,244 at basic stage and 146,495 at 

secondary stage.   

 

 The average number of students per class in basic stage by supervising authority 

was 30.2 in government schools, 36.7 in UNRWA schools, and 23.4 in private 

schools. The average number of students per class in secondary stage was 27.5 in 

government schools and 17.8 in private schools. 

 

For more details about education, see the tables in chapter 1.6 of the Arabic section, 

pages 97-106. 
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7. Culture                                

 In 2012, there were 14 museums operating in Palestine.  

 In 2012, there were 646 licensed cultural centers operating in Palestine. 

 

 There were 10 theaters in Palestine. 

 

For more details about culture, see the tables in chapter 1.7 of the Arabic section, 

pages 107-108. 

 

8. Information Society 

 In 2012, 51.4% of households had a computer. 

  

 In 2012, 32.1% of 

households in 

Palestine had an 

Internet connection 

and 95.7% of 

households in 

Palestine had a 

mobile phone. 

 

 In 2011, 47.0% of 

establishments in 

Palestine used a 

computer. 

 

 In 2011, 39.2% of 

establishments in 

Palestine used the 

Internet. 

 

 In 2010, there were 

3,790 workers 

employed in research 

and development, 

representing 2,072 

full-time equivalent 

(FTE) workers. 

 

 There were 2,348 researchers, representing 1,312 FTE researchers.  

 

For more details on the information society, see the tables in chapter 1.8 of the 

Arabic section, pages 109-114. 

  

Percentage of Households with a Computer in Palestine by Governorate, 2012 
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9. Housing and Housing Conditions                                

  Data showed that 2.0% of households in Palestine lived in a villa, 43.3% lived in a 

house, and 53.7% 

lived in an 

apartment. 

 

 The average housing 

density in Palestine 

was 1.5 persons per 

room. The average 

for the West Bank 

was 1.4 compared to 

1.6 persons per room 

in Gaza Strip.   

 

 The average number 

of rooms per 

housing unit in 

Palestine was 3.6: 

3.6 in the West Bank 

and 3.8 in Gaza 

Strip. 

 

 

 

 

For more details on 

housing and housing 

conditions, see the tables in chapter 1.9 of the Arabic section, pages 115-120. 

 

10. Living Standards 

 Average Monthly Per Capita Expenditure: Data revealed that monthly per capita 

expenditure was JD 158.2: JD 188.1 in the West Bank and JD 109.8 in Gaza Strip.  

Monthly per capita expenditure on food groups was JD 56.9: JD 64.3 in the West 

Bank and JD 44.8 in Gaza Strip, while average monthly per capita expenditure on 

non-food groups was JD 86.9: JD 108.1 in the West Bank and JD 52.4 in Gaza 

Strip.  The share of total expenditure on food was 35.9%: 34.2% in the West Bank 

and 40.8% in Gaza Strip. 

 

 Average Monthly Per Capita Consumption: Average monthly per capita 

consumption in Palestine was JD 165.0: JD 196.5 in the West Bank compared to 

JD 113.9 in Gaza Strip.  Monthly per capita consumption of food was JD 58.8: JD 

66.9 in the West Bank and JD 45.5 in Gaza Strip. Monthly per capita consumption 

of non-food items was JD 106.3: JD 129.6 in the West Bank and JD 68.4 in Gaza 

Strip. 
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Poverty Rates of Population in Palestine by Region, 2090- 2011 
 

 
 

 The consumption data indicated that the total diffusion rate of poverty among 

Palestinian individuals in Palestine was 25.8% in 2018: 81.8% in the West Bank 

and 38.8% in Gaza Strip.  

 

 More significant is the fact that the consumption data indicated that 85.9% of 

individuals in Palestine suffered from deep poverty in 2018: 1.8% in the West 

Bank and 5818% in Gaza Strip. 

 

For more details on living standards, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic 

section, pages 121-126. 

 

11. Security and Justice                                

 Criminal offenses reported: There were 16,790 criminal offenses reported in 2011 

in the West Bank, representing 1105  criminal offenses per 1000 population. 
 

 The criminal offenses reported in West Bank governorates in 2011 comprised 

assault (1118%), theft (51.1%), harm\offenses against morality (81.9%), fraud 

(3.7%), and the remainder were kidnapping, attempted kidnapping, threats, drugs 

and murder.  
 

 Juvenile offenders: There were 1,144 juvenile offenders admitted to reform 

institutions in Palestine in 2011: 101  juvenile offenders in the West Bank and 131 

in Gaza Strip. The criminal offenses committed by these juveniles comprised 445 

cases of burglary and theft, 555  cases of assault and 53 offenses against morality. 

The remainder comprised destruction of property, offenses against public order 

and other crimes. 
 

 Road traffic accidents:  There were 8,037 road traffic accidents in the West Bank 

in 2012, including 1,519 accidents causing injuries and 0,818 accidents with 

material losses only. There were 8,195 injuries caused by road accidents as 

follows: 7,108 minor injuries, 778 moderate injuries, 189 serious injuries and 120 

fatalities. 

For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.11 of the Arabic 

section, pages 127-132. 
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12. Labor and Wages                                

 In 2012, the labor force participation rate in Palestine was 43.6%: 69.1% for males 

and 17.4% for females. 
 

 In 2012, the unemployment rate was 23.0% in Palestine: 20.5% for males and 

32.9% for females. 
 

 Most workers (66.9%) in Palestine in 2012 were waged employees: 93.2% of 

workers in Israel and Israeli settlements are waged employees. 
 

 4.1% of children in Palestine were in employment: 7.5% male and 0.6% female. 
 

For more details on labor and wages, see the tables in chapter 1.12 of the Arabic 

section, pages 133-144. 
 

13. Establishments 

 In 2012 establishments 

operating in the private 

sector, non-

governmental   

organization sector and 

government companies 

in Palestine comprised 

135,401 

establishments: 91,203 

establishments in the 

West Bank and 44,198 

establishments in Gaza 

Strip. The number of 

employees in Palestine 

in 2012 was 384,778: 

262,825 employees in 

the West Bank and 

121,953 employees in 

Gaza Strip.  
 The distribution of 

establishments 

operating in Palestine 

in the private sector, non-governmental organization sector and government 

companies by economic activity showed that the activities of wholesale, retail and 

repairs came first with 73,823 establishments, manufacturing activities came in 

second place with 17,858 establishments, and establishments in other services 

activities totaled 13,098 establishments. The smallest number was in the activities 

of households as employers of undifferentiated goods and services- producing 

activities of households for own use with six establishments.   

