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 وتقدير شكر
 

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

 
المركازي لإلحصااء بقياادة فرياف فناي مان الجهااز  9102إعداد كتاب فلسطين اإلحصاائي السانوي لقد تم 

لعام ( CFG)مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز و  فلسطين دولة الفلسطيني وبدعم مالي مشترك بين كل من
 .فلسطين دولة ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى 9102

 
مجموعة التمويل الرئيسية  ءبجزيل الشكر والتقدير إلى أعضايتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

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

 الدائرة الفنية:    
   مدير الدائرة معن سلحب

  يوسف األشقر غدير الحاج علي رامي الصروان
    

    
 إعداد المواد    

 رنا سلمان نهاية عودة       ماسة زيدان ربى القبج احمد دويكات

 دمحم شاهين حات  قرارية اصالة خالد رها  موسى مهيرة قنداح

 شروق عقل فادي عمارنة دمحم عنتري اسراء ابو سالمه أسيل زيدان

 ايناس الرفاعي سعدي المصري مصعب ابو بكر عصا  صبيح أشواق صدقة

 هللا عزا عبد  ساجدة سرور منال الزبن أسيد العارضة آيات صالح

 آية الرابي دعاء برغوثي عبير الشيخ حسن       دمحم المصري مري  الخطيب

  فداء توا  نضال عمر       فداء عبيد آيات عاصي
    

  تصميم جرافيكي    
    مصعب ثمينات

     تدقيق معايير النشر    
    حنان جناجره

     تصميم الخرائط    
    امتثال الشعيبي

     المراجعة األولية   

 معن سلحب
 دمحم العمري

 ابو غبوش اراني

   

    ماهر صبيح
       المراجعة النهائية   

    عناية زيدان
     اإلشراف العام    

  رئيس الجهاز عال عوض                        . د
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 تقديم
 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ نشأته إلى بناء نظا  اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية الذي يستند إلى سعى الجهاز 
وقد اعتمدت   .احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصيات التي تضمن العضوية الكاملة في المجتمع اإلحصائي الدولي

مرحلة الراهنة كأسـاس فـي التقـد  نحـو اسـتكمال بنـاء األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسطينية في ال
النظا  المذكور، حيث أنجز العديد من األنشطة اإلحصائية باالعتماد على المصـادر األوليـة بمـا فـي ذلـع التعـدادات 
 والمسوح الميدانية، باإلضافة إلى اشتقاق اإلحصاءات من المصادر الثانوية من خالل السجالت اإلدارية بالتعاون مع

 .العا  والخاص القطاعينمؤسسات 
 

لتـوفير سلسـلة زمنيـة متواصـلة تتـيح  نبـذلها اسـتكماال للجهـود التـي العشرون قد  الكتاب اإلحصائي السنوي نأن  نايسر 
مـن خـالل مرجـع إحصـائي شـامل يعطـي معظـ  المجـاالت العامة فـي مختلـف المجـاالت،  االتجاهاتالمجال لدراسة 

 .والبيئية واالقتصادية والجعرافيةالسكانية واالجتماعية 
 

يوفر التقرير يمثل هذا الكتاب أه  المراجع اإلحصائية الرسمية الشاملة حول الفلسطينيين في مختلف بقاع األرض حيث 
، باإلضــافة إلـى مـا أمكـن تــوفيره مـن إحصـاءات حـول الشــعب فلسـطينإحصـاءات رسـمية حـول مجــاالت الحيـاة فـي 

 واالجتمـاعي واالقتصـادي السـكانيفيعرض الكتاب السـنوي واقـع الفلسـطينيين .  تواجده أماكنمختلف الفلسطيني في 
 .والمصطلحات المفاهي إضافة إلى فصل رابع حول  في ثالثة فصول أساسية والجعرافي

 

ض والتي ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيلي، حيث يعر فلسطين يتناول الفصل األول سمات المجتمع الفلسطيني في 
 .والجعرافيةواالجتماعية واالقتصادية  السكانيةواقع السكان في النواحي 

 

وفي الفصل الثاني يستعرض الكتاب واقع الفلسطينيين الذين يرزحون تحت اإلدارة والسلطة اإلسرائيلية الكاملة منذ عا  
 .يئيةوالب السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجعرافية، حيث يتطرق الى الخصائص 4211

 

البلـدان التـي يتركـز وجـود  فـيأبـرز سـمات فلسـطينيي الشـتات وخاصـة ويستعرض الكتاب السنوي في الفصل الثالـث 
 .، األردن وسوريا ولبنانفيها وهي الدول العربية المجاورةالفلسطينيين 

 

 .وتناول الفصل الرابع أه  المفاهي  والمصطلحات المستخدمة في هذا الكتاب
 

قد وفقنا في سد فجوة إضـافية مـن الفجـوات المعلوماتيـة، وأن نكـون قـد أسـهمنا فـي تـوفير أحـد المراجـع نأمل أن نكون 
األساسية لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية لخدمة المسيرة التنموية وصناع القرار في مختلف مواقعه  لصياغة القرارات 

 .والخطط على أسس مهنية علمية
 

 نجاح،،وهللا نسأل أن يتكلل عملنا بال
 

 عال عوض . د 9102كانون أول، 
 رئيس الجهاز
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 تنويه
 

منشورات الجهاز الى مصدرها تعود في هذا الكتاب  من األولفي الفصل حصائية المدرجة إلجميع البيانات ا
يمكن للقارئ الكري   ، ولإلطالع على تفاصيل أكثر حول أي من المواضيعالمركزي لإلحصاء الفلسطيني
 .المشار لها في صفحة االقتباس العناوينالتواصل مع الجهاز من خالل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ظ بعض االختالفات الطفيفة لقي  نفس المتعير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتعير يمكن أن يالح

 .أو الختالف المصدر ومجموعه، وقد نج  ذلع عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية
 

 -:ت  استخدا  مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا الكتاب، وداللة هذه الرموز كالتالي
 حاالت/ مشاهدات وجدال ي( -)

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

 

 الصفحة الموضاوع

 

  تقديم

  

  تنويه

 51 فلسطينالفلسطينيون في : الفصل األول  
 11 السكان 1.1
 12 المباني 1.1
 12 اإلحصاءات الحيوية  1.1
 91 الصحة 1.1
 59 المساكن وظروف السكن 9.1
 29 العمل واألجور 5.1
 91 معايير المعيشة 2.1
 19 التعلي  9.1
 111 الثقافة 1.1

 112 مجتمع المعلومات 1..1
 112 األراضي الزراعة واستعماالت 11.1
 111 األمن والعدالة 11.1
 111  المصادر الطبيعيةو  البيئة 11.1
 191 المنشآت  11.1
 159 الحسابات القومية 19.1
 121 األسعار واألرقا  القياسية 15.1
 199 اإلنشاءات 12.1
 111 الصناعة 19.1
 112 النقل واالتصاالت 11.1
 1.2 السياحة 1..1
 119 الخدمات 11.1
 111 التجارة الداخلية 11.1
 111 المرصودة  الخارجيةالتجارة  11.1
 111 ميزان المدفوعات 11.1
 119 المالية والتأمين 19.1
 239 وضع االستثمار الدولي 15.1
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 الصفحة      الموضاوع

 243 7461المحتلة عام  الفلسطينية األراضيالفلسطينيون في : الفصل الثاني

 247 السكان 1.1

 191 المساكن وظروف السكن 1.1

 199 المعيشة معايير 1.1

 199 التعلي  1.1

 151 العمل واألجور 9.1

 962 الفلسطينيون في الشتات: الفصل الثالث

 121 السكان 1.1

 121 الصحة 1.1

 121 التعلي  1.1

 125 االغاثة والخدمات االجتماعية 1.1

 الفلسطينيين في لبنان 4.4
 

122 

 925 المفاهيم والمصطلحات: الفصل الرابع  

 753 المصادر  
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 االول الفصل
 

  فلسطينالفلسطينيون في 
 ( الضفة الغربية وقطاع غزة)

 
قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنذ نشأته بجمع البيانات اإلحصائية حول واقـع الفلسـطينيين فـي 

من المسوح الميدانية في المجاالت  كبيرةسلسلة  9152خالل العام  حيث نفذفي مختلف المجاالت،  فلسطين
وقام من خالل هذه المسوح ببناء سالسل زمنية الهم المؤشرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية، 

 .الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكافة المواضيع
 

الجهاز بتنفيذ أول تعداد فلسطيني للسكان والمساكن والمنشآت بأيد  قام بهالقد تم تتويج الجهود اإلحصائية التي 
وجمــع كــم هائــل مــن البيانــات اإلحصــائية عــن الســكان  ،9111والتعــداد النــاني عــام  5221فلســطينية عــام 

  .قاعدة معلوماتية إحصائية مفصلة بناء وتوفيرالفلسطينيين في مختلف المجاالت، هذه الجهود شكلت نورة في 
للسـكان  النالـثالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بتتويج اعماله مرة اخرى بتنفيذ التعداد الفلسطيني وقام 

، وذلك بهدف تحديث اطر المعاينة وقواعد البيانات الشاملة في المجاالت السكانية 9151والمساكن والمنشآت 
القرارات ورسم السياسات في القطاعين واالجتماعية واالقتصادية من اجل استخدامها الغراض التخطيط واتخاذ 

اطر  لتوفيروالذي يعتبر حجر االساس ، قام الجهاز بتنفيذ أول تعداد زراعي 9151وفي العام .  العام والخاص
كما انه وفر كم هائل من البيانـات االحصـائية عـن القطـاع الزراعـي ، المعاينة للمسوح الزراعية المتخصصة

 .  النباتي والحيواني
 

، قام الجهاز 9152التي قام الجهاز بتوفيرها وتحدينها من خالل المسوح المنفذه عام  البياناتضافة الى وباال
بتوفير بيانات حول الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة  فلسطينالعاملة في المؤسسات وبالتعاون مع 

 . التي تم جمعها عن طريق السجالت اإلداريةها، و تسجالواقع من 
 

اول صــفحات هـذا الفصــل عرضـا  أبــرز وأهــم المؤشـرات اإلحصــائية فـي مختلــف المجـاالت عــن الواقــع تتنـ
   .الجغرافيةو  واالقتصادية الفلسطيني في المجاالت السكانية واالجتماعية

 

1 
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 السكان                                                                 91

 السكان
 

 :السكان عدد
مليون نسمة  9922مليون نسمة موزعين إلى  8924حوالي  9102بلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام 

 .مليون نسمة في قطاع غزة 0922في الضفة الغربية و
 

 :والنوعي للسكانالتركيب العمري 
       يظهر التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في فلسطين أنه مجتمع فتي، إذ قدرت نسبة األفراد في الفئة العمرية 

 في الضفة الغربية% 83.8)من مجمل السكان بواقع % 84.5حوالي  9102في فلسطين منتصف عام ( سنة 1-08)
% 8.8طين ــــفي فلس  9102في منتصف عام  (سنة فأكثر 35)فراد كما قدرت نسبة األ (. في قطاع غزة% 80.8و
 (.في قطاع غزة% 992وفي الضفة الغربية % 893)ن مجمل السكان بواقع ــم

 
 (9102منتصف العام )في فلسطين،  *الهرم السكاني

Population Pyramid
*
 in Palestine, )Mid-Year 9102) 

 

  Population in Thousands                                                                                     عدد السكان باآلالف          

 
منشات،  *                       مساكن وال لسكان وال العام ل عداد  لنهائية للت لنتائج ا  .  9102تقديرات منقحة مبنية على ا

                        * Rev ised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 السكان                                                                 02

 
 
 

 
اد العام للسكان والمساكن والمنشات،  *                للتعد هائية   .  9102تقديرات منقحة مبنية على النتائج الن

                * Revised Estimated based on the f inal results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 (9102 -9102منتصف العام ) حسب المنطقة والجنس، فلسطينفي  *عدد السكان المقدر
Estimated Population* in Palestine by Region and Sex,   

(Mid-Year 2015- 9102) 
 

 المنطقة/ السنة
 Sex الجنس

Year/ Region كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

2015    2015 

 Palestine 2,226,265 2,304,151 4,530,416 فلسطين

ة  West Bank 1,348,579 1,401,411 2,749,990 الضفة الغربي

 Gaza Strip 877,686 902,740 1,780,426 قطاع غزة

2016    2016 

 Palestine 2,275,703 2,356,322 4,632,025 فلسطين

ة  West Bank 1,374,202 1,429,209 2,803,411 الضفة الغربي

 Gaza Strip 901,501 927,113 1,828,614 قطاع غزة

2017    2017 

 Palestine 2,325,006 2,408,351 4,733,357 فلسطين

ةالضفة  الغربي  2,856,691 1,456,932 1,399,759 West Bank 

 Gaza Strip 925,247 951,419 1,876,666 قطاع غزة

2018    2018 

 Palestine 2,384,851 2,469,162 4,854,013 فلسطين

ة  West Bank 1,431,799 1,489,371 2,921,170 الضفة الغربي

 Gaza Strip 953,052 979,791 1,932,843 قطاع غزة

2019    2019 

 Palestine 2,445,718 2,530,966 4,976,684 فلسطين

ة  West Bank 1,464,380 1,522,334 2,986,714 الضفة الغربي

 Gaza Strip 981,338 1,008,632 1,989,970 قطاع غزة

مساكن   * للسكان وال لتعداد العام  لنهائية ل لنتائج ا منقحة مبنية على ا تقديرات 
.  9102والمنشات،   

* Revised Estimates based on the final results of 
Population, Housing and Establishments 

Census, 2017.  
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 9102 والجنس،المحافظة و  ،في فلسطين حسب المنطقة *عدد السكان
Population* in Palestine by Region, Governorate and Sex, 9102  

 

 المحافظة/المنطقة 
 Sex الجنس

Region/Gov ernorate كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

 Palestine 2,348,052 2,433,196 4,781,248 فلسطين

 West Bank 1,411,664 1,470,293 2,881,957 الضفة الغربية

 Jenin 154,635 160,231 314,866 جنين

لشمالية طوباس  Tubas & Northern Valleys 29,758 31,169 60,927  واالغوار ا

 Tulkarm 91,743 95,017 186,760 طولكرم

 Nablus 191,460 196,861 388,321 نابلس

 Qalqiliya 54,814 57,586 112,400 قلقيلية

 Salfit 36,967 38,477 75,444 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 162,664 166,197 328,861 رام هللا والبيرة  

ر  Jericho & Al Aghwar 24,901 25,101 50,002 أريحا واألغوا

 Jerusalem 209,844 225,909 435,753 القدس

 Bethlehem 106,630 110,770 217,400 بيت لحم

 Hebron 348,248 362,975 711,223 الخليل

 Gaza Strip 936,388 962,903 1,899,291 قطاع غزة

 North Gaza 181,215 187,763 368,978 شمال غزة

 Gaza 320,612 331,985 652,597 غزة

 Deir al Balah 135,860 137,340 273,200 دير البلح 

 Khan Yunis 182,674 187,964 370,638 خانيونس

 Rafah 116,027 117,851 233,878 رفح

البيانات تشمل السكان الذين تم عدهم فعاًل في فلسطين، وتقديرات عدد  *
ة لدراسة البعدي لذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج ا  .السكان ا

* Data includes population counted in Palestine, and 

also includes the uncounted  population estimates 
according to post enumeration survey. 
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 (9102-9102منتصف العام ) والتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، *عدد السكان المقدر

Estimated Population* and Percentage Distribution of Population in Palestine by Region and Gov ernorate, (Mid-Year 2015-2019) 
 

 المحافظة/المنطقة 

 Year           السنة    

Region /Governorate 
2015 2016 2017 2018

 
2019 

 عدد 
 Number 

ة  نسب
Percent 

 عدد 
 Number 

ة  نسب
Percent 

 عدد 
 Number 

ة  نسب
Percent 

 عدد 
 Number 

ة  نسب
Percent 

 عدد 
 Number 

ة  نسب
Percent 

 Palestine  100  4,976,684  011  4,854,013  100  4,733,357    100  4,632,025    100  4,530,416   فلسطين

 West Bank  60.0  2,986,714  2109  2,921,170  60.4  2,856,691  60.5  2,803,411  60.7  2,749,990 الضفة الغربية

 Jenin  6.5  325,271     6.6  318,629  6.6  312,135  6.6  306,275  6.5  300,402 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys  1.3  63,114       1.3  61,745  1.3  60,399  1.3  59,316  1.3  58,229 واالغوار ا

 Tulkarm  3.9  191,873     3.9  188,465  3.9  185,140  3.9  182,409  4.0  179,641 طولكرم

 Nablus  8.0  400,012     8.1  392,407  8.1  384,953  8.2  378,291  8.2  371,591 نابلس

 Qalqiliya  2.3  116,454     2.3  113,915  2.4  111,425  2.4  109,286  2.4  107,143 قلقيلية

 Salfit  1.7  78,380       1.6  76,568  1.6  74,790  1.6  73,166  1.6  71,547 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  6.8  340,475     6.9  333,194  6.9  326,008  6.9  321,234  7.0  316,394 رام هللا والبيرة  

ر  Jericho & Al Aghwar  1.0  51,410       1.0  50,481  1.0  49,568  1.1  48,820  1.1  48,062 أريحا واألغوا

 Jerusalem  9.1  451,584     9.1  441,585  9.1  431,706  9.2  424,935  9.2  418,095 القدس

 Bethlehem  4.5  225,020     4.5  220,227  4.6  215,514  4.6  211,342  4.6  207,165 بيت لحم

 Hebron  14.9  743,121     14.9  723,954  14.9  705,053  14.9  688,337  14.8  671,721 الخليل

 Gaza Strip  40.0  1,989,970  8203  1,932,843  39.6  1,876,666  39.5  1,828,614  39.3  1,780,426 قطاع غزة

 North Gaza  7.8  390,245     7.8  377,279  7.7  364,582  7.7  354,519  7.6  344,468 شمال غزة

 Gaza  13.7  678,669     13.6  661,607  13.6  644,823  13.6  629,631  13.6  614,324 غزة

 Deir al Balah  5.7  286,070     5.7  277,964  5.7  269,946  5.7  263,265  5.7  256,547 دير البلح 

 Khan Yunis  7.9  389,604     7.8  377,819  7.7  366,223 7.6  356,179  7.6  346,146 خانيونس

 Rafah  4.9  245,382     4.9  238,174  4.9  231,092  4.9  225,020  4.8  218,941 رفح

منشات،   * مساكن وال للسكان وال لتعداد العام  لنهائية ل لنتائج ا منقحة مبنية على ا .  9102تقديرات   * Revised Estimates based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017. 
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 (9102منتصف العام )، في فلسطين حسب فئات العمر والمنطقة *لسكاناتوزيع 
Population Distribution* in Palestine by Age Groups and Region, (Mid-Year 2019)  

 

 فئات العمر
 فلسطين

Palestine 

 Region  المنطقة

Age Groups ة  الضفة الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0-4 13.8 13.1 14.8 4-0  

5-9 13.0 12.1 14.2 9-5  

10-14 11.7 11.2 12.4 10-14 

15-19 10.2 10.3 10.1 19-15  

20-24 9.7 9.8 9.6 24-20  

25-29 9.0 8.9 9.1 29-25  

30-34 7.0 7.0 7.0 34-30  

35-39 5.5 5.6 5.2 39-35  

40-44 4.8 5.1 4.4 44-40  

45-49 4.0 4.5 3.4 49-45  

50-54 3.4 3.7 2.9 54-50  

55-59 2.7 3.0 2.3 59-55  

60-64 1.9 2.1 1.7 64-60  

65-69 1.3 1.4 1.2 69-65  

70-74 0.9 0.9 0.8 74-70  

75-79 0.5 0.6 0.4 79-75  

80+ 0.6 0.7 0.5 80+ 

 Total 011 011 011 المجموع

تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن   *
 .فلسطين -رام هللا .  9102والمنشات، 

* Revised Estimates based on the final results of Population, Housing and 
Establishments Census, 2017. Ramallah – Palestine. 
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 :الخصوبةمعدل 
 1.2في الضفة الغربية و مولوداً  2.3مولوداً، بواقع  1.9في فلسطين  0292-0299بلغ معدل الخصوبة الكلية للفترة 

فـي الضـفة الغربيــة، % 0.0، بواقـع %2.5كمـا بلـغ معـدل النمــو السـنوي المقـدر فـي فلسـطين .  فـي قطـاع غـزة مولـوداً 
 .0291في قطاع غزة وذلك منتصف العام % 0.1و
 

 (9102-9101منتصف العام )المقدر للسكان في فلسطين حسب المنطقة،  عدل النمو السنوي م
 Estimated Anuual Growth Rate of Population in Palestine by Region, 

(Mid-Year 2010-2019)  
 

 السنة
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Year ة  الضفة الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

2010 2.5 2.1 3.1 2010 

2015 2.2 1.9 2.7 2015 

2017 2.5 2.3 3.0 2017 

2018 2.5 2.2 3.0 2018 

2019 2.5 2.2 2.9 2019 

 
سنة  32.0سنة للذكور و 30.1سنة بواقع  31.2في فلسطين  0291بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 

في  2019لإلناث، مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 
 للبقاء على قيد الحياة سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع 32.2سنة للذكور و 32.0سنة بواقع  74.3الضفة الغربية 
 .   سنة لإلناث 31.3نة للذكور وس 30.2سنة بواقع  32.7في قطاع غزة 

 
 :الالجئون في فلسطين

من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين % 19.2بلغت نسبة السكان الالجئين في دولة فلسطين حوالي 
 %. 71.2من السكان في الضفة الغربية الجئون، في حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة % 07.2، 0292في العام 

 
 9102 وحالة اللجوء، التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في فلسطين حسب المنطقة

Percentage Distribution of Palestinian Population in Palestine by Region and Refugee 

Status, 2018 
 

Region  
 المجموع
Total 

Refugee Status حالة اللجوء 

              غير الجىء  المنطقة 

Non  Refugee 

 الجئ 

Refugee 

Palestine 011 0201 0001 فلسطين 
West Bank 011 74.0 26.0 الضفة الغربية 
Gaza Strip 011 36.0 64.0 قطاع غزة 
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 :األسرةحجم 

فـي قطـاع  اً فـرد 592وفـي الضـفة الغربيـة  اً فـرد 893، بواقـع أفـراد 5.1في فلسطين  9104 عام األسرةبلغ متوسط حجم 
 .غزة

 

 9102في فلسطين حسب المنطقة،  متوسط حجم االسرة
Average Household Size in Palestine by Region, 2018  

  

 
 
 

 9102، 9102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جنس رب األسرة والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Head of Household and 

Region, 9102, 2018 
 

جنس رب 
 األسرة

 فلسطين
Palestine 

 Region المنطقة
Sex of Head 

of 

Household 

 الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

 Male 91.0 90.6 88.0 89.6 3201 90.0 ذكر

 Female 9.0 9.4 12.0 10.4 0001 10.0 أنثى

 Total 011 011 011 011 011 011 المجموع
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 المباني 
 

 عدد المباني والمساكن
 منها مبنى، 627,383عدد المباني في فلسطين  أن 9102العام للسكان والمساكن والمنشآت نتائج التعداد بينت 

بينت ، و %9202مبنى بنسبة  186,103بلغ  قطاع غزةوفي  ،%2107وبنسبة بلغت  مبنى في الضفة الغربية 441,280
في  اً مسكن 296,027منها ، (J1منطقة  القدسباستثناء )اً مسكن 0,092,962بلغ  نتائج أن عدد المساكن في فلسطينال

 %. 7.02بنسبة  في قطاع غزة اً مسكن 217,090و، %6207وبنسبة ( J1منطقة  القدسباستثناء ) الضفة الغربية
 

 (باأللف) 7102فلسطين حسب المنطقة،  يف* المباني والمساكنعدد 
Number of Buildings and Housing Units* in Palestine by Region, 2017 (in Thousands) 

 

 
 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه * 
لضفة الغربية  عيد احتالله ل  .0262عام االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة ب

*Data excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 7102المحافظة ونوع المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطين المباني عدد
Number of Buildings in Palestine by Region, Governorate and Type of Building, 2017 

 

فظة /المنطقة  المحا

 Type of Building نوع المبنى 

 المجموع
Total 

Region/Gov ernorate فيال 
Villa 

 دار
House 

 عمارة
Building 

ة  منشأ
Establishment 

لتشييد  *أخرى مبنى تحت ا
Other* 

 غير مبين
Not Stated Under Construction 

Building 

 Palestine 627,383 1,613 4,775 26,338 43,375 150,365 387,571 13,346 فلسطين

 West Bank 441,280 1,295 3,385 22,120 31,520 94,949 276,358 11,653 الضفة الغربية

 Jenin 59,284 295 73 2,487 4,430 8,256 42,672 1,071 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 11,131 42 342 342 677 1,664 7,847 217 واالغوار ا

 Tulkarm 32,253 16 11 1,596 2,389 5,837 21,834 570 رمطولك

 Nablus 57,083 180 185 3,194 4,296 13,511 34,349 1,368 سنابل

 Qalqiliya 17,553 61 79 837 1,548 3,586 11,054 388 قلقيلية

 Salfit 15,488 49 35 831 1,234 1,802 10,852 685 تسلفي

 Ramallah & Al-Bireh 52,021 172 379 2,947 4,028 12,833 28,713 2,949 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 11,317 97 366 636 736 832 8,005 645 أريحا واألغوا

 Jerusalem 40,745 139 1,037 633 1,661 17,469 19,167 639 القدس

 Bethlehem 33,915 75 150 2,168 2,488 9,849 18,661 524 لحمبيت 

 Hebron 110,490 169 728 6,449 8,033 19,310 73,204 2,597 الخليل

 Gaza Strip 186,103 318 1,390 4,218 11,855 55,416 111,213 1,693 غزة قطاع

 North Gaza 33,290 47 470 723 2,073 10,919 18,702 356 غزة شمال

 Gaza 47,762 87 220 998 3,608 21,750 20,697 402 غزة

 Deir Al-Balah 30,840 50 173 447 1,819 7,258 20,851 242 دير البلح

 Khan Younis 45,962 97 314 1,295 2,849 9,470 31,445 492 ونسخاني

 Rafah 28,249 37 213 755 1,506 6,019 19,518 201 رفح

لبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى * الخيمة وا  .Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *  .تشمل 
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 7102المحافظة ونوع المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطين عدد المباني المكتملة
Number of Completed Buildings in Palestine by Region, Governorate and Type of Building, 2017 

 

فظة /المنطقة  المحا
 Type of Building نوع المبنى 

 المجموع
Total Region/Gov ernorate فيال 

Villa 
 دار

House 
 عمارة

Building 
ة  منشأ

Establishment 
 *أخرى

Other* 
 غير مبين

Not Stated 
 Palestine 601,045 1,613 4,775 43,375 150,365 387,571 13,346 فلسطين

 West Bank 419,160 1,295 3,385 31,520 94,949 276,358 11,653 الضفة الغربية

 Jenin 56,797 295 73 4,430 8,256 42,672 1,071 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 10,789 42 342 677 1,664 7,847 217 واالغوار ا

 Tulkarm 30,657 16 11 2,389 5,837 21,834 570 طولكرم

 Nablus 53,889 180 185 4,296 13,511 34,349 1,368 نابلس

 Qalqiliya 16,716 61 79 1,548 3,586 11,054 388 قلقيلية

 Salfit 14,657 49 35 1,234 1,802 10,852 685 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 49,074 172 379 4,028 12,833 28,713 2,949 رام هللا والبيرة

ر   Jericho & Al Aghwar 10,681 97 366 736 832 8,005 645 أريحا واألغوا

  Jerusalem 40,112 139 1,037 1,661 17,469 19,167 639 القدس

  Bethlehem 31,747 75 150 2,488 9,849 18,661 524 بيت لحم

  Hebron 104,041 169 728 8,033 19,310 73,204 2,597 الخليل

 Gaza Strip 181,885 318 1,390 11,855 55,416 111,213 1,693 قطاع غزة

 North Gaza 32,567 47 470 2,073 10,919 18,702 356 شمال غزة

 Gaza 46,764 87 220 3,608 21,750 20,697 402 غزة

 Deir Al-Balah 30,393 50 173 1,819 7,258 20,851 242 دير البلح

 Khan Younis 44,667 97 314 2,849 9,470 31,445 492 خانيونس

 Rafah 27,494 37 213 1,506 6,019 19,518 201 رفح

لبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى * الخيمة وا  .Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings *   .تشمل 
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 7102المحافظة واستخدام المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطين عدد المباني المكتملة
Number of Completed Buildings in Palestine by Region, Governorate and Utilization of Building, 2017 

 

فظة /المنطقة  المحا
 Utilization of Building استخدام المبنى

 المجموع
Total Region/Gov ernorate للسكن فقط 

Habitation 

Only 

 والعمل للسكن
Habitation 

& Work 
 للعمل فقط

Work Only 
 مغلق

Closed 
 خالي

Vacant 
 مهجور

Deserted 
لتشطيب  تحت ا

Under 

Preparation 
 غير مبين

Not Stated 

 Palestine 601,045 284 19,833 10,109 10,929 22,909 41,148 57,127 438,706 فلسطين

 West Bank 419,160 284 16,271 8,696 7,387 16,868 29,395 35,661 304,598 الضفة الغربية

 Jenin 56,797 0 3,332 997 1,158 1,845 4,205 4,009 41,251 جنين

ة اسطوب لشمالي  Tubas & Northern Valleys 10,789 0 567 142 135 455 607 786 8,097 واالغوار ا

 Tulkarm 30,657 0 1,361 771 599 1,240 2,237 2,759 21,690 كرمطول

 Nablus 53,889 0 1,853 1,869 802 1,974 4,053 5,707 37,631 نابلس

 Qalqiliya 16,716 0 539 256 177 461 1,482 1,662 12,139 يليةقلق

 Salfit 14,657 0 622 247 356 523 1,212 1,138 10,559 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 49,074 0 1,632 718 668 3,013 3,894 4,256 34,893 هللا والبيرة رام

ر  Jericho & Al Aghwar 10,681 0 624 223 180 1,367 701 386 7,200 أريحا واألغوا

 Jerusalem 40,112 284 846 679 521 1,196 1,547 3,486 31,553 دسالق

 Bethlehem 31,747 0 986 803 574 783 2,331 3,418 22,852 لحم بيت

 Hebron 104,041 0 3,909 1,991 2,217 4,011 7,126 8,054 76,733 ليلالخ

 Gaza Strip 181,885 0 3,562 1,413 3,542 6,041 11,753 21,466 134,108 ع غزةقطا

 North Gaza 32,567 0 535 112 571 493 2,050 4,195 24,611 ل غزةشما

 Gaza 46,764 0 528 560 745 818 3,619 8,215 32,279 غزة

 Deir Al-Balah 30,393 0 662 161 674 1,121 1,769 2,924 23,082 البلح دير

 Khan Younis 44,667 0 1,347 359 790 2,665 2,809 3,429 33,268 خانيونس

 Rafah 27,494 0 490 221 762 944 1,506 2,703 20,868 رفح

 
  



:PCBS  لسنوي                                                                                         الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                               9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

 المباني                                                                            07

 7102، المحافظة وصفة المالك المنطقة، حسبفي فلسطين * عدد المباني المكتملة
Number of Completed Buildings* in Palestine by Region, Governorate and Type of Ownership, 2017 

 

فظة /المنطقة  المحا

 Type of Ownership صفة المالك

 المجموع
Total Region/Gov ernorate 

 خاص، مالك مقيم
Private, 

Resident 

Owner 

 

 خاص، مالك غير مقيم
Private, Non 

Resident Owner 
 حكومي

Governmental 
ة  سلطة محلي
Local 

Authority 
ة ري  هيئة او جمعية خي

Charitable Society 
 وقف

Waqf 
 وكالة الغوث

UNRWA  
 أخرى

Other 
 غير مبين

Not Stated 

 *Palestine 583,056 1,654 16 397 2,732 1,024 1,541 3,304 22,530 549,858 *فلسطين

 *West Bank 401,171 1,336 10 153 1,694 675 995 2,486 17,730 376,092 *الضفة الغربية

 Jenin 56,797 295 0 15 248 106 160 355 1,907 53,711 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 10,789 42 0 10 9 12 21 94 257 10,344 واالغوار ا

 Tulkarm 30,657 16 0 10 46 55 105 309 2,088 28,028 طولكرم

 Nablus 53,889 180 2 25 287 76 178 289 2,589 50,263 نابلس

 Qalqiliya 16,716 61 0 9 69 23 72 125 608 15,749 قلقيلية

 Salfit 14,657 49 0 1 62 15 61 83 703 13,683 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 49,074 177 4 21 239 102 127 333 5,369 42,702 رام هللا والبيرة

ر   Jericho & Al Aghwar 10,681 97 1 11 71 37 24 42 187 10,211 أريحا واألغوا

  *Jerusalem 22,123 175 1 11 81 33 32 106 1,512 20,172 *القدس

  Bethlehem 31,747 75 2 8 162 90 87 144 834 30,345 بيت لحم

  Hebron 104,041 169 0 32 420 126 128 606 1,676 100,884 الخليل

 Gaza Strip 181,885 318 6 244 1,038 349 546 818 4,800 173,766 قطاع غزة

 North Gaza 32,567 47 2 46 219 78 177 107 481 31,410 شمال غزة

 Gaza 46,764 87 4 54 288 102 114 424 1,299 44,392 غزة

 Deir Al-Balah 30,393 50 0 51 164 64 55 67 738 29,204 دير البلح

 Khan Younis 44,667 97 0 48 229 67 92 162 1,741 42,231 خانيونس

 Rafah 27,494 37 0 45 138 38 108 58 541 26,529 رفح

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *   Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli * .3292البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ

Occupation in 1967.  



:PCBS  لسنوي                                                                                         الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                               9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

 المباني                                                                            00

 7102المحافظة ومادة البناء للجدران الخارجية،  المنطقة، حسب في فلسطين *عدد المباني المكتملة
Number of Completed Buildings* in Palestine by Region, Governorate and Material of External Walls, 2017 

فظة /المنطقة  المحا
 المجموع Material of External Walls مادة البناء للجدران الخارجية

Total Region/Gov ernorate حجر نظيف 
Cleaned Stone 

 حجر واسمنت
Stone and Concrete 

 اسمنت مسلح
Concrete 

 طوب اسمنتي
Cement Block 

 لبن طيني
Adobe Clay 

 حجر قديم
Old Stone 

 أخرى
Other 

 غير مبين
Not Stated 

 *Palestine 583,056 1,613 9,128 32,109 1,483 332,841 31,227 34,251 140,404 *فلسطين

 *West Bank 401,171 1,295 6,759 31,276 1,310 158,977 31,060 31,745 138,749 *الضفة الغربية

 Jenin 56,797 295 685 1,746 379 34,058 6,036 4,302 9,296 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 10,789 42 359 307 46 7,694 253 871 1,217 واالغوار ا

 Tulkarm 30,657 16 321 2,114 155 20,998 1,631 1,530 3,892 طولكرم

 Nablus 53,889 180 688 5,870 125 24,992 5,350 3,291 13,393 نابلس

 Qalqiliya 16,716 61 302 487 60 13,082 557 562 1,605 قلقيلية

 Salfit 14,657 49 199 1,072 25 9,898 414 561 2,439 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 49,074 172 835 5,216 78 14,071 2,982 2,311 23,409 رام هللا والبيرة

ر   Jericho & Al Aghwar 10,681 97 398 109 229 6,896 63 776 2,113 أريحا واألغوا

  *Jerusalem 22,123 139 977 2,203 18 2,712 1,008 1,277 13,789 *القدس

  Bethlehem 31,747 75 434 4,039 32 4,017 1,714 1,668 19,768 بيت لحم

  Hebron 104,041 169 1,561 8,113 163 20,559 11,052 14,596 47,828 الخليل

 Gaza Strip 181,885 318 2,369 833 173 173,864 167 2,506 1,655 قطاع غزة

 North Gaza 32,567 47 703 121 17 31,142 11 155 371 شمال غزة

 Gaza 46,764 87 476 547 67 42,579 59 2,097 852 غزة

 Deir Al-Balah 30,393 50 252 12 17 29,895 13 39 115 دير البلح

 Khan Younis 44,667 97 571 139 51 43,405 46 161 197 خانيونس

 Rafah 27,494 37 367 14 21 26,843 38 54 120 رفح

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة *  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ
 .3292الغربية عام 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 

 



:PCBS  لسنوي                                                                                         الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                               9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

 المباني                                                                            03

 7102المحافظة واستخدام المسكن،  المنطقة، حسب في فلسطين *عدد المساكن
Number of Housing Units* in Palestine by Region, Governorate and Utilization of Housing Unit, 2017  

فظة /المنطقة  المحا
 المجموع Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

Total Region/Gov ernorate للسكن فقط 
Habitation Only 

 للسكن والعمل
Habitation & Work 

 للعمل فقط
Work only 

 مغلقة
Closed 

ة  خالي
Vacant 

 مهجورة
Deserted 

لتشطيب  تحت ا
Under Preparation 

 *Palestine 1,129,264 87,776 14,203 69,000 76,109 6,872 1,824 873,480 *فلسطين

 *West Bank 726,143 64,992 12,174 46,149 55,522 3,927 1,442 541,937 *الضفة الغربية

 Jenin 85,431 8,691 1,204 4,238 4,605 174 357 66,162 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 15,977 1,695 157 439 1,130 59 39 12,458 واالغوار ا

 Tulkarm 51,489 4,948 956 2,660 3,023 211 142 39,549 طولكرم

 Nablus 109,322 8,557 2,534 5,716 7,997 375 144 83,999 نابلس

 Qalqiliya 28,632 2,475 303 1,378 1,457 37 82 22,900 قلقيلية

 Salfit 20,019 1,835 305 976 937 79 86 15,801 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 108,699 10,226 1,048 10,116 12,970 536 162 73,641 رام هللا والبيرة

ر   Jericho & Al Aghwar 14,499 1,405 242 851 2,015 11 48 9,927 أريحا واألغوا

  *Jerusalem 63,290 7,569 1,279 6,151 9,942 1,733 42 36,574 *القدس

 Bethlehem 61,599 5,218 1,454 5,689 3,297 336 131 45,474 بيت لحم

 Hebron 167,186 12,373 2,692 7,935 8,149 376 209 135,452 الخليل

 Gaza Strip 403,121 22,784 2,029 22,851 20,587 2,945 382 331,543 قطاع غزة

 North Gaza 73,928 4,233 200 3,865 1,895 262 80 63,393 شمال غزة

 Gaza 138,070 7,027 932 10,016 6,689 1,660 80 111,666 غزة

 Deir Al-Balah 58,812 3,825 187 2,854 2,899 230 62 48,755 دير البلح

 Khan Younis 82,105 5,306 433 2,882 6,714 494 108 66,168 خانيونس

 Rafah 50,206 2,393 277 3,234 2,390 299 52 41,561 رفح

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *   Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation * .3292البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ

in1967. 

 
 



:PCBS  لسنوي                                                                                         الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                               9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

 المباني                                                                            03

 7102المحافظة وملكية المسكن،  المنطقة، حسب في فلسطين *دد المساكنع
Number of Housing Units* in Palestine by Region, Governorate and Housing Unit Ownership, 2017 

فظة /المنطقة  المحا

 Type of Ownership صفة المالك

 المجموع
Total Region/Gov ernorate 

 خاص، مالك مقيم
Private, 

Resident 
Owner 

 غير مقيمخاص، مالك 
Private, Non 

Resident Owner 
 حكومي

Governmental 
ة  سلطة محلي
Local 

Authority 
ة ري  هيئة او جمعية خي

Charitable Society 
 وقف

Waqf 
 وكالة الغوث

UNRWA  
 أخرى

Other 
 غير مبين

Not Stated 

 *Palestine 1,129,264 10,533 642 11 197 365 146 794 37,978 1,078,598 *فلسطين

 *West Bank 726,143 9,976 549 8 162 269 115 123 27,916 687,025 *الضفة الغربية

 Jenin 85,431 406 15 1 23 48 67 7 1,840 83,024 جنين

ة طوباس لشمالي  Tubas & Northern Valleys 15,977 45 0 0 3 1 0 0 292 15,636 واالغوار ا

 Tulkarm 51,489 37 25 0 9 5 3 14 2,286 49,110 طولكرم

 Nablus 109,322 255 14 0 38 16 8 5 3,579 105,407 نابلس

 Qalqiliya 28,632 105 4 2 1 2 1 5 852 27,660 قلقيلية

 Salfit 20,019 57 5 0 4 3 5 3 596 19,346 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 108,699 306 123 4 29 115 22 43 9,982 98,075 رام هللا والبيرة

ر   Jericho & Al Aghwar 14,499 102 2 0 6 8 0 0 196 14,185 أريحا واألغوا

  *Jerusalem 63,290 8,149 305 0 27 9 1 16 4,114 50,669 *القدس

  Bethlehem 61,599 86 5 0 12 51 3 8 1,547 59,887 بيت لحم

  Hebron 167,186 428 51 1 10 11 5 22 2,632 164,026 الخليل

 Gaza Strip 403,121 557 93 3 35 96 31 671 10,062 391,573 قطاع غزة

 North Gaza 73,928 55 47 2 4 16 4 30 970 72,800 شمال غزة

 Gaza 138,070 274 14 0 28 23 19 464 4,264 132,984 غزة

 Deir Al-Balah 58,812 87 6 1 2 1 6 5 1,176 57,528 دير البلح

 Khan Younis 82,105 104 17 0 1 20 2 170 2,773 79,018 خانيونس

 Rafah 50,206 37 9 0 0 36 0 2 879 49,243 رفح

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *   Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli * .3292البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ

Occupation in 1967.  

  



:PCBS  لسنوي                                                                                         الفلســطينيون في فلسطين                                                                       9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

 لمباني ا                                                09

 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                           73 لحيوي  االحصاءات ا

 حصاءات الحيويةاإل
 

 
 : المسجلون  أحياءعدد المواليد 

 25,,22و الضفة الغربية في 28,120، منها 010,113في فلسطين  8102المسجلون عام  أحياءبلغ عدد المواليد 
 .  في قطاع غزة

 
 

 

 4102-4102 المنطقة والجنس،حسب  *فلسطينالمسجلون في  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region and Sex, 2014-2018 

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region  لمنطقةا 

Year 

 Gaza Strip                   قطاع غزة              *West Bank* الضفة الغربية
 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين

Both 

Sexes 
Males Females 

Both 

Sexes 
Males Females 

Both 

Sexes 
Males Females 

4102 128,073 65,889 62,184 71,710 36,835 34,875 56,363 29,054 27,309 2014 

4102 132,995 68,259 64,736 76,546 39,436 37,110 56,449 28,823 27,626 2015 

4102 138,238 70,999 67,239 77,951 40,293 37,658 60,287 30,706 29,581 2016 

4102 140,441 72,248 68,193 80,544 41,405 39,139 59,897 30,843 29,054 2017 

4102 414,141 72,625 68,782 15,124 42,421 40,030 21,,25 30,204 28,752 2018 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه * 
 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

The data excluded those parts of Jerusalem which were *
annexed by Israeli Occupation in 1967. 
 

ليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال : ةمالحظ اد الموا تناقص أعد
منشور يمثل الحاالت المسجلة فقط عدد ال لتالي ال  .تسجيل المواليد، وبا

Note: Declining numbers of registered births by year is due to 
lack of completeness of registration, so the published f igure 
represents only registered births. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                           72 لحيوي  االحصاءات ا

 4102-4102والجنس،  المحافظة، المنطقةحسب  *فلسطينالمسجلون في  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2014-2018 

Region / Governorate / Sex 
Year السنة 

 الجنس/المحافظة /المنطقة 
4102 4102 4102 4102 4102 

Both Sexes        كال الجنسين 
Palestine* 414,141 140,441      138,238 132,995 128,073 فلسطين* 

West Bank * 15,124 80,544        77,951 76,546 71,710 الضفة الغربية* 

Jenin 60212 9,291        9,002 8,684 8,071 جنين 

Tubas & Northern Valleys 00221 1,638        1,539 1,537 1,382 ة  طوباس واالغوار الشمالي

Tulkarm 20362 5,430        5,138 5,221 4,856 طولكرم 

Nablus 000422 11,296        11,072 10,761 10,144 نابلس 

Qalqiliya 30222 3,685        3,504 3,380 3,191 قلقيلية 

Salfit 40323 2,312        2,245 2,204 2,075 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 20242 8,631        8,756 9,093 8,311 ة  رام هللا والبير

Jericho   & Al Aghwar 40032 2,147        2,049 2,068 2,098 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 30212 3,601        3,637 3,615 3,475 القدس* 

Bethlehem 20142 6,761        6,486 6,367 5,977 بيت لحم 

Hebron 420213 25,752        24,523 23,616 22,130 الخليل 

Gaza Strip 21,,25 59,897 60,287 56,449 56,363 قطاع غزة 

North Gaza 010304 10,434 10,149 9,529 60222 شمال غزة 

Gaza 400262 21,872 22,155 20,553 410224 غزة 

Deir Al Balah 20624 8,187 8,286 7,733 20263 دير البلح 

Khan Yunis 000222 11,724 11,996 11,384 000032 سخان يون 

Rafah 20241 7,680 7,701 7,250 20213 رفح 

The data excluded those parts of Jerusalem which were *
Israeli Occupation in 1967.annexed by  

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة * 
 .0622بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Declining numbers of registered births by year is due to 
lack of completeness of registration, so the published f igure 
represents only registered births. 

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل المواليد،  :مالحظة
 .وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                           ,7 لحيوي  االحصاءات ا

 4102-4102والجنس،  المحافظة، المنطقةحسب  *فلسطينالمسجلون في  أحياءعدد المواليد (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2014-2018 

Region / Governorate / Sex 
Year السنة 

 الجنس/المحافظة /المنطقة 
4102 4102 4102 4102 4102 

Males      ذكور 
Palestine* 72,625 72,248 70,999 68,259 65,889 فلسطين* 
West Bank*  42,421 41,405        40,293 39,436 36,835 الضفة الغربية* 

Jenin 4,969 4,756        4,626 4,452 4,142 جنين 

Tubas & Northern Valleys 873 845        828 801 737  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا

Tulkarm 2,784 2,739        2,656 2,736 2,496 طولكرم 

Nablus 5,895 5,815        5,770 5,568 5,238 نابلس 

Qalqiliya 1,910 1,906        1,808 1,723 1,637 قلقيلية 

Salfit 1,154 1,182        1,176 1,148 1,085 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 4,464 4,479        4,471 4,625 4,314 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 1,085 1,077        1,076 1,058 1,048 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 1,893 1,838        1,881 1,908 1,756 القدس* 

Bethlehem 3,598 3,502        3,369 3,271 3,047 بيت لحم 
Hebron 13,796 13,266        12,632 12,146 11,335 الخليل 

Gaza Strip 30,204 30,843 30,706 28,823 5,,421 قطاع غزة 
North Gaza 5,311 5,407 5,119 4,913 20226 شمال غزة 
Gaza 10,924 11,265 11,283 10,446 010221 غزة 
Deir Al Balah 4,180 4,282 4,260 3,960 30662 دير البلح 
Khan Yunis 5,979 5,893 6,050 5,820 20200 سخان يون 
Rafah 3,810 3,996 3,994 3,684 30222 رفح 
The data excluded those parts of Jerusalem which were *

annexed by Israeli Occupation in 1967.  * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه
 .0622عام  عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية

Note: Declining numbers of registered births by year is due to 
lack of completeness of registration, so the published f igure 
represents only registered births. 

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل  :مالحظة
 .بالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقطالمواليد، و 

 

  
 

        
 

 
 
 
 

 
 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                           11 لحيوي  االحصاءات ا

 4102-4102والجنس،  المحافظة، المنطقةحسب  *فلسطينالمسجلون في  أحياءعدد المواليد (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2014-2018 

Region / Governorate / 
Sex 

Year السنة 
 الجنس/المحافظة /المنطقة 

4102 4102 4102 4102 4102 

Females      إناث 
Palestine* 68,782 68,193 67,239 64,736 62,184 فلسطين* 
West Bank*  40,030      39,139        37,658      37,110        34,875  الضفة الغربية* 

Jenin 4,635        4,535        4,376        4,232        3,929  جنين 

Tubas & Northern Valleys 767           793        711           736        645   ة واألغوارطوباس  الشمالي

Tulkarm 2,611        2,691        2,482        2,485        2,360  طولكرم 

Nablus 5,381        5,481        5,302        5,193        4,906  نابلس 

Qalqiliya 1,845        1,779        1,696        1,657        1,554  قلقيلية 

Salfit 1,229        1,130        1,069        1,056        990  سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 4,264        4,152        4,285        4,468        3,997  ة  رام هللا والبير

Jericho   & Al Aghwar 1,051        1,070        973        1,010        1,050  ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 1,813        1,763        1,756        1,707        1,719  القدس* 

Bethlehem 3,427        3,259        3,117        3,096        2,930  بيت لحم 

Hebron 13,007      12,486        11,891      11,470        10,795  الخليل 

Gaza Strip 28,752     29,054            29,581            27,626        51,,4, قطاع غزة 
North Gaza 5,001       5,027              5,030              4,616        20262 شمال غزة 
Gaza 10,674     10,607            10,872            10,107        60624 غزة 
Deir Al Balah 3,762       3,905              4,026              3,773        3,797 دير البلح 
Khan Yunis 5,705       5,831              5,946              5,564        20242 سخان يون 
Rafah 3,610       3,684              3,707              3,566        30242 رفح 
The data excluded those parts of Jerusalem which were *

annexed by Israeli Occupation in 1967. 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد * 

 .0622احتالله للضفة الغربية عام 
Note: Declining numbers of registered births by year is 
due to lack of completeness of registration, so the 
published figure represents only registered births. 

