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شكـر وتقديـر 
 

.   إلى حيز النورهذا الكتاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني �الشكر والتقدير لجم�ع الذين ساهموا في إخراج 
 

، �ق�ادة فر�ق فني من الجهاز المركزي 2014 السنوي  اإلحصائيالضفة الغر��ة  وسطكتاب محافظات  إعدادلقد تم 
لعام ) CFG(مجموعة التمو�ل الرئ�س�ة للجهاز و دولة فلسطينلإلحصاء الفلسطيني، و�دعم مالي مشترك بين كل من 

).   SDC(، والوكالة السو�سر�ة للتنم�ة والتعاون دولة فلسطينممثلة �مكتب الممثل�ة النرو�ج�ة لدى  2015
 

لإلحصاء الفلسطيني بجز�ل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمو�ل الرئ�سيـة للجـهاز  يتقدم الجهاز المركزي 
)CFG ( إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم الق�مة في .
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تنو�ه 
 

�مكن للقارئ وحصائ�ة المدرجة في هذا الكتاب مصدرها منشورات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلجم�ع الب�انات ا
الرجوع الى اصدارات الجهاز المنشورة بالحصول على تفاصيل اكثر حول منهج�ة وجودة الب�انات عن أي موضوع الكر�م 

 .http://www.pcbs.gov.psعلى الموقع االلكتروني 
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المقدمة 
 

سعى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظام اإلحصاءات الرسم�ة الفلسطيني الذي �ستند إلى 
وقد اعتمدت   .العضو�ة الكاملة في المجتمع اإلحصائي الدولي احت�اجات المجتمع و�توافق مع التوص�ات التي تضمن

األسرة اإلحصائ�ة مبدأ التدرج ضمن األولو�ات الفلسطين�ة في المرحلة الراهنة كأساس في التقدم نحو استكمال بناء النظام 
لك التعدادات والمسوح �ما في ذ الرئ�س�ة، حيث أنجز العديد من األنشطة اإلحصائ�ة �االعتماد على المصادر اإلحصائي

الميدان�ة، �اإلضافة إلى اشتقاق اإلحصاءات من المصادر الثانو�ة من خالل السجالت اإلدار�ة �التعاون مع مؤسسات 
. العام والخاص القطاعين

 

لتوفير سلسلة  نبذلها ، استكماال للجهود التي2014اإلحصائي السنوي  الضفة الغر��ة وسطمحافظات  قدم كتابنأن  نا�سر
من خالل مرجع إحصائي شامل �غطي معظم العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتزمن�ة متواصلة تت�ح المجال لدراسة 

 .المجاالت السكان�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة والجغراف�ة
 

 الكتابيوفر ر��ة، حيث الضفة الغ وسطأهم المراجع اإلحصائ�ة الرسم�ة الشاملة حول محافظات  أحد �مثل هذا الكتاب
�عرض واقع تلك حيث .  القدس ار�حا واألغوار، رام هللا والبيرة، محافظات إحصاءات رسم�ة حول مجاالت الح�اة في

 .واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي السكانيالمحافظات 
 

أهم المؤشرات السكان�ة واالجتماع�ة الخاصة  األوليتناول القسم  حيث رئ�س�ة أقسام ةيتكون الفصل األول من ثالث
يتناول أهم المؤشرات الجغراف�ة لتلك المحافظات، وأما القسم الثالث فالقسم الثاني والضفة الغر��ة،  وسط�محافظات 

المفاه�م والمصطلحات  الثاني�عرض الفصل بينما   .الضفة الغر��ة وسطف�ستعرض أهم المؤشرات االقتصاد�ة لمحافظات 
 .الكتابعلم�ة الواردة في ال
 

، وأن نكون قد أسهمنا في حول محافظات الوطن نأمل أن نكون قد وفقنا في سد فجوة إضاف�ة من الفجوات المعلومات�ة
القرار في مختلف مواقعهم  لصناعتوفير أحد المراجع األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة الفلسطين�ة لخدمة المسيرة التنمو�ة 

الضفة  وسطوالتي قد تساهم في دفع عجلة التنم�ة في محافظات  الخطط على أسس مهن�ة علم�ةإعداد القرارات و التخاذ
. الغر��ة

 

 
وهللا ولي التوفيق،،، 

 
 

 
 

2B2015، تموز عال عوض 

  رئ�س الجهاز
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األول  الفصل
 

 المؤشرات الرئ�س�ة
 

والجغراف�ة  واالجتماع�ة المؤشرات السكان�ة ؛الضفة الغر��ة وسطلمحافظات المؤشرات اإلحصائ�ة  أهم�عرض هذا الفصل 
.  واالقتصاد�ة

 
 واالجتماع�ة المؤشرات السكان�ة 1.1

 

 :السكان
من % 17.5بته ما نس، 2015فردًا منتصف عام  ألف 819الضفة الغر��ة حوالي  وسطفي محافظات عدد السكان  قدر

الضفة الغر��ة حيث بلغ  وسطالمرت�ة األولى من حيث عدد السكان بين محافظات  القدساحتلت محافظة سكان فلسطين، 
 . من مجمل سكان دولة فلسطين% 9.0ألف فردًا �ما نسبته  419عدد سكانها حوالي 

 

  2015،منتصف العام الضفة الغر��ة وسطات في محافظ المقدر عدد السكان

 

 
 :حالة اللجوء

الجئ  آالف 207 حوالي في محافظات وسط الضفة الغر��ة 2007عام  نالالجئي نبلغ عدد السكان الفلسطينيي
السكان الفلسطينيين  إجماليمن % 33.2السكان الالجئين في فلسطين و إجماليمن % 13.5�مثلون ما نسبته 

في محافظات وسط الضفة  نمن مجمل السكان الفلسطينيي% 31.8الالجئين في الضفة الغر��ة و�مثلون 
 ة مقارنة مع �اقيمحافظالعلى نس�ة من سكان أوقد شكلت نس�ة الالجئين في محافظة ار�حا واألغوار .  الغر��ة

 .2007لعام  سكان المحافظة إجماليمن % 51.3وسط الضفة الغر��ة حيث بلغت نسبتهم محافظات 
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 :عقود الزواج وواقعات الطالق
الضفة الغر��ة  محافظات وسط عقدا في 6,444 في المحاكم الشرع�ة والكنس�ة 2014 عامبلغ عدد عقود الزواج المسجلة 

   .من مجمل عقود الزواج في فلسطين% 14.7أي ما نسبته 
 

، حيث من السكان 1000حالة زواج لكل  8.1محافظات وسط الضفة الغر��ة في  2014معدل الزواج الخام عام  بلغ
 سجلت، في حين من السكان 1000حالة زواج لكل  9.1 فبلغأعلى معدل للزواج الخام رام هللا والبيرة محافظة  سجلت

. من السكان 1000حالة زواج لكل  7.1 فبلغ أقل معدل للزواج الخام أر�حا واألغوارمحافظة 
 

سنة  20.4للذكور مقابل  سنة 25.1محافظات وسط الضفة الغر��ة في  2014لعام  عند الزواج األوللغ العمر الوس�ط ب
سنة  20.4سنة للذكور مقابل  125.في حين بلغ العمر الوس�ط عند الزواج األول في الضفة الغر��ة لنفس العام ، لإلناث
 .لإلناث

 

في محافظات  2014في العام الطالق المسجلة في المحاكم الشرع�ة  وقوعات ددبلغ عأما �النس�ة لوقوعات الطالق فقد 
 .من مجمل وقوعات الطالق في فلسطين% 18.7واقعة أي ما نسبته  1,423وسط الضفة الغر��ة 

   

حيث من السكان،  1000حالة طالق لكل  1.8محافظات وسط الضفة الغر��ة في  2014معدل الطالق الخام عام  بلغ
من السكان، بينما سجل أقل  1000طالق لكل  حالة 2.5 بلغو للطالق الخامدل سجلت محافظة ار�حا واالغوار أعلى مع

. من السكان 1000حالة طالق لكل  1.5 بلغو محافظة القدسمعدل للطالق الخام في 
 

 2014محافظات وسط الضفة الغر��ة، الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و عدد عقود

 

 

 :*المواليد والوف�ات
مولود حي، أي ما نسبته  12,277الضفة الغر��ة  وسطفي محافظات  2014بلغ عدد المواليد األح�اء المسجلين في العام 

بينما بلغ عدد الوف�ات المسجلة في .  نثىأ 5,992ذكرًا و 6,285من مجموع مواليد الضفة الغر��ة، منهم % 18.6
من مجموع وف�ات الضفة الغر��ة، % 19.0حالة وفاة، أي ما نسبته  1,171الضفة الغر��ة لنفس العام  وسطمحافظات 

   .من اإلناث 545من الذكور و 626منها 
 
الب�انات ال تشمل حملة هو�ة القدس*
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 :المؤشرات الصح�ة
ى مستشف 15، وانحكومي نمستشف�ا مستشفى منها 17الضفة الغر��ة  وسطفي محافظات  2014بلغ عدد المستشف�ات عام 

 1000لكل  سر�ر 1.4سر�رًا، أي ما �مثل  1,152الضفة الغر��ة  وسطغير حكومي، وقد بلغ عدد األسّرة في محافظات 
 .الضفة الغر��ة وسطشخص من سكان محافظات 

 

 :مؤشرات العمل
الضفة  وسطفي محافظات ) سنة فأكثر 15لألفراد الذين أعمارهم ( 2014نس�ة المشاركة في القوى العاملة لعام بلغت 

في القوى العاملة متدن�ة مقارنة  اإلناثوتعتبر نس�ة مشاركة .  من إجمالي القوى ال�شر�ة في هذه المنطقة% 39.3الغر��ة 
 وسط، وقد بلغت نس�ة العاملين من كال الجنسين في محافظات للذكور% 65.7مقابل % 13.7، حيث بلغت الذكورمع 

 .عمالة محدودة% 1.2منهم % 83.7الضفة الغر��ة من إجمالي المشاركين في القوى العاملة 
 

 2014الضفة الغر��ة،  وسطالمشاركين في القوى العاملة في محافظات  إجماليال�طالة بين  نس�ة

 
 

الضفة الغر��ة من بين المشاركين في القوى العاملة  وسطتشير النتائج إلى أن نس�ة العاطلين عن العمل في محافظات 
% 14.7مقابل % 24.0المشاركات في القوى العاملة  اإلناث، و�لغت نس�ة ال�طالة بين 2014في العام % 16.3بلغت 
 .للذكوربين 

 

 :مؤشرات مستو�ات المع�شة
 

 :الفقر
في  ،2011لعام %  7.3الضفة الغر��ة وسطفي محافظات  االستهالك الشهري  ألنماطوفقا  بلغت نس�ة الفقر بين األفراد

. لنفس العام% 17.8نس�ة في الضفة الغر��ة ال هذه حين بلغت
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 : األسرةواستهالك  إنفاق
الشهري في محافظة القدس كان األعلى بين محافظات وسط الضفة  النقدي سرةألالنتائج الى ان متوسط انفاق ا اشارت

 الشهري في محافظة رام هللا والبيرة حيث بلغ  النقديسرة ألدينار، يليها متوسط انفاق ا 1,383.8الغر��ة حيث بلغ حوالي 

 .دينار 861.9طو�اس االقل حيث بلغ و الشهري في محافظتي ار�حا واألغوار النقديسرة ألدينار وكان انفاق ا1,195.3
 

 :مؤشرات التعل�م والثقافة
 2,145 إجماليمدرسة من  521الضفة الغر��ة  وسطفي محافظات  2014/2015بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 

مدرسة  32 ،)مدرسة ثانو�ة 175مدرسة أساس�ة و 147(مدرسة حكوم�ة  322مدرسة في الضفة الغر��ة لنفس العام، منها 
 ).مدرسة ثانو�ة 62مدرسة أساس�ة و 105(مدرسة خاصة  167و) جم�عها أساس�ة(تا�عة إلى وكالة الغوث 

 

 *2015 /2014الضفة الغر��ة حسب المرحلة الدراس�ة،  وسطالتوز�ع النسبي لطل�ة المدارس في محافظات 

 
 

 ب�انات أول�ة*: 
 

، في سنة فأكثر في هذه المحافظة 15من األفراد % 6.0حيث بلغت  أر�حا واألغواركانت أعلى نس�ة أم�ة في محافظة 
 .2014خالل عام % 3.4حيث بلغت  رام هللا والبيرةالمقابل كانت ادنى نس�ة ام�ة في محافظة 

 

في الضفة الغر��ة  مسجداً  1,892من أصل  مسجداً  341الضفة الغر��ة  وسطبلغ عدد المساجد العاملة في محافظات 
 .2014خالل العام 

 

مركزًا  130منها ، مؤسسة ثقاف�ة 141الضفة الغر��ة  وسطفي محافظات  2014خالل العام  بلغ عدد المؤسسات الثقاف�ة
مركزًا  583 ثقاف�ة في الضفة الغر��ة، توزعت على اتمؤسس 609 مقابلسينما، لل يندارومتاحف،  5مسارح، و 4ثقاف�ًا، و
 .للسينما دور 3، وفاً متح 15مسارح، و 8ثقاف�ًا، و

 
: تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت أدواتتوفر 
يتوفر لديها خدمة االنترنت في  األسرمن % 58.2الضفة الغر��ة، و وسطمن األسر لديها جهاز حاسوب في % 69.3

 أشارت النتائج، 2014للعام ) سنوات فأكثر 10(أما بخصوص استخدام الحاسوب بين األفراد .  2014البيت خالل العام 
 .   �ستخدمون الحاسوبالضفة الغر��ة  وسطفي األفراد من  %59.9أن  إلى

%88.1اساسية 

%11.9ثانوية 
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 الجغراف�ةالمؤشرات  2.1
  

 :الزراعة
من إجمالي % 15.4ح�ازة، أي ما نسبته   3,962الضفة الغر��ة وسطفي محافظات  الحيوان�ة والمختلطةبلغ عدد الح�ازات 

 2,398في الضفة الغر��ة، أما على صعيد نوع الح�ازات فقد بلغ عدد الح�ازات الحيوان�ة  الحيوان�ة والمختلطةالح�ازات 
الضفة الغر��ة، أما الح�ازات المختلطة فبلغ عددها في الحيوان�ة من إجمالي الح�ازات  %28.0ح�ازة مشكلة ما نسبته 

في الضفة الغر��ة، وذلك خالل العام الزراعي  المختلطةمن إجمالي الح�ازات % 9.1ح�ازة أي ما نسبته  1,564
2012/2013. 

