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 شكـر وتقديـر
 

 .  إلى حيز النورهذا الكتاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في إخراج 
 

، بقيــادة فريــق فنــي مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 2014 الســنوي اإلحصــائي قطــاع غــزةكتــاب محافظــات  إعــدادلقــد تــم 
 2015لعـام ( CFG)مجموعـة التمويـ  الرئيسـية للجهـاز و  فلسـطيندولـة الفلسطيني، وبـدعم مـالي مشـتري بـين كـ  مـن 

 (.  SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى 
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزي  الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التموي  الرئيسيـة للجـهاز 
(CFG ) إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 تنويه
 

يمكـن للقـار  و حصائية المدرجة في هذا الكتـاب مصـدرها منشـورات الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني إلجميع البيانات ا
الرجوع الـى اصـدارات الجهـاز المنشـورة بـالحصول على تفاصيل اكثر حـول منهجيـة وجـودة البيانـات عـن أي مو ـوع الكريم 

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

 
 -:كالتالي، وداللة هذه الرموز الكتابتم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا 

 ال يوجد( -)
 التصنيف ال ينطبق).( 

 ةغير متوفر البيانات )..( 
 القيمة اق  من نصف وحدة( 1)

http://www.pcbs.gov.ps/
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 المقدمة
 

ســعى الجهــاز المركــزي ل حصــاس الفلســطيني منــذ نشــ ته إلــى بنــاس نظــام اإلحصــاسات الرســمية الفلســطيني الــذي يســتند إلــى 
وقــد اعتمــدت   .احتياجــات المجتمــع ويتوافــق مــع التوصــيات التــي ت ــمن الع ــوية الكاملــة فــي المجتمــع اإلحصــائي الــدولي

األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج  من األولويات الفلسطينية في المرحلة الراهنـة ك سـاس فـي التقـدم نحـو اسـتكمال بنـاس النظـام 
بمـا فـي ذلـك التعـدادات والمسـو   الرئيسـية، حيث أنجز العديد مـن األنشـطة اإلحصـائية باالعتمـاد علـى المصـادر اإلحصائي

شــتقاق اإلحصــاسات مــن المصــادر الثانويــة مــن خــالل الســجالت اإلداريــة بالتعــاون مــع مؤسســات الميدانيــة، باإل ــافة إلــى ا
 .العام والخاص القطاعين

 
لتــوفير سلســلة زمنيــة  نبــذلها ، اســتكماال للجهــود التــي2014اإلحصــائي الســنوي  قطــاع غــزةمحافظــات  قــدم كتــابنأن  نايســر 

مــن خــالل مرجــع إحصــائي شــامل يغطــي معظــم مختلــف المجــاالت، العامــة فــي  االتجاهــاتمتواصــلة تتــيم المجــال لدراســة 
 .المجاالت السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية

 
إحصـاسات  الكتـابيـوفر ، حيـث قطـاع غـزةأهـم المراجـع اإلحصـائية الرسـمية الشـاملة حـول محافظـات  أحـد يمثل هذا الكتاب

يعرض واقع تلك المحافظـات حيث .  رفم، خانيونس ،دير البلم ،غزة، شمال غزة محافظات رسمية حول مجاالت الحياة في
 .واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي السكاني

 
ـــاول القســـم  حيـــث رئيســـية أقســـام ةيتكـــون الفصـــل األول مـــن ثالثـــ أهـــم المؤشـــرات الســـكانية واالجتماعيـــة الخاصـــة  األوليتن

ت الجغرافيــة لتلــك المحافظــات، وأمــا القســم الثالــث فيســتعرض أهــم القســم الثــاني يتنــاول أهــم المؤشــراو ، قطــاع غــزةبمحافظــات 
المفـــاهيم والمصـــطلحات العلميـــة الـــواردة فـــي  الثـــانييعـــرض الفصـــل بينمـــا   .قطـــاع غـــزةالمؤشـــرات االقتصـــادية لمحافظـــات 

 .الكتاب
 

، وأن نكــون قــد أســهمنا فــي حــول محافظــات الــوطن ن مــل أن نكــون قــد وفقنــا فــي ســد فجــوة إ ــافية مــن الفجــوات المعلوماتيــة
القــرار فــي مختلــف مــواقعهم  لصــناعتــوفير أحــد المراجــع األساســية ل حصــاسات الرســمية الفلســطينية لخدمــة المســيرة التنمويــة 

عداد القرارات و  التخاذ  .قطاع غزةوالتي قد تساهم في دفع عجلة التنمية في محافظات  الخطط على أسس مهنية علميةا 
 

 
 ق،،،واهلل ولي التوفي

 
 

 

 

 4102، ثانيتشرين  عال عوض

  رئيس الجهاز
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07 

 

 الفصل األول
 

 المؤشرات الرئيسية
 

 ،والجغرافية ،واالجتماعية المؤشرات السكانية ؛قطاع غزةلمحافظات المؤشرات اإلحصائية  أهميعرض هذا الفصل 
 . واالقتصادية

 
 واالجتماعية المؤشرات السكانية 0.0

 

 :السكان
مـن % 10.9بته مـا نسـ ليشـكل ،4102فـردًا منتصـف عـام  مليـون 0.04حـوالي  قطـاع غـزةفـي محافظـات عدد السـكان  قدر

حيـث بلـع عـدد سـكانها  قطـاع غـزةالمرتبة األولى من حيث عدد السكان بين محافظـات  غزةاحتلت محافظة سكان فلسطين، 
  .من مجمل سكان دولة فلسطين% 13.4فردًا بما نسبته  ألف 141حوالي 

 
  2015،منتصف العام قطاع غزةات في محافظ المقدر عدد السكان

 

 
 :حالة اللجوء

ــــع عــــدد الســــكان الفلســــطينيي ــــي نبل ــــي محافظــــات  4117عــــام  نالالجئ ــــف 901 قطــــاع غــــزة حــــواليف ــــون مــــا  أل الجــــث يمثل
فــــــــي  نمــــــــن مجمــــــــل الســــــــكان الفلســــــــطينيي% 11.0مــــــــن إجمــــــــالي الســــــــكان الالجئــــــــين فــــــــي فلســــــــطين و% 29.2نســــــــبته 

 ســــــكانال اجمــــــالي علــــــى نســــــبة مــــــنأ ديــــــر الــــــبلموقــــــد شــــــكلت نســــــبة الالجئــــــين فــــــي محافظــــــة .  قطــــــاع غــــــزةمحافظــــــات 
ــــــث بلغــــــت نســــــبتهم  قطــــــاع غــــــزةمحافظــــــات  ة مقارنــــــة مــــــع بــــــاقيمحافظــــــال الفلســــــطينيين فــــــي مــــــن إجمــــــالي % 01.0حي

 .4117لعام  الفلسطينيين في المحافظة سكانال
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 :الطالق ووقوعاتعقود الزواج 
أي مـا  قطـاع غـزةمحافظـات  فـي عقـداً  16,094 فـي المحـاكم الشـرعية والكنسـية 4102 عـامبلع عدد عقود الـزواج المسـجلة 

   .من مجمل عقود الزواج في فلسطين% 36.8نسبته 
 

 ســـجلت، حيـــث مـــن الســـكان 0111حالـــة زواج لكـــل  9.1 قطـــاع غـــزةمحافظـــات فـــي  2014معـــدل الـــزواج الخـــام عـــام  بلـــع
 ديـر الـبلممحافظـة  سـجلت، فـي حـين مـن السـكان 0111حالـة زواج لكـل  9.8 وبلـعأعلى معدل للـزواج الخـام  غزةمحافظة 

 .من السكان 0111حالة زواج لكل  0.2 وبلع أقل معدل للزواج الخام
 

في ، سنة ل ناث 41.4للذكور مقابل  سنة 42.0 قطاع غزةمحافظات في  4102لعام  األولعند الزواج بلع العمر الوسيط 
 .سنة ل ناث 20.3سنة للذكور مقابل  742.لنفس العام  فلسطينحين بلع العمر الوسيط عند الزواج األول في 

 
فـي محافظـات  2014فـي العـام  الطـالق المسـجلة فـي المحـاكم الشـرعية وقوعـات بلـع عـددأما بالنسـبة لوقوعـات الطـالق فقـد 

 .من مجمل وقوعات الطالق في فلسطين% 37.9واقعة أي ما نسبته  2,878 قطاع غزة

   
حيــث ســجلت مــن الســكان،  0111حالــة طــالق لكــل  0.1 قطــاع غــزةمحافظــات فــي  2014معــدل الطــالق الخــام عــام  بلــع

من السكان، بينما سجل أقل معدل للطالق الخام  0111طالق لكل  حالة 0.0 بلعو  للطالق الخامدل أعلى مع غزةمحافظة 
 .من السكان 0111حالة طالق لكل  0.2 بلعو  دير البلم وخانيونس محافظتيفي 
 
 

 4102، قطاع غزةمحافظات الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و  عدد عقود

 

 

 :المواليد والوفيات
% 27.2مولـود حـي، أي مـا نسـبته  20,220 قطـاع غـزةفـي محافظـات  4104بلع عدد المواليد األحياس المسجلين في العام 

بينمــا بلــع عــدد الوفيــات المســجلة فــي محافظــات .  نثــىأ 40,211وذكــرًا  49,992، مــنهم فــي فلســطينمواليــد المــن مجمــوع 
مـن الـذكور  4,720، منهـا في فلسـطينوفيات المن مجموع % 21.0حالة وفاة، أي ما نسبته  2,922لنفس العام  قطاع غزة

   .من اإلناث 4,097و
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 :المؤشرات الصحية
غيـر ى مستشـف 07حكـومي، و مستشـفى 01 مستشـفى منهـا 30 قطـاع غـزةفـي محافظـات  2014بلـع عـدد المستشـفيات عـام 

شــخص مــن  0111لكــل  ســرير 0.2ســريرًا، أي مــا يمثــل  2,437 قطــاع غــزةحكــومي، وقــد بلــع عــدد األســرظة فــي محافظــات 
 .قطاع غزةسكان محافظات 

 
 :مؤشرات العم 

 قطـــاع غـــزةفـــي محافظـــات ( ســـنة فـــ كثر 02لدفـــراد الـــذين أعمـــارهم ) 2014نســـبة المشـــاركة فـــي القـــوا العاملـــة لعـــام بلغـــت 
، الـذكورفـي القـوا العاملـة متدنيـة مقارنـة مـع  اإلنـاثوتعتبر نسبة مشـاركة .  القطاعمن إجمالي القوا البشرية في % 22.2

مــن  قطــاع غــزةالعــاملين مــن كــال الجنســين فــي محافظــات  ، وقــد بلغــت نســبةللــذكور% 10.4مقابــل % 41.1حيــث بلغــت 
 .عمالة محدودة% 7.1منهم % 21.0إجمالي المشاركين في القوا العاملة 

 

 4102، قطاع غزةالمشاركين في القوى العاملة في محافظات  إجماليالبطالة بين  نسبة

 
 

من بين المشاركين في القوا العاملة بلغت  قطاع غزةإلى أن نسبة العاطلين عن العمل في محافظات  البياناتتشير 
بين % 21.0مقابل % 21.0المشاركات في القوا العاملة  اإلناث، وبلغت نسبة البطالة بين 4102في العام % 21.9
 .الذكور

 
 :مؤشرات مستويات المعيشة

 

 :الفقر
فــي حــين  ،1122لعــام %  38.8غــزةقطــاع فــي محافظــات  وفقــا النمــاط االســتهالك الشــهري بلغــت نســبة الفقــر بــين األفــراد