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل المواليد، وبالتالي  :مالحظة
 .العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا لســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                     9102كتاب فلس  الف

ة                                                                        10  لحيوي  االحصاءات ا

 4102المحافظة وشهر الوالدة، المنطقة، حسب  *فلسطين المسجلون في  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Month of Birth, 2018  

 السنة والمحافظة 
لوالدة    Month of Birth شهر ا

Year and Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

ن  نيسا

April 

 أيار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

Nov ember 

 كانون أول
December 

 *Palestine 11,466 11,383 12,371 12,599 13,780 13,311 11,539 10,807 10,020 10,891 10,630 12,610 141,407 *فلسطين

  *West Bank 6,457 6,444 7,028 7,149 7,859 7,780 7,082 6,740 6,203 6,486 6,095 7,128 82,451 *الضفة الغربية

 Jenin 776 754 803 795 923 885 813 766 719 803 697 870 9,604 جنين

اس  Tubas & Northern Valley 135 127 118 152 160 153 133 131 122 136 129 144 1,640 الشمالية واألغوارطوب s 

Tulkarm 437 427 460 476 493 561 486 438 372 414 374 457 5,395 طولكرم  

 Nablus 887 876 977 966 1,027 1,046 1,007 918 892 877 824 979 11,276 نابلس

ية Qalqiliy 315 273 328 343 362 372 319 301 274 256 273 339 3,755 قلقيل a 

Salf 181 168 187 241 220 216 198 213 176 166 193 224 2,383 سلفيت it 

Ramallah & Al Bireh 661 714 710 690 824 809 794 771 665 708 661 721 8,728 رام هللا والبيرة  

Jericho 175 184 190 187 199 199 152 175 137 183 153 202 2,136 أريحا واألغوار   & Al Aghwar  

 Jerusalem 278 289 310 330 323 361 303 310 316 321 256 309 3,706 القدس

م Bethlehem 527 566 583 631 713 689 605 573 553 551 484 550 7,025 بيت لح  

 Hebron 2,085 2,066 2,362 2,338 2,615 2,489 2,272 2,144 1,977 2,071 2,051 2,333 26,803 الخليل

 Gaza Strip 5,009 4,939 5,343 5,450 5,921 5,531 4,457 4,067 3,817 4,405 4,535 5,482 58,956 قطاع غزة

 North Gaza 898 826 936 990 1,027 980 766 706 638 759 831 955 10,312 شمال غزة

 Gaza 1,836 1,831 2,015 1,985 2,227 1,978 1,597 1,442 1,406 1,592 1,670 2,019 21,598 غزة

ح  Deir Al Balah 640 661 679 725 764 750 639 582 521 628 608 745 7,942 دير البل

Khan 1,002 1,007 1,090 1,089 1,168 1,066 882 794 763 850 882 1,091 11,684 سخان يون  Yunis 

Raf 633 614 623 661 735 757 573 543 489 576 544 672 7420 رفح ah 

were annexed by Israeli Occupation in 1967.The data excluded those parts .0622البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *   of Jer usalem which * 

Note: Declining numbers of registered births by year is due to lack of completeness of registrati .تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط :مالحظة on, so the 
published figure repr esents onl y r egistered births. 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

 18                                                  
ة                       لحيوي  االحصاءات ا

 : المسجلون  الوفياتعدد 
 5,163حالة وفاة في الضفة الغربية، و7,133 ، منها 12,296في فلسطين  8102المسجلة للعام  الوفياتبلغ عدد 

 . في قطاع غزة
 

 4102-4102الجنس، حسب المنطقة و  *فلسطينفي  الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths* in Palestine* by Region and Sex, 2014-2018 

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region المنطقة

Year 

 Gaza Strip                  قطاع غزة            *West Bank* الضفة الغربية
 اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين اناث ذكور كال الجنسين

Both 

Sexes 
Males Females 

Both 

Sexes 
Males Females 

Both 

Sexes 
Males Females 

4102 13,390 7,654 5,736 6,616 3,518 3,098 6,774 4,136 2,638 2014 

4102 11,908 6,424 5,484 7,288 3,999 3,289 4,620 2,425 2,195 2015 

4102 12,202 6,578 5,624 7,388 3,991 3,397 4,814 2,587 2,227 2016 

4102 44,111 6,197 5,581 7,123 3,767 3,356 4,655 2,430 2,225 2017 

4102 12,296 6,846 5,450 7,133 3,874 3,259 5,163 2,972 2,191 2018 

ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه  البيانات* 
 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed 
by  Israeli Occupation in 1967. 
 

 
 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا فلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      9102كتاب فلس  ال

ة                                                                                          17 لحيوي  االحصاءات ا

 4102-4102المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب *فلسطينعدد الوفيات المسجلة في 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2014-2018 

 المحافظة/المنطقة 

 Year and Sex       السنة والجنس

Region/Gov ernorate 
2014 4102 4102 4102 4102 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 *Palestine 5,450 6,846 5,581 6,197 5,624 6,578 5,484 6,424 5,736 7,654 *فلسطين

 *West Bank 3,259 3,874 3,356 3,767 3,397 3,991 3,289 3,999 3,098 3,518 *الضفة الغربية

 Jenin 450 478 460 451 471 487 464 552 448 441 جنين

ة لشمالي  Tubas & Northern Valleys 57 78 82 78 71 80 75 88 68 69 طوباس واالغوار ا

 Tulkarm 338 351 317 334 363 369 333 372 331 323 طولكرم

 Nablus 585 643 597 635 525 618 564 651 518 591 نابلس

 Qalqiliya 135 183 142 156 157 167 123 161 137 174 قلقيلية

 Salfit 116 124 100 103 115 129 115 99 87 114 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 421 450 460 459 464 456 413 504 403 423 رام هللا والبيرة

ر  Jericho  &Al Aghwar 64 129 91 77 80 118 76 99 62 109 أريحا واألغوا

 *Jerusalem 139 152 141 200 147 214 120 198 145 164 *القدس

 Bethlehem 273 321 279 342 282 370 305 350 260 298 بيت لحم

 Hebron 681 965 687 932 722 983 701 925 639 812 الخليل

 
 

  



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا فلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      9102كتاب فلس  ال

ة                                                                                          11 لحيوي  االحصاءات ا

 4102-4102المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب *فلسطينعدد الوفيات المسجلة في ( تابع) 
(Cont.) Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2014-2018 

 المحافظة/المنطقة 

 Year and Sex        السنة والجنس

Region/Gov ernorate 
2014 4102 4102 4102 5441 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 Gaza Strip 2,191 2,972 2,225 2,430 2,227 2,587 5,4,2 5,152 5,5,1 1,4,5 قطاع غزة

 North Gaza 382 464 358 383 371 424 323 322 224 220 شمال غزة

 Gaza 735 1,136 766 915 805 978 221 611 612 00314 غزة

 Deir Al Balah 341 430 345 345 343 374 326 323 382 226 دير البلح

 Khan Yunis 452 585 478 456 431 488 232 224 230 622 سخان يون

 Rafah 281 357 278 331 277 323 426 324 322 222 رفح

.0622البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام *   annexed by Israeli Occupation in 1967.The data excluded those parts of Jerusalem which were * 
 

  



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا فلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      9102كتاب فلس  ال

ة                                                                                          12 لحيوي  االحصاءات ا

 4102، الوفاةالمحافظة وشهر المنطقة، حسب  *فلسطين في  الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Month of Death, 2018 

 السنة والمحافظة 
ة لوفا      Month of Death شهر ا

Year and Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

ن  نيسا

April 

 أيار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

Nov ember 

 كانون أول
December 

 *Palestine 1,135 1,103 996 916 986 979 929 1,034 963 1,003 1,093 1,159 12,296 *فلسطين

 *West Bank 692 608 562 512 567 551 547 568 572 608 642 704 7,133 *الضفة الغربية

 Jenin 86 88 66 60 59 73 78 69 84 78 98 89 928 جنين

اس  Tubas & Northern Valley 9 11 13 9 9 12 14 11 10 10 10 17 135 الشمالية واألغوارطوب s 

Tulkarm 75 49 48 62 49 57 56 59 53 55 60 66 689 طولكرم  

 Nablus 118 99 91 81 93 106 102 94 102 104 105 133 1,228 نابلس

ية Qalqiliy 39 31 28 16 28 20 19 22 26 31 25 33 318 قلقيل a 

Salf 25 22 22 19 24 15 9 22 24 16 21 21 240 سلفيت it 

Ramallah & Al Bireh 80 76 75 59 78 59 59 76 66 84 74 85 871 رام هللا والبيرة  

Jericho 18 18 14 8 13 18 16 14 17 22 24 11 193 أريحا واألغوار   & Al Aghwar  

 Jerusalem 35 21 26 20 27 24 19 24 25 14 25 31 291 القدس

م Bethlehem 53 43 48 49 51 37 48 48 42 54 60 61 594 بيت لح  

 Hebron 154 150 131 129 136 130 127 129 123 140 140 157 1,646 الخليل

 Gaza Strip 443 495 434 404 419 428 382 466 391 395 451 455 5,163 قطاع غزة

 North Gaza 73 82 73 63 68 69 81 58 58 68 79 74 846 شمال غزة

 Gaza 175 182 162 135 146 162 122 183 124 134 173 173 1,871 غزة

ح  Deir Al Balah 63 75 66 54 68 59 51 83 65 75 54 58 771 دير البل

Khan 85 97 85 93 89 74 86 91 79 68 102 88 1,037 سخان يون  Yunis 

Raf 47 59 48 59 48 64 42 51 65 50 43 62 638 رفح ah 

ات ال تشمل ذلك*  له للضفة الغربية عام  البيان يه عنوة بعيد احتال لي إل دس والذي ضمه االحتالل اإلسرائي الجزء من محافظة الق
0622. 

The data excluded those parts of  Jerusalem which were annexed by  Israeli Occupation in 1967.* 
. 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                                   15  االحصاءات الحيوي

 4102-4102 العمر،المحافظة وفئات المنطقة، حسب  *فلسطينالمسجلة في  عدد الوفيات
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Age       

Groups, 2016-2018 

Year and Governorate 

  Age groups                            فئات العمر  
 السنة والمحافظة

 Total  المجموع 1-2 2-6 01-42 42-36 21-22 22-22 +22

5445         4102 
Palestine* 6,849 1,628 1,226 608 571 163 1,157 12,202 فلسطين* 
West Bank* 4,320 1,012 767 326 341 74 548 7,388 الضفة الغربية* 
Jenin 585 122 97 37 40 8 69 958 جنين 

Tubas & Northern Valleys 92 18 14 8 10 1 8 151 ة لشمالي  طوباس واالغوار ا

Tulkarm 461 106 70 24 19 3 49 732 طولكرم 

Nablus 743 148 107 45 38 8 54 1,143 نابلس 

Qalqiliya 191 43 38 13 11 3 25 324 قلقيلية 

Salfit 146 36 17 12 15 2 16 244 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 579 137 92 41 35 5 31 920   رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 82 31 39 11 9 1 25 198  رأريحا  واألغوا

Jerusalem* 184 57 48 17 26 4 25 361 القدس* 
Bethlehem 386 100 69 25 19 8 45 652 بيت لحم 

Hebron 871 214 176 93 119 31 201 1,705 الخليل 

Gaza Strip 2,529 616 459 282 230 89 609 4,814 قطاع غزة 

North Gaza 385 101 89 40 35 18 127 795 شمال غزة 

Gaza 949 238 151 107 87 40 211 1,783 غزة 

Deir Al Balah 373 101 77 43 37 5 81 717 دير البلح 

Khan Yunis 513 110 76 64 46 10 100 919 سخان يون 

Rafah 309 66 66 28 25 16 90 600 رفح 
5441         4102 
Palestine* 6,718 1,664 1,164 558 466 139 1,069 11,778 فلسطين* 
West Bank 4,244 1,036 745 301 247 60 490 7,123 الضفة الغربية* 
Jenin 575 123 88 44 32 3 46 911 جنين 
Tubas & Northern Valleys 108 24 8 4 4 1 11 160 ة لشمالي  طوباس واالغوار ا

Tulkarm 392 108 73 23 13 2 40 651 طولكرم 

Nablus 794 167 124 42 39 9 57 1,232 نابلس 

Qalqiliya 163 48 34 10 12 4 27 298 قلقيلية 

Salfit 129 24 23 10 7 2 8 203 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 605 132 90 25 25 7 35 919   رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 77 33 20 8 13 2 15 168 ر  أريحا واألغوا

which were annexed The data excluded those parts of Jerusalem *
by  Israeli Occupation in 1967. 

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد * 
 .0622احتالله للضفة الغربية عام 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                                   13  االحصاءات الحيوي

 4102-4102 العمر،المحافظة وفئات المنطقة، حسب  *فلسطينالمسجلة في  عدد الوفيات(: تابع) 
(Cont): Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Age    

   Groups, 2016-2018 

Year and Governorate 

  Age groups                            فئات العمر  
 السنة والمحافظة

22+ 22-22 21-22 42-36 01-42 2-6 1-2 
 المجموع

Total 

Jerusalem* 180 69 37 20 13 5 17 341 القدس* 
Bethlehem 381 65 83 25 23 6 38 621 بيت لحم 

Hebron 840 243 165 90 66 19 196 1,619 الخليل 

Gaza Strip 2,474 628 419 257 219 79 579 4,655 قطاع غزة 

North Gaza 349 118 66 32 53 12 111 741 شمال غزة 

Gaza 893 235 155 97 70 24 207 1,681 غزة 

Deir Al Balah 394 87 66 40 26 14 63 690 دير البلح 

Khan Yunis 521 115 73 55 40 19 111 934 سخان يون 

Rafah 317 73 59 33 30 10 87 609 رفح 
5441         4102 
Palestine* 6,689 1,817 1,212 673 574 134 1,197 12,296 فلسطين* 
West Bank 4,202 1,078 742 311 224 54 522 7,133 الضفة الغربية* 

Jenin 576 138 76 34 24 5 75 928 جنين 
Tubas & Northern Valleys 89 18 13 2 4 3 6 135 ة لشمالي  طوباس واالغوار ا

Tulkarm 426 108 76 28 24 2 25 689 طولكرم 

Nablus 766 177 117 62 36 4 66 1,228 نابلس 

Qalqiliya 177 53 32 15 12 2 27 318 قلقيلية 

Salfit 134 54 23 8 9 2 10 240 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 571 128 80 29 26 4 33 871   رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 93 37 32 7 6 3 15 193 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 163 49 38 16 8 2 15 291 القدس* 
Bethlehem 356 75 62 22 26 5 48 594 بيت لحم 

Hebron 851 241 193 88 49 22 202 1,646 الخليل 

Gaza Strip 2,487 739 470 362 350 80 675 5,163 قطاع غزة 

North Gaza 366 132 81 70 57 18 122 846 شمال غزة 

Gaza 923 279 158 130 116 30 235 1,871 غزة 

Deir Al Balah 387 107 79 46 54 3 95 771 دير البلح 

Khan Yunis 523 135 100 80 67 15 117 1,037 سخان يون 

Rafah 288 86 52 36 56 14 106 638 رفح 
The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed *

.by  Israeli Occupation in 1967  * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد
 .0622حتالله للضفة الغربية عام اا



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                                   12  االحصاءات الحيوي

 4102-4102حسب فئات العمر والجنس،  *فلسطينفي  *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex, 2016-2018 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة وفئات العمر

Females 

 ذكور 

Males 

5445    5445 
Total          5,624                 6,578                 12,202        المجموع 

0-4             547                    610                   1,157        1-2 

5-9               62                    101                      163        2-6 

10-14               47                      75                      122        
01-02 

15-19               51                    141                      192        02-06 

20-24               72                    185                      257        41-42 

25-29               72                    154                      226        42-46 

30-34               57                    109                      166        31-32 

35-39               72                    144                      216        32-36 

40-44               94                    163                      257        21-22 

45-49             129                    247                      376        22-26 

50-54             213                    380                      593        21-22 

55-59             268                    465                      733        22-26 

60-64             315                    580                      895        21-22 

65-69             522                    636                   1,158        22-26 

70-74             610                    643                   1,253        21-22 

75-79             783                    576                   1,359        
22-26 

80+          1,710                 1,369                   3,079        21+ 

5441    5441 
Total 5,581 6,197 11,778 المجموع 

0-4 487 582 1,069 1-2 

5-9 65 74 139 2-6 

10-14 33 78 111 01-02 

15-19 48 116 164 02-06 

20-24 54 137 191 41-42 

25-29 64 125 189 42-46 

30-34 56 114 170 31-32 

35-39 91 108 199 32-36 

The data excluded those parts of Jerusalem which were *
annexed by Israeli Occupation in 1967.  *االحتالل اإلسرائيلي إليه  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه

 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

ة                                                   ,1  االحصاءات الحيوي

 4102-4102حسب فئات العمر والجنس،  *فلسطينعدد الوفيات المسجلة في (:تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex, 2015-2018 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة وفئات العمر

Females 

 ذكور 

Males 

40-44 79 147 226 
21-22 

45-49 146 229 375 
22-26 

50-54 210 353 563 
21-22 

55-59 309 471 780 
22-26 

60-64 331 553 884 
21-22 

65-69 434 593 1,027 
22-26 

70-74 640 644 1,284 
21-22 

75-79 659 517 1,176 
22-26 

80+ 1,875 1,356 3,231 
21+ 

5441    5441 

Total          5,450                 6,846                 12,296        
 المجموع

0-4             537                    660                   1,197        
1-2 

5-9               45                      89                      134        
2-6 

10-14               51                    100                      151        
01-02 

15-19               34                    142                      176        
02-06 

20-24               54                    193                      247        
41-42 

25-29               66                    199                      265        
42-46 

30-34               56                    142                      198        
31-32 

35-39               85                    125                      210        
32-36 

40-44             104                    163                      267        
21-22 

45-49             134                    234                      368        
22-26 

50-54             194                    383                      577        
21-22 

55-59             289                    555                      844        
22-26 

60-64             354                    619                      973        
21-22 

65-69             433                    643                   1,076        
22-26 

70-74             640                    700                   1,340        
21-22 

75-79             638                    560                   1,198        
22-26 

80+ 1,736             1,339        3,075 
21+ 

The data excluded those parts of Jerusalem which were *
annexed by Israeli Occupation in 1967.  * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه

 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

 االحصاءات الحيوية                                                    21

رضع المسجلة في    4102-4102المحافظة والجنس، المنطقة، حسب  *فلسطينعدد وفيات ال
Number of Registered Infant Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 

2015-2018                             

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 
 ذكور

 Males  

2016    2016 
Palestine* 414 466 880 فلسطين* 
West Bank* 199 203 402 الضفة الغربية* 
Jenin 32 24 56 جنين 

Tubas & Northern Valleys 2 4 6  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا

Tulkarm 22 18 40 طولكرم 

Nablus 18 23 41 نابلس 

Qalqiliya 9 8 17 قلقيلية 

Salfit 4 6 10 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 7 10 17 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 10 9 19 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 11 3 14 القدس* 
Bethlehem 10 21 31 بيت لحم 

Hebron 74 77 151 الخليل 

Gaza Strip 215 263 478 قطاع غزة 
North Gaza 44 58 102 شمال غزة 
Gaza 70 94 164 غزة 
Deir Al Balah 31 32 63 دير البلح 
Khan Yunis 36 40 76 سخان يون 
Rafah 34 39 73 رفح 
2017    2017 
Palestine* 367 454 821 فلسطين* 
West Bank* 170 208 378 الضفة الغربية* 
Jenin 10 26 36 جنين 

Tubas & Northern   Valleys 5 5 10  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا

Tulkarm 11 21 32 طولكرم 

Nablus 22 24 46 نابلس 

Qalqiliya 9 13 22 قلقيلية 

Salfit 1 2 3 سلفيت 

The data excluded those parts of Jerusalem which were *
1967.annexed by Israeli Occupation in   * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه

 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

 االحصاءات الحيوية                                                    20

رضع المسجلة في (: تابع)    4102-4102المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب *فلسطينعدد وفيات ال
 (Cont.): Number of Registered Infant Deaths in Palestine* by Region, Governorate 

and Sex, 2016-2018 

Year and Governorate 

Sex كال الجنسين الجنس 

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 
 ذكور

Males 

Ramallah & Al Bireh 18 8 26 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 7 6 13 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 4 6 10 القدس* 
Bethlehem 14 16 30 بيت لحم 

Hebron 69 81 150 الخليل 

Gaza Strip 197 246 443 قطاع غزة 
North Gaza 40 42 82 شمال غزة 
Gaza 61 102 163 غزة 
Deir Al Balah 29 22 51 دير البلح 
Khan Yunis 41 41 82  سيونخان 
Rafah 26 39 65 رفح 
2018    2018 
Palestine* 411 486 897 فلسطين* 
West Bank* 180 209 389 الضفة الغربية* 
Jenin 27 31 58 جنين 
Tubas & Northern   Valleys 1 4 5  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا

Tulkarm 8 11 19 طولكرم 
Nablus 22 32 54 نابلس 

Qalqiliya 5 11 16 قلقيلية 
Salfit 7 2 9 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 13 14 27 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 1 9 10 ر  أريحا واألغوا

Jerusalem* 8 4 12 القدس* 
Bethlehem 17 19 36 بيت لحم 

Hebron 71 72 143 الخليل 

Gaza Strip 231 277 508 قطاع غزة 
North Gaza 41 49 90  غزةشمال 
Gaza 77 106 183 غزة 
Deir Al Balah 39 33 72 دير البلح 
Khan Yunis 38 43 81 سخان يون 
Rafah 36 46 82 رفح 
The data excluded those parts of Jerusalem which were *

annexed by Israeli Occupation in 1967.  * ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي
 .0622عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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 :عقود الزواج
 28,378، منها عقدا   43,515في فلسطين  ائسفي المحاكم الشرعية والكن 8102بلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 

في قطاع غزة، وقد سجلت محافظة الخليل أعلى عدد من عقود الزواج في  عقدا   15,137وفي الضفة الغربية  ا  عقد
 .عقد 450أدنى عدد من عقود الزواج بواقع  واألغوار أريحاعقد بالمقابل سجلت محافظة  8,008فلسطين بواقع 

 
 

 .سنة 20.5سنة ولإلناث  25.1في فلسطين  2018بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام 
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 2018-2016عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Registered Marriages in Palestine by Region and                 

Governorate, 2016- 2018 
 

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
4102 4102 4102 

Palestine 43,515 47,218 49,930 فلسطين 
West Bank 28,378 29,977 30,827 الضفة الغربية 
Jenin 3,121 3,385 3,724 جنين 
Tubas & Northern Valleys 662 755 836  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا
Tulkarm 2,110 2,201 2,547 طولكرم 
Nablus 3,839 4,130 4,129 نابلس 
Qalqiliya 1,257 1,256 1,319 قلقيلية 
Salfit 858 875 912 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 3,164 3,338 3,248 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 450 413 418 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 3,239 3,363 3,199 القدس 
Bethlehem 1,670 1,744 1,939 بيت لحم 
Hebron 8,008 8,517 8,556 الخليل 
Gaza Strip 15,137 17,241 19,103 قطاع غزة 
North Gaza 2,835 3,387 3,641 شمال غزة 
Gaza 5,477 6,281 6,944 غزة 
Dier Al-Balah 2,051 2,394 2,728 دير البلح 
Khan Yunis 3,066 3,197 3,564 خانيونس 
Rafah 1,708 1,982 2,226 رفح 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

 االحصاءات الحيوية                                                    21

  4102المسجلة في فلسطين حسب عمر الزوج والزوجة،  عدد عقود الزواج
Number of Marriages Registered in Palestine by Age of Groom and Bride, 2018 

 

 األزواج فئات العمر
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups 

 43,515 المجموع
 

43,515 
 

Total 

 and Less 14  675 0  فأقل 02

02-06 2,153 16,966 15-19 

41-42 16,284 17,157 20-24 

42-46 16,445 5,436 25-29 

31-32 4,387 1,649 30-34 

32-36 1,498 831 35-39 

21-22 862 461 40-44 

22-26 591 193 45-49 

21+ 1,295 147 50+ 
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د الزواج األول في فلسطين حسب المنطقة  2018المحافظة والجنس، ، العمر الوسيط عن
Median Age at First Marriage in Palestine by Region ,Governorate and                        

Sex, 2018 
 

Region and Governorate  

Sex                                  الجنس 

 إناث المنطقة والمحافظة

Females 

 ذكور

Males 

Palestine 20.5 25.1 فلسطين 
West Bank 20.6 25.3 الضفة الغربية 
Jenin 20.6 25.6 جنين 
Tubas & Northern Valleys 21.5 26.1  ة واألغوارطوباس لشمالي  ا
Tulkarm 21.5 26.3 طولكرم 
Nablus 21.2 26.0 نابلس 
Qalqiliya 20.5 25.7 قلقيلية 
Salfit 20.9 25.3 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 21.2 25.8 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 21.2 25.5 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 20.5 25.1 القدس 
Bethlehem 21.0 25.8 بيت لحم 
Hebron 19.6 24.4 الخليل 
Gaza Strip 20.5 24.8 قطاع غزة 
North Gaza 19.6 23.9 شمال غزة 
Gaza 20.1 24.8 غزة 
Dier Al-Balah 21.7 25.4 دير البلح 
Khan Yunis 20.9 25.5 خانيونس 
Rafah 20.9 25.0 رفح 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  لسنوي طين اإلحصائي ا  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        9102كتاب فلس

        االحصاءات الحيوية                                                    25

4102الحالة الزواجية والجنس، المنطقة و في فلسطين حسب ( سنة فأكثر 02)السكان الفلسطينيون   
Palestinian Population (14 Years and above) in Palestine by Region, Marital Status 

and Sex, 2017 
 

الجنس  الحالة الزواجية  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip Sex 

    Marital 

Status 

ا    Males Never Married 229,001 371,595 600,596 ذكور لم يتزوج أبد

 Females 176,147 276,707 452,854 إناث

عقد قران ألول 
 مرة

 Males Legally 6,067 16,646 22,713 ذكور

Married 
 Females 6,543 17,455 23,998 إناث

 Males Married 330,677 526,964 857,641 ذكور متزوج

 Females 344,308 543,727 888,035 إناث

 Males Divorced 2,316 3,547 5,863 ذكور مطلق

 Females 9,063 11,191 20,254 إناث

 Males Widowed 2,359 4,358 6,717 ذكور أرمل

 Females 24,411 44,039 68,450 إناث

 Males Separated 263 876 1,139 ذكور منفصل

 Females 1,259 2,719 3,978 إناث

 Males Not Stated 32 923 955 ذكور غير مبين

 Females 14 372 386 إناث

 Males Total 570,715 924,909 1,495,624 ذكور المجموع

 Females 561,745 896,210 1,457,955 إناث
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 :وقوعات الطالق
       واقعـــــة،  8,509فــــي فلســــطين   2018الطــــالم المســــجلة فــــي المحـــــاكم الشــــرعية فــــي العــــام  وقوعــــاتبلــــغ عــــدد 

واقعة في قطاع غزة، من جانب آخر سجلت محافظة غزة أعلى عدد  3,147واقعة في الضفة الغربية و  5,362منها
أدنى عدد من وقوعات  أريحا واألغوارواقعة بالمقابل سجلت محافظة  1,127من وقوعات الطالم في فلسطين بواقع 

 .واقعة 2,الطالم بواقع 
 2018-2016المنطقة والمحافظة، عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب 

Number of Divorces Registered in Palestine by Region and Governorate, 2016-2018  
 

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
4102 4102 4102 

Palestine 8,509 8,568 1,244 فلسطين 
West Bank 2,,55 5,326 2,452  الغربيةالضفة 
Jenin  720 688 675 جنين 
Tubas & Northern Valleys 105 129 128 لشمالية طوباس واأل  غوار ا
Tulkarm 464 462 493 طولكرم 
Nablus 783 857 750 نابلس 
Qalqiliya 285 249 295 قلقيلية 
Salfit 154 172 188 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 825 730 659 رام هللا والبيرة 
Jericho & Al Aghwar 98 107 82 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 595 635 619 القدس 
Bethlehem 251 254 261 بيت لحم 
Hebron 1,082 1,043 1,015 الخليل 
Gaza Strip ,,411 3,242 ,,,12 قطاع غزة 
North Gaza 616 601 647 شمال غزة 
Gaza  1,127 1,200 1,179 غزة 
Dier Al-Balah 435 448 493 دير البلح 
Khan Yunis 619 580 618 خانيونس 
Rafah 350 413 408 رفح 
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 2018عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب مدة الحياة الزواجية، 
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2018 

 

Duration of  Marriage 
 وقوعات الطالق عدد 

Number of Div orces 
 مدة الحياة الزواجية

Total 1,24, المجموع 
Less than One Year 301 ة  أقل من سن
0 329 0 

2 296 4 

3 281 3 

4 262 2 

5 273 2 

6-7 226 2-2 

8-9 212 2-6 

10-14 1,451 01-02 

15-19 1,421 02-06 

20+ 40220 41+ 

 

 
 2018عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب مدة الحياة الزواجية، 

Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2018 
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 الصحة
 

 :الخدمات الصحية
في  مستشفى 98بواقع  ،8102في العام  مستشفى 28 بلغ عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين

، الضفة الغربية سرير في 3,897موزعة على  ،سرير 6,440بسعة و . مستشفى في قطاع غزة 01الغربية والضفة 
 .سرير في قطاع غزة 2,543و
 

 2018-6102في فلسطين في منتصف العام حسب المنطقة، اهم مؤشرات المستشفيات   
Main Indicators of Hospitals in Palestine in the Mid Year by Region, 2016- 2018 

 

 المؤشر
 Year  السنة

Indicator 
6102 6102 6102 

 Palestine    فلسطين

مستشفيات   Number of Hospitals 26 20 20 عدد ال

 Number of Beds 1,,24 6,213 6,146 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.1 0.1 0.1 مواطن 0111لكل االسّرة 

 West Bank    الضفة الغربية

مستشفيات   Number of Hospitals 16 10 10 عدد ال

 Number of Beds 142,2 3,792 3,747 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.1 0.1 0.1 مواطن 0111لكل االسّرة 

 Gaza Strip    قطاع غزة

مستشفيات   Number of Hospitals 11 11 11 عدد ال

 Number of Beds 641,1 2,421 2,399 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.1 0.1 0.1 مواطن 0111لكل االسّرة 

 
  

1.4 
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 6102، نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنةعدد العاملين المسجلين في 
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2018 

 

 
 .Doctores Data in West Bank for 2017 Year*                                      .8102بيانات األطباء في الضفة الغربية لعام *: 

 
 
 

 7102-7102, عدد العاملين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنة
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 

2017-2018 
 

 المنطقة

 Profession المهنة

Region 
 االطباء

Doctors 
 الممرضات
Nurse s 

 اطباء االسنان
Dentists 

ه  الصيادل
Pharmacists 

7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 7102 

 Palestine 7,771 7,427 4,580 5,354 16,589 16,002 .. 20912 فلسطين

 West Bank 4221, 4,516 14121 3,164 ,2422 7,656 .. 14,22 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,,64 2,911 04612 2,190 8,710 8,346 5,087 4,921 قطاع غزة

  

* 3,986 

7,879 

3,373 

4,775 5,087 

8,710 

1,207 

2,996 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

9,000 

10,000 

 West Bankالضفة الغربية   

 Gaza Stripقطاع غزة  
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 :الصحة العامة
، هي األسباب المتعلقة بما قبل الضفة الغربيةفي  8102في العام ( سنوات 4-1)السبب الرئيسي في وفيات األطفال 

االعاقـة بـين االفـراد حسـب نـوع  ذوي امـا نسـبة.  %20.5، يليهـا تشـوهات قلقيـة %02.0الوالدة حيث بلغـت النسـبة 
، في حين أن 8102في العام % 1.1بلغت هي األكثر انتشاراً في فلسطين حيث  الحركةفي  االعاقةاالعاقة فكانت 

 . لكل منهما% 1.4بلغت كانت األقل انتشاراً في فلسطين حيث  والتركيز التواصلفي  االعاقة
 

 
وفاة والجنس، المبلغ عن( سنوات 4-1)توزيع وفيات األطفال  ا في الضفة الغربية حسب سبب ال  6102ه

Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in the West Bank by Cause of 

Death and Sex, 2018  
 

 سبب الوفاة
 كال الجنسين

Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Cause of Death 

 Malnutrition & Metabolic Disorders 0.6 1.1 0.9 سوء التغذية والغدد

 Respiratory System Diseases 0.9 1.5 1.2 أمراض الجهاز التنفسي

 Nervous System Diseases 2.2 1.7 1.9 أمراض الجهاز العصبي

 Malignant neoplasms 0.9 0.8 0.8 السرطانيةاألورام 

ة متعلقة بما قبل الوالد  Conditions in the Prenatal Period 69.1 67.3 68.1 أسباب 

ة  Congenital Anomalies 20.3 20.7 20.5 تشوهات قلقي

 Sudden Death 2.4 3.2 2.8 الموت المفاجئ

 Transport Accident 1.3 1.7 1.5 حوادث الطرق 

 Other 2.3 2.0 2.3 أقرى

 Total 100 100 100 المجموع
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ةنسبة  اقةحسب  *في فلسطين ذوي االعاق  6102 ، والجنس المنطقة ،نوع اإلع
Percentage of Disabled in Palestine* by Type of Disability, Region                                

and Sex, 2017 
 

 نوع اإلعاقة

 Region المنطقة

Type of Disability 

 فلسطين
Palestine 

ة  الضفة الغربي

West Bank 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

 أنثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

 أنثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

 أنثى

Female 

 Seeing 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 البصر

 Hearing 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5  السمع

 Communication 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 التواصل

ة واستقدام الحرك
 األيدي

1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.3 1.4 1.3 Mobility 

ز  0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 التذكر والتركي
Remembering and 

Concentration 

كبيرة، االع: حظةالم طيع مطلقا والاقة تشمل صعوبة  .يست  Note: Disability includes a lot of difficulty, and can't at all. 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البيانات *
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  0692اإلسرائيلي إ  

* Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 

ةنسبة   6102، العمرية الجنس والفئةحسب  في فلسطين ذوي اإلعاق
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age  Group, 2017 
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:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      8105كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 الصحة                                                                                               00

 :التأمين الصحي
 (.على التوالي% 66.5، %95.5)، في قطاع غزة أعلى من الضفة الغربية كانت نسبة االفراد المؤمنين صحياً و ، 8102من مجمل سكان فلسطين مؤمنين صحياً في العام % 78.9

 
  2017، وبعض الخصائص الخلفيةالتغطية بالتامين الصحي ونوعه حسب * فلسطينفي  التوزيع النسبي لألفراد

Percentage Distribution of Persons in Palestine* by Coverege of Health Insurance, Insurance Type and Selected Background 

Characteristics, 2017 
 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance الصحي التأميننوع 

Background 
Characteristics حكومي 

Governmental 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 قاص
Private 

ة حكومي  ووكال

Governmental 

& UNRWA 

 وقاص حكومي

Governmental 

& Private 

 وقاص وكالة

UNRWA& 

Private 

 إسرائيلي

Israeli 

 أقرى
Other 

 بدون تأمين
Without Insurance 

 Region          المنطقة

 Palestine 21.1 0.3 0.7 0.7 0.2 28.6 1.7 15.0 31.7 فلسطين

ة  West Bank 33.5 0.4 1.1 0.8 0.3 10.5 2.8 13.8 36.7 الضفة الغربي

 Gaza Strip 4.5 0.1 - 0.5 0.1 52.9 0.3 16.6 25.0 قطاع غزة

 Type of Locality          نوع التجمع

 Urban 20.7 0.3 0.6 0.6 0.2 28.1 1.7 14.3 33.4 حضر

 Rural 34.5 0.5 1.4 0.5 0.3 8.9 2.7 10.6 40.6 ريف

 Camp 0.6 0.1 - 1.2 - 68.5 0.1 28.3 1.2 مقيم

 Sex          الجنس

 Males 22.1 0.3 0.7 0.7 0.2 27.7 1.8 15.3 31.3 رو ذك

 Females 20.1 0.3 0.6 0.7 0.2 29.6 1.7 14.6 32.2 إناث

ي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة  ال البيانات: مالحظة* لذي ضمه االحتالل اإلسرائيل لجزء من محافظة القدس وا تشمل ذلك ا
0692الغربية عام   

*Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by 
Israeli Occupation in 1967. 

 
 
 



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      8105كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 الصحة                                                                                               04

 2017، وبعض الخصائص الخلفيةالتغطية بالتامين الصحي ونوعه حسب * فلسطينفي  التوزيع النسبي لألفراد(: تابع)
(Count.): Percentage Distribution of Persons in Palestine* by Coverege of Health Insurance, Insurance Type and Selected 

Background Characteristics, 2017 
 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance الصحي التأميننوع 

Background 
Characteristics حكومي 

Governmental 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 قاص
Private 

ة حكومي  ووكال

Governmental 
& UNRWA 

 وقاص حكومي

Governmental 
& Private 

 وقاص وكالة

UNRWA& 
Private 

 إسرائيلي

Israeli 

 أقرى
Other 

 بدون تأمين
Without Insurance 

 Age Groups          العمرفئات 

1-, 31.3 15.9 1.8 27.2 0.2 0.6 0.7 0.3 21.9 0-4 

1-0, 33.3 13.5 1.5 31.2 0.2 0.7 0.7 0.3 18.6 5-14 

01-6, 27.6 16.7 1.6 26.7 0.2 0.6 0.6 0.3 25.7 15-29 

11-1, 32.0 14.6 2.3 28.9 0.3 0.9 0.7 0.3 20.1 30-39 

,1-,, 33.9 13.9 1.9 28.8 0.3 0.8 0.8 0.4 19.2 40-49 

11-1, 34.9 14.2 1.8 29.2 0.3 0.7 0.6 0.4 17.7 1,-11  

21+ 40.8 12.8 1.2 29.6 0.2 0.4 0.6 0.5 13.9 +21  

ي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة  ال البيانات: مالحظة* لذي ضمه االحتالل اإلسرائيل لجزء من محافظة القدس وا تشمل ذلك ا
0692الغربية عام   

*Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by 

Israeli Occupation in 1967. 

 



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  2018كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  56 المساكن وظروف ا

 المساكن وظروف السكن        
 

  :كثافة السكن
غرفة، حيث يتوزع بواقع /فرد 0.1حوالي  7102في فلسطين في العام  (غرفة في األفرادعدد ) بلغ متوسط كثافة السكن

 .غرفة في الضفة الغربية/فرد 0.1غرفة في قطاع غزة، مقابل /فرد 0.1
 

 :نوع المسكن
تسكن في مساكن % ..10تعيش في مساكن على شكل دار، في حين  7102من األسر في فلسطين في العام % 1..1

 %. 0.0على شكل شقة، ونسبة األسر التي تسكن في فيال بلغت 
 

 :ملكية المسكن
% 6..و، تعيش في مسـاكن مسـترةرة% 6.1و،  راد األسرةمن األسر في مساكن تعود ملكيتها ألحد أف% 61.1تعيش 
 .7102في العام  مقابل العمل أوبدون مقابل  في مساكن تسكن

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51. 
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لسكن  55 المساكن وظروف ا

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 7102لألسر في فلسطين حسب المحافظة،  متوسط كثافة السكن



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  2018كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  56 المساكن وظروف ا

افة السكن،   7102، 7102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كث
Percentage Distribution of Households in Palestine by Housing Density, 6102  , 2017 

 

Housing Density (Number of 
Persons per Room) 

Year السنة 
 (عدد األفراد في الغرفة) كثافة السكن

7102 7102 

Housing Density   كثافة السكن 

Less Than 1 20.5 15.6  0أقل من 

1.00 - 1.99 50.8 47.7 0011 - 0011 

2.00 - 2.99 21.3 26.0 7011 - 7011 

3+ 7.4 10.7 3+ 

Total 100 100 المجموع 
Average Housing Density 
(Person/ Room) 

 (غرفة/ فرد) متوسط كثافة السكن 1.6 1.4

 
 7102لألسر في فلسطين حسب المحافظة،  كثافة السكن متوسط

Average Housing Density of Households in Palestine by 

Governorate, 2017 
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:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  2018كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  56 المساكن وظروف ا

افة السكن   7102المنطقة والمحافظة،  ،(عدد األفراد في الغرفة) التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كث
Percentage Distribution of Households in Palestine by  Housing Density           

(Number of Persons per Room ), Region and Governorate, 2017 
 

 المحافظة/ المنطقة 

     Housing Density    كثافة السكن 

 المجموع

Total 

متوسط كثافة 
 السكن

Average 
Housing 

Density 

Region / Governorate  0أقل من 
Less  

than 1 

1.99 - 
1.00 

2.99 - 2.00 +3 

 Palestine 1.4 100 7.4 21.3 50.8 20.5 فلسطين

 West Bank 1.3 100 4.9 17.9 53.1 24.1 الضفة الغربية

 Jenin 1.3 100 3.5 16.1 55.1 25.3 ةنين

لشمالية  واألغوارطوباس   1.3 100 5.1 15.9 55.0 24.0 ا
Tubas & Northern 
Valleys   

 Tulkarm 1.3 100 4.2 15.3 54.2 26.3 طولكرم

 Nablus 1.3 100 4.4 16.1 54.4 25.1 نابلس

 Qalqiliya 1.3 100 4.1 18.3 54.3 23.3 قلقيلية

 Salfit 1.2 100 2.8 13.3 55.6 28.3 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1.1 100 2.7 10.8 53.4 33.1 رام هللا والبيرة

ر Jericho 1.4 100 7.5 19.5 49.5 23.5 أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 Jerusalem 1.4 100 4.9 22.1 51.2 21.8 القدس

 Bethlehem 1.2 100 3.9 14.0 54.7 27.4 بيت لحم

 Hebron 1.5 100 7.9 23.4 50.8 17.9 الخليل

 Gaza Strip 1.6 100 11.7 27.1 47.0 14.2 قطاع غزة

 North Gaza 1.6 100 10.0 26.7 49.6 13.7 شمال غزة

 Gaza 1.6 100 12.6 27.1 45.9 14.4 غزة

 Dier Al- Balah 1.6 100 10.9 26.1 48.2 14.8 دير البلح

 Khan Yunis 1.6 100 10.2 26.5 48.2 15.1 خانيونس

 Rafah 1.7 100 14.9 29.7 43.3 12.1 رفح

 
 

  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  2018كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  56 المساكن وظروف ا

د الغرف في المسكن،التوزيع  7102-7102النسبي لألسر في فلسطين حسب عد  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in The 

Housing Unit, 2015-2017 
 

Number of Rooms in The 
Housing Unit 

Year السنة 
 عدد الغرف في المسكن

7102 7102 7102 

0 2.8 303 303 0 

7 13.2 0203 0201 7 

3 32.6 3202 3201 3 

3 30.2 7102 3100 3 

+2 20.0 0201 0207 2+ 

Not Stated 1.2 - - غير مبين 

Total 100 100 100 المجموع 

Average Number of Rooms 

in The Housing Unit 
 متوسط عدد الغرف في المسكن 4.3 4.3 3.6



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      2018كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  67 المساكن وظروف ا

د الغرف في  التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب 7102، ، المنطقة والمحافظةالمسكنعد  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in the Housing Unit, Region and Governorate, 2017 

 

Region / Governorate 

متوسط عدد الغرف في 
 المسكن

Average Number 

of Rooms in the 
Housing Unit 

 المجموع

Total 

 عدد الغرف في المسكن

 Number of Rooms in the Housing Unit المحافظة/ المنطقة 

 غير مبين

Not 
Stated 

2+ 3 3 7 0 

Palestine 3.6 011 1.2 20.0 30.2 32.6 13.2 2.8 فلسطين 
West Bank 3.7 011 1.9 21.6 29.7 33.4 11.5 1.9 الضفة الغربية 
Jenin 3.7 011 0.0 21.1 35.6 31.4 10.3 1.6 ةنين 
Tubas & Northern Valleys   3.7 011 0.0 23.9 35.3 26.8 10.7 3.3 لشمالية طوباس واأل  غوار ا
Tulkarm 3.7 011 0.0 24.1 32.1 30.1 11.5 2.2 طولكرم 
Nablus 3.7 011 0.0 23.5 32.7 29.9 11.9 2.0 نابلس 
Qalqiliya 3.6 011 0.0 19.1 33.8 34.6 11.0 1.5 قلقيلية 
Salfit 3.9 011 0.0 28.3 33.1 27.4 9.4 1.8 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 4.1 011 1.9 39.1 28.4 21.2 7.9 1.5 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 3.5 011 5.9 17.8 27.5 34.6 10.8 3.4 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 3.3 011 9.5 8.6 19.1 51.0 10.2 1.6 القدس 
Bethlehem 3.8 011 0.1 28.0 33.1 26.2 10.5 2.1 بيت لحم 
Hebron 3.5 011 0.0 17.7 30.1 34.3 15.6 2.3 الخليل 
Gaza Strip 3.4 011 0.0 17.2 31.1 31.4 16.1 4.2 قطاع غزة 
North Gaza 3.6 011 0.0 20.2 32.1 29.6 14.5 3.6 شمال غزة 
Gaza 3.5 011 0.0 16.9 30.7 33.3 15.0 4.1 غزة 
Dier Al- Balah 3.5 011 0.1 18.4 30.4 29.4 16.8 4.9 دير البلح 
Khan Younis 3.5 011 0.0 17.6 32.6 30.2 15.5 4.1 خانيونس 
Rafah 3.2 011 0.0 11.6 28.6 33.2 21.2 5.4 رفح 



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                      2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  67 المساكن وظروف ا

 7102، 7102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households In Palestine  by Type of Housing Unit and 

Region, 2016, 2017 
 

Type of Housing Unit and 

Region 

Year السنة 
 نوع المسكن والمنطقة

2017 2016 

Palestine   فلسطين 
Villa 1.1 1.6  فيال 
House 35.3 40.9 دار 
Apartment 61.5 56.0  شقة 
Other* .91 0.7  اخرى* 
Not Stated 1.2 1.3 غير مبين 
Total 100 100  المجموع 
West Bank   الضفة الغربية 
Villa 1.4 003  فيال 
House 43.0 3307 دار 
Apartment 53.0 2307  شقة 
Other* .71 0.7 اخرى* 
Not Stated 1.9 000 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 
Gaza Strip   قطاع غزة 
Villa .51 1.5  فيال 
House 21.5 36.6 دار 
Apartment 76.6 60.9  شقة 
Other* 1.4 0.6 اخرى* 
Not Stated .01 103 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 
*Other include (Independent Room, Tent  and 

Marginal\Caravan\Barracks(. 
 (.بركس/كرفان/غرفة مستقلة، خيمة، براكية)اخرى تشمل * 

 

  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                      2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

لسكن  67 المساكن وظروف ا

 7102التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن، 
Percentage Distribution of Households In Palestine by Type of Housing Unit, 2017  

 

 

*Other include (Independent Room, Tent and Marginal\ Carav an\  

Barracks  ( .     
 (.بركس/كرفان/براكيةغرفة مستقلة، خيمة، )اخرى تشمل * 

 
ر لديها بعض السلع المعمرة،   7102 نسبة األسر في فلسطين التي يتوف

Percentage of Households in Palestine Which Had Certain Durable                          

Goods, 2017 
 

Durable Goods 
 النسبة

 السلع المعمرة
Percentage 

Private Car 25.9 ة  سيارة خصوصي

Refrigerator 97.8 ة  ثالةة كهربائي
Solar Boiler  56.0 سخان شمسي 

Gas Cooker\ Electricity 99.0 كهرباء/ طباخ غاز  

Washing Machine  95.4 غسالة مالبس 

Dish Washe 4.5 ةالية 
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لسكن  67 المساكن وظروف ا

   2017، والمحافظة التوزيع النسبي لألسر حسب حيازة المسكن والمنطقة
Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit, Region and  

Governorate, 2017 
 

 المحافظة/ المنطقة 
 Tenure of Housing Unit     حيازة المسكن

 Region / Governorate ملك 
Owned 

 مسترةر 
Rented  

 *أخرى
Other* 

 غير مبين
Not 

Stated 

 المجموع
Total 

 Palestine 011 1.2 5.8 8.4 84.6 فلسطين

 West Bank 011 1.9 3.3 9.4 85.4 الضفة الغربية

 Jenin 011 0.0 3.8 5.0 91.2 ةنين

غوار طوباس واأل
 الشمالية 

88.7 6.1 5.2 0.0 011 Tubas & Northern Valleys   

 Tulkarm 011 0.0 3.5 10.3 86.2 طولكرم

 Nablus 011 0.0 3.2 10.4 86.4 نابلس

 Qalqiliya 011 0.0 4.0 7.3 88.7 قلقيلية

 Salfit 011 0.0 4.6 5.8 89.6 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 011 1.9 2.2 13.6 82.3 رام هللا والبيرة

ر Jericho 011 5.9 3.3 8.1 82.7 أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 Jerusalem 011 9.5 1.2 16.5 72.8 القدس

 Bethlehem 011 0.1 2.7 6.9 90.3 بيت لحم

 Hebron 011 0.0 5.1 5.6 89.3 الخليل

 Gaza Strip 011 0.0 10.3 6.5 83.2 قطاع غزة

 North Gaza 011 0.0 14.5 6.3 79.2 شمال غزة

 Gaza 011 0.0 12.4 8.5 79.1 غزة

 Dier Al- Balah 011 0.1 7.0 5.9 87.0 دير البلح

 Khan Younis 011 0.0 7.4 4.2 88.4 خانيونس

 Rafah 011 0.0 6.6 6.0 87.4 رفح

  .Other includes For  Work and Without Payment, Other *   . ، أخرىودون مقابل مقابل عملأخرى تشمل من * 
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:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 57 العمل واالجور

 العمل واألجور
 

 :المشاركة في القوى العاملة
% 5061، بواقــ  %4.64( ســنا فـر  ر 01)فـي فلســطين لافـرا   8102بلغـ  نسـ ا المرــاركا فـي اللــول العاملـا للعــا  

 .لإلناث% 8165للذكور و
 

ال طالا في فلسطين وبلغ مع ل 
بواق   8102في العا  % 8162
% 1068للذكور و% 8161

  .لإلناث
 

 :الحالة العملية ومكان العمل
من العاملين في % 65..