 

رأس،  1,464، على األ�قار 01/10/2013الضفة الغر��ة وفق نتائج يوم العد  وسطتتوزع رؤوس الماش�ة في محافظات 
رأس، مشكلة ما نسبته  111,784من إجمالي األ�قار المر�اة في الضفة الغر��ة، ورؤوس الضأن % 5.7مشكلة ما نسبته 

رأس، مشكلة ما  72,354الماعز فبلغ  سمن إجمالي رؤوس الضأن المر�اة في الضفة الغر��ة، أما عدد رؤو% 16.7
 .ضفة الغر��ةمن إجمالي رؤوس الماعز المر�اة في ال% 35.3نسبته 

 

% 13.6معصرة حيث شكلت ما نسبته  33الضفة الغر��ة  وسطفي  2014بلغ عدد معاصر الز�تون العاملة لموسم عام 
 2,624.7من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغر��ة، أما ف�ما يخص كم�ة الز�ت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت 

من مجمل كم�ة الز�ت المستخرجة في جم�ع % 12.4الضفة الغر��ة شكلت ما نسبته  وسططن متري في محافظات 
 .محافظات الضفة الغر��ة

 

معاصر الضفة الغر��ة  من عدد العاملين في% 17.8الضفة الغر��ة �ما نسبته  وسطومن ناح�ة أخرى ساهمت محافظات 
فقد  2014فة لنشاط معاصر الز�تون لموسم عام وعلى صعيد الق�مة المضا، عامل 217حيث بلغ عددهم  2014للموسم 

من مجمل % 15.6الضفة الغر��ة، شكلت ما نسبته حوالي  وسطمليون دوالر أمر�كي في محافظات  1.4بلغت حوالي 
. الق�مة المضافة للضفة الغر��ة

 
 :المساكن

في العام % 46.7الضفة الغر��ة النس�ة األعلى حيث بلغت  وسطالتي تسكن ف�ال أو دار في محافظات  األسرسجلت نس�ة 
للمسكن فهناك  األسروف�ما يتعلق �ح�ازة .  لنفس العام% 50.6التي تسكن شقة  األسر، في حين بلغت نس�ة 2013
 .الضفة الغر��ة تسكن في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد األسرة وسطفي محافظات  األسرمن % 79.7
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 :والمصادر الطب�ع�ةالبيئة 
 

 ):النفا�ات، الصرف الصحي، الم�اه(الخدمات العامة 
 

 :مصادر الم�اه
تتزود �الم�اه عن  2014الضفة الغر��ة خالل العام  وسطمحافظات في  )الحكوم�ة واألهل�ة(المرافق الصح�ة من % 99.1

تستخدم % 5.9للتزود �الم�اه و م�اه األمطارلجمع  اً تستخدم آ�ارالمرافق من هذه % 10.9طر�ق ش�كة الم�اه العامة، و
 .تستخدم مصادر أخرى % 0.9، والتنكات للتزود �الم�اه

   

 :إدارة النفا�ات الصل�ة
�التخلص تقوم  2014الضفة الغر��ة خالل العام  وسطمحافظات في  )الحكوم�ة واألهل�ة(الصح�ة  المرافقمن % 84.6

مرات  6إلى  4من  بذلكتقوم  المرافقمن % 11.9و، مرات أسبوع�اً  3إلى  1من الناتجة عنها  الصل�ة النفا�ات النهائي من
 .مرات فأكثر أسبوع�اً  7 الصل�ة النفا�ات من تتخلص المرافقمن هذه % 3.5، بينما أسبوع�اً 

 

 :التخلص من الم�اه العادمة
تتخلص من م�اهها العادمة عن  الضفة الغر��ة وسطمحافظات في ) واألهل�ةالحكوم�ة (الصح�ة  المرافقمن % 44.0

من تتخلص % 37.7و الصماء،حفر المن م�اهها العادمة عن طر�ق تتخلص % 18.3وطر�ق ش�كة الصرف الصحي، 
 .2014، وذلك في العام االمتصاص�ةعن طر�ق الحفر م�اهها العادمة 

 

 :النشاط الفندقي 
من مجموع % 52.3، أي ما نسبته حوالي 2014نها�ة العام  فندقاً  57الضفة الغر��ة  وسطبلغ عدد الفنادق في محافظات 

عدد  بلغ في حين، ةأسرّ  6,909ومتوسط عدد األسّرة المتاح  ةغرف 3,167فنادق الضفة الغر��ة، و�لغ متوسط عدد الغرف 
 . ليلة مبيت 717,417نز�ل، أقاموا  266,793النزالء 
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 المؤشرات االقتصاد�ة 3.1
 

 

 :المنشآت
بلغ عدد المنشآت االقتصاد�ة العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات الحكوم�ة في محافظات وسط الضفة 

 ذكراً  54,752منهم عامًال  70,616، في حين بلغ عدد العاملين في تلك المنشآت 2012منشأة في العام  23,689الغر��ة 
 . أنثى 15,864و
 

 :التجارة الخارج�ة المرصودة للسلع
 

 :الواردات •
بنس�ة  2012�المقارنة مع عام  2013الضفة الغر��ة عام  وسطمحافظات  في المرصودة ارتفعت ق�مة الواردات السلع�ة

الضفة الغر��ة لتلك الفترة  وسطومن أهم واردات محافظات . مليون دوالر أمر�كي 1,823.1حيث بلغت ق�متها % 6.5
من إجمالي الواردات لتلك  29.8%مليون دوالر أمر�كي، أي ما �عادل  543.2المنتجات المعدن�ة حيث بلغت ق�متها 

مليون دوالر  270.6 والمعدات الكهر�ائ�ة ل�ةاآلجهزة األالت واآل ف�ما بلغت ق�مة الواردات من .المحافظات عن نفس الفترة
تحف فن�ة، قطع ف�ما سجلت الواردات من . من إجمالي الواردات لتلك المحافظات 14.8%أمر�كي أي ما �عادل 

 .ها ألف دوالر أمر�كيالنس�ة األقل حيث بلغت ق�مت للمجموعات وقطع أثر�ة
 

 :الصادرات •
مقارنة مع عام  20.6%ارتفاعًا بنس�ة  2013الضفة الغر��ة عام  وسطمن محافظات  المرصودة سجلت الصادرات السلع�ة

الضفة الغر��ة المنتجات  وسطوكان من أهم صادرات محافظات . مليون دوالر أمر�كي 216.2حيث بلغت ق�متها  2012
الضفة  وسطمن إجمالي صادرات محافظات  14.6% أي ما �عادل مليون دوالر أمر�كي 31.6الن�ات�ة حيث بلغت ق�متها 

مليون دوالر أمر�كي أي ما  27.3حوالي  معادن عاد�ة ومصنوعاتهاف�ما بلغت ق�مة الصادرات من  .لنفس الفترة الغر��ة
 مستنبتال طب�عي أوال لؤلؤوشكلت الصادرات من ال. 2013تلك المحافظات عام  ادراتص من إجمالي 12.6%�عادل 

 .النس�ة األقل حيث بلغت ق�متها ألف دوالر أمر�كي مقلدةالالغوا�ة  يحلو
 

 :الميزان التجاري 
 .2013مليون دوالر أمر�كي خالل العام  1,607.0 �ق�مةالضفة الغر��ة عجزًا  وسطمحافظات لسجل الميزان التجاري 
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  2013الضفة الغر��ة لعام  وسطالسلع�ة المرصودة لمحافظات  الصادراتو الواردات ق�مة

 
 

 : النقل
من % 36.6، وشكلت 2013مرك�ة في عام  52,837الضفة الغر��ة  وسطبلغ عدد المرك�ات المرخصة في محافظات 

من إجمالي المرك�ات في % 72.7شكلت الس�ارات الخاصة .  إجمالي عدد المرك�ات المرخصة في الضفة الغر��ة
، %5.3) تكسي(،  يليها س�ارات األجرة %18.4الضفة الغر��ة، بينما شكلت الشاحنات والس�ارات التجار�ة  وسطمحافظات 

   .من مجموع المرك�ات% 3.6بينما �اقي المرك�ات شكلت 

   

 *:رخص األبن�ة
الضفة الغر��ة  وسطعن السلطات المحل�ة والتنظ�م المحلي في محافظات  2014بلغ عدد رخص األبن�ة الصادرة عام 

 992.6مليون مترًا مر�عًا،  1.25حوالي  بلغت المساحة المرخصة للبناء وقد ،)سكني وغير سكني( رخصة بناء 1,473
الضفة  وسطمن مجمل المساحة المرخصة في محافظات % 79.4مترًا مر�عًا م�اني سكن�ة مشكلة ما نسبته حوالي  ألف

 . ألف مترًا مر�عًا م�اني غير سكن�ة 258.0الغر��ة، و
 2014الضفة الغر��ة،  وسطعدد رخص األبن�ة الصادرة في محافظات 
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الفصل الثاني 
 

المفاه�م والمصطلحات 
 

حيث تستند هذه المفاه�م إلى .  هذا الكتابالفصل المفاه�م والمصطلحات األساس�ة التي تم استخدامها في  ا�عرض هذ
.  مع األخذ �عين االعت�ار خصوص�ات المجتمع الفلسطيني في هذا المجال المجاالت المختلفةتوص�ات األمم المتحدة في 

كما أن هذه المفاه�م والمصطلحات متوافقة مع �اقي المواض�ع المتقاطعة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهي 
. في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينياإلحصائ�ة المستخدمة المصطلحات م معجواردة في 

 

  :األسرة استهالك
ق�مة السلع والخدمات التي يتلقاها أفراد ، والذي �صرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراض مع�ش�ة النقد هو

التي يتم استهالكها أثناء فترة التسجيل من إنتاج األسرة السلع ، واألسرة الستهالكاألسرة العاملين من رب العمل وتخصص 
. لمسكن الملكا ألجرة الق�مة التقدير�ةو ،الذاتي

 

 :األسرة إنفاق
 أفرادالسلع والخدمات التي يتلقاها  ق�مةو  .ألغراض مع�ش�ة المستخدمةالذي �صرف على شراء السلع والخدمات  النقد هو

غير ( والضرائبالذي يتم إنفاقه على الرسوم  النقدو .األسرة العاملين من رب العمل وتخصص الستهالك األسرة
. واألمور غير االستهالك�ة األخرى  الديون ، الزكاة، التأمينات، الهدا�ا، التبرعات، الفوائد على )االستثمار�ة

 

 :إخراجات المرضى
حوص لتشخ�ص مرض ما أو �عد أن قدمت له الرعا�ة والمعالجة الالزمة �غض خروج الفرد من المستشفى �عد إجراء الف

 ).شفاء، وفاة(النظر عن حالة اإلخراج 
 

 :تعو�ضات العاملين
وتلك المدفوعة لغير المق�مين  الخارج،عن التعو�ضات المتحققة للمق�مين في االقتصاد المحلي الذين �عملون في  ع�ارة هي

. الذين �عملون في الداخل
 

:   حالة اللجوء
وتشمل أبناء الذكور منهم  1948خاصة �الفلسطينيين الذين هجروا من فلسطين التي احتلتها إسرائيل عام  حالة اللجوء

. وأحفادهم
 :-تصنف إلى

. وكالة الغوث عنالصادرة ) المؤن (وكالة الغوث  وله اسم مسجل في �طاقة اً إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل
. ألي سبب كان )المؤن (وكالة الغوث إال أنه غير مسجل في �طاقة  اً إذا كان الفرد الجئ :الجئ غير مسجل