 .لنفس العام% 12.8 فلسطيننسبة في ال هذه بلغت
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 : سرةألواستهالي ا إنفاق
حيـث  قطـاع غـزةاألعلـى بـين محافظـات  ديـر الـبلمفي محافظـة  4100خالل عام  الشهري النقدي سرةألمتوسط انفاق اكان 

وكـان  دينـار 789.3 حيـث بلـع غـزةالشـهري فـي محافظـة  النقـديسرة أل، يليها متوسط انفاق اأردني دينار 844.7بلع حوالي 
 .دينار 272.1االقل حيث بلع  محافظة خانيونسالشهري في  النقديسرة ألانفاق امتوسط 

 

 :مؤشرات التعليم والثقافة
مدرسـة فـي  4,021 إجمـاليمدرسـة مـن  704 قطـاع غـزةفـي محافظـات  4102/4102بلع عدد المدارس في العام الدراسـي 

مدرسة تابعة إلى وكالـة  424 ،(مدرسة ثانوية 020أساسية و مدرسة 421)مدرسة حكومية  192لنفس العام، منها  فلسطين
 (.مدرسة ثانوية 04مدرسة أساسية و 22)مدرسة خاصة  11و( جميعها أساسية)الغوث 

 
4102 /4102حسب المرحلة الدراسية،  قطاع غزةالتوزيع النسبي لطلبة المدارس في محافظات 

 
 

 

، فـي المقابـل سنة فـ كثر فـي هـذه المحافظـة 02من األفراد % 1.7حيث بلغت  خانيونسكانت أعلى نسبة أمية في محافظة 
 .4102خالل عام % 4.7حيث بلغت  غزةكانت ادنى نسبة امية في محافظة 

 
 .4102خالل العام  فلسطينفي  مسجداً  2,859من أصل  مسجداً  917 قطاع غزةبلع عدد المساجد العاملة في محافظات 

 
 2مركــزًا ثقافيــًا، و 01منهــا ، مؤسســة ثقافيــة 90 قطــاع غــزةفــي محافظــات  4102خــالل العــام  بلــع عــدد المؤسســات الثقافيــة

، فمتحـ 20مسـر ، و 00مركـزًا ثقافيـًا، و 111 ، توزعـت علـىفلسـطينثقافيـة فـي  ةمؤسسـ 711 مقابـل، مسار  1متاحف، و
 .للسينمادور  1و
 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدواتتوفر 
يتـوفر لـديها خدمـة االنترنـت فـي  األسـرمـن % 24.4، وقطـاع غـزة محافظـات من األسـر لـديها جهـاز حاسـوب فـي% 22.1

 أشـارت النتـائ ، 4102للعـام ( سـنوات فـ كثر 01)أما بخصوص اسـتخدام الحاسـوب بـين األفـراد .  4102البيت خالل العام 
 . يستخدمون الحاسوب قطاع غزة محافظات فياألفراد من  %10.4أن  إلى
  
 

 %88.1اساسية 

 %11.9ثانوية 
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 الجغرافيةالمؤشرات  4.0 
  

 :الزراعة
من إجمالي الحيازات % 41.4حيازة، أي ما نسبته   6,501قطاع غزةفي محافظات  الحيوانية والمختلطةبلع عدد الحيازات 
حيازة مشكلة ما  3,598، أما على صعيد نوع الحيازات فقد بلع عدد الحيازات الحيوانية فلسطينفي  الحيوانية والمختلطة

حيازة أي ما نسبته  2,903، أما الحيازات المختلطة فبلع عددها فلسطينفي الحيوانية من إجمالي الحيازات  %49.1نسبته 
 .4104/4101الزراعي ، وذلك خالل العام فلسطينفي  المختلطةمن إجمالي الحيازات % 02.2

 
رأس، مشكلة ما  0,110، على األبقار 10/01/4101وفق نتائ  يوم العد  قطاع غزةتتوزع رؤوس الماشية في محافظات 

من % 0.1رأس، مشكلة ما نسبته  11,214، ورؤوس ال  ن فلسطينمن إجمالي األبقار المرباة في % 42.1نسبته 
من % 2.0رأس، مشكلة ما نسبته  01,190الماعز فبلع  سأما عدد رؤو  ،فلسطينإجمالي رؤوس ال  ن المرباة في 
 .فلسطينإجمالي رؤوس الماعز المرباة في 

 
من عدد % 0.1معصرة حيث شكلت ما نسبته  24 قطاع غزةفي  4102بلع عدد معاصر الزيتون العاملة لموسم عام 

طن متري في  3,517، أما فيما يخص كمية الزيت المستخرجة من المعاصر فقد بلغت فلسطينالمعاصر العاملة في 
 .فلسطينمن مجمل كمية الزيت المستخرجة في جميع محافظات % 02.4شكلت ما نسبته  قطاع غزةمحافظات 

 
 4102للموسم  فلسطينمعاصر  من عدد العاملين في% 9.0بما نسبته  قطاع غزةومن ناحية أخرا ساهمت محافظات 

 1,763.7بلغت فقد  4102وعلى صعيد القيمة الم افة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام ، عامل 011حيث بلع عددهم 
 .لفلسطينمن مجمل القيمة الم افة % 01.4، شكلت ما نسبته حوالي قطاع غزةفي محافظات لف دوالر أمريكي أ
 

 :المساكن
وفيما   .2015في العام % 70.0سجلت نسبة االسر التي تسكن شقة في محافظات قطاع غزة النسبة األعلى حيث بلغت 

من االسر في محافظات قطاع غزة تسكن في مساكن تعود ملكيتها ألحد أفراد % 79.1يتعلق بحيازة االسر للمسكن فهناك 
 .األسرة
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 :البيئة والمصادر الطبيعية
 

 (:النفايات، الصرف الصحي، المياه)ة الخدمات العام
 

 :مصادر المياه
% 65.4تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، و 4102خالل العام  قطاع غزةمحافظات في  األسرمن % 93.0

 ،ةتستخدم حنفية عام %1.0و ،للتزود بالمياه المياة المعدنية والجالوناتتستخدم % 24.9للتزود بالمياه و التنكاتتستخدم 
 .للتزود بالمياه تستخدم مصادر أخرا% 00.1و
   

 :إدارة النفايات الصلبة
% 02.9، و4102خالل العام  بجمع النفايات الناتجة عنها هيئة محليةتقوم  قطاع غزةمن األسر في محافظات % 00.1
ال يوجد خدمة ) االسرةأحد أفراد  بواسطة من االسر يتم نقل النفايات %4.0، ووكالة الغوثبنقل النفايات الناتجة عنها  يقوم

 .متعهد خاصالناتجة عنها  يتولى عملية نقل النفايات من األسر %1.7، و(جمع نفايات
 

 :التخلص من المياه العادمة
خالل العام  تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحيقطاع غزة من األسر في محافظات % 01.2
تتخلص من مياهها % 1.7تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية، في حين أن % 9.0، و4102

 .صماسالحفر الالعادمة عن طريق 
 
 :النشاط الفندقي 

من مجموع فنادق % 00.7، أي ما نسبته حوالي 4100نهاية العام  فندقاً  04 قطاع غزةبلع عدد الفنادق في محافظات 
عدد  بلع في حين، سريراً  985عدد األسرظة المتا   ومتوسط ةغرف 211عدد الغرف  متوسط، وبلع لنفس الفترة فلسطين
 . ليلة مبيت 0,907نزيل، أقاموا  3,063النزالس 
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 المؤشرات االقتصادية 1.0
 

 

 :المنشآت
 قطاع غزةبلع عدد المنشتت االقتصادية العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات الحكومية في محافظات 

 ذكراً  105,452منهم عاماًل  040,921، في حين بلع عدد العاملين في تلك المنشتت 4104منش ة في العام  22,090
 . أنثى 16,501و
 

 :التجارة الخارجية المرصودة للسلع
 

 الواردات: 

من أهم واردات و  . 2014عام  مليون دوالر أمريكي 652.9 لى محافظات قطاع غزةالسلعية إقيمة الواردات  بلغت
% 10.1مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  447.9 قيمتها حيث بلغت المنتجات المعدنية لتلك الفترة محافظات قطاع غزة

مليون  ..91 المنتجات النباتية، بينما بلغت قيمة الواردات من عن نفس الفترة محافظات قطاع غزةلالواردات  إجماليمن 
الصالل والجلود فيما سجلت الواردات من ، لمحافظات القطاعالواردات  إجماليمن % 02.7دوالر أمريكي أي ما يعادل 

 .دوالر أمريكي ألف 01حيث بلغت قيمتها  النسبة األقل الخام والجلود المدبوغة ومصنوعاتها

 
 الصادرات: 

 واقتصرت صادرات  .2014عام  مليون دوالر أمريكي 1.2 قطاع غزةمن محافظات  السلعية الصادرات قيمة بلغت
 .محافظات قطاع غزة على المنتجات النباتية

 
 الميزان التجاري: 

 .4102مليون دوالر أمريكي خالل العام  646.5 حواليقيمته عجزًا  قطاع غزةمحافظات لسجل الميزان التجاري 
 

 : النق 
مـن إجمـالي عـدد % 33.6، وشـكلت 4104مركبة في عـام  72,886 قطاع غزةبلع عدد المركبات المرخصة في محافظات 

، بينمـا قطاع غـزةمن إجمالي المركبات في محافظات % 21.2شكلت السيارات الخاصة .  فلسطينالمركبات المرخصة في 
مـن مجمـوع % 8.3بـاقي المركبـات شـكلت و ، %15.2 الشاحنات والسـيارات التجاريـةيليها  ،%23.0 الدراجات الناريةشكلت 

  . المركبات
  

 : رخص األبنية
 رخـص 011 قطـاع غـزةعـن السـلطات المحليـة والتنظـيم المحلـي فـي محافظـات  2014بلع عدد رخص األبنية الصادرة عام 

لف مترًا مربعًا مبـاني أ 97.6مترًا مربعًا، منها  ألف127.1  حيث بلغت المساحة المرخصة للبناس ،(سكنيسكني وغير ) بناس
، قطــاع غــزةفــي محافظــات  (ســكني وغيــر ســكني) مــن مجمــل المســاحة المرخصــة% 71.0ســكنية مشــكلة مــا نســبته حــوالي 

 . ألف مترًا مربعًا مباني غير سكنية 49.2و
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 2014، قطاع غزةفي محافظات  (سكني وغير سكني) الصادرةعدد رخص األبنية 
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيــث تســتند هــذه المفــاهيم إلــى .  هــذا الكتــابالفصــل المفــاهيم والمصــطلحات األساســية التــي تــم اســتخدامها فــي  ايعــرض هــذ
.  مـع األخـذ بعـين االعتبـار خصوصـيات المجتمـع الفلسـطيني فـي هـذا المجـال المختلفةالمجاالت توصيات األمم المتحدة في 

كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافقـة مـع بـاقي الموا ـيع المتقاطعـة فـي الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني، وهـي 
 .في الجهاز المركزي ل حصاس الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم واردة في 

 
  :األسرة استهالي

قيمـة السـلع والخـدمات التـي يتلقاهـا أفـراد ، و الذي يصرف على شراس السـلع والخـدمات المسـتخدمة ألغـراض معيشـية النقد هو
السلع التي يتم استهالكها أثناس فتـرة التسـجيل مـن إنتـاج األسـرة ، و األسرة الستهالكاألسرة العاملين من رب العمل وتخصص 