فلسطين مستخ مون  رجر في 
من % 2.68، و8102العا  

العاملين في إسرائيل 
 .مستخ مون  رجر والمستعمرا 

 
 

 :(سنة 01-01) عمالة االطفال
من األطفال في فلسطين % .86

للذكور % 161عاملون، بواق  
لإلناث خال العا  % 168و

8102. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 57 العمل واالجور

 2018-6152، العاملة سمات القوى  في فلسطين حسب الجنس وأهم (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals )15 Years and Above( in Palestine by Sex and 

Labour Force Status, 2016- 2018 
 

 سمات القوى العاملةالجنس و 
السنة   Year 

Sex and Labour Force Status 
2016 2017 2018 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labour Force 46.4 45.7 45.7 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 53.6 54.3 54.3 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 69.2 71.6 72.9 عمالة 

 Unemployment 30.8 28.4 27.1 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

ا  In Labour Force 71.5 71.6 71.3  اخل اللول العامل

ا  Outside Labour Force 28.5 28.4 28.7 خارج اللول العامل

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 75.0 76.8 77.7 عمالا 

 Unemployment 25.0 23.2 22.3  طالا  

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

ا  In Labour Force 20.7 19.2 19.3  اخل اللول العامل

ا  Outside Labour Force 79.3 80.8 80.7 خارج اللول العامل

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 48.8 51.8 55.0 عمالا 

 Unemployment 51.2 48.2 45.0  طالا  

 Total 100 100 100 المجموع
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 2018 والمنطقة، القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Region, 2018 
. 

 سمات القوى العاملةالجنس و 

 Region المنطقة

Sex and Labour Force Status فلسطين 
Palestine 

ا  الضفا الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labour Force 46.9 46.1 46.4 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 53.1 53.9 53.6 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 46.4 80.9 67.7 عمالة تامة

 Time Related Underemployment 1.6 1.5 1.5 ناقصة متصلة بالوقتعمالة 

 Unemployment 52.0 17.6 30.8 بطالة

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labour Force 67.8 73.7 71.5  اخل اللول العاملا

 Outside Labour Force 32.2 26.3 28.5 خارج اللول العاملا

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 54.6 83.7 73.3 عمالا تاما

 Time Related Underemployment 1.9 1.6 1.7 ناقصا متصلا  الوق عمالا 

 Unemployment 43.5 14.7 25.0  طالا

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labour Force 25.7 17.6 20.7  اخل اللول العاملا

 Outside Labour Force 74.3 82.4 79.3 خارج اللول العاملا

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 24.6 68.7 47.8 عمالا تاما

 Time Related Underemployment 0.9 1.1 1.0 ناقصا متصلا  الوق عمالا 

 Unemployment 74.5 30.2 51.2  طالا

 Total 100 100 100 المجموع
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 2018 ،والمنطقة والمحافظة القوى العاملة أهم سمات حسب في فلسطين (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour 

Force Status, Region and Governorate, 2018 
 

/ المنطقة 
فظة  المحا

 Labour Force Status  القوى العاملةسمات  

Region / 
Gov ernorate 

 اخل اللول 
 العاملا

خارج اللول 
ا المجموع العاملا  عمالا تام

ناقصا عمالا 
 المجموع  طالا متصلا  الوق 

In Labour 
Force 

Outside 

Labour 
Force 

Total 
Full 

Employment 
Time Related 

Underemploy-
ment 

Unemploy
-ment Total 

 Palestine 100 30.8 1.5 67.7 100 53.6 46.4 فلسطين

لضفة الغربيةا   46.1 53.9 100 80.9 1.5 17.6 100 West Bank 

 Jenin 100 20.9 0.4 78.7 100 49.8 50.2 جنين 

غوار طو اس واأل
 100 19.4 1.8 78.8 100 48.1 51.9 الرماليا 

Tubas & Northern 
Valleys   

 Tulkarm 100 18.1 0.5 81.4 100 54.7 45.3 ل ر  طو 

 Nablus 100 16.0 1.8 82.2 100 50.6 49.4 بلس نا

 Qalqiliya 100 7.4 3.7 88.9 100 50.7 49.3 قلليليا

 Salfit 100 18.9 0.1 81.0 100 54.3 45.7 سلفي 

 100 15.4 0.1 84.5 100 58.9 41.1   هللا والبيرةرا
Ramallah & Al-
Bireh 

ر  100 19.8 0.1 80.1 100 53.9 46.1 أريحا واألغوا
Jericho & AL 
Aghwar 

 Jerusalem 100 11.3 1.1 87.6 100 67.9 32.1 ل سال

 Bethlehem 100 20.8 6.6 72.6 100 50.5 49.5   لح  بي

 Hebron 100 19.9 0.8 79.3 100 50.9 49.1 الخليل

قطاع غزة   46.9 53.1 100 46.4 1.6 52.0 100 Gaza Strip 

رمال غزة   47.4 52.6 100 49.0 1.9 49.1 100 North Gaza 

غزة   44.5 55.5 100 51.5 0.6 47.9 100 Gaza 

لبلح ير   ا  47.1 52.9 100 42.2 0.8 57.0 100 Dier Al- Balah 

خانيونس   49.9 50.1 100 40.6 1.4 58.0 100 Khan Younis 

رفح   48.3 51.7 100 43.0 5.4 51.6 100 Rafah 
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 2018العمر، وفئات  القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 51) لتوزيع النسبي لألفرادا
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Age Groups, 2018 
 

سمات القوى الجنس و 
 العاملة

 المجموع Age Groups لعمرا فئات
Total 

Sex and Labour Force 

Status 24-15 52-43 42-33 54-45 +55 

 Both Sexes       كال الجنسين

 In Labour Force 46.4 22.6 52.5 59.7 63.6 33.2 داخل القوى العاملة

 53.6 77.4 47.5 40.3 36.4 66.8 خارج القوى العاملة
Outside Labour 

Force 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 67.7 88.3 82.5 79.5 61.9 51.6 عمالة تامة

ناقصة متصلة عمالة 
 1.5 0.6 0.8 1.1 2.1 1.7 بالوقت

Time related 

underemployment 

 Unemployment 30.8 11.1 16.7 19.4 36.0 46.7 بطالة 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Males       ذكور

ا  In Labour Force 71.5 39.6 84.2 92.0 91.0 53.1  اخل اللول العامل

ا  Outside Labour Force 28.5 60.4 15.8 8.0 9.0 46.9 خارج اللول العامل

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

ا  Full Employment 73.3 87.5 82.9 83.6 71.2 57.7 عمالا تام

ناقصا متصلا عمالا 
 1.7 0.7 1.0 1.3 2.3 1.9  الوق 

Time related 
underemployment 

 Unemployment 25.0 11.8 16.1 15.1 26.5 40.4  طالا 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Females       إناث

ا  In Labour Force 20.7 6.4 19.2 26.9 35.3 12.4  اخل اللول العامل

ا  Outside Labour Force 79.3 93.6 80.8 73.1 64.7 87.6 خارج اللول العامل

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

ا  Full Employment 47.8 93.0 80.7 65.2 37.0 24.1 عمالا تام

ناقصا متصلا عمالا 
  الوق 

0.7 1.7 0.6 - 0.2 1.0 
Time related 
underemployment 

 Unemployment 51.2 6.8 19.3 34.2 61.3 75.2  طالا 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2018العمر، وفئات القوى العاملة  في فلسطين حسب أهم سمات (سنة فأكثر 51)نسبة االفراد 
Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 

and Age Groups, 2018 
 

 
 
 

 

 2018العمل،  ومكان حسب الحالة العملية فلسطينمن  (سنة فأكثر 51) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Employment Status, and Place  of Work, 2018 
 

 الحالة العملية
 Place of Work مكان العمل

 المجموع
Total 

Employment Status ا  الضفا الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

 والمستعمرا  إسرائيل
Israel & 

Settlements 
 صاحب عمل

1.9 4.3 2.4 1.7 
Employer 

ه  يعمل لحسا 
54.3 92.1 2.9 7..1 

Self Employed 
 مستخ    رجر

19.6 6..7 .1.4 71.1 
Wage Employee 

 عضو أسرة ب ون اجر
2.. 4.7 7.4 3.4 

Unpaid Family Member 
 Total 711 711 711 711 المجموع
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  2018-2016من فلسطين حسب مكان العمل والجنس،  (سنة فأكثر 51) العاملين التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Place of Work and Sex, 2016-2018 
 

  مكان العملو الجنس 
 Year السنة

Sex and Place of Work  
5791 5796 579. 

 Both Sexes    كال الجنسين

 West Bank 60.1 57.6 57.7 الضفة الغربية

 Gaza Strip 26.6 29.4 30.5 قطاع غزة

والمستعمراتإسرائيل   11.8 13.0 13.3 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

ا  West Bank 57.4 55.0 55.1 الضفا الغربي

 Gaza Strip 26.9 30.0 31.0 قطاع غزة

والمستعمرا إسرائيل   13.9 15.0 15.7 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

ا  West Bank 74.5 72.5 71.7 الضفا الغربي

 Gaza Strip 24.7 26.1 27.8 قطاع غزة

والمستعمرا إسرائيل   0.5 1.4 0.8 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع
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 6152مكان العمل، و والجنس  حسب النشاط االقتصادي فلسطينمن  (سنة فأكثر 51) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Economic Activity, Sex and Place of Work, 2018 
 

 النشاط االقتصاديو الجنس 

 مكان العمل

Place of Work 

 المجموع
Total 

Sex and Economic Activ ity 
الضفا 
ا  الغربي

إسرائيل  قطاع غزة
 والمستعمرا 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Israel & 
Settlements 

 Both Sexes     كال الجنسين

 6.3 6.8 5.7 6.5 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك
Agriculture, Hunting & 
Fishing 

 13.0 13.9 6.0 16.0 والمحاجر والصناعة التحويليةالتعدين 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 17.7 64.3 3.5 13.7 البناء والتشييد

 21.7 9.6 21.8 24.3 التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & 

Restaurants 

 6.2 2.2 8.6 6.0 النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 

Communication 

 Services & Other Branches 35.1 3.2 54.4 33.5 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Males     ذكور

لحراجا وصي  األسماك  Agriculture, Hunting & Fishing 6.2 6.7 6.1 6.2 الزراعا والصي  وا

االتع ين  لتحويلي  13.8 13.8 6.5 17.2 والمحاجر والصناعا ا
Mining, Quarrying & 

Manufacturing 

 Construction 20.9 64.9 4.1 16.8 البناء والتريي 

فنا ق  23.6 9.6 24.8 27.0 التجارة والمطاع  وال
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 6.9 2.2 9.8 6.8 النلل والتخزين واالتصاال 
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 28.6 2.8 48.7 26.0 الخ ما  والفروع األخرل

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Females     إناث

لحراجا وصي  األسماك  Agriculture, Hunting & Fishing 6.8 26.4 3.4 7.8 الزراعا والصي  وا

االتع ين  لتحويلي  9.0 14.8 2.9 11.0 والمحاجر والصناعا ا
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 0.3 0.8 0.0 0.4 البناء والتريي 

فنا ق  11.0 15.3 4.2 13.2 التجارة والمطاع  وال
Commerce, Hotels & 

Restaurants 

 2.2 6.9 1.5 2.4 النلل والتخزين واالتصاال 
Transportation, Storage & 

Communication 

 Services & Other Branches 70.7 35.8 88.0 65.2 الخ ما  والفروع األخرل

 Total 100 100 100 100 المجموع
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م  العمل األسبوعية معدل ساعات في  (سنة فأكثر 51)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملوأيا
 2018، حسب الجنس والنشاط االقتصادي فلسطين

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees (15 Years and Above) in Palestine by Sex and Economic Activity, 2018 
 

 النشاط االقتصاديو الجنس 

معدل 
الساعات 
 األسبوعية

أيام  معدل
العمل  
 الشهرية

معدل األجرة 
 اليومية

األجر الوسيط 
 اليومي

Sex and Economic Activ ity 
 

Average  

Weekly 
Hours 

Average 
Monthly 

Days 

Average 
Daily  

Wage 

Median of 

Daily Wage 

 كال الجنسين
    

Both Sexes 

 Agriculture, Hunting & Fishing 67.7 5.5. 3..9 42.9 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 977.7 971.1 55.6 32.5 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر

 Construction 577.7 579.5 6..9 41.6 البناء والتشييد

م  Commerce, Hotels & Restaurants 67.7 1.1. 53.7 31.7 والفنادق التجارة والمطاع

 11.9 11.6 ..59 ..39 واالتصاالت النقل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 977.7 2..97 54.3 ...4 األخرى  الخدمات والفروع

 Total 711.1 7.4.1 7... 37.7 المجموع

 ذكور
    

Males 

 Agriculture, Hunting & Fishing 67.7 ..5. 4..9 ..43 األسماكوالحراجا وصي   الزراعا والصي 

ا التع ين والمحاجر لتحويلي  Mining, Quarrying & Manufacturing 977.7 992.5 55.6 32.3 والصناعا ا

 Construction 577.7 579.3 6..9 41.6 البناء والتريي 

 Commerce, Hotels & Restaurants 61.1 2... 53.7 31.3 والفنا ق التجارة والمطاع 

 17.7 7..1 59.1 39.1 واالتصاال  النلل والتخزين
Transportation, Storage & 

Communication 

 Services & Other Branches 974.1 994.5 54.1 39.3 األخرل الخ ما  والفروع

 Total 711.1 7...7 1... ...3 المجموع

 إناث
    

Females 

 Agriculture, Hunting & Fishing 17.7 11.1 59.2 35.4 والحراجا وصي  األسماك والصي الزراعا 

ا التع ين والمحاجر لتحويلي  Mining, Quarrying & Manufacturing 27.7 23.6 55.2 35.1 والصناعا ا

 Construction - - - - البناء والتريي 

 Commerce, Hotels & Restaurants 27.7 19.1 53.4 33.3 والفنا ق التجارة والمطاع 

 3.1. 992.1 54.3 ..37 واالتصاال  النلل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 16.2 2..1 55.1 44.5 األخرل الخ ما  والفروع

 Total 4..1 ...1 4.1. 7..4 المجموع

this category. are no enough observ .المراه ا  لهذه الفئا تعني ع   وجو  ع   كاف من (-) ations in there )-( 
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م  العمل األسبوعية معدل ساعات في  (سنة فأكثر 51)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملوأيا
 2016-2018، فلسطين حسب مكان العمل

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees (15 Years and Above) in Palestine by Place of Work, 2016-2018 
 

 مكان العمل
 Year السنة

Place of Work 
5791 5796 579. 

 Average Weekly Work Hours    معدل ساعات العمل األسبوعية

 West Bank 34.1 33.5 33.5 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 46.4 46.1 4..4 قطاع غزة

 Israel and Settlements 37.6 39.1 37.5 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 37.7 ..37 ..37 المجموع

 Average Monthly Work Days    معدل أيام العمل الشهرية

 West Bank ..55 55.1 ..55 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 55.1 55.1 55.6 قطاع غزة

 Israel and Settlements 91.6 91.1 91.1 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 7... .... .... المجموع

 Average Daily Wage    معدل األجرة اليومية

 West Bank 971.3 ..979 2..1 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 14.9 21.3 ..19 قطاع غزة

 Israel and Settlements 534.9 551.1 4..59 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 7.4.1 ..774 711.1 المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسيط اليومي

 West Bank 977.7 11.5 2... الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 31.5 37.7 32.9 قطاع غزة

 Israel and Settlements 527.7 577.7 577.7 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 711.1 ..17 11.1 المجموع
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   في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة (سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة 
 6152والعمر، 

Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force (15 Years and 

Above) in Palestine by Sex, Reason and Age, 2018 
 

 السبب و الجنس 
 المجموع Age Groups فئات العمر

Sex and Reason  
92-53 52-43 42-33 32-23 22-13 12+ Total 

 Both Sexes        كال الجنسين
 Old/ Ill 16.1 73.7 46.2 18.9 8.2 5.4 2.7 المرض/ كبر السن

  Housekeeping 45.4 15.8 44.9 73.4 82.5 78.6 19.6 أعمال المنزل
 Study/ Training 31.1 0.0 0.1 0.4 1.0 5.1 73.2 بالتدري/ الدراسة
 Other 7.4 10.5 8.8 7.3 8.3 10.9 4.5 أخرى 

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Males        ذكور

 Old/ Ill 39.1 95.1 92.4 84.5 67.0 34.0 6.1 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أعمال المنزل

 Study/ Training 48.6 0.0 0.0 0.0 1.4 16.9 86.2 بالت ري/ ال راسا
 Other 12.3 4.9 7.6 15.5 31.6 49.1 7.7 أخرل

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Females        إناث

 Old/ Ill 7.5 57.8 23.2 5.3 1.8 1.3 0.7 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 62.2 27.5 67.2 88.5 91.6 89.8 30.6 أعمال المنزل

 Study/ Training 24.7 0.0 0.1 0.5 1.0 3.4 65.9 بالت ري/ ال راسا
 Other 5.6 14.7 9.5 5.7 5.6 5.5 2.8 أخرل

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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لتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، ( 51-51)التوزيع النسبي لالطفال   6152سنة العاملين من فلسطين حسب الجنس واال
Percentage Distribution of Employed Children (10-17 Years) From Palestine by Sex, 

Educational Attendance and Region, 2018 
 

الجنس وااللتحاق بالتعليم 
 النظامي

 Region المنطقة
Sex and Educational 

Attendance ا  الضفا الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 فلسطين
Palestine 

 Both Sexes    كال الجنسين
 Currently Attending ..51 1..5 51.4 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  64.5 69.9 64.6 حاليا غير ملتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Males    ذكور

 Currently Attending 53.1 56.1 53.5 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  62.9 65.3 ..62 حاليا غير ملتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Females       إناث

 Currently Attending ...6 - ..61 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  59.5 - 54.5 حاليا غير ملتحق

 Total 711 - 711 المجموع
this category. are no enough observ .المراه ا  لهذه الفئا تعني ع   وجو  ع   كاف من (-) ations in there )-( 
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 6152العمر والجنس والمنطقة،  فئات حسب فلسطينفي  من إجمالي األطفال( سنة 51 -51)العاملين نسبة األطفال 
Percentage of working Children (10-17 Years) from Total of Children in Palestine by 

Age Groups, Sex and Region, .17.  
 

 العمرفئات و  الجنس
 

 Region المنطقة
Sex and Age 

Groups ا  الضفا الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 فلسطين
Palestine 

 Both Sexes    كال الجنسين

71-73 9.5 7.2 1.1 73-71 

7.-71 ..1 4.9 7.7 71-7. 

 Total 1.. 7.4 3.1 المجموع

 Males    ذكور

97-93 5.7 7.1 7.. 93-97 

92-96 96.7 1.7 7..1 96-92 

 Total ... 7.. 1.3 المجموع

 Females    إناث

97-93 7.4 - 1.. 93-97 

92-96 7.4 - 1.4 96-92 

 Total ..1 - 1.4 المجموع

this category. are no enough observ .المراه ا  لهذه الفئا تعني ع   وجو  ع   كاف من (-) ations in there )-( 
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 معايير المعيشة
 

 
 :الفقر

في الضفة % 2.98بواقع )، %1891وفقا ألنماط االستهالك الشهري  1027بلغت نسبة الفقر بين األفراد خالل العام 
المدقع وفقا  من األفراد الفلسطينيين يعانون من الفقر% 16.8كما تبين أن حوالي (9   في قطاع غزة% 53.0الغربية و

عند المقارنة مع العام   9(9في قطاع غزة% 99..في الضفة الغربية و% 899بواقع )ألنماط االستهالك الشهري لألسرة، 
عـام % 1899، حيـ  ارتفعـت مـن %2.91نسبة الفقر وفقا ألنماط االستهالك الشهري ارتفعت بنسبة نجد أن  1022
 9  1027عام % 1891لتصل إلى  1022

 

 7102نسبة الفقر بين األفراد في فلسطين وفقًا ألنماط االستهالك الشهري حسب المنطقة، 
Poverty Percentages Among Individuals in Palestine According to Monthly 

Consumption Patterns by Region,      7102  
 

 
 

 7102فلسطين وفقًا ألنماط االستهالك الشهري حسب المنطقة، نسبة الفقر بين األفراد في 
Poverty Percentages Among Individuals in Palestine According to Monthly 

Consumption Patterns by Region, 7102  
 

 المنطقة

Pov نسبة الفقر erty Percentage 

Region الفقر 

Poverty 

 فجوة الفقر

Poverty 
Gap 

 الفقرشدة 

Poverty 
Severity 

 الفقر المدقع

Deep 
Poverty 

 Palestine 0.91 190 .29 7.97 فلسطين

ة  West Bank 832 931 832 9.31 الضفة الغربي

 Gaza Strip 32.. 538 9831 8.39 قطاع غزة
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 (:باألسعار الجارية)متوسط إنفاق الفرد الشهري 
دينـارا  أردنيـا  فـي الضـفة  77160دينـارا  أردنيـا    0.961بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري فـي فلسـطين  7102خالل العام 

 60..دينارا  أردنيا    1062دينارا  أردنيا  في قطاع غزة، وبلغ متوسط اإلنفاق على مجموعات الطعام  9067الغربية مقابل 
دينـارا   9660دينـارا  أردنيـا  فـي قطـاع غـزة، ومتوسـط اإلنفـاق علـى غيـر الطعـام  .676ودينارا  أردنيا  في الضفة الغربية، 

 9  دينارا  أردنيا  في قطاع غزة 160.دينارا  أردنيا  في الضفة الغربية، و 07.60أردنيا   
 

 (:باألسعار الجارية) متوسط استهالك الفرد الشهري 
الشهري من السلع والخدمات التي تستخدم ألغـرا  المعيشـة فـي  بلغ متوسط قيمة استهالك الفرد 7102خالل العام 

وقد بلغ 9  دينارا  أردنيا  في قطاع غزة 9161دينارا  أردنيا  في الضفة الغربية مقابل  77067دينارا  أردنيا     02062فلسطين
دينارا  أردنيا في  6661الغربية مقابل دينارا  أردنيا  في الضفة  .16.دينارا  أردنيا    1762متوسط استهالك الفرد من الطعام 

دينارا  أردنيا  في الضفة الغربية  01169دينارا  أردنيا    009قطاع غزة، ومن غير الطعام فقد بلغ متوسط استهالك الفرد 
 9دينارا  أردنيا  في قطاع غزة 069.مقابل 

 
كمتوسط   7102، حسب حجم األسرة في فلسطين ياألردنبالدينار  (باألسعار الجارية) الفرد الشهري  إنفاق واستهال

Average Monthly Expenditure and Consumption Per Capita(Current Prices) in 
Jordanian Dinar in Palestine by Household Size, 7102 

 

Household Size 
 اإلنفاق الشهري

Monthly Expenditure 
الشهري  اإلستهالك 

Monthly Consumption حجم األسرة 

One Individual ..238 .1939 فرد واحد 

2-3 Individuals 81231 .9235 8-. أفراد 

4-6 Individuals 92231 91932 4-5 أفراد 

7-9 Individuals 9.238 9.138 1-1 أفراد 

More than 10 
Individuals 

 أفراد 99أكثر من  1835 1239

Average 169.5 171.7 متوسطال  
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كمتوسط   2017السلع والخدمات والمنطقة،  حسب مجموعات الشهري بالدينار األردني في فلسطين الفرد إنفاق واستهال
Average Monthly Expenditure and Consumption Per Capita in Jordanian Dinar in 

Palestine by Commodities and Services Groups and Region, 2017 
 

 والخدمات مجموعات السلع
 Region  المنطقة

Commodities and Services 
Groups 

ة فلسطين  قطاع غزة الضفة الغربي

Palestine West Bank Gaza Strip 

مال   Food cash expenditure 32.6 64.1 51.7 نفاق النقدي على مجموعات الطعا

ز ها والخب  Bread and cereals 4.6 10.0 7.9 الحبوب ومنتجات

 Meat and poultry 6.7 16.3 12.5 اللحوم والدواجن

ر  Fish and sea products 1.1 1.1 1.1 األسماك ومنتجات البح

 Dairy products and eggs 2.5 5.8 4.5 األلبان ومنتجات األلبان والبي 

 Oils and fats 1.7 1.5 1.6 الزيوت والدهون

 Fruits and nuts 2.6 5.4 4.3 الفواكه والمكسرات

لدرنيات  Vegetables, legumes and tubers 5.6 9.0 7.7 الخضراوات والبقوليات وا

ة لسكري  Sugar and confectionery 1.7 2.9 2.5 السكر والمنتجات ا

ة  Non-alcoholic beverages 1.2 3.6 2.7 المشروبات غير الكحولي

 Other foods 2.4 2.8 2.6 الملح والتوابل وأطعمة أخرى

منزل  2.4 5.5 4.3 وجبات جاهزة من خارج ال
Take away food and meals in 
restaurant 

نتاج الذاتي من الطعام  Own produced food in kind 0.5 1.3 1.0 ال

 Total food consumption 33.0 65.4 52.7 االستهالك الكلي من الطعام

 Non-food cash expenditure 45.1 124.1 93.1 نفاق النقدي على غير الطعامال 

ة  Clothing and footwear 4.9 11.4 8.8 المالبس واألحذي

مسكن  Housing 8.9 18.6 14.8 اإلنفاق على ال

منزلية  Furniture and utensils 2.6 7.6 5.6 األثا  واألواني ال

 Household operations 1.4 2.8 2.2 لوازم وأعمال منزلية

ة  Medical care 3.7 7.5 6.0 الرعاية الطبي

  Transport 7.1 35.0 24.1 وسائل النقل 

 Communications 3.8 9.6 7.3 االتصاالت

 Education 3.9 8.8 6.9 التعليم
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 2017السلع والخدمات والمنطقة،  حسب مجموعات الشهري بالدينار األردني في فلسطين الفرد إنفاق واستهالكمتوسط (: تابع)
(Cont.): Average Monthly Expenditure and Consumption Per Capita in Jordanian 

Dinar in Palestine by Commodities and Services Groups and Region, 2017  
 

 مجموعات السلع والخدمات
 Region  المنطقة

Commodities and Services 

Groups ة فلسطين  قطاع غزة الضفة الغربي

Palestine West Bank Gaza Strip 

ة  Recreation 1.3 3.5 2.6 النشاطات الترفيهية والثقافي

ة لشخصي  Personal care 2.7 4.2 3.6 العناية ا

لسجا  Tobacco and cigarettes 3.6 12.7 9.1 رئالتبغ و ا

 Alcoholic beverages 0.0 0.0 0.0 المشروبات الكحولية

 Other non-food expenditure 1.1 2.4 1.9 سلع وخدمات أخرى من غير الطعام

ة ماعي  Social protection 0.1 0.1 0.1 الحماية االجت

نتاج الذاتي من غير الطعاما  *Own produced non- food in kind 16.8 31.8 25.9 *ل

 Other than food 0.0 0.1 0.0 خرى من غير الطعامأ

 Imputed rent value of the dwelling 16.8 31.7 25.9 اإليجار المقدر للمسكن الملك

م  Total Non-Food Consumption 61.9 155.9 119.0 االستهالك الكلي من غير الطعا

 **Total Consumption .9.. 221.2 171.7 **االستهالك الكلي

 Own produced food in kind- 0.5 1.3 1.0 االنتاج الذاتي من الطعام-

 Own produced non- food in kind- 16.8 31.8 25.9 غير الطعام االنتاج الذاتي من-

 Cash Transfer + 6.6 17.0 12.9 التحويالت النقدية المدفوعة+

 Taxes+ 0.1 2.0 1.3 الضرائب+ 

كية اخرى+   Non- Consumption Expenditure + 6.9 12.9 10.5 نفقات غير استهال

 ***Total Cash Expenditure= 91.1 220.1 169.5 ***نفاق النقدي الكليل ا= 

الطعامأ: إلنتاج الذاتي من غير الطعاما * اإليجار المقدر  +خرى من غير 
 للمسكن الملك

  * Own produced non- food in kind: Other than 

food+ Imputed rent value of the dwelling. 

االستهالك الكلي من +االستهالك الكلي من الطعام: االستهالك الكلي**    
9غير الطعام   

  ** Total consumption: Total Food Consumption+ 

Total Non-Food Consumption. 

ي: )االنفاق النقدي الكلي***  -اإلنتاج الذاتي من الطعام-االستهالك الكل
نفقات +الضرائب+التحويالت النقدية المدفوعة+اإلنتاج الذاتي من غير الطعام

 (9استهالكية اخرىغير 

*** Total Cash Expenditure: ( Total Consumption-
own produced food in kind- own produced  non-food 

in kind+ Cash Transfer + Taxes+ non-Consumption 
Expenditure). 

غير : مالحظة يمكن أن يالحظ بع  االختالفات الطفيفة بين مفردات المت
 9عن التقريبومجموعه نجمت 

 

Note: Negligible differences may be noted between 

summations of indicators due to the rounding of 
numbers.  
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 7102، والمنطقةالسلع والخدمات حسب مجموعات الستهالك االسرة الشهري  *لتوزيع النسبيا
Percentage Distribution* of Monthly Household Consumption by Commodities and 

Services Groups and Region, 7102  
 

 مجموعات السلع والخدمات

 Region المنطقة
Commodities and Services 

Groups فلسطين 
Palestine 

ة الضفة  الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Total food consumption 432. 8138 30.7 الكلي من الطعاماالستهالك 

 Clothing and Footwears 839 839 5.1 واألحذية المالبس

  Housing 134 234 .19 نفاق على المسكناإل

 438 435 .9. التجهيزات المنزلية
Furniture and Utensils and 
Household Operations 

 Medical Care 31. 34. 193 الرعاية الطبية

 9938 8939 0191 وسائل النقل واإلتصاالت
Transport and 

Communication 

 Education and Recreation 838 835 393 ةيالثقافوالنشاطات الترفيهية و التعليم 

 Tobacco and Cigarettes 32. 831 391 التبغ والسجائر

 9131 .943 0390 اإليجار المقدر للمسكن الملك
Imputed rent value of the 

dwelling 

 **Others 439 .3. 191 **أخرى 

 Total 011 011 011 المجموع

 

لتوزيع النسبي لالستهالك ناجم * قد يالحظ بع  االختالفات في حساب ا
ريب  9عن التق

* Negligible differences may be noted in Percentage 
Distribution calculation due to the rounding of 

numbers. 
 

كحولية، العناية الشخصية: أخرى تشمل**  مشروبات ال وسلع ونفقات ، وال
الطعام، والحماية االجتماعية، أخرى من غير الطعام  9وأخرى من غير 

**Others include: Personal care, alcoholic 
beverages, other non-food expenditure, social 

protection and other than food.  
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 التعليم
  

 : المدارس
المدارس حسب المنطقة بواقع تتوزع و . مدرسة 30,3,فلسطين  في 9102/9102 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 

 .مدرسة في قطاع غزة 3,3مدرسة في الضفة الغربية و 03,00
 

 :الطلبةعدد 
 1,044,033، منهم وطالبة طالبا   1,282,054في فلسطين  9102/9102بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 

 .في المرحلة الثانوية وطالبة طالبا   238,021و في المرحلة االساسية وطالبة طالبا  
 

للعام الدراسي  في فلسطينفي المرحلة االساسية في المدارس التابعة للحكومة  الطلبة لكل شعبة عدد معدل
طالبا  لكل شعبة في  0002طالبا  في مدارس وكالة الغوث، و 2000بينما بلغ ، طالبا  لكل شعبة 000, بلغ 0002/0002

طالبا   0203التابعة للحكومة في حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية في المدارس . المدارس الخاصة
 .طالبا  لكل شعبة 0202طالبا  في مدارس وكالة الغوث، وفي المدارس الخاصة  02,,لكل شعبة، بينما بلغ 

  
  :المعلمون في المدارس

من الذكور 21,367 ومعلمة، منهم  معلما   954,92 بلغ 9102/9102عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي بلغ 
 .من اإلناث 36,091و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 
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 5102/5102-5102/5102، والمرحلة في فلسطين حسب العام الدراسيالمدارس  عدد
Number of Schools in Palestine by Scholastic Year and Stage, 2015/2016- 9102/9102  

 

 
 

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة أصبحت المدارس األساسي
رس  ما المدا لتاسع األساسي فما دون أ تشمل المدارس التي تدّرس الصف ا
ى  ر مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال عتب ر فأعلى فت ف العاش التي تدّرس الص
ر  لجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبا لتعليم ا قانون ا

رحلة الثانوي  .ةالصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 

below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 

the new education law issued by the Ministry o f 
Education and Higher Education that consider the 

tenth grade in secondary stage. 

ها : مالحظة لتي تشرف علي ض االطفال ا مدارس وريا البيانات ال تشمل ال
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 

committee. 
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 5102/5102- 5102/5102، والمرحلة ، العام الدراسيالمدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                           

Stage, 9102/9102 - 9102/9102  
 

 المنطقة والعام الدراسي
ل  رياض أطفا

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Scholastic 
Year مجموعال 

Total 

ة  أساسي
Basic 

ة  ثانوي
Secondary 

 Palestine      فلسطين

9102/9102 1,665 2,914 1,954 221 9102/9102 

9102/9102 1,808 2,963 1,994 969 9102/9102 

9102/9102 1,954 2,998 0,795 1,203 9102/9102 

9102/9102 2,017 3,037 0,820 1,217 9102/9102 

 West Bank        الضفة الغربية

2015/2016 1,147 2,194 1,385 809 2016/2015 

2016/2017 1,195 2,249 1,427 822 2017/2016 

2017/2018 1,263 2,269 1,275 999 2018/2017 

2018/2019 1,332 2,300 1,296 1,004 2019/2018 

 Gaza Strip        قطاع غزة

2015/2016 518 720 569 151 2016/2015 

2016/2017 613 714 567 147 2017/2016 

2017/2018 691 292 520 209 2018/2017 

2018/2019 685 272 529 211 2019/2018 

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس  تشمل المدا

عتبر  العاشر فأعلى فت ى التي تدّرس الصف  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال
ر  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد قانون التعليم الجديد ا

رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 

below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 

the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 

tenth grade in secondary stage. 

ا: مالحظة ي تشرف عليها البيانات ال تشمل المدارس ورياض  الطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 

committee. 
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 5102/5102 ،الجهة المشرفة والمرحلة، المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Supervising Authority and       

Stage, 9102/9102  

ل المنطقة والجهة المشرفة  رياض أطفا
Kindergartens 

 Stage المرحلة
Region and Supervising 

Authority مجموعال 
Total 

ة  أساسي
Basic 

ة  ثانوي
Secondary 

 Palestine 1,217 1,820 3,037 2,017 فلسطين

Gov 1,068 1,166 2,234 972 ةيحكوم ernmental 

 UNRWA 2 368 370 - الغوث وكالة

 Private 022 922 433 1,783 خاصة

 West Bank 1,004 1,296 2,300 1,332 الضفة الغربية

 Governmental 876 949 1,825 221 ةيحكوم

غوث وكالة UNRWA 2 99 22 - ال  

ة  Private 126 251 722 1,111 خاص

 Gaza Strip 907 292 272 222 قطاع غزة

 Governmental 192 217 212 11 ةيحكوم

غوث وكالة UNRWA - 279 922 - ال  

ة  Private 21 11 22 672 خاص

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف التاسع  األساسي فما دون أما المدارس تشمل المدا

ى  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال العاشر فأعلى فتعتبر  التي تدّرس الصف 
ر  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد قانون التعليم الجديد ا

رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 

below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 

the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 

tenth grade in secondary stage. 

ي تشرف عليها : مالحظة البيانات ال تشمل المدارس ورياض االطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 

supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 5102/5102-5102/5102، والمرحلة ، العام الدراسياألطفال حسب المنطقة ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 9102/9102 - 9102/9102  
 

ل المنطقة والعام الدراسي  رياض أطفا
Kindergartens 

 Stage Region and المرحلة

Scholastic 
Year 

 مجموع
Total 

 أساسية 
Basic 

ة  ثانوي
Secondary 

 Palestine     فلسطين

9102/9102 141,396 1,192,808 1,053,513 139,295 9102/9102 

9102/9102 146,833 1,229,756 1,084,953 144,803 9102/9102 

9102/9102 150,850 1,253,238 1,022,083 231,155 9102/9102 

9102/9102 148,253 1,282,054 1,044,033 238,021 9102/9102 

 West Bank     الضفة الغربية

2015/2016 78,721 693,165 610,088 83,077 2016/2015 

2016/2017 79,908 703,963 618,602 85,361 2017/2016 

2017/2018 81,316 711,906 576,028 135,878 2018/2017 

2018/2019 82,066 720,943 583,631 137,312 2019/2018 

 Gaza Strip     قطاع غزة

2015/2016 62,675 499,643 443,425 56,218 2016/2015 

2016/2017 66,925 525,793 466,351 59,442 2017/2016 

2017/2018 69,534 541,332 446,055 95,277 2018/2017 

2018/2019 66,187 561,111 460,402 100,709 2019/2018 

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس  تشمل المدا
ى  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال عتبر  العاشر فأعلى فت التي تدّرس الصف 

ر قانون التعليم الجديد  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد ا
رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 

schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 

above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 

Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

ي تشرف عليها : مالحظة البيانات ال تشمل المدارس ورياض االطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 

supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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                              والعام الدراسي         حسب الجهة المشرفة في فلسطين الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد
 5102/5102-5102/5102 والمرحلة

Number of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 

Authority, Scholastic Year and Stage, 9102/9102 - 9102/9102  
 

 الجهة المشرفة والعام الدراسي
ل  رياض أطفا

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Superv ising Authority and 

Scholastic Year مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

ة  ثانوي
Secondary 

Gov     ةيحكوم ernmental 

2015/2016 1,350 781,169 649,389 131,780 2016/2015 

2016/2017 28186 800,484 664,114 136,370 2017/2016 

2017/2018 3,285 814,439 596,627 217,812 2018/2017 

2018/2019 5,092 836,084 611,874 224,210 2019/2018 

 UNRWA      الغوث وكالة

2015/2016 . 296,835 296,835 . 2016/2015 

2016/2017 . 310,429 310,429 . 2017/2016 

2017/2018 . 319,260 319,121 119 2018/2017 

2018/2019 . 324,862 324,727 115 2019/2018 

 Private      خاصة

2015/2016 140,046 114,804 107,289 7,515 2016/2015 

2016/2017 1998697 118,843 110,410 8,433 2017/2016 

2017/2018 147,565 119,539 106,335 13,204 2018/2017 

2018/2019 143,161 121,108 107,432 13,676 2019/2018 

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس  تشمل المدا

ى التي تدّرس الصف  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال عتبر  العاشر فأعلى فت
ر  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد قانون التعليم الجديد ا

رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 

schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 

above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 

Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

ي تشرف عليها البيانات ال : مالحظة تشمل المدارس ورياض االطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 

committee. 
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 5102/5102 ،والمرحلةوالجنس حسب المنطقة  فلسطينفي األطفال  ورياضلطلبة في المدارس ل نسبيالتوزيع ال
Percentage Distribution of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by 

Region, Sex and Stage, 9102/9102  
 

 المنطقة والجنس
ل  رياض أطفا

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Sex مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

ة  ثانوي
Secondary 

 Palestine     فلسطين

 Both Sexes 100 100 100 100 كال الجنسين

 Males 44.9 50.7 49.6 51.3 روذك

 Females 55.1 49.3 50.4 48.7 إناث

 West Bank     الضفة الغربية

 Both Sexes 100 100 100 100 كال الجنسين

 Males 43.4 50.5 49.1 51.1 رو ذك

 Females 56.6 49.5 50.9 48.9 إناث

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Both Sexes 100 100 100 100 كال الجنسين

 Males 46.8 50.9 50.1 51.6 رو ذك

 Females 53.2 49.1 49.9 48.4 إناث

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف  التاسع األساسي فما دون أما المدارس تشمل المدا

ى  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال عتبر  العاشر فأعلى فت التي تدّرس الصف 
ر  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد قانون التعليم الجديد ا

رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 

below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 

the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 

tenth grade in secondary stage. 

ي تشرف عليها : مالحظة البيانات ال تشمل المدارس ورياض االطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 

committee. 
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 5102/5102-5102/5102، المشرفة والجهة ، العام الدراسيحسب المنطقة في فلسطين معدل عدد الطلبة لكل معلم
Pupils Per Teacher in Palestine by Region, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 9102/9102 - 9102/9102  
 

 المنطقة والعام

 الدراسي  
ل  رياض أطفا

Kindergartens 
 المعدل العام

Grand Av erage 

 حكومة

Gov ernment 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة
Private 

Region and 

Scholastic 
Year 

 Palestine      فلسطين

9102/9102 9730 21.6 20.6 29.2 16.2 9102/9102 

9102/9102 9932 22.2 20.9 30.9 16.9 9102/9102 

9102/9102 9037 22.1 20.9 30.8 16.4 9102/9102 

9102/9102 9032 22.3 20.9 32.5 16.3 9102/9102 

 West Bank      الضفة الغربية

2015/2016 21.2 19.8 20.1 24.6 16.6 2016/2015 

2016/2017 21.9 19.7 20.0 25.5 16.7 2017/2016 

2017/2018 19.1 19.7 19.9 25.4 16.7 2018/2017 

2018/2019 20.1 19.4 19.8 26.7 16.1 2019/2018 

 Gaza Strip      قطاع غزة

2015/2016 26.1 24.8 21.9 30.4 14.4 2016/2015 

2016/2017 21.9 26.7 23.3 32.2 18.6 2017/2016 

2017/2018 29.1 26.4 23.3 32.0 15.1 2018/2017 

2018/2019 21.9 27.5 23.9 33.7 17.6 2019/2018 
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 5102/5102-5102/5102، المشرفة والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة في فلسطين عدل عدد الطلبة لكل شعبةم
Pupils Per Class in Palestine by Stage, Scholastic Year and Supervising Authority, 

9102/9102 - 9102/9102  

م  المرحلة والعا

 الدراسي

 المعدل العام
Grand Av erage 

Superv                  المشرفةالجهة  ising Authority 
Stage and Scholastic 

Year ة  حكوم

Government 

غوث وكالة ال  

UNRWA 

ة  خاص

Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2015/2016 9732 19.6 . 29.0 2016/2015 

2016/2017 23.2 19.2 . 21.1 2017/2016 

2017/2018 22.7 18.4 . 22.8 2018/2017 

2018/2019 22.4 18.9 . 22.5 2019/2018 

 Basic     األساسية

2015/2016 7132 30.0 37.6 22.8 2016/2015 

2016/2017 30.9 30.0 38.3 22.6 2017/2016 

2017/2018 31.1 29.8 38.8 23.0 2018/2017 

2018/2019 31.5 30.1 40.2 22.6 2019/2018 

 Secondary     الثانوية

2015/2016 9232 26.4 . 18.0 2016/2015 

2016/2017 26.3 27.0 . 18.7 2017/2016 

2017/2018 28.0 28.7 34.8 19.9 2018/2017 

2018/2019 28.0 28.7 33.8 19.6 2019/2018 

ة  9105/9102في العام الدراسي  :مالحظة مدارس األساسي أصبحت ال
رس التي تدّرس الصف  التاسع األساسي فما دون أما المدارس تشمل المدا

ى  مدارس ثانوية وذلك باالستناد ال عتبر  العاشر فأعلى فت التي تدّرس الصف 
ر  ي باعتبا ر عن وزارة التربية والتعليم العال لصاد قانون التعليم الجديد ا

رحلة الثانوية  .الصف العاشر ضمن الم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 

schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 

above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 

Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

ي تشرف عليها : مالحظة البيانات ال تشمل المدارس ورياض االطفال الت
ة لي  وزارة المعارف والبلدية االسرائي

 Note: Data does not include schools and kindergartens 

supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2017/5102، والجنس حسب المنطقة في فلسطين نسب الرسوب والتسرب
Drop-Out and Repetition Rates in Palestin by Region and Sex, 9102/9102  

 

 المنطقة 
 Drop-Out Rates نسب التسرب Repetition Rates نسب الرسوب

Region  كال الجنسين 
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

  إناث

 Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

 إناث

 Females 

 Palestine 0.6 1.0 0.8 0.7 0.9 0.8 فلسطين

ة  West Bank 0.7 1.3 1.0 0.9 1.0 0.9 الضفة الغربي

 Gaza Strip 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.7 قطاع غزة

لتي تشرف : مالحظة مدارس ورياض االطفال ا البيانات ال تشمل ال
 .المعارف والبلدية االسرائيلية عليها وزارة

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

 
  ، العام الدراسيحسب الجهة المشرفة في فلسطين ن في المدارس ورياض األطفاليالمعلمعدد 

 5102/5102-5102/5102  ،والجنس
Number of Teachers in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 

Authority, Scholastic Year and Sex, 9102/9102 - 9102/9102  
 

الجهة المشرفة 
 والعام 

 الدراسي

مدارسال Kindergartens األطفالرياض    Schools Superv ising 

Authority and 
Scholastic Year  

الجنسينكال   

Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

Gov       ةيحكوم ernmental 

2015/2016 71 - 71 37,904 16,224 21,680 2016/2015 

2016/2017 009 - 112 38,262 16,173 22,089 2017/2016 

2017/2018   181 -   181    39,026 16,333 22,693 2018/2017 

2018/2019 921 - 270    40,004 16,521 23,483 2019/2018 

 UNRWA       الغوث وكالة

2015/2016 . . . 10,152 3,514 6,638 2016/2015 

2016/2017 . . . 10,042 3,552 6,490 2017/2016 

2017/2018 . . . 10,363 3,475 6,888 2018/2017 

2018/2019 . . . 10,004 3,320 6,684 2019/2018 

 Private       خاصة

2015/2016 6,042 - 6,042 7,104 1,574 5,530 2016/2015 

2016/2017 22292 - 68926 7,102 1,598 5,919 2017/2016 

2017/2018 6,911 - 6,911 7,279 1,529 5,750 2018/2017 

2018/2019 6,582 - 6,582 7,450 1,526 5,924 2019/2018 

لتي تشرف عليها وزارة : مالحظة مدارس ورياض االطفال ا البيانات ال تشمل ال
لية  .المعارف والبلدية االسرائي

Note: Data does not include schools and 
kindergartens supervised by Israeli Municipality and 

culture committee. 
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                                     العام الدراسي         حسب في فلسطين المجتمع الفلسطينيةعدد الطلبة في الجامعات وكليات 
 5102/5102-5102/5102، الجنسو 

Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in Palestine                                 

by Scholastic Year and Sex, 9102/9102 - 9102/9102  
 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث

 Females 

ر و ذك  

 Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 المؤسسة والعام الدراسي

Universities*    الجامعات*  

2016/2015 124,936 79,809 204,745 2015/2016 

2017/2016 127,370 79,992 207,362 2016/2017 

2018/2017 128,417 82,877 211,294 2017/2018 

2019/2018 127,944 79,363 207,307 2018/2019 

Community Colleges    كليات المجتمع 

2016/2015 5,907 5,376 11,283 2015/2016 

2017/2016 5,662 5,391 11,053 2016/2017 

2018/2017 5,870 5,610 11,480 2017/2018 

2019/2018 5,669 5,150 10,819 2018/2019 

* Universities data includes students of intermediate 

diploma, bachelor and graduate studies in traditional 
universities, open education and university colleges.  