. ل�س الجئًا مسجًال أو الجئًا غير مسجلكل فلسطيني هو  :اً ل�س الجئ
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 :حفرة صماء
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط ال�شري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران محكمة

 

 :حفرة امتصاص�ة
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط ال�شري أو قاذورات أخرى وتبنى من جدران مسام�ة

 

 :ح�ازة المسكن

: و�مثل ك�ف�ة ح�ازة األسرة للمسكن، وتكون إحدى الحاالت التال�ة
وقد �كون . إذا كان المسكن مستأجرا مقابل إيجار يتم دفعه �شكل دوري شهر�ًا أو كل مدة معينة: مستأجرمسكن . 1

). بدون أثاث(أو مسكن غير مفروش ) مع أثاث(سكن مستأجر مفروش الم
. وذلك إذا كان المسكن ملكًا لألسرة أو ألحد أفرادها الذين �ق�مون �المسكن عادة: ملكمسكن . 2
وذلك في حالة ح�ازة المسكن بدون دفع أي م�الغ كأن �كون المالك أب أو أم أو أحد أقارب رب : دون مقابلمسكن . 3

. ة أو أحد أفرادها الذين ال �ق�مون �المسكن أو مقدما من جهة أخرى دون مقابلاألسر
إذا كان المسكن مقدمًا لألسرة نتيجة عالقة عمل تر�ط أحد أفراد األسرة بجهة العمل دون دفع : مقابل عملمسكن . 4

. األصليوسواء أكانت هذه الجهة تملك المسكن أو تقوم هي بدفع اإليجار للمالك . إيجار
 

 :ش�كة صرف صحي
م�اه األمطار، الم�اه (نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضخات �ستخدم لتصر�ف الم�اه المستعملة 

ونقلها من مواقع إنتاجها إما إلى محطة بلد�ة لمعالجة م�اه المجاري أو إلى موقع ) المنزل�ة، وغيرها من الم�اه المستعملة
 . ف الم�اه المستعملة إلى م�اه سطح�ةحيث يتم تصري 

  

 :ش�كة م�اه عامة
 .ش�كه من األنابيب الرئ�س�ة والفرع�ة تنتشر في التجمع السكاني لغرض توز�ع وتوصيل الم�اه الصالحة للشرب الى التجمع

 

 :األراضي الزراع�ة
الزراع�ة، وألغراض التصنيف، يتم مسح �شير هذا المصطلح إلى األصناف الرئ�س�ة الستعماالت األراضي في الح�ازات 

األراضي التي تقام عليها األبن�ة الزراع�ة المتناثرة، :  وتشمل األراضي الزراع�ة.  المساحة اإلجمال�ة لألرض، لتحديد صنفها
وات والحظائر وملحقاتها، واألراضي غير المزروعة �شكل دائم، مثل الرقع غير المـزروعة، والممـرات الزراعيـة، والقن

 .والبروزات واألكتاف
 

 ):حسب مقاي�س ومعايير منظمة العمل الدول�ة(ال�طالة 
ولم �عملوا أبدا خالل فترة اإلسناد في أي نوع من ) سنة فأكثر 15( تشمل هذه الفئة جم�ع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

الطرق مثل مطالعة الصحف، التسجيل في  األعمال وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل وقاموا �ال�حث عنه بإحدى
 . مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاء واألقارب أو غير ذلك من الطرق 
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 :الح�ازة الحيوان�ة
أي عدد من :  �قصد �الح�ازة الحيوان�ة وجود حيوانات لدى الحائز و�عتبر الفرد حائزا إذا توفر لد�ه أي من الحاالت اآلت�ة

فأكثر من الدواجن ) 50(أو الخناز�ر، عدد ) الضأن أو الماعز(رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(األ�قار أو اإلبل، عدد 
ألرانب أو الطيور األخرى مثل الح�ش، وال�ط، والفر، والسمن وغيرها أو خل�ط فأكثر من ا) 50(، عدد )الالحم والب�اض(

 .خال�ا نحل فأكثر) 3(منها، أو أن يدير الحائز 
 

 :الح�ازة الزراع�ة
هي وحدة اقتصاد�ة فن�ة لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جم�ع الحيوانات الموجودة وكل األراضي المستغلة 

وقد تكون إدارة الح�ازة الواحدة بيد .  ألغراض اإلنتاج الزراعي �غض النظر عن الملك�ة أو الشكل القانوني كل�ا أو جزئ�ا
شخص واحد أو أسرة، وقد �شترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، أو قد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل 

وقد تتكون أرض  الح�ازة من جزء واحد أو أكثر، تقع .  كوم�ةشخص�ة اعت�ار�ة مثل شركة أو جمع�ة تعاون�ة أو وكالة ح
في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة �شرط أن تشترك أجزاء الح�ازة في واحدة أو أكثر من 

ضمن الح�ازات الخ، وال تعتبر النشاطات اآلت�ة من ... وسائل اإلنتاج مثل العمل والم�اني واآلالت وحيوانات الجر 
 .الزراع�ة، وهي صيد األسماك والحيوانات وتر��ة حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغا�ات العامة والخدمات الزراع�ة

 

 :الح�ازة المختلطة
تعتبر الح�ازة مختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة ح�ازة ن�ات�ة وحيوان�ة معا حسب تعر�ف الح�ازة الن�ات�ة والحيوان�ة، �شرط أن 

 .  استخدام نفس العمالة أو نفس اآلالت أو نفس الم�اني للنشاطين الن�اتي والحيواني يتم
 

 :الح�ازة الن�ات�ة
وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول زراعي تحت تصرف الحائز، على أن ال تقل تلك 

 .للزراعات المحم�ة دونم) 0.5(دونم للزراعات المكشوفة و) 1(المساحة عن 
 

 :الماش�ة/ المزرعة حيوانات
 )الضأن والماعز(واألغنام زراع�ة وتشمل األ�قار  ألغراضتشمل جم�ع الحيوانات المحتفظ بها والمر�اة �شكل رئ�سي 

. نحلوالالخ، ...الخناز�ر، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والب�اض، والح�ش، والفر والخيول وال�غال والحمير والجمال و
 

 :الدار
وهي مبنى معد أصًال لسكن أسرة واحدة أو أكثر، و�مثل البناء التقليدي في فلسطين، وقد تتكون الدار من طابق واحد أو 
 طا�قين تستغلهما أسرة واحدة، أما إذا كانت الدار مقسمة إلى وحدات سكن�ة منفصلة كل منها تشمل المرافق الخاصة بها

 .و�ق�م �كل منها أسرة مستقلة، ف�عتبر كل مسكن شقة
 

 :السر�ر
ساعة متواصلة على األقل لتقد�م  24السر�ر المتواجد في غرفة أو ردهات المستشفى والذي �شغل من قبل المر�ض لمدة 

 .الرعا�ة الطب�ة
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 :الشقة
م ومرحاض، و�قفل عليها جم�عًا �اب وهي جزء من دار أو عمارة تتكون من غرفة أو أكثر مع المرافق من مطبخ وحما

 .خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، و�مكن الوصول إليها عن طر�ق درج أو ممر يؤدي إلى الطر�ق العام
 

 :الصادرات
إجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها خارج ال�الد و�تم نقل ملكيتها إلى اقتصاد آخر من العالم أو إلى المناطق 

لحرة وتشمل صادرات وطن�ة المنشأ والمعاد تصديرها من السلع والخدمات، وتعتمد كل خصم من االقتصاد الجمرك�ة ا
 .الوطني نتيجة للتعامالت مع االقتصاد�ات األخرى او االقتصاد غير المق�م

 

 :الصحة
 .عاقةهي حالة رفاه كامل من الناح�ة الجسد�ة والنفس�ة واالجتماع�ة ول�س فقط الخلو من المرض أو اإل

 

 :العامل
أو  لحسا�هسواء كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجع�ة معينا  عمالً �اشر  سنة فأكثر والذي 15عمره  الذي الفرد هو

�سبب المرض، عطلة، (أو كان غائب عن عمله �شكل مؤقت  لحساب الغير، �اجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة
ساعة،  14-1من عاملينعدد ساعات العمل األسبوع�ة إلى  حسب العاملون ، و�صنف )توقف مؤقت أو أي سبب آخر

إضراب  أواألفراد الغائبون عن أعمالهم �سبب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق  وكذلك فأكثرساعة  15 عاملين
. ساعة 14-1من  عاملينأو توقيف مؤقت وما شا�ه ذلك، �عتبر 

 

 :العمالة
و�عملون، ) القوة ال�شر�ة(ئة كل من ينطبق عل�ه مفهوم العمالة، أي جم�ع األفراد الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه الف

و�ضم ذلك أصحاب العمل، المستخدمين �أجر، العاملين لحسابهم أو في مصالحهم الخاصة، �اإلضافة ألعضاء األسرة 
 .غير مدفوعي األجر

 

 :العمالة المحدودة
جم�ع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة و�عملون �صورة غير اعت�اد�ة، سواء كانوا �عملون عدد تضم هذه المجموعة 

ساعات أقل من المعتاد لسبب من األس�اب والذين يرغبون في ذات الوقت بز�ادة عدد ساعات عملهم إلى العدد الطب�عي 
الطرق، كال�حث عن عمل إضافي أو �حاولون تأس�س عمل ، و�حاولون ز�ادة هذا العدد بإحدى )ساعة فأكثر أسبوع�ا 35(

و�ندرج كذلك ضمن العمالة المحدودة أولئك الذين . خاص أو مصلحة خاصة وهذا النوع سمي �العمالة المحدودة الظاهرة
الة يرغبون بتغيير عملهم ألس�اب اقتصاد�ة مثل عدم كفا�ة الراتب أو �سبب ظروف العمل السيئة وهذا النوع سمي �العم

 .المحدودة غير الظاهرة
 

 )مؤشر: (العمر الوس�ط عند الزواج األول
العمر الذي �قسم أعمار المتزوجين إلى نصفين متساو�ين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج النصف الثاني 

 .�عد هذا العمر
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 )مؤشر: (عدد الغرف الفندق�ة المشغولة
وتعتبر الغرفة مشغولة سواء .  األجر من قبل النزالء الستخدامها لغرض المبيتعدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة 

 .استخدمت فعل�ًا أو لم تستخدم
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة
 .تشمل ما هو قابل لإلشغال من غرف وأسّرة خالل فترة المسح �استثناء ما هو مغلق للص�انة أو ألي سبب كان

 

 :الغرفة
محاطة بجدران وسقف �سهل عزل المستخدمين لها ) أر�عة أمتار مر�عة فأكثر( 2م) 4(تز�د عن هي أ�ة مساحة تساوي أو  

المقززة غرفة إذا كانت مساحتها مساو�ة أو تز�د عن أر�عة أمتار مر�عة ) الفرندات(عن اآلخر�ن، وتعتبر الشرفات 
ن ضمن الغرف كل من المطبخ والحمام ومستخدمة ألي غرض من األغراض المع�ش�ة، وتعتبر الصالة غرفة، وال �عتبر م

 .كما ال �عتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.  والمرحاض والممرات
 

 :غرفة مستقلة
وهي ) مرحاض حمام – مطبخ –(مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق  وهي غرفة قائمة بذاتها ل�س بها

 .معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطح الم�اني أو �الفناء، وتكون جزءًا من دار أو فوق أسطح العمارات
 

 :الق�مة المضافة
إجمالي الق�مة  و�عرف.  إنتاجيتمارس أي نشاط تعلق �اإلنتاج و�شير إلى الق�مة المتولدة أل�ة وحدة أساسي ي مفهوم هي

 .االستهالك الوس�ط من طرح إجمالي اإلنتاج �حاصل المضافة
 

 : طستهالك الوسيالا
يتكون من ق�مة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعمل�ة االنتاج، �استثناء االصول الثابتة التي �قيد استهالكها 

 .الثابتبوصفه استهالكا لرأس المال 
 

 :الفندق
و�شترط في الفندق ان �كون عدد .  منشأة تصنف ضمن منشآت االقامة الس�اح�ة الجماع�ة التي توفر المبيت للزائر

األماكن المتوفرة ف�ه تستوعب مجموعة أشخاص يز�د عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة موحدة وتقدم 
واعداد االسرة يوم�ا وتنظيف المرافق الصح�ة، وتصنف الفنادق الى درجات وفئات خدمات وتسه�الت تشمل خدمة الغرف 
 .وفقا للتسه�الت والخدمات التي تقدمها

 

 :الف�ال
هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، و�تكون من طابق واحد بجناحين 
أو من طا�قين أو أكثر، �صل بينهما درج داخلي، و�خصص أحد األجنحة في حالة الطابق الواحد أو الطابق الثاني للنوم، 