 .لمسكن الملكا ألجرة قديريةالقيمة التو  ،الذاتي
 

 :األسرة إنفاق
 أفـرادالسـلع والخـدمات التـي يتلقاهـا  قيمـةو   .ألغراض معيشـية المستخدمةالذي يصرف على شراس السلع والخدمات  النقد هو

ــــذي يــــتم إنفاقــــه علــــى الرســــوم  النقــــدو  .األســــرة العــــاملين مــــن رب العمــــل وتخصــــص الســــتهالك األســــرة غيــــر ) وال ــــرائبال
 .واألمور غير االستهالكية األخرا الديون، الزكاة، الت مينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية

 
 :إخراجات المرضى

خـروج الفـرد مـن المستشـفى بعـد إجـراس الفحـوص لتشـخيص مــرض مـا أو بعـد أن قـدمت لـه الرعايـة والمعالجـة الالزمـة بغــض 
 (.وفاة شفاس،)النظر عن حالة اإلخراج 

 

 :تعويضات العاملين
وتلك المدفوعة لغير المقيمين  الخارج،عن التعوي ات المتحققة للمقيمين في االقتصاد المحلي الذين يعملون في  عبارة هي

 .الذين يعملون في الداخل
 

 :  حالة اللجوء
وتشــمل أبنــاس الــذكور مــنهم  2498خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  حالــة اللجــوس

 .وأحفادهم
 -:تصنف إلى

 .وكالة الغوث عنالصادرة ( المؤن)وكالة الغوث  وله اسم مسجل في بطاقة اً إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسج 
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغوث ه غير مسجل في بطاقة إال أن اً إذا كان الفرد الجئ :الجئ غير مسج 

 .ليس الجئًا مسجاًل أو الجئًا غير مسجلكل فلسطيني هو  :ا  ليس الجئ
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 :حفرة صماء
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البشري أو قاذورات أخرا وتبنى من جدران محكمة

 

 :حفرة امتصاصية
 .الغائط البشري أو قاذورات أخرا وتبنى من جدران مسامية بئر أو حفرة يخزن بها

 

 :حيازة المسكن

 :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدا الحاالت التالية
وقــد يكــون . إذا كــان المســكن مســت جرا مقابــل إيجــار يــتم دفعــه بشــكل دوري شــهريًا أو كــل مــدة معينــة: مســت جرمســكن . 1

 (.بدون أثاث)أو مسكن غير مفروش ( أثاث مع)المسكن مست جر مفروش 
 .وذلك إذا كان المسكن ملكًا لدسرة أو ألحد أفرادها الذين يقيمون بالمسكن عادة: ملكمسكن . 2
وذلــك فــي حالــة حيــازة المســكن بــدون دفــع أي مبــالع كــ ن يكــون المالــك أب أو أم أو أحــد أقــارب رب : دون مقابــلمســكن . 3

 .ين ال يقيمون بالمسكن أو مقدما من جهة أخرا دون مقابلاألسرة أو أحد أفرادها الذ
إذا كــان المســكن مقــدمًا لدســرة نتيجــة عالقــة عمــل تــربط أحــد أفــراد األســرة بجهــة العمــل دون دفــع : مقابــل عمــلمســكن . 4

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

 :شبكة صرف صحي

ميـاه األمطـار، الميـاه )م من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والم ـخات يسـتخدم لتصـريف الميـاه المسـتعملة نظا
ونقلهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة لمعالجـة ميــاه المجـاري أو إلـى موقــع ( المنزليـة، وغيرهـا مـن الميــاه المسـتعملة

 . ه سطحيةحيث يتم تصريف المياه المستعملة إلى ميا
  

 :شبكة مياه عامة

 .شبكه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب الى التجمع
 

 :األراضي الزراعية

مسـم  يشير هـذا المصـطلم إلـى األصـناف الرئيسـية السـتعماالت األرا ـي فـي الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض التصـنيف، يـتم
ـــدرض، لتحديـــد صـــنفها ـــة ل ـــة.  المســـاحة اإلجمالي ـــة :  وتشـــمل األرا ـــي الزراعي ـــة الزراعي ـــام عليهـــا األبني األرا ـــي التـــي تق

المتنـــاثرة، والحظـــائر وملحقاتهـــا، واألرا ـــي غيـــر المزروعـــة بشـــكل دائـــم، مثـــل الرقـــع غيـــر المــــزروعة، والممــــرات الزراعيــــة، 
 .والقنوات والبروزات واألكتاف

 
 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العم  الدولية)البطالة 

ولم يعملـوا أبـدا خـالل فتـرة اإلسـناد فـي أي نـوع مـن ( سنة ف كثر 22) تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل
التســجيل فــي األعمــال وكــانوا خــالل هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل وقــاموا بالبحــث عنــه بةحــدا الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، 

 . مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاس واألقارب أو غير ذلك من الطرق
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 :الحيازة الحيوانية

أي عـدد مـن :  يقصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدا الحائز ويعتبـر الفـرد حـائزا إذا تـوفر لديـه أي مـن الحـاالت ا تيـة
فـــ كثر مـــن الـــدواجن ( 21)أو الخنـــازير، عـــدد ( ال ـــ ن أو المـــاعز) رؤوس فـــ كثر مـــن األغنـــام( 2)األبقـــار أو اإلبـــل، عـــدد 

فــ كثر مـن األرانـب أو الطيـور األخــرا مثـل الحـبش، والـبط، والفــر، والسـمن وغيرهـا أو خلــيط ( 21)، عـدد (الالحـم والبيـاض)
 .خاليا نحل ف كثر( .)منها، أو أن يدير الحائز 

 

 :الحيازة الزراعية

تـاج الزراعـي تخ ـع إلدارة واحـدة، وتشـمل جميـع الحيوانـات الموجـودة وكـل األرا ـي المسـتغلة هي وحدة اقتصادية فنيـة ل ن
وقـد تكـون إدارة الحيـازة الواحـدة بيـد .  كليا أو جزئيـا ألغـراض اإلنتـاج الزراعـي بغـض النظـر عـن الملكيـة أو الشـكل القـانوني

قــد تتوالهــا عشــيرة أو قبيلــة أو قــد تــدار مــن قبــل شــخص واحــد أو أســرة، وقــد يشــترك فيهــا شخصــان أو أســرتان أو أكثــر، أو 
وقـد تتكـون أرض  الحيـازة مـن جـزس واحـد أو أكثـر، تقـع .  شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعيـة تعاونيـة أو وكالـة حكوميـة

 في تجمع واحد أو أكثر من التجمعات المنفصـلة فـي محافظـة واحـدة بشـرط أن تشـترك أجـزاس الحيـازة فـي واحـدة أو أكثـر مـن
ـــاني وا الت وحيوانـــات الجـــر  الـــو، وال تعتبـــر النشـــاطات ا تيـــة مـــن  ـــمن الحيـــازات ... وســـائل اإلنتـــاج مثـــل العمـــل والمب

 .الزراعية، وهي صيد األسماك والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعية
 

 :الحيازة المختلطة

تعتبر الحيازة مختلطة إذا اشترك الحائز بةدارة حيازة نباتية وحيوانيـة معـا حسـب تعريـف الحيـازة النباتيـة والحيوانيـة، بشـرط أن 
 .  يتم استخدام نفس العمالة أو نفس ا الت أو نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني

 

 :الحيازة النباتية

قابلـة للزراعــة ألي محصـول زراعــي تحـت تصــرف الحـائز، علــى أن ال تقـل تلــك وجـود مسـاحة مــن األرا ـي المزروعــة أو ال
 .دونم للزراعات المحمية( 1.2)دونم للزراعات المكشوفة و( 2)المساحة عن 

 

 :الماشية/ المزرعة حيوانات
 (والمـــاعزال ــ ن )واألغنــام زراعيـــة وتشــمل األبقــار  ألغــراضتشــمل جميــع الحيوانــات المحــتفظ بهـــا والمربــاة بشــكل رئيســي 

 .والنحلالو، ...والبياض، والحبش، والفر  الالحمالخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج والخيول والبغال والحمير والجمال و 
 

 :الدار

وهي مبنى معد أصاًل لسـكن أسـرة واحـدة أو أكثـر، ويمثـل البنـاس التقليـدي فـي فلسـطين، وقـد تتكـون الـدار مـن طـابق واحـد أو 
ة واحـدة، أمـا إذا كانـت الـدار مقسـمة إلـى وحـدات سـكنية منفصـلة كـل منهـا تشـمل المرافـق الخاصـة بهـا طابقين تستغلهما أسر 

 .ويقيم بكل منها أسرة مستقلة، فيعتبر كل مسكن شقة
 

 :السرير

ســاعة متواصــلة علــى األقــل  19الســرير المتواجــد فــي غرفــة أو ردهــات المستشــفى والــذي يشــغل مــن قبــل المــريض لمــدة هــو 
 .رعاية الطبيةلتقديم ال
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 :الشقة

وهــي جــزس مــن دار أو عمــارة تتكــون مــن غرفــة أو أكثــر مــع المرافــق مــن مطــبو وحمــام ومرحــاض، ويقفــل عليهــا جميعــًا بــاب 
 .خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام

 

 :الصادرات

يــتم تصــديرها خــارج الــبالد ويــتم نقــل ملكيتهــا إلــى اقتصــاد آخــر مــن العــالم أو إلــى المنــاطق إجمــالي الســلع والخــدمات التــي 
الجمركيــة الحــرة وتشــمل صــادرات وطنيــة المنشــ  والمعــاد تصــديرها مــن الســلع والخــدمات، وتعتمــد كــل خصــم مــن االقتصــاد 

 .الوطني نتيجة للتعامالت مع االقتصاديات األخرا او االقتصاد غير المقيم
 

 :حةالص

 .هي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فقط الخلو من المرض أو اإلعاقة
 

 :العام 
أو  لحسابهسواس كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالً باشر  سنة ف كثر والذي 11عمره  الذي الفرد هو

بسبب المرض، عطلة، )أو كان غائب عن عمله بشكل مؤقت  لحة العائلةلحساب الغير، باجر أو بدون اجر أو في مص
ساعة،  14-1من عاملينعدد ساعات العمل األسبوعية إلى  حسب العاملون، ويصنف (توقف مؤقت أو أي سبب آخر

 أواألفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجازة مدفوعة األجر، أو إغالق  وكذلك ،ف كثرساعة  11 عاملين
 .ساعة 14-1من  عاملين واإ راب أو توقيف مؤقت وما شابه ذلك، يعتبر 

 
 :العمالة

ويعملـون، ( القـوة البشـرية)تشـمل هـذه الفئـة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة، أي جميـع األفـراد الـذين ينتمـون لسـن العمـل 
الخاصــة، باإل ــافة ألع ــاس األســرة  وي ــم ذلــك أصــحاب العمــل، المســتخدمين بــ جر، العــاملين لحســابهم أو فــي مصــالحهم

 .غير مدفوعي األجر
 

 :العمالة المحدودة

ت م هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواس كانوا يعملون عـدد 
سـاعات عملهـم إلـى العـدد الطبيعـي ساعات أقل من المعتـاد لسـبب مـن األسـباب والـذين يرغبـون فـي ذات الوقـت بزيـادة عـدد 

، ويحاولون زيادة هذا العدد بةحدا الطرق، كالبحث عن عمل إ ـافي أو يحـاولون ت سـيس عمـل (ساعة ف كثر أسبوعيا 2.)
وينـدرج كـذلك  ـمن العمالـة المحـدودة أولئـك الـذين . خاص أو مصـلحة خاصـة وهـذا النـوع سـمي بالعمالـة المحـدودة الظـاهرة