ـــات *  ـ ـــالجابيانـ ـ ـ ـــمل طلات تمعـ ـ ـ ـــة شـ ـ ـــدبلوم اابـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـــاط لمتوسـ ـ ـ يوس ر و لوالبكـ
ـــا  تدراســـالوا ـيم المفتــــو  والكلفــــي الجالعليـ ــ ـــات التقليديـــة والتعلـ ـــاامعـ ت يـ
 . ةامعيلجا
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ة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين   5102-5102 الجنس والمنطقة،، العمرفئات  حسب في فلسطين (سنة فأكثر 15)معدالت معرف
Literacy Rates of Palestinian Population (12 Years and Above) in Palestine by Age Groups, Sex and Region, 2015-9102 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  المنطقة والسنة
Age Groups 

and Sex 
ة Palestine فلسطين  Gaza Strip قطاع غزة West Bank الضفة الغربي

9102 9102 9102* 2015 2016 2017* 2015 2016 2017* 

 Both Sexes          كال الجنسين

  Total 97.0 97.2 97.0 96.4 96.8 96.5 96.7 96.9 96.7 المجموع

19-15 99.4 99.5 99.4 99.6 99.6 99.5 99.1 99.3 99.4 15-19 

24-20 99.3 99.3 99.4 99.4 99.5 99.5 99.1 98.9 99.3 20-24 

34-25 99.1 99.1 99.2 99.2 99.0 99.2 99.0 99.2 99.0 25-34 

44-35 98.8 98.7 98.5 98.8 98.7 98.7 98.9 98.6 98.4 35-44 

+45 88.4 89.6 89.0 87.9 89.3 88.5 89.5 90.3 89.8 45+ 

 Males             ذكور

  Total 98.3 98.6 98.5 98.3 98.6 98.5 98.3 98.6 98.5 المجموع

19-15 99.4 99.5 99.4 99.6 99.7 99.4 98.9 99.3 99.3 15-19 

24-20 99.5 99.4 99.3 99.6 99.6 99.3 99.3 99.1 99.2 20-24 

34-25 99.0 99.0 99.1 99.0 98.9 99.2 98.9 99.0 98.9 25-34 

44-35 99.0 98.9 98.8 98.9 99.0 98.9 99.2 98.9 98.6 35-44 

+45 96.0 96.7 95.7 96.0 96.7 95.7 96.1 96.6 95.7 45+ 

 Females          إناث

  Total 95.7 95.8 95.6 94.5 94.9 94.4 95.0 95.2 94.9 المجموع

19-15 99.4 99.4 99.5 99.5 99.5 99.6 99.3 99.3 99.4 15-19 

24-20 99.1 99.2 99.5 99.2 99.5 99.6 98.9 98.8 99.4 20-24 

34-25 99.2 99.2 99.2 99.3 99.1 99.3 99.1 99.4 99.1 25-34 

44-35 98.6 98.4 98.3 98.7 98.5 98.4 98.6 98.2 98.2 35-44 

+45 80.9 82.8 82.2 79.9 82.1 81.3 82.9 84.1 84.0 45+ 

السكان الذين تم عدهم فعال في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت *  شمل تقديرات عدد السكان ت، وال 2017تشمل 
ى ضوء  لم يتم عدهم عل ةالذين  لدراسة البعدي  نتائج ا

* Includes actually counted population in the population, housing and establishments 
Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based on the post 

enumeration survey results. 
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 2017 الجنس،، المنطقة و حسب الحالة التعليمية( سنة فاكثر 02)ن يلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Palestinian Population (12 Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2017  
 

الحالة 
 التعليمية

 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Educational 

Attainment 

ة  الضفة الغربي

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Illi 4.3 1.7 3.0 5.5 1.7 3.6 5.0 1.7 3.3 أمي terate     

 3.4 5.2 4.3 5.8 5.3 5.5 4.8 5.3 5.1 ملم
Can Read 

and Write     

ي      Elementary 8.4 12.1 10.3 10.9 14.2 12.6 9.9 13.4 11.7 ابتدائ

اديإعد  33.4 35.7 31.2 34.1 37.0 31.1 32.3 33.7 30.9 Preparatory     

ويثان  23.4 22.0 24.8 22.3 21.8 22.9 25.0 22.3 27.8 Secondary     

دبلوم 
ط  متوس

5.8 5.7 5.9 5.2 4.9 5.4 6.8 6.8 6.7 
Associate 

Diploma     

س لوريو بكا
 18.5 18.2 18.3 18.4 15.1 16.7 18.4 16.2 17.3 فأعلى

Bachelor and 

Above    

جموعالم  011 011 011 011 011 011 011 011 011 Total 

مساكن * لسكان وال العام ل عداد  لذين تم عدهم فعال في الت لسكان ا تشمل ا
لذين لم يتم عدهم على ضوء ت، وال 2017والمنشآت  كان ا شمل تقديرات عدد الس

لدراسة البعدية   .نتائج ا

 

* Includes actually counted population in the 

population, housing and establishments Census, 2017 
but not includes uncounted population estimates based 

on the post enumeration survey results. 
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 5102في فلسطين حسب الحالة التعليمية والمنطقة والمحافظة، ( سنة فأكثر 02) نالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيي
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Educational Attainment, Region and               

Governorate, 2017 
   

فظة/المنطقة  المحا
 Educational Attainment عليميةالحالة الت

Region/ Governorate أمي 
Illiterate     

 ملم
Can Read and 

Write 
ي  ابتدائ

Elementary 
 إعدادي 

Preparatory  
 ثانوي

Secondary 
 دبلوم متوسط 

Associate Diploma   

 بكالوريوس فأعلى 
Bachelor and 

Above  
 المجموع
Total 

 Palestine 011 17.3 5.8 23.4 33.4 11.7 5.1 3.3 فلسطين

 West Bank 011 16.7 5.2 22.3 34.1 12.6 5.5 3.6 الضفة الغربية

 Jenin 011 16.4 4.0 23.2 33.9 13.5 5.3 3.7 جنين

لشمالية واألغوارطوباس     Tubas & Northern Valleys 011 18.7 4.3 22.1 31.4 12.3 6.5 4.7  ا

 Tulkarm 011 18.4 6.7 23.2 32.4 11.5 4.5 3.3 طولكرم

 Nablus 011 18.5 5.8 20.8 33.4 12.8 5.7 3.0 نابلس

 Qalqiliya 011 16.0 4.0 23.0 33.6 13.6 5.9 3.9 قلقيلية

 Salfit 011 20.8 4.3 23.5 32.0 10.4 5.2 3.8 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 011 23.4 6.0 20.9 30.3 10.8 5.2 3.4 رام هللا والبيرة  

ر  Jericho & Al Aghwar 011 18.4 3.6 18.5 32.2 15.4 6.8 5.1 أريحا واألغوا

 Jerusalem 011 21.4 4.8 22.4 35.8 10.2 3.3 2.1 القدس

 Bethlehem 011 18.2 4.9 23.4 32.3 11.8 5.8 3.6 بيت لحم

 Hebron 011 13.9 5.0 21.1 34.9 13.9 6.8 4.4 الخليل

اد العام للسكان والمساكن والمنشآت البيانات : مالحظة شمل تقديرات ت، وال 2017تشمل السكان الذين تم عدهم فعال في التعد
عدية لذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة الب لسكان ا  .عدد ا

Note: Data includes actually counted population in the population, housing and 
establishments Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based 

on the post enumeration survey results. 
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 5102في فلسطين حسب الحالة التعليمية والمنطقة والمحافظة، ( سنة فأكثر 02) نالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيي(: تابع)
(Count): Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Educational Attainment, Region and               

Governorate, 2017 
   

فظة/المنطقة  المحا
 Educational Attainment الحالة التعليمية

Region/ Governorate أمي 
Illiterate     

 ملم
Can Read and Write 

ي  ابتدائ
Elementary 

 إعدادي 
Preparatory  

 ثانوي
Secondary 

 دبلوم متوسط 
Associate Diploma   

 بكالوريوس فأعلى 
Bachelor and Above  

 المجموع
Total 

 Gaza Strip 011 18.3 6.8 25.0 32.3 10.3 4.3 3.0 قطاع غزة

 North Gaza 011 17.6 5.7 24.2 32.8 11.4 5.1 3.2 ل غزةشما

 Gaza 011 17.8 6.4 25.2 32.6 11.3 4.4 2.3 غزة

 Dier Al Balah 011 21.0 9.1 24.9 29.9 8.3 3.7 3.1 دير البلح

 Khan Yunis 011 17.9 6.8 24.2 33.9 9.6 4.3 3.3 يونسخان

 Rafah 011 18.7 6.4 27.1 31.5 9.0 3.3 4.0 رفح

منشآت : حظةمال مساكن وال لسكان وال عام ل عداد ال لذين تم عدهم فعال في الت لسكان ا شمل تقديرات عدد ت، وال 2017تشمل ا
لدراسة البعدية لذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج ا  .السكان ا

Note: Includes actually counted population in the population, housing and 
establishments Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based 

on the post enumeration survey results. 
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 الثقافة
 

مركـزاً فـي  92مركـزاً فـي الةـفة الير،يـة، و 792، منهـا 9102مركزاً ثقافياً عامالً فـي الاـا   725يوجد في فلسطين 
 7متحفـاً فـي الةـفة الير،يـة و 92منهـا  9102الاـا   فـي متحفـاً عـامالً  33في حين يوجد فـي فلسـطين . قطاع غزة

 .متاحف في قطاع غزة
وعلــــت مســـــتو  
المحافظة كانت 
أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
المحافظـات مـن 
حيــــــــــــ  عــــــــــــدد 
المراكــز الثقافيــة 
هــــــي محافظـــــــة 
بيــت لحــ  حيــ  
 29بلـــد عـــددها 

مركــــــــــزاً تليهـــــــــــا 
محافظة الخليل 
والتــي بلــد عــدد 
المراكــز الثقافيــة 

مركــــزاً  28فيهــــا 
خـــــــــال  الاـــــــــا  

9102. 
 

أمــــــــــا  النســــــــــ ة 
للمحافظــــــــــــــــــات 
األقـل مـن حيـ  

المـــــــــراكز عــــــدد 
الثقافـــــــــــــية فقـــــــــد 

ـحافظـــــــة م كانت
خــــانيونه فيهـــــا        

مراكـــز ثقافيـــة        5
و محافظـة رفــ  

مراكــــــز  2فيهــــــا 
وذلــــــــ  خــــــــال  

 .9102الاا  

 

 8102، المحافظةالثقافية العاملة في فلسطين حسب  المراكزعدد 
Number of Cultural Centers in Operation in Palestine by 

Governorate, 8102 
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:PCBS  لسنوي لســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                     9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا  الف

 الثقافة                                                                            111

 8102، والمحافظة المنطقة، عدد المؤسسات الثقافية العاملة في فلسطين حسب النوع
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region and Governorate, 8102 

 

 المحافظة/المنطقة
 Cultural Institutions  المؤسسات الثقافية

Region/ Governorate دور السينما المسارح المتاحف المراكز الثقافية المجموع 
Total Cultural Centers Museums Theaters Cinema 

 Palestine 2 16 33 597 648 فلسطين

 West Bank 2 13 28 528 571 الضفة الغربية

 Jenin - 3 1 64 68 جنين

ة واألغوارطو اه  لشمالي  - - - 15 15 ا
Tubas & Northern 

Valleys  

 Tulkarm - - 2 49 51 طولكر 

 Nablus 1 5 2 79 87 نابله

 Qalqiliya - - 1 39 40 قلقيلية

 Salfit - - - 12 12 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1 3 5 34 43 را  هللا والبيرة  

ر Jericho - - 2 15 17 أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 Jerusalem - 2 4 51 57 القده

 Bethlehem - - 8 86 94 بيت لح 

 Hebron - - 3 84 87 الخليل

 Gaza Strip - 3 5 69 77 قطاع غزة

 North Gaza - - 1 14 15 شما  غزة

 Gaza - 2 1 24 27 غزة

 Dier Al Balah - - 2 16 18 دير البل 

 Khan Yunis - 1 1 7 9 خانيونه

 Rafah - - - 8 8 رف 
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 8102 ،والمنطقة الثقافية حسب نوع المؤسسة المتاحف والمسارحو  الثقافية للمراكز *عدد الزوار
Number of Visitors* to Cultural Centers, Museums and Theatres  

 by Cultural Institution and Region, 2018 
 

Cultural Institution 
Region المنطقة 

 قطاع غزة المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
ة  الةفة الير،ي

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 74,057 387,973 462,030 المراكز الثقافية 
Museums 31,972 304,651 336,623 المتاحف 

Theaters 17,140 67,657 84,797 المسارح 

*: There are 21 Cultural Centers and Two Museums 
and one thrater did not Respond. 

  البياناتمركز ثقافي ومتحفين ومسرح واحد رفةوا اإلدالء  12هنا  *: 

 
 

 2018 ،حسب الشهر في فلسطينن للمسرحيات المعروضة يلمشاهدعدد ا
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2018 

 

 
 

  

7,310 

6,966 

6,590 
7,210 

8,870 

4,746 

7,993 

5,713 

7,284 

8,172 

7,305 

6,638 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                       9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 الثقافة                                                  111

 8102، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينعدد المساجد العاملة في 
Number of Mosques In Operation in Palestine by Region and Governorate, 2018 

 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المساجد العاملة

Region/ Governorate 
Number of Mosques In 

Operation 

 Palestine 3,287 فلسطين

 West Bank 2,173 الضفة الغربية

 Jenin 244 جنين

ة واألغوارطو اه  لشمالي   Tubas & Northern Valleys 55 ا

 Tulkarm 171 طولكر 

 Nablus 273 نابله

 Qalqiliya 101 قلقيلية

 Salfit 81 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 218 را  هللا والبيرة  

ر Jericho 49 أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 Jerusalem 116 القده

 Bethlehem 167 بيت لح 

 Hebron 698 الخليل

 Gaza Strip 1,114 قطاع غزة

 North Gaza 177 شما  غزة

 Gaza 273 غزة

 Dier Al Balah 190 دير البل 

 Khan Yunis 309 خانيونه

 Rafah 165 رف 
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 8102، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينفي  األندية الرياضية والمراكز الشبابية واألندية النسويةعدد 
Number of Sport Clubs, Youth Centers and Women Clubs in Palestine by Region and 

Governorate, 2017 
 

فظة/المنطقة  المحا
ة المجموع رياةي ة أندية  ة مراكز ش ابي  أندية نسوي

Region/ Governorate 
Total Sport Clubs 

Youth 
Centers 

Women 
Clubs 

 Palestine 17 296 483 796 فلسطين

 West Bank 15 211 406 632 الضفة الغربية

 Jenin 4 14 39 57 جنين

ة واألغوارطو اه  لشمالي   Tubas & Northern Valleys - 3 6 9 ا

 Tulkarm 1 10 24 35 طولكر 

 Nablus 2 22 53 77 نابله

 Qalqiliya 1 13 16 30 قلقيلية

 Salfit 1 9 16 26 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1 60 79 140 را  هللا والبيرة  

ر Jericho 1 4 16 21 أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 Jerusalem - 36 62 98 القده

 Bethlehem 1 26 47 74 بيت لح 

 Hebron 3 14 48 65 الخليل

 Gaza Strip 2 85 77 164 قطاع غزة

 North Gaza - 9 12 21 شما  غزة

 Gaza 2 27 26 55 غزة

 Dier Al Balah - 8 19 27 دير البل 

 Khan Yunis - 24 10 34 خانيونه

 Rafah - 17 10 27 رف 
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 مجتمع المعلومات
 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدواتتوفر 
في الضفة الغربية، % 1.11بواقع )، %1111بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب مكتبي في فلسطين 

، %8.18في فلسطين  ، وبلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها أجهزة البتوب8112في العام ( في قطاع غزة% .41و
، في حين بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها أجهزة (في قطاع غزة% 1211في الضفة الغربية، و% .811بواقع )

 (1في قطاع غزة% 1118في الضفة الغربية، و% 1.11بواقع )، %1111تابلت في فلسطين 
 

في % 1111في الضفة الغربية، و% 1811، بواقع في المنزل اإلنترنت خدمةمن األسر في فلسطين لديها % 4.11
 1 8112قطاع غزة في العام 

 
في % 3211، بواقع القط فضائي من إجمالي األسر التي لديها تلفزيون من األسر في فلسطين لديها % 3211أن  كما

 1  8112في العام  في قطاع غزة% 3211 الضفة الغربية، مقابل
 

في الضفة الغربية، مقابل % .341ع ــواقــــــل، بـــــواحد على األق تف نقالهامن األسر في فلسطين يتوفر لديها % 3411
 81121في قطاع غزة في العام % 3414

 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0110 
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لضفة الغربية عام  اإلسرائيليالبيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل * عيد احتالله ل ليه عنوة ب  13411إ

Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967.* 

 
 

 
 

 

  

ر لديها خدمة اإلنترنت في البيت حسب المحافظة،  8102نسبة األسر في فلسطين التي يتوف  
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 113 مجتمع المعلومات
 

تصاالت في المنزل،  ر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واال  8102نسبة األسر في فلسطين التي يتوف
Percentage of Households in Palestine by Availability of (ICT) Tools at Home, 8102  

 

 
 

 
ر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات  تصاالتنسبة األسر في فلسطين التي يتوف  8102حسب المنطقة،  في المنزل واال

Percentage of Households in Palestine That Have ICT Tools at Home by Region, 2018  

 

أدوات تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت 

        Region                                                 المنطقة                    

ICT Tools  فلسطين 
Palestine 

ة  الضفة الغربي
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Desktop Computer 6.4 14.1 11.3 مكتبي حاسوب

 Laptop 18.5 27.4 24.2 البتوب

 Tablet 13.2 14.0 13.7 تابلت

 Smart Phone 73.0 87.7 82.3 هاتف ذكي

رنت في   Internet at Home 50.7 72.3 64.5 المنزلانت

 TV Set 55.4 25.8 36.5 عادي تلفزيون

 LED/LCD 62.3 78.9 33.3 TV /LCD, LEDتلفزيون 

  *Satellite Dish 98.0 98.5 98.3  *القط فضائي

 Telephone Line 19.9 38.5 31.7 خط هاتف ثابت

  Mobile Phone 96.6 96.4 96.5 هاتف نقال

لديها القط فضائي  * التي  التي لديها نسبة االسر  ي االسر  من اجمال
 1تلفزيون

  * Percentage of households who have stalite dish from   

whom own Tv set.  
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 181 مجتمع المعلومات
 

ر جهاز حاسوب في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102المحافظة ونوع التجمع، و  لديها (تابلتمكتبي ،البتوب، ) حسب توف
Percentage Distribution of Households in Palestine by Availability of Computer 

(Desktop, Laptop ,Tablet), Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 

(تابلتمكتبي، البتوب، ) توفر حاسوب   

Availability of Computer (Desktop, 
Laptop, Tablet) 

Region / Governorate /Type 
of Locality 

 يتوفر
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine 100 63.1 36.9 فلسطين

 West Bank 100 59.2 40.8 الضفة الغربية

 Jenin 100 56.2 43.8 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  41.2 58.8 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 54.2 45.8 طولكرم

 Nablus 100 54.8 45.2 نابلس

 Qalqiliya 100 68.8 31.2 قلقيلية

  Salfit 100 64.2 35.8 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 51.1 48.9 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 100 65.6 34.4 أريحا واألغوا

 Jerusalem 100 60.4 39.6 القدس

 Bethlehem 100 64.1 35.9 بيت لحم

 Hebron 100 63.7 36.3 الخليل

 Gaza Strip 100 70.1 29.9 قطاع غزة

 North Gaza 100 70.5 29.5 شمال غزة

 Gaza 100 71.9 28.1 غزة

 Dier Al Balah 100 66.7 33.3 دير البلح

 Khan Yunis 100 70.7 29.3 خانيونس

 Rafah 100 67.6 32.4 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 63.2 36.8 حضر

 Rural 100 61.6 38.4 ريف

 Camp 100 65.3 34.7 مخيم

 
 
 
 

  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 181 مجتمع المعلومات
 

ر  في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102المحافظة ونوع التجمع، و  لديها هاتف ذكيحسب توف
Percentage Distribution of Households  in Palestine by Availability of Smart Phone, 

Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 
هاتف ذكيتوفر    

Availability of Smart Phone  Region / Governorate 

/Type of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine 100 17.7 82.3 فلسطين

 West Bank 100 12.3 87.7 الضفة الغربية

 Jenin 100 14.6 85.4 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  91.5 8.5 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 9.4 90.6 طولكرم

 Nablus 100 9.7 90.3 نابلس

 Qalqiliya 100 15.4 84.6 قلقيلية

  Salfit 100 25.7 74.3 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 12.0 88.0 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 100 16.2 83.8 أريحا واألغوا

 Jerusalem 100 11.7 88.3 القدس

 Bethlehem 100 15.1 84.9 بيت لحم

 Hebron 100 11.3 88.7 الخليل

 Gaza Strip 100 27.0 73.0 قطاع غزة

 North Gaza 100 29.1 70.9 شمال غزة

 Gaza 100 23.1 76.9 غزة

 Dier Al Balah 100 28.7 71.3 دير البلح

 Khan Yunis 100 29.4 70.6 خانيونس

 Rafah 100 28.3 71.7 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 18.0 82.0 حضر

 Rural 100 14.2 85.8 ريف

 Camp 100 20.9 79.1 مخيم

 
 

 
 

  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 188 مجتمع المعلومات
 

ر  في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102المحافظة ونوع التجمع، ، لديها خدمة انترنت في المنزلحسب توف
Percentage Distribution of Households  in Palestine by Availability of Internet at 

Home, Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 
خدمة انترنت في البيتتوفر    

Availability of Internet at Home  Region / Governorate /Type 

of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 فلسطين
64.5 35.5 100 Palestine 

 West Bank 100 27.7 72.3 الضفة الغربية

 Jenin 100 28.0 72.0 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  69.1 30.9 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 24.0 76.0 طولكرم

 Nablus 100 22.3 77.7 نابلس

 Qalqiliya 100 31.1 68.9 قلقيلية

  Salfit 100 26.8 73.2 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 23.8 76.2 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 100 31.0 69.0 أريحا واألغوا

 Jerusalem 100 17.7 82.3 القدس

 Bethlehem 100 34.6 65.4 بيت لحم

 Hebron 100 37.1 62.9 الخليل

 Gaza Strip 100 49.3 50.7 قطاع غزة

 North Gaza 100 46.4 53.6 شمال غزة

 Gaza 100 40.1 59.9 غزة

 Dier Al Balah 100 51.2 48.8 دير البلح

 Khan Yunis 100 62.0 38.0 خانيونس

 Rafah 100 56.1 43.9 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 36.3 63.7 حضر

 Rural 100 29.9 70.1 ريف

 Camp 100 38.7 61.3 مخيم
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 181 مجتمع المعلومات
 

ر جهاز  في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102ونوع التجمع،  ةلديها والمحافظ تلفزيون حسب توف
Percentage Distribution of Households  in Palestine by Availability of Television, 

Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 
تلفزيون توفر    

Availability of Telev ision  Region / Governorate /Type 

of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine 100 7.0 93.0 فلسطين

 West Bank 100 2.3 97.7 الضفة الغربية

 Jenin 100 3.1 96.9 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  95.7 4.3 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 3.3 96.7 طولكرم

 Nablus 100 1.5 98.5 نابلس

 Qalqiliya 100 4.9 95.1 قلقيلية

  Salfit 100 0.7 99.3 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 0.9 99.1 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 100 1.1 98.9 أريحا واألغوا

 Jerusalem 100 1.7 98.3 القدس

 Bethlehem 100 3.4 96.6 بيت لحم

 Hebron 100 2.6 97.4 الخليل

غزةقطاع   84.7 15.3 100 Gaza Strip 

 North Gaza 100 13.8 86.2 شمال غزة

 Gaza 100 16.3 83.7 غزة

 Dier Al Balah 100 16.1 83.9 دير البلح

 Khan Yunis 100 15.8 84.2 خانيونس

 Rafah 100 12.8 87.2 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 7.5 92.5 حضر

 Rural 100 3.9 96.1 ريف

 Camp 100 8.1 91.9 مخيم

 
 
 

 
  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 .18 مجتمع المعلومات
 

ر  في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102المحافظة ونوع التجمع، ، لديها هاتف نقالحسب توف
Percentage Distribution of Households  in Palestine by Availability of Mobile Phone, 

Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 
هاتف نقالتوفر    

Availability of Mobile Phone  Region / Governorate /Type 

of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine 100 3.5 96.5 فلسطين

 West Bank 100 3.6 96.4 الضفة الغربية

 Jenin 100 2.8 97.2 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  98.8 1.2 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 2.7 97.3 طولكرم

 Nablus 100 3.0 97.0 نابلس

 Qalqiliya 100 4.2 95.8 قلقيلية

  Salfit 100 1.9 98.1 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 5.6 94.4 رام هللا والبيرة

رأريحا  واألغوا  94.9 5.1 100 Jericho & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 3.5 96.5 القدس

 Bethlehem 100 4.8 95.2 بيت لحم

 Hebron 100 3.5 96.5 الخليل

 Gaza Strip 100 3.4 96.6 قطاع غزة

 North Gaza 100 5.1 94.9 شمال غزة

 Gaza 100 2.3 97.7 غزة

 Dier Al Balah 100 3.6 96.4 دير البلح

 Khan Yunis 100 4.4 95.6 خانيونس

 Rafah 100 2.0 98.0 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 3.3 96.7 حضر

 Rural 100 4.7 95.3 ريف

 Camp 100 3.4 96.6 مخيم

 
 
 
 

  



:PCBS  لسنوي  الفلســطينيون في فلسطين                                                                  9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 181 مجتمع المعلومات
 

ر في فلسطين التوزيع النسبي لألسر  8102المحافظة ونوع التجمع، ، لديها هاتف ثابت خط حسب توف
Percentage Distribution of Households  in Palestine by Availability of Telephone Line, 

Governorate and Type of Locality, 2018 
 

 نوع التجمع/المحافظة / المنطقة 
هاتف ثابت خط توفر   

Availability of Telephone Line  Region / Governorate 

/Type of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine 100 68.3 31.7 فلسطين

 West Bank 100 61.5 38.5 الضفة الغربية

 Jenin 100 59.1 40.9 جنين

ة واألغوارطوباس  لشمالي ا  26.1 73.9 100 Tubas & Northern Valleys  

 Tulkarm 100 46.5 53.5 طولكرم

 Nablus 100 48.1 51.9 نابلس

 Qalqiliya 100 75.2 24.8 قلقيلية

  Salfit 100 57.8 42.2 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 43.9 56.1 رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 100 69.4 30.6 أريحا واألغوا

 Jerusalem 100 70.8 29.2 القدس

 Bethlehem 100 62.0 38.0 بيت لحم

 Hebron 100 74.2 25.8 الخليل

 Gaza Strip 100 80.1 19.9 قطاع غزة

 North Gaza 100 86.1 13.9 شمال غزة

 Gaza 100 79.1 20.9 غزة

 Dier Al Balah 100 77.7 22.3 دير البلح

 Khan Yunis 100 78.8 21.2 خانيونس

 Rafah 100 78.4 21.6 رفح

 نوع التجمع
   

Type of Locality 

 Urban 100 67.5 32.5 حضر

 Rural 100 70.0 30.0 ريف

 Camp 100 72.3 27.7 مخيم
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 184 مجتمع المعلومات
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 الزراعة واستعماالت األراضي
 

 :الزراعيةالحيازات 
 حيـازة فـي الضـفة الير يـة بنسـ ة 676,32حيازة، منها  17723, بلغ عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين

 9    3053/3052الل العام الزراعي ــــخ% 3093ة ـــنسبـــزة بـــطاع غـــــق فيحيازة  205,6في المقابل ، 7.97%
 

من إجمالي الحيازات الحيوانية والمختلطة في % 2797حيازة مشكلة ما نسبته  531567الحيازات الحيوانية عدد بلغ كما 
مـن إجمالي الحيازات الحيوانيـة % 263.حيازة أي ما نسبته  050,30فلسطين، أما الحيازات المختلطة فبلغ عددها 

 3053/30529والمختلطة في فلسطين فـي العام الزراعي 
 

 6,787كانت محافظة الخليل اعلـى المحافظـــات مـــن حـــيث عـــدد الـــحــــــــــيــــــازات الحيوانية والمختلطة حيث بلغ عددها 
 9 حيازة 707وانية والمختلطة محافظة سلفيت حيث بلغ عددها حيازة وكانت اقل المحافظات من حيث عدد الحيازات الحي

 
 

 
  

11.1 
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 الزراعة واستعماالت األراضي                                            091

 2102/2102 والمحافظة، المنطقةو  عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة
Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Holding, Region and       

Governorate, 2012/2013    
 

 المحافظة/ المنطقة 
 Type of Holding نوع الحيازة

Region / Governorate حيوانية 
Animal 

 مختلطة
Mixed 

 المجموع
Total 

 Palestine 32,177 20,010 12,167 فلسطين

 West Bank 25,676 17,107 8,569 الضفة الغربية

 Jenin 4,155 2,896 1,259 جنين

ة واألغوارطو اس  لشمالي  Tubas & Northern Valleys 1,126 803 323 ا

 Tulkarm 1,441 1,318 123 طولكرم

 Nablus 3,737 2,605 1,132 نابلس

 Qalqiliya 1,230 863 367 قلقيلية

 Salfit 704 580 124 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 1,743 1,069 674 رام هللا والبيرة  

ر  Jericho & Al Aghwar 1,000 215 785 أريحا واألغوا

 Jerusalem 1,219 280 939 القدس

 Bethlehem 2,534 1,809 725 بيت لحم

 Hebron 6,787 4,669 2,118 الخليل

 Gaza Strip 6,501 2,903 3,598 قطاع غزة

 North Gaza 1,707 485 1,222 شمال غزة

 Gaza 967 370 597 غزة

 Dier Al Balah 1,019 457 562 دير البلح

 Khan Yunis 1,735 968 767 خانيونس

 Rafah 1,073 623 450 رفح
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 :الثروة الحيوانية
بلـغ عــدد األ قـار التــي تـم تر يتهــا فــي 

بلغ ، في حين رأس 70,22.فلسطين 
عدد رؤوس الضأن التي تم تر يتها في 

عـــــــــدد ، و رأس 7.7,720فلســـــــــطين 
فـــي رؤوس المــاعز التـــي تـــم تر يتهـــا 

وذلـ  كمــا  رأس 222,352فلسـطين 
هـــــــــــو الحـــــــــــال فــــــــــــي يـــــــــــوم العــــــــــــد 

5/50/3052 9 
 

 حيوانات الماشية في فلسطين حسب نوع الماشية، ل التوزيع النسبي
 10/01/2102كما هي في 

Percentage Distribution of Livestock’s in 

Palestine by Type of Livestock, As in 

01/10/2013 

 
 10/01/2102كما هي في والمحافظة،  ةوالمنطق الماشيةعدد حيوانات الماشية في فلسطين حسب نوع 

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

 Governorate, as in 01/10/2013 
 

فظة/المنطقة  المحا
 Type of Livestock نوع الماشية

Region / Governorate أ قار 

Cows 

 ضأن
Sheep 

 ماعز
Goats  

 Palestine 215,335 730,894 33,980 فلسطين

 West  Bank 204,937 670,332 25,612 الضفة الغربية

 Jenin 19,692 81,189 5,269 جنين

ة واألغوارطو اس  لشمالي  Tubas & Northern Valleys 12,256 61,525 3,208 ا

 Tulkarm 2,818 20,641 1,258 طولكرم

 Nablus 17,430 99,236 5,063 نابلس

 Qalqiliya 2,666 25,790 2,916 قلقيلية

 Salfit 4,619 11,404 466 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 26,561 39,229 490 رام هللا والبيرة  

ر  Jericho & Al Aghwar 28,765 42,846 709 أريحا واألغوا

 Jerusalem 17,028 29,709 265 القدس

 Bethlehem 27,963 74,236 716 بيت لحم

 Hebron 45,139 184,527 5,252 الخليل

 Gaza Strip 10,398 60,562 8,368 قطاع غزة

 North Gaza 2,424 16,565 2,564 شمال غزة

 Gaza 2,318 12,326 1,266 غزة

 Dier Al Balah 1,827 8,679 1,546 دير البلح

 Khan Yunis 2,739 17,175 883 خانيونس

 Rafah 1,090 5,817 2,109 رفح

ضأن 

Sheep 
74.5% 

ماعز 

Goats  
22.0% 

 Cowsأبقار 
3.5% 
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وجاءت محافظة خانيونس  37/02/3052كما هو في ( منزلية)من األسر في فلسطين تقوم بتر ية ثروة حيوانية % 50
أما أقل محافظة فكانت محافظة أريحا واألغوار % 3097في المقدمة حيث بليت نس ة األسر التي تر ي حيوانات منزلية 

 %2979بليت نس ة األسر التي تر ي حيوانات منزلية حيث 
 

42/30/4302كما هو في ، (المنزلية)حسب تربيتها للثروة الحيوانية  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في   

 Percentage Distribution of Households in Palestine by Rearing of Livestock 

(Domestic),  As on 24/3/2015 

 

 

 

 

  

 Rearingتربي 

10% 

ي  ال ترب

Not Rearing 
90% 
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 المنطقة والمحافظة،                        و  (الحيوانات المنزلية)حسب تربيتها للثروة الحيوانية  فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في 
42/30/4302كما هو في     

Percentage Distribution of Households in Palestine by Rearing of Livestock (Domestic),  

Region and Governorate, As on 24/03/2015 
 

Region / Governorate 
 المجموع

Total 
Rearing of Livestock تربية الثروة الحيوانية 

ر ي                              المحافظة/ المنطقة  ال ت
Not Rearing   

تر ي                     
Rearing 

Palestine 033 0303 0303 فلسطين  
West  Bank 033 0004 808 الضفة الغربية 
Jenin 033 3.29 727 جنين 
Tubas & Northern Valleys 033 3.29 329 ة لشمالي  طو اس واالغوار ا
Tulkarm 033 ..28 ..28 طولكرم 
Nablus 033 3.28 328 نابلس 
Qalqiliya 033 ..2. ..2. قلقيلية 
Salfit 033 .92. .92. سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 033 3.29 .29 رام هللا والبيرة 
Jericho & Al- Aghwar 033 3929 929 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 033 3928 928 القدس 
Bethlehem 033 3.2. .2. بيت لحم 
Hebron 033 .32. ..23  الخليل 
Gaza Strip 033 8808 0400 قطاع غزة 
North Gaza 033 382. 92. شمال غزة 
Gaza 033 .329 ..29  غزة 
Deir Al- Balah 033 .82. .92. دير البلح 
Khan Yunis 033 7329 ..29  خانيونس 
Rafah 033 .929 .927  رفح 
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 :الزراعة األسرية
 سلفيت محافظة جاءت، 37/02/3052من األسر في فلسطين يتوفر لديها حديقة منزلية وذل  كما هو في % 3797

 حيـث القـدس فكانـت محافظـة محافظـة أقـل أما 62.3% منزلية حديقة لديها التي األسر نس ة بليت حيث المقدمة في
من األسـر فـي فلسـطين والتـي يتـوفر لـديها % .59.أن في حين  %7969منزلية  حديقة لديها التي االسر نس ة بليت

 حافظــةم جـاءت، 3052/3057 حديقـة منزليـة تقـوم  ممارســة نشـاي زراعـي فــي الحديقـة وذلـ  خـالل العــام الزراعـي
 منزلية وتقوم  ممارسة نشاي زراعي في الحديقـة حديقة يتوفر لديها التي األسر نس ة بليت حيث المقدمة في خانيونس
منزلية وتقوم  حديقة يتوفر لديها التي األسر نس ة بليت حيثأريحا واألغوار  فكانت محافظة محافظة أقل أما %98.9

 %3.959  ممارسة نشاي زراعي في الحديقة
 

ر حديقة منزلية، كما هو في فلسطين التوزيع النسبي لألسر في  42/30/4302حسب توف   

 Percentage Distribution of Households in Palestine by Availability of  A Garden, As 

on 24/03/2015 
 

 

 

 
 
 
 

  

 Availableمتوفر 

27.4% 

غير متوفر           

Not Available 
72.6% 
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 42/30/4302نسبة األسر في فلسطين حسب توفر حديقة منزلية والمحافظة، كما هو في 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                 9102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 
 

 الزراعة واستعماالت األراضي                                            031

ر حديقة منزلية فلسطينالتوزيع النسبي لألسر في  42/30/4302، كما هو في المنطقة والمحافظةو  حسب توف  

Percentage Distribution of Households in Palestine by Availability of A Garden, 

Region and Governorate, As on 24/03/2015  
    

Region/Gov ernorate 
 المجموع

Total 

Availability of Garden توفر حديقة منزلية 
فظة/المنطقة غير متوفر                             المحا

Not Available   

 متوفر      
Available 

Palestine 033 8407 4802 فلسطين 
West  Bank 033 7803 0003 الضفة الغربية 
Jenin 033 8923 992. جنين 
Tubas & Northern Valleys 033 8929 9929 ة لشمالي  طو اس واالغوار ا
Tulkarm 033 9.29 9.29 طولكرم 
Nablus 033 7.2. ..23 نابلس 
Qalqiliya 033 ..2. .72. قلقيلية 
Salfit 033 9727 9.29 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 033 9.23 932. رام هللا والبيرة 
Jericho & Al- Aghwar 033 7.29 ..27 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 033 3.29 .29 القدس 
Bethlehem 033 8.29 9.27 بيت لحم 
Hebron 033 9.29 9.29  الخليل 
Gaza Strip 033 8004 0708 قطاع غزة 
North Gaza 033 .723 ..2. شمال غزة 
Gaza 033 .923 .82.  غزة 
Deir Al- Balah 033 772. ..2. دير البلح 
Khan Yunis 033 .927 .929  خانيونس 
Rafah 033 7928 .928  رفح 
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4300/4302، المنطقة والمحافظةو  حسب ممارسة نشاط زراعي فلسطينالتوزيع النسبي لألسر التي لديها حديقة منزلية في   

Percentage Distribution of Households who have A garden in Palestine by Use of      

A Garden in Agricultural Activity, Region and Governorate, 2013/2014  
 

Region / Governorate 
 المجموع

Total 

Agricultural Activity  ممارسة نشاط زراعي 

ال تمارس                              المحافظة/ المنطقة 
Not Used   

تمارس                   
Used 

Palestine 033 800 0000 فلسطين 
West  Bank 033 200 0200 الضفة الغربية 
Jenin 033 92. 3923 جنين 
Tubas & Northern Valleys 033 329 3.27 ة لشمالي  طو اس واالغوار ا
Tulkarm 033 82. 392. طولكرم 
Nablus 033 .29 3.27 نابلس 
Qalqiliya 033 .2. 3.2. قلقيلية 
Salfit 033 .27 3.29 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 033 727 3.29 رام هللا والبيرة 
Jericho & Al- Aghwar 033 7.23 .32. ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 033 .2. 3.2. القدس 
Bethlehem 033 92. 392. بيت لحم 
Hebron 033 927 3929  الخليل 
Gaza Strip 033 0700 8008 قطاع غزة 
North Gaza 033 8929 9929 شمال غزة 
Gaza 033 .929 7927  غزة 
Deir Al Balah 033 .2. 372. دير البلح 
Khan Yunis 033 .2. 3.23  خانيونس 
Rafah 033 .23 3.2.  رفح 
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 معاصر الزيتون 
 14,740.4 ، وقد استخرج منها متري طن 59,344.8 الستخراج الزيت 3057لموسم عام  المدروسبليت كمية الزيتون 

مليون دوالر أمريكي،  .69حوالي  3057و ليت القيمة المضافة لنشاي معاصر الزيتون لموسم عام 9 من الزيت متري طن
مليون دوالر  .79الر أمريكي وقيمة إنتاج المعاصر حوالي مليون دو  390في حين بليت قيمة االستهال  الوسيط حوالي 

 9أمريكي
 

 2102-2102لنشاط معاصر الزيتون في فلسطين،  األساسيةالمؤشرات 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine, 4307-4308  

 

مريكي       Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000                                       الكمية  الطن المتري، والقيمة  األلف دوالر أ

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
...9 ...7 .... 

عاملة  No. of Operating Presse  .9. 79.  274 عدد المعاصر ال s 

ة  Full Automatic Presse  .9. .8. 88. المعاصر االتوماتيكي s 

ة لنصف االتوماتيكي Traditional and Half Automatic Presse  .. 9. 3. المعاصر القديمة وا s 

No. of Olive Presse  .9 .. .. عدد المعاصر الميلقة مؤقتا  s Temporarily  Closed 

 Quantity of Olive Pressed  .8349992 87,799.1  84,147.6 كمية الزيتون المدروس 

ة   Quantity of Oil Extracted  9479.29. 19,532.9  20,134.9 كمية الزيت المستخرج

عاملين   No. of Employed Persons  .4.3. 1,473 4939. عدد ال

 No. of Unpaid Employment  407 358  366 بدون أجر العاملون 

عاملونعدد    No. of Wage Employement  883 1,115  1,027  اجر ال

 Compensation of Employees  823.9 1,015.2  919.3 العاملونتعويضات  

 Output Value  8,865.6 15,580.8  10,810.6  االنتاجقيمة  

ط   Intermediate Consumption Value  1,961.2 2,896.7  2,011.2 قيمة االستهال  الوسي

ة   Gross Value Added  943.929 12,684.1  8,799.4 القيمة المضاف
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 2102الزيتون في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  لنشاط معاصر األساسيةالمؤشرات 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine by Region and Governorate, 2018 

(Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000) 
  

  (الكمية  الطن المتري، والقيمة  األلف دوالر أمريكي)

Region/Gov ernorate  

الوسيط القيمة المضافة مستخرج تعويضات العاملين قيمة إنتاج المعاصر  االستهال   كمية الزيتون  كمية الزيت ال
 المدروس

عدد المعاصر 
 العاملة 

فظة/المنطقة  المحا
Gross Value 

Added 

Intermediate 

Consumption  

Olive Presse s 

Output Value  

Compensation 

of Employees 

Extracted Oil 

Quantity  

Pressed 
Olive 

Quantity  

No. of 
Operating 

Presses 

Palestine 6,904.4 1,961.2 8,865.6 823.9 14,740.4 59,344.8 260 فلسطين  

West Bank 5,792.7 1,601.2 7,393.9 698.5 12,203.2 46,934.6 233 الضفة الغربية 

Jenin and Tubas & 

Northern Valleys * 

لية واألغوار طو اسو جنين  58 18,543.7 4,871.0 212.5 2,521.3 348.8 2,172.5  * الشما

Tulkarm 593.0 160.4 753.4 59.2 1,271.9 4,787.7 31 طولكرم 

Nablus 578.9 292.9 871.8 150.1 1,506.7 5,428.4 38 نابلس 

Qalqiliya 274.3 50.7 324.9 23.0 578.6 2,164.2 16 قلقيلية 

Salfit 285.8 131.0 416.8 57.2 714.8 2,862.0 24 سلفيت 

Ramallah and Al-Bireh 998.5 324.2 1,322.7 122.8 1,282.5 4,733.3 31 رام هللا والبيرة 

Jerusalem** 14.6 64.6 79.2 7.1 107.4 440.2 3 القدس** 

Bethlehem 384.0 100.1 484.1 36.4 825.5 2,910.7 6 بيت لحم 

Hebron 491.1 128.5 619.6 30.2 1,044.8 5,064.4 26 الخليل 

Gaza Strip 1,111.7 360.0 1,471.7 125.4 2,537.2 12,410.2 27 قطاع غزة 

Gaza and North Gaza* 188.3 75.0 263.3 9.7 536.0 2,690.4 9 غزة وشمال غزة* 
Dier Al Balah 742.8 221.7 964.5 77.4 1,491.3 7,201.4 9 دير البلح 
Khan Yunis and Rafah* 180.6 63.3 243.9 38.3 509.9 2,518.4 9 خانيونس ورفح* 
* The Data of some Governor ates  were merged to maintain data confidenti ality as stated i n the 
General Statistics Law 2000.  