 

For more details on establishments, see the tables in chapter 1.13 of the Arabic 

section, pages 145-150. 
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14. National Accounts 

 The value of the Gross Domestic Product in 2012 was (USD 8,797.3 million) rose 

by 5.9% compared with 2011. 
 

Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region, 
2010-2012 (Value In USD Billion) 

 
 

 GDP per capita was USD 8,815.0 in 2012, an increase of 2.7% compared to 2011. 

 

 Gross national income totaled USD 7,232.3 million in 2012, an increase of 6.1% 

compared with 2011. GNI per capita was USD 1,786.7. 

 

 Gross disposable income totaled USD 1,948.2 million in 2012, a decrease of 8.7% 

compared with 2010. GDI per capita was USD 1,963.9. 

 

For more details on National Accounts, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic 

section, pages 151-160. 
 

15. Prices and Price Indices                                

15.1 Changes in Consumer Price Indices during 2012 compared to 2011:  

 The Consumer Price Index in Palestine increased by 2.78%. 
 

 The Consumer Price Index in the West Bank increased by 4.08%. 
 

 The Consumer Price Index in Jerusalem J1 increased by 3.23%. 
 

 The Consumer Price Index in Gaza Strip increased by 0.48%. 
 

15.2 Changes in Producer Price Indices during 2012 compared to 2011 

 The total Producer Price Index increased by 2.55%. 
 

 The Producer Price Index for locally consumed products increased by 2.41%. 
 

 The Producer Price Index for exported products increased by 3.87%. 
 

15.3 Changes in Wholesale Price Indices during 2011 compared to 2012 

 The total Wholesale Price Index increased by 0.93%. 
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 The Wholesale Price Index for local products decreased by 1.08%. 
 

 The Wholesale Price Index for imported products increased by 2.19%. 
 

For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.15 of the 

Arabic section, pages 161-172. 

 
16. Transport and Communications                                

16.1 Transport and Storage 

 There were 111 enterprises engaged in this sector in Palestine.  

 

 There were 8,115 individuals employed in this sector: 8,811  males and 815 

females.  

 

 The value of output of enterprises in transport and storage activities was 

USD175.3 million; intermediate consumption was USD 8515 million; and the 

value added was USD 83211 million. 

 
16.2 Information and Communications 

 There were 579 enterprises engaged in this sector in Palestine. 

  

 There were 8,155 individuals employed in this sector: 2,002 males and 8,121 

females. 

 

 The value of output of enterprises in information and communication activities 

was USD 11812 million; intermediate consumption was USD 88311  million; and 

the value added was USD 80311 million. 

 

For more details on transport and communications, see the tables in chapter 1.16 of 

the Arabic section, pages 173-182. 

 

17. Construction 

 There were 560 enterprises engaged in this sector in Palestine. 

   

 There were 11,290 individuals employed in this sector: 10,806 males and 484 

females. 

 

 The value of output of enterprises in the construction sector was USD 670.1 

million; intermediate consumption totaled USD 08118 million; and the value added 

was USD 03515 million. 

 

17.1 Building Licenses 

 The total number of building licenses issued in 2012 increased by 815% compared 

with 2011.  
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 The total number of licensed dwellings was 15,436, of which 13,103 were new 

units with a total area of 2,302.9 thousand m
2
 and 2,333 were existing dwellings 

with a total area of 420.5thousand m
2
. 

 

17.2 Existing Buildings 

 The value of expenditure on construction of new buildings and additions in the 

West Bank in 2012 has increased by 13.7% compared with 2011. 

 

For more detail on construction, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, 

pages 183-190. 

 

18. Industry                               

 There were 16,263 enterprises engaged in this sector in Palestine. 
  

Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2010-2012 
 

 
 

 There were 18,724 individuals employed in this sector: 78,304 males and 7,420 

females.  

 

 The value of output of enterprises in industrial activities was USD 3,151.8 million; 

intermediate consumption totaled USD 5,31115 million; and the value added was 

USD 1,183.1 million. 

 

For more details on industry, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, 

pages 858-851. 

 

19. Tourism                            
19.1 Hotel Activities in the West Bank 

 There were 98 hotels in operation in December 2012 with 5,203 rooms in total and 

11,883 beds. 

 

 During 2012, the total number of guests in hotels in the West Bank was 575,495.  
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 The total number of guest nights was 1,336,860 during 2012, of which 8111% were 

Palestinian, 0818% were guests from European Union countries, and 1.8% were 

guests from the United States and Canada.   

 

 There were 2,449 hotel workers: 1,869 males and 580 females.  

 

 Room occupancy was 29.1% in 2012. 

 

 The average length of stay in Palestinian hotels was 5.3 nights per guest during 

2012. 

 

19.2 Domestic and Outbound Tourism  

 In Palestine, 34.8% of households (at least one household member) participated in 

a domestic trip during 2012: 20.1% in the West Bank compared to 62.3% in Gaza 

Strip. 

 

 The most visited governorate in the West Bank was Tulkarm with 23.8%, followed 

by Nablus at 20.9%, while 18.5% traveled to Jericho and Al-Aghwar governorate. 

 

 In Gaza Strip, 31.0% of households visited Khan Younis, followed by Gaza 

governorates at 30.7%. 

 

 During 2012, 10.9% of households (one member at least) traveled outside 

Palestine: 13.3% of West Bank households compared to only 6.4% of households 

in Gaza Strip. 

 

 The average household expenditure during domestic trips was USD 47 and 

average household expenditure during an outbound trip was USD 1,456. 
 

For more details on tourism, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic section, 

pages 195-208. 

 

20. Services 

 There were 33,662 enterprises engaged in the services sector in Palestine. 
 

 There were 124,014 individuals employed in services: 11,181 males and 45,596 

females. 
 

 The value of output of enterprises in the services sector was USD 8,18115  million; 

intermediate consumption totaled USD 437.7 million; and the value added was 

USD 1,01115 million. 
 

For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.20 of the Arabic 

section, pages 209-212. 
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21. Internal /Domestic Trade 

 There were 69,305 enterprises engaged in this sector in Palestine. 
 

  There were 152,034 individuals employed in this sector: 135,738 males and 

16,296 females. 
 