هــم ألســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتـب أو بســبب ظــروف العمــل الســيئة وهــذا النــوع ســمي بالعمالــة يرغبـون بتغييــر عمل
 .المحدودة غير الظاهرة

 

 (مؤشر: )العمر الوسيط عند الزواج األو 
الثـاني العمر الذي يقسم أعمار المتزوجين إلى نصفين متساويين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج النصف 

 .بعد هذا العمر
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 (مؤشر: )عدد الغرف الفندقية المشغولة
وتعتبــر الغرفــة مشــغولة ســواس .  عــدد الغــرف التــي تــم حجزهــا ومدفوعــة األجــر مــن قبــل النــزالس الســتخدامها لغــرض المبيــت

 .استخدمت فعليًا أو لم تستخدم
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة

 .الل فترة المسم باستثناس ما هو مغلق للصيانة أو ألي سبب كانتشمل ما هو قابل ل شغال من غرف وأسرظة خ
 

 :الغرفة

محاطة بجدران وسقف يسهل عزل المستخدمين لهـا ( أربعة أمتار مربعة ف كثر) 2م( 4)هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن  
عــــن أربعـــة أمتـــار مربعــــة  المقـــززة غرفـــة إذا كانــــت مســـاحتها مســـاوية أو تزيـــد( الفرنـــدات)عـــن ا خـــرين، وتعتبـــر الشــــرفات 

ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من  من الغـرف كـل مـن المطـبو والحمـام 
 .كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فقط.  والمرحاض والممرات

 
 :غرفة مستقلة

وهـي ( مرحاض –حمام  –مطبو )مة بذاتها ليس بها مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق وهي غرفة قائ
 .معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطم المباني أو بالفناس، وتكون جزسًا من دار أو فوق أسطم العمارات

 

 :القيمة المضافة
إجمالي القيمة  ويعرف.  إنتاجيتعلق باإلنتاج ويشير إلى القيمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نشاط أساسي ي مفهوم هي

 .االستهالك الوسيط من طر  إجمالي اإلنتاج بحاصل الم افة
 

 : طستهالي الوسيالا
  باستثناس االصول الثابتة التي يقيد استهالكها يتكون من قيمة السلع والخدمات التي تستهلك كمدخالت لعملية االنتاج،

 .بوصفه استهالكا لرأس المال الثابت
 

 :الفندق

ويشترط في الفندق ان يكون عدد .  منش ة تصنف  من منشتت االقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر
األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة موحدة وتقدم 

وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف الفنادق الى درجات وفئات  خدمات وتسهيالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا
 .وفقا للتسهيالت والخدمات التي تقدمها

 

 :الفيال

هي مبنى قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكـون مـن طـابق واحـد بجنـاحين 
أحد األجنحة في حالة الطـابق الواحـد أو الطـابق الثـاني للنـوم، أو من طابقين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي، ويخصص 

والجنا  ا خر أو الطابق األر ي لالستقبال والمطبو والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حديقـة تحـيط 
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لسـطم العلـوي للفـيال بهـا بغـض النظـر عـن مسـاحتها باإل ـافة إلـى سـور يحـيط بهـا مـن الخـارج، وكـراج للسـيارة كمـا يغطـى ا
 .بمادة القرميد على األغلب، ويمكن أن يوجد  من حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها

 

 (مؤشر: )متوسط كثافة المسكن
 . مؤشر يقيس عدد االفراد للغرفة في الوحدة السكنية

 
 :المبنى

فة دائمـة أو مؤقتـة، ويكـون المبنـى محاطـًا ب ربعـة جـدران أو هو كل مشيد قائم بذاته ومثبـت علـى األرض أو علـى المـاس بصـ
 . على األقل جدار واحد مكتمل

 
   :المتحف

مـواد تــدل علــى  بــاحتواس، وتكــون فـي خدمــة المجتمـع وتنميتــه ومفتوحـة للجمهــور، وتقـوم مؤسسـة دائمــة، ال تبغـي ربحــًا تجاريـاً 
 .  اإلنسان وبيئته، وتحفظها، وتجري بحوثًا بش نها، وتخبر عنها، وتعر ها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتاع

 
  : المؤسسة الثقافية

والتـي .  المستخدمة في أنشطة الفنون والحرف وفي أنشـطة اللعـب والريا ـة( األدوات والمعدات)هي مؤسسة تت من السلع 
 .ب نشطة الثقافة بالمعنى الواسع تسهل القيام

 
   :إذاعية محلية مؤسسة

 .هي كل مؤسسة إذاعية تقدم خدمة إذاعية محلية
 

 :المدارس الحكومية

 .أي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، أو أي وزارة أو سلطة حكومية
 

 :المدارس الخاصة

حكوميــة مرخصــة يؤسســها أو يرأســها أو يــديرها أو ينفــق عليهــا فــردا أو أفــرادا أو أي مؤسســة تعليميــة أهليــة أو أجنبيــة غيــر 
 .جمعيات أو هيئات فلسطينية أو أجنبية

 

 :المدرسة

أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عـن عـدد طلبتهـا وتركيبهـا الصـفي، حيـث أن أدنـى صـف فيهـا ال يقـل 
 .ف الثاني عشرعن الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الص

 

 : المساحة المزروعة
جماليــة  وهــي المســاحة التــي أعــدت وزرعــت بنــوع أو أكثــر مــن المحاصــيل والتــي تكــون عــادة صــافية للمحاصــيل المؤقتــة وا 

 .للمحاصيل الدائمة
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 :المستشفى

كانـت أم غيـر مؤسسة طبية يتمثل هدفها األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظـروف الطبيـة جراحيـة  وه
 .جراحية، وتقدم معظم المستشفيات أي ا خدمات لمر ى العيادات الخارجية وخاصة خدمات الطوار 

 

 :عصرةملا
ج مــن أنشــطة اتــنزيــت الزيتــون، مــع احتماليــة اإل)مؤسســة أو جــزس منهــا تنــت  بشــكل أساســي مجموعــة واحــدة مــن الســلع  يهــ

 .  حيث يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة الم افة( ثانوية
 

 :المنشأة
( غيـر مسـاعد)بنشـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد بشـكل أساسـي  تخصـصتو  تقع في مكـان واحـد مؤسسة أو جزس منهاالمنش ة هي 

 .يحقق هذا النشاط الرئيسي غالبية القيمة الم افة حيث
 

:المنشأة العاملة  

 .هي المنشاة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات 
 

 :النزالء

يعـود  ثـم، ويعتبر كل من يتـرك الفنـدق ولـو لليلـة واحـدة مرافقه وخدماته ، ويستخدمون الفندقبيتون في الذين ي األشخاص هم
 .للفندق ثانية بمثابة نزيل جديد

 
 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 

 .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة( سنة ف كثر 22)المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل تشمل هذه 
 

  :(اإلنتاج)المخرجات 
تعرف على أنها السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشاة، باستثناس قيمة أي سلع وخدمات مستخدمة فـي نشـاط ال ت خـذ فيـه 

اســتخدام المنتجــات فــي االنتــاج وباســتثناس قيمــة الســلع والخــدمات المســتهلكة مــن قبــل نفــس  الشــركة بعــين االعتبــار مخــاطر
او ( راس المـــال الثابـــت او التغيـــرات فـــي قـــوائم الجـــرد)المنشـــاة فيمـــا عـــدا الســـلع والخـــدمات المســـتخدمة لتكـــوين راس المـــال 

 . لالستهالك النهائي الذاتي
 

   :المولود الحي
ن  و بكـى عنـد الـوالدة أو ظهـرت عليـه أي عالمـة أخـراأي مولـود ولـد حيـًا وصـر  أ مـن عالمـات الحيـاة عنـد الـوالدة حتـى وا 

 .مات بعدها بلحظات
 

 :النفايات الصلبة

وتشمل النفايات البلديـة، والنفايـات الصـناعية والتجاريـة، .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوا منخفض من السوائل
 .ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخرا المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين
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 :الواردات

نقــل ملكيتهــا لتغطيــة  تــموالخدمـــات المســتوردة للبلــد عــن طريــق المــوانث البريــة والبحريــة والجويــة، التــي  الســلع إجمـــالي يهــ
عادة   .التصديراالحتياجات المحلية لالستهالك النهائي والوسيط وا 

 
 :الوفيات

 .هي حاالت الوفاة التي تشكل احد عناصر التغير السكاني
 

 (:المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى أو جزس من مبنى معد أصاًل لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مسـتقل أو أكثـر مـن مـدخل يـؤدي إلـى الطريـق 
أو الممــر العــام دون المــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرا، وقــد تكــون الوحــدة الســكنية غيــر معــدة أصــال للســكن إال أنهــا وجــدت 

 .  ة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلقة أو خاليةمسكونة وقت المسم، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدم
 

 :قطاع غزةمحافظات 
 .وتشمل شمال غزة، غزة، دير البلم، خانيونس، ورفم

 

 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 .أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تشرف عليها وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :نوع المسكن

.  وهــو الشــكل الهندســي أو المعمــاري للمســكن، والــذي قــد يكــون فــيال، أو دارًا، أو شــقة، أو غرفــة مســتقلة، أو أي شــكل آخــر
 (.الو…براكية أو خيمة)مثل 
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اناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

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

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

1,819,982924,747895,235Gaza Stripقطاع غزة

362,772184,327178,445North Gazaشمال غزة 

625,824317,986307,838Gazaغزة 

264,455134,372130,083Deir Al - Balahدير البلح

341,393173,464167,929Khan Yunisخانيونس

225,538114,598110,940Rafahرفح

2015عدد السكان المقدر في محافظات قطاع غزة منتصف العام حسب الجنس، : 1جدول 
Table 1: Estimated Population in Gaza Strip Governorates at Mid-Year by Sex, 2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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 حالة اللجوء
غير مبينليس الجئًا الجئ

TotalRefugeeNot-RefugeeNot Stated

3,660,3861,537,0682,067,74755,571Palestineفلسطين

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

1,380,417913,001467,196220Gaza Stripقطاع غزة

265,085191,00774,0771North Gazaشمال غزة 

481,669254,084227,474111Gazaغزة 

199,945172,07227,85320Deir Al - Balahدير البلح

265,566154,079111,44245Khan Yunisخانيونس

168,152141,75926,35043Rafahرفح

2007عدد السكان الفلسطينيون في محافظات قطاع غزة نهاية العام حسب حالة اللجوء، : 2 جدول 
Table 2: Number of Palestinian Population in Gaza Strip Governorates at End of 

Year by Refugee Status, 2007

المحافظة/المنطقة
 Refugee Status

 Region\Governorate 
المجموع
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عقود الزواج 
المسجلة

معدل الزواج الخام 
 من 1000لكل 

السكان

وقوعات الطالق 
المسجلة

معدل الطالق الخام 
 من 1000لكل 

السكان
Registered 

Marriages

Crude 

Marriage Rate 

Per 1000 

Population

Registered 

Divorces

Crude 

Divorce Rate 

Per 1000 

Population

43,7329.67,6031.7Palestineفلسطين

West Bank 27,6389.94,7251.7الضفة الغربية

16,0949.12,8781.6Gaza Stripقطاع غزة

3,0898.95501.6North Gazaشمال غزة 

5,9669.81,0801.8Gazaغزة 

2,1608.43931.5Deir Al - Balahدير البلح

3,0109.14941.5Khan Yunisخانيونس

1,8698.63611.7Rafahرفح

 Region/Governorate المحافظة/المنطقة

2014عدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات قطاع غزة، : 3جدول 
Table 3: Registered Marriages and Divorces in Gaza Strip Governorates, 2014
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ذكورالمحافظة/المنطقة
Males