 

            9....لعام  تم دمج بيانات  عض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة* 

** Data excluded those parts of Jerusalem which wer e annexed by Isr aeli Occupati on i n 1967.  5.679البيانات ال تشمل ذل  الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة  عيد احتالله للضفة الير ية عام **  

Al Aghwar Governor ate.   &No oli ve presses i n Jericho- -واالغوار اريحا محافظة ال توجد معاصر زيتون في  
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 :لكثافة السكانيةا
م منتصف في وذل  3كم/فرد826 السكانية في فلسطين  الكثافة بليت  قطاع ، أما في3كم/فرد 528  الضفة الير ية في و ليت .305 العا

 39كم/فرد  2722فبليت   غزة
 

 
 2019العام،  ، منتصفالكثافة السكانية في فلسطين حسب المنطقة

Population Density in Palestine by Region Mid Year, 2019 
 

Region  

 الكثافة السكانية

 (4كم/ فرد)
Population Density  

  (Capita /km
2
) 

 عدد السكان

 4300العام 
Population 
Year 2019 

كم)المساحة 
4) 

Area (km
2
) 

 المنطقة

Palestine 826.0  4,976,684 6,024.82 فلسطين 

West Bank 527.7  2,986,714 5,659.91 ة  الضفة الير ي

Gaza Strip 5,453.3  1,989,970 364.91 قطاع غزة 
, 

 
, 

 
 

 2019العام،  ، منتصفالكثافة السكانية في فلسطين حسب المنطقة
Population Density in Palestine by Region –Mid Year, 2019  
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 2018المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، و  اإلسرائيلية عدد المستعمرات
Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 4308 

 

فظة  المحا
 عدد المستعمرات
Number of 

Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of 

Settlers 

 نسبة المستعمرين الى 
 *السكان الفلسطينيين

Ratio of Settlers to 
Palestinian Population* 

Gov ernorate 

 West Bank  22.7  671,007  023 الضفة الغربية

 Jenin  1.0 3,234  8 جنين

ةألوا طو اس لشمالي  Tubas & Northern Valleys  3.7 2,341  7 غوار ا

 Tulkarm  2.1 3,944  9 طولكرم

 Nablus  4.8 19,192  .. نابلس

 Qalqiliya  34.1 39,268  . قلقيلية

 Salfit  58.7 45,446  9. سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  39.4 132,774  9. رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar  13.9 7,064  7. أريحا واالغوا

 Jerusalem  69.7 311,462  9. القدس

 Bethlehem  79.3 228,614  9. بيت لحم

 Hebron  52.3 82,848  .. الخليل

ى السكان الفلسطينيين*  هي عدد المستعمرين مقسوما : نس ة المستعمرين إل
عني وجود  32على عدد الفلسطينيين، فمثال   500مستعمرا مقابل كل  32ت

 9فلسطيني

* Ratio of settlers to the Palestinian population: Number 
of settlers devided by the Palestinian population, for 

example 23 means the presence of 23 settlers to each 
100 Palestinian. 
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 2102في الضفة الغربية حسب المحافظة،  السكان الفلسطينيين إلىنسبة المستعمرين 
Ratio of Settlers to Palestinian Population in the West Bank by Governorate, 4308  
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2102-0121في الضفة الغربية حسب المنطقة،  اإلسرائيلية عدد المستعمرين في المستعمرات  
Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Region, 1989-4308  

 السنة
 Region المنطقة

 الضفة الغربية
West Bank 

Year  الضفة الير ية  استثناء القدس( منطقةJ1) 
West Bank excluding Jerusalem 

(Area J1)  
 (J1منطقة )القدس 

Jerusalem (Area  J1) 
1989 79,824 123,061 202,885 1989 

1990 88,888 132,460 221,348 1990 

1991 100,729 137,331 238,060 1991 

1992 111,673 140,872 252,545 1992 

1993 122,320 146,436 268,756 1993 

1994 133,572 152,219 285,791 1994 

1995 140,235 156,724 296,959 1995 

1996 153,974 159,684 313,658 1996 

1997 167,124 158,929 326,053 1997 

1998 179,087 162,842 341,929 1998 

1999 190,750 170,400 361,150 1999 

2000 205,113 173,986 379,099 2000 

2001 215,062 175,987 391,049 2001 

2002 226,712 178,437 405,149 2002 

2003 
*
240,313 181,425 

*
421,738 2003 

2004 
*
252,737 184,944 

*
437,681 2004 

2005 
*
265,049 187,573 

*
452,622 2005 

2006 
*
279,479 190,534 

*
470,013 2006 

2007 
*
294,133 193,485 

*
487,618 2007 

2008 
*
298,961 197,071 

*
496,032 2008 

2009 
*
314,101 

*
196,803 

*
510,904 2009 

2010 
*
328,774 

*
200,545 

*
529,319 2010 

2011 
*
343,350 

*
205,088 

*
548,438 2011 

2012 
*
359,571 

*
205,746 

*
565,317 2012 

2013 
*
373,995 

*
209,912 

*
583,907 2013 

2014 
*
387,949 

*
214,362 

*
602,311 2014 

2015 
*
400,988 

*
218,297 

*
619,285 2015 

...9 414,127 222,325 636,452 ...9 

...9 428,286 225,335 653,621 ...7 

2018 442,393 228,614 671,007 2018 

القدس، 9  مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي: المصادر
 .(3057 – 3002)سنوات مختلفة، 

(9 22رقم ) .305، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي .305معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 
 .القدس

 9منقحةالبيانات * 

Sources: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical 
Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 
2018).  
The Jerusalem Institute f or Israeli Studies 2019, Statistical 
Yearbook of Jerusalem 2019 (No. 33). Jerusalem. 
* Revised data. 
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ة  341 األمن والعدال

 األمن والعدالة

 :األفعال اإلجرامية المبلغ عنها
 .  إجرامياا  فعلا  33,579في الضفة الغربية  2018بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام  
 

يذاء، أفعال غير أخلقية  ،%(34.3)والتهديد  ،%(28.3) على الغير وقد تركزت األفعال اإلجرامية في االعتداء وا 
، وتتوزع باقي األفعال اإلجرامية %(33.1) واالعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ،%(33.4)والسرقة ، %(33.1)

، وهذه عال االجراميةوغيرها من االف المخدرات والقتل ومحاولة القتل االحتيال والتزوير،على الخطف ومحاولة الخطف، 
 .  2018البيانات تمثل األفعال اإلجرامية التي تم التبليغ عنها في الضفة الغربية في العام 

 
لضفة الغربية اإلجرامية عدد األفعال  2018 ،حسب المحافظة *المبلغ عنها في ا

Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 2018 
 

 
* Data exclude those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israel  Occupation in 1967. 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه * 

لضفة الغربية عام  عيد احتلله ل .7691االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة ب  
 

 :األحداث الجانحون 
  في الضفة الغربية 271بواقع ، حدثاا  1,738فلسطين بلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصلحية في 

األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في  تركزت. 2018عام في  في قطاع غزة 1,467و
فيما توزعت  93افعال غير اخلقية  ،311مخدرات ال ،347 على الغيراالعتداء ، 581السرقة : المؤسسات كالتالي

 .العام، وجرائم أخرى ألمنواإلخلل با القتل أو الشروع في القتلباقي األفعال االجرامية على قضايا 
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 2018 ،والمحافظة اإلجراميحسب نوع الفعل  *المبلغ عنها في الضفة الغربية اإلجرامية األفعال
Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Type of Criminal Offense and Governorate, 2018 

 

 المحافظة/ نوع الفعل اإلجرامي

الجرائم لكل 
من  0111

 السكان

 المجموع

Total 

 جنين
Jenin 

واألغوار  طوباس
ة  الشمالي

Tubas & 
Northern 
Valleys 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliy a 

 سلفيت
Saf it 

 رام هللا والبيرة

Ramallah 

&  
Al- Bireh 

أريحا 
 واألغوار

Jericho   &   
Al Aghwar 

 *القدس
Jerusalem* 

 بيت لحم

Bethlehem 

 الخليل

Hebron 

Type of Criminal 
 Offense/ Gov ernorate 

 Murder/ Attempt 21 92 12 8 92 11 11 50 11 8 05 903 0.20 شروع  في قتل/ قتل

  Kidnapping /  Attempt 15 10 5 9 19 15 1 91 7 1 8 040 329 محاولة خطف/ خطف 

 Rape/  Attempt 91 18 1 0 01 5 1 91 11 9 17 011 120 محاولة إغتصاب/ إغتصاب 

غير  Assault 1,180 818 907 191 1,585 581 077 1,151 122 112 1,055 3,309 91123 إعتداء على ال

لخاصةممتلكات الإعتداء على   100 121 15 122 921 528 108 510 917 181 119 9,180 09321 العامة/ ا
Attack on Private and 
Public Property  

ةافعال غير  /إيذاء   Harming / Immoral Offenses 571 111 990 192 271 189 955 955 81 89 175 9,810 04123 أخلقي

 Drugs 121 108 112 182 102 10 921 105 110 11 917 18.,. 8928 مخدرات

 Theft 559 915 57 519 272 112 118 585 959 125 579 9,803 04428 سرقة

 Forgery / Fraud 951 102 11 88 178 15 91 115 99 10 198 0,1.3 9321 تزوير/ إحتيال 

ة عدال  Prejudice the course of justice 185 01 1 95 21 75 97 05 91 19 52 333 21.. االخلل بسير ال

 Assualt Government Employees 155 112 15 01 95 10 05 117 07 15 111 834 9120 إعتداء على موظفي القطاع العام

ة وأبيع اغذية / حيازة   5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 9 120 ادوية فاسد
Posse ssing / Trading with 

Expired Food or Medicine 

 Arson 11 17 0 15 95 0 11 21 95 0 12 39. 0020 حريق جنائي

 11 1 5 7 9 8 11 2 9 19 01 093 329 إطلق نار/ حيازة سلح بدون ترخيص
Unlawful Posse ssion of 
Arms/Shooting 

 Suspected Crimes 88 112 11 50 82 15 11 99 15 92 108 118 329. جرائم مشتبه فيها

ظام العام  Crimes Against Public Order 196 78 2 25 115 174 122 69 39 13 48 880 9924 جرائم ضد الن

 181 70 18 12 22 75 17 125 11 11 17 838 828. رشوة/ فساد/ إساءة إئتمان
crime  of breach of trust/ 

corruption 

 Threat 811 199 151 115 002 919 178 727 198 951 051 ..4,8 08320 تهديد

 Total 3,438 84.,9 0,088 0,840 .3,98 31.,. 098,. 4,013 .0,33 .1.,0 4,889 99,383 1,273.7 المجموع

لضفة الغربية عام  * عيد احتلله ل  Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli* .7691البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة ب

Occupation in1967. 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                         2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ة  341 األمن والعدال

 8102، والمنطقة الخلفيةحسب بعض الخصائص فلسطين األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في 
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions  in Palestine by Some 

Background Characteristics and Region, 2018 
 

 الخلفية بعض الخصائص
 Some Background قطاع غزة  الضفة الغربية  فلسطين

Characteristics Palestine West bank Gaza strip 

 Total 1,467 271 1,738 المجموع

 Age    العمر

 Up to 12 years 18 9 81 سنة  19حتى 

 15 - 13 848 11 187  13 - 15 

 18 - 16 3.1 958 719  16 - 18 

Lev    المستوى التعليمي el of Education 

Illi 51 5 40 امي terate 

 Can Read and Write 571 5 483 ملم

 Elementary 092 11 .31 ابتدائي

 Preparatory 199 105 .48 اعدادي

 Secondary 155 85 088 ثانوي

 Type of Criminal Offense    نوع الفعل اإلجرامي

ةغير أفعال   Immoral Offenses 11 19 39 أخلقي

 Murder/ Attempt 10 1 98 قتل او شروع في قتل

ء  غير إعتدا   Assualt 919 80 948 على ال

ةالسطو وال   Burglary and Theft 715 71 883 سرق

 Drugs 191 19 093 مخدرات 

عام   Against Public Orders 15 11 43 إخلل باألمن ال

 Under Investigation 118 5 098 التحقيقرهن 

 Legality Contravention 12 1 .. مخالفات قانونية

 Other 81 05 093 اخرى 

 

 
 
 
 
 

  



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                         2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ة  341 األمن والعدال

 :حوادث الطرق 
، وبلغ عدد اإلصابات الناجمة عن حوادث 2018حادثاا في عام  12,829بلغ عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية 

 125إصابة خطيرة و 152إصابة متوسطة و 735إصابة بسيطة و 8,549: كاالتيإصابة توزعت  16113الطرق 
 .قاتلة اتإصاب

 

لضفة الغربية  8102حسب الشهر، * عدد حوادث الطرق المسجلة في ا
Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Month, 2018 

 

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  *
ليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام  .7691اإلسرائيلي إ  

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 

 8102 –8102 حسب نوع اإلصابة، *الضفة الغربيةعدد حوادث الطرق المسجلة وعدد المصابين في 
Number of Registered Road Traffic Accidents and Casualties in the West Bank* by  

Type of Injury, 2013 –2018 
 

Indicator 
Year   السنة 

 المؤشر
2018 2017 2016 2015 *2014 2013 

Total of Road Accidents 0.,8.3 11,541 01,191 8,985 8,088 8,8.4  الطرق  مجموع حوادث 
Total of Injured Persons 3,310 9,316 3,448 8,673 7,358 8,839 المصابين إجمالي 
Mild Injured    8,052 8,268 8,117 7,757 6,367 1,757   إصابات بسيطة 
Moderate Injured 710 772 751 651 726 795 إصابات متوسطة 
Seriously Injured 109 168 178 155 164 185 إصابات خطيرة 
Fatally Injured     190 108 102 110 101 159 ة  إصابات قاتل
* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israeli Occupation in1967. 
من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل البيانات ال تشمل ذلك الجزء * 

ليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام   .7691اإلسرائيلي إ
* Revised Data.  *بيانات منقحة. 
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:PCBS   السنوي  فلسطين الفلســطينيون في                                                                                                                                             2019كتاب فلسطين اإلحصائي 

ة  345 األمن والعدال

لضفة الغربية المسجلة عدد حوادث الطرق   8102حسب المحافظة والشهر، * في ا
Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Governorate and Month, 2018  

 

 المحافظة
 المجموع
Total 

 كانون ثاني

Jan. 

 شباط

Feb. 

ر  آذا

Mar. 

 نيسان

April 

ر  ايا

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

Aug. 

 أيلول

Sept. 

 تشرين أول

Oct. 

 تشرين ثاني

Nov. 

 كانون أول

Dec. 
Gov ernorate 

 الضفة الغربية 
 

  West Bank 

 Jenin   25   119   198   195   111   111   100   101   111   191   85   21   1,470   جنين 

لية واألغوارطوباس   لشما   Tubas & Northern Valleys   12   91   99   91   19   17   05   11   97   15   91   91   948   ا

 Tulkarm   15   55   02   10   19   08   18   09   09   52   59   91   338   طولكرم 

 Nablus   181   122   919   918   999   977   902   905   957   911   111   171   188,.   نابلس 

 Qalqiliya   19   98   90   17   17   55   50   18   51   92   10   15   983   قلقيلية 

 Salfit   11   90   91   11   10   02   97   91   17   10   91   91   .98   سلفيت 

 Ramallah & Al Bireh   971   112   921   110   157   171   118   112   111   191   955   901   9,819   رام هللا والبيرة 

ر  Jericho   91   91   11   10   15   19   10   11   51   15   17   17   914   أريحا واألغوا   & Al Aghwar 

 *Jerusalem   51   05   52   51   59   01   55   07   55   01   15   51   333   *القدس 

 Bethlehem   75   75   11   10   77   25   25   87   01   88   18   11   830   بيت لحم 

 Hebron   21   191   151   190   151   155   151   159   198   110   88   82   0,931   الخليل 

 Total   888   0,1.1   0,1.3   0,039   0,014   0,919   94.,0   0,039   0,041   0,003   831   898   8.3,.0   المجموع 

ه *  ي إليه عنوة بعيد احتلل لذي ضمه االحتلل اإلسرائيل لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
 .7691للضفة الغربية عام 

*  Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 
 



:PCBS   السنوي  فلسطين الفلســطينيون في                                                                      2019كتاب فلسطين اإلحصائي 

ة  348 األمن والعدال

 8102-8102حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  في فلسطين قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters in Palestine by Stage of Proceeding and Region, 2016-.108 

 

 المرحلة القانونية/ المنطقة
 

 Year   السنة
Region /Stage of 

Proceeding 9511 9517 9518 

  Palestine    فلسطين
 318,4.0 418,119 941,394   مدور

Carried From Last 

Year 

 Submitted 318,418 481,418 33.,400   وارد

  Total 0,103,883 888,391 838,883   المجموع

 Decided 441,194 443,888 038,.93   مفصول 

 Pending 33.,313 4.8,149 413,190   معلق

 West Bank    الضفة الغربية

 190,511 977,559 918,590   مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 112,011 117,195 925,021   وارد

  Total 134,343 ..334,9 318,1.0   المجموع

 Decided 192,119 985,129 908,555   مفصول 

 Pending 110,117 152,115 905,117   معلق

 Gaza Strip    قطاع غزة

 189,288 111,511 198,052   مدور
Carried From Last 

Year 

 Submitted 117,209 101,157 195,102   وارد

  Total 9.1,341 18.,84. 43,018.   المجموع

 Decided 117,559 110,120 25,105   مفصول 

 Pending 951,218 112,511 100,515   معلق

الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل *  البيانات ال تشمل ذلك 
ليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام   .7691اإلسرائيلي إ

*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  لسنوي  الفلسطينيون في فلسطين                                                          9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 

ة البيئة                                941  والمصادر الطبيعي

 والمصادر الطبيعية البيئة
 : المياه
المصدر بار المياه الجوفية وتعد آ  319.7مليون متر مكعب عام  2.573في فلسطين  المتاحةكمية المياه بلغت 

ما تشكل , من اآلبار الفلسطينية مليون متر مكعب من المياه 3.475 حيث تم ضخ حواليالرئيسي لكمية المياه المتاحة 
حيث بلغت كميتها ( ميكروت), يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية من كمية المياه المتاحة %175.نسبته 
مكعب وشكلت ما  مليون متر 3275السنوي  التدفقالينابيع حيث بلغ  ثم, %3373مليون متر مكعب بنسبة  2273نحو 

 7من مصادر المياه التي يتم االعتماد عليها لتغطية الطلب على المياه لمختلف االستخدامات %72.نسبته 
 

 7102المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 7102  

 

Unit: Million m    3ممليون : الوحدة
3
 

 المنطقة
 المجموع
Total 

  Source                                                                         المصدر

Region 

المضخوخة من  المياه
 (1)اآلبار الفلسطينية

Water Pumped 

from 
Palestinian 

Wells
(1)

 

 تدفق
 (7)الينابيع

Springs 
Discharge

(2)
 

 (3)شرب محالة مياه 
Desalinated 

Drinking Water
(3)  

ه المشتراة المياه ميا  من شركة ال
لية   (4) (كروتيم)اإلسرائي

Water Purchased from 
Israeli Water Company 

(Mekorot)
 (4)

 

 *Palestine 83.2 4.0 23.5 264.5 375.2 *فلسطين

 *West Bank 72.6   -                        23.5 85.8 181.9 *الغربية الضفة

 178.7 193.3 غزة قطاع
                 

-   
4.0 10.6 Gaza Strip 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل * 
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  7..91اإلسرائيلي إ  

*Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in 1967. 

مستخرجة من اآلبار غير المرخصة (9) المياه ال  7الكمية ال تشمل 
(1) 

This does not include water abstracted from 
unlicensed wells. 

(2) الكمية ال تشمل  ينابيع الفشخة (3)
 This does not include Fashkha springs. 

زويد السكان  (2) مياه شرب بمحطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على ت
  7محالة معبأة

(3)
 Desalinated water plants owned by private 

sector, suplied people with bottled desalinated 
drinking water. 

الكميات المضخوخة من اآلبار الواقعة ضمن اراضي دولة فلسطين  (4) تشمل 
ها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية  منزلي  ( ميكروت)والمسيطر علي مين ال لالستخدا

متر مكعب لالستخدام الزراعي في محافظة طوباس  474منها ,  والزراعي مليون 
ليةألوا  7غوار الشما

الفلسطينية,  :المصدر  7 نظام معلومات المياه7 .319سلطة المياه 
 7فلسطين -رام هللا  

Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water Information 
System. Ramallah - Palestine. 

                                               

(4)
 Includes the pumped water from the wells which 

are located in the  territories of the State of Palestine 
and controlled by Israeli Water Company (Mekorot)  

for domestic and agricultural uses, includes 4.4 
million m

3
 for agricultural use in Tubas & Northern 

Valleys governorate. 
Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water 

Information System. Ramallah - Palestine. 

 
 
 

1.31 



:PCBS  لسنوي  الفلسطينيون في فلسطين                                                          9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 

ة البيئة                                951  والمصادر الطبيعي

 7102المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 7102  

Unit: Million m                                                             3ممليون : الوحدة
3

 
 

ة في فلسطين حسبكمية  آلبار الجوفي ،  الضخ من ا  7102المحافظة واالستخدام
Annual Pumped Water Quantity in Palestine by Region, Governorate and  

Use, 2012 

 

 
 

264.5 
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 فلسطين

 Palestine 

 الضفة الغربية

 West Bank 

 قطاع غزة

 Gaza Strip 

  Drinking Waterمياه شرب محاله  Mekorotميكروت   Springsالينابيع  Wellsاآلبار 

Unit: Million m     3ممليون : الوحدة
3
 

فظة/المنطقة  (0)المحا
 Use االستخدام

Region /Governorate
 منزلي (1)

Domestic 

 (7)زراعي
Agricultural 

 (3)المجموع
Total

(3) 

 Palestine 264.5 136.9 127.6 فلسطين

 West Bank 85.8 39.9 45.9 الضفة الغربية

 Jenin 6.4 1.0 5.4 جنين

لشمالية  واألغوارطوباس    Tubas & Northern Valleys 2.9 1.1 1.8 ا

 Tulkarm 23.3 13.7 9.6 طولكرم

 Nablus 9.8 2.0 7.8 نابلس

 Qalqiliya 14.6 8.1 6.5 قلقيلية

 Ramallah & Al Bireh & Jerusalem 1.7   - 1.7 والقدس رام هللا والبيرة

ر  Jericho & Al Aghwar 14.0 14.0   - أريحا واألغوا

       Bethlehem & Hebron 13.1   - 13.1 والخليل بيت لحم

 Gaza Strip 178.7 97.0 81.7 قطاع غزة

(1) 7يقتصر وجود اآلبار على المحافظات الواردة في هذا الجدول (9) 
 The wells existence is restricted to the 

governorates mentioned. 
كمية الضخ السنوية من اآلبار الزراعية في قطاع غزة هي بيانات خاضعة   (3)

 7لتقديرات

(2)
 Data about annual quantities from agricultural wells 

in Gaza Strip is estimated. 

لترخيص وال تشمل  (3) كميات الضخ من اآلبار حسب االستخدام وليست حسب ا
مستخرجة من   7اآلبار غير المرخصةالكمية المياه ال

 

(3)
 Quantities pumped from the wells were calculated 

according to use, not to the well 's permit and does not 
include water abstracted from unlicensed wells. 

الفلسطينية, : المصدر   -رام هللا 7  نظام معلومات المياه7 .319سلطة المياه 
 7فلسطين

Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water 
Information System.  Ramallah - Palestine.

 



:PCBS  لسنوي  الفلسطينيون في فلسطين                                                          9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 

ة البيئة                                959  والمصادر الطبيعي

 2017حسب المحافظة،  فلسطينكمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في 
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Daily Allocation per Capita in Palestine 

by Governorate, 2017 
 

 
 

 
 

فظة  المحا

 كمية المياه المزودة 
 (2( )1)  (.مليون م)

Quantity of 
water supply  

(Milion m
3
)
(1)(2)

 

كمية المياه المستهلكة 
 (.مليون م)

Quantity of 
water 

consumed  
(Milion m

3
) 

 كمية الفاقد الكلية
 (.مليون م)

Total Losses 

(Milion m
3
) 

حصة الفرد اليومية 
 (يوم/فرد/لتر)

Daily allocation 
per capita 

(Liter/capita/day) 

Gov ernorate 

70317 فلسطين  145.5 67.7 88.3 Palestine 

West Bank 88.3 32.7 84.1 116.8 الضفة الغربية 
 
 

 Jenin 50.4 2.4 5.8 8.2 جنين

لشمالية ألطوباس وا   Tubas & Northern Valleys 103.1 0.8 2.3 3.1 غوار ا

 Tulkarm 93.8 4.0 6.4 10.4 طولكرم

 Nablus 70.4 4.5 10.0 14.5 نابلس

 Qalqiliya 148.2 2.1 6.1 8.2 قلقيلية

 Salfit 94.1 0.6 2.6 3.2 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh, and 115.3 4.8 20.4 25.2 رام هللا والبيرة والقدس

Jerusalem 

ر  Jericho & Al-Aghwar 235.3 2.1 4.3 6.4 أريحا واألغوا

Bethlehem & Hebron 76.9 11.4 26.2 37.6 بيت لحم والخليل 
 
 

 Gaza Strip 88.3 35.0 61.4 96.4 قطاع غزة

 North Gaza 101.9 9.9 13.8 23.7 شمال غزة 

 Gaza 84.2 12.2 20.1 32.3 غزة 

 Dier Al Balah 96.9 5.6 9.7 15.3 دير البلح

 Khan Younis 81.0 4.4 11.0 15.4 خان يونس

 Rafah 79.3 2.9 6.8 9.7 رفح 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  حيث ان هذا 7 0291اإلسرائيلي إ

هوية المقدسية 910,203الجزء يسكنه حوالي  وال تتوفر   نسمة يحملون بطاقة ال
مياه المزودة لهم  7معلومات حول ال

*
 Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in1967.  Where this part 
inhabited by  281,913 palestinian citizens whom 

holding Jerusalem identity card and no information is 
available about the water supplied to them. 

الحوض الساحلي سنويا % 21أكثر من  (0) من كمية المياه التي يتم ضخها من 
مية مياه فيها مع معايير منظمة الصحة العال    7ال تتوافق نوعية ال

(1)
 More than 97% of the water pumped from the 

coastal aquifer does not satisfy the water quality  

standards of the World Health Organization.   
ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي البيانات  (9) المشتراة من   9.6تشمل المياه 

   3مليون م

(2)
 Data include water purchased from Mekorot about 

6.4 million m
3
. 

الفلسطينية,  :المصدر المياه 7 9101سلطة المياه   -رام هللا  7 نظام معلومات 
 فلسطين

Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water 

Information System.  Ramallah - Palestine. 



:PCBS  لسنوي  الفلسطينيون في فلسطين                                                          9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 

ة البيئة                                953  والمصادر الطبيعي

  :األحوال المناخية
بلغ اعلى متوسط لحررارة و  ,(ملم) 877طولكرم بواقع  في محطة 3192خالل العام  بلغت أعلى كمية أمطار سنوية

في محطة نابلس  3192للعام  وأعلى معدل للرطوبة(o  7م) 25.5في محطة أريحا  3192الهواء في فلسطين للعام 
 %77.07حيث بلغ 

 
 7102في الضفة الغربية حسب موقع المحطة، ( ملم) كمية المطر السنوي 

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 7102  
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 Station Locationموقع المحطة  

-Source: Metrological Genera Directorate,Ramallah فلسطين -االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا: المصدر
Palestine 
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ة البيئة                                                         952  والمصادر الطبيعي

لضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، ( م°)المعدل العام لحرارة الهواء  7102-7101في ا   
Mean of Air Temperatures (°C) in the West Bank by Station 

 Location and Year, 2010-2018   

 Station Location 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المحطةموقع 

 Jenin 21.8 21.2 21.5 21.0 21.1 21.0 21.0 20.2 21.8 جنين

 Tulkarm 22.0 21.9 21.7 22.0 .. .. .. 22.4 22.5 طولكرم

 Nablus 19.5 18.9 19.0 18.6 18.7 18.1 18.2 17.8 20.0 نابلس

 Ramallah 17.5 17.0 17.3 16.8 17.0 16.8 17.0 16.1 18.6 رام هللا

 Jericho 25.5 24.9 25.2 24.7 24.5 24.5 24.9 24.4 25.6 أريحا

 Bethlehem 18.4 18.2 18.5 18.0 17.9 17.9 18.1 17.2 19.7 بيت لحم

 Hebron 17.3 17.1 17.2 16.6 16.8 16.5 16.9 15.8 18.5 الخليل

لجوية، رام هللا: المصدر    Source: Metrological General Directorate,Ramallah-Palestine    فلسطين -االدارة العامة لألرصاد ا
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ة البيئة                                                         954  والمصادر الطبيعي

لضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، ( ملم)السنوي  كمية المطر 7102-7101في ا    

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2018 

 Station Location 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة

 Jenin 763.0 175.4 438.8 529.1 297.4 480.0 544.9 459.3 336.5 جنين

 Tulkarm 877.0 208.2 547.6 700.1 365.5 742.5 .. 521.1 391.9 طولكرم

 Nablus 873.0 291.0 681.2 595.4 360.8 805.9 763.5 608.3 508.6 نابلس

 Ramallah 804.0 252.4 567.8 612.4 476.4 771.2 860.8 526.1 502.1 رام هللا

 Jericho 213.0 45.8 107.4 200.5 177.1 147.7 136.1 99.0 124.2 أريحا

 Bethlehem 621.0 355.7 605.6 542.9 378.8 661.4 620.5 375.5 393.7 بيت لحم

 Hebron 518.0 243.4 553.3 511.7 444.8 548.0 505.7 405.7 366.7 الخليل

 Source: Metrological General Directorate,Ramallah-Palestine    فلسطين -االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا: المصدر 
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ة البيئة                                                         955  والمصادر الطبيعي

7102-7101في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، )%( معدل الرطوبة النسبية    
Mean Relative Humidity (%) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2018  

 

 Station Location 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة

 Jenin 46 46 44 44 44 44 46 07 44 جنين

 Tulkarm 41 60 66 47 .. .. .. 41 66 طولكرم

 Nablus 00 03 01 06 03 07 01 44 41 نابلس

 Ramallah 04 46 40 46 46 43 66 47 07 رام هللا

 Jericho 40 47 47 46 63 67 44 46 43 أريحا

 Bethlehem 47 66 64 60 66 64 66 60 61 بيت لحم

 Hebron 46 44 44 44 46 43 41 46 64 الخليل

 Source: Metrological General Directorate,Ramallah-Palestine    فلسطين -االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا: المصدر
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ة البيئة                                                         .95  والمصادر الطبيعي

7102-7101في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، ( ملم)كمية التبخر   
Evaporation Quantity (mm) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2018   

   

 Station Location 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة

  Jenin .. 7.767.6 7.116.6 7.744.6 7.744.6 7.177.1 7.743.4 1.677.4 7.177.0 جنين

 Tulkarm 1.643.7 1.641.6 7.744.6 1.670.6 1.644.1 1.640.0 1.666.4 1.066.7 7.737.4 طولكرم

 Nablus 1.470.7 1.066.6 1.644.1 1.064.4 1.064.4 1.676.7 1.647.6 1.077.4 1.604.7 نابلس

 Ramallah 7.411.7 7.476.7 7.446.6 7.336.7 7.306.0 7.446.7 7.406.4 7.314.7 7.411.6  رام هللا

 Jericho 1.634.7 7.770.6 1.067.6 1.010.6 1.461.3 1.604.7 7.766.7 1.676.4 7.164.4 أريحا

 Hebron .. 7.767.6 7.116.6 7.744.6 7.744.6 7.177.1 7.743.4 1.677.4 7.177.0 الخليل

 Source: Metrological General Directorate,Ramallah-Palestine    فلسطين -االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا: المصدر
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 :الطاقة
ساعة, وبلغت كمية الطاقة المستوردة 7مليون ميجاواط 5.6بلغت كمية الطاقة الكهربائية المستوردة في فلسطين حوالي 

مليون لتر كاز, باالضافة الى  0.6مليون لتر من السوالر وحوالي  731مليون لتر, وحوالي  315من البنزين حوالي 
 91017م ألف طن من غاز البترول المسيل وذلك خالل العا 021

 
 7102حسب الشهر وشكل الطاقة،  في فلسطين الطاقة المستوردة

Imported Energy in Palestine by Month and Type of Energy, 2018 
 

 الشهر

 Type of Energy                              الطاقة شكل

Month 
الكهرباء 

(ساعة7ميجاواط)  
Electricity  

(MWh) 

زين  البن
(لترألف )  

Gasoline  
(1000 Liter) 

 السوالر
(ألف لتر)  

Diesel  
(1000 Liter) 

 الكاز
(ألف لتر)  

Kerosene  
(1000 Liter) 

غاز البترول المسيل 
(طن)  

LPG  
(Ton) 

 كانون ثاني
        

584,010  

             

24,384  

              

59,263  

                   

413  

         

21,158  
January 

 شباط
        

534,449  

             

23,212  

              

57,559  

                   

273  

         

16,668  
February 

ر  آذا
        

484,845  

             

25,945  

              

63,719  

                     

36  

         

14,894  
March 

 نيسان
        

419,096  

             

27,359  

              

61,096  

                     

38  

         

13,315  
April 

ر  أيا
        

418,236  

             

28,076  

              

57,362  

                     

24  

         

14,019  
May 

   حزيران
        

422,942  

             

28,178  

              

48,207  

                     

18  

         

13,903  
June 

 تموز
        

490,020  

             

28,189  

              

68,199  

                     

15  

         

13,558  
July 

 آب
        

474,553  

             

30,850  

              

68,651  

                     

46  

         

16,041  
August 

 أيلول
        

436,956  

             

25,501  

              

62,133  

                     

23  

         

13,847  
September 

 تشرين أول 
        

413,095  

             

24,549  

              

60,134  

                     

91  

         

15,031  
October 

 تشرين ثاني
        

424,309  

             

25,967  

              

65,579  

                   

193  

         

19,337  
November 

 كانون أول
        

474,353  

             

22,555  

              

58,741  

                   

223  

         

17,766  
December 

 المجموع
    

5,576,864  

           

314,765  

           

730,643  

               

1,393  

       

189,537  
Total 

  Liquid Petroleum Gas LPG= 
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ة                           952 ةوالمصادر  البيئ طبيعي  ال

 :المنبعثات
الف  6,111.9حوالي  9101قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين خالل العام قدرت كمية المنبعثات الناتجة من 

 (CO2 7)طن مكافئ من غاز ثاني اكسيد الكربون 
 

 7112-7102 (CO2الف طن مكافئ )مجموع كميات المنبعثات الوطنية 
Overall GHG Emissions (1000 ton CO2 eq.) 2008-2017 

  

 السنة

 (الف طن)كميات المنبعثات 
Ov erall GHG emissions (1000 ton) 

الف طن مكافئ )كميات المنبعثات 
CO2) 

Ov erall GHG emissions 

(1000 ton CO2 eq.) 

Year  اكسيد النيتروز غاز الميثان ثاني اكسيد الكربون 
Net CO2 CH4 N2O 

2008 1,374.4 33.9 1.7 2,620.3 2008 

2009 1,779.2 34.0 1.7 3,026.6 2009 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 2010 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 2011 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 2012 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 2013 

2014 3,180.3 40.5 1.9 4,614.9 2014 

2015 3,013.4 42.8 1.9 4,496.1 2015 

2016 3,254.5 44.2 1.5 4,645.5 2016 

7102 3,284.3 44.2 1.8 4,777.2 2017 
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 المنشآت
 

 عدد المنشآت
في فلسطين  1097والشركات الحكومية في العام  األهليت العاملة في القطاع الخاص والقطاع آبلغ عدد المنش

كما بلغ عدد العاملين .  منشأة في قطاع غزة 47,457 و في الضفة الغربية أةمنش 101,517، منها منشأة 148,974
 .عامل في قطاع غزة 134,238 ة وعامل في الضفة الغربي 309,848 عامل منهم  444,086فيها 

 
حسب النشاط  في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين عند توزيع المنشآت العاملة

رة الجملة والتجزئة وا صالح المركبات احتل المرتبة األولى حيث بلغ عدد االقتصادي الرئيسي، تبين أن نشاط تجا
منشأة  19,778فيما جاء نشاط  الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع   أةمنش 81,203في هذا النشاط   المنشآت

لمعيشية التي تستخدم افراداً منشأة، بينما بلغت أدناها في أنشطة األسر ا 13,697تالها أنشطة الخدمات األخرى بواقع 
 . منشآت 5وأنشطة األسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص بواقع 

 

 

1411 
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عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب المنطقة         
 7102والمحافظة، 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in Palestine 

in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Companies by Region and Governorate, 2017 
 

Region/Gov ernorate 

ين عدد  العامل

No. of Employed 
Persons 

ت عدد  المنشا

No. of Establishments 
فظة/المنطقة  المحا

Palestine  444,086 148,974 فلسطين 
West Bank 309,848 101,517 الضفة الغربية 
Jenin 30,187 12,871 جنين 
Tubas & Northern Valleys 3,755 1,786 ة طوباس لشمالي  واالغوار ا
Tulkarm 17,451 7,407 طولكرم 
Nablus 47,967 16,178 نابلس 
Qalqiliya 9,688 4,061 قلقيلية 
Salfit 7,013 2,732 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 63,113 14,880   رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 4,647 1,324 ر  أريحا واألغوا
Jerusalem 34,786 9,704 القدس 
Bethlehem 29,192 8,507 بيت لحم 
Hebron 62,049 22,067 الخليل 
Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة 
North Gaza 20,779 8,161 شمال غزة 
Gaza 63,572 18,541 غزة 
Dier al Balah 16,077 6,357  دير البلح 
Khan Yunis 20,335 8,534 خانيونس 
Rafah 13,475 5,864 رفح 
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عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي 
  7102الرئيسي والمنطقة، 

      Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, 

Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine by 

Main Economic Activity and Region, 2017  
 

IS
IC

 

Economic Activ ity 

ين  عدد العامل
No. of 

Employed 
Persons 

ت  عدد المنشا
No.of 
Est. 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

Palestine   فلسطين 
B Mining and quarrying 2,192 326 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 81,827 19,778 لية الصناعات  جيم التحوي

D 
Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

3,714 93 
غاز والبخار وتكييف  إمدادات الكهرباء وال
 دال الهواء

E 

Water supply; sewerage, waste 

management and remediation 
activities 

1,091 324 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  امدادات

دار  لجتها ةوا   هاء النفايات ومعا

F Construction 7,832 871 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; repair 

of motor vehicles and motorcycles 
164,136 81,203 

لتجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا صالح ( ا
ة لناري لدراجات ا  زاي المركبات ذات المحركات وا

H Transportation and storage 8,294 1,588 حاء والتخزين النقل 

I 
Accommodation and food service 

activities 
 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 8,219 26,512

J Information and communication 9,200 972 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 12,122 1,360 لتأمين االنشطة  كاف المالية وأنشطة ا
L Real estate activities 1,338 411 الم العقارية األنشطة 

M 
Professional ,scientific and 

technical activities 
ةالمهنية والعلمية  األنشطة 4,920 13,805 لتقني  ميم وا

N 
Administrative and support 

service activities 
ة أنشطة 2,000 6,116 رية والخدمات المساند  نون   الخدمات االدا

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

827 48 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 سين االلزامي

P Education 38,297 4,135 عين التعليم 

Q 
Human health and social work 

activities 
 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 6,092 27,184

R 
Arts ,entertainment and 

recreation 
ة الفنون 2,809 8,390  صاد والترفيه والتسلي

S Other service activities 29,514 13,697 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 

Activities of households as 
employers undifferentiated goods- 

and services-producing activities 
of households for own use 

1 

 

5 

 

ة  أنشطة التي تستخدم افرادًا   األسر المعيشي
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 الستخدامها الخاصغير محددة   وخدمات
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

1,612 74 
مية  هيئات غير اإلقلي انشطة المنظمات وال

ة لوطني  شين غير الخاضعة للوالية  ا

 Not stated 82 49 ر    مبين غي
 Total 444,086 148,974  المجموع   
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حسب النشاط  الضفة الغربيةعدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
  7102االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, 

Non Governmental Organization Sector and Government Companies in the West 

Bank by Main Economic Activity and Region, 2017  
 

IS
IC

 

Economic Activ ity 

ين  عدد العامل
No. of 

Employed 

Persons 

ت  عدد المنشا
No.of 
Est. 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

West Bank   الضفة الغربية 
B Mining and quarrying 2,081 302 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 64,060 15,095 لية الصناعات  جيم التحوي

D 
Electricity ,gas, steam and air 

conditioning supply 
2,265 51 

غاز والبخار وتكييف الكهرباء  إمدادات وال
 دال الهواء

E 

Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 

activities 

647 160 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  امدادات

دار  لجتها ةوا   النفايات ومعا
 هاء

F Construction 5,691 585 واو اإلنشاءات 

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

110,471 54,579 
لتجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا صالح ( ا

ة لناري لدراجات ا  زاي المركبات ذات المحركات وا

H Transportation and storage 5,603 1,097 حاء والتخزين النقل 

I 
Accommodation and food service 

activities 
 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 5,851 18,766

J Information and communication 6,084 606 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 10,031 951 لتأمين االنشطة  كاف المالية وأنشطة ا
L Real estate activities 1,010 292 الم العقارية األنشطة 

M 
Professional ,scientific and 
technical activities 

ة األنشطة 3,638 10,253 لتقني  ميم المهنية والعلمية وا

N 
Administrative and support 
service activities 

ة أنشطة 1,340 4,548 رية والخدمات المساند  نون   الخدمات االدا

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

781 39 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 سين االلزامي

P Education 24,308 2,330 عين التعليم 

Q 
Human health and social work 

activities 
 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 4,489 18,587

R Arts ,entertainment and recreation 6,048 1,915 ة الفنون  صاد والترفيه والتسلي
S Other service activities 17,524 8,091 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 

Activities of households as 

employers undifferentiated goods- 
and services-producing activities 

of households for own use 

1 5 

ة  أنشطة تستخدم افرادًا التي   األسر المعيشي
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص  وخدمات
 راء

U 
Activities of extraterritorial 

organizations and bodies 
1,016 57 

مية  هيئات غير اإلقلي انشطة المنظمات وال
ة لوطني  غير الخاضعة للوالية  ا

 شين

 Not stated 73 44 ر    مبين غي
 Total 309,848 101,517  المجموع   
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حسب النشاط االقتصادي  قطاع غزةعدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
  7102الرئيسي والمنطقة، 

           (Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private 

Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Strip by Main Economic Activity and Region, 2017  
 

IS
IC

 

Economic Activity 
ين  عدد العامل

No. of 
Employed 

Persons 

ت  عدد المنشا
No.of 
Est. 

مز  النشاط االقتصادي
ر

شاط
الن

 

Gaza Strip   قطاع غزة 
B Mining and quarrying 111 24 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 17,767 4,683 لية الصناعات  جيم التحوي

D Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

1,449 42 
غاز والبخار  إمدادات وتكييف الكهرباء وال
 دال الهواء

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 

activities 

444 164 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  إمدادات

دار  لجتها ةوا   هاء النفايات ومعا

F Construction 2,141 286 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 

motorcycles 

53,665 26,624 
لتجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا صالح ( ا

ة لناري لدراجات ا  زاي المركبات ذات المحركات وا

H Transportation and storage 2,691 491 حاء والتخزين النقل 
I Accommodation and food 

service activities 
 طاء والطعام خدمات االقامة انشطة 2,368 7,746

J Information and communication 3,116 366 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 2,091 409 لتأمين االنشطة  كاف المالية وأنشطة ا
L Real estate activities 328 119 الم العقارية األنشطة 

M Professional ,scientific and 

technical activities 
ة األنشطة 1,282 3,552 لتقني  ميم المهنية والعلمية وا

N Administrative and support 

service activities 
ة أنشطة 660 1,568 رية والخدمات المساند  نون   الخدمات االدا

O 
Public administration and 

defense compulsory social 
security 

46 9 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 االلزامي
 سين

P Education 13,989 1,805 عين التعليم 

Q Human health and social work 
activities 

 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 1,603 8,597

R Arts ,entertainment and 
recreation 

ة الفنون 894 2,342  صاد والترفيه والتسلي
S Other service activities 11,990 5,606 قاف الخدمات األخرى انشطة 

T 

Activities of households as 

employers undifferentiated 
goods- and services-producing 

activities of households for own 
use 

0 0 

ة  أنشطة التي تستخدم افرادًا   األسر المعيشي
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص  وخدمات
 راء

U Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

596 17 
مية  هيئات غير اإلقلي انشطة المنظمات وال

ة لوطني  شين غير الخاضعة للوالية  ا

 Not stated 9 5 ر    مبين غي
 Total 134,238 47,457  المجموع   
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  الحسابات القومية
 :الناتج المحلي االجمالي

، 6152مليون دوالر أمريكي خالل العام  51,65616بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين باالسعار الثابتة 
  61521مقارنة مع العام % 516بنسبة  ارتفاعا حيث سجل

 

 6152دوالر أمريكي خالل العام  3,75212بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فلسطين 
دوالر  3,463.1  حوالي 6152حيث بلغت قيمته في العام  6152بالمقارنة مع العام % 513نسبته  انخفاضامسجالً 
  1أمريكي

 
 :االجماليالدخل القومي 

، 6152مليون دوالر أمريكي خالل العام  52,56511بلغت قيمة الدخل القومي اإلجمالي في فلسطي باالسعار الثابتة 
 1دوالر أمريكي 3,966.1وبلغ نصيب الفرد منه لنفس العام 

 
 :الدخل المتاح االجمالي

، 6152مليون دوالر أمريكي خالل العام  51,61216بلغت قيمة الدخل المتاح اإلجمالي في فلسطين باالسعار الثابتة 
 1والر أمريكيد 7,61511وبلغ نصيب الفرد منه لنفس العام 

 
 6102-6102، (القيمة بالمليار دوالر أمريكي)حسب المنطقة  في فلسطين باألسعار الثابتةالمحلي االجمالي  الناتج

Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region (Value in 

USD Billion), 2016-2018   
 

 
فترة  5102: مالحظة  Note: 2015 is the base year for period 2016- 2018  5102-5102هي سنة االساس لل
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  6102-6102 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، الناتج المحلي االجمالي في فلسطين
GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2016-2018  

 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة

Economic Activ ity 
2016 2017 2018 

 Agriculture, forestry and fishing 1,091.1 1,074.1 1,142.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

ويلية والمياه   التعدين، الصناعة التح
 2,056.6 2,094.2 1,829.4 :والكهرباء

Mining, manufacturing, electricity and 
water: 

 Mining and quarrying - 66.7 43.0 46.4 التعدين واستغالل المحاجر -

لية - لتحوي  Manufacturing- 1,762.8 1,756.8 1,499.6 الصناعات ا

لبخار إمدادات  - الكهرباء والغاز وا
ء  وتكييف الهوا

158.6 171.2 165.9 
- Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

إمدادات المياة وأنشطة الصرف  -
دارة لجتها   الصحي وا   النفايات ومعا

124.8 123.2 61.2 
- Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 

 Construction 920.8 818.8 780.3 اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة واصالح  
 المركبات  والدراجات النارية

2,950.5 3,165.5 3,346.1 
Wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 278.0 275.6 274.6 النقل والتخزين 

تأمين  Financial and insurance activities 626.1 551.8 535.0 األنشطة المالية وأنشطة ال

 Information and communication 497.0 486.3 523.6 المعلومات واالتصاالت

 :Services 2,995.0 2,846.0 2,978.2 :الخدمات

 257.9 258.4 218.5 أنشطة خدمات االقامة والطعام-
-Accommodation and food service 
activities 

ة- ري  Real estate activities- 708.6 719.5 716.2 األنشطة العقارية وااليجا

ة- لتقني  174.1 169.3 194.7 األنشطة المهنية والعلمية وا
-Professional, scientific and technical 

activities 

رية - والخدمات أنشطة الخدمات االدا
ة  المساند

71.0 85.8 106.1 
-Administrative and support service 

activities 

 Education- 895.3 957.1 1,044.5 التعليم-

ماعي-  Human health and social work activities- 509.4 456.5 437.3 الصحة والعمل االجت

ة- لتسلي  Arts, entertainment and recreation- 84.9 64.3 61.9 الفنون والترفيه وا

 Other service activities- 258.7 135.1 234.1 أنشطة الخدمات االخرى-

 Public administration and defense 1,501.5 1,753.3 2,025.5 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 5.3 7.2 7.1 الخدمات المنزلية
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  6102-6102 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، الناتج المحلي االجمالي في فلسطين(: تابع)
(Cont.): GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2016-2018 

 

     Value in USD Million                                                                                                                                                القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                   

 النشاط االقتصادي
  Year السنة

Economic Activ ity 
2016 2017 2018 

ة  Customs Duties 1,102.4 1,079.9 854.2 الرسوم الجمركي

مضافة على  صافي ضريبة القيمة ال
 الواردات

1,309.7 1,274.2 1,196.3 VAT on Imports, net 

ي  Gross Domestic Product 15,616.2 15,426.9 15,211.0 الناتج المحلي اإلجمال

لذي ضمه : - لجزء من محافظة القدس وا االحتالل البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   56611االسرائيلي إ

 -: The data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 .Note: 5015 is the base year 1هي سنة االساس 5102: مالحظة

 
االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي حسب المنطقة باألسعار الثابتة، نصيب الفرد من الناتج المحلي 

6102-6102 
GDP, GNI and GDI Per Capita by Region at Constant Prices, 2016-8102  

 

  Value in USD                                                                                                            القيمة بالدوالر األمريكي                                                                                                     

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2016 2017 2018 

ي  GDP Per Capita    نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمال

 Palestine 3,417.7 3,463.1 3,489.8 فلسطين

 West Bank 4,854.4 4,851.0 4,761.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,458.3 1,556.6 1,730.8 قطاع غزة

ي الدخل القومينصيب الفرد من   GNI Per Capita    اإلجمال

 Palestine 3,966.1 3,890.6 3,878.4 فلسطين

 West Bank 5,787.7 5,576.8 5,428.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,481.4 1,574.3 1,734.3 قطاع غزة

 GDI Per Capita    اإلجمالي الدخل المتاح نصيب الفرد من 

 Palestine 4,291.5 4,271.1 4,248.5 فلسطين

 West Bank 6,112.1 5,955.9 5,797.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,808.5 1,956.6 2,106.1 قطاع غزة

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   56611االسرائيلي إ

 

 -: The data excluded those parts of Jerusalem 
which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 .Note: 5015 is the base year  1هي سنة االساس 5102: مالحظة
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  6102-6102حسب المنطقة،  في فلسطين باألسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية مؤشرات
 Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by                  

Region, 2016-2018 
 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2016 2017 2018 

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج

 Palestine 15,616.2 15,426.9 15,211.0 فلسطين

 West Bank 12,797.3 12,505.5 12,046.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,818.9 2,921.4 3,164.9 قطاع غزة

الدخل من  صافي
    الخارج 

Income vis-à-vis non-residents, net 

 Palestine 2,505.3 1,904.4 1,693.7 فلسطين

 West Bank 2,460.5 1,871.1 1,687.4 الضفة الغربية

 Gaza Strip 44.8 33.3 6.3 قطاع غزة

تعويضات  صافي

    العاملين 
Compensation of employees, net 

 Palestine 2,384.3 1,905.6 1,691.6 فلسطين

 West Bank 2,346.3 1,868.5 1,682.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 38.0 37.1 9.1 قطاع غزة

 Property income, net    صافي دخل الملكية

 Palestine 121.0 1.2- 2.1 فلسطين

 West Bank 114.2 2.6 4.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 6.8 3.8- 2.8- قطاع غزة

القومي االجمالي  الدخل     Gross National Income (GNI) 

 Palestine 18,121.5 17,331.3 01,71409 فلسطين

 West Bank 15,257.8 14,376.6 13,733.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,863.7 2,954.7 3,171.2 قطاع غزة

التحويالت من  صافي
    الخارج  

Current transfers v is-à-v is non-
residents, net 

 Palestine 1,487.1 1,694.8 1,613.3 فلسطين

 West Bank 855.0 977.5 933.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 632.1 717.3 679.8 قطاع غزة
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األسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية مؤشرات(: تابع)   6102-6102حسب المنطقة،  في فلسطين ب
 (Cont.): Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by 

Region, 2016-2018 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
5102 5102 5102 

 Gross Disposable Income (GDI)    المتاح االجمالي  الدخل

 Palestine 19,608.6 19,026.1 18,518.0 فلسطين

ة  West Bank 16,112.8 15,354.1 14,667.0 الضفة الغربي

 Gaza Strip 3,495.8 3,672.0 3,851.0 قطاع غزة

 النهائي االستهالك
   Final Consumption 

 Palestine 16,889.0 16,513.9 17,153.7 فلسطين

ة  West Bank 13,538.0 13,270.5 13,725.4 الضفة الغربي

 Gaza Strip 3,351.0 3,243.4 3,428.3 قطاع غزة

 اإلدخار
   Sav ings 

 Palestine 2,719.6 2,512.2 1,364.3 فلسطين

ة  West Bank 2,574.8 2,083.6 941.6 الضفة الغربي

 Gaza Strip 144.8 428.6 422.2 قطاع غزة

لذي ضمه : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
لضفة الغربية عام  عيد احتالله ل  56611االحتالل االسرائيلي إليه عنوة ب

 

 -: The data excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
 

  Note: 5015 is the base year هي سنة االساس  5102: مالحظة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       2019كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ةال                                                      511  حسابات القومي

باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي،    في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة 
6102-6102 

 Percentage Contribution to GDP in Palestine at Constant Prices by Economic  

Activity, 2016-2018  
 

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة 

Economic Activ ity 
2016 2017 2018 

 Agriculture, forestry and fishing 7.0 901 7.5 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

ء  ويلية والمياه والكهربا  التعدين، الصناعة التح
12.0 0.01 13.2 

Mining, manufacturing, electricity and 

water 

 Mining and quarrying - 0.4 1.0 0.3 التعدين واستغالل المحاجر -

لية - لتحوي  Manufacturing- 11.3 00.1 9.9 الصناعات ا

لبخار  - كييف إمدادات الكهرباء والغاز وا وت
 1.1 0.0 1.0 الهواء

- Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 

دارة -  إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وا 

 0.4 1.2 0.8 النفايات ومعالجتها  

- Water supply, sewerage, waste 

management and remediation activities 

 Construction 5.9 .30 5.1 اإلنشاءات

  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 21.4 8103 19.4 والدراجات النارية