 The value of output of enterprises in internal trade activities was USD 2,864.0 
million; intermediate consumption totaled USD 527.7 million; and the value added 

was USD 2,336.3 million. 
 

For more details on trade, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, pages 

213-216. 
 

22. Registered Foreign Trade 

 The total value of imports of commodities increased in 2012 by 7.4% compared to 

2011 and totaled USD 4,697.4 million compared to USD 4,373.6 million in 2011 

  
Distribution of Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 1995 – 2012 

 
 

22.1 Exports in Goods 

 The total value of exports in 2012 was USD 782.4 million, an increase of 4.9 

compared to 2011.  The total value of exports in 2011 was USD 745.7million.  

 

22.2 Trade Balance 

 The trade balance deficit totaled USD 3,915.0 million in goods in 2012, an 

increase of 7.9% compared to 2011  
 

 

 

23. Balance of Payments  
23.1 Current Account 

 The Palestinian balance of payments recorded a deficit of USD 2,192.6 million in 

the current account (goods, services, income, current transfers). This contributes 

21.5% of the GDP in current prices and compares with a deficit of USD 690.9 

million in 2010. 
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 The trade balance of goods recorded a deficit of USD 4,626.0 million, comprising 

about 45.5% of the GDP in current prices in 2011.  This reflects an increase of 

26.6% compared with the 2010 deficit.  The trade balance deficit with Israel was 

the main cause of the overall trade balance deficit. 

 

 The services balance recorded a deficit of USD 103.6 million, representing a 

decrease of 66.8% compared with 2010.  The decline in the services balance 

deficit was caused by increased exports in travel services and a decrease in 

communication services imports. 
 

23.2 Income Balance 

 A surplus of USD 1,217.2 million was recorded in this account, representing an 

increase of 10.8% compared with 2010.  The surplus was caused mainly by the 

surplus in compensations of employees working in Israel, which totaled USD 

1,152.7 million and reflects an increase of 88.0% compared with 2010. Investment 

income received from abroad totaled USD 55.0 million, reflecting a decrease of 

5815% compared with 2010. This was caused mainly by a decrease in the earnings 

received on Palestinian foreign direct investment (FDI) and portfolio investments 

invested abroad. 

 

23.3 Balance of Current Transfers 

 The balance of current transfers (voluntary or compulsory, not a result of an 

economic transaction) recorded a surplus of USD 1,319.8 million, a decrease of 

39.3% compared with 2010.  Current transfers by donors represented 43.4% of the 

total value of receipts from abroad, while current transfers received from abroad 

other than donors made up 56.6%.  The total value of receipts from abroad was 

distributed as 38.0% for the government sector and 62.0% for other sectors 

(private, household and non-government organizations). 
 

 

23.4 Capital and Financial Account 

 This account recorded a surplus of USD 2,155.7 million, mainly due to the surplus 

in the financial account (direct investments, portfolio investments, other 

investments and reserve assets) totaling USD 1,619.5 million as a result of the 

surplus in currency and deposits in other investments. The surplus in the capital 

account totaled USD 536.2 million. 

 

 The capital account recorded a surplus of USD 536.2 million, a decrease of 36.6% 

compared with 2010, mainly due to government capital transfers (transfers from 

donors) that constituted 68.9% of the capital account.  Household transfers 

received from abroad to finance house construction for households accounted for 

25.7% of this account. 

 

 The financial account recorded a deficit of USD 1,619.5 million caused mainly by 

the surplus in currency and deposits in other investments.  The flows of foreign 

investments may be summarized as follows: 
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 The total change (decrease) in reserve assets of the Palestinian Monetary Authority 

totaled USD 33.7 million, reflecting the final liquidity position of the balance of 

payments. These are reflected in the overall balance surplus in the Palestinian case 

due to the absence of other financing resources. 

 

For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.23 of the 

Arabic section, pages 225-228. 

 

24. Finance and Insurance 

There were 46 enterprises operating in financial intermediation activities in 2012.  

 There were 7,101 employees in financial intermediation enterprises. 

 

 The value of output in financial intermediation enterprises was USD 514.4 million. 

 

 The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was 

USD 97.5 million.   

 

 The gross value added in financial intermediation enterprises was USD 416.9 

million.   

 

 For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.24 of the 

Arabic section, pages 229-232. 

 
25. International Investment Position 

 The primary results of the IIP (external assets – foreign liabilities) for Palestine at 

the end of 2012 revealed that the net IIP totaled about USD 881 million. This 

means that the various sectors of the Palestinian economy invested outside 

Palestine more than the amount investment in Palestine from abroad. Cash 

deposits of local banks in foreign banks and foreign exchange in Palestinian 

economy contributed a major value in external assets, which represented 61.5% of 

their total value.  

  

 Total stocks of external assets for Palestine (stocks of residents in Palestine 

invested abroad) totaled USD 5,262 million. Foreign direct investment abroad 

contributed 4.4%, portfolio investments abroad totaled 19.6 %, while other foreign 

investments abroad totaled 63.4%, and reserve assets amounted to 12.6%.  At 

sectoral level, the external investments of the banking sector contributed major 

value to external assets. 
 

 The total stocks of foreign liabilities in Palestine (stocks of non- residents invested 

in Palestine) totaled USD 4,595 million. Foreign direct investment in Palestine 

contributed 50.8%, portfolio investments in Palestine were 14.7%, and other 

investments totaled 34.4%.   
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 The total stocks of external debt on Palestinian economic sectors totaled USD 

1,601 million. The debt on the general government sector contributed 68.5%, debt 

on the banking sector comprised 27.7%, and debt on other sectors (non-financial, 

insurance enterprises, NGOs and household sectors) amounted to 2.7%, while 

lending between affiliated companies contributed 1.1 %. 

 

For more details on the  international investment position, see the table in chapter 

1.25 of the Arabic section, pages 233-236 
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 Palestinians in the Palestinian Territory 

 Occupied in 1948 

 
 The total population of these areas at the end of 2012 was 1,308,900 (excluding the 

residents of occupied East Jerusalem and the Golan Heights).  

 

 The average size of a Palestinian household was 5.04 persons in 2012. 
 

 The total fertility rate for Palestinian women during 2012 was 3.54 births. 
 

 90.4% of Palestinian households own the housing unit they live in. 
 

  Palestinian households living in housing units with a density of two or more persons 

was 9.5% in 2012. 