المطبخ والخدمات �مختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للف�ال حد�قة تح�ط والجناح اآلخر أو الطابق األرضي لالستق�ال و
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بها �غض النظر عن مساحتها �اإلضافة إلى سور �ح�ط بها من الخارج، وكراج للس�ارة كما �غطى السطح العلوي للف�ال 
 .كون من مكوناتها�مادة القرميد على األغلب، و�مكن أن يوجد ضمن حدود الف�ال أحد الم�اني أو المالحق وي 

 

 )مؤشر: (متوسط كثافة المسكن
 . مؤشر �ق�س عدد االفراد للغرفة في الوحدة السكن�ة

 

 :المبنى
هو كل مشيد قائم بذاته ومثبت على األرض أو على الماء �صفة دائمة أو مؤقتة، و�كون المبنى محاطًا �أر�عة جدران أو 

 . على األقل جدار واحد مكتمل
 

   :المتحف
مواد تدل على  �احتواء، وتكون في خدمة المجتمع وتنميته ومفتوحة للجمهور، وتقوم دائمة، ال ت�غي ر�حًا تجار�اً مؤسسة 

.   اإلنسان و�يئته، وتحفظها، وتجري �حوثًا �شأنها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعل�م واالستمتاع
 

 :  المؤسسة الثقاف�ة
والتي .  المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشطة اللعب والر�اضة) األدوات والمعدات(هي مؤسسة تتضمن السلع 

. تسهل الق�ام �أنشطة الثقافة �المعنى الواسع
 

   :إذاع�ة محل�ة مؤسسة
. هي كل مؤسسة إذاع�ة تقدم خدمة إذاع�ة محل�ة

 

 :المدارس الحكوم�ة
 .ل�م العالي، أو أي وزارة أو سلطة حكوم�ةأي مؤسسة تعل�م�ة تديرها وزارة التر��ة والتع

 

 :المدارس الخاصة
أي مؤسسة تعل�م�ة أهل�ة أو أجنب�ة غير حكوم�ة مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو ينفق عليها فردا أو أفرادا أو 

 .جمع�ات أو هيئات فلسطين�ة أو أجنب�ة
 

 :المدرسة
عن عدد طلبتها وتركيبها الصفي، حيث أن أدنى صف فيها ال �قل أي مؤسسة تعل�م�ة غير ر�اض األطفال �غض النظر 

 .عن الصف األول وأعلى صف ال يز�د عن الصف الثاني عشر
 

 : المساحة المزروعة
وهي المساحة التي أعدت وزرعت بنوع أو أكثر من المحاصيل والتي تكون عادة صاف�ة للمحاصيل المؤقتة وٕاجمال�ة 

 .للمحاصيل الدائمة
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 :ىالمستشف
هي مؤسسة طب�ة يتمثل هدفها األول في توفير خدمات تشخ�ص�ة وعالج�ة لمختلف الظروف الطب�ة جراح�ة كانت أم غير 

 .جراح�ة، وتقدم معظم المستشف�ات أ�ضا خدمات لمرضى الع�ادات الخارج�ة وخاصة خدمات الطوارئ 
 

 :عصرةملا
ج من أنشطة اتنز�ت الز�تون، مع احتمال�ة اإل(السلع مؤسسة أو جزء منها تنتج �شكل أساسي مجموعة واحدة من  يه

 .  حيث �حقق هذا النشاط الرئ�سي غالب�ة الق�مة المضافة) ثانو�ة
 

 :المنشأة
) غير مساعد(بنشاط إنتاجي رئ�سي واحد �شكل أساسي  تخصصتو تقع في مكان واحد مؤسسة أو جزء منهاالمنشأة هي 

 .لق�مة المضافة�حقق هذا النشاط الرئ�سي غالب�ة ا حيث
 

:المنشأة العاملة  
 .هي المنشاة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع الب�انات 
 

 :النزالء
�عود  ثم، و�عتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة مرافقه وخدماته ، و�ستخدمون الفندقبيتون في الذين ي األشخاص هم

 .للفندق ثان�ة �مثا�ة نز�ل جديد
 

 ): القوى العاملة(النش�طون اقتصاد�ا 
 .و�نطبق عليهم مفهوم العمالة أو ال�طالة) سنة فأكثر 15(تشمل هذه المجموعة جم�ع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 

 

  :)اإلنتاج(المخرجات 
تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشاة، �استثناء ق�مة أي سلع وخدمات مستخدمة في نشاط ال تأخذ ف�ه 

الشركة �عين االعت�ار مخاطر استخدام المنتجات في االنتاج و�استثناء ق�مة السلع والخدمات المستهلكة من قبل نفس 
او ) راس المال الثابت او التغيرات في قوائم الجرد(لتكو�ن راس المال  المنشاة ف�ما عدا السلع والخدمات المستخدمة

 . لالستهالك النهائي الذاتي
 

   :المولود الحي
من عالمات الح�اة عند الوالدة حتى وٕان  أي مولود ولد ح�ًا وصرخ أو �كى عند الوالدة أو ظهرت عل�ه أي عالمة أخرى 

. مات �عدها بلحظات
 

 :النفا�ات الصل�ة
وتشمل النفا�ات البلد�ة، والنفا�ات الصناع�ة والتجار�ة، .  مادة عد�مة النفع وخطرة أح�انا ذات محتوى منخفض من السوائل

 .ونفا�ات ناتجة عن العمل�ات الزراع�ة وتر��ة الحيوانات، والنشاطات األخرى المرت�طة بها ونفا�ات الهدم ومخلفات التعدين
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 :الواردات
نقل ملكيتها لتغط�ة  تموالخدمـات المستوردة للبلد عن طر�ق الموانئ البر�ة وال�حر�ة والجو�ة، التي  السلع إجمـاليهو 

 .التصديراالحت�اجات المحل�ة لالستهالك النهائي والوس�ط وٕاعادة 
 

 :الوف�ات
 .هي حاالت الوفاة التي تشكل احد عناصر التغير السكاني

 
 ):المسكن(الوحدة السكن�ة 

هي مبنى أو جزء من مبنى معد أصًال لسكن أسرة واحدة، وله �اب أو مدخل مستقل أو أكثر من مدخل يؤدي إلى الطر�ق 
أو الممر العام دون المرور في وحدة سكن�ة أخرى، وقد تكون الوحدة السكن�ة غير معدة أصال للسكن إال أنها وجدت 

 .  ة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خال�ةمسكونة وقت المسح، وقد تكون الوحدة السكن�ة مستخدم
 

 :الضفة الغر��ة وسطمحافظات 
 . والقدس، ار�حا واألغوار، رام هللا والبيرةوتشمل 

 

 :مدارس وكالة الغوث الدول�ة
 .أي مؤسسة تعل�م�ة غير حكوم�ة أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 

 :المسكن نوع
.  وهو الشكل الهندسي أو المعماري للمسكن، والذي قد �كون ف�ال، أو دارًا، أو شقة، أو غرفة مستقلة، أو أي شكل آخر

 ).الخ…براك�ة أو خ�مة(مثل 
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اناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

4,682,4672,379,1842,303,283Palestineفمسطين

2,862,4851,454,4371,408,048West Bankالضفة الغربية

819,372416,326403,046Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

348,110176,876171,234Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

52,15426,50025,654Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

419,108212,950206,158Jerusalemالقدس

2015عدد السكان المقدر في محافظات وسط الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس، : 1جدول 
Table 1: Estimated Population in the West Bank Central Governorates at Mid-Year 

by Sex, 2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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غير مبينليس الجئًا الجئالمجموع

TotalRefugeeNot-RefugeeNot Stated
3,660,3861,537,0682,067,74755,571Palestineفمسطين

2,279,969624,0671,600,55155,351West Bankالضفة الغربية

652,846207,494407,25238,100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  262,56376,811178,8306,922Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

 40,30520,69018,3831,232Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

349,978109,993210,03929,946Jerusalemالقدس

2007عدد السكان الفمسطينيون في محافظات وسط الضفة الغربية نهاية العام حسب حالة المجوء، : 2 جدول 
Table 2: Number of Palestinian Population in the West Bank Central Governorates at 

End of Year by Refugee Status, 2007

المحافظة/المنطقة
Refugee Status  حالة المجوء

 Region/Governorate 

46



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات وسط الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

عقود الزواج 
المسجمة

معدل الزواج الخام 
 من 1000لكل 

السكان

وقوعات الطالق 
المسجمة

معدل الطالق الخام 
 من 1000لكل 

السكان
Registered 
Marriages

Crude 
Marriage Rate 

Per 1000 
Population

Registered 
Divorces

Crude 
Divorce Rate 

Per 1000 
Population

43,7329.67,6031.7Palestineفمسطين

West Bank 27,6389.94,7251.7الضفة الغربية

6,4448.11,4231.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

3,0899.16832.0Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

4248.41252.5Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

2,9317.16151.5Jerusalemالقدس

2014عدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجمة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 3جدول 
Table 3: Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central 

Governorates, 2014

 Region/Governorate المحافظة/المنطقة
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ذكورالمحافظة/المنطقة
Males

اناث
Females

Region/Governorate

Palestine 24.720.3فمسطين

West Bank 25.120.4الضفة الغربية

Middle of West Bank 25.120.4وسط الضفة الغربية

Ramallah & Al Bireh 25.321.0رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 24.620.1اريحا واألغوار 

Jerusalem 24.919.9القدس

2014العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 4جدول 
Table 4: Median Age at First Marriage in the West Bank Central 

Governorates by Sex, 2014
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DeathsالوفياتBirthsالمواليد
إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

Palestine............فمسطين
* West Bank   2,888   3,290   6,178 32,064   33,933  65,997*الضفة الغربية

*Middle of West Bank         545         626      1,171       5,992         6,285      12,277*وسط الضفة الغربية
Ramallah & Al Bireh         356         384         740       3,507         3,767        7,274رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar           58           95         153          949            978        1,927اريحا واألغوار 

*Jerusalem         131         147         278       1,536         1,540        3,076*القدس

2014عدد المواليد أحياء المسجمون والوفيات المسجمة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 5جدول 
Table 5: Registered Live Births and Deaths in the West Bank Central Governorates by Sex, 

2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

.Data Does not include holders of Jerusalem ID*.البيانات ال تشمل حممة ىوية القدس*
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القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة
Palestine West BankMiddle of West BankRamallah 

 &Al Bireh
Jericho & 

Al AghwarJerusalem

805017818Number of Hospitalsعدد المستشفيات

26132110Governmental Hospitalsمستشفيات حكومية

543715708Non-Governmental Hospitalsمستشفيات غير حكومية

5,6193,5021,15244054658Number of Bedsعدد األسَرة

1.31.31.41.31.11.6Beds Per 1000 Inhabitant من السكان1000األسرَّة لكل 

94,35552,6856,51135,159Grand Total of Discharges*204,979*393,450اإلخراجات الكمية

رة الكمي  63.464.764.862.5Grand Total of Beds*83.7*84.9معدل أشغال األسَّ
Occupancy Rate

2.82.02.04.3Mean of Duration (day)*2.4*2.6(يوم)معدل اإلقامة الكمي 
. Data represents only Governmental Hospitals *.البيانات تمثل المستشفيات الحكومية فقط*:

2014المؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات وسط الضفة الغربية، : 6 جدول 
Table 6: Main Indicators for Hospital Activities in the West Bank Central Governorates, 2014

Governorate

Indicatorsالمؤشرات وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطين
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المحافظةوسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطين

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة
Ramallah & 

Al Bireh
Jericho & Al 

Aghwar
Jerusalem

Both Sexesكال الجنسين
45.846.639.345.444.331.0In Labor Forceداخل القوى العاملة

54.253.460.754.655.769.0Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع
66.676.182.584.180.480.1Full Employmentعمالة تامة

6.56.21.21.31.70.9Underemploymentعمالة محدودة

26.917.716.314.617.919.0Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع
Malesذكور

71.573.465.771.973.056.5In Labor Forceداخل القوى العاملة

28.526.634.328.127.043.5Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع
68.877.984.085.781.581.9Full Employmentعمالة تامة

7.36.91.31.41.91.0Underemploymentعمالة محدودة

23.915.214.712.916.617.1Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع
Femalesإناث

19.419.113.718.917.66.9In Labor Forceداخل القوى العاملة

80.680.986.381.182.493.1Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع
58.169.375.478.176.366.0Full Employmentعمالة تامة

3.53.30.60.81.00.0Underemploymentعمالة محدودة

38.427.424.021.122.734.0Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات وسط الضفة الغربية حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 

العالقة بقوة العمل 
والجنس

 Labor Force Status 

and Sex

Table 7: Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in the West Bank Central 
Governorates by Labor Force Status and Sex, 2014

Middle of 

West Bank
 West Bank Palestine

Governorate

51



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات وسط الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
PovertyPoverty 

Gap
Poverty  
Severity

Deep Poverty

25.86.02.112.9Palestineفمسطين

17.83.91.47.8West Bank الضفة الغربية

7.31.20.42.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  8.81.00.20.9Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

*24.45.11.613.1Jericho & Al Aghwar*أريحا واالغوار

4.60.90.31.7Jerusalemالقدس

Data includes Tubas Governorate *البيانات تشمل محافظة طوباس* 

2011نسب الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستهالك الشهرية في محافظات وسط الضفة الغربية، : 8جدول 
Table 8: Poverty Percentages According to Actual Monthly Consumption Patterns of 

Individuals in the West Bank Central Governorates, 2011

المحافظة/المنطقة

Poverty Percentagesنسب الفقر

 Region/Governorate 
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Governorateالمحافظة

القدس*أريحا واالغوار رام هللا والبيرة
Palestine  West 

Bank
Middle of 

West Bank
Ramallah & 

Al Bireh  
Jericho & Al Aghwar*Jerusalem

339.7361.6409.0401.6299.5423.8Food Cash Expenditureاإلنفاق النقدي عمى مجموعات الطعام

351.0376.5415.0412.5316.4426.0Total Food Consumptionاالستيالك الكمي من الطعام

519.0608.3772.1689.3515.2848.1Non-Food cash expenditureاإلنفاق النقدي عمى غير الطعام

634.8729.2954.2819.7617.61,075.3Total Non-Food Consumptionاالستيالك الكمي  من غير الطعام

985.81,105.71,369.21,232.2934.01,501.2Total  Consumptionاالستيالك الكمي

945.41,058.41,286.11,195.3861.91,383.8Total Cash Expenditureاإلنفاق النقدي الكمي

2011متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في محافظات وسط الضفة الغربية، : 9جدول 
Table 9: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordanian Dinar (JD) in the West Bank Central 

Governorates, 2011

الضفة الغربيةفمسطين
وسط الضفة 

الغربية

.Data include Tubas Governorate **البيانات تشمل محافظة  طوباس.