Wholesale and retail trade, repair of  

motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 1.8 002 1.8 النقل والتخزين 

تأمين  Financial and insurance activities 4.0 01. 3.5 األنشطة المالية وأنشطة ال

 Information and communication 3.2 08. 3.4 المعلومات واالتصاالت

 :Services 19.2 0204 19.6 :الخدمات

 Accommodation and food service activities- 1.7 0.2 1.4 أنشطة خدمات االقامة والطعام-

ة- ري  Real estate activities- 4.5 1.2 4.7 األنشطة العقارية وااليجا

ة- لتقني  األنشطة المهنية والعلمية وا
1.3 0.0 1.1 

-Professional, scientific and technical 
activities 

ة- رية والخدمات المساند  أنشطة الخدمات االدا
0.5 1.2 0.7 

-Administrative and support service 
activities 

 Education- 5.7 2.5 6.9 التعليم-

ماعي-  Human health and social work activities- 3.3 0.1 2.9 الصحة والعمل االجت

ة- لتسلي  Arts, entertainment and recreation- 0.5 1.1 0.4 الفنون والترفيه وا

 Other service activities- 1.7 1.0 1.5 أنشطة الخدمات االخرى-

 Public administration and defense 9.6 0004 13.3 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 0.0 1.1 0.0 الخدمات المنزلية

ة  Customs Duties 7.1 2.1 5.6 الرسوم الجمركي

ردات مضافة على الوا  VAT on Imports, net 7.7 2.0 8.6 صافي ضريبة القيمة ال

لجزء من : - لذي ضمه االحتالل البيانات ال تشمل ذلك ا محافظة القدس وا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   51621االسرائيلي إ

 -: The data excluded those parts of Jerusalem which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

  1هي سنة االساس 6151: مالحظة
 

Note: 5015 is the base year . 
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  6102-6102باألسعار الثابتة،  الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه في فلسطين
 GDP by Expenditure in Palestine at Constant Prices, 2016-2018 

 

 Value in Million USD القيمة بالمليون دوالر أمريكي

 النهائي  االستخدام
 Year  السنة

Final use  
2016 2017 2018 

نفاق  Final consumption 16,889.0 16,513.9 17,153.7 النهائي االستهالكي اإل

لنهائياالستهالكي  اإلنفاق ة ا  Household final consumption 13,087.8 12,924.0 13,041.9 لألسر المعيشي

لنهائياالستهالكي  اإلنفاق  Government final consumption 3,318.9 3,093.6 3,584.7 الحكومي ا

منتجي  االستهالكي اإلنفاق لنهائي ل ا
ربح  لخاصة التي ال تهدف إلى ال الخدمات ا

ةوتخدم األسر   المعيشي

527.1 496.3 482.3 NPISH final consumption 

ي الجمال  Gross capital formation 4,260.3 4,166.9 3,873.8 التكوين الرأسمالي ا

لثابتالرأسمالي  التكوين ي ا   Gross fixed capital formation 4,015.9 3,918.2 3,666.3 االجمال

ي -   Buildings -  2,634.8 2,583.8 2,520.1 المبان

ي -  المبان  Non-buildings -  1,381.1 1,334.4 1,146.2 غير 

 Changes in inventories 244.4 248.7 207.5 في المخزون التغير

 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمة صافي

تالصادرات من السلع  صافي  5,678.1- 5,385.9- 5,588.0- والخدما
Net exports of goods and 

services 

 Exports 2,578.7 2,515.6 2,208.3 الصادرات

 Goods -  2,218.4 2,162.1 1,899.3 السلع -  

 Services -  360.3 353.5 309.0 الخدمات -  

 Imports 8,256.8 7,901.5 7,796.3 الواردات

 Goods -  7,550.6 7,182.4 7,150.3 السلع -  

 Services -  706.2 719.1 646.0 الخدمات -  

لخطأ  Net Errors and Omissions 145.0 132.0 228.5- صافي السهو وا

ي  Gross Domestic Product 15,616.2 15,426.9 15,211.0 الناتج المحلي االجمال

لذي ضمه : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
لضفة الغربية عام  عيد احتالله ل  56611االحتالل االسرائيلي إليه عنوة ب

 -: The data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 .Note: 5015 is the base year 1هي سنة االساس 5102: مالحظة
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 األسعار واألرقام القياسية 
 :سعار المستهلكألالرقم القياسي 

، 89.2بالمقارنة مع العام  89.2خالل العام % 91.0 انخفاضاً مقدارهسجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين 
، في حين سجل الرقم % 1.1.انخفاضاً مقداره   قطاع غزةفي  سعار المستهلكألسجل الرقم القياسي  فلسطينوعلى مستوى 

  1في الضفة الغربية% .911، وبنسبة J1) )في القدس  %191. القياسي ارتفاعاً نسبته
 

 8102-2016 ،والشهر األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة
Monthly Consumer Price Index by Region and Month, 2016- 2018 

 

Region and Month 
 Year   السنة 

 المنطقة والشهر
2018 2017 2016 

Palestine 110.77 110.98 110.75 فلسطين 
January 110.35 110.67 110.96 كانون ثاني 
February 110.30 111.35 110.67 شباط 

March 110.17 112.55 110.72 ر  آذا

April 110.52 111.98 111.03 نيسان 

May 110.07 111.04 110.49 ر  أيا

June 111.10 109.98 110.74 حزيران 
July 111.14 109.82 110.81 تموز 

August 111.12 110.43 111.20 آب 

September 111.05 111.15 111.31 أيلول 

October 111.46 111.37 110.30 تشرين أول 

November 111.05 110.95 110.21 تشرين ثاني 

December 110.85 110.50 110.52 كانون أول 

 

1611 
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م القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،(: تابع)  8102-2016 األرقا
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Region, 2016- 2018 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2018 2017 2016 

West Bank* 114.26 113.79 113.80 الضفة الغربية*  

January 113.18 114.19 114.24 كانون ثاني 
February 113.25 115.08 113.60 شباط 

March 113.15 115.32 113.47 ر  آذا
April 113.79 114.16 113.17 نيسان 
May 114.05 113.59 112.42 ر  أيا
June 115.17 112.57 113.04 حزيران 

July 115.19 112.98 114.21 تموز 
August 114.82 113.63 114.96 آب 
September 114.72 113.78 114.73 أيلول 
October 114.91 113.69 113.87 تشرين أول 
November 114.43 113.49 113.73 تشرين ثاني 
December 114.44 113.00 114.16 كانون أول 
Gaza Strip 102.81 104.20 104.09 قطاع غزة 
January 103.87 103.56 104.54 كانون ثاني 
February 103.59 103.98 104.49 شباط 

March 103.07 106.40 104.28 ر  آذا
April 102.74 106.54 105.69 نيسان 
May 101.78 104.81 105.22 ر  أيا
June 102.31 103.13 104.87 حزيران 

July 102.77 102.53 103.35 تموز 
August 102.08 102.84 104.14 آب 
September 102.87 104.28 104.00 أيلول 
October 103.27 104.95 102.52 تشرين أول 
November 102.82 103.95 102.79 تشرين ثاني 
December 102.49 103.49 103.17 كانون أول 
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م القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،(: تابع)  8102-2016 األرقا
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Region, 2016- 2018 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2018 2017 2016 

Jerusalem ( J1) 116.58 115.39 112.93  ( J1) القدس 
January 115.39 115.23 111.70 كانون ثاني 
February 115.13 115.64 111.13 شباط 
March 115.03 114.83 112.15 ر  آذا
April 115.84 115.53 111.52 نيسان 
May 116.20 115.33 111.48 ر  أيا
June 116.83 115.00 113.43 حزيران 
July 117.01 114.85 113.66 تموز 
August 117.26 115.39 113.25 آب 
September 117.38 115.71 114.19 أيلول 
October 117.67 115.81 114.32 تشرين أول 
November 117.60 115.62 114.21 تشرين ثاني 
December 117.65 115.70 114.07 كانون أول 
* The data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

. 

االحتالل البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه *
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   0921.االسرائيلي إ

 Note: Base Year 2010=100 99.=89.9سنة األساس : مالحظة 
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  2018-2016 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2016-2018 

 

 الفترة الزمنية
 

نفاق الرئيسية  Major Groups of Expenditure مجموعات اال

Period 
ائية  المواد الغذ
والمشروبات 

 المرطبة

Food and 

soft drinks 

المشروبات 
غ  الكحولية والتب

Al- choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقمشة والمالبس 
ة  واالحذي

Textiles, 
clothing and 

footwear 

السكن 
ه لزمات  ومست

Housing 

االثاث  
والسلع  والمفروشات 
ة  المنزلي

Furniture, 

household 
goods 

الخدمات 
ة  الطبي

Medical  
care 

النقل 
 والمواصالت

Transpo-
rtation 

 االتصاالت

Comm-

unications 

السلع والخدمات 
لثقافية  الترفيهية وا

Recreat-ional, 
cultural goods & 

services 

لتعليم  خدمات ا

Education 

خدمات المطاعم 
 الفنادقوالمقاهي و 

Restaur-
ants and 

cafes 

سلع وخدمات 
 متنوعة

Miscella-

neous 
goods and 

services 

6102 106.20 166.00 112.40 105.46 105.54 117.99 101.41 94.45 101.83 124.69 125.55 118.32 6102 

 January 117.11 124.83 121.72 102.34 94.68 101.73 117.12 105.35 105.04 111.67 164.70   107.86 كانون ثاني

 February 117.07 125.12 121.72 101.44 94.61 101.52 117.29 105.05 105.01 112.00 168.53 106.69 شباط

ر  March 118.03 124.48 124.46 101.44 94.37 100.76 117.48 105.51 105.00 112.17 172.66 105.99 آذا

 April 118.02 125.46 124.46 101.74 94.27 101.58 117.23 105.81 105.13 111.54 174.19 106.37 نيسان

ر  May 118.09 124.60 124.46 101.12 94.26 101.73 117.29 104.97 105.12 112.05 175.38 104.72 أيا

 June 118.12 125.19 125.88 101.97 94.29 101.81 118.34 105.60 105.34 111.60 170.19 105.61 حزيران

 July 118.14 126.63 125.88 102.07 94.41 101.67 117.95 105.33 105.75 112.77 166.33 106.02 تموز

 August 118.25 126.55 125.88 101.65 94.41 100.93 117.87 105.15 105.73 112.09 157.57 108.65 آب

 September 119.20 124.70 124.92 102.23 94.42 101.13 118.76 105.78 105.31 112.22 164.24 107.78 أيلول

 October 119.07 126.25 124.92 101.73 94.54 101.10 118.75 105.80 105.50 112.65 162.43 105.01 تشرين أول

 November 119.12 126.80 124.92 101.93 94.56 101.43 119.01 105.90 105.72 113.74 158.66 104.70 تشرين ثاني

 December 119.57 126.01 127.03 102.31 94.52 101.50 118.82 106.22 106.82 114.32 157.17 105.01 كانون أول

 Base Year 2010=100 011=2010سنة األساس 
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م القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)  2018-2016 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقا
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2016-2018 

 

 الفترة الزمنية
 

نفاق الرئيسية  Major Groups of Expenditure مجموعات اال

Period 
ائية  المواد الغذ
والمشروبات 

 المرطبة
Food and 
soft drinks 

المشروبات 
غ  الكحولية والتب

Al- choholic 
Beverages 

and tobacco 

االقمشة 
والمالبس 
ة  واالحذي

Textiles, 

clothing 
and 

footwear 

ه  السكن ومستلزمات
Housing 

االثاث  
والمفروشات 
ة  والسلع  المنزلي
Furniture, 

household 
goods 

ة طبي  الخدمات ال

Medical  

care 

 النقل والمواصالت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications 

السلع و الخدمات 
الترفيهية         

 والثقافية
Recreat-ional, 

cultural goods 
& services 

لتعليم  خدمات ا

Education 

خدمات المطاعم 
 والمقاهي والفنادق
Restaurants 

and cafes 

سلع وخدمات 
 متنوعة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

6102 105.17 164.81 112.22 109.05 106.00 119.90 101.30 94.73 103.85 123.92 126.07 120.22 6102 

 January 119.68 127.25 127.03 102.19 94.56 102.34 118.85 106.40 107.50 112.67 155.37 105.32 كانون ثاني

 February 119.74 129.52 127.03 101.32 94.71 102.31 118.97 106.69 108.44 112.99 155.18 106.85 شباط

ر  March 119.24 127.46 124.59 102.62 94.75 101.97 119.81 106.45 110.12 112.84 166.38 109.00 آذا

 April 119.28 125.17 124.59 102.81 94.96 101.29 119.99 106.43 109.70 112.42 168.18 107.68 نيسان

ر  May 119.28 125.39 124.59 103.66 95.00 101.48 120.08 106.48 109.09 112.74 164.98 105.32 أيا

 June 120.22 127.62 123.64 103.77 94.63 101.01 119.67 105.81 108.88 112.47 165.42 102.37 حزيران

 July 120.24 124.35 123.64 104.65 94.61 100.43 119.74 105.72 108.44 113.05 160.74 102.83 تموز

 August 120.48 124.19 123.64 104.34 94.55 101.07 120.04 105.71 108.00 111.77 163.75 104.21 آب

 September 121.00 126.30 122.51 104.47 94.53 100.61 120.15 105.45 109.01 111.85 167.61 105.55 أيلول

 October 120.96 124.44 122.51 105.34 94.56 101.11 120.18 105.74 109.44 111.27 168.96 105.85 تشرين أول

 November 120.90 124.41 122.51 105.19 94.48 101.01 120.34 105.30 109.80 111.77 170.41 104.41 تشرين ثاني

 December 121.60 126.76 120.81 105.78 95.45 101.00 120.98 105.86 110.18 110.78 170.73 102.67 كانون أول

 Base Year 2010=100 011=0101سنة األساس 
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م القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)  2018-2016 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقا
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2016-2018 

 

 الفترة الزمنية
 

نفاق الرئيسية  Major Groups of Expenditure مجموعات اال

Period 
ائية  المواد الغذ
والمشروبات 

 المرطبة
Food and 
soft drinks 

المشروبات 
غ  الكحولية والتب

Al- choholic 
Beverages 

and tobacco 

االقمشة 
والمالبس 
ة  واالحذي

Textiles, 

clothing 
and 

footwear 

ه  السكن ومستلزمات
Housing 

االثاث  
والمفروشات 
ة  والسلع  المنزلي
Furniture, 

household 
goods 

ة طبي  الخدمات ال

Medical  

care 

 النقل والمواصالت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications 

السلع والخدمات 
الترفيهية         

 والثقافية
Recreat-ional, 

cultural goods 
& services 

لتعليم  خدمات ا

Education 

خدمات المطاعم 
 والمقاهي والفنادق
Restaurants 

and cafes 

سلع وخدمات 
 متنوعة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

6102 104.44 162.69 107.45 109.95 105.00 121.21 102.37 95.76 105.42 122.59 127.47 121.58 6102 

 January 121.73 126.61 120.81 104.95 95.49 100.95 120.94 105.62 110.32 111.44 160.69 103.41 كانون ثاني

 February 121.56 125.74 120.81 104.19 95.42 101.30 121.14 105.51 110.45 110.77 160.23 103.42 شباط

ر  March 121.38 126.79 120.57 103.95 95.95 100.47 121.42 105.34 109.64 110.22 164.48 103.14 آذا

 April 121.52 126.53 120.57 104.23 95.98 100.87 121.33 105.58 109.13 110.54 164.64 103.96 نيسان

ر  May 121.36 127.65 120.57 104.35 96.03 101.23 121.03 105.38 108.53 110.91 153.85 103.99 أيا

 June 121.94 127.06 122.66 105.24 95.40 103.04 121.43 105.60 109.73 109.94 158.67 105.06 حزيران

 July 121.86 127.83 122.66 104.65 95.45 102.77 120.95 105.42 110.05 108.84 154.27 106.04 تموز

 August 121.78 127.91 122.66 105.19 95.48 103.00 120.87 105.33 110.13 108.39 166.18 104.50 آب

 September 121.49 127.58 124.12 106.58 96.09 103.63 121.46 104.87 110.29 107.17 162.51 104.49 أيلول

 October 121.64 128.92 124.12 106.87 96.00 103.69 121.14 104.01 110.51 103.19 168.43 105.60 تشرين أول

 November 121.68 128.56 124.12 106.93 95.96 103.55 121.01 103.32 110.45 100.00 169.14 105.13 تشرين ثاني

 December 120.96 128.43 127.44 107.94 95.90 103.96 121.82 104.02 110.21 97.99 169.16 104.49 كانون أول

 Base Year 2010=100 011=0101سنة األساس 
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 2018 -2016 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2016-2018 

ي لقاألسعار بالشي االسرائيل     Prices in NIS  

 وصف السلعة
 Year  السنة

Commodity Description 
0102 0102 0102 

 Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack/ 1kg 12.77 12.22 12.96 كغم./باكيت-أميركا-بنزأنكل  -أرز حبة طويلة

 Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 135.31 135.53 141.93 كغم 99/كيس -إسرائيل-زيرو-طحين أبيض حيفا

 White Bread – Local - 1kg 3.62 3.62 3.73 كغم 1-محلي-خبز أبيض كماج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/051gm 3.71 3.92 3.79 غم859/باكيت-اسرائيل-اوسم -(.)معكرونة رفيعة نمره 

 Fresh Beef Meat– Local–1kg 45.83 46.07 52.59 كغم 1-محلي-لحم عجل طازج

ريش زجة دون ال كغم.-محلي-دجاجة  طا  14.30 13.90 13.47 Fresh Chicken with out Feathers – Local – 1kg 

 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 27.44 26.99 28.10 كغم 1-محلي-سمك بوري طازج

كغم 815/علبة-فرنسا-نيدو-حليب مجفف  94.92 90.86 86.93 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 

كغم.-محلي-جبنة غنم بيضاء مغلية  24.56 25.40 23.95 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 

ج كغم8/كرتونة-محلي-بيض دجا  13.27 14.03 14.94 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 

ة-العافية-زيت ذره لتر  ./ علبة -السعودي  24.35 24.44 24.07 Corn Oil –Alafia- Saudi Arabia –Can/3liter 

كغم 8/علبة-محلي-غزال-سمنة نباتية  22.78 22.81 22.65 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2 kg 

ي-ليمون حامض أصفر كغم.-محل  3.57 3.47 3.46 Yellow Lemon – Local – 1kg 

لحجم كغم.-إسرائيل-موز كبير ا  5.00 5.57 4.39 Big Size Banana – Israel – 1kg 

 Red Apple – Israel – 1kg 6.50 5.47 5.91 كغم .-إسرائيل-تفاح أحمر

كغم.-فستق حلبي بقشرة محمص  63.40 62.47 62.13 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 39.76 39.85 39.67 كغم.-محلي-بزر بطيخ محمص

كغم.اكسترا  -مكسرات مشكلة  56.27 58.71 59.92 
Assorted Nuts- Extra – 1 kg 

 

ةبندوره   Green House Tomato – Local – 1kg 3.28 3.35 3.13 كغم.-محلي-بيوت بالستيكي
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  2018-2016 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك (:تابع)  
(Cont.): Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2016-2018 

ي لقاألسعار بالشي االسرائيل      Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
0102 0102 0102 

كغم.-إسرائيل-بصل ناشف  2.76 2.58 3.01 Dry Onion – Israel – 1kg 

كغم.-إسرائيل-ثوم  17.78 19.87 14.79 Garlic –Israel – 1kg 

لحجم محاشي صغير ا كغم.-محلي-كوسا لل  4.80 5.06 5.30 Small Marrow – Local – 1kg 

كغم.-إسرائيل-بطاطا حبة متوسطة الحجم  2.40 0552 2.48 Medium Size Potato – Israel – 1kg 

ة  Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/800 gm 9.17 8.99 8.77  غم 299/كيس-إسرائيل-بازيالء خضراء مجمد

كغم.-تركيا-فول حبة صغيرة حلل  4.53 4.38 4.48 Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey – 1kg 

 Fine White Sugar – Crystal – Britain – Sack/1kg   3.35 3.20 3.60 كغم./باكيت-بريطانيا-كريستال-سكر ابيض ناعم

 Grinded Coffee – Colombia – 1kg 42.62 90522 42.71 كغم.-كولمبيا-قهوة مطحونة

لـامبري ي-ا  Imperial – Local – Box/20 cigarettes 21.05 21.06 21.04 سيجارة89/علبة-محل

 Medium Cigarette–Al.IM–USA–Box/20cigarettes 22.33 22.93 22.69 سيجارة89/علبة-أمريكا-ام1ألسجائر 

بوليستر% 89قطن، % 29 –تركي-قميص كم طويل قماش  72.75 74.81 63.00 Long Sleeve Shirt – 70% Cotton, 20%Polester – Turkey 

ةكندره  محلي -كعب عادي -نسائي  69.39 70.47 66.59 Shoes for Women – Local 

محلي -والدي صندل   60.45 60.82 59.86 Shoes for Boys – Local 

ز كغم8./إسطوانه-محلي-اسطوانة غا  57.91 62.93 66.35 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 

 Glucose–Local–Packet/100 tablets 17.97 18.90 19.40 محلي -حبة  99. –باكيت  –جلوكوكيز 

ه 89/باكيت -للمعدة  راندين  Randin- Stomach - local–Packet/20 tablet 12.72 13.04 13.91 حب

ملم25/زجاجه-فرنسا-ازارو-عطر نسائي  205.35 197.30 201.74 Perfume for Women – Azzaro – France – Bottle/75ml 

ملم99./زجاجه -فرنسا -دنهل -عطر رجالي  218.94 207.55 189.25 Perfume for Men–Danhell–France–Bottle/100ml 
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ة                                                                                     010                                                                 األسعار واألرقام القياسي
 

  2018-2016 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك (:تابع)  
(Cont.): Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2016-2018 

ي لقاألسعار بالشي االسرائيل     Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
0102 0102 0102 

غم25/قطعة-محلي-لوكس-صابون تواليت  2.54 2.35 2.25 Toilet Soap – Lux – Local – Piece/75gm 

مل259/عبوه-أمريكا-سانسيلك-شامبو  16.95 16.99 16.42 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/750ml 

موليف-معجون حالقة مل99./عبوه-اميركا-بال  11.07 11.53 11.48 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 

غم -مصنع محليا -.8ذهب عيار   147.23 140.30 140.16 Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local - gm 
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ة                                                                                     019                                                                 األسعار واألرقام القياسي
 

 8101 ألسعار المستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،للرقم القياسي أوزان الترجيح 
Relative Weights for Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure and Region, 2010  

 

نفاق الرئيسيةمجموعات   اإل
 Region المنطقة

Major Groups of Expenditure فلسطين 
Palestine  

*الضفة الغربية  
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 (J1)  القدس  

Jerusalem (J1) 

ة ائية والمشروبات المرطب  Food and soft drinks 23.6719 41.1820 34.9556 35.0175 المواد الغذ

غالمشروبات   الكحولية والتب
4.3089 5.2219 2.3220 4.0605 Al choholic Beverages and tobacco 

 Textiles, clothing and footwear 6.9074 7.0944 5.7950 6.2857 االقمشة والمالبس واالحذية

ه  المسكن ومستلزمات
8.8652 8.8268 8.7349 9.2789 Housing 

ة   Furniture, household goods 5.4239 6.5546 4.8289 5.3590 االثاث والمفروشات والسلع المنزلي

ة طبي  الخدمات ال
3.9328 4.4389 3.0826 3.3219 Medical care 

 Transportation 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النقل والمواصالت

 االتصاالت
3.5508 3.4552 3.1687 4.6886 Communications 

هية الترفي ة السلع والخدمات   Recreational, cultural goods & services 2.6941 2.3937 1.7833 2.0673 والثقافي

لتعليم  خدمات ا
3.3886 3.5926 3.3806 2.5117 Education 

 Restaurants and cafes 2.7000 1.6527 1.8566 1.9198 خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق

متنوعة  سلع وخدمات 
11.4763 9.9135 12.5028 16.3756 Miscellaneous goods and services 

 All items of consumer price index 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

011=0101سنة االساس   Base Year 2001=100 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل االسرائيلي إ
02171 

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
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القياسية                                                                            011                                                                 األسعار واألرقام 

 :الرقم القياسي العام ألسعار المنتج
لسلع المنتجة والمستهلكة محلياً ل المنتج سعارأل، حيث سجل الرقم القياسي 9107بالمقارنة مع العام  9101خالل العام % 2.22 نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً 

 %15111 انخفاضاً مقدارهلسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج المنتج لسجل الرقم القياسي ألسعار  في حين، %9510 نسبتهارتفاعاً 
 

ر المنتج  األرقام القياسية ألسعار  2018-2017حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، ونسب التغي
Producer Price Index and Percent Changes by Economic Activity in Palestine, 2017- 2018 

 

 رمز النشاط
 

 النشاط االقتصادي

 Producer Price Index األرقام القياسية ألسعار المنتج

Economic Activ ity ISIC إجمالي Total نسبة التغير 
% 

Percent 
Changes 

لتغير Local محلي  نسبة ا
% 

Percent 

Changes 

لتغير Exported مصدر  نسبة ا
% 

Percent 

Changes 
6102 6102 0102 0102 0102 0102 

 
 0.34- 99.94 100.28 2.51 103.78 101.24 2.22 103.39 101.15 الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

All Items Producer Price 
Index  

 1.37- 96.83 98.17 1.99 96.48 94.60 1.76 96.52 94.85 الزراعة والحراجة وصيد األسماك أ
Agriculture, forestry and 

fishing  
A 

 Mining and quarrying  B 0.00 100.00 100.00 1.28- 89.58 90.74 0.95- 92.09 92.97 التعدين واستغالل المحاجر ب

لية ج لتحوي  Manufacturing  C 0.13- 100.66 100.79 0.02- 99.58 99.60 0.03- 99.76 99.79  الصناعات ا

الكهرباء والغاز والبخار   د إمدادات 
ء  .. .. .. 13.52 143.31 126.25 13.52 143.31 126.25 وتكييف الهوا

Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply  

D 

مياه وأنشطة الصرف  ه امدادات ال
 .. .. .. 1.12 115.82 114.54 1.12 115.82 114.54 الصحي وادارة النفايات ومعالجتها

Water supply; sewerage, 

waste management and 
remediation activities 

E 

 (011=  0105كانون أول )شهر األساس 

 

 

 

 

Base Month (December 2015 = 100) 
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القياسية                                                                            011                                                                 األسعار واألرقام 

 :الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
 ارتفاعاً نسبتهسلع المنتجة محلياً الجملة لل الرقم القياسي ألسعار سجل ، حيث9107بالمقارنة مع العام  9101خالل العام % 0511 ارتفاعاً نسبتهسجل الرقم القياسي العام ألسعار الجملة في فلسطين 

 1لسلع المستوردة من الخارجالجملة لألسعار  %1591 وبنسبة، 0512%
 

  2018-2017األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، 
Wholesale Price Index and Percent Changes by Main Categories in Palestine, 2017 -2018 

 

 رمز النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Index األرقام القياسية ألسعار الجملة

Main 

Categories 
ISIC إجمالي Total نسبة التغير 

%  

Percent 
Changes 

لتغير Local محلي  نسبة ا
%  

Percent 

Changes 

لتغير Imported مستورد  نسبة ا
% 

Percent 

Changes 
6102 6102 0102 0102 0102 0102 

 Agriculture A 6.00 150.42 141.90 3.39 135.53 131.09 5.14 140.07 133.23 الزراعة  أ

االسماكصيد   ب  85.89 92.58 7.79 87.85 94.31 7.36 83.97 90.89 8.24 Fishing B 

 0.16 124.71 124.50 5.02- 87.71 92.35 2.46- 104.58 107.21 التعدين واستغالل المحاجر  ج
Mining & 

Quarrying 
C 

لية  د لتحوي  Manufacturing D 0.77- 118.86 119.78 0.05 123.58 123.52 0.75- 119.87 120.78 الصناعات ا

 0.20 122.77 122.53 1.39 127.80 126.05 1.05 125.47 124.16 الرقم القياسي العام  
All Items 

Price Index 
 

 Base Year 2007=100 011=0112سنة األساس 
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 581 اإلنشاءات                                                                        

 اإلنشاءات
 المؤسسات العاملة

مؤسسة يعمل فيها  665 في فلسطين 8158لعام  القطاع المنظم بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة اإلنشاءات
 مليون دوالر, وبلغ حجم االستهالك الوسيط735.3 وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة اإلنشاءات , عامال 10,128
 .مليون دوالر 358.0مليون دوالر, كما بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة  377.3

  
 

 2018-2016 ،في فلسطين القطاع المنظم –مقاولي اإلنشاءات  عدد المؤسسات والعاملين في أنشطة
Number of Enterprises and Employed Persons in Construction Contractors   

Activities - Formal Sector In Palestine, 2016–2018 
 

 
 

 2018 -2016 ،في فلسطين القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal Sector In 

Palestine, 2016- 2018 
ريكي   Value in 1000 USD                                                                                         القيمة باأللف دوالر أم

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
6102* 6102 6102 

مؤسسات  No. of Enterprises 661  640  552 عدد ال

عاملينعدد   No. of Employed Persons  10,128  10,621  10,670 ال

 Compensation of Employees  87,843.6  94,782.7  71,347.0 تعويضات العاملين

 Output  735,286.8  690,541.1  643,854.6 اإلنتاج

ط الوسي  Intermediate Consumption  377,332.5  348,890.0  358,274.8 االستهالك 

 Value Added  357,954.3  341,651.1  285,579.9 القيمة المضافة

ي لثابت اإلجمال  Gross Fixed Capital Formation  6,096.4  2,302.3  1,609.8 التكوين الرأسمالي ا

ة  *  Revised data * بيانات منقح
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 586 اإلنشاءات                                       

 8102، حسب النشاط االقتصادي القطاع المنظم-  أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities- Formal Sector by Economic Activity, 2018 

يالقيمة باأللف دوالر  ريك  Value in 1000 USD أم

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activ ity مؤسسات  عدد ال
No. of Ent. 

عاملينعدد   ال
No. of   

Employed 

Persons 

 تعويضات

 العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 المضافةالقيمة 
Value Added 

 التكوين
 الرأسمالي

ي مال  الثابت اإلج
G.F.C.F 

 Total 6,096.4 357,954.3 377,332.5 735,286.8 87,843.6 10,128 661 مجموعال

ي مبان  Construction of Buildngs  5,768.1  240,747.7  262,732.0  503,479.7  62,903.4  7,021  335 تشييد ال

ة مدني  Civil Engineering  160.0  59,787.5  89,982.4  149,769.9  12,789.9  1,337  69 الهندسة ال

 Specialized Construction  168.3  57,419.1  24,618.1  82,037.2  12,150.3  1,770  257 أنشطة التشييد المتخصصة
Activities 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه :- االحتالل اإلسرائيلي إ
 .5661عام 

-:Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 
1967. 

 Gross Fixed Capital Formation G.F.C.F: 
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 581                                      اإلنشاءات                              

 8102القطاع المنظم حسب النشاط االقتصادي، -في أنشطة مقاولي اإلنشاءات بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Paid and Unpaid Employed Persons for Construction Contractors Activities - Formal Sector by Economic Activity, 2018 

 

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                                            العاملون 
Economic Activ ity مجموعال 

Total 

 عاملون بدون أجر
Unpaid Employees 

 بأجر العاملين
Wage Employees 

 Total 9,510 618 21,01, مجموعال

ي مبان  Construction of buildngs  6,737  284  7,021 تشييد ال
ة مدني  Civil engineering  1,256  81  1,337 الهندسة ال

 Specialized construction activities  1,517  253  1,770 أنشطة التشييد المتخصصة
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل :- اإلسرائيلي إ

 .5661عام 
-:Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
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 588                                      اإلنشاءات                              

 8102-2016القطاع المنظم،  -المستخلصة ألنشطة مقاولي اإلنشاءات  المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Construction Contractors Activities - Formal Sector, 2016-2018 

 
 

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
6102* 6102 6102 

من  العاملنصيب  عاملينبأجر  عويضات ال لدوال ت  )Compensation per Wage Employee (USD 9,237.0 9,484.9 2.190,7 ربا

 Output per Employed Person (USD 72,599.4 65,016.6 60,342.5 ربالدوال اإلنتاجنصيب العامل من 

من اإلنتاج بالدوال نصيب العامل  Output per Wage Employee (USD) 77,317.2 69,102.5 64,020.5 ربأجر 

 Value Added per Employed Person (USD) 35,343.0 32,167.5 26,764.8 رنصيب العامل من القيمة المضافة بالدوال

من القيمة المضافة بالدوال نصيب العامل  Value Added per Wage Employee (USD 37,639.8 34,189.0 28,396.1 ربأجر 

مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 48.7 49.5 44.0 )%(نسبة القيمة ال

مضافة تعويضات العاملين نسبة   (%) Compensation of Employees to Value Added 24.5 27.7 25.0 )%(إلى القيمة ال

 (%) Consumption of Fixed Capital to Output 2.2 2.5 1.9 )%(إلى اإلنتاج  نسبة استهالك رأس المال الثابت

ليه عنوة بعيد :- احتالله للضفة الغربية البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ
 .5661عام 

-:Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in 1967. 

ة  *  Revised data * بيانات منقح
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 586                                      اإلنشاءات                              

 :رخص االبنية
 .8151مقارنة بالعام  8158خالل العام % 5.1بنسبة  ارتفاعا  سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة , و 8151مقارنة بالعام % 1.5بنسبة  8158عام لالصادرة في فلسطين  رخص االبنيةعدد ارتفع 

 
لصادرة  8102-2016، في فلسطين رخص األبنية ا

Issued Building Licenses In Palestine, 2016-2018 
 

Period 

 (0ألف م)المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000 m

2
) Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

ة  جديد
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 

Additions 

ة  أبني
 قائمة

Existing 

Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

ة جديدة لمباني إضافات  مرخص
Additions to Licensed 

Buildings 

 أبنية 

ة  جديد
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2016          2016 

Total 899.1 4,294.8 5,194.0 141 2,343 53 1,304 6,792 10,633 المجموع 
Quarter I 344.1 978.3 1,322.4 39 967 13 339 1,874 3,232 الربع األول 
Quarter II 166.3 886.7 1,053.0 43 439 12 285 1,624 2,403 ي  الربع الثان
Quarter III 227.0 1,358.1 1,585.1 52 485 18 321 1,530 2,406 الربع الثالث 
Quarter IV 161.7 1,071.7 1,233.5 7 452 10 359 1,764 2,592 الربع الرابع 
2017          2017 

Total 679.8 3,387.2 4,067.0 54 1,931 46 1,272 5,939 9,242 المجموع 
Quarter I 162.7 886.1 1,048.8 12 451 14 264 1,340 2,081 الربع األول 
Quarter II 163.3 720.8 884.1 14 432 4 308 1,426 2,184 ي  الربع الثان
Quarter III 133.6 799.2 932.8 17 416 10 339 1,610 2,392 الربع الثالث 
Quarter IV 220.2 981.1 1,201.3 11 632 18 361 1,563 2,585 الربع الرابع 
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 561                                      اإلنشاءات                              

 8102-2016، في فلسطين رخص األبنية الصادرة(: تابع)
(Cont.): Issued Building Licenses In Palestine, 2016-2018 

 

Period 

 (0ألف م)المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000 m

2
) 

Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

ة  جديد
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

ة  أبني
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

ة جديدة لمباني إضافات  مرخص
Additions to Licensed 

Buildings 

 أبنية 

ة  جديد
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2018          2018 

Total 880.2 3,559.2 4,439.4 114 2,449 58 1,218 6,059 9,898 المجموع 
Quarter I 198.8 809.8 1,008.6 16 616 12 317 1,524 2,485 الربع األول 
Quarter II 203.4 832.3 1,035.7 27 511 8 294 1,437 2,277 ي  الربع الثان
Quarter III 238.0 974.1 1,212.1 41 667 18 276 1,532 2,534 الربع الثالث 
Quarter IV 240.0 943.0 1,183.0 30 655 20 331 1,566 2,602 الربع الرابع 
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in 1967. 
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية  :- لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا

.5661عام   
-: Excluding boundary walls licenses.  .ال تشمل رخص األسوار: - 
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 565                                      اإلنشاءات                              

 8102-8102، في فلسطين الوحدات السكنية المرخصة ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestine, 2016-2018 

 

Period 

Licensed Dwellings  ةالوحدات السكنية المرخص 

قائمةوحدات  Existing Dwellings الفترة  New Dwellings وحدات جديدة 
(6مألف ) مساحة  

Area (1000 m
2
) 

 عدد
Number 

  (6م ألف) مساحة
Area (1000 m

2
) 

 عدد

No. 

2016     2016 

Total 737.0 4,555 3,225.9 17,511 المجموع 

Quarter I 278.2 1,750 796.8 4,191 الربع األول 

Quarter II 142.3 990 688.5 3,712 الربع الثاني 

Quarter III 176.9 985 914.3 5,153 الربع الثالث 

Quarter IV 139.6 830 826.3 4,455 الربع الرابع 

2017     2017 

Total 560.3 3,577 2,484.1 14,760 المجموع 

Quarter I 125.2 829 653.1 3,693 الربع األول 

Quarter II 135.1 823 510.5 3,061 الربع الثاني 

Quarter III 110.9 713 640.5 3,934 الربع الثالث 

Quarter IV 189.1 1,212 680.0 4,072 الربع الرابع 

2018     2018 

Total 713.9 4,614 2,452.1 14,945 المجموع 

Quarter I 162.3 1,040 597.8 3,462 الربع األول 

Quarter II 166.9 1,116 540.5 3,312 الربع الثاني 

Quarter III 192.8 1,257 631.0 3,965 الربع الثالث 

Quarter IV 191.9 1,201 682.8 4,206 الربع الرابع 
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 الصناعة
 

 المؤسسات العاملة 
، عامال 112,835مؤسسة يعمل فيها  20,104في فلسطين  9102بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الصناعة لعام 

مليون  2,851.6مليون دوالر، وبلغ حجم االستهالك الوسيط  4,956.0بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة الصناعة و 
 . مليون دوالر 2,104.4دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة 

 

لصناعة،   2018-6102أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة ا
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2016-2018 

 

 
 

لصناعة،   2018-6102أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة ا
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2016-2018 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
6102* 6102 6102 

مؤسسات   No. of Enterprises 611012  19,118  18,132 عدد ال

عاملينعدد   No. of Employed Persons 0061211  95,787  92,734 ال

 Compensation of Employees 1.2121291  538,200.1  460,424.3 تعويضات العاملين

 Output 21.12110192  4,784,691.1  11.12112291 اإلنتاج

الوسيط  Intermediate Consumption 61210122190  2,805,931.8  2,285,129.3 االستهالك 

 Value Added 61012112191  1,978,759.3  1,673,435.2 القيمة المضافة

لثابت  ياالتكوين الرأسمالي ا  Gross Fixed Capital Formation 26111292  52,905.0  37,769.9 إلجمال

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   .0291اإلسرائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

 Revised data * بيانات منقحة  *
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لصناعة حسب النشاط االقتصادي،أ  2018 هم المؤشرات االقتصادية ألنشطة ا
Main Economic Indicators for Industrial Activities by Economic Activity, 2018  

 

       Value in 1000 USD                                                                                                  القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activ ity 

 
مؤسسات  عدد ال

No. 
of Ent. 

عاملينعدد   ال
No. of 

Employed 

Persons 

تعويضات 
 العاملين

Compensa-

tions of 
Employees 

 اإلنتاج
Output 

الوسيط  االستهالك 
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value 
Added 

 التكوين الرأسمالي
 الثابت

ي  اإلجمال
G.F.C.F 

  Total  42,337.8  2,104,370.3  2,851,640.1  4,956,010.4  594,737.5 112,835 20,104 مجموع ال
 Mining and Quarrying  1,348.2  64,588.5  48,815.7  113,404.2  14,199.5 1,846 263 التعدين واستغالل المحاجر

ة  Manufacturing  30,274.5  1,822,392.0  2,550,402.9  4,372,794.9  534,619.1 107,156 19,520 الصناعة التحويلي
غاز  والبخار إمدادات الكهرباء وال

  10,596.0  178,084.5  230,254.3  408,338.8  38,967.8 2,680 41 الهواءوتكيف 
Electricity, Gas, Steam and Air 
Conditioning Supply 

مياه وأنشطة الصرف  إمدادات ال
دارة النفايات  الصحي وا 

 ومعالجتها
280 1,153 6,951.1  61,472.5  22,167.2  39,305.3  119.1  

Water  Collection, and Waste 
Collection, Treatment and 

Disposal Activities                                                                                      

ليه عنوة بعيد : - لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا احتالله للضفة الغربية البيانات ال تشمل ذلك ا
 .0291عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 

 Gross Fixed Capital Formation G.F.C.F: 
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 2018في أنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي، بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Wage and Unpaid Employed Persons for Industrial Activities by Economic 

Activity, 2018 
 

 Value in 1000 USD                                                                                                القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي
 Employed Persons                                          العاملون  

Economic Activ ity المجموع 
Total 

 عاملون بدون أجر
Unpaid Employees 

 العاملين بأجر
Wage Employees 

  Total  87,409  25,426  112,835 مجموع ال
 Mining and quarrying  1,463  383  1,846 التعدين واستغالل المحاجر

ة  Manufacturing  82,423  24,733  107,156 الصناعة التحويلي
غاز  إمدادات الكهرباء وال
ء كيف الهوا  والبخار وت

2,680  46  2,634  
Electricity, Gas, Steam and 

Air conditioning Supply 
مياه وأنشطة  إمدادات ال
دارة  الصرف الصحي وا 

لجتها  النفايات ومعا
1,153  264  889  

Water  collection, and Waste 
collection, treatment and 

disposal activities                                                                                      

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد   .0291احتالله للضفة الغربية عام اإلسرائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 
 

 

 

 6102-2016أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الصناعة، 
Main Selected Ratios for Industrial Activities, 2016-2018 

  

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
*2016 2017 2018 

عاملينبأجر من  العاملنصيب  عويضات ال لدوالر ت  6,804.1 7,363.1 6,521.7 با
Compensation per Wage Employee 
(USD) 

 Output per Employed Person (USD) 43,922.6 49,951.4 42,222.3 بالدوالر نصيب العامل من اإلنتاج

 Output per Wage Employee (USD) 56,699.1 65,459.4 56,604.3 بالدوالربأجر من اإلنتاج  نصيب العامل

 18,650.0 20,657.9 18,045.5 بالدوالرنصيب العامل من القيمة المضافة 
Value Added per Employed Person 

(USD) 

 24,075.0 27,071.4 23,928.8 بالدوالربأجر من القيمة المضافة  نصيب العامل
Value Added per Wage Employee 
(USD) 

مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 42.5 41.4 42.3 )%(نسبة القيمة ال

مضافة تعويضات العاملين نسبة   28.3 27.2 27.5 )%(إلى القيمة ال
Compensation of Employees to 

Value Added (%) 

 4.1 4.3 5.0 )%(إلى اإلنتاج  الثابتنسبة استهالك رأس المال 
Consumption of fixed capital to 
Output (%) 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل :-
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   .0291اإلسرائيلي إ

-:Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 Revised data * بيانات منقحة  *
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 791 النقل واالتصاالت

 النقل واالتصاالت
 : النقل والتخزين

 10487مؤسسة يعمل فيها  70711في فلسطين  8172النقل والتخزين لعام  أنشطة بلغ عدد المؤسسات العاملة في
مليـون دوال،، وبلـغ حجـم االسـتهالو الوسـي   81438عامال، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة النقل والتخزين 

 3مليون دوال، 145.9مليون دوال، وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلو األنشطة  2231
 

 :المركبات المرخصة
م،كبة، حيث كانت النسبة االعلى من  8740491في الضفة الغ،بية  8172بلغ عدد الم،كبات الم،خصة خالل العام 

من مجموع الم،كبات الم،خصة في الضفة % 2137الم،كبات الم،خصه هي للسيا،ات الخاصة حيث بلغت نسبتها 
، بينما %131كسي بنسبة ا، تليها سيا،ات االج،ة الت%939الغ،بية، تليها الشاحنات والسيا،ات التجا،ية حيث بلغت 

 %1313كلت باقي الم،كبات ما نسبته ش
 
 
 

 
 

1911 
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 792 النقل واالتصاالت

 2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities by Economic Activity, 2018  

 

 Value in 1000 USD                     القيمة باأللف دوال، أم،يكي                                                                   

 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

 
Economic Activ ity 

عدد 
 المؤسسات
No. of 

Ent. 

عاملين  عدد  ال
No. of Employed 

Persons 

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاج

Output 
الوسي   االستهالو 
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 Total  145,845.1  88,317.9  234,163.0 43,643.2 7,425 1,103 المجموع 

لنقل عب، خطوط األنابيبا  90,655.1 66,680.3 157,335.4 32,113.8 5,399 837 لنقل الب،ى وا
Land Transport and Transport Via 

Pipelines 
  7,772.5 1,511 329 الدعم للنقلالتخزين وانشطة 

 

57,534.7  

 

17,144.9  

 

40,389.8  

 

Warehousing and Support Activities for 

Transportation 
ل،سائل والط،ود ،يد ونقل ا   3,756.9 515 36 انشطة الب

 

19,292.9  

 

4,492.7  

 

14,800.2  

 
Postal and Courier Activities 

لذي  :- لجزء من محافظة القدس ا للضفة الغ،بية  اعنوة بعيد احتالله إليه اإلس،ائيلياالحتالل  ضمهالبيانات ال تشمل ذلو ا
 76983عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in 1967. 
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 799 النقل واالتصاالت

 8102ونوع المركبة،  المحافظةحسب  الغربيةالضفة عدد المركبات المرخصة في 
Licensed Road Vehicles in the West Bank by Governorate and Type of Vehicle, 2018 

 

Gov ernorate 

 مركبات اخرى 

Other 
Vehicles 

شاحنات وسيارات 
 تجارية

Trucks and 

Commercial 
Cars 

 جرارات

Road 
Tractors 

 جرارات زراعية

Agricultural 
Tractors 

مقطورات ونصف 
 مقطورات

Trailers and 

Semi-
Trailers 

باصات 
 عمومية

Public 
Buses 

باصات 
 خصوصية

Private 
Buses 

دراجات نارية 
ودراجات نارية 

 صغيرة

Motorcycles 

and Moped 

سيارات أجرة 
 "تاكسي"

Taxis 

 سيارات خاصة

Private 
Cars 

 المجموع

Total 
 المحافظة

West Bank 419 25,328 35 689 3,381 974 1,240 1,391 9,488 211,552 254,497 الضفة الغربية 
Jenin 6 3,575 9 142 982 186 145 140 1,118 21,396 27,699 جنين 

Tubas & Northern 

Valleys  
1 122 3 34 12 10 18 1 57 1,303 1,561 

طوباس واالغوا، 
ة  الشمالي

Tulkarm 7 1,131 4 37 134 69 107 41 854 13,431 15,815 طولك،م 
Nablus 31 2,505 2 65 476 123 203 230 1,849 31,601 37,085 نابلس 
Qalqiliya 4 1,092 1 39 51 11 42 66 308 4,973 6,587 قلقيلية 
Salfit 2 97 0 4 18 3 8 18 63 1,767 1,980 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 336 8,633 5 102 1,371 215 319 573 2,686 78,776 93,016 ام هللا والبي،ة، 
Jericho   & Al Aghwar 7 295 1 31 34 62 22 180 127 2,348 3,107 ،  أ،يحا واألغوا
Jerusalem* 0 144 0 1 8 13 47 11 14 975 1,213 القدس* 
Bethlehem 5 1,573 3 35 36 60 73 91 768 19,343 21,987 بيت لحم 
Hebron 15 6,099 7 189 249 222 252 37 1,644 35,507 44,221 الخليل 
Unclassified 5 62 0 10 10 0 4 3 0 132 226  ،محددغي  
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in 1967. 