اناث
Females

Region/Governorate

Palestine 24.720.3فلسطين

West Bank 25.120.4الضفة الغربية

24.120.2Gaza Stripقطاع غزة

23.119.4North Gazaشمال غزة 

24.019.9Gazaغزة 

24.521.3Deir Al - Balahدير البلح

24.620.5Khan Yunisخانيونس

24.320.7Rafahرفح

2014العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات قطاع غزة حسب الجنس، : 4 جدول 
Table 4: Median Age at First Marriage in Gaza Strip Governorates by 

Sex, 2014
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DeathsالوفياتBirthsالمواليد

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

123,45363,10260,35111,2966,1615,135Palestineفلسطين

 *64,89533,10731,7886,3513,4132,938West Bank*الضفة الغربية

58,55829,99528,5634,9452,7482,197Gaza Stripقطاع غزة

2012، عدد المواليد أحياء المسجلون والوفيات المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والجنس: 5جدول 
Table 5: Registered Live Births and Deaths in Palestine by Region and Sex, 2012

Region\Governorateالمحافظة/المنطقة

.Data doesn't include holders of Jerusalem ID*.البيانات ال تشمل حملة هوية القدس *
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   المحافظة

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
Palestine West BankGaza StripNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

805030515253Number of Hospitalsعدد المستشفيات

26131326122Governmental Hospitalsمستشفيات حكومية

54371739131Non-Governmental Hospitalsمستشفيات غير حكومية

5,9393,5022,4373181,171171665112Number of Bedsعدد األسرَّة

1.31.21.40.91.90.72.00.5Beds Per 1000 Inhabitant من السكان1000األسرَّة لكل 

*393,450204,979188,47116,39084,51821,60151,68014,282Grand Total of Discharges*اإلخراجات الكلية

84.983.785.988.486.184.087.177.4*معدل أشغال األسَّرة الكلي
Grand Total of Beds Occupancy 

Rate*

*2.62.42.82.83.02.03.11.6Mean of Duration (day)*(يوم)معدل اإلقامة الكلي 

* Data represents only Governmental Hospitals. .البيانات تمثل المستشفيات الحكومية فقط  *:

2014المؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات قطاع غزة، : 6 جدول 

Indicatorsالمؤشرات قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Table 6: Main Indicators for Hospital Activities in Gaza Strip Governorates, 2014
Governorate
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المحافظةقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
North GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

Both Sexesكال الجنسين

45.846.644.441.441.547.447.050.3In Labor Forceداخل القوى العاملة

54.253.455.658.658.552.653.049.7Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

66.676.149.150.153.445.644.947.4Full Employmentعمالة تامة

6.56.27.07.96.64.78.77.2Underemploymentعمالة محدودة

26.917.743.942.040.049.746.445.4Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

71.573.468.267.066.168.569.574.4In Labor Forceداخل القوى العاملة

28.526.631.833.033.931.530.525.6Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

68.877.952.051.657.450.145.549.7Full Employmentعمالة تامة

7.36.97.98.67.05.710.58.1Underemploymentعمالة محدودة

23.915.240.139.835.644.244.042.2Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

19.419.120.014.716.425.424.126.3In Labor Forceداخل القوى العاملة

80.680.980.085.383.674.675.973.7Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100100100Totalالمجموع

58.169.339.343.037.232.843.241.2Full Employmentعمالة تامة

3.53.33.94.74.92.03.34.6Underemploymentعمالة محدودة

38.427.456.852.357.965.253.554.2Unemploymentبطالة

100100100100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات قطاع غزة حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 

Table 7: Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in Gaza Strip Governorates 

by Labor Force Status and Sex, 2014

 Labor Force Status 

and Sex Palestine West 

Bank

Gaza 

Strip

العالقة بقوة العمل 
والجنس

Governorate
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الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
PovertyPoverty 

Gap

Poverty  

Severity

Deep Poverty

25.86.02.112.9Palestineفلسطين

West Bank 17.83.91.47.8 الضفة الغربية

38.89.33.221.1Gaza Stripقطاع غزة

34.97.82.615.5North Gazaشمال غزة 

29.87.52.617.0Gazaغزة 

38.49.33.220.0Deir Al - Balahدير البلح

53.013.95.033.1Khan Yunisخانيونس

47.29.42.823.2Rafahرفح

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

Individuals in Gaza Strip Governorates, 2011

المحافظة/المنطقة

Poverty Percentagesنسب الفقر

 Region/Governorate 
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المحافظة
رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة

Palestine  West 

Bank

Gaza StripNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

339.7361.6297.8314.7301.5314.0247.2322.4Food Cash Expenditureاإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

351.0376.5302.4315.4302.7329.2252.8328.7Total Food Consumptionاالستهالك الكلي من الطعام

519.0608.3348.2336.1385.7405.0273.5312.9Non-Food cash expenditureاإلنفاق النقدي على غير الطعام

634.8729.2454.2439.5513.5509.0358.3397.9Total Non-Food Consumptionاالستهالك الكلي  من غير الطعام

985.81,105.7756.6754.9816.2838.2611.1726.7Total  Consumptionاالستهالك الكلي

945.41,058.4729.3706.7789.3844.7574.0705.7Total Cash Expenditureاإلنفاق النقدي الكلي

Indicators المؤشرات

2011متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في محافظات قطاع غزة، : 9جدول 

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Table 9: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Jordainian Dinar (JD) in Gaza Strip Governorates, 2011

Governorate
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SecondaryثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع

خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

108Palestine . 2,8562,0953494121,8961243349304960852فلسطين

*96West Bank . 2,1441,701973461,33799097250807711*الضفة الغربية

12 . 7123942526655925325254153141قطاع غزة
Gaza Strip

North Gaza- . 1146443792424372222شمال غزة 

10Gaza . 265170633220512063226050غزة 

1Deir Al - Balah . 1044154979175482524دير البلح

1Khan Yunis . 1448150131135150123130خانيونس

Rafah- . 853842570234251515رفح

.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

الجهة المشرفة/المرحلة

* Data doesn't include schools affiliated with the Israeli Municipality and Culture Committee in Jerusalem.

2015/2014عدد المدارس في محافظات قطاع غزة حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 10جدول 
Table 10:  Number of Schools in Gaza Strip Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Stage\Supervising Authority                                  
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TotalأساسيةBasicSecondary

خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

1,171,596772,929288,515110,1521,031,144639,542288,515103,087140,452133,387.7,065Palestineفلسطين

*684,699542,69350,02691,980602,028466,47850,02685,52482,67176,215.6,456West Bank*الضفة الغربية

486,897230,236238,48918,172429,116173,064238,48917,56357,78157,172.609Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza-.85,18140,15143,9971,03375,13130,10143,9971,03310,05010,050شمال غزة 

177,355102,67463,14411,537156,76982,56263,14411,06320,58620,112.474Gazaغزة 

72,12422,03047,8672,22763,07113,05747,8672,1479,0538,973.80Deir Al - Balahدير البلح

92,91745,36645,0362,51581,80134,30545,0362,46011,11611,061.55Khan Yunisخانيونس

Rafah-.59,32020,01538,44586052,34413,03938,4458606,9766,976رفح

.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

2015/2014عدد الطلبة في محافظات قطاع غزة حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 11جدول 
Table 11:  Number of Students in Gaza Strip Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2014/2015

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

Stage\Supervising Authority                                  الجهة المشرفة/المرحلة
ثانويةالمجموع

*: Data doesn't include schools affiliated with the Israeli Municipality and Culture Committee in Jerusalem.
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الثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسية
BasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondary

30.625.830.126.436.6.22.817.3Palestineفلسطين

West Bank*27.421.928.022.431.9.23.117.4*الضفة الغربية

36.634.437.734.937.8.21.216.0Gaza Stripقطاع غزة

North Gaza-37.636.939.236.937.8.15.9شمال غزة 

11.410.639.135.638.1.23.015.3Gazaغزة 

35.832.634.032.637.6.20.426.7Deir Al - Balahدير البلح

35.632.535.432.737.7.18.213.8Khan Yunisخانيونس

Rafah-12.911.335.736.737.6.20.0رفح

  Data doesn't include schools affiliated with the Israeli Municipality and :*.البيانات ال تشمل مدارس المعارف والبلدية في القدس*: 

Culture Committee in Jerusalem.

Table 12: Average Number of Students Per Class in Gaza Strip Governorates by Stage and 

Supervisory Authority, 2014/2015

2015/2014معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظات قطاع غزة حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 12جدول 

المحافظة/المنطقة

Supervising Authority\ Stageالمرحلة /  الجهة المشرفةالمعدل العام

Region/Governorate
Grand Average

خاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivate
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Governorate المحافظة

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
Palestine West BankGaza StripNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

    3.63.83.13.02.73.33.73.5Illiterateأمي

6.06.64.95.84.93.85.34.0Can Read and Writeملم

    13.914.912.213.313.010.411.411.4Elementaryابتدائي

    38.139.236.337.136.233.537.836.6Preparatoryإعدادي

    20.819.722.822.623.223.222.421.8Secondaryثانوي

    5.14.46.25.26.17.96.16.3Associate Diplomaدبلوم متوسط

12.511.414.513.013.917.913.316.4Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100100100Totalالمجموع

2014في محافظات قطاع غزة حسب الحالة التعليمية،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 13جدول 

Educational Attainmentالحالة التعليمية قطاع غزة الضفة الغربيةفلسطين

            Table 13: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Gaza Strip Governorates by Educational 

Attainment, 2014
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قطاع غزة الضفة الغربيةفلسطين
كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

    3.61.65.63.81.66.13.11.64.7Illiterateأمي

    6.05.76.26.65.77.44.95.74.1Can Read and Writeملم

    13.915.412.414.916.513.412.213.710.7Elementaryابتدائي

    38.140.136.239.242.136.336.336.536.1Preparatoryإعدادي

    20.819.622.119.718.820.622.820.924.7Secondaryثانوي

    5.15.15.14.44.24.66.26.55.9Associate Diplomaدبلوم متوسط

   12.512.512.411.411.111.614.515.113.8Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100100100100Totalالمجموع

Gaza Strip West Bank

2014في محافظات قطاع غزة حسب الحالة التعليمية والجنس،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Gaza Strip Governorates by Educational 

Attainment and Sex, 2014

 Educationalالحالة التعليمية

Attainment

Palestine

56



PCBS: Gaza Strip Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات قطاع غزة االحصائي السنوي، : PCBSا 

المحافظة
رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة

Palestine West 

Bank

Gaza 

Strip

North GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

Both Sexكال الجنسين

 96.496.296.997.097.396.796.396.5Totalالمجموع 

19-1599.499.599.099.099.198.898.399.615-19

24-2099.199.299.499.599.299.999.399.420-24

34-2598.798.798.999.098.999.198.799.025-34

44-3597.396.998.698.098.499.598.998.635-44

45+76.976.088.888.791.287.187.286.145+

Malesذكور

 98.498.498.498.898.298.897.898.5Totalالمجموع 

19-1599.499.599.199.898.898.998.599.715-19

24-2099.299.399.599.199.4100.099.3100.020-24

34-2599.399.399.199.798.998.998.999.125-34

44-3598.998.999.399.698.4100.099.4100.035-44

45+91.191.195.395.895.896.493.594.345+

Femalesإناث

 94.493.995.395.196.494.494.794.4Totalالمجموع 

19-1599.399.598.998.399.598.798.299.515-19

24-2099.099.299.399.998.999.799.298.920-24

34-2598.098.198.898.199.099.398.598.925-34

44-3595.694.797.996.598.498.998.497.235-44

45+64.162.382.480.886.679.581.278.045+

الجنس والفئات 
العمرية

2014في محافظات قطاع غزة حسب الجنس وفئات العمر،  ( سنة فأكثر15)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين : 15جدول 