Indicators المؤشرات
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ثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع
خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

111Palestine . 2,8432,0963493981,8791,243349287964853فمسطين

97West Bank . 2,1451,701973471,33698997250809712الضفة الغربية

62Middle of West Bank . 5213223216728414732105237175وسط الضفة الغربية

 25Ramallah & Al Bireh . 2501861252112731227138113رام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar- . 322147198471313اريحا واألغوار

** 37Jerusalem . 239115161081536616718649**القدس
*: Preleminary data بيانات اولية*: 

.Data do not include schools affiliated with the Israeli Municipality and culture Committee in Jerusalem **.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبمدية في القدس** 

*2015/2014عدد المدارس في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحمة والجهة المشرفة، : 10جدول 
*Table 10:  Number of Schools in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
Secondary

Stage\Supervising Authority                                  الجهة المشرفة/المرحمة
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ثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع
خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

1,177,253778,672289,822108,7591,034,233642,825289,822101,586143,020135,847.7,173Palestineفمسطين
689,153546,70150,33092,122604,716468,77050,33085,61684,43777,931.6,506West Bankالضفة الغربية

164,45695,36715,94653,143144,96780,34315,94648,67819,48915,024.4,465Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
 82,69458,8796,55317,26272,07749,9136,55315,61110,6178,966.1,651Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar-.11,3955,7033,4212,27110,1074,4153,4212,2711,2881,288اريحا واألغوار

**70,36730,7855,97233,61062,78326,0155,97230,7967,5844,770.2,814Jerusalem**القدس

Preleminary data :*بيانات اولية*: 

.Data do not include schools affiliated with the Israeli Municipality and culture Committee in Jerusalem **.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبمدية في القدس** 

*2015/2014عدد الطمبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحمة والجهة المشرفة، : 11جدول 
*Table 11:  Number of Students in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

                                  Stage\Supervising Authorityالجهة المشرفة/المرحمة
Secondary
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الثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسية
BasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondary

23.117.8Palestine . 30.826.130.226.836.8فمسطين

West Bank 23.118.1 . 27.622.328.122.832.5الضفة الغربية

 23.818.1Middle of West . 25.720.926.021.931.4وسط الضفة الغربية

Bank
22.216.5Ramallah & Al Bireh . 26.221.127.122.232.0رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar-24.2 . 26.720.423.620.434.9اريحا واألغوار 

**24.619.1Jerusalem . 24.920.724.421.729.1**القدس
Preleminary data :*بيانات اولية*: 

.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبمدية في القدس** 
** Data do not include schools affiliated with the Israeli 
Municipality and culture Committee in Jerusalem.

Table 12: Average Number of Students Per Class in the West Bank Central Governorates by 
Supervisory Authority and Stage, 2014/2015*

*2015/2014معدل عدد الطمبة لكل شعبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة والمرحمة، : 12جدول 

المحافظة/المنطقة

Supervising Authority\ Stageالمرحمة /  الجهة المشرفةالمعدل العام

Region/Governorate
Grand Average

خاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivate
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 المحافظة
القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West BankMiddle of West 
Bank

Ramallah 

 &Al Bireh
Jericho & 

Al Aghwar
Jerusalem

    3.63.83.73.46.04.0Illiterateأمي

6.06.65.45.06.39.9Can Read and Writeممم

    13.914.915.413.419.617.9Elementaryابتدائي

    38.139.238.838.042.946.1Preparatoryإعدادي

    20.819.720.622.316.113.3Secondaryثانوي

    5.14.44.14.52.52.2Associate Diplomaدبموم متوسط

12.511.412.013.46.66.6Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعمى

100100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعميمية،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي لمسكان الفمسطينيين : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank 

Central Governorates by Educational Attainment, 2014

Educationalالحالة التعميمية
 Attainment

وسط الضفة الغربية الضفة الغربيةفمسطين
Governorate
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وسط الضفة الغربية الضفة الغربيةفمسطين
كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

    3.61.65.63.81.66.13.71.36.1Illiterateأمي

    6.05.76.26.65.77.45.43.96.9Can Read and Writeممم

    13.915.412.414.916.513.415.417.413.4Elementaryابتدائي

    38.140.136.239.242.136.338.843.134.3Preparatoryإعدادي

    20.819.622.119.718.820.620.620.121.2Secondaryثانوي

    5.15.15.14.44.24.64.13.15.2Associate Diplomaدبموم متوسط

   12.512.512.411.411.111.612.011.112.9Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعمى

100100100100100100100100100Totalالمجموع

Middle of West Bank West Bank

2014في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعميمية والجنس،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي لمسكان الفمسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Central Governorates by 

Educational Attainment and Sex, 2014

 Educationalالحالة التعميمية
Attainment

Palestine
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المحافظة
القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West BankMiddle of West BankRamallah & Al BirehJericho & Al AghwarJerusalem
Both Sexكال الجنسين

 96.496.296.396.694.096.0Totalالمجموع 
19-1599.499.599.799.799.4100.015-19
24-2099.199.298.698.698.498.520-24
34-2598.798.798.999.298.899.225-34
44-3597.396.997.997.896.699.035-44

45+76.976.088.489.480.789.345+
Malesذكور

 98.498.498.799.197.397.8Totalالمجموع 
19-1599.499.599.599.398.8100.015-19

24-2099.299.399.299.498.398.520-24

34-2599.399.398.799.1100.098.725-34

44-3598.998.999.599.599.399.035-44

45+91.191.197.298.391.695.045+
Femalesإناث

 94.493.993.994.290.994.3Totalالمجموع 
19-1599.399.5100.0100.0100.0100.015-19

24-2099.099.297.997.998.598.520-24

34-2598.098.199.299.397.699.825-34

44-3595.694.796.496.194.398.935-44

45+64.162.379.379.971.185.045+

الجنس والفئات العمرية

2014في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس وفئات العمر،  ( سنة فأكثر15)معدالت معرفة القراءة والكتابة لمسكان الفمسطينيين : 15جدول 
Table 15: Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Central Governorates by Sex and Age 

Group, 2014

Sex and Age Groups الضفة الغربيةفمسطين
وسط الضفة 

الغربية
Governorate
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العدد
Number

 Palestine.. فمسطين

West Bank 1,892 الضفة الغربية

Middle of West Bank 341 وسط الضفة الغربية

Ramallah & Al Bireh 191 رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 48 اريحا واألغوار 

Jerusalem 102 القدس

2014عدد المساجد العاممة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 16   جدول 
Table 16: Number of Mosques in Operation in the West 

Bank Central Governorates, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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المحافظة
القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West 

Bank
Middle of 

West Bank
Ramallah 

 &Al Bireh
Jericho & 

Al AghwarJerusalem

 700609141621267Totalالمجموع
666583130541264Cultural Centersالمراكز الثقافية

2Theaters-11842المسارح

1Museums-201554المتاحف

Cinema--3322السينما

2014عدد المؤسسات الثقافية العاممة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المؤسسة، : 17جدول 
Table 17: Number of Cultural Institutions in Operation in the West Bank Central 

Governorates by Type of Institution, 2014

Type of Institutionنوع المؤسسة وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطين
Governorate
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المحافظة/المنطقة النسبة 
Percentage

Region/Governorate

63.1Palestineفمسطين
66.9West Bankالضفة الغربية

69.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
Ramallah & Al Bireh 72.2رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 48.2اريحا واألغوار
 Jerusalem 69.5القدس

2014نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في محافظات وسط الضفة الغربية، : 18جدول 
Table 18: Percentage of Households by Availability of Computer in 

the West Bank Central Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate

60.2Palestineفمسطين
59.5West Bankالضفة الغربية

59.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
Ramallah & Al Bireh 60.1رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 35.4اريحا واألغوار
 Jerusalem 62.1القدس

الذين يستخدموا الحاسوب في محافظات وسط الضفة  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 19  جدول 
2014الغربية، 

Table 19: Percentage of Indiveduals (10 Years and Above) by 
Computer Use in the West Bank Central Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate 

Palestine 48.3فمسطين
West Bank 51.4الضفة الغربية

58.2Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
Ramallah & Al Bireh 57.9رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 19.6اريحا واألغوار
 Jerusalem 63.2القدس

نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت في البيت في محافظات وسط الضفة : 20جدول 
2014الغربية، 

Table 20: Percentage of Households with Internet Service at 
Home in the West Bank Central Governorates, 2014
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المحافظة/المنطقة النسبة  
Percentage

Region/Governorate 

73.7Palestineفمسطين
77.5West Bankالضفة الغربية

80.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
Ramallah & Al Bireh 80.4رام هللا والبيرة

Jericho & Al Aghwar 90.1اريحا واألغوار
 Jerusalem 78.9القدس

الذين يممكون هاتف خموي في محافظات وسط الضفة  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 21     جدول 
2014الغربية، 

        Table 21: Percentage of Individuals (10 Years and Above) with          
a Mobile Phone in the West Bank Central Governorates, 2014
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Type of Holdingنوع الحيازةالمجموع
مختمطةحيوانية

AnimalMixed
32,17712,16720,010Palestineفمسطين

25,6768,56917,107West Bankالضفة الغربية
3,9622,3981,564Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

1,7436741,069Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة
1,000785215Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

1,219939280Jerusalemالقدس

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختمطة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع الحيازة، : 22 جدول 
Table 22: Number of Animal and Mixed Holdings in the West Bank Central 

Governorates by Type of  Holding, 2012/2013

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
Total
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Type of Livestock
ماعزضأنأبقار

CowsSheepGoats

33,980730,894215,335Palestineفمسطين
25,612670,332204,937West Bankالضفة الغربية

1,464111,78472,354Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
49039,22926,561Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

70942,84628,765Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

26529,70917,028Jerusalemالقدس

2013/10/01عدد حيوانات الماشية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب النوع، كما هو في : 23    جدول 
Table 23: Number of Livestock  in the West Bank Central Governorates 

by Type, as on 01/10/2013

المحافظة/المنطقة
نوع الماشية

 Region/Governorate
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مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل 
(2كم)الدائمة 

حصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل 
(فرد/ 2م)الدائمة 

Area of Land Cultivated with 
Permanent Crops (km2 )

Area of Land Cultivated with 
Permanent Crops Per Capita 

(m2/Capita) 
659.9156.0Palestineفمسطين

612.7234.3West Bankالضفة الغربية

91.4121.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

68.6217.9Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

8.3175.2Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

14.536.9Jerusalemالقدس

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وحصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في محافظات : 24 جدول 
2011/2010وسط الضفة الغربية، 

Table 24: Area of Land Cultivated with Permanent Crops, and  Area of Land Cultivated with 
Permanent Crops Per Capita in the West Bank Central Governorates,  2010/2011
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الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي
المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة
Palestine West BankMiddle of West 

BankRamallah & Al BirehJericho & Al 

AghwarJerusalem

3Total Operating Olive Presses-2652433330إجمالي عدد المعاصر العاممة

1No. of Olive Presses Temporarily Closed-191843عدد المعاصر المغمقة مؤقتا

1,236.1Quantity of Olive Pressed-108,379.188,356.49,745.88,509.7كمية الزيتون المدروس