 

 There were 582 primary schools, including 384 post primary schools, and 63 schools 

for children with special needs; 168 intermediate schools and 314 secondary schools. 

 
 The average number of students per class in primary schools was 26 students, in  

intermediate schools it was 28 students per class, and in high schools it was 26 

students per class for the 2012/2013 academic year. 

 

 The labor force participation rate among Palestinians over the age of 15 was 44.4%: 

63.1% for males, and 25.2% for females. 

 

  The unemployment rate was 5.7%: 7.3% for females and 5.0% for males. 
 

 

For more details on Palestinians in the Palestinian Territory Occupied in 1948, 

see the  tables in chapter 2 of the Arabic section, pages 237-264. 

 

 

 

 
  

1.2 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 

 There were estimated to be 11.6 million Palestinians in the world at the end of 2012, 

distributed by location as follows: 4.4 million in Palestine, which is 37.7% of the 

Palestinian world population; 1.4 million in Israel (12.1%); 5.1 million in Arab 

countries (44.5%); and 655 thousand in foreign countries (5.7%). 

 

 There were 213 million Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon, 

and Palestine. 

 

 There were 24 primary health care centers in Jordan, 23 in Syria, and 28 in Lebanon 

in 2012.  

 

 The total number of refugee students in UNRWA schools was 115,803 in Jordan, 

31,753 in Lebanon, and 67,292 in Syria in 2012/2013.  

 

 The total number of UNRWA schools was 172 schools in Jordan, 118 schools in 

Syria, and 69 schools in Lebanon in 2012/2013. 

 

 The total number of  teaching staff in UNRWA schools was 5,522 in Jordan, 2,719 

in Syria, and 1,993 in Lebanon in 2012/2013.  

 

For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the 

Arabic section, pages 265-275. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 

one night or more. 

 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of 

males and females in each age category. The age-structure of a population is the 

cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is an essential prerequisite for the description 

and analysis of demographic data. 

 

Age-Specific Fertility Rate: 

The number of births by women of a given age group per 1000, women in that age 

group. 

 

Agricultural Census: 

Is the total process of collecting, compiling, processing, analysing, evaluating and 

disseminating to provide the statistical data on agricultural holdings, characteristics 

and agricultural applications in a specific reference period, for all holdings within 

the country. 

 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management 

comprising all kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture 

production purposes regardless to title legal form or size.  Single management may 

be exercised by an individual or household jointly by two or more individuals or 

households by a clan or tribe or by a juridical person such as:  a corporation 

cooperative or government agency.  The holdings land may consist of one or more 

parcels located in one or more separate areas or in one or more territorial or 

administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 

such as labour, farm buildings, machinery or draught animals 

 

Agricultural Land: 

It  refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification 

the "gross area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under 

scattered farm buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, 

such as uncultivated patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders 

(ECE 1986). 
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Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 

 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any 

number of cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 

birds of poultry (Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, 

ducks, fer...etc, or a mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 

 

A one–person– household: 

It is the household comprised of one individual. 

 

Assets: 

It is tangible or intangible (computer software, artistic original) that comes as an 

output of the production process .It is used frequently or continuously in other 

production process for more than one year period. 

 

Assault: 

 Refers to physical attack against another person, including beating. Some criminal 

or penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with 

intentions to commit other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the 

use of destructive weapons; attack on children; and any other dissolute attack. 

Simple assault involves attack not associated with criminal intentions, i.e. raising of 

a hand as a threat or unsuccessful attempt to beat…etc. 

 

Availability of Phone Line: 

This section refers to the phone line owned by the household.  (other than mobile 

phones). 

 

Availability of Private Car: 

This section refers to the private car owned by the household. 

 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. 

Closed rooms for maintenance or repairs are excluded. 

 

B 
Base Period: 

Refers to the period with in which the current period is compared with. 

 

Base Prices: 

Refers to the prices of goods and services in a period in which current prices are 

compared with. 
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Bed: 

Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 

24 continuous hours for receiving medical care. 

 

Bed Occupancy: 

Number of booked and paid beds. Such beds are considered occupied whether they 

were actually used or not. 

 

Building: 

The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 

erected on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls 

or with at least one completed. 

 

Building Ownership: 

Private, Governmental, Local Authority, Cooperative Society, Charitable Society, 

Other. 

 

Building Utilization: 

Residential, Non-Residential, The boundary wall. 

 

Built –Up land in Occupation Sites: 

It refers to all areas of human activity within a settlement including built- up areas, 

service facilities, public parks, squares, and roads. It excludes any land that is 

planned for construction according to the master plan of the occupation site or 

confiscated land to be annexed later to the occupation site. 

 

Bypass Road: 

It is a road Constructed by Israeli Occupation to link the Settlements with each other 

and with Israel. 

 

C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 
This is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties. It includes the authorized 

name of both parties, the taxation number, the goods exchanged with the type and value, 

the invoice number and the value added tax. This shows the movement of trade exchange 

between the Palestinian Territory and Israel only. 

 

Communication disability/difficulty:  

Inability to exchange information and ideas with others and engage with them 

through the use of speech, or use signs, or write the information they want to share 

with others. This may be due to the result of a deficiency in hearing or speech, or 

lack of intellectual capacity to interpret and understand others.  

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2013                                                    Concepts and Definitions  

 [38] 

Cognition Disability (Remembering and concentrating): 

Includes difficulties in the following: memory, concentration, decision-making, 

understanding speech, reading, identifying individuals, directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, such as individuals who have difficulty in 

understanding and performing daily activities. For example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or forgets where they are or forgets which month 

it is, forgets to take medication or to eat, lacks understanding and knowledge of 

what is going on around him. It also includes the person's inability to understand 

things or deal with others.  It includes forgetting to do something important, people 

who suffer from lack of memory like where things have been put in the house, as 

well as difficulty in concentration on doing things for more than 10 minutes. 

 

Consumption: 

Includes the following:Cash spent on purchase of goods and services for living 

purposes. The value of goods and service payments or part of payments received 

from the employer.Estimated rent value of the dwelling. 

 

Compensations of Employees:     

Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 

social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 

work done by the latter. 

 

Composite Household:  

Refers to household consisting of at least one nuclear household with other non-

relatives. 

 

Computer Use: 

It is defined for this survey’s  purposes as the basic uses of the computer (during the 

last twelve months), such as: opening the computer and files, creating, copying, 

pasting, and saving files. 