Sex and Age 

Groups
الضفة الغربيةفلسطين

قطاع غزة

Table 15: Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in Gaza Strip 

Governorates by Sex and Age Group, 2014

Governorate
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Yearالسنة

20132014

 2,8152,859Palestine فلسطين

West Bank 1,9541,892 الضفة الغربية

861967Gaza Strip قطاع غزة

177205North Gazaشمال غزة 

222247Gazaغزة 

108120Deir Al - Balahدير البلح

216245Khan Yunisخانيونس

138150Rafahرفح

2014، 2013عدد المساجد العاملة في محافظات قطاع غزة، : 16   جدول 
Table 16: Number of Mosques in Operation in Gaza Strip                   

Governorates, 2013, 2014

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
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Governorate المحافظة

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزة
Palestine West 

Bank

Gaza 

Strip

North GazaGazaDeir Al - BalahKhan YunisRafah

 700609911438181110Totalالمجموع

66658383133516910Cultural Centersالمراكز الثقافية

Theaters-1-2-1183المسارح

Museums-201551121المتاحف

Cinema------33السينما

الضفة الغربيةفلسطيننوع المؤسسة
قطاع غزة

2014عدد المؤسسات الثقافية العاملة في محافظات قطاع غزة حسب نوع المؤسسة، : 17جدول 
Table 17: Number of Cultural Institutions in Operation in Gaza Strip Governorates by Type of 

Institution, 2014

Type of Institution
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المحافظة/المنطقة النسبة 
Percentage

Region/Governorate

63.1Palestineفلسطين

66.9West Bankالضفة الغربية

55.6Gaza Strip قطاع غزة

45.1North Gazaشمال غزة 

67.1Gazaغزة 

51.4Deir Al - Balahدير البلح

52.9Khan Yunisخانيونس

49.5Rafahرفح

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

Gaza Strip Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate

60.2Palestineفلسطين

59.5West Bankالضفة الغربية

61.2Gaza Strip قطاع غزة

53.3North Gazaشمال غزة 

65.0Gazaغزة 

62.1Deir Al - Balahدير البلح

67.0Khan Yunisخانيونس

52.3Rafahرفح

الذين يستخدمون الحاسوب في محافظات قطاع           ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 19  جدول 
2014غزة، 

Table 19: Percentage of Indiveduals (10 Years and Above) by 

Computer Use in Gaza Strip Governorates, 2014
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النسبةالمحافظة/المنطقة
Percentage

Region/Governorate 

Palestine 48.3فلسطين

West Bank 51.4الضفة الغربية

42.2Gaza Strip قطاع غزة

30.9North Gazaشمال غزة 

53.0Gazaغزة 

37.3Deir Al - Balahدير البلح

43.5Khan Yunisخانيونس

33.8Rafahرفح

نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت في البيت في محافظات قطاع     : 20  جدول 
2014غزة، 

Table 20: Percentage of Households with Internet Service at 

Home in Gaza Strip Governorates, 2014
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المحافظة/المنطقة النسبة  
Percentage

Region/Governorate 

73.7Palestineفلسطين

77.5West Bankالضفة الغربية

67.2Gaza Strip قطاع غزة

63.7North Gazaشمال غزة 

71.3Gazaغزة 

63.7Deir Al - Balahدير البلح

66.7Khan Yunisخانيونس

65.8Rafahرفح

الذين يمتلكون هاتف خلوي في محافظات قطاع         ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 21     جدول 
2014غزة، 

        Table 21: Percentage of Individuals (10 Years and Above) with       

a Mobile Phone in Gaza Strip Governorates, 2014

63



PCBS: Gaza Strip Governorates Statistical Yearbook, 2014 2014كتاب محافظات قطاع غزة االحصائي السنوي، : PCBSا 

Type of Holdingنوع الحيازةالمجموع

مختلطةحيوانية
AnimalMixed

32,17712,16720,010Palestineفلسطين

25,6768,56917,107West Bankالضفة الغربية

6,5013,5982,903Gaza Strip قطاع غزة

1,7071,222485North Gazaشمال غزة 

967597370Gazaغزة 

1,019562457Deir Al - Balahدير البلح

1,735767968Khan Yunisخانيونس

1,073450623Rafahرفح

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في محافظات قطاع غزة حسب نوع الحيازة، : 22 جدول 
Table 22: Number of Animal and Mixed Holdings in Gaza Strip Governorates by Type 

of  Holding, 2012/2013

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة
Total
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Type of Livestock

ماعزضأنأبقار
CowsSheepGoats

33,980730,894215,335Palestineفلسطين

25,612670,332204,937West Bankالضفة الغربية

8,36860,56210,398Gaza Strip قطاع غزة

2,56416,5652,424North Gazaشمال غزة 

1,26612,3262,318Gazaغزة 

1,5468,6791,827Deir Al - Balahدير البلح

88317,1752,739Khan Yunisخانيونس

2,1095,8171,090Rafahرفح

2013/10/01عدد حيوانات الماشية في محافظات قطاع غزة حسب النوع، كما هو في : 23    جدول 
Table 23: Number of Livestock  in Gaza Strip 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 (km
2
 )

Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops Per Capita 

(m
2
/Capita) 

659.9156.0Palestineفلسطين

612.7234.3West Bankالضفة الغربية

47.229.2Gaza Strip قطاع غزة

8.125.7North Gazaشمال غزة 

10.919.4Gazaغزة 

9.942.2Deir Al - Balahدير البلح

10.835.3Khan Yunisخانيونس

7.537.7Rafahرفح

Region/Governorateالمحافظة/المنطقة

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وحصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في محافظات : 24 جدول 
2011/2010قطاع غزة، 

Table 24: Area of Land Cultivated with Permanent Crops, and  Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops Per Capita in Gaza Strip Governorates,  2010/2011
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Quantity in Metric Ton and Value in 1000 USDالكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي

Governorateالمحافظة

*خانيونس ورفحدير البلحغزةشمال غزة
Palestine West 

Bank

Gaza StripNorth GazaGazaDeir Al - BalahKhan Yunis &  Rafah*

689Total Operating Olive Presses-26524322إجمالي عدد المعاصر العاملة

001No. of Olive Presses Temporarily Closed-19181عدد المعاصر المغلقة مؤقتا

4,317.711,598.84,106.2Quantity of Olive Pressed-108,379.188,356.420,022.6كمية الزيتون المدروس

773.32,051.4692.2Quantity of Oil Extracted-24,758.521,241.53,517.0كمية الزيت المستخرج

305944Number of Employed Persons-1,3531,220133عدد العاملين

206No. of Unpaid Employees-3683608عدد العاملين بدون اجر

285938No. of Paid  Employees-985860125عدد العاملين بأجر

27.156.630.9Compensation of Employees-1,024.0909.4114.6تعويضات  العاملين

461.31,255.7456.1Olive Presses Output-14,001.311,828.22,173.2قيمة إنتاج المعاصر

118.5212.378.7Intermediate Consumption-3,090.52,681.0409.5االستهالك الوسيط

342.71,043.5377.5Gross Value Added-10,910.99,147.21,763.7القيمة  المضافة

The data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated in the General *.2000لعام  (4)تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة رقم * 

 Statistics Law no. (4) of 2000.

2014أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات قطاع غزة لنشاط معاصر الزيتون، : 25جدول   

Indicatorsالمؤشرات قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين

Table 25: Main Economic Indicators for Olive Presses in Gaza Strip Governorates, 2014
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المجموع*أخرىغرفة مستقلةشقةدارفيال
VillaHouseApartmentIndependent 

 Room

Other*
Total

1.144.653.70.40.2100Palestineفلسطين

West Bank 1.554.044.20.20.1100الضفة الغربية

0.426.771.80.80.3100Gaza Stripقطاع غزة

* Other: Includes Tent, or marginal..تشمل خيمة أو براكية:  أخرى* 

المنطقة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ونوع المسكن، : 26جدول 
Table 26: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Type of Housing 

Unit, 2015

Type of Housing Unit نوع المسكن                                                                 

 Region 
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حيازة المسكن
المجموعأخرىدون مقابلمستأجرملك

OwnedRentedWithout Payment OtherTotal

80.97.811.20.1100Palestineفلسطين

West Bank 81.98.99.10.1100الضفة الغربية

79.05.715.20.1100Gaza Stripقطاع غزة

المنطقة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وحيازة المسكن، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Tenure of 

Housing Unit, 2015

Tenure of Housing Unit

 Region 
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متوسط عدد الغرف
  المجموع
Total

3.815.935.030.115.21003.4Palestineفلسطين

3.115.136.830.614.41003.5West Bankالضفة الغربية

5.317.331.429.116.91003.4Gaza Strip قطاع غزة

Average 

Number of 

Rooms

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وعدد الغرف في المسكن، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Number of 

Rooms per Housing Unit, 2015

Region
2345+ 1

Number of Rooms 

المنطقة
عدد الغرف 
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متوسط كثافة المسكن
المجموع1 أقل من

  Less than 1 
Total

12.546.028.313.21001.7Palestineفلسطين

14.649.625.710.11001.6West Bankالضفة الغربية

8.439.133.219.31001.9Gaza Strip قطاع غزة

المنطقة

كثافة المسكن
Average of 

Housing 

Density

2015، (فرد لكل غرفة )التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وكثافة المسكن : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Housing Density 

( Person Per Room), 2015

Housing Density

Region
3.00+ 2.99-2.00 1.99-1.00
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أخرىمياه معدنية وجالوناتحنفية عموميةبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة
Public Water 

Network

Water 

Tanks

Domestic 

Well

Public 

Tap

Mineral Water 

and Gallons

Other

93.338.418.10.113.04.1Palestine فلسطين

93.424.327.60.06.70.5West Bankالضفة الغربية

11.0Gaza Strip*93.065.40.00.124.9قطاع غزة

.Include Artesian wells and sabeel water: *. تشمل بئر ارتوازي وماء سبيل * : 

المنطقة

وسيلة الحصول على المياه

2015نسبة األسر في فلسطين حسب المنطقة ووسيلة الحصول على المياه، : 30     جدول 

Table 30: Percentage of Households in Palestine by Region and the Mean of Obtaining         

Water, 2015

Mean of obtaining water

Region
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ال يوجد خدمة جمع )أحد أفراد المنزل هيئة محلية
(نفايات

مشاركة بين أحد أفراد المنزل متعهد خاصوكالة الغوث
وجهة أخرى

المجموعأخرى

Local AuthorityHousehold Member (No 

Solid Waste Collection 

Service)

UNRWAPrivate 

Contractor

Participation 

Between Household 

Member and 

Another Doer

OthersTotal

78.85.59.40.31.44.6100Palestineفلسطين

77.57.36.00.12.17.0100West Bankالضفة الغربية

81.32.115.90.70.00.0100Gaza Strip قطاع غزة

الجهة التي تقوم بعملية الجمع

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وجهة جمع النفايات الصلبة، : 31    جدول 
   Table 31: Percentage Distribution of  Households in Palestine by Region and the Solid Waste Disposal Doer, 2015