323.6Quantity of Oil Extracted-24,758.521,241.52,624.72,301.1كمية الزيت المستخرج

27Number of Employed Persons-1,3531,220217190عدد العاممين

6No. of Unpaid Employees-3683606256عدد العاممين بدون اجر

21No. of Paid  Employees-985860155134عدد العاممين بأجر

28.3Compensation of Employees-1,024.0909.4177.2148.9تعويضات  العاممين

251.1Olive Presses Output-14,001.311,828.21,819.71,568.6قيمة إنتاج المعاصر

58.3Intermediate Consumption-3,090.52,681.0393.9335.6االستيالك الوسيط

192.9Gross Value Added-10,910.99,147.21,425.81,232.9القيمة  المضافة

2014أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات وسط الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون، : 25جدول   
Table 25: Main Economic Indicators for Olive Presses in the West Bank Central Governorates, 2014

Indicatorsالمؤشرات وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطين

Quantity in Metric Ton and Value in 1000 USD

Governorate
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المجموع* أخرىشقةدار/فيال
Villa/House Apartment Other*Total

47.950.71.4100Palestineفمسطين
57.440.81.8100West Bankالضفة الغربية

46.750.62.7100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
52.347.40.3100Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

89.95.64.5100Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 
36.958.94.2100Jerusalemالقدس

* Other: Includes Independent Room, or Tent, or marginal..تشمل غرفة مستقمة أو خيمة أو براكية:  أخرى* 

المحافظة/المنطقة

2013التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المسكن، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Type of Housing Unit, 2013
Type of Housing Unitنوع المسكن                                                          

 Region/Governorate 
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حيازة المسكن
المجموع*أخرىمستأجرممك

OwnedRented Other*Total
80.38.311.4100Palestineفمسطين

80.88.410.8100West Bankالضفة الغربية

79.715.94.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

78.316.94.8100Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

85.77.76.6100Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

80.116.23.7100Jerusalem القدس

المحافظة/المنطقة

2013التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب حيازة المسكن، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Tenure of Housing Unit, 2013

.أخرى تشمل من العمل ودون مقابل* 

 Region/Governorate 

Tenure of Housing Unit

* Other includes From Work and Without Payment. 
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متوسط عدد الغرف
  المجموع
Total

3.516.634.630.315.01003.4Palestineفمسطين

3.416.536.330.213.61003.4West Bankالضفة الغربية

2.513.132.332.020.11003.6Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

1.312.030.729.826.21003.8Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

2.216.737.833.310.01003.4Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

3.413.732.933.716.31003.5Jerusalemالقدس

Average 
Number of 

Rooms

2013التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب عدد الغرف في المسكن، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Number of Rooms per Housing Unit, 2013

Region/Governorate
2345+ 1

Number of Rooms 
المحافظة/المنطقة

عدد الغرف 
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متوسط كثافة المسكن
المجموع1 أقل من

  Less than 1 Total

14.546.927.611.01001.6Palestineفمسطين
16.548.525.59.51001.5West Bankالضفة الغربية

23.651.218.76.51001.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية
25.350.720.04.01001.3Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

10.050.026.713.31001.8Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 
23.951.916.77.51001.4Jerusalemالقدس

المحافظة/المنطقة

كثافة المسكن
Average of 

Housing 
Density

2013، (فرد لكل غرفة )التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب كثافة السكن : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Housing Density ( Person Per Room), 2013
Housing Density

Region/Governorate
3.00+ 2.99-2.00 1.99-1.00
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أخرىتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public Water 

Network
 Rain Water 

Collection Well
Water TanksOther

93.09.814.91.4Palestine فمسطين

92.110.812.91.0West Bankالضفة الغربية

 99.110.95.90.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

المنطقة

 مصادر الحصول عمى المياه

2014في وسط الضفة الغربية حسب مصادر الحصول عمى المياه والمنطقة،  (الحكومية واألهمية)نسبة المرافق الصحية : 30     جدول 
Table 30: Percentage of the Health Facilities (Governmental and Non- Governmental) in the 

West Bank Central Governorates by Sources of Obtaining Water and Region, 2014
Sources of Obtaining Water

Region
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بئرشراء تنكاتشبكة مياه عامة

Water NetworkWater TanksWater Well

Schoolsالمدارس

93.419.928.2Palestineفمسطين

92.313.035.2West Bankالضفة الغربية

99.43.115.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

99.15.220.3Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

96.83.26.5Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

100.00.910.8Jerusalemالقدس

Kindergartensرياض األطفال

92.128.015.1Palestineفمسطين

90.010.720.9West Bankالضفة الغربية

98.91.69.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

100.00.00.0Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

99.02.111.3Jerusalemالقدس

Sources of Obtaining Water

نسبة المؤسسات التعميمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب مصادر الحصول عمى المياه والقطاع والمنطقة : 31         جدول 
2014والمحافظة، 

Table 31: Percentage of Educational Establishments in the West Bank Central Governorates by 
the Sources of Obtaining Water,Sector, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة/ القطاع

مصادر الحصول  عمى المياه

Sector/Region/Governorate
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المجموع مرات فأكثر7 مرات6 الى 4من  مرات3 الى 1من 
1 to 3 Times4 to 6 Times7 Times and MoreTotal

69.822.47.8100Palestineفمسطين

77.817.15.1100West Bankالضفة الغربية

 84.611.93.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

المنطقة

التوزيع النسبي لممرافق الصحية الحكومية واألهمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب دورية التخمص النهائي من : 32     جدول 
2014النفايات الصمبة والمنطقة، 

Table 32: Percentage Distribution of  Health Facilities (Governmental and Non-Governmental) 
in the West Bank Central Governorates by the Periodicity of Final Solid Waste Disposal and 

Region, 2014 
Periodicity (Weekly)الدورية اسبوعيًا

Region
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المجموعأخرىبمدية القدسمتعيد خاصوكالة الغوثالسمطة المحميةالمؤسسة التعميمية
Educational 

Establishment
Local 

Authority
UNRWAPrivate 

Contractor
Jerusalem 
Municipality

OtherTotal

4.985.55.21.22.50.7100Palestineفمسطين

5.886.42.51.43.10.8100West Bankالضفة الغربية

6.875.52.90.613.40.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

6.588.83.00.40.01.3100Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

22.677.40.00.00.00.0100Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

4.961.53.20.929.10.4100Jerusalemالقدس

التوزيع النسبي لممدارس في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصمبة الناتجة عن المؤسسة التعميمية والمنطقة : 33    جدول 
2014والمحافظة، 

   Table 33: Percentage Distribution of Schools in the West Bank Central Governorates by the Doer of 
Transporting Solid Waste from Schools, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة

Doer of Transporting Solid Wasteالجهة التي تقوم بنقل النفايات الصمبة

  Region/Governorate        
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المجموعحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network
Tight CesspitPorous CesspitTotal

45.326.128.6100Palestineفمسطين
36.629.633.8100West Bankالضفة الغربية

 44.018.337.7100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

المنطقة

التخمص من المياه العادمة طريقة

التوزيع النسبي لممرافق الصحية الحكومية واألهمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخمص من المياه : 34      جدول 
2014العادمة والمنطقة، 

Table34: Percentage Distribution of  Health Facilities (Governmental and Non-Governmental) 
in the West Bank Central Governorates by Wastewater Disposal Method and Region, 2014 

Wastewater Disposal Method

Region
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة شبكة صرف صحي
Wastewater 

Network
Porous 

Cesspit
Tight 

Cesspit
OtherTotal

Schoolsالمدارس

45.340.114.40.2100Palestineفمسطين

34.347.817.60.3100West Bankالضفة الغربية

40.945.713.00.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

23.755.220.70.4100Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

0.087.112.90.0100Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

64.630.04.90.5100Jerusalemالقدس

Kindergartensرياض األطفال

51.542.35.80.4100Palestineفمسطين

38.953.07.50.6100West Bankالضفة الغربية

46.843.18.02.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

46.338.814.90.0100Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

0.095.84.20.0100Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار

58.833.04.14.1100Jerusalemالقدس

التوزيع النسبي لممؤسسات التعميمية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخمص من المياه العادمة والقطاع والمنطقة : 35جدول 
2014والمحافظة، 

Table 35: Percentage Distribution of Educational Establishments in the West Bank Central 
Governorates by Wastewater Disposal Method, Sector, Region and Governorate, 2014

المحافظة/المنطقة/ القطاع

طريقة التخمص من المياه العادمة

Sector/Region/Governorate
Wastewater Disposal Method
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نسبة اشغال الغرفعدد ليالي المبيتعدد النزالءمتوسط عدد االّسرةمتوسط عدد الغرفعدد الفنادق
No. of 

Hotels
Average No. of 

Rooms
Average No. of 

BedsNo. of GuestsNo. of Guest NightsRoom Occupancy %

Palestine............فمسطين 
West Bank 985,20311,883575,4951,336,86029.1الضفة الغربية 

602,8406,481282,636653,36438.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية 

Palestine............فمسطين 

West Bank 1135,89013,458600,3621,467,70924.8الضفة الغربية 

623,0366,959281,006624,33032.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية 

Palestine............فمسطين
West Bank 1096,66614,769610,3471,537,31125.2الضفة الغربية

573,1676,909266,793717,41737.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

20142014

2014-2012المؤشرات الرئيسة لمنشاط الفندقي في فمسطين حسب المنطقة، : 36جدول 
Table 36: Main Indicators for Hotel Activities in Palestine by Region, 2012-2014

Year

20122012

20132013

Regionالمنطقةالسنة 
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إناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

135,401365,843299,80466,039Palestineفمسطين

91,203243,890194,35249,538West Bankالضفة الغربية

23,68970,61654,75215,864Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

12,83754,05441,34812,706Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

1,2824,1873,271916Jericho & Al Aghwarاريحا واألغوار 

9,57012,37510,1332,242Jerusalemالقدس
*Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by 
Israel in 1967.

.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتو إسرائيل عام *

المحافظة/المنطقة

عدد المنشآت العاممة وعدد العاممين في القطاع الخاص والقطاع األهمي والشركات الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية، : 37  جدول 
2012

Table 37: Number of Operating Establishments and Employed Persons in Private, Non-
Governmental Organizations and Government Companies in the West Bank Central 

Governorates, 2012

عدد المنشآت
No. of 

Establishments
Region/Governorate

*عدد العاممين
*No. of Employed Persons
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة
Palestine West BankMiddle of 

West Bank
Ramallah & 

Al Bireh 
Jericho & Al 

Aghwar
Jerusalem

5,163,8974,651,7331,823,1041,369,74480,064373,296Total Importsمجموع الواردات
223,114186,99856,25225,8653,93126,456Live animals; animal productsحيوانات حية، منتجات حيوانية

492,049384,70790,33144,7583,43842,135Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودىون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككيا، دىون غذائية 
محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

30,41929,6544,9703,0071361,826Animal or vegetable fats and oils and 
their cleavage products prepared 
edible fats; animal or vegetable 
waxes  

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال 
تبغ مصنعة

555,718523,069198,265124,6867,34366,237Prepared foodstuffs; beverages, 
spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured  tobacco substitutes  

  1,771,7541,528,067543,150440,28854,17148,691Mineral productsمنتجات معدنية

 333,542317,937195,986170,6121,52623,847Products of the chemical or alliedمنتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بيا
industries        

 183,734180,29546,11733,7561,53610,824Plastics and articles thereof; rubberلدائن ومصنوعاتيا؛ مطاط ومصنوعاتو
and articles thereof. 

صالل وجمود خام، جمود مدبوغة، وجمود بفراء ومصنوعات ىذه المواد، 
أصناف عدة الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية 

عدا مصارين دودة )مماثمة ليا، ومصنوعات من مصارين الحيوانات 
.(القز

15,92215,9072,6012,4545142Raw hides and skins, leather, 
furskins and articles thereof; saddlery 
and harness; travel goods, handbags 
and similar containers; articles of 
animal gut (other than silkworm gut) 

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: 38جدول 
Table 38: Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

الضفة الغربيةفمسطينالقسم
وسط الضفة 

الغربية
Governorate

Section
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة
Palestine West BankMiddle of 

West BankRamallah 
& Al Bireh 

Jericho & 

Al Aghwar

Jerusalem

خشب ومصنوعاتو، فحم خشبي ومصنوعاتو، مصنوعات 
من القش، أو من الحمفاء أو من مواد الضفر األخرى، 

أصناف صناعتي الحصر والسالل

111,52493,14528,58321,1263147,143Wood and articles of wood; 
wood charcoal; cork and 
articles of cork;  manufactures 
of straw, of esparto or of other 
planting materials; basketware 
and wickerwork  

عجائن من خشب أو مواد ليفية سميولوزية أخر، ورق 
بغرض إعادة التصنيع، ورق  (نفايات وفضالت)مقوى 

وورق مقوى ومصنوعاتيما

116,899103,33548,74136,77795411,010Pulp of wood or of other fibrous 
cellulosic material; recoverd 
(waste and scrap) paper or 
paperboard; paper and 
paperboard articles thereof  

  .108,931108,10118,44113,3472284,866Textiles and textile articlesمواد نسيجية ومصنوعاتيا

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت 
شمس، عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط 

الفروسية، أجزاء ىذه األصناف، ريش محضر وأصناف 
مصنوعة منو؛ أزىار اصطناعية، مصنوعات من شعر 

بشري

20,97220,9134,3703,86410497Footwear, headgear, umbrellas, 
sun umbrellas, walking sticks, 
seat-sticks, whips, riding-crops 
and parts thereof; prepared 
feathers and articles made 
therewith; artificial flowers; 
articles of human hair.  