 

Consumer Basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of 

goods and services that households consume between two different periods one is 

called the base period and the other is the comperison period. 

 

Composite Family:  

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
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Country of Consignments  (Charging Destination): 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the country of purchase. 

 

Court Maters: 

Written proceedings involving all aspects of a disputed issue filed according to the 

law and submitted to the judge for settlement. Court cases involve civil cases, 

divorce, inheritance, etc. Also, they include criminal and petty offenses referred to 

as such by penal codes. 

 

Crime: 

Any act involving a violation of the law or public rights and duties towards the state 

or society in general. 

 

Customs Declaration: 

An Israeli document contains all the data related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and ports and, additionally, Damyah 

Bridge, Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives to the 

Ministry of Finance without any enclosures. Palestinian customs started to issue 

Palestinian custom declarations through the ASYCUDA program since a copy of 

this declaration is issued on imports from abroad. 

 

D 
Daily Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. Wages received in 

different currencies are converted into New Israeli Shekels according to the 

exchange rate in the survey period. 

 

Depreciation: 

It is the value of the assets which can be reproduced and depreciated during the year, 

depreciation is calculated on the current substitutive value. 

 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health 

care regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

Disability/difficulty : 

Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, 

intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may 

hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. 

 

Drop-out Student: 

A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to 

another school. 
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E 
E-Commerce: 

It is the conducting of business communication and transactions over computer 

networks and through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly 

defined, e-commerce is the buying and selling of goods and services, and the 

transfer of funds, through digital communications. 

 

Economic Territory: 

Area scope of a country administrated by a government, in which persons, goods, 

and capital freely travel inside it.  It is also connected with the concept of residence, 

and without relation necessarily to the political boundaries of a country. 

 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain 

entity that uses labour, capital, goods and services to produce specific products 

(goods and services). In addition to that, the main economic activity refers to the 

main work of the enterprise based on the (ISIC, rev1) and that contribute by the 

large proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 

 

Economic Transactions 

The Economic transactions are an economic flows which are recorded when an 

economic value is created, transformed, exchanged, transferred, or extinguished. 

Claims and liabilities arise when there is a change of ownership for goods or 

financial assets, providing services, labour and capital. transactions in SNA93 are 

considered as activities that two sides exchange or transform them between others, 

or a turnovers of new financial assets/ liabilities which are created or canceled, but 

no necessity for those sides to be legalism separated, where it's possible for 

exchanging to be between two parties in the same entity. 

 

Electrical Energy: 

Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-

hour. 

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

Establishment is an enterprise or part of it, which is located in one place and 

specialized mainly in productive one major activity (not assistant) which will bring 

the majority of the value added.  (with the possibility of production of secondary 

activities) and for which  the data are available, allowing operating surplus account, 

which provides data for  the workers, expenses, production and revenue, and fixed 

assets. The units which produce for the purposes of private entity does not consider 

a separate establishments if they fall within the establishment itself, but if it is 

located outside the boundaries of the establishment and is located in a separate 
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building, it is auxiliary unit, such as warehouses or private garage repair equipment 

establishment and performs services not for the public. 

 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the 

reference period, or who were not at work during the reference period, but held a job 

or owned business from which they were temporarily absent (because of illness, 

vacation, temporarily stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid 

family member or other.  The employed person is normally classified in one of two 

categories according to the number of weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 

15 work hours and above.  Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 hours. 

 

Employed Persons: 

Males and females working in the enterprise including owners, self-employed, 

unpaid family members, or waged workers who receive their compensations in cash 

or in kind during a specific reference period. However, this term does not include 

trainees or those on assignments outside the enterprises or in long unpaid leaves. 

 

Employee: 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision  and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind 

… etc.  This item includes persons employed in governmental, nongovernmental 

and private institutions along with those employed in a household enterprise in 

return for a specific remuneration. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to 

him\her and do hires or supervises the work of one or more waged employees.  This 

includes persons operating their project or contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged employee.  Shareholders are not considered 

employers even if they are working in it. 

 

Equivalent Metric Ton of Petroleum:    

Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy 

resulting from burning one ton of petroleum. Due to having many types of 

petroleum, it was fixed on a certain value. 

A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 10 giga calorie, 1.43 metric ton of coal, 

1200 m3  metric tons of natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British 

Thermal Units. 

 

Extended Family:  

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
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Expenditure: 

Includes the following: 

Cash spent on purchase of goods and services for living purposes. The value of 

goods and services payments or part of payments received from the employer. 

Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 

Exports: 
It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported 

outside the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free 

customs regions as a discount from the notional economy, which results from transaction 

with a non-resident economy. 

  

F 
Final Consumption by Government and Non-Profit Institutions: 

It is measured as the value of the output minus receipt from sales. Expenditures. It is 

divided into two categories: individual; and collective.   The first comprises those 

incurred for the benefit of individuals, e.g. medical services.  Collective 

expenditures have a public character; for example government spending on defense 

and public security would be included in this category. 

 

Financial Corporation Sector: 

The financial corporations sector is mainly banks, insurance companies, and 

auxiliary financial institutions, for example, money exchangers that maintain a 

complete set of accounts for their activities. 

 

Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM): 

It equals the total of property income payable to financial institutions less gross 

value of payable interests on these institutions excluding property income receivable 

by investment of money of the same institution.  

 

First level of Education According to the International Standard Classification 

of Education (1997): 

Represents the primary education or the first stage of basic education; the stage 

ranges between 4-6 years. 

 

Forests and Other Wooded Land: 

This means land used permanently (i.e. for five years and more) for forests.  

Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be 

recorded under this heading only if the growing of trees and shrubs is the most 

important use of the area. 
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Fixed Assets: 

It is tangible or intangible (computer software, artistic original) that comes as an 

output of the production process .It is used frequently or continuously in other 

production process for more than one year period. 

 

Field Crops: 

Is a set of temporary crops include the cearles such as wheat, barley, and legume 

crops such as chick peas  and dry broad bean, and oil crops such as sunflower, 

sesame, peanuts, and tuber crops such as potatoes, onions, and medical crops such as 

anise and meramieh, mint and spice crops such as cumin, anise and black cumin, 

and fodder crops such as clover and alfalfa and sern 

 

Foreign indirect investment (Portfolio): 

Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and financial derivatives. It is residual because 

these instruments are also included under direct investment and reserve assets. 