المنطقة

Solid Waste Disposal Doer

  Region        
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

Network

Porous CesspitTight CesspitOthersTotal

53.931.813.50.8100Palestineفلسطين

38.443.317.11.2100West Bankالضفة الغربية

83.59.86.70.0100Gaza Stripقطاع غزة

المنطقة

التخلص من المياه العادمة طريقة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وطريقة التخلص من المياه العادمة، : 32      جدول 
Table 32: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region and Wastewater 

Disposal Method, 2015 

Wastewater Disposal Method

Region
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المجموععداد مسبق الدفععداد عادي
Normal MeterPrepaid MeterTotal

58.042.0100 فلسطين

38.261.8100 الضفة الغربية

96.93.1100 قطاع غزة

 Palestine

 West Bank

 Gaza Strip

نوع عداد الكهرباء المستخدم في المسكن

التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة ونوع عداد الكهرباء المستخدم في المسكن، كانون    :  33   جدول 
2015ثاني 

Table 33:  Percentage Distribution of Households in Palestine by Region  and 

Type of Electricity Meter Used, January 2015 

Regionالمنطقة
Type of Electricity Meter Used
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المجموعغير متوفرمتوفر وغير مستخدممتوفر ومستخدم

Available and useAvailable and not useNot AvailableTotal

30.725.843.5100Palestineفلسطين

32.330.836.9100West Bankالضفة الغربية

27.516.356.2100Gaza Stripقطاع غزة

2015التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب المنطقة وتوفر واستخدام السخان الشمسي، كانون ثاني :  34جدول 
Table 34: Percentage Distribution of Households in Palestine by Region,  Availability 

and Usage of Solar Heater, January 2015

المنطقة

 توفر واستخدام السخان الشمسي في المسكن

Region

Availability and Usage of Solar Heater in the Housing Unit
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عدد الفنادق
متوسط عدد 

الغرف
متوسط عدد 

االسّرة
عدد ليالي المبيتعدد النزالء

نسبة اشغال الغرف 
%

No. of 

Hotels

Average 

No. of 

Rooms

Average 

No. of Beds

No. of 

Guests

No. of Guest 

Nights

Room 

Occupancy %

26.1Palestine  1,254,496 510,435   11,689   5,528    103فلسطين

West Bank 28.4  1,245,509 507,372   10,704   4,992      91الضفة الغربية

4.4Gaza Strip         8,987     3,063        985      536      12قطاع غزة 

المنطقة

2011المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في فلسطين حسب المنطقة، : 35جدول 
Table 35: Main Indicators for Hotel Activities in Palestine by Region, 2011

Region
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إناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

135,401365,843299,80466,039Palestineفلسطين

West Bank 91,203243,890194,35249,538الضفة الغربية

44,198121,953105,45216,501Gaza Strip قطاع غزة

7,13219,22016,4292,791North Gazaشمال غزة 

17,99458,27850,5857,693Gazaغزة 

5,75914,41012,4092,001Deir Al - Balahدير البلح

8,14518,50216,0212,481Khan Yunisخانيونس

5,16811,54310,0081,535Rafahرفح

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته *:  

1967إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام 

*:The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel in 1967.

المحافظة/المنطقة

عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظات قطاع : 36  جدول 
2012غزة، 

Table 36: Number of Operating Establishments and Employed Persons in Private, Non-

Governmental Organizations and Government Companies in Gaza Strip      

Governorates, 2012

عدد المنشآت
No. of 

Establishments

Region/Governorate

*عدد العاملين
*No. of Employed Persons
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Value in Thousand USD

Palestine West BankGaza Strip

5,683,1995,030,260652,939Total Importsمجموع الواردات

216,019196,44519,574Live animals; animal productsحيوانات حية، منتجات حيوانية

494,323398,04396,281Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة؛ 
شموع من أصل حيواني أو نباتي

33,31032,484826Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products 

prepared edible fats; animal or vegetable waxes  

 654,026625,48428,542Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobaccoمنتجات صناعة األغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة

and manufactured  tobacco substitutes  

  2,052,0441,604,138447,906Mineral productsمنتجات معدنية

        349,403333,26716,136Products of the chemical or allied industriesمنتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

 .219,859215,0214,838Plastics and articles thereof; rubber and articles thereofلدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

صالل وجلود خام، جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد، أصناف عدة 
الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها، ومصنوعات من 

.(عدا مصارين دودة القز)مصارين الحيوانات 

15,93615,92016Raw 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) 

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الواردات المرصودة: 37جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Sectionقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم

Table 37: Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014
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Value in Thousand USD

Palestine West BankGaza Strip

خشب ومصنوعاته، فحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من القش، أو من الحلفاء أو 
من مواد الضفر األخرى، أصناف صناعتي الحصر والسالل

111,55899,78611,771Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles 

of cork;  manufactures of straw, of esparto or of other planting 

materials; basketware and wickerwork  

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

119,913114,7015,212Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recoverd 

(waste and scrap) paper or paperboard; paper and 

paperboard articles thereof  

  .123,512122,677835Textiles and textile articlesمواد نسيجية ومصنوعاتها

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصى مشي، عصى 
بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف، ريش محضر وأصناف 

مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري

21,65321,549104Footwear, 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.  

أو  (اسبستوس أو اميانت)مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 
.ميكا أو من مواد مماثلة؛  مصنوعات من خزف؛  زجاج ومصنوعاته

136,729134,5722,157Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar 

materials; ceramic products; glass and glassware.  

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 37جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم
Section

Table 37 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014
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Value in Thousand USD

Palestine West BankGaza Strip

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

".مقلدة"حلى الغواية 

2,6062,606-Natural or cultured pearls, precious or semi - precious stones, precious 

metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation 

jewellery.

 305,301300,7284,573Base metals and articles of base metalمعادن عادية ومصنوعاتها

ذاعة الصوت،  آالت وأجهزة آليه؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا 
ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية  وأجزاء  (تلفزيون)أجهزة تسجيل وا 

ولوازم هذه األجهزة

463,578453,6129,966Machinery 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   

  235,797232,1963,601Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipmentمعدات نقل

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو 
للفحص  والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو 
الجراحة؛ أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه 

.األدوات واألجهزة

72,86872,509359Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 

medical or surgical instruments and  apparatus; clocks and watches; musical 

instruments; parts and accessories thereof  

  54,75954,517243Miscellanous manufactured articlesسلع ومنتجات متنوعة

  Works of art, collectors'' piecec and antiques-55تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

Differences in the results of certain indicators are due to approximation

(*) The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel in 1967.
.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام   (*)

.وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج، قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير ومجموعه

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الواردات المرصودة: (تابع ) 37جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Sectionقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم

                     Table 37 ( Cont.): Value of Registered Imports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014
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Value in Thousand USD

Palestine West BankGaza Strip

943,717937,3526,365Total Exportsمجموع الصادرات

Live animals; animal products-4,8704,870حيوانات حية، منتجات حيوانية

108,315101,9496,365Vegetable productsمنتجات نباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية، ومنتجات تفككها، دهون غذائية 
محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي

29,49029,490-Animal 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

90,26190,261-Prepared foodstuffs; beverages, spirits and 

vinegar; tobacco and manufactured  tobacco 

substitutes  

  Mineral products-15,42015,420منتجات معدنية

        Products of the chemical or allied industries-31,41931,419منتجات الصناعة الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها

 Plastics and articles thereof; rubber and articles-74,62874,628لدائن ومصنوعاتها؛ مطاط ومصنوعاته

thereof. 

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الصادرات المرصودة: 38جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Sectionقطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم

Table 38: Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014
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Value in Thousand USD

Palestine West BankGaza Strip

صالل وجلود خام، جلود مدبوغة، وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد، أصناف عدة 
الحيوانات والسراجة، ولوازم السفر وحقائب يدوية وأوعية مماثلة لها، ومصنوعات من 

.(عدا مصارين دودة القز)مصارين الحيوانات 

7,4387,438-Raw 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 ومصنوعاته، فحم خشبي ومصنوعاته، مصنوعات من القش، أو من الحلفاء 
.أو من مواد الضفر األخرى، أصناف صناعتي الحصر والسالل 

30,33730,337-Wood 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 وفضالت)عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخر، ورق مقوى 
بغرض إعادة التصنيع، ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

18,76018,760-Pulp of wood or of other fibrous cellulosic 

material; recoverd (waste and scrap) paper or 

paperboard; paper and paperboard articles 

thereof  

  .Textiles and textile articles-11,90811,908مواد نسيجية ومصنوعاتها

أصناف األحذية، أغطية الرأس، مظالت مطر، مظالت شمس، عصى مشي، 
عصى بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، أجزاء هذه األصناف، ريش محضر 

وأصناف مصنوعة منه؛ أزهار اصطناعية، مصنوعات من شعر بشري

42,80642,806-Footwear, 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.  

 (اسبستوس أو اميانت)مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري 
أو ميكا أو من مواد مماثلة؛  مصنوعات من خزف؛  زجاج ومصنوعاته

218,639218,639-Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica 

or similar materials; ceramic products; glass and 

glassware.  

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )38جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم
Section

Table 38 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014
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Palestine West BankGaza Strip

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة ومعادن 
عادية، مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، ومصنوعات هذه المواد؛ حلى الغواية 

، نقود"مقلدة"

5656-Natural or cultured pearls, precious or semi - precious stones, precious 

metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation 

jewellery; coin.

 Base metals and articles of base metal-112,049112,049معادن عادية ومصنوعاتها

ذاعة الصوت،  آالت وأجهزة آليه؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وا 
ذاعة الصوت والصورة في اإلذاعة المرئية  وأجزاء  (تلفزيون)أجهزة تسجيل وا 

ولوازم هذه األجهزة

26,43226,432-Machinery 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   

  Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment-11,37111,371معدات نقل

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو 
للفحص  والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة؛ 
.أصناف صناعة الساعات؛ أدوات موسيقية؛ أجزاء ولوازم هذه األدوات واألجهزة

3,6663,666-Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, 

medical or surgical instruments and  apparatus; clocks and watches; 

musical instruments; parts and accessories thereof  

  Miscellanous manufactured articles-105,399105,399سلع ومنتجات متنوعة

  Works of art, collectors'' piecec and antiques-454454تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية

Differences in the results of certain indicators are due to approximation

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 produts only.