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير 
أو ميكا أو من مواد  (اسبستوس أو اميانت)صخري 

مماثمة؛  مصنوعات من خزف؛  زجاج ومصنوعاتو

197,813178,37842,62227,44898914,186Articles of stone, plaster, 
cement, asbestos, mica or 
similar materials; ceramic 
products; glass and glassware.  

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 38جدول 

Table 38 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central 

Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

القسم

وسط الضفة الضفة الغربيةفمسطين
الغربية

Governorate

Section
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West BankMiddle of West 

Bank
Ramallah & 

Al Bireh 
Jericho & Al 

Aghwar
Jerusalem

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبو كريمة، 
معادن ثمينة ومعادن عادية، مكسوة بقشرة من معادن 

".مقمدة"ثمينة، ومصنوعات ىذه المواد؛ حمى الغواية 

2,2552,2542091731521Natural or cultured pearls, precious or semi - 
precious stones, precious metals, metals clad 
with precious metal, and articles thereof; 
imitation jewellery.

 279,726277,062134,116125,9192797,917Base metals and articles of base metalمعادن عادية ومصنوعاتيا

آالت وأجيزة آليو؛ معدات كيربائية؛ أجزاؤىا؛ أجيزة 
ذاعة الصوت  ذاعة الصوت، أجيزة تسجيل وا  تسجيل وا 

وأجزاء ولوازم ىذه  (تمفزيون)والصورة في اإلذاعة المرئية 
األجيزة

426,310411,242270,604174,8991,65494,051Machinery and mechanical appliances; 
electrical equipment; parts thereof; sound 
recorders and reproducers, television image 
and sound recorders and reproducers, and 
parts and accessories of such articles   

 196,216193,94788,88781,6173,4903,780Vehicles, aircraft, vessels and associatedمعدات نقل
transport equipment  

أدوات وأجيزة لمبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو 
السينمائي أو لمقياس أو لمفحص  والمراقبة أو لمقياس 

والضبط الدقيق؛ أدوات وأجيزة لمطب أو الجراحة؛ أصناف 
صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم ىذه 

.األدوات واألجيزة

52,33352,17834,70727,07747,627Optical, photographic, cinematographic, 
measuring, checking, precision, medical or 
surgical instruments and  apparatus; clocks 
and watches; musical instruments; parts and 
accessories thereof  

  44,66544,54114,15312,072402,041Miscellanous manufactured articlesسمع ومنتجات متنوعة

  Works of art, collectors'' piecec and antiques-22100تحف فنية، قطع لممجموعات وقطع أثرية

 Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتو إسرائيل عام *
Israel in 1967.

قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختمفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعو، وقد نجم ذلك 
.عن التقريب المصاحب لعمميات حساب النتائج

Differences in the results of certain indicators are due to approximation

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 38جدول 
Table 38 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطينالقسم
Governorate

Section
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West 
Bank

Middle of 
West Bank

Ramallah 
& Al Bireh 

Jericho & 
Al Aghwar

Jerusalem

900,618899,071216,154131,34319,35065,461Total Exportsمجموع الصادرات
1,733Live animals; animal products-18,18618,1862,386653حيوانات حية، منتجات حيوانية

137,323135,77631,60912,0037,18212,425Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودىون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككيا، دىون 
غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

12,87912,8791,8671,474-393Animal or vegetable fats and oils and 
their cleavage products prepared 
edible fats; animal or vegetable waxes 
 

منتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ 
وأبدال تبغ مصنعة

88,36188,36127,0398,5647518,400Prepared foodstuffs; beverages, 
spirits and vinegar; tobacco and 
manufactured  tobacco substitutes  

  1,365Mineral products-31,32431,3245,7644,398منتجات معدنية

 27,60927,60921,17619,22911,946Products of the chemical or alliedمنتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بيا
industries        

 76,66676,66623,28715,940207,327Plastics and articles thereof; rubberلدائن ومصنوعاتيا؛ مطاط ومصنوعاتو
and articles thereof. 

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: 39جدول 
Table 39: Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

القسم
وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفمسطين

Governorate

Section
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West 
Bank

Middle of 
West Bank

Ramallah & 
Al Bireh 

Jericho & Al 
Aghwar

Jerusalem

صالل وجمود خام، جمود مدبوغة، وجمود بفراء ومصنوعات ىذه 
المواد، أصناف عدة الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب يدوية 

عدا )وأوعية مماثمة ليا، ومصنوعات من مصارين الحيوانات 
.(مصارين دودة القز

5,0445,0441,5421,409-133Raw hides and skins, leather, furskins 
and articles thereof; saddlery and 
harness; travel goods, handbags and 
similar containers; articles of animal 
gut (other than silkworm gut) 

خشب ومصنوعاتو، فحم خشبي ومصنوعاتو، مصنوعات من القش، 
أو من الحمفاء أو من مواد الضفر األخرى، أصناف صناعتي 

.الحصر والسالل 

28,90128,9016,4593,383143,062Wood and articles of wood; wood 
charcoal; cork and articles of cork;  
manufactures of straw, of esparto or of 
other planting materials; basketware 
and wickerwork  

نفايات )عجائن من خشب أو مواد ليفية سميولوزية أخر، ورق مقوى 
بغرض إعادة التصنيع، ورق وورق مقوى ومصنوعاتيما (وفضالت

19,00419,0045,7394,151131,575Pulp of wood or of other fibrous 
cellulosic material; recoverd (waste 
and scrap) paper or paperboard; paper 
and paperboard articles thereof  

  .14,83814,8384,8382,044952,699Textiles and textile articlesمواد نسيجية ومصنوعاتيا

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، 
عصى مشي، عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء ىذه 

األصناف، ريش محضر وأصناف مصنوعة منو؛ أزىار اصطناعية، 
مصنوعات من شعر بشري

37,72437,724592318-274Footwear, headgear, umbrellas, sun 
umbrellas, walking sticks, seat-sticks, 
whips, riding-crops and parts thereof; 
prepared feathers and articles made 
therewith; artificial flowers; articles of 
human hair.  

مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 
أو ميكا أو من مواد مماثمة؛  مصنوعات من  (اسبستوس أو اميانت)

خزف؛  زجاج ومصنوعاتو

171,280171,28011,2017,340-3,861Articles of stone, plaster, cement, 
asbestos, mica or similar materials; 
ceramic products; glass and 
glassware.  

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )39جدول 
Table 39 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

فمسطينالقسم
الضفة 
الغربية

وسط الضفة 
الغربية

Governorate
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المحافظة

القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

Palestine West 
Bank

Middle of 
West Bank

Ramallah 
& Al Bireh 

Jericho & Al 
Aghwar

Jerusalem

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبو كريمة، معادن ثمينة 
ومعادن عادية، مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات ىذه المواد؛ 

، نقود"مقمدة"حمى الغواية 

878711--Natural or cultured pearls, precious or semi 
- precious stones, precious metals, metals 
clad with precious metal, and articles 
thereof; imitation jewellery; coin.

 101,660101,66027,27911,46911,2224,587Base metals and articles of base metalمعادن عادية ومصنوعاتيا

ذاعة  آالت وأجيزة آليو؛ معدات كيربائية؛ أجزاؤىا؛ أجيزة تسجيل وا 
ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية  الصوت، أجيزة تسجيل وا 

وأجزاء ولوازم ىذه األجيزة (تمفزيون)

31,39231,39214,17211,02713,144Machinery and mechanical appliances; 
electrical equipment; parts thereof; sound 
recorders and reproducers, television 
image and sound recorders and 
reproducers, and parts and accessories of 
such articles   

 9,0539,0535,0505,019274Vehicles, aircraft, vessels and associatedمعدات نقل
transport equipment  

أدوات وأجيزة لمبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو لمقياس 
أو لمفحص  والمراقبة أو لمقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجيزة لمطب أو 
الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم ىذه 

.األدوات واألجيزة

2,0712,0711,2571,156-101Optical, photographic, cinematographic, 
measuring, checking, precision, medical or 
surgical instruments and  apparatus; 
clocks and watches; musical instruments; 
parts and accessories thereof  

  86,95686,95624,84321,7137002,430Miscellanous manufactured articlesسمع ومنتجات متنوعة

 0Works of art, collectors'' piecec and-2612615454تحف فنية، قطع لممجموعات وقطع أثرية
antiques  

 Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by*.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتو إسرائيل عام *
Israel in 1967.

يالحظ تساوي قيمة الصادرات من أقسام النظام المنسق لفمسطين والضفة الغربية عدا قسم المنتجات النباتية، ويرجع ذلك إلى 
.الحصار االسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة والذي جعل صادراتيا مقتصرة عمى المنتجات النباتية فقط

Equality of exports value from Palestine and West Bank is noted in all sections of HS 
except for Vegetable products section, this refers to the Israeli siege imposed on 
Gaza Strip  that restricted  exports of Gaza Strip to Vegetable products only

2013حسب أقسام النظام المنسق في محافظات وسط الضفة الغربية، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )39جدول 
Table 39 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in the West Bank Central Governorates, 2013

Value in Thousand USDالقيمة باأللف دوالر أمريكي

فمسطينالقسم
الضفة 
الغربية

وسط الضفة 
الغربية

Governorate
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المحافظة
*القدساريحا واألغواررام هللا والبيرة

 West Bank**Middle of West BankRamallah & Al 
Bireh 

Jericho & Al 
AghwarJerusalem*

144,24452,83749,9212,327589Totalالمجموع
106,91338,40436,2881,627489Private Carsسيارات خاصة

8,8112,8252,6921321Taxis(تكسي)سيارات أجرة 

5553652331293Motorcycles and Mopedدراجات نارية و دراجات نارية صغيرة

 1,4744763966020Buses (Public/ Private)(خصوصي/ عمومي )باصات 

 1,330613586225Trailers and Semi-Trailersمقطورات ونصف مقطورات

51612595300Agricultural Tractorsجرارات زراعية

144310Road Tractorsجرارات

24,1959,7309,33932269Trucks and Commercial Carsشاحنات وسيارات تجارية

 43629528942Other Vehiclesمركبات أخرى

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

2013عدد المركبات المرخصة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المركبة، : 40جدول 
Table 40: Number of Licensed Road Vehicles in the West Bank Central Governorates by Type of Vehicle, 2013

نوع المركبة

Governorate

Type of Vehicle
*وسط الضفة الغربية*الضفة الغربية
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 عدد الرخص
الصادرة

 المرخصة المساحات

2 م1000)
)

*

 عدد الوحدات السكنية
الجديدة المرخصة

مساحة الوحدات السكنية 
الجديدة المرخصة 

(2 م1000)

 Number 
of 

Licenses

Licensed Area 
(1000 m2)*

Number of  
Licensed New 

Dwellings   

 Area of Licensed 
New Dwellings  

(1000 m2)   

9,3774,107.413,7772,546.1Palestineفمسطين

9,2713,980.413,1652,450.2West Bankالضفة الغربية

1,5291,261.64,116736.9Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

1,307992.64,080731.4Residential Buildingsمبنى سكني

166258.0365.5Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

5611.000.0Boundary wallsأسوار

Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة

928813.13,364615.1Residential Buildingsمبنى سكني

132217.0294.6Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

222.600.0Boundary wallsأسوار

Jericho & Al Aghwar اريحا واألغوار

25074.430447.3Residential Buildingsمبنى سكني

155.600.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

348.400.0Boundary wallsأسوار

**Jerusalemالقدس**

129105.141268.9Residential Buildingsمبنى سكني

1935.470.9Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

00.000.0Boundary wallsأسوار

For boundary walls it refers to length in (1000 m)*بالنسبة لألسوار تمثل الطول باأللف متر طولي*

2014عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب استخدام المبنى، : 41جدول  
Table 41: Number of Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates by 

Utilization, 2014

المحافظة/المنطقة  
واستخدام المبنى

Region/Governorate and 
Utilization

**Data does not include those parts of Jerusalem which were annexed by 
Israel in 1967.

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمتو إسرائيل عام **
1967.
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Important Note 
 
Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the methodology 

and data quality standards for individual topics, readers can visit http://www.pcbs.gov.ps.  

 
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 

(0) Less than half the unit 
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Introduction 

 
Since its inception, PCBS has sought to build a system of Palestinian official statistics based 

on the needs of society and in line with recommended standards, including full membership in 

the international statistical community. PCBS has adopted the principle of progression within 

existing Palestinian priorities as the basis for work to develop the statistical system. PCBS has 

accomplished many statistical activities using primary sources, including censuses and field 

surveys, and secondary sources such as administrative records, in cooperation with public and 

private sector institutions. 