Portfolio investment is divided into two main categories: equity and debt. Shares are 

equity investment and the remaining instruments are debt investment.  

 

Foreign direct investment: 

This category includes investment over which the owner exercises control. 

Inpractice, the distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner  

should hold at least 10 per cent of the ordinary shares in the company. However, this 

criterion should be applied somewhat flexibly to ensure that assets over which the 

owner exercises control are classified as direct investment. Acquisitions and 

disposals of land – other than when foreign embassies are involved – are also 

included.  

 

Foreign Other investment: 

Under other investment are included all transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, deposits and loans (including trade 

credits). 

 

G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental 

instrument. 

 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local 

government units together with social security funds imposed and controlled by 

those units. In addition, it includes NPIs engaged in non-market production that are 

controlled and mainly financed by government units or social security funds. 
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Gross Disposable Income (GDI): 

This item equals Gross National Income (GNI) plus net current transfers from 

abroad. 

 

Gross National Disposable Income (GNDI): 

The available income of residents, which can be spent on consumption of goods and 

services (locally produced or imported goods and services) or for savings. 

 

Government and Non-Profit Institutions Consumption: 

Expenditure of the two sectors can be divided into two types: individual and 

collective. The first includes spending that benefits individuals on medical services, 

for instance. Collective expenditure has a public nature such as the government’s 

spending on defense and security.  

 

Gross Domestic Product (GDP): 

Gross Domestic Product or GDP is intended to be a measure of the value created by 

the productive activity of resident institutional units during a certain period in time. 

Estimate of GDP, like the output and the value added, can vary according to taxes 

and subsidies taken into consideration. GDP is usually estimated at market prices, 

producers’ prices, or basic prices. 

There are three approaches to estimate the GDP: Output or Production approach, 

Expenditure approach, and Income approach. 

 

Gross Fixed Capital Formation:     

 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 

goods. 

 

Governance: 

Governance expresses the practice of a political authority and the administration of 

such authority of the society’s affairs and resources as well as its socioeconomic 

development. Governance is a larger concept compared with government since it 

embodies the operations of the unofficial institutions, the civil society organizations, 

and the private sector in addition to the operations of the official state agencies 

including the executive, legislative, and judicial authorities as well as the public 

administration. The concept of governance also reflects the political, economic, and 

social practices of the authorities in running public affairs at all centralized and 

decentralized levels, i.e. the national, regional, and local levels. 

 

Gross Fixed Capital Formation: 

 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 

goods. 

 

Gross National Income (GNI): 

This item equals Gross Domestic Product (GDP) plus net factor income from 

abroad, which equals the net compensation of employees, and net capital income 

received by residents. 
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Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new 

guests are based on the number of visits regardless whether it’s the same person or 

different. 
 

H 
 

Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment 

of health problems. 

 

Hearing disability/difficulty: 

 The question determines individuals who have some hearing difficulties that 

contribute to the reduction of their ability to perform any part and aspect of their 

day, such as difficulty hearing someone talking in a busy place or with noise, or 

cannot hear someone speak directly and at normal volume (without shouting or 

higher volume), and determine whether they are unable to hear with one ear or both. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. 

Most hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care. 

 

Hotel:                                

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an 

average single family. The establishment must be under one management, and 

provides different facilities and services to visitors. 

 

Hotel Workers: 

It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including 

owners and paid or unpaid household members. 

 

Household:  
It is one person or group of persons (with or without a family relationship) who live 

in the same dwelling unit, who share meals and make joint provisions for food and 

other essentials of living. 
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Household Final Consumption: 

It is the expenditure on all goods and services excluding expenditure on building and 

construction, which are considered gross fixed capital formation for the property 

owners. Renting accommodation is classified as final consumption spent by 

households. 

 

Household Sector: 

A household is defined as a group of persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who 

consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food. 

Households are mainly consumers, but they may also be producers. All economic 

activity taking place within the production boundary and not performed by an entity 

maintaining a complete set of accounts is considered to be undertaken in the 

household sector. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or 

more independent entrance leading to the public road without passing through 

another housing unit. The unit might not be constructed for living purposes but 

found occupied with a household during the enumeration. Likewise, the unit might 

be utilized for habitation or for work purposes or both purposes. Also, it might be 

closed, vacant or occupied by one or more households during the survey. 

 

Housing Unit Type: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, 

marginal, tent or other). 

 

I 
Imports: 
It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land and sea 

that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for re-

exportation. 

 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could 

be a week or a month or a year. 

 

Infant Mortality: 

Refers to infant deaths (infants who are less than a year old ), the infant mortality 

rate refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during 

the year. 
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Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 

manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 

manual automated means. 

 

Institutional Sector: 

The institutional sector is a group of resident institutional units have similar legal 

entity and type of activity and constitute the economy, there are five institutional 

sectors in the system of national accounts: government; non-profit institutions 

serving households; financial corporation's; households; and non-financial 

corporations, In addition to the Rest of world sector that has separate account. 

 

Intermediate Consumption: 

It is the goods and services consumed as inputs, used up or transformed during the 

production process. It is measured during a specific period in time in a way similar 

to measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, 

The value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is 

the same whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the 

detailed level, the two evaluations vary. 

 

Internet: 

It is a worldwide public computer network. Organizations and persons can connect 

their computers to this network and exchange information across a country and/or 

across the world. The Internet provides access to a number of communication 

services including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and 

data files. 

 

Internet Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the 

last twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and 

downloading files or programs from the Web. 

 

Joule Unit: 

Energy unit, defined as the energy resulting from the movement of a one-Newton 

body to a distance of one meter. 

1 Joule = 1 Newton * m. Meter. 

 

K 
Killed in Road Traffic Accident 

A person who died as a result of the accident, or died of his injuries within 30 days 

of the accident. 

 

Kindergarten: 

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year 

olds. Kindergarten Consists of the first and second grades. 
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L 
Labor Force: 

The economically active population (Labour Force) consists of all persons 15 years 

and over who are either employed or unemployed as defined above at the time of 

survey. 

 

Laspeyres Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 

prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the base periods. 

 

Learning disability/difficulty:  

Inability to understand things or deal with others. It includes difficulty with 

intellectual functions due to a condition such as an acquired brain injury, Downs 

Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal skills due to any 

condition such as autistic spectrum disorders, or difficulty in learning everyday 

skills such as reading, writing, and using simple equipment. 

 

Library: 

Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or 

audio-visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use 

of such materials as are required to meet the informational, research, educational. 