(*) The data doesn't include those parts of Jerusalem which were annexed 

by Israel in 1967.
.1967البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها للضفة الغربية عام : (*)

يالحظ تساوي قيمة الصادرات من أقسام النظام المنسق لفلسطين والضفة الغربية عدا قسم المنتجات النباتية، ويرجع ذلك إلى الحصار االسرائيلي 
.المفروض على قطاع غزة والذي جعل صادراتها مقتصرة على المنتجات النباتية فقط

2014حسب أقسام النظام المنسق في فلسطين حسب المنطقة، * قيمة الصادرات المرصودة: (تابع )38جدول 

القيمة باأللف دوالر أمريكي

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطينالقسم
Section

Table 38 ( Cont.): Value of Registered Exports* by Harmonized System Sections in Palestine by Region, 2014

.وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج، قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير ومجموعه
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 Palestine West Bank*Gaza Strip

145,469106,48838,981Private Carsسيارات خاصة

11,5019,3412,160Taxis(تكسي)سيارات أجرة 

17,08034516,735Motorcycles and Mopedدراجات نارية ودراجات نارية صغيرة

 2,3141,664650Buses (Public/ Private)(خصوصي/ عمومي )باصات 

 1,8241,219605Trailers and Semi-Trailersمقطورات ونصف مقطورات

936773163Agricultural Tractorsجرارات زراعية

824267557Road Tractorsجرارات

34,26923,17811,091Trucks and Commercial Carsشاحنات وسيارات تجارية

 2,7908461,944Other Vehiclesمركبات أخرى

217,007144,12172,886Totalالمجموع

2012عدد المركبات المرخصة في فلسطين حسب نوع المركبة والمنطقة، : 39جدول 
Table 39: Number of Licensed Road Vehicles in Palestine by Type of Vehicle and           

Region, 2012

قطاع غزة
Type of Vehicle

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعيد احتاللها  (*)
.1967للضفة الغربية عام 

(*) The data doesn't include those parts of Jerusalem 

which were annexed by Israel in 1967.

نوع المركبة
*الضفة الغربيةفلسطين
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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 m
2
)
*

Number of  

Licensed New 

Dwellings   

 Area of Licensed 

New Dwellings  

(1000 m2)   

9,3774,107.413,7772,546.2Palestineفلسطين

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

106127.161296.0Gaza Stripقطاع غزة

9197.661195.9Residential Buildingsمبنى سكني

1529.510.1Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

North Gazaشمال غزة 

41.6141.6Residential Buildingsمبنى سكني

22.300.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

Gazaغزة 

3866.243366.2Residential Buildingsمبنى سكني

1223.610.1Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

Deir Al - Balahدير البلح

4929.816428.1Residential Buildingsمبنى سكني

13.500.0Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

.ال يوجد ترخيص بناء  في محافظتي خانيونس ورفح (1)

2014عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات قطاع غزة حسب استخدام المبنى، : 40جدول   
Table 40: Number of Building Licenses Issued in Gaza Strip Governorates by Utilization, 2014

المحافظة/المنطقة  
واستخدام المبنى

Region/Governorate and 

Utilization

 :Note: مالحظة

(1) No building licenses were issued in Khan Yunis and Rafah  

governorates.

.No building licenses were issued of boundary walls in Gaza Strip (2).ال يوجد ترخيص بناء  أسوار في قطاع غزة (2)
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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 yearbook.  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 Gaza Strip 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 Gaza Strip Governorates (North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Yunis, and 

Rafah). 

 

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

important demographic and social indicators for Gaza Strip Governorates, the second section 

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

important economic indicators for Gaza Strip Governorates.  The second chapter contains the 

concepts and definitions used in this statistical yearbook. 

 

We hope 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

November, 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 Gaza Strip Governorates. 

 

1.1 Demographic and Social Indicators 
 

Population: 

The population of Gaza Strip governorates was around 1.82 million in mid-2015. 

 
Estimated Population in Gaza Strip Governorates, Mid- 2015 

 

 

 

There were around 913 thousand Palestinian refugees in Gaza Strip Governorates in 2007.  
 

There were 16,094 registered marriages in Sharia courts and churches in Gaza Strip 

Governorates in 2014, which accounted for 36.8% of all marriages in Palestine. 

 

There were 2,878 registered divorces in Sharia courts in Gaza Strip Governorates in 2014, 

which accounted for 37.9% of all cases of divorce in Palestine. 
 

Registered Marriages and Divorces in Gaza Strip Governorates, 2014 
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The median age at first marriage in Gaza Strip Governorates was 24.1  years for males 

and 22.2  years for females in 2014.   

 

There were 15,115 registered live births in 2012 in Gaza Strip Governorates (22,221 males 

and 25,115 females) representing 47.4% of total Palestine births.  In the same year, there were 

4,241 registered deaths (2,845 males and 2,128 females) representing 43.8% of all Palestine 

deaths.  

 

Health: 

There were 30 hospitals in 2014 in Gaza Strip Governorates, including 13 governmental 

hospitals and 17 non-governmental hospitals.  The total number of beds was 2,437, making an 

average of 1.4 bed per 1000 inhabitants.  

 

Labor: 

The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in Gaza Strip 

Governorates was 44.4%: 20.0% for females and 68.2% for males in 2014.  Of these, 56.1% 

employed, of which is 7.0% underemployed.  

 

Unemployment rate in Gaza Strip Governorates was 45.9%: 56.8% for females and 40.1% for 

males. 
 

Household Level: 

The poverty percentage among individuals in Gaza Strip Governorates was 38.8% in 2011 

compared to 25.8% among individuals in Palestine for the same year.   
 

Monthly household expenditure in the governorate of Deir Al-Balah was higher than in the 

other Gaza Strip governorates at JD 844.7.  
 

Education: 

There were 712 schools in Gaza Strip Governorates in (2014/2015): 394 Government 

Schools, 252  UNRWA Schools and 66 Private Schools.  

 

 
Percentage Distribution of Students in Gaza Strip Governorates  

Schools by Stage, 2014/2015 

 
 

 

 Basic; 88.1% 

 Secondary; 11.9% 
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Information Technology: 

55.6% of households have a computer in Gaza Strip Governorates, and 42.2% of households 

have Internet service at home in 2014.  

 

1.2 Geographic Indicators  

Agriculture: 

During the 2012/2013 agricultural year, there were 6,501 animal and mixed holdings in Gaza 

Strip governorates, representing 20.2% of all animal and mixed holdings in Palestine. Animal 

holdings were 3,598, representing to 29.6% of all animal holdings in Palestine.  There were 

2,903 mixed holdings, representing to 14.5% of all mixed holdings in Palestine. 
 

There were 5,515 cows raised in Gaza Strip Governorates, representing 24.6% of all cows 

reared in Palestine; 12,112 sheeps representing 8.3% of all sheeps reared in Palestine; and 

12,525 goats, representing 4.8% of all goats reared in Palestine on the enumeration day, first 

of October 2013.  
 

In 2014, there were 22 olive presses is operating in Gaza Strip Governorates representing 

8.3% of all olive presses operating in Palestine.  The quantity of oil extracted in Gaza Strip 

Governorates totaled 3,517 metric ton, representing to 14.2% of all oil produced in Palestine. 
   

The results showed that 133 persons were employed in olive pressing activities in Gaza Strip 

Governorates in 2014, comprising 9.8% of all Palestine olive pressing employees.  The value 

added of olive pressing activities totaled USD 1,763.7 thousand in Gaza Strip Governorates in 

2014, representing 16.2% of the overall value added in Palestine. 
 

Housing Conditions: 

In 2015, 71.8% of households in Gaza Strip governorates lived in an apartment. 
 

Environment and Natural Resources: 

In 2015, 93.0% of households in Gaza Strip Governorates were supplied with water from the 

public water network, while 65.4% were supplied with water from water tanks, 24.9% were 

supplied from mineral water and gallons, 0.1% from public tap, and 11.0% were supplied 

from other resources. 

 

In 2015, solid waste was collected by the local authority from 51.5% of households in Gaza 

Strip governorates, 11.2% by UNRWA, 2.1% by a household member (no solid waste 

collection service),  and 2.8% by private contractor. 

 

In 2015, 83.5%  of  households in Gaza Strip Governorates used the wastewater network, 

while 9.8% used porous cesspit, and 6.7% used a tight cesspit. 
 

Hotel Activity: 

During 2011, there were 12 hotels operating in Gaza Strip Governorates with an average of 

536 rooms, 985 beds, and the total number of hotel guests was 5,063.  
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1.3 Economic Indicators  
 

Establishments: 

In 2012, there were 44,198 economic establishments operating in the private, non-

governmental organization sector, and governmental companies in Gaza Strip governorates 

with a total of 121,953 workers, comprising 105,452 males and 16,501 females. 
 

Registered Foreign Trade:  

Imports in Gaza Strip governorates in 2014 totaled USD 652.9 million.  

 

Exports in Gaza Strip governorates in 2014 totaled USD 6.4 million.  

 

The trade balance for Gaza Strip governorates showed a deficit of USD 646.5 million in 2014.   
 

Transportation: 

There were 72,886  licensed vehicles in Gaza Strip Governorates in 2012.  
 
 

Building Licenses: 
In 2014, 106 building licenses (Residential and Non-residential) were issued in Gaza Strip 

Governorates with a total area of 127.1 thousand m
2
. This included 97.6  thousand m

2
 of 

residential buildings representing 81.5% of the total licensed area in Gaza Strip Governorates, 

and 29.5 thousand m
2
 of non-residential buildings. 

 
Building Licenses (Residential and Non-residential) Issued in Gaza Strip 

Governorates, 2014 

 

         No building licenses were issued in Khan Yunis and Rafah  governorates 
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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 4m
2
. If the area of the glassy balcony equals or surpasses more 

than 4m
2
 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. 
 

Gaza Strip Governorates: 

North Gaza, Gaza, Deir Al-Balah, Khan Yunis, and Rafah. 
 

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 ) . 



PCBS: Gaza Strip Governorates Statistical Yearbook, 2014 

 

 ]24[ 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

 



PCBS: Gaza Strip Governorates Statistical Yearbook, 2014 

 

 ]21[ 

References 
 

1. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015.  Primary Educational Census Database 

for the Scholastic Year 2014/2015-Ministry of Education. Ramallah – Palestine. 
  

2. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Database of Culture Statistics 2014. 

Ramallah – Palestine. 
 

3. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013.  Population Register, Ministry of Interior, 

Updated Version Until 19/02/2013.  Ramallah – Palestine. 
 

4. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Foreign Trade Statistics, Goods and 

Services, 2014:  Main Results. Ramallah – Palestine. 
 

5. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Olive Presses Survey 2014- Main 

Results. Ramallah – Palestine. 
 

6. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014, Livestock Survey, 2013, Main Results.   

Ramallah- Palestine. 
 

7. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2012. Hotel Activities in Palestinian Territory, 

(Annual Bulletins, 2011). Ramallah - Palestine. 
 

8. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013.  Database of Population, Housing and 

Establishment Census 2007. Ramallah – Palestine. 
 

9. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Database of Marriage and Divorce 

Database, 2014. Ramallah-Palestine 
 

10. Ministry of Health, PHIC, Annual Health Report- 2014.  Ramallah- Palestine. 
 

11. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. Expenditure and Consumption Survey 

2011. Ramallah- Palestine. 
 

12. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Palestinian Labor Force Survey: Labor 

Force Database, 2014. Ramallah – Palestine. 
 

13. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Revised Estimates Based on the Final 

Results of Population, Housing and Establishment Census, 2007. Ramallah- Palestine. 
 

14. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013.  Transportation and Communication 

Statistics in Palestine: Annual Report, 2012.  Ramallah- Palestine.  
 

15. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2013. Establishments Census 2012, Final 

Results. Ramallah- Palestine. 
 

16. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Building License Statistics, 2014.        

Ramallah - Palestine. 
 

17. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015.  Household Environmental Survey 2015, 

Main Findings.  Ramallah- Palestine. 

 

18. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015. Household Energy Survey: (January, 

2015) Main Results.  Ramallah - Palestine 
 



PCBS: Gaza Strip Governorates Statistical Yearbook, 2014 

 

 ]21[ 

19. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2015.  Housing Conditions Survey, 2015-  

Main Findings .  Ramallah - Palestine. 
 

20. Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014. Household Survey on Information and 

Communications Technology, 2014: Main Findings.  Ramallah - Palestine. 

 

 

 

 

 

 

 