 
لذي  :- لجزء من محافظة القدس ا للضفة الغ،بية  اعنوة بعيد احتالله االحتالل اإلس،ائيلي إليه ضمهالبيانات ال تشمل ذلو ا

 76983عام 
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 811               النقل واالتصاالت

 2018حسب نوع المركبة،  *الضفة الغربيةالمسجلة ألول مرة في  المركبات عدد
Number of New Registered Road Vehicles in the West Bank * by  

Type of Vehicle, 2018 
 

 نوع المركبة
مرة المركبات المسجلة ألول عدد  

Type of Vehicle Number of New Registered 

Road Vehicles 

 Total 137,13 المجموع

 Private Cars 69,953 سيا،ات خاصة

 Taxis 7,751 (كسيات)سيا،ات أج،ة 

،ية صغي،ة  Motorcycles and Moped 599 د،اجات نا،ية و د،اجات نا

 Buses (Public/ Private) 637 (خصوصية/ عمومية ) باصات

  Trailers and Semi-Trailers 7,791 مقطو،ات ونصف مقطو،ات

 Agricultural Tractors 79 ز،اعية ج،ا،ات

 Road Tractors 5 ج،ا،ات

ة  Trucks and Commercial Cars 7,735 شاحنات وسيا،ات تجا،ي

  Other Vehicles 31 م،كبات أخ،ى

لذي  * االحتالل  ضمهالبيانات ال تشمل ذلو الجزء من محافظة القدس ا
ليه  76983الغ،بية عام للضفة  اعنوة بعيد احتالله اإلس،ائيلي إ

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2018 المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين، المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Transport and Storage Activities, 2018 Main 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

عويضاتأبالعامل نصيب   Compensation per Wage Employee in (USD) 6,975.1 ،بالدوال ج، من الت
 Output per Employed Person in (USD) 31,537.1 اإلنتاج بالدوال، مننصيب العامل 
 Output per Wage Employee in (USD) 37,424.2  بالدوال،اإلنتاج  من ج،أبنصيب العامل 

 Value Added per Employed Person  in (USD) 19,642.4 بالدوال،نصيب العامل من القيمة المضافة 
 Value Added per Wage Employee in (USD) 23,309.1 بالدوال،القيمة المضافة   بأج، منالعامل نصيب 

مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 62.3 )%(نسبة القيمة ال
مضافة لتعويضات إلى القيمة ال  (%) Compensation of Employees to Value Added 29.9 )%( نسبة ا

ل الثابت إلى اإلنتاج نسبة   (%) Compensation of Fixed Capital Formation to Output 7.3  )%(استهالو ،اس الما
لذي  :- لجزء من محافظة القدس ا االحتالل  ضمهالبيانات ال تشمل ذلو ا

ليه  76983للضفة الغ،بية عام  اعنوة بعيد احتالله اإلس،ائيلي إ
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 

 2018-2016، خارج المنشآتالقطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Establishments Sector, 2016-2018 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوال، أم،يكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
6179 6178 6177 

 Number of Vehicles 11,294 77,869 11,956 عدد الم،كبات
عاملينعدد    Number of Employed Persons 12,661 76,397 12,656 ال

 Compensation of Employees 35,955.6 39,17969 33,458.5 تعويضات العاملين
 Output 280,663.7 666,18165 287,617.1 اإلنتاج 

الوسي   Intermediate Consumption 128,752.4 736,66161 138,218.3 االستهالو 
 Value Added 151,911.3 756,75165 149,398.8 القيمة المضافة
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لنقل واالتصاالت                                                                                             919                                                                                               ا

 

 2018 حسب النشاط االقتصادي،خارج المنشآت القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Establishments Sector  by Economic Activity, 2018 

 Value in 1000 USD                         القيمة باأللف دوال، أم،يكي                                                              

 النشاط االقتصادي

 Indicators   المؤشرات                                           

Economic Activ ity عدد الم،كبات 
No. of 

Vehicles 

عاملينعدد   ال
No. of Employed 

Persons 

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاج

Output 
الوسي   االستهالو 
Intermediate 

Consumption 
 القيمة المضافة

Value Added 

 Grand Total 151,911.3 128,752.4 280,663.7 35,955.6 12,661 11,249 المجموع الكلي
، ا أنو  لب،ي األخ،ى لل،كاب غي ع النقل ا

 المحددة  بموعد
10,984 12,350 35,700.8 270,603.1 125,714.3 144,888.8 

Other Non-Scheduled 
Passenger Transport 

ع لبضائ  Freight Transport by Road 7,022.5 3,038.1 10,060.6 254.8 311 310 النقل الب،ي ل
 
 

  2018-8102، خارج المنشآتالقطاع  –المستخلصة ألنشطة النقل  المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Transport - Outside Establishments Sector, 2016-2018 

 

 المؤشرات
 Year   السنة  

Indicators 
6179 6178 6177 

عويضات العاملنصيب  عاملين بأج، من ت لدوال ال  Compensation per Wage Employees (USD) 8,17869 7,183.2 6,977.8 ،با
 Output per Employed Person (USD) 66,79869 24,181.0 22,725.8 ،بالدوال من اإلنتاج العامل نصيب

 Output per Wage  Employed Person (USD) 55,36561 59,647.1 59,982.7 ،بالدوال من اإلنتاج العامل بأج،نصيب 

 Value Added per Employed Person (USD) 77,66761 12,924.5 11,804.6 ،من القيمة المضافة بالدوال العاملنصيب 

 Value Added per Wage Employee (USD) 66,61567 31,880.8 31,157.2 ،بأج، من القيمة المضافة بالدوال العاملنصيب 
مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 5167 53.4 51.9 )%(نسبة القيمة ال

مضافة  العاملين نسبة تعويضات  (%) Compensation of Employees to Value Added 6368 22.5 22.4 )%(إلى القيمة ال
لسنوي الى االنتاج  استهالو ،أس المال الثابتنسبة   (%) Annual Depreciation to Output 667 9.6 10.7  )%(ا
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 : ت والمللوماتاالتصاال
يعمـل فيهـا  ،مؤسسة 677 في فلسطين 8172بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة االتصاالت والمعلومات  لعام 

مليـون دوال،، وبلـغ حجــم  71831وبلـغ حجـم اإلنتـاج المتحقـق مــن أنشـطة االتصـاالت والمعلومـات  عـامال، 8,815
 3 مليون دوال، 71237بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلو األنشطة كما مليون دوال،  134.2االستهالو الوسي  

 
  8102-8102 المنطقة، حسب وأعداد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني الرئيسية الهاتفخطوط  عدد

Number of Main Telephone Lines and Number of Palestinian Cellular Phone 

Subscribers by Region, 6132-6132  
 

 السنة/المؤشر 

المنطقة    Region 
Indicator / Year فلسطين 

Palestine  

ة  *الضفة الغ،بي
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

    عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Number of Main Telephone 
Lines 

2016 432,000 294,316 137,684 2016 

2017 472,292 331,922 140,370 2017 

2018 469,741 343,777 125,964 2018 

أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي 
ي  Number of Palestinian    الفلسطين

Cellular phone Subscribers 

2016 3,708,190 .. .. 2016 

2017 3,997,206   2017 

2018 4,294,368   2018 

لذي  :- لجزء من محافظة القدس ا االحتالل  ضمهالبيانات ال تشمل ذلو ا
ليه  76983للضفة الغ،بية عام  اعنوة بعيد احتالله اإلس،ائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2018االتصاالت حسب النشاط االقتصادي، أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المللومات و 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities by Economic Activity, 2018 

 
  

      Value in 1000 USD   القيمة باأللف دوال، أم،يكي

 النشاط االقتصادي
  Indicators  المؤشرات 

Economic Activ ity  مؤسسات  عدد ال

No. of 

 Ent 

عاملينعدد   ال
No.of Employed 

Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

الوسي   االستهالو 

Intermediate 

Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 538,553.4 134,180.8 672,734.2 144,761.2 8,815 677 المجموع

 8,526.4 914.3 9,440.7  3,734.3 655 38 أنشطه النش،
Publishing Activities 

 

زيون  التليف والفيديو أنشطة إنتاج ونش، ب،امج 
واألفالم السينمائية والتسجيالت الصوتية 

ة  والموسيقي

58 348 1,607.7  4,502.3 975.3 3,527.0 

Motion Picture, Video and 

Television Programme 
Production, Sound Recording 

and Music Publishing Activities  
 13,152.2 6,521.7 19,673.9  7,803.4 1,052 85 أنشطه الب،امج والبث

Programming and 
Broadcasting Activities 

 Telecommunications 468,853.1 121,280.0 590,133.1  114,310.1 4,808 320 االتصاالت

،ية  أنشطه الب،مجة الحاسوبية والخب،ة االستشا
 وما يتصل بها من انشطة

144 1,677 15,173.3  44,714.5 3,783.3 40,931.2 

Computer Programming, 

Consultancy and Related 
Activities 

 Information Service Activities 3,563.5 706.2 4,269.7  2,132.4 275 32 أنشطة خدمات المعلومات

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة ا: - لذي ضمه االحتالل اإلس،ائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا الغ،بية لبيانات ال تشمل ذلو ا
02913عام   

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in19676 
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 2018االتصاالت، المللومات و المستخلصة ألنشطة  المؤشراتأهم  
Selected Indicators for Information and Communication Activities, 2018 Main 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

عويضاتأبالعامل نصيب   ج، من ت
 Compensation per Wage Employed Person (USD) 17,898.3 ،بالدوالالعاملين 

 Output per Employed Person (USD) 76,317.0 اإلنتاج بالدوال، مننصيب العامل 
 Output per Wage Employed Person (USD) 83,176.8  بالدوال،اإلنتاج  من ج،أبنصيب العامل 

 Value Added per Employed Person (USD) 61,095.1 بالدوال،نصيب العامل من القيمة المضافة 
القيمة المضافة   بأج، منالعامل نصيب 
 بالدوال،

66,586.7 Value Added per Wage Employed Person (USD) 

مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 80.1 )%( نسبة القيمة ال
إلى القيمة  العاملين نسبة تعويضات

  )%( المضافة
26.9 Compensation of Employees to Value Added (%)  

ل الثابت إلى نسبة  استهالو ،اس الما
 )%(اإلنتاج 

7.3 Compensation of Fixed Capital Formation to Output 

لذي ضمه االحتالل ا :- لجزء من محافظة القدس وا لبيانات ال تشمل ذلو ا
ليه عنوة بعيد  02913احتالله للضفة الغ،بية عام اإلس،ائيلي إ  

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in19676 
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ة  207 السياح

 السياحة
 :النشاط الفندقي

، غرف 7 404,، وبلغ متوسط عدد الغرف فيهادقا  فن130 في الضفة الغربية  9102بلغ عدد الفنادق العاملة خالل عام 
 ، حيث بلغ عدد النزالء في جميع الفنادق العاملة في الضفة الغربيةا  سرير  16,252 ومتوسط عدد األِسرّة فيها

، %99.1وقد بلغت نسبة اشغال الغرف الفندقية .  ليلة 1,833,687 ، أما عدد ليالي المبيت فقد بلغ نزيال   744356,
 العام خالل عامال   172,6متوسط عدد العاملين في الفنادق العاملة بلغ ، و %61.2فقد بلغت األِسّرة أما نسبة اشغال 

 .أنثى 749 و ذكرا   2,330 ، منهم2018
 

 

 

لضفة الغربيةعدد الفنادق العاملة في    2018حسب المنطقة، ا
Number of Operating Hotels in the West Bank by Region, 2018 
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لضفة الغربيةالمؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في    2018حسب المنطقة، ا
Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank by Region, 2018 

 

 المنطقة
*الفنادقعدد   

No. of 
Hotels* 

عدد متوسط  

  الغرف
Average 

No. of 
Rooms 

 متوسط عدد
حاألِسّرة   المتا

Average No. 

of Beds 

النزالءعدد   

No. of 
Guests 

ليالي المبيتعدد   
No. of Nights 

 معدل مدة
 (ليلة)اإلقامة 

Average 
length 

of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

األِسّرة إشغال  

Bed Occupancy 

Region اإلشغال متوسط 

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 West Bank 30.9 5,023.8 22.0 1,625.4 2.8 1,833,687 653,744 16,252 7,404 130 الضفة الغربية

ة  لضفة الغربي شمال ا     27 529 1,412 59,631 97,525 1.6 108.4 20.5 267.2 20.5  North of West Bank  

لضفة الغربية  **وسط ا  38 1,677 3,452 61,015 185,947 2.8 341.7 20.4 509.4 20.4 
 Middle of West 
Bank**  

القدسمحافظة    21 1,425 3,153 121,326 357,852 2.9 587.6 41.2 980.4 41.2 
 Jerusalem 
Governorate 

ة  ربي جنوب الضفة الغ  44 3,772 8,235 411,772 1,192,363 2.9 587.7 15.6 3,266.8 15.6  South of West Bank  

عام*   .Represents No. of hotels at the end of the year * .يمثل عدد الفنادق في نهاية ال

 **.Jerusalem Governorate is not included .ال تشمل محافظة  القدس**
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 2018حسب المنطقة والسعة،  في الضفة الغربية الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of  Hotel Rooms in the West Bank by Region and Capacity, 2018 

 

 المجموع المنطقة
Total 

 Capacity السعة

Region مفردة 
Single 

ة  مزدوج
Double 

ة  ثالثي
Triple 

 رباعية
Quadruple 

ة  أجنح
Suits 

 أخرى
Other 

 West Bank 53 524 314 1,103 4,596 815 7,404 الضفة الغربية

ة ربي  North of West Bank 16 32 113 101 213 55 529 شمال الضفة الغ

لضفة الغربية *وسط ا  1,677 386 823 98 24 329 18 Middle of West Bank * 

القدسمحافظة   1,425 211 835 219 78 82 - Jerusalem Governorate 

ة ربي  South of West Bank 20 81 98 685 2,724 163 3,772 جنوب الضفة الغ

ال تشمل محافظة  القدس*        Jerusalem Governorate is not included.* 

       .                                                                  
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،كانون  فيحسب المنطقة  في الضفة الغربية الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة فيهاالفنادق و  عدد  2018 أول
Number of Hotels and Rooms in the West Bank by Facilities and Region as of December, 2018 

 

 المنطقة

الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

 عدد

  الغرف
Average 

No. of 

Rooms 

في الغرف التجهيزات  Rooms Facilities 

Region تلفزيون 
T.V 

 ثالجة
Réfrigérateur 

 هاتف
Telephone 

 مذياع
Radio 

 خاص حمام
Private 

Bathroom 
ة  تدفئ

Heaters 
ف  تكيي
Air 

Condition 
رنت  إنت

Internet 

 West Bank  7,128  7,143  7,298  7,286  376  6,942  6,124  6,912  7,437  130 الضفة الغربية

ة ربي  North of West Bank  423  393  417  425  78  315  387  379  538  27 شمال الضفة الغ

لضفة الغربية *وسط ا  38  1,703  1,666  1,560  1,683  0  1,678  1,703  1,703  1,703  Middle of West  Bank* 

القدسمحافظة   21  1,343  1,137  774  1,318  232  1,330  1,330  1,330  1,330  Jerusalem Governorate 

ة ربي  South of West Bank  3,672  3,717  3,848  3,853  66  3,626  3,403  3,730  3,853  44 جنوب الضفة الغ

.    ال تشمل محافظة  القدس*                                                            Jerusalem Governorate is not included.* 
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 2018، والمنطقةحسب طبيعة العمل والجنس  في الضفة الغربية متوسط عدد العاملين في الفنادق 
Average Number of Employed Persons in Hotels in the West Bank by Type of Work, Sex, and Region, 2018 

 

 المنطقة
 *عدد الفنادق
No. of 

Hotels * 

 المجموع
Total 

 إدارة
Administration 

 التشغيل
Operation 

Region 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 ذكور

Male 
 إناث

Female 
 West Bank 483  1,825     266     505      749  2,330     130 الضفة الغربية

ة ربي  North of West Bank  22        104        33       65          55      169        27 شمال الضفة الغ

لضفة الغربية **وسط ا  38        821    189       169       76        652      113  Middle of West Bank** 

القدسمحافظة   21        561    220       126       64        435      156  Jerusalem Governorate 

ة ربي  South of West Bank  192      634        93       145       285    779        44 جنوب الضفة الغ

عاما نهايةيمثل عدد الفنادق في  * ل  *Represents Number of hotels at the end of the year 

.    ال تشمل محافظة  القدس**                                                                 Jerusalem Governorate is not included.** 
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لضفة الغربية في الفنادق المتوفرةالمرافق العامة   2018، أولكانون  شهر حسب المنطقة في في ا
Public Utilities Available in Hotels in the West Bank by Region as of December, 2018 

 

 المنطقة

الفنادق عدد  

No. of 

Hotels 

 المطاعم

Restaurants 

ت قاعات االجتماعا  

Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking 

 عدد
 المصاعد

No. of 
Lifts 

 

المسابح عدد  

No. of 

Swimming  
Pools 

 /المالعب عدد
الرياضية الصاالت  

No.of 
Playgrounds/ 

Sport Halls 

Region 
 العدد

Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 West Bank 27 26 198 5,420 147 25,645 201 22,184 157 130 الضفة الغربية

ة ربي  North of West Bank 4 6 25 569 21 2,537 31 2,167 13 27 شمال الضفة الغ

لضفة الغربيةوس *ط ا  38 51 5,897 71 8,970 60 2,608 76 13 17 Middle of West Bank* 

القدسافظة مح  21 33 2,823 30 2,368 17 470 20 1 2 Jerusalem Governorate 

ة ربي  South of West Bank 4 6 77 1,773 49 11,770 69 11,297 60 44 جنوب الضفة الغ

.     تشمل محافظة  القدسال*                                     Jerusalem Governorate is not included.* 
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 2018حسب الجنسية والمنطقة،  فنادق الضفة الغربيةتوزيع النزالء في 
Distribution of Guests in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2018 

 

 المنطقة

عدد 
 *الفنادق

No. of 

Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region المجموع 
Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
ا  وكند

U.S.A & 
Canada 

ريكا  دول أم
 األخرى
Other 

 American 
Countries 

 االتحاد
ي  األوروب

European 
Union 

 أوروبا دول
 اخرى

Other 

European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

 أستراليا
ا  ونيوزيلند

Australia & 

New 
Zeland 

ة  West Bank 3,449 10,780 25,703 283,845 15,849 54,580 118,566 87,406 5,959 47,607  653,744 130 الضفة الغربي

ةشم ربي ال الضفة الغ  27   59,631  7,432 690 46,316 368 739 21 3,811 166 22 66 North of West Bank 

لضفة  وسط ا
**الغربية  

38 
    

61,015  

 

21,807 1,251 10,455 7,818 6,068 657 12,012 90 439 418 Middle of West Bank ** 

القدسمحافظة   21 121,326  6,695 231 11,912 20,060 23,062 3,391 51,836 3,275 372 492 Jerusalem Governorate 

ة ربي  South of West Bank 2,473 9,947 22,172 216,186 11,780 24,711 90,320 18,723 3,787 11,673  411,772 44 جنوب الضفة الغ

عام نهايةيمثل عدد الفنادق في *  ال  *Represents Number of hotels at the end of the year 

 **.Jerusalem Governorate is not included                                                                                .    ال تشمل محافظة  القدس**
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لضفة الغربية ليالي المبيت في الفنادق عدد  2018 ،حسب الجنسية والمنطقة في ا
 Number of Guest Nights in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2018 

  

 المنطقة

 عدد 
 *الفنادق

No. of 

Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region 
 المجموع 

Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات
ا  المتحدة وكند

U.S.A &  
Canada 

ريكا  دول أم
 األخرى
Other 

American 
Countries 

 االتحاد
ي  األوروب

European 
Union 

 أوروبا دول
 أخرى

Other 

European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

ا أستراليا  ونيوزيلند
Australia & 
New Zeland 

 West Bank 9,410 34,327 85,200 850,690 45,853 178,079 314,374 139,815 29,990 145,949 1,833,687 130 الضفة الغربية

ة ربي  North of West Bank 147 199 698 10,089 35 1,547 2,190 66,193 1,880 14,547 97,525 27 شمال الضفة الغ

لضفة الغربية **وسط ا  38 185,947 81,149 5,139 25,600 15,532 19,991 1,586 34,696 713 476 1,065 
Middle of West Bank 
** 

 1,317 1,778 9,570 148,190 9,773 84,497 51,522 19,534 609 31,062 357,852 21 محافظة القدس
Jerusalem 

Governorate 

ة ربي  South of West Bank 6,881 31,874 74,219 657,715 34,459 72,044 245,130 28,488 22,362 19,191 1,192,363 44 جنوب الضفة الغ

عام*  يمثل عدد الفنادق في نهاية ال  
 

*Represents Number of hotels at the end of the year. 

.ال تشمل محافظة القدس  ** ** Jerusalem Governorate is not included.** 
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 902  الخدمات

 الخدمات
 

 أنشطة الخدمات
 151,660مؤسسة يعمل فيها 40,484  في فلسطين 9102بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات لعام 

وبلغ حجم االستهالك الوسيط  امريكي دوالرمليون 2,474.2  وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة الخدمات عامال،
 5 مليون دوالر 0.20252 مليون دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة  72456

  
 6102-6102أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 

Main Economic Indicators for Services Activities, 2016-218 
 

 
 

 2018-6102أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2016-2018 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
**2016 2017 2018 

مؤسسات  No. of Enterprises 40,484 38,728 066773 عدد ال
عاملينعدد   No. of Employed Persons 151,660 145,802 4106611 ال

 Compensation of Employees 696,887.0 630,986.2  618,290.2 تعويضات العاملين
 Output 2,474,231.7 2,048,166.6  2,091,447.2 اإلنتاج

ط الوسي  Intermediate Consumption 654,689.6 581,331.8  411,088.9 االستهالك 
 Value Added 1,819,542.1 1,466,834.8  1,547,358.3 القيمة المضافة

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   02765اإلسرائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 Revised data ** بيانات منقحة  **
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:PCBS  لسنوي لســطينيون في                                                                                                                                                      9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا  فلسطينالف
 

 907 الخدمات

 2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Services Activities by Economic Activity, 8102 

 

 Value in 1000 USD                                      القيمة باأللف دوالر أمريكي                           

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activ ity  مؤسسات  عدد ال

No. of 
 Ent 

عاملينعدد   ال
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation of 
Employees 

 اإلنتاج
Output 

ط الوسي  االستهالك 

Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 1,819,542.1 654,689.6 2,474,231.7 696,887.0 151,660 40,484 المجموع

 277,554.8 195,798.5 473,353.3 83,410.8 23,926 7,542 خدمات االقامة والطعام انشطة
Accommodation and food 
service activities 

رية   Real Estate Activities 59,814.7 8,073.1 67,887.8 9,770.2 1,302 407 األنشطة العقا

ة لتقني  188,535.2 55,436.1 243,971.3 66,559.5 13,665 4,508 األنشطة المهنية والعلمية وا
Professional, Scientific and 

Technical Activities 

رية وخدمات   114,836.0 41,039.0 155,875.0 35,679.8 8,184 2,039 الدعمأنشطة الخدمات اإلدا
Administrative and Support 

Service Activities 

 Education 393,743.4 71,232.4 464,975.8 236,331.8 35,842 3,563 التعليم

البشرية والخدمة  أنشطة الصحة 
ة  Health and Social Work 324,689.6 150,612.5 475,302.1 143,092.8 24,961 5,658 االجتماعي

رويج لترفيه والت  94,989.5 42,887.8 137,877.3 28,357.0 10,476 3,077 الفنون وا
Arts, Entertainment and 
Recreation 

 Other Service Activities 365,378.9 89,610.2 454,989.1 93,685.1 33,304 13,690 األخرى الخدماتأنشطة 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية البيانات : - لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا ال تشمل ذلك ا
 02765عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 

 

 

  

 

 

 



:PCBS  لسنوي لســطينيون في                                                                                                                                                      9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا  فلسطينالف
 

 906 الخدمات

 

    2018-2016المستخلصة ألنشطة الخدمات،  المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Services Activities, 2016-2018 

 

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
*2016 2346 2348 

عويضاتالعامل نصيب  لدوالر بأجر من ت عاملين  با  Compensation per Wage Employees (USD) 6,770.0 6,308.0 6,286.7 ال
 Output per Employed Person (USD) 16,314.3 14,047.6 14,514.8 نصيب العامل من اإلنتاج بالدوالر

 Output per Wage Employed Person (USD) 24,036.1 20,475.5 21,274.1 نصيب العامل بأجر من اإلنتاج بالدوالر

 Value Added per Employee (USD) 11,997.5 10,060.5 10,771.7 بالدوالرنصيب العامل من القيمة المضافة 

لدوالربأجر من القيمة المضافة  العامل نصيب   Value Added per Wage Employee (USD) 17,676.1 14,663.9 15,700.2 با
مضافة إلى اإلنتاج   (%) Value Added to Output 73.5 71.6 71.3 )%(نسبة القيمة ال

مضافة  العاملين نسبة تعويضات  (%) Compensation of Employees to Value Added 38.3 43.0 40.0 )%(إلى القيمة ال
 (%) Compensation of Fixed Capital Formation to Output 8.8 13.2 8.1 )%(إلى اإلنتاج  المال الثابت رأسنسبة استهالك 

ليه عنوة بعيد : - لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا احتالله للضفة الغربية البيانات ال تشمل ذلك ا
 02765عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 

 Revised data * بيانات منقحة  *
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 902 الخدمات

 
 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

 902 التجارة الداخلية                           

 الداخليةالتجارة  
 

 0707028 هافييعمل مؤسسة  47,67,فلسطين في  8102م بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية لعا
وبلغ حجم االستهالك الوسيط  مليون دوالر، 676,601التجارة الداخلية  بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطةو  ،عامال
 0 مليون دوالر 5744408 وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة مليون دوالر  21,08

 
 6102-6102أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2016-2018 
 

 
لذي ضمه : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا

لضفة الغربية عام  عيد احتالله ل االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة ب
02910 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 2018-2016أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2016-2018 
 

  Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
6102* 6102 6102 

مؤسسات  No. of Enterprises 76,749 75,630 220101 عدد ال

عاملينعدد   No. of Employed Persons 191,182 175,634 0220622 ال

 Compensation of Employees 567,166.7 501,395.8  443,342.3 العاملينتعويضات 

 Output 4,473,969.5 4,002,697.7  .3,692,574.6 اإلنتاج

الوسيط  Intermediate Consumption 807,498.9 736,876.5  685,064.4 االستهالك 

 Value Added 3,666,470.6 3,265,821.2 3,007,510.2 القيمة المضافة

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   02910اإلسرائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in1967. 

 Revised data * بيانات منقحة  *
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:PCBS  لسنوي لســطينيون في                                                                                                                                                      9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا  فلسطينالف
 

ة  991 التجارة الداخلي

 2018 أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط االقتصادي،
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities by Economic Activity, 2018  

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activ ity مؤسسات  عدد ال
No.of Ent. 

عاملينعدد   ال
No.of 

Employed 

Persons 

 تعويضات العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة

 المضافة
Value 
Added 

 Total  3,666,470.6  807,498.9  4,473,969.5  567,166.7  191,182 76,749 مجموع ال
لتجزئة)تجارة الجملة والمفرد  واصالح ( ا

ة لناري لدراجات ا  المركبات ذات المحركات وا
10,226 26,332 75,273.3  530,862.3  114,150.3  416,712.0  

Wholesale and Retail Trade and 
Repair of Motor Vehicles and 

Motorcycles 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات 
ة  والدراجات الناري

3,583 20,934 118,425.7  1,382,983.8  179,621.5  1,203,362.3  
Wholesale Trade, Except of 
Motor Vehicles and Motorcycles 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات 
ة  والدراجات الناري

62,940 143,916 373,467.7  2,560,123.4  513,727.1  2,046,396.3  
Retail Trade, Except of Motor 
Vehicles and Motorcycles 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة : - لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
 02910الغربية عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:PCBS  لسنوي لســطينيون في                                                                                                                                                      9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا  فلسطينالف
 

ة  990 التجارة الداخلي

 2018-2016المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية،  المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Internal Trade Activities, 2016-2018 

 

Indicators 
Year  السنة 

 المؤشرات
2018 2017 *2016 

Compensation per Wage Employee (USD) 6,324.4 5,952.8 5,809.2 عويضاتأنصيب العامل ب عاملين جر من ت لدوالر ال  با

Output per Employed Person (USD) 23,401.6 22,790.0 21,301.6 نصيب العامل من اإلنتاج بالدوالر 

Output per Wage Employed Person (USD) 49,888.7 47,522.2 48,389.0 نصيب العامل بأجر من اإلنتاج بالدوالر 

Value Added per Employed Person (USD) 19,177.9 18,594.5 17,356.7  بالدوالرنصيب العامل من القيمة المضافة 

Value Added per Wage Employee (USD) 40,884.4 38,773.6 39,411.7  بالدوالرنصيب العامل بأجر من القيمة المضافة 

Value Added to Output (%) 82.0 81.6 81.4  مضافة إلى اإلنتاج  )%(نسبة القيمة ال

Compensation of Employees to Value Added (%) 15.5 15.4 14.7 مضافة  العاملين تنسبة تعويضا  )%(إلى القيمة ال

Compensation of Fixed Capital Formation to Output (%) 2.9 4.8 4.1  إلى اإلنتاج  المال الثابت رأسنسبة استهالك)%( 
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة : - لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا

 02910الغربية عام 
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 

 Revised data * بيانات منقحة  *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                 9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا
 

ة  999 التجارة الداخلي

 



 :PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        9102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

ة رجي             992    التجارة الخا

 التجارة الخارجية المرصودة 
 

 :الواردات من السلع
مقارنة % 11.7، حيث ارتفعت بنسبة 2018مليون دوالر أمريكي في عام  6,539.6السلعية المرصودة  بلغ إجمالي الواردات

 .9102مع عام 
 

 السلع الصادرات من 
مليون دوالر  1,155.6لتصل إلى  2017مقارنة مع عام % 8.5ارتفعت الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة بنسبة 

 .2018أمريكي في عام 
 

 :الميزان التجاري 
مليون دوالر  5,384ووصل إلى  2017مقارنة مع عام % 12.4بنسبة  9102ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي عام 

 .يكيأمر 
 

 2018 -2000، في فلسطينصافي الميزان السلعي السلعية المرصودة و  الصادراتو  الواردات قيمة
Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 

2000 – 8102  

 

 

لذي ضمه االحتالل : - لجزء من محافظة القدس وا البيانات ال تشمل ذلك ا
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   .0292اإلسرائيلي إ

-: Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 :PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        9102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

ة رجي             992    التجارة الخا

 2018، 2017 ،*في فلسطين وصافي الميزان التجاري  السلعية المرصودة قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports, Exports of Goods and Net Trade Balance in Palestine*,  

2017,  2018 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
 Year السنة 

 المؤشرات
2018 2017 

Imports Value 6,539,590                                                                                                   5,853,850 قيمة الواردات 
Exports Value 1,155,634 1,064,884 قيمة الصادرات 
Net Trade Balance -5,383,955 -4,788,966 لتجاري  صافي الميزان ا

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in1967. 
 

البيانـات ال تشــمل ذلــك الجـزء مــن محافظــة القـدس والــذي ضــمه االحــتالل  *
 .0292اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Differences in the results of certain indicators are 
due to approximation   

 

المتغير بين الجداول المختلفة، أو : مالحظة االختالفات الطفيفة لقيم نفس 
التقريب المصاحب لعمليات  غير ومجموعه، ناجمة عن  بين مفردات المت

لنتائج  .حساب ا
 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                                       9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ة    التجارة الخارجي
 

992            

 7102، 7102 ،التنقيح الثالث -الموحد للتجارة الدولية أبواب التصنيفحسب * في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2017, 2018 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الباب الموحد
   Value قيمةال

Section 
SITC 
Code 2017 2018 

  Imports   الواردات 

  Total Imports 6,539,590 5,853,850 مجموع الواردات 

ة 0 لحي  Food And Live Animals 0 1,449,473 1,244,631 األغذية والحيوانات ا

 Beverages And Tobacco 1 339,157 324,852 المشروبات والتبغ 1

لوقوداالمواد الخام غير الصالحة لألكل ب 2  Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 161,091 98,937 ستثناء ا

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,259,999 1,134,859 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 47,637 42,096 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 633,442 544,810 .أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ 5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 

specified) 
5 

ة 6 ماد  Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 1,226,215 1,096,477 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب ال

 Machinery And Transport Equipment’s 7 1,048,470 1,014,655 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 373,939 352,116 مصنوعات متنوعة 8

9 
 

لدولي  ةسلع ومعامالت غير مصنف في موضع آخر في التصنيف ا
رجية  لتجارة الخا  167 417 الثالثنقيح الت –الموحد ل

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 
elsewhere) In The SITC-Rev.3 

9 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                                       9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ة    التجارة الخارجي
 

999            

 7102 ،7102 ،التنقيح الثالث -أبواب التصنيف الموحد للتجارة الدوليةحسب * في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات(: تابع) 
 (Cont.): Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2017, 2018 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الباب الموحد
 Value قيمةال

Section 
SITC 
Code 2017 2018 

ت    Exports   الصادرا

  Total Exports 1,155,634 1,064,886 مجموع الصادرات 

ة 0 لحي  Food And Live Animals 0 177,431 183,641 األغذية والحيوانات ا

 Beverages And Tobacco 1 46,330 37,690 المشروبات والتبغ 1

لوقود 2  Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 121,056 80,017 المواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء ا

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 830 1,013 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 49,435 44,350 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 73,879 59,657 .أ.م.غمواد كيماوية ومنتجات متصلة بها  5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 

specified) 
5 

ة 6 ماد  Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 404,108 390,571 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب ال

 Machinery And Transport Equipment’s 7 42,057 33,042 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 240,508 234,905 مصنوعات متنوعة 8

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية  * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ
 .0292عام 

 مالحظة
 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 
 

 
 

  



:PCBS  لسنوي  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا

ة                               992  رجي  التجارة الخا

 2018، 2017 ،الدول حسب مجموعات* في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
 Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Groups of         

Countries, 2017, 2018 
 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Groups of Countries 

Year    السنة 

 8102 2018 مجموعات الدول

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 1,155,634 6,539,590 1,064,884 5,853,850 المجموع 
Israel 967,462 3,616,259 878,617 3,234,784 إسرائيل 
Arab Countries 143,625 424,411 141,439 358,340 الدول العربية 
Europe Countries 13,936 1,019,316 18,115 914,772 الدول األوروبية 

Asian Countries 13,557 1,325,212 11,320 1,214,635 الدول اآلسيوية 

American Countries 15,986 127,948 14,950 111,955 الدول األمريكية 

Rest of World Countries 1,068 26,444 443 19,364 باقي دول العالم 

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   .0292اإلسرائيلي إ

  
 

 2018، 2017 ،المنطقة حسب *في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Region, 2017, 2018 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Region 

Year السنة 

 2017 2018 المنطقة

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 1,155,634 6,539,590 1,064,884 5,853,850  المجموع 
West Bank 1,141,533 5,899,553 1,056,539 5,323,758 ة  الضفة الغربي
Gaza Strip 14,101 640,037 8,345 530,092  قطاع غزة 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967.  

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   .0292اإلسرائيلي إ
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ة رجي  992  التجارة الخا

وارداتاجمالي قيمة    7102، 7102 ،االقتصادية الواسعة االستخدامحسب  *في فلسطين المرصودة للسلع والصادرات ال
Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories, 8102, 8102 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 

Code 
BEC Description 

Exports صادرات Imports واردات 
 االستخدام االقتصادي وصف

رمز االستخدام 
 2017 2018 2017 2018 االقتصادي

 Total 1,155,634 1,064,883 6,539,590 5,853,850 المجموع  
111 Food and beverages primary mainly for industry 6,588 7,499 299,866 237,642 111 األغذية والمشروبات في أشكالها األولية للصناعة 

112 
Food and beverages primary mainly for 

household consumption 
هائي 251,452 234,236 110,519 102,244  112 األغذية والمشروبات في أشكالها األولية لالستهالك الن

121 
Food and beverages processed mainly for 

industry 
المعالجة أساسًا للصناعة 140,585 168,226 3,564 3,092  121 األغذية والمشروبات 

122 
Food and beverages processed mainly for 
household consumption 

النهائي 589,891 724,236 110,971 125,315 المعالجة أساسًا لالستهالك   122 األغذية والمشروبات 

21 Industrial supplies n.e.s primary 119,268 76,701 116,660 98,147  21 أ.م.غمنتجات صناعية في أشكالها األولية 

22 Industrial supplies n.e.s processed 484,605 451,549 1,824,274 1,592,404 22 أ.م.منتجات صناعية معالجة غ 

31 Fuels and lubricants, primary 28 0 1,309 985 ة  31 وقود ومزلقات معدنية أولي

32 Fuels and lubricants, processed for motor spirit 815 992 564,489 473,287 لنفاثات  32 وقود ومزلقات معدنية معالجة لمحركات ا

322 Fuels and lubricants, processed for other uses 1,223 1,622 680,703 653,801 322 وقود ومزلقات معدنية معالجة للالستخدامات األخرى 

41 Capital goods (except transport equipment) 36,043 30,855 500,583 495,286  41 (عدا معدات النقل)السلع الرأسمالية 
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ة رجي  992  التجارة الخا

لصادرات الوارداتجمالي قيمة ا(: تابع) م االقتصادي *في فلسطين المرصودة للسلع وا   7102، 7102 ،حسب االستخدا
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine * by Broad Economic Categories, 8102, 8102 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2017 2018 2017 2018 االقتصادي

42 
Parts and accessories of capital goods (except 
transport equipment).  

11,551 6,947 133,555 100,332 
عدا قطع غيار )قطع غيار ولوازم السلع الرأسمالية 

 (معدات النقل
42 

51 
Transport equipment, and parts and accessories   
of passenger motor cars 

 51 وسائط النقل، قطع ومحركات وسائط النقل 211,659 197,292 243 45

521 Transport equipment for industrial uses 4,687 5,453 112,267 111,649 521 وسائط نقل لإلسخدام الصناعي 

522 Transport equipment for non - industrial uses 45 17 4,633 4,166 ة لصناعي مات ا  522 وسائط نقل لغير اإلستخدا

53 
Parts and accessories of all kinds of transport  

equipment 
لنقل 83,974 87,343 24,933 22,058  53 أجزاء وملحقات وسائط ا

61 Durable consumer goods 78,629 75,054 198,619 180,713 61 سلع استهالكية معمرة 

62 Semi - durable consumer goods  84,289 89,056 187,313 187,565 62 سلع استهالكية شبه معمرة 

63 Non - durable consumer goods 75,111 68,908 503,821 439,895 63 سلع استهالكية غير معمرة 

7 Goods n.e.s.in broad economic categories - - 167 417 
ا في التصنيف حسب الفئات .م.سلع أخرى غ

ة  االقتصادية الواسع
7 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 

in1967. 
Note: Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  *
1967.  

 االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب: مالحظة 

.النتائج المصاحب لعمليات حساب  
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ة رجي  921  التجارة الخا
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 231 ميزان المدفوعات

 

 ميزان المدفوعات
 :الحساب الجاري 

بلغ ( سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)في الحساب الجاري  ا  عجز  2018ميزان المدفوعات الفلسطيني لعام  سجل
   .9102دوالر أمريكي عام  مليون  2,130قداره ، مقارنة مع عجز مدوالر أمريكي مليون  2,140 مقداره

 
عن % 8، بنسبة ارتفاع بلغت 2018مليون دوالر أمريكي في عام  5,393عجزا  مقداره الميزان التجاري السلعي سجل 

 .يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيس في هذا العجز.  2017العجز عام 
 

مليون دوالر أمريكي قيمة العجز عام  984مليون دوالر أمريكي، مقارنة ـب  1,033عجزا  مقداره  ميزان الخدمات سجل
 .، ويعزى ارتفاع عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع قيمة الواردات من خدمات السفر وخدمات النقل2017

 
 :حساب الدخل

مليون 2,786 سجل هذا الحساب فائضا  مقداره فقد ( تعويضات العاملين، ودخل االستثمار)أما بالنسبة لحساب الدخل 
وقد كان ارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل .  2017عام  عن% 31 بارتفاع نسبته 2018في عام  دوالر أمريكي

، فيما 2017عن عام %  26ن دوالر أمريكي بارتفاع نسبتهمليو  2,620السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 
، نتج بشكل أساسي عن 2017عن عام % 64مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته   318بلغ دخل االستثمار من الخارج

 تحديدا  )ارتفاع الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، وارتفاع عوائد االستثمارات األخرى في الخارج 
 (.الفوائد على الودائع في الخارج

 
 : الحساب الرأسمالي والمالي

ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في .  مليون دوالر أمريكي1,776 سجل هذا الحساب فائضا  بلغ مقداره 
 1,327حيث بلغ ( االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية)الحساب المالي 

األخرى، بينما حقق مليون دوالر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في االستثمارات األجنبية 
 .مليون دوالر أمريكي 449الحساب الرأسمالي فائضا  بلغ مقداره 
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 232 ميزان المدفوعات

 2018، 2017ميزان المدفوعات في فلسطين 

Balance of Payments In Palestine 2017, 2018  
. 

 Value in million USD                    بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

 Item 2018 2017 البند

 Current account (net) 2,140.3- 2,129.9- (صافي)الحساب الجاري 

 Goods (net)   5,392.9- 4,983.9-   (صافي)السلع   

 Exports (fob)     1,846.7 1,928.7 (فوب)الصادرات      

 Imports (fob)     7,239.6 6,912.6 (فوب)الواردات      

 Services (net)   1,032.8- 983.5- (صافي)الخدمات   

 Exports     751.3 607.3 الصادرات     

  Transportation services         5.0 2.9 خدمات النقل       

  Travel services         538.0 411.0 خدمات السفر       

 Communications services        18.8 17.9 خدمات االتصاالت       

 Construction services        101.1 88.4 خدمات اإلنشاءات       

 Other business services        15.4 16.2 خدمات األعمال األخرى       

ة        لخدمات  الحكومي  Government services        46.1 47.0 ا

Others        26.9 23.9 2أخرى       
2
 

 Imports     1,784.1 1,590.8 الواردات     

 Transportation services         251.4 238.1 خدمات النقل       

 Travel services         1,317.2 1,139.5 خدمات السفر       

 Communication services         12.0 6.8 خدمات االتصاالت       

مين         Insurance services         36.2 30.6 خدمات التأ

 Other business services         126.9 120.1 خدمات األعمال األخرى       

 Government services         30.2 42.7 الخدمات الحكومية         

3أخرى       
 13.0 10.2         Others

3
 

 Income (net)   2,786.3 2,129.0 (صافي)الدخل   

  Receipts     2,983.9 2,324.7 المقبوضات      

 Compensation of employees         2,666.2 2,131.1 تعويضات العاملين         

 Of which from Israel         2,619.7 2,084.4 من إسرائيل  :منها          

  Investment income         317.8 193.6 دخل االستثمار         

 Payments     197.6 195.7 المدفوعات      
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 2018، 2017ميزان المدفوعات في فلسطين (: تابع) 
(Cont.): Balance of Payments In the Palestine 2017, 2018       

 Value in million USD                    بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

 Item 2018 2017 البند

 Current transfers (net)   1,499.1 1,708.5 (صافي)التحويالت الجارية   

  Inflows     1,992.9 2,168.9 التدفقات الداخلة إلى فلسطين     

 To the government sector        467.1 505.4 للقطاع الحكومي           

لدول             of which from Donors transfers            277.0 375.3 المانحةتحويالت ا

 To the other sectors       1,525.8 1,663.5 للقطاع الخاص            

مانحة         of which from Donors transfers          118.7 160.8 تحويالت الدول ال

رجة من فلسطين       Outflows     493.8 460.4 التدفقات الخا

 Capital and financial account (net) 1,776.0 2,194.1 (صافي)الحساب الرأسمالي والمالي 

 Capital account (net)    449.2 624.4 (صافي)الحساب الرأسمالي    

لتحويالت الرأسمالية         Capital transfers (net)       449.2 624.4 (صافي)ا

ى فلسطين           Inflows           449.2 624.4 التدفقات الداخلة إل

 To the government sector              173.8 349.9 للقطاع الحكومي            

مانحة                  of which from Donors transfers                173.8 349.9 تحويالت الدول ال

 To the other sectors              275.4 274.5 للقطاع الخاص             

 Outflows           0.0 0.0 التدفقات الخارجة من فلسطين         

التصرف فيها  لية أو  منتجة غير الما حيازة األصول غير ال
 (صافي)

0.0 0.0 

Acquisition / disposal of non-Produced, 

non-financial assets non-financial assets 
(net) 

4(صافي)الحساب المالي    
 1,569.7 1,326.8    Financial account (net)

4
 

Foreign Direct inv 282.5 191.2 (صافي)االستثمار األجنبي المباشر         estment (net) 

ر في الخارج              Change in investment abroad (net)          30.9 2.9 (صافي)التغير في االستثما

ر في فلسطين              251.6 188.3 (صافي)التغير في االستثما
         Change in investment in Palestine 

(net) 

 Foreign  Portfolio investment (net)      25.7 201.5- (صافي)استثمار الحافظة األجنبي         

Change in Assets (net)          13.4 244.5- (صافي)التغير في األصول              

 Change in Liabilities (net)          12.3 43.0 (صافي)التغير في الخصوم            
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 2018، 2017ميزان المدفوعات في فلسطين (: تابع) 
(Cont.): Balance of Payments In the Palestine 2017, 2018 

 

 Item 2018 2017 البند

 Foreign Other investment (net)      1,109.9 1,713.4 (صافي)االستثمارات األجنبية األخرى         

Change in Assets (net)          1,303.7 1,616.1 (صافي)التغير في األصول              

غير مقيمين               Of which Loans to nonresidents             10.9- 17.7- منها  قروض ممنوحة ل

Of which Currency and deposits             1,303.4 1,564.6 5منها عملة وودائع             
5
 

غير في  الخصوم              Change in Liabilities (net)          193.8- 97.3 (صافي)الت

 Of which Loans nonresidents             26.4- 2.0- منها  قروض من غير مقيمين             

6منها عملة وودائع             
 107.0 -186.0             Of which Currency and deposits

6
 

  Financing 91.3- 133.4- التمويل

 Exceptional financing 0.0 0.0 التمويل االستثنائي

 91.3- 133.4- (نقص/ + = زيادة= - )في األصول االحتياطية  التغير
Change in Reserve assets (- = Increase/+ 
= decrease) 

تشـمل خــدمات التـأمين، الخــدمات الماليـة، وخــدمات المعلومـات وال مبيــوتر،  :1
 .رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية والترفيهية والثقافية

1 : Include insurance, financial, information and 

computer, royalties and licenses, and personal 
cultural recreational services. 

المعلومــات وال مبيــوتر، رســوم االمتيــاز  االنشــاءات،تشـمل خــدمات الماليــة، : 2
 .والتراخيص وخدمات التأمين

2: Include financial,construction, information and 
computer, royalties and licenses fees, insurance 

services. 

 .Include reserve assets :3                                                                      .يشمل األصول االحتياطية  :3

ـناديق البنـــو  تشـــمل النقـــد مـــن العمــالت األجنبيـــة فـــي : ودائـــعو عملــة : 4 صــ
 .وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

4: Currency and deposits: Including the cash of 
foreign currency in the banks and the deposits of the 

Palestinian institutions deposited abraod.  

 Currency and deposits : Includes the deposits :5 .في البنو  المحلية تشمل ودائع غير المقيمين المودعة: ودائعو عملة : 5

of non-residents deposited in Local banks. 

البيانـات ال تشــمل ذلــ  الجـزء مــن محافظــة القـدس والــذي ضــمه االحــتالل : -
 .0292اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

-:Data excluded those parts of Jerusalem which was 

annexed by Israeli occupation in 1967. 
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مين               132 المالية والتا

 المالية والتأمين
 :عدد المؤسسات

 99منها  ، 1022مؤسسة عام  76 باسثناء شركات صرافي العمالت بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال الوساطة المالية
التجارية واإلسالمية ومؤسسات اإلقراض المتخصصة والشركات القابضة وشركات سلطة النقد والبنوك )مؤسسة مالية وتشمل 

شركات تأمين، بينما بلغ  9شركات تشمل بورصة فلسطين وشركات األوراق المالية، و 9 ، باإلضافة إلى(التأجير التمويلي
 . ة صرافةشرك 912عدد المؤسسات العاملة في نشاط صرافي العمالت 

 
 
 

 

 8102تقتاادية نأششةة المالية والتأمين ي  يسسةين  أهم المؤشرات اال
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities in Palestine, 2018 

Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Indicators 
 القيمة

Value 
 المؤشرات

Number of Enterprises 294    مؤسسات  عدد ال
Number of Employed Persons 31,193   عاملين  عدد ال
Compensations of Employees 308,768.9 تعويضات العاملين 
Output 999,24924 اإلنتاج 
Intermediate Consumption  422,24929  الوسيط  االستهالك 
Value Added 677,703.1  القيمة المضافة 
G.F.C.F 52,038.0  لثابت اإلجمالي  التكوين الرأسمالي ا
Data excludes those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli occupation in 1967  
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام    2976اإلسرائيلي إ
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مين        137                                                               المالية والتا

 8102أهم المؤشرات االتقتاادية نأششةة المالية والتأمين حسب الششاط االتقتاادي  
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities by Economic Activity, 2018 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Economic Activ ity 

Indicators المؤشرات  

 الششاط االتقتاادي
التكوين 
الرأسمالي 
الثابت 
ي  اإلجمال

G.F.C.F 

 القيمة المضافة

Value Added 

الوسيط  االستهالك 

Intermediate 
Consumption 

 اإلنتاج

Output 

 تعويضات العاملين

Compensations 
of Employees 

عاملين  عدد ال
No. of 

Employed 

Persons 

عدد 
 المؤسسات

No. of 
Ent. 