 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, 

irrespective of whether he died after that or not. 

 

Livestock 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and 

other domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 

 

Local Road: 

Serves the internal traffics within a locality. 

 

Local Authority: 

The body which is authorized to supervise the provision of public services and 

administer the affairs of the whole  population whole in a locality. 
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M 
Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev3) and that contribute by 

the large proportion of the value added whenever more than one activity exist in the 

enterprise.  

 

Main Road: 

Serves for national or inter district traffic and including road extension within a 

locality. 

 

Mean Duration: 

Total hospitalization days divided by discharged patients. 

 

Median Age at First Marriage:  

The age dividing individuals into two categories, either married before it or married 

after it. 

 

Mental disability/difficulty: 

Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as 

those with difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse 

and addiction 

 

Mixed Holding: 

If the holder  hasplant and animal holdings according to Plant and Animal Holding 

definition prviding, both  animal and plant activities , share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  

 

Mobility disability/difficulty: 

Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 

not the performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a 

short distance, or a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot 

walk any distance without a break or stop, or cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or cannot stand on their feet for more than a 

minute and need a wheelchair for movement from one place to another. It covers 

disabilities or difficulties that people with disability face inside or outside homes. It 

also covers difficulties that people face during walking for more than 15 minutes.  

 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and 

other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 

work-day. 

 

Motor Vehicle: 

A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons 

or goods, and drawing vehicles. 
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N 
Net Balance Trade Goods:     

It is measured as the value of the exports of goods minus imports of goods. 

 

Newspaper Reading: 

Whether the person is accustomed to reading a newspaper regardless of time of 

reading. 

 

Newspapers: 

Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a 

primary source of written information on current events connected with public 

affairs, international questions, politics..., etc. 

 

Non-Financial Corporation Sector: 

This sector includes all other institutional units, which are principally engaged in the 

production of market goods and services. Producers of this sector are distinguished 

from the family sector by keeping a complete set of accounts. A large portion of the 

value added in the rest of the activities is contributed by this sector. 

 

Non-Profit Institutions Serving Households Sector: 

It defined as non-profit resident institutions which do not generate income nor profit 

for those entities that own them. They may be divided into three groups: those 

serving businesses (e.g. a chamber of commerce which is grouped in the non-

financial corporation sector); those which form part of the government sector (e.g. a 

government-owned hospital) and non-profit institutions serving households. The 

latter consists mainly of trade unions, professional unions, churches, charities and 

privately financed aid organizations. 

 

Number of Guest Nights: 

Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied 

whether they were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 

 

Nuclear Household: 

It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a 

daughter (own not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household 

with a son or a daughter or more; or a female head of a household with a son or a 

daughter or more. It is worthy to note that no other relatives or non – relatives live 

with this household. 
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O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the 

employed person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective 

of the economic activity or the employment status of the person.  Occupations are 

grouped together mainly on the basis of the similarity of skills required to fulfill the 

tasks and duties of the job.  

 

Olive Pressing: 

A process of extraction oil from olive. 

 

Operating surplus:     

Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 

subsidies and custom fees plus depreciation). 

 

Other Investment: 

Included are all transactions in financial assets and liabilities which are not classified 

under any of the three other broad categories.  The most important of these are 

currency, deposits and loans (including trade credits). 

 

Output (Production): 

the value of the final products of goods and services produced by a certain 

establishment capable of being provided to other units though they can be self-

consumed or for the purposes of self gross fixed capital formation. Production 

includes two categories: Final products and the so-calledunder-operating products, 

which means products that take a long time to produce such as livestock and 

establishment works. The value of the majority of goods can be estimated at the 

moment the production process is completed. However, the production of some 

goods may exceed the accounting period (such as the case of under-operating 

products). The value of such products is estimated and registered during that 

accounting period as, for example, the case of establishment works and winter crops. 

 

Output of Financial Intermediations: 

This is the value of the final products of goods and services produced by an 

establishment, used by other units as self-consumed or for the purposes of self gross 

fixed capital formation. Production includes two categories: Final products and the 

so-called under operating products. Production can be classified as follows: market 

outputs, outputs of private account, and other non-market outputs. 

This means that production = value of production from main activity + value of 

production of secondary activities. 

 

Ownership  of the enterprise: 

 This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% 

or more). Ownership can be: 
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1. Private national: Owned enterprises by 51% or more of their capital to 

individuals or private institutions residing in Palestine 

2. Private foreign: It's an establishment owned by 51% or more from its capital 

to individuals or non-resident enterprises in Palestine, including branches of 

foreign companies in Palestine that does not include diplomatic and official 

missions to these governments. 

3. Non-governmental organization sector: It’s a non-profit establishments, 

which include parties and unions, associations and all organizations related to 

women's organizations, youth and student, churches and monasteries and its 

affiliates. 

4. National government company: Establishments engaged in  an economic 

activities for market profit, but the government-controlled either by owning 

51% or more from the capital or through legislation or government decree. 

5. Foreign government company: Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by foreign governments by 51% or 

more from its capital. 

 

Own-account Worker (Self-Employed): 

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 

in a profession or trade, and hires no employees. 

 

P 
 

Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 

who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions 

mentioned above. 

 

Permanent Crops (including trees horticulture): 

A growing crop growth cycle of one year, and that do not need replanting after each 

season, and for the last several years. For example, olive trees and citrus trees, and 

nuts. It is possible permanent crops in intensive agriculture or agriculture scattered, 

The area planted with crops include two ways. 

 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled 

by the holder, and must not be less than one dunum  for open cultivated area  and ( 

0.5) dunum for protect cultivated area. 

 

Population Register: 

a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the size and characteristics of the population 

at selected points in time.  
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Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous 

walls. 

 

Port, In or Out Center: 

The customs center (air, land and sea) through which services, goods and 

commodities go in/out of the country.  It is the place of general customs procedures. 

 

Postal Material: 

Includes: letters, printed matters, postal packets, parcels, and telegrams. 

 

Price Index: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal intervals. 

 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the 

government sector. 

 

Producer’s Price: 

The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer 

from the purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any 

VAT, or similar deductible tax, invoiced to the purchaser.  The producer prices 

exclude any transport charges invoiced separately by the producer. 

 

Productivity: 

The average production of an area unit (kg/dunum). 