 

We are pleased to present the West Bank Central Governorates Statistical Yearbook 2014    to 

provide continuous time series data on general trends in different areas through                             

a comprehensive statistical reference that covers population, social, economic and geographic 

areas.  

 

This book is one of the most important and comprehensive official statistical references 

relating to the West Bank Central Governorates. 

 

The first chapter is divided into three main sections: the first section deals with the most 

important demographic and social indicators for the West Bank Central Governorates, the 

second section covers the most important geographical indicators, and the third section 

reviews the most important economic indicators for the West Bank Central Governorates.  

The second chapter contains the concepts and definitions used in this statistical yearbook. 

 

We believe that we have succeeded in bridging gaps in information and have contributed to 

providing a key reference of official Palestinian statistics that will serve the developmental 

process and inform decision makers to create plans based on professional and scientific 

criteria at national and governorate level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

July, 2015  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Indicators 

 

This chapter presents the main findings of the most important demographic, geographic and 

economic indicators of the West Bank Central Governorates. 

 

1.1 Demographic and Social Indicators 
 

Population: 

The population of the West Bank Central Governorates was around 819 thousand in          

mid-2015. 

 
Estimated Population in the West Bank Central Governorates, Mid- 2015 

 

 

There were around 207 thousand Palestinian refugees in the West Bank Central Governorates 

in 2007.  
 

There were 6,444 registered marriages in Sharia courts and churches in the West Bank Central 

Governorates in 2014, which accounted for 14.7% of all marriages in Palestine. 

 

There were 1,423 registered divorces in Sharia courts in 2014, which accounted for 18.7% of 

all cases of divorce in Palestine. 

 
Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central Governorates, 2013 
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The median age at first marriage in the West Bank Central Governorates was 25.1  years for 

males and 20.4  years for females in 2014.   

 

There were 12,277 registered live births* in 2014 in the West Bank Central Governorates: 

6,285 males and 5,992  females, constituting 18.6% of total West Bank births.  In the same 

year, there were 1,171 registered deaths: 626  males and 545 females, representing 19.0% of 

all West Bank deaths. 
 

Health: 

There were 17 hospitals in 2014 in the West Bank Central Governorates, including 2 

governmental hospitals and 15 non-governmental hospitals.  The total number of beds was 

1,152, making an average of 1.4 bed per 1000 inhabitants.  

 

Labor: 

The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in the West Bank 

Central Governorates was 39.3%: 13.7% for females and 65.7% for males in 2014.  Of these, 

83.7% employed, of which is 82.5%  full employment and 1.2% underemployed.  

 

Unemployment rate in the West Bank Central Governorates was 16.3%: 24.0% for females 

and 14.7% for males. 
 

Poverty: 

The poverty rate among individuals in the West Bank Central Governorates was 7.3% in 2011 

compared to 17.8% among individuals in the West Bank for the same year.   
 

Monthly household expenditure in the governorate of Jerusalem was higher than in the other 

Central governorates recording JD 1,383.8.  
 

Education: 

 

Schools in the West Bank Central Governorates (2014/2015): 

There were 521 schools in the West Bank Central Governorates: 322 Government Schools, 32  

UNRWA Schools and 167 Private Schools.  

 
Percentage Distribution of Students in the West Bank Central Governorates  

Schools by Stage, 2015/2014  

 
 

*Data Does not include holders of Jerusalem ID 
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Information Society: 

69.3% of households have a computer in the West Bank Central Governorates, and 58.2% of 

households have Internet service at home in 2014.  

 

1.2 Geographic Indicators  

Agriculture: 

During the 2012/2013 agricultural year, there were 3,962 animal and mixed holdings in the 

West Bank Central Governorates, representing 15.4% of all animal and mixed holdings in the 

West Bank. Animal holdings were numbered 2,398 equivalent to 28.0% of all animal 

holdings in the West Bank.  There were 1,564  mixed holdings, equivalent to 9.1% of all 

mixed holdings in the West Bank. 
 

There were 1,464 cows raised in the West Bank Central Governorates, representing 5.7% of 

all cows reared in the West Bank; 111,784 sheep representing 16.7% of all sheep reared in the 

West Bank; and 72,354 goats, representing 35.3% of all goats raised in the West Bank on the 

enumeration day, first of October 2013.  
 

In 2014, there were 33  olive presses is operating in the West Bank Central Governorates 

representing 13.6%  of all olive presses operating in the West Bank.  The quantity of oil 

extracted in the West Bank Central Governorates totaled 2,624.7 tons, equivalent to 12.4% of 

all oil produced in the West Bank. 
   

The results showed that 217 Persons were employed in olive pressing activities in the West 

Bank Central Governorates in 2014, comprising 17.8% of all West Bank olive pressing 

employees. 
 

The value added of olive pressing activities totaled USD 1.4 million in the West Bank Central 

Governorates in 2014, representing 15.6% of the overall value added in the West Bank. 
 

Housing Conditions: 

46.7% of households in the West Bank Central Governorates lived in a villa or house and 

50.6% lived in an apartment in 2013. 
 

Environment and Natural Resources: 

In 2014, 99.1% of health facilities (governmental and non-governmental) in the West Bank 

Central Governorates were supplied with water from the public water network, while 10.9% 

of water came from rain water collection well, 5.9% were supplied with water from water 

tanks, and 0.9% were supplied from other resources. 
 

Data showed that the periodicity of final solid waste disposal was 1 to 3 times per week in 

84.6% of health facilities (governmental and non-governmental) in the West Bank Central 

Governorates, 4 to 6 times per week in 11.9% of health facilities and 7 times or more per week 

in 3.5% of health facilities . 
 

44.0%  of  health facilities (governmental and non-governmental) in the West Bank Central 

Governorates used the wastewater network, while 18.3% used a Tight Cesspit, 37.7% 

disposed of wastewater through Porous Cesspit in 2014. 
 

Hotel Activity: 

There were 57 hotels operating in the West Bank Central Governorates with an average of 

3,167 rooms and 6,909 beds, During 2014, the total number of hotel guests was 266,793.  
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1.3 Economic Indicators  
 

Establishments: 

In 2012, there were 23,689 economic establishments operating in the private and               

non-governmental organization sectors and governmental companies in the West Bank 

Central Governorates with a total of 70,616 workers, comprising 54,752 males and 15,864 

females. 
 

Registered Foreign Trade:  

Imports increased by 6.5% in the West Bank Central Governorates in 2013 compared to 2012 

and totaled USD 1,823.1 million.  
 

Exports increased by 20.6% in the West Bank Central Governorates in 2013 compared to 

2012 and totaled USD 216.2 million.  
 

The trade balance for the West Bank Central Governorates registered a deficit in 2013 of USD 

1,607.0  million.  
 

Value of Registered Exports and Imports by H.S Sections in the West Bank Central 
Governorates, 2013 
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Transportation: 

There were 52,837 licensed vehicles in the West Bank Central Governorates in 2013.  
 
 

Building Licenses*: 
In 2014, 1,473 building licenses were issued in the West Bank Central Governorates with       

a total area of 1.25  million m
2
. This included 992.6 thousand m

2 
of residential licenses 

representing 79.4% of the total licensed area in West Bank Central Governorates, and 258.0 

thousand m
2
 of non-residential buildings. 

 

Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates, 2014 

 
*Does not include boundary walls licenses 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
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 labor, 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. 
 

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. 
 

Apartment: 
 It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one 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. 
 

Bed:  
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 
 

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 ceiling . 
 

Compensation of Employees: 

Refers to earnings by  residents working abroad as well as payments to non-residents working 

in inside. 
 

Cultural Institution: 
An institution including goods (tools and equipment) using in art, crafts and sport activity. 

These goods facilitate performance at cultural activities. 
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Cultivated Area: 

Area which was prepared and planted by one crop or more, either permanent or temporary 

crops. 
 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 
 

Employed: 
Persons aged 15 years and over who were 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 employer, self employed, wage 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. 
 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a specified 

brief period, either one week or one day, were in the following categories: paid employment; 

self employment. 
  

Establishment: 

 Is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location and in which only 

a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the principal productive 

activity accounts for most of the value added. 
 

Exports: 

It refers to the whole commodities (goods and services), that are exported outside the country, 

conditioned with ownership transcription to another economy, or to free customs regions as a 

discount from the national economy which is a result of transaction with nonresident 

economy. 
 

Housing Density: 

Indicator measures the number of people per room in the housing unit 
 

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”. 
 

House:  
A building usually established for the residence of one household or more. The house may be 

comprised of single story or more that is utilized by a single household. Nevertheless, if the 

house is divided into housing units each of which has its own utilities and occupied by a 

different household, each housing unit would be classified as an apartment. 

 

Housing Unit(Dwelling): 

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. 
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Housing Unit Type: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent or 

other). 
 

Household Consumption: 

This refers to the amount of cash spent on the purchase of goods and services for living 

purposes, and the value of goods and service payments, or part of payments, received from an 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and imputed rent. 
 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes,  

and  the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 
 

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. 
 

Imports: 

It refers to the whole commodities (goods and services) entered the country by air, land and 

sea that are used in consumption, convertibility on the manufacturing sector, and re-

exportation. 
 

Independent Room : 
It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other households 

these basic services, and it is prepared for living. 
 

In Operation  Establishment: 

An establishment which is in operation during the implementation  of  establishment census. 
 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 
 

Government School: 

Any educational institution run by Ministry of Education (MOE) or any other ministry or 

governmental instrument. 
 

 

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. 
 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.sg%2F&ei=RtQfVNauCsneaKzegOgL&usg=AFQjCNHV8y0LuuCEKJmvPi-NVMWr7bcTSw&bvm=bv.75775273,d.bGQ
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Local Broadcasting Institution:  
A broadcasting institution which provides a local broadcasting service. 
 

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. 
 

Labor Force: 

Economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 years and 

over who were either employed or unemployed. 
 

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. 
 

Median Age at First Marriage: (Indicator) 

The age dividing individuals into two categories, either married before it or married after it. 
 

Mixed Holding: 

If the holder  has plant and animal holdings according to Plant and Animal Holding definition 

providing, both  animal and plant activities , share the same production means, such as labour, 

farm buildings, machinery or draught animals. 
 

Museum:  
Anon-profit-making, permanent institution in the service of society and of its development, 

and open to the public, who acquires, conserves, conducts, researches, communicates, and 

exhibits, for purposes of study, education and entertainment topics about people and the 

environment. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

Number of Occupancy Rooms: 

Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether they were 

actually used or not. 
 

Olive Press: 
An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is produced 

(olive oil, with the possibility of having secondary activities). 
 

Outputs: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the value of 

any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume the 

risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 

consumed by the same establishment except for goods and services used for capital formation 

(fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 
 

Refugee Status:  

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. Every Palestinian 

falls under one of the following categories: 
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Registered Refugee: It applies to registered refugee holding refugee registration card issued 

by UNRWA. 

Non-Registered Refugee: It applies to unregistered refugee who do not hold refugee 

registration card issued by UNRWA. 

Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of the two 

aforementioned statuses.  
 

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. 
 

Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 

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. 
 

Room: 
The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, provided 

that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more 

than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. Likewise, the salon or living 

room is considered a room. The kitchen, bathroom, paths and toilet are not considered rooms. 

Areas allocated for animals and poultry along with those used for work purposes only, are not 

considered rooms. 
 

School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and grade 

structure. 
 

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. 
 

Solid Waste:  
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
 

Middle of the West Bank Region: 

Ramallah & Al Bireh, Jericho & Al Aghwar, Jerusalem. 
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Tenure: 

Represents how the possession of the family residence , and be one of the following cases: 

1. Rented Housing : If a tenant against the housing rent is paid regularly every month or every 

certain period . It may be rented furnished housing ( with furniture ) or non- furnished house 

(no furniture ) . 

2. Owned Housing: And so if the home belonged to the family or to one of its members who 

reside usually housing . 

3. Without Payment housing: and in the case of tenure without any payment if the owner is a 

father or a mother or a relative of the head of the family or one of its members who do not 

reside in advance or housing on the other hand, without charge. 

4. For Work Housing: If the housing in advance of the family as a result of a working 

relationship linking the region of a family member to work without paying rent. Whether this 

is the home ownership or you are paying rent to the owner of the original. 
 

Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 

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:  which 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: refers to a misapplication of labour resources 

or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 

insufficient income. 
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, 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. 
 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 
 

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 

production less the value of intermediate consumption. 
 

Villa: 
A separately established building that is usually constructed from clean stone. It is constructed 

for the living of one household and consists of a 2 - suite - single or double or multiple stories 

connected through internal stairs. One of the suites is constructed as bedrooms whereas the 

second suite is constructed for reception and involves the kitchen and other related services. 

In general, the villa is surrounded by a garden, regardless of the area of this garden, which is  

surrounded by boarding wall or fence. Villas normally have roofed parking area (garage). 

Villas also may include separate small building or extension  as part of them. 
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