 

Properties: 

All movable and fixed assets belonging to the individuals (household members) 

regardless of whether they were inside or outside the house. Normally, the owner of 

a property is entitled to use it the way he\she deems appropriate, provided in 

accordance with the provisions of the effective law. A property applies to physical, 

nonphysical, tangible and intangible assets as well as any item that has a market 

value. 

 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It 

normally belongs to a municipality, council or to a private company and for different 

domestic uses. 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
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R 
Radio Listening: 

Whether the person is accustomed to listening to radio and follows up broadcasted 

programs regardless of place and time of listening. 

 

Re-Export: 
It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they were 

imported. 

 

Regional Road: 

Branching off from, or lining, main roads. 

 
Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in the 

Palestinian Territory occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and 

grandchildren. 
 

1. Non-Registered Refugees :It applies to unregistered refugees who do not 

hold refugee registration cards issued by UNRWA. 

2. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of 

the two aforementioned statuses. 

Regular Flight: 

A series of flights fulfilling at least the following conditions: they are performed by 

a passenger aircraft, their tickets are open for free sale to the general public; they are 

planned and adjusted according to the needs of traffic, carried out according to 

existing aviation agreements, The operating license and the fixed timetables are also 

available to the general public. 

 

Repeater Student: 

A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 

following grade. 

 

Research and Experimental Development (R&D): 

Comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the 

stock of knowledge, including knowledge of humanity, culture and society, and the 

use of this stock of knowledge to devise new applications. The term R&D covers 

three activities: basic research, applied research and experimental development and 

studies. 
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Reserve Assets: 

Are assets that must be controllable by the  Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be denominated in a convertible currency. 

 

Residence: 

Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is 

centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year, excluding students, for illness and soldiers). 

 

Road Accident: 

An accident which occurred as a result of the vehicle being in a state of motion on 

the road and in which people were injured. 

 

Room Occupancy: 

Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether 

they were actually used or not. 

S 
School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number 

and grade structure. 

 

Secondary School: 

Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 

 

Seeing disability/difficulty : 

Individuals who have some difficulties in vision that limits their ability to perform 

their daily duties, for example, may not be able to read, or see road signs while 

driving a car, may not be able to see well with one eye, or tunnel vision, or problem 

with vision that they perceive to be a problem. All individuals are asked whether 

they wear glasses or not, and must be reminded to wear glasses or contact lenses. 

 

Slightly Injured: 

A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 

 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater 

(rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location paces 

generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 

wastewater is discharged. 

 

Springs: 

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2013                                                    Concepts and Definitions  

 [56] 

Statistical Unit: 

It is an economic entity that is capable, in its own right, of owning assets, incurring 

liabilities and engaging in economic activities and in transactions with other entities. 

 

Status of the Building to be Licensed: 

New, when the building site is entirely vacant, Addition to an already existing 

licensed building, Addition to non-licensed existing building (or part of building) 

that needs licensing, Existing building, Existing extensions. 

 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources 

after collection and treatment for consumers (industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities and public institutions). 

T 
Taxes: 

Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consist of taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying out the production process. 

 

Taxes on Product: 

Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consist of taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying out the production process. 

 

Television Viewing: 

Whether the person is accustomed to watching T.V programs regardless of type or 

place and time of watching. 
 

Temporarily Closed Presses: 

Includes all non operating olive presses during the year due to administrative, 

technical, or economic reasons. 

 

Tenure of Housing Unit: 

Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, 

rented, or other (include without payment, and for work). 

 

The Certificate of Origin: 

It is a document of the Chambers of Commerce in the governorates and certified by 

the Ministry of National Economy and reflect data on exports of national origin and 

which are re-exported to Jordan and the Arab states and other countries of the world 

except Israel, in addition to the certificate of origin for the European Partnership 

issued by the Directorate general of Customs and reflect Palestinian exports of 

national origin to the countries of Europe.  
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Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 

burglary and house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and 

other minor offenses, e.g., pilfering and petty theft may or may not be considered as 

thefts. 

 

Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight 

walls. 

 

Transactions: 

Defined as acts in which two parties exchange or transfer financial assets, services, 

goods or non-financial, non-produced assets, e.g., land, patents and copyrights, or as 

acts in which new financial claims and liabilities are created and cancelled. 

 

U 
Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups: 

 

1. Visible Underemployment: 

Visible underemployment refers to insufficient volume of employment:   

persons worked less than 35 hours during the reference  week or worked less 

than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed. 

 

2. Invisible Underemployment: 

Invisible underemployment refers to a misapplication of labour resources or  

fundamental imbalance as between labour and other factors of  production, 

such  as insufficient income, underutilization, or bad conditions of the  current 

work, or other economic reasons. In this survey, employed persons are 

classified as invisibly underemployed if they are not already classified as 

visibly underemployed; and want to change their jobs because of an 

insufficiency of income, or because they are working in an occupation which 

does not correspond to their qualification. 

 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job and were available for 

work and actively seeking a job during the reference period by one of the following 

methods news paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any 

other method. 
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Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related 

person living in the same household. 

 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

Utilization of the Building: 

It refers to the way the building is currently used, regardless of the purpose of its 

construction. The utilization could be (Habitation Only, Habitation and Work, Work 

Only, Closed or Vacant. 

 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 

any unit that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the 

value of gross output less the value of intermediate consumption. The net value 

added is defined as the gross value less the value of fixed capital consumption. 

 

Victim: 

The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or 

brutal events. Any person subject to an offense or whose properties were partially or 

totally affected by a criminal act or incident is classified as victim. 

 

Vital Statistics: 

Information systematically collected and complied in numerical form, relating to or 

derived from vital event records. 

 

Vegetables: 

Is a set of temporary crops which are used mainly for fresh consumption, 

including fruit vegetables, such as pumpkins, eggplants, okra and maize and green 

legume, root vegetables such as carrots, radishes, onion and leafy vegetables such 

as lettuce and spinach in addition to the strawberries, water and musk melon.   

Vegetables can be grown open or protected. 

 

W 
 

Weights: 

The percentage which reflects the relative significance of economic commodities 

and services within the consumer basket or any component of the index number and 

use in mathematical calculation for the index number. 
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Wholesale price index: 

The resale (sale without transformation) price of new and used goods to retailers, 

industrial, commercial, institutional or professional users, to other wholesalers, or to 

those acting as agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise 

to such persons or companies.  The wholesale price includes VAT and any 

transportation charges. 
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