Total  52,083.0 677,703.1 722,27527 755,07724 308,768.9 31,173   492  مجموع ال 
Palestine Monetary Authority, 
Commercial & Islamic Banks, 

Other Credit  Institutions, 
Holding Companies, and 

Financial Leasing 

47,050.0 529,026.9 217,065.0 746,091.9 257,470.0 10265 49  

سلطة النقد والبنوك التجارية واإلسالمية 
ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 

ي مويل  والشركات القابضة والتأجير الت

Money Exchangers 206.9  35,979.2 3,166.8 39,146.0 5,411.5 1,243  425  صرافي العمالت 
Palestine Exchange & Stock  
Market Brokers * 

 *بورصة فلسطين وشركات األوراق المالية  9  199 6,263.5 5,921.7 2,002.0 3,919.7  422.4
  

 
Insurance Corporations 4,403.7 108,777.3 55,492.1 164,269.4 39,623.9 1,689 9   لتأمين  شركات ا
-:Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel 

occupation in 1967 
*: Observed decreas in value added for stock market brokers related to decreas 

in received commetions 
 

ليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية :-    البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ
 3932عام 
المقبوضةنالحظ انخفاض القيمة الم*:     عويضات بسبب انخفاض العموالت  لية مقارنة بالت  ضافة لشركات االوراق الما
 

G.F.C.F: Gross Fixed Capital Formation  
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مين        136                                                               المالية والتا

ين وتعويضات  8102حسب الششاط االتقتاادي ي  يسسةين   همعدد العامس
Number and Compensations of Employees by  Economic Activ ity in Palestine, 2018 

 

Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Economic Activ ity 

 تعويضات العاملين
Compensations of 

Employees 

ين  No. of Employed Persons                                عدد العامس

ت  عدد المؤسسا

No. of Ent. 
 المجموع بأجرالعاملين  العاملين بدون أجر الششاط االتقتاادي

Non-Paid 
Employees 

Wage Employees Total 

Total of Financial 

Intermediaries 
 مجموع الوساةة المالية   492   31,173  12,947  007 308,768.9

Palestine Monetary Authority 
     

 سلطة النقد 

Commercial & Islamic Banks 257,470.0 0  10,265 10,265 49  ة  والبنوك التجارية واإلسالمي

Other Credit  Institutions 
     

 ومؤسسات اإلقراض المتخصصة 

And Holding Companies 
     

 والشركات القابضة
Money Exchangers 5,411.5 229  794  1,243 425  صرافي العمالت 

Palestine Exchange 6,263.5 0  199  199  9   بورصة فلسطين 

& Stock Market Brokers 
     

ة   وشركات األوراق المالي

Insurance Corporations 39,623.9 0  1,689 1,689 9  لتأمين  شركات ا

-: Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation 

in 1967 

لجزء من محافظة القدس : - ليه عنوة بعيد احتالله البيانات ال تشمل ذلك ا لذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إ وا
 2976للضفة الغربية عام 
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مين                132 المالية والتا

 8102-2016المستخساة نأششةة المالية والتأمين   المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Finance and Insurance Activities, 2016-2018 

 

Indicators 
 Year   ةالسش 

 المؤشرات
4432 4432 2016 

Compensation per wage Employed 
Person (USD) 

23,848.7 24,323.9 20,913.7 
نصيب العامل بأجر من تعويضات العاملين متوسط 
 بالدوالر

Output per Wage Employed Person 
(USD)  73,795.4 72,223.3 70,787.2  بالدوالر بأجر من اإلنتاج العاملنصيب 

Value Added per wage Employed 

Person (USD) 52,344.4 52,959.6 48,191.8 
مضافة  بأجر نصيب العاملمتوسط  من القيمة ال
 بالدوالر

Value Added to Output (%) 70.9 73.3 68.1  مضافة إلى اإلنتاج  )%(نسبة القيمة ال

Compensation of Employees to 
Value Added (%) 

مضافة  تعويضات العامليننسبة  43.4 42.8 45.6  )%(إلى القيمة ال

Compensation of Fixed Capital 
Formation to Output (%) 

 )%( استهالك رأس المال الثابتنسبة  4.1 6.2 6.2
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لدولي                                               وضع االستثمار ا 239  

 وضع االستثمار الدولي
 

 يلـ  حـوالي( الخصـو  األينيةـ  –األصـو  الخاريةـ  ) 8102خـل  الاـا  صافي وضع االستثمار الدولي لفلسـطين 
وقد استحوذت اإليداعات النقدة  المحلة  في الينوك الخارية ، إضاف  إلى النقد األينيي . مليون دوالر أمريكي 1,588

 .من إيمالي قةم  األصو  الخارية % 59.0المويود في االقتصاد الفلسطيني على النصيب األكير وبما نسيته 
 

 :الخارجيةاألصول 

موزع  مليون دوالر أمريكي،  6,,75يل  إيمالي أرصدة األصو  الخارية  للقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 
( أهمها الامل  والودائع) ، واستثمارات أخرى%80.2، واستثمارات حافظ  %5.1ينسب   استثمار أينيي مباشريين 

% 70شكلت االستثمارات الخارية  لقطاع الينوك فقد  ،يمستوى القطاعالعلى أما  %.8.2 ، وأصو  احتةاطة 55.0%
 .إيمالي األصو  الخارية  للقتصاد الفلسطيني من

 
 :الخصوم األجنبية

  4,969حوالي ( أرصدة غير المقةمين المستثمرة في فلسطين)يل  إيمالي أرصدة الخصو  األينية  على فلسطين 
، واستثمارات %2..0، واستثمارات حافظ  %55.5ينسب  باشر ماستثمار أينيي ، توزعت يين مليون دوالر أمريكي

شكلت االستثمارات األينية  في فقد ، يمستوى القطاعالوعلى  .%82.2( ها القروض والودائع من الخارجأهم)أخرى 
 .على االقتصاد الفلسطيني إيمالي الخصو  األينية  من% 55.1حوالي قطاع الينوك 

 
 :الدين الخارجي

قطاع الدين على موزع  يين . مليون دوالر أمريكي  1,491يل  إيمالي رصيد الدين الخاريي على فلسطين حوالي 
المالة  غير المصرفة ، الشركات ) األخرى، والقطاعات %82.1 ينسب  ، وقطاع الينوك%52.1الحكومي ينسب  

، واالقتراض يين الشركات التابا  والمنتسب  %8.1  ينسب (الماةشة  واألسر األهلة ،والمؤسسات  ،غير المالة والشركات 
 %.1.0ينسب  اقل من 
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 وضع  االستثمار الدولي                                                                                               8.1                                                                                                         

 2018رصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في فلسطين، في نهاية عام 
International Investment Position (IIP) Stock by Economic Sectors For Palestine, at End of 2018 

   Value in Million USD                                                                                                                                                                                    القةم  بالمليون دوالر أمريكي                                         

 األرصدة حسب نوع االستثمار
 المجموع
Total 

 Economic Sector  القطاع االقتصادي 

Inv estments Stocks by Type of 
Inv estment 

 قطاع السلطات 
سلط  ) النقدة 

 (النقد
Monetary 

Authori-ties 
(PMA) 

 القطاع الحكومي
Gover-nment 

Sector 

 قطاع الينوك
Banks 
Sector 

 Others Sectors  القطاعات األخرى  

مالة  وشركات التأمين  قطاع الشركات غير ال
مؤسسات األهلة   وقطاع ال

Non-Financial companies, 
Insurance companies and 

NGO's Sector 

قطاع األسر 
 الماةشة 

Households 

Sector 

 -959 -264 2,838 809- 978 1,588 (*صافي)وضع االستثمار الدولي 
International Investment Position (net)* 

 39 932 4,581 629 978 6,557 مجموع األصول الخارجية
Total External Assets  

 10 315 0 0 0 325 االستثمار األينيي المباشر في الخارج
Foreign Direct Investment Abroad 

لحافظ  في الخارج  0 412 942 0 17 1,425 استثمارات ا
Portfolio Investments Abroad 

 29 205 3,639 701 012 4,269 :االستثمارات األخرى في الخارج
Other Investments Abroad 

ها        29 34 3,552 0 012 3,885 **عمل  وودائع: من
     Of which: currency and deposits** 

 0 0 0 0 835 538 األصو  االحتةاطة 
 Reserve Assets 

 998 1,196 1,743 1,032 0 4,969 مجموع الخصوم األجنبية
Total Foreign Liabilities  

 998 755 1,003 0 0 2,756 االستثمار األينيي المباشر في فلسطين 
Foreign Direct Investment in Palestine 

مارات الحافظ  األينية  في فلسطين   0 405 323 0 0 728 استث
Foreign Portfolio Investments in Palestine 

 0 36 417 1,032 0 1,485 :االستثمارات األخرى األينية  في فلسطين 
Foreign Other Investments in Palestine 

 0 14 0 1,032 0 1,046 قروض من الخارج: منها     
     Of which: Loans from abroad 

ائع: منها       0 0 417 0 0 417 ***عمل  وود
    Of which: currency and deposits*** 

 .اليةانات في اليدو  أعله مقرب  ألقرب عدد صحةح -
 .تساوي ميموع األصو  الخارية  مطروح منها ميموع الخصو  األينية (: صافي)وضع االستثمار الدولي  *

 .اإليداعات المحلة  في الينوك الخارية ، إضاف  إلى النقد األينيي المويود في االقتصاد الفلسطيني: ودائعو عمل   **
 .لمحلة ودائع غير المقةمين المودع  في الينوك ا: ودائعو عمل   ***

 

-The Data in the table above are closed to the nearest integer 
* International investment position (net): equals total external assets minus total foreign liabilities. 

** Currency and deposits: including residents deposits in banks abroad, in addition to foreign 
Currency Cash in Palestinian Economy. 

*** Currency and deposits: include the deposits of non-residents deposited in local banks. 
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مار الدوليو                                               8.0                                                                        ضع االستث

د الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية م  إجمالي رصي 2102في فلسطين، نهاية عا  
Gross External Debt Position in Palestine, at the end of 2018 

 

 
 
 
 
 
 

  

                              Value in Million USD       القةم  بالمليون دوالر أمريكي                           

 القيمة القطاع  االقتصادي
Value 

Economic Sector 

 General Government 630,2 الحكومة العامة
قصير األيل    771 Short-term 

طويل األيل    578 Long-term 

 Monetary Authorities 0 السلطات النقدية

قصير األيل    2 Short-term 

طويل األيل    2 Long-term 

 Banks 767 البنوك
قصير األيل    751 Short-term 

طويل األيل    007 Long-term 

 Other Sectors 9, القطاعات األخرى 

قصير األيل    00 Short-term 

طويل األيل    71 Long-term 

االقتراض ما بين الشركات التابعة )االستثمار المباشر 
(والمنتسبة  9 

Direct Investment: Lending Between 

Affliated Companies 

منتسب  مؤسسات  Debt Liabilities to Affi 2 خصو  الدين ل liated Enterprises 

مستثمرين مباشرين  Debt Liabilities to Direct Investors 1 خصو  الدين ل

إجمالي رصيد الدين الخارجي   63786 Gross External Debt Position 
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مار الدوليو                                               8.8                                                                        ضع االستث
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 الفصل الثاني
 

 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون 
 

تجمعًا سكانياً،  138باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  8491تمثلت نكبة فلسطين في عام 
حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل من فلسطين في . من السكان الفلسطينيين% 11وطرد وتشريد حوالي 

وأما السكان الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم ووطنهم من أرض فلسطين قبل النكبة، % 81والذي يعادل  8491العام 
فأصبحوا تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبروا مواطنين إسرائيليين، بما يترتب عليه من محاوالت لطمس 

 . الهوية والثقافة الفلسطينية
 

 8491التي احتلت عام  الفلسطينية األراضيالقاطنين في حدود  إحصائياً، جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين
تضمنها النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزٌء من مواطني دولة إسرائيل، وعليه فإن جميع اإلصدارات 

 .والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان الفلسطينيين
 

في األراضي سطيني جاهدًا بجمع وتبويب ونشر اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفل
في رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثلة بشح البيانات المتوفرة عن الفلسطينيين  8491الفلسطينية المحتلة عام 

 . إحصائية حولهم بشكل مستقل إضافة إلى تعقيدات جمع بيانات 8491األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومع ذلك، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصاً إحصائياً عاماً لواقع الفلسطينيين 
 8491عام  المحتلةالفلسطينية  األراضي، حيث يعرض هذا الفصل بعض اإلحصائيات حول فلسطينيي 8491عام 

األراضي ة والقوى العاملة، علماً بأن المؤشرات اإلحصائية حول الفلسطينيين في وتشمل الخصائص الديمغرافية والتعليمي
مستمدة من واقع إسرائيل والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من  8491الفلسطينية المحتلة عام 

ويالحظ .  كن تواجدهم األخرىالفلسطينيين في أما مع المؤشرات الواردة بالدرجة األولى مع السكان في إسرائيل وليس
في بيانات هذا الفصل إختالفًا مع ما ورد في العدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك باألساس إلى التعديالت 

والعرب الذين يقيمون داخل حدود  يينالفلسطين شملتوبيانات هذا الفصل ال .  من المصادر توالتنقيحات كما ورد
وتم ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي في ذلك الجزء من  7691األراضي التي احتلت عام 

، ومرتفعات 7691لضفة الغربية عام ل هعنوة بعيد احتالل االحتالل اإلسرائيلي إليه محافظة القدس والذي تم ضمه
 .  الجوالن السورية

 
  

2 
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 السكان
 

مليون  8.913حوالي  2018في نهاية عام  8491بلغ عدد السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .(المحتلّينباستثناء سّكان القدس والجوالن )فرد 
 

نالحظ أنه مجتمع فتي  8491ومن خالل التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
ن  كان بدرجة أقل من الفلسطينيين في فلسطين حيث بلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام وا 

سنة فأكثر للذكور  51في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد الذين أعمارهم % 31.1ولإلناث % 32.9للذكور  2018
في األراضي الفلسطينية  8181فردًا لعام  9.1بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية حيث    %.5.2 ولإلناث% 4.2

 .8491المحتلة عام 
 

 8171حسب الديانة، نهاية عام  7691الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  توزيع
Distribution of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Religion, 

End Year 2018 
 

 
 

في األراضي  اتللفلسطيني( سنة 94-81)اإلنجاب  مولود لكل امرأة في سن 3.04بلغ معدل الخصوبة الكلي 
 سنة 82.3وسنة   78.0ر، وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة للذكو 2018وذلك للعام  8491الفلسطينية المحتلة عام 

من السكان أما معدل الوفيات الخام  8111مولود لكل  83.3حوالي  2018بلغ معدل المواليد الخام للعام كما   .لإلناث
ذكر لكل  818.8بلغت  8181من السكان علماً أن نسبة الجنس للعام  8111حالة وفاة لكل  8.1لنفس العام فقد بلغ 

 .مائة أنثى

 المسلمون

Muslims 
83.8% 

 العرب المسيحيون

Arab Christians 
8.2% 

 الدروز

Druze 
8.0% 

1.2 
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 لسنوات مختارة، نهاية العام 7691الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  عدد
Number of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 for Selected 

Years, End Year 
 

End Year 
 عدد السكان

Population Number 
السنةنهاية   

1948 154,900 1948 

1961 180,100 1961 

1967 324,100 1967 

1972 388,800 1972 

1983 565,200 1983 

1985 619,000 1985 

1990 728,700 1990 

1995 821,200 1995 

1996 848,700 1996 

1997 875,600 1997 

1998 905,200 1998 

1999 935,600 1999 

2000 969,300 2000 

2001 971,170 2001 

2002 1,001,500 2002 

2003 1,031,000 2003 

4002 1,061,000 4002 

2005 1,090,900 2005 

2006 1,118,000 2006 

2007 1,146,000 2007 

4002 1,172,000 4002 

4002 1,223,300 4002 

2010 1,252,000 2010 

2011 1,280,900 2011 

2012 1,308,900 2012 

2013 1,353,600 2013 

2014 1,366,500 2014 

2015 1,325,200 2015 

2016 122412300 2016 

2017 1,471,000 2017 

2018 4.184,100 2018 
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 8171حسب الديانة، نهاية عام  7691عدد الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Number of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Religion, End 

Year 2018 
 

 In thousand العدد باأللف

 عدد السكان الديانة
Population Number 

Religion 

 Muslims 4.411,1 المسلمون

 Arab Christians 440,1 ونالعرب المسيحي

 Druze 448,0 الدروز

 Total 4.184,1 المجموع

 
 

 حسب فئات العمر والجنس، 7691التوزيع النسبي للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2018نهاية عام 

Percentage Distribution of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 

by Age  Groups and Sex, End Year 2018  

Age Groups 

Sex     الجنس 

 المجموع الفئة العمرية
Total 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

4-0  11.0 10.8 11.2 0-4 

11-2  16.0 16.4 15.5 2-11 

14-13  5.5 4.9 6.2 13-14 

12-12  6.2 5.7 6.2 12-12 

34-12  14.2 14.2 14.2 12-34 

24-32  14.4 14.4 14.4 32-24 

44-22  12.2  12.3  12.2  22-44 

24-42  9.8 9.9 9.8 42-24 

24-22  6.0 6.2 5.9 22-24 

+22  4.7 5.2 4.2 22+ 

Total 811 811 811 المجموع 
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 2018، نهاية عام 7691ديموغرافية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام مؤشرات 
Demographic Indicators for Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948, 

End Year 2018 
 

Indicator 
 القيمة

Value 
 المؤشر

Sex Ratio  102.7 لجنس  نسبة ا
Average Household Size 2.22  ةمتوسط حجم األسر 
Total Fertility Rate  5.02 الكلي  معدل الخصوبة 
Life Expectancy at Birth  توقع البقاء على قيد الحياة 
Males 08,0 ذكور 
Females 84,4 إناث 
Median Age  العمر الوسيط 
Males 44,4 ذكور 
Females 44,0 إناث 
Crude Birth Rate (per 1,000 persons) 44,4  (لكل ألف من السكان)معدل المواليد الخام 
Crude Death Rate (per 1,000 persons)  4,8  لسكان)معدل الوفيات الخام  (لكل ألف من ا
Infant Mortality Rate (per 1,000 live births) 1,1  ليد األحياء)معدل وفيات الرضع  (لكل ألف من الموا
Population Annual Growth Rate  4,4  للسكان معدل النمو السنوي 

 
، الزواجيةوالحالة  الجنس حسب 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( سنة فأكثر 71)التوزيع النسبي للفلسطينيين 

8171 
Percentage Distribution of Palestinians (18 Years and above) In the Occupied 

Palestinian Territory in 1948 by Sex and Marital Status, 8181  
 
 

 الحالة الزواجية
 Sex الجنس

Marital Status ذكور 
Males 

 إناث
Females 

ا   Never Married 19.9 25.2 لم يتزوج أبًد

 Engaged 4.1 3.9 ة/خاطب

 Married 66.5 68.6 ة/متزوج

 Divorced 2.4 0.7 ة/مطلق

 Widowed 6.5 1.3 ة/أرمل

  Separated 0.6 0.3 ة/منفصل

 Total 100 100 المجموع
 

  



PCBS : 8491المحتلة عام  ةالفلسطيني األراضيالفلســطينيون في                                               2019كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

321 
 

 7142، األسرة والمنطقةحسب نوع  7691ضي الفلسطينية المحتلة عام الفلسطينية في األرا التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Type of Household and Region, 7142 
 

 المجموع نوع األسرة
Total 

 Region                                                               المنطقة
Type of 

Household 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

 0.5 14.7 7.1 5.6 6.1 أسرة من  فرد واحد 
One-Person 

Household 

 98.9 83.6 89.8 91.7 91.7 ووية أسرة ن
Nuclear 

Household 

 0.6 1.7 3.1 2.7 2.2 أسرة ممتدة 
Extended 

Household 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع 
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 المساكن وظروف السكن
 

ون في مساكن نالذين يسك 8181عام في ال 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  األسر الفلسطينيةبلغت نسبة 
 .من األسر يسكنون في مساكن يمتلكونها% 41.3، علما بان %11.3نوعها دار 

 
 8171 والمنطقة، نوع المسكنحسب  7691الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Type of Housing Unit and Region, 8181 
 

 

 المجموع نوع المسكن
Total 

                                                             Region المنطقة

Type of Housing Unit جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 House 62.2 4..4 32.4 30.2 3105 دار

 Apartment 15.0 62.1 53.1 22.2 9804 شقة

ة /غرفة مستقلة  /Independent Room 22.6 ..5 6.7 4.3 7.0 براكي
Tent/ Tin Shack 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 
 
 

 8171والمنطقة،  حيازة المسكنحسب  7691الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Tenure of Housing Unit and Region, 8184  
 

 المجموع حيازة المسكن 
Total 

                                                          Region المنطقة

Tenure of Housing 
Unit  

 جنوب وسط حيفا شمال
North Haifa Center South 

 Owned 96.4 88.8 86.3 90.3 90.3 ملك 

 Rented 1.4 11.2 10.0 5.6 6.7 مستأجر

 Without Payment 2.2 - 3.7 4.1 3.1 دون مقابل

  Total 100 100 100 100 100 المجموع 

  

 
  

2.2 
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 7142حسب حيازة المسكن،  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينية لألسرالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Tenure of Housing Unit, 2012  

 

 
       (2م)حسب مساحة مسّطح المسكن  7691الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر

 8171والمنطقة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Area of Housing Unit (m
2
) and Region, 2084 

 المجموع (2م)المسكن مساحة مسّطح 
Total 

                                                Regionالمنطقة 
Area of Housing Unit 

(m
2
) 

 جنوب وسط حيفا شمال
North Haifa Center South 

  Less than 80 9.5 4.8 8.2 4.6 5.8 20أقل من 

20 - 119 20.0 19.7 18.0 21.1 22.2 80 -119 

140 - 159 41.3 51.0 25.4 29.6 34.4 120 -159 

160 - 199 17.3 13.5 17.7 23.4 24.9 160 -199 

400+ 15.6 11.2 30.7 21.1 9.0 200+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

90.3 

6.7 3.0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

 ملك 

  Owned 
 مستأجر

  Rented 
 دون مقابل

Without Payment 
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تصالهاالتوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة   2017، (مياه وكهرباء وصرف صحي)بالشبكات العامة  وا
Percentage Distribution of Households by Region and Connection to Public Networks 

(Water, Electricity, and Sewage), 2017 
  

 المنطقة 

     Connection to Public Networks بالشبكات العامةاالتصال 

Region  

                                 مياه
Water 

                                  كهرباء
Electricity 

                               صرف صحي
Sewage 
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 North 0.6 11.2 88.2 2.1 0.6 97.3 0.3 0.5 99.2 شمال

 Haifa 0.6 7.4 92.0 7.0 1.8 91.2 0.3 - 99.7 حيفا

 Center - 0.6 99.4 - 0.6 99.4 - 0.9 99.1 وسط

 South 4.3 39.4 56.3 - 43.8 56.2 0.3 28.8 70.2 جنوب

 Total 1.0 12.6 86.4 2.3 6.5 91.2 1.3 4.2 95.5 المجموع

 

 
 

 

التي تحتاج إلى وحدات سكنية خالل السنوات  7691الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر
 2017، السكنية عدد الوحداتو القادمة حسب المنطقة  العشر

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 Who Need Housing Units During the Next Ten  

Years by Region and Number of Housing Units, 2017 

 المنطقة 
 المجموع عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها األسرة

Region  Number of Needed Housing Units Total 

0 1 2 3 4 
 

 North 100 3.4 7.6 18.3 28.9 41.8 شمال

 Haifa 100 2.8 6.8 21.2 30.1 39.1 حيفا

 Center 100 1.1 6.8 18.8 27.1 46.2 وسط

 South 100 4.3 6.2 14.8 44.4 30.3 جنوب

 Total 100 3.1 7.1 18.4 30.9 40.5 المجموع
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 معايير المعيشة

تعتمد على األجور والرواتب كمصدر  8491األراضي الفلسطينية المحتلة عام األسر الفلسطينية في  من% 56.8
من القطاع الخاص % 81.8من القطاع الخاص اإلسرائيلي و%  22.0موّزعة بواقع 8188خالل العام  يلدخلها الرئيس
تعتمد على مصادر دخل من القطاع العام كمصدر لدخلها األساسي، وتتفاوت هذه النسب من % 89.8العربي مقابل 

من األسر العربية على القطاع العام الحكومي وترتفع نسبة األسر % 83.8مال تعتمد منطقة ألخرى، ففي منطقة الش
فقط من األسر في % 9.0لـ  ، ويشكل القطاع الخاص العربي مصدر دخل رئيسي%29.3في منطقة الجنوب إلى 

 %.13.5إلى حيفا وفي % 85.1إلى  الشمالمنطقة الجنوب بينما ترتفع النسبة في 
 

ترى بالمشاريع االقتصادية الخاّصة باألسرة  8491األراضي الفلسطينية المحتلة عام من األسر الفلسطينية في % 89.4
في % 4.4إلى  وتنخفضفي الوسط % 12.7وفي حيفا % 18.3وفي الشمال % 15.7مصدر دخل رئيسي بواقع 

كمصدر لدخلها الرئيسي من األسر تعتمد على المخصصات الحكومية % 81.8كما تبين أن نحو . الجنوب
عاقة، واستكمال الدخل مخصصات أوالد، وشيخوخة ،) تحويالت من الخارج، كما تشمل ايضًا  (وتقاعد، وبطالة، وا 

 .جتماعيةاالمساعدات وال
 

لألسرة  لمستوى المعيشة األسرةحسب تقييم  7691التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2017والمنطقة، 

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Assessed of living Standards of the Household and Region, 2017 
 

تقييم األسرة لمستوى   
 المعيشة لألسرة

                                                          Region المنطقة

 المجموع
Total 

The Household 
Assessed of its 

Liv ing 
Standards 

 جنوب وسط حيفا شمال
North Haifa Center South 

 Good 2..5 46.2 33.3 22.4 51.2 جّيد

 moderate 4..5 24.4 12.4 0..4 22.3 متوّسطة

 Difficult 41.1 43.2 46.0 12.2 12.4 صعب

ا   5.2 3.3 0.5 5.2 2.3 صعب جدًّ
Extremely 
difficult 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  

3.2 
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 8171الرئيسي للدخل والمنطقة،  حسب المصدرالتوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households by Main Source of Income and Region, 8184  

 

 المصدر الرئيس للدخل
 

 المجموع
Total 

 Region                                                 المنطقة
Main Source of 

Income شمال 
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Agriculture 9.6 0.8 1.0 0.2 1.7 الزراعة

  Household Business 9.9 12.7 18.3 15.7 14.9 مشاريع األسرة 

/ القطاع العامأجور ورواتب من 
  الحكومي 

14.1 13.7 14.9 9.5 20.1 
Wages and Salaries 
from The Public sector  

الخاص أجور ورواتب من القطاع 
ي  العرب

20.7 26.0 13.5 19.6 9.0 
Wages and Salaries 
from The Private Arab 

Sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
ي  29.3 30.2 28.8 15.8 22.0 اإلسرائيل

Wages and Salaries 

from The Private 
Israeli Sector  

 Old Age Benefits 1.9 10.0 5.0 11.3 8.8 مخصصات شيخوخة

ة  4.4 1.9 0.4 2.1 2.1 مخصصات بطال
Unemployment  

Benefits 

ة  Disability Insurance 1.2 3.6 5.1 5.3 4.4 تأمين إعاق

 Income Benefits 12.6 1.9 6.2 3.9 5.1 تأمين دخل

 Retirement Benefits - 8.2 4.3 4.5 4.4 مخصصات تقاعد

   Other 0.5 0.6 1.5 0.9 0.9 *أخرى

 Not stated 1.5 1.0 1.0 0.6 0.9 غير مبين

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

مين األوالد، مخصصات نفقة: تشمل أخرى*. تحويالت من الخارج،   تأ

اجتماعية  .مساعدات 

*Other Includes: Children’s Insurance, Alimony 

Benefits, Remittance from Abroad and Welfare 

Assistance 

 
 

  



PCBS : 8491المحتلة عام  ةالفلسطيني األراضيالفلســطينيون في                                               2019كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

322 
 

 2017والمنطقة، للدخل الرئيسي المصدرحسب  (شيكل) الشهري الدخل متوسط

Average Monthly Income (NIS) by Main Source of Income and Region, 2017 
 

 المصدر الرئيس للدخل
 

 المجموع
Total 

 Region                                                المنطقة
Main Source of 

Income شمال 

North 

 حيفا

Haifa 

 وسط

Center 

 جنوب

South 

 Agriculture 10,704 4,600 10,000 11,122 10,287 الزراعة

  Household Business 16,039 9,999 11,842 1,6191 14,901 مشاريع األسرة 

/ القطاع العامأجور ورواتب من 
 13,025 16,008 14,043 14,651 14,257  الحكومي 

Wages and Salaries 
from The Public sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
ي  10,069 10,811 105,26 11,036 10,916 العرب

Wages and Salaries 
from The Private Arab 

Sector  

القطاع الخاص أجور ورواتب من 
ي  10,261 11,058 10,519 13,281 11,684 اإلسرائيل

Wages and Salaries 

from The Private 
Israeli Sector  

 Old Age Benefits 5,963 4,125 4,173 4,701 4,613 مخصصات شيخوخة

ة  4,768 6,811 4,475 5,223 5,260 مخصصات بطال
Unemployment  

Benefits 

ة  Disability Insurance 7,357 3,151 6,508 8,966 8,050 تأمين إعاق

 Income Benefits 6,922 4,797 4,654 42,33 5,196 تأمين دخل

 Retirement Benefits - 8,690 8,316 8,514 8,527 مخصصات تقاعد

   Other 8,359 5,600 3,377 10,018 8,037 *أخرى

 Total 10,358 9,787 10,105 11,183 10,733 المجموع

مين األوالد، مخصصات نفقة: تشمل أخرى*. تحويالت من الخارج،   تأ

اجتماعية  .مساعدات 

*Other Includes: Children’s Insurance, Alimony 

Benefits, Remittance from Abroad and Welfare 

Assistance 
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 التعليم 

إلى أن  8181/8184في العام الدراسي  8491الفلسطينية المحتلة عام تشير بيانات التعليم للفلسطينيين في األراضي 
مدرسة لألطفال ذوي  11مدرسة ابتدائية و 189 مدرسة منها 519عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 

التي يتوفر فيها التعليم ، أما المدارس مدرسة 884االحتياجات الخاصة، والمدارس التي يتوفر فيها التعليم اإلعدادي بلغ 
 . مدرسة 311الثانوي فقد بلغ عددها 

 
 2019/2018 - 2016/2015حسب المرحلة،  7691عدد المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Number of Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Stage, 

2015/2016  - 2018/2019 
 

 
 

معلمًا ومعلمة، منهم  43,653 بكافة مراحلها( بما يشمل رياض األطفال) العربية كما بلغ عدد المعلمين في المدارس
 .8181/8184وذلك للعام الدراسي  أنثى 32,037و ذكر 88,585
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 2019/2018 - 2016/2015حسب المرحلة،  7691عدد المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
Number of Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Stage, 

2015/2016  - 2018/2019 
 

 Stage 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 المرحلة

*1,081) (1,054)* المجموع ) (1,097* ) (81889*) Total 

 Primary Education 654 643 629 621 التعليم االبتدائي 

 Primary Schools 574 563 551 545 مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

76 08 80 80 
Schools for children with 

Special needs 

 Post Primary Education *(901) *(939) (*452) (*(433  التعليم ما بعد االبتدائي

 Intermediate Schools 219 214 208 202 مدارس إعدادية

 Secondary Schools 385 378 372 353 مدارس ثانوية

بعـد االبتـدائي حســبت  المدرسـة التـي يتـوفر فيهـا التعلـيم االبتـدائي والتعلـيم مـا*
ـيم االبتـــدائي وكــذلك علـــى أنهـــا  مــرتين، فقـــد ســجلت علـــى أنهـــا مدرســة للتعلــ

ـيم مــا الســطر الــذي يمثــل المجمـــوع ولكــن فــي . بعــد االبتــدائي مدرســة للتعلـ
ـــة فقـــد وضــــعت  ـــدة وللتنويـــه لهـــذه المالحظـ ـــا مدرســـة واحـ حســـبت علـــى أنهـ

   .البيانات التي تمثل المجموع  بين األقواس

*An institution in which both Primary and Post Primary 
Education exist was Counted Twice, once as a primary 

institution and once as a post-primary institution.  
Whereas in the “total” l ine they were counted only once.  

In order to draw the reader's attention to this fact, the 
data in the “total” l ine were put in brackets.  

 

 
ئي فأكثرتعليم ) العربيةعدد الطلبة في المدارس   حسب المرحلة، 7691ضي الفلسطينية المحتلة عام في األرا (ابتدا

 2016/2015 - 2019/2018 
Number of Students in Arab Schools  (Primary Education and above) In the Occupied 

Palestinian Territory in 1948 by Stage, 2015/2016  - 2018/2019 
 

 
 

  

 Stage 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 المرحلة

 Total 440,844 440,686 438,940 437,380 المجموع

 Primary Education 246,709 245,945 246,352  245,800 التعليم االبتدائي

ة ائي  Primary Schools 243,440 242,586 243,064  242,582 مدارس ابتد

لتعليم الخاص  Special Schools 3,269 3,359 3,288  3,218 مدارس ا

 194,135 194,741 192,588  191,580  التعليم ما بعد االبتدائي
Post Primary 
Education 

 Intermediate Schools 82,424 85,569 86,552  88,531 مدارس إعدادية

ة  Secondary Schools 111,711 109,172 106,036  103,049 مدارس ثانوي
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 حسب المرحلة والجنس، 7691العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المعلمين في المدارس 
2016/2015 - 2019/2018 

Number of Teachers in Arab Schools  In the Occupied Palestinian Territory in 

1948 by Stage and Sex, 2015/2016  - 2018/2019 
 

 

 Stage and Sex 2019/2018 2018/2017 2017/2016 *2016/2015 المرحلة والجنس

 Total 43,653 43,271 42,267 40,665 المجموع

 Males 11,616 11,738 11,732 11,507 ذكور

 Females 32,037 31,533 30,535 29,158 إناث

 Kindergartens education 3,082 3,023 3,050 3,053 رياض األطفال 

 Males 0 0 0 0 ذكور

 Females 3,082 3,023 3,050 3,053 إناث

 Elementery Education 20,982 20,881 20,606 20,070 التعليم االبتدائي 

 Males 4,533 4,573 4,657 4,696 ذكور

 Females 16,449 16,308 15,949 15,374 إناث

 Post Elementary Education 19,589 19,367 18,611 17,542  التعليم ما بعد االبتدائي

 Males 7,083 7,165 7,075 6,811 ذكور

 Females 12,506 12,202 11,536 10,731 إناث

 Intermediate Schools 8,786 8,796 8,461 8,137 مدارس إعدادية 

 Males 2,513 2,577 2,538 2,522 ذكور

 Females 6,273 6,219 5,923 5,615 إناث

 Secondary Schools 10,803 10,571 10,150 9,405 مدارس ثانوية 

 Males 4,570 4,588 4,537 4,289 ذكور

 Females 6,233 5,983 5,613 5,116 إناث
 

 *Revised data                                                                                                                  بيانات منقحة*   
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 2018حسب الحالة التعليمية، الجنس والمنطقة، ( سنة فأكثر 71)النسبي للسكان التوزيع 
Percentage Distribution of Population (18 Years and Above) by Educational 

Attainment, Sex and Region, 2018  

 

 المجموع والجنس الحالة التعليمية
Total 

 Region   قةنطالم

Educational 
Attainment and Sex 

 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

 Males      ذكور

 7.6 0.6 3.2 3.0 3.3 أمي أو ملم
Illi terate or Can Read 

and Write     

 24.4 12.5 22.0 23.9 21.9 إعداديأو ابتدائي 
Elementary    or 

Preparatory     

 22.8 32.8 41.2 27.5 30.3 (بدون بجروت) ثانوي 
High school (Without 

Bagrot) 

 30.7 28.7 19.6 23.5 24.5 (بجروت مع) ثانوي 
High school (With 

Bagrot) 

أو أقل من بكالوريوس  2.7 13.7 5.0 9.5 8.4 شهادة كلية 
College Degree or less 

than First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 11.8 11.7 9.0 12.6 11.6 بكالوريوس فأعلى

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 Females      إناث

ة ائي  11.7 6.4 9.4 7.4 8.2 لم تتعلم أو لم تنه المرحلة االبتد
Illi terate or Can Read 

and Write     

ة ادي أو اإلعد  20.6 15.7 19.2 19.7 19.2 انهت االبتدائية 
Elementary    or 

Preparatory     

 18.5 26.3 34.9 26.7 27.1 أنهت الثانوية بدون بجروت 
High school (Without 

Bagrot) 

 31.9 31.6 25.4 24.6 26.8 أنهت الثانوية مع بجروت
High school (With 

Bagrot) 

كالوريوس(شهادة كلية   3.2 9.8 4.0 6.9 6.3 (أقل من ب
College Degree or less 

than First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 14.1 10.2 7.1 14.7 12.4 لقب أول فأعلى

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 Both Sexes      كال الجنسين

ة ائي  9.7 3.5 6.3 5.2 5.7 لم يتعلم أو لم ينه المرحلة االبتد
Illi terate or Can Read 
and Write     

أو اإلعدادية  ائية   22.5 14.1 20.6 21.8 20.5 انهى االبتد
Elementary    or 
Preparatory     

 20.6 29.6 38.0 27.1 28.7 أنهى الثانوية بدون بجروت 
High school (Without 
Bagrot) 

 31.3 30.2 22.5 24.0 25.6 أنهى الثانوية مع بجروت
High school (With 
Bagrot) 

كالوريوس(شهادة كلية   2.9 11.7 4.6 8.2 7.4 (أقل من ب
College Degree or less 
than First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 13.0 10.9 8.0 13.7 12.1 لقب أول فأعلى

 Total 811 811 811 811 811 المجموع
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ق التخصص الجنس التوزيع النسبي للسكان الذين أنهوا شهادة كلية فأعلى حسب   8171، (البرنامج)وف
Percentage Distribution of Population Who Hold a College Degree and Above by Sex 

and Specialization (Program), 2012 

 التخصص

 (البرنامج)

 الجنس
Sex 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 
 

Specialization 

(Program) ذكور 
Male 

 إناث
Female 

ة  Humanities 3.2 1.5 5.0 علوم إنسانية عام

 11.2 11.6 10.8 ودراسات عاّمة  لغات، وآداب
Languages, Literature  
and General Studies 

اد  26.1 37.6 13.5 ات/معلمين تربية وا عد
 Education and Teacher 
 Training  

 Fine and Applied Arts  1.4 0.7 2.1 فنون جميلة وتطبيقية

ة ماعي   Social Sciences  10.6 7.4 14.1 علوم اجت

دارة أعمال  6.2 3.9 8.8 تجارة وا 
 Commerce and Business  
Administration  

  Law  3.2 1.5 5.1 محاماة وحقوق 

 Medicine  5.8 3.9 7.8 طب

ة  Paramedical Studies 14.0 18.4 9.2 مهن طبية مساعد

 3.2 2.6 3.9 رياضيات، وا حصاء وعلم الحاسوب
 Mathematics, Statistics and 

Computer Science 

ة فيزيائي  Physical Sciences  2.1 2.9 1.1 علوم 

 Biological  Science  1.0 1.7 0.2 علم األحياء 

ة ري  Engineering and Architecture  8.5 3.5 14.0 مهن هندسية وهندسية معما

 Other 3.3 2.2 4.2 أخرى

Total  811 811 811 المجموع  

 
 
 

 
  



PCBS : 8491المحتلة عام  ةالفلسطيني األراضيالفلســطينيون في                                               2019كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

322 
 

 
 

 العمل واألجور
 

 

الفلسطينية في األراضي  سنة فأكثر 81 بين السّكان الفلسطينّيين% 94.4 املةقوى العالبلغت نسبة المشاركة في 
كما وتشير البيانات إلى تغيرات طفيفة بنسبة مشاركة الرجال العرب في  . 8188وذلك خالل العام  8491المحتلة عام 

؛ هذا ويبرز ارتفاع ملحوظ بنسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، %55.5، حيث بلغت النسبة ةملاقوى العال
 8491األراضي المحتلة عام بين الفلسطينّيين في % 3.7غت نسبة البطالة بل  %.38.4فقد بلغت نسبة المشاركة نحو

 . (بين الرجال %8.8بين النساء و %6.6 بواقع) 8188وذلك خالل العام 
 

 2017حسب الفئة العمرية والجنس والعالقة بقوى العمل، ( سنة فأكثر 83)التوزيع النسبي للسكان 

Percentage Distribution of Population ( 83 Years and Above) by Age Group, Sex and 

Labour Force Status, 2017 
 

 

الفئات 
العمرية 
 والجنس

 

 

 Labour Force Status                                                  العالقة بقوى العمل

 المجموع
Total 

Age Groups 

and Sex 

 In Labour                    داخل القوى العاملة

Force 
داخل القوى 

 العاملة
in Labour 

Force 

ة  خارج القوى العامل
Outside 

Labour Force عمالة 
Employment 

 بطالة
Unemployment 

 المجموع
Total 

 ذكور
      

Males 

13-42 96.1 3.9 100 44.6 55.4 100 15-24 

43-52 98.3 1.7 100 91.7 8.3 100 25-34 
53-22 98.4 1.6 100 89.8 10.2 100 35-44 

23-32 97.8 2.2 100 77.3 22.7 100 45-54 
+55 98.1 1.9 100 34.1 65.9 100 55+ 

  Total 100 33.4 66.6 100 2.2 97.8 المجموع

 إناث 
      

Females  
13-42 84.8 15.2 100 20.3 79.7 100 15-24 
43-52 95.0 5.0 100 56.3 43.7 100 25-34 

53-22 95.2 4.8 100 52.7 47.3 100 35-44 
23-32 95.7 4.3 100 26.4 73.6 100 45-54 

33+ 95.0 5.0 100 8.1 91.9 100 55+ 

  Total 100 67.1 32.9 100 6.6 93.4 المجموع

 كال الجنسين
      

Both Sexes  

83-89 92.7 7.3 100 32.8 67.2 100 15-24 
83-59 97.1 2.9 100 74.2 25.8 100 25-34 

53-99 97.3 2.7 100 71.5 28.5 100 35-44 
93-39 97.3 2.7 100 51.9 48.1 100 45-54 

+55 97.4 2.6 100 20.5 79.5 100 55+ 

  Total 100 50.1 49.9 100 3.7 96.3 المجموع

 

 

 

  

5.2 
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 7102 ،العمل والجنس بقوة العالقةحسب المنطقة وفق ( سنوات فأكثر 15)التوزيع النسبي للسكان 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) by Region, Labour Force 

Status and Sex, 2042  

 العالقة بقوة العمل
 والجنس

 المجموع
Total 

                                        المنطقة

Region Labour Force Status 
and Sex شمال 

North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Males      ذكور

ة  Inside Labour Force 54.1 71.8 66.3 68.1 66.6 داخل القوى العامل

ة  Outside Labour Force 45.9 28.2 33.7 31.9 33.4 خارج القوى العامل

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

ة مشتغل  Full Time Employed 77.7 92.2 89.0 78.5 82.5 بوظيفة كامل

 Part Time Employed 1.7 3.0 1.7 5.7 4.1 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 17.5 3.8 5.3 14.1 11.2 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 3.1 1.0 4.1 1.7 2.2 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Females          إناث

ة  Inside Labour Force 19.7 29.3 38.4 35.2 32.9 داخل القوى العامل

ة  Outside Labour Force 80.3 70.7 61.6 64.8 67.1 خارج القوى العامل

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

ة مشتغل  Full Time Employed 64.7 80.1 73.2 61.8 66.8 بوظيفة كامل

 Part Time Employed 25.9 13.9 19.2 24.2 21.9 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 6.8 4.8 3.9 4.5 4.6 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 2.6 1.1 3.7 9.5 6.6 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Both Sexes           كال الجنسين

 Inside Labour Force 36.7 50.9 52.6 51.8 49.9 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 63.3 49.1 47.4 48.2 50.1 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Time Employed 74.2 88.8 83.3 72.9 77.4 بوظيفة كاملة مشتغل

 Part Time Employed 8.2 6.1 8.0 11.9 9.9 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 14.6 4.1 4.8 10.9 9.0 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 3.0 1.0 4.0 4.4 3.7 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017العاملين حسب المهنة، الجنس والمنطقة، ( سنة فأكثر 83)التوزيع النسبي للسكان 

Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) who are Employed by Occupation, Sex and Region, 2017 
  

 المهنة

 Total       المجموع
                                                                                                                                                    Region المنطقة

Occupation 

 South                جنوب Middle                   وسط Haifa                           حيفا North                         شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

ة مي  مهن أكادي
6.5 7.3 6.8 5.6 5.9 5.7 7.8 9.0 8.2 7.5 11.2 8.5 7.9 5.9 7.3 

Academic 

Professions 

 فنيون ومتخّصصون
4.3 29.4 12.2 5.2 30.4 13.2 2.3 20.1 8.8 3.2 21.4 8.2 5.1 62.2 20.5 

Professionals 

and Technicians 

 مشرعون وموظفو اإلدارة العليا
0.5 0.1 0.4 0.7 0.1 0.5 0.2 - 0.2 - 

 
- 0.4 0.7 0.5 

Legislators and 

Managers 

ة  الكتب
3.1 11.2 5.7 3.0 9.8 5.1 2.5 7.2 4.2 4.3 22.0 9.1 3.4 13.6 6.2 

Clerks 

 الباعة ومرفق الخدمات
14.2 27.1 18.3 12.6 28.8 17.7 23.3 33.1 26.9 11.7 21.5 14.4 10.7 8.0 10.0 

Service and 

Sales Workers 

 الزراعة
1.1 2.4 1.5 1.1 4.0 2.0 0.6 0 1.4 1.5 1.2 1.4 1.2 - 0.9 

Agricultural 

workers 

لحرف والمهن  العاملون في ا
59.2 5.1 42.1 62.7 5.5 44.6 47.8 5.4 32.5 61.8 4.8 46.2 55.4 1.6 40.9 

Craft and 

related trades 
workers 

ة  المهن األولية أو بدون مهن
11.1 17.4 13.0 9.1 15.5 11.2 15.5 25.2 18.8 10.0 17.9 12.2 15.9 8.0 13.7 

Elementary 
Occupations or 

with out  

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017النشاط االقتصادي، و الجنس ، العاملين حسب المنطقة( سنة فأكثر 71)التوزيع النسبي للسكان 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) Who are Employed by Region, Sex and Economic Activity, 2017  

 

 النشاط االقتصادي

 Total       المجموع
                                                                                                                                                                   Region المنطقة

Economic 
Activ ity 

 South         جنوب Middle وسط              Haifa حيفا           North شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 
 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 
 الزراعة

1.7 3.4 2.2 1.2 5.7 2.6 2.2 0.0 1.4 2.5 1.2 2.2 2.4 0.7 2.0 
Agriculture 

التعدين والمحاجر 
ة لي التحوي  والصناعة 

13.9 4.6 11.0 13.9 5.6 11.3 17.3 4.0 12.5 10.1 3.8 8.4 13.1 1.2 9.8 
Total Industry / 

Manufacturing 

مياه  إمدادات ال
 والكهرباء

0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Electricity, gas 

and water 

supply 

 اإلنشاءات
32.2 0.9 22.4 39.4 1.2 27.5 22.4 1.2 14.7 24.2 0.0 17.6 20.7 0.0 14.9 

Constructions 

 وتجزئة جملة تجارة
 المركبات وا صالح

 والدراجات

15.3 26.1 18.7 12.5 28.2 17.4 22.9 26.7 24.2 20.3 31.4 23.3 8.4 0.0 6.0 
Wholesale and 

retail trade, 

repairs 

 الفنادق والمطاعم
3.3 2.2 3.0 1.3 1.4 1.4 3.2 3.6 3.4 5.2 4.3 5.0 13.0 0.4 9.5 

Hotels and 

Restaurants 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

11.4 1.5 8.3 8.5 2.4 6.6 7.9 0.9 5.4 21.5 0.0 15.6 18.6 0.0 13.4 
Transport, 

storage and 

communication 

ة  الوساطة المالي
0.7 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 2.0 1.2 0.0 2.4 0.7 0.0 0.0 0.0 

Financial 

intermediation 
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 2017لنشاط االقتصادي، واالجنس  ،العاملين حسب المنطقة( سنة فأكثر 71)التوزيع النسبي للسكان (: تابع)
(Cont): Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) Who are Employed by Region, Sex and Economic Activity, 2017  

 

 النشاط االقتصادي

 Total       المجموع
                                                                                                                                                                   Region المنطقة

Economic 

Activ ity 

 South جنوب Middle وسط              Haifa حيفا           North شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 
 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

رية  األنشطة العقا
رية  3.0 0.4 4.0 6.2 12.1 4.0 8.4 14.3 5.1 4.2 4.7 4.0 5.3 7.5 4.2 والتجا

Real Estate and 

Business 

activities 

 2.4 0.7 3.1 1.5 1.6 1.5 3.2 0.8 4.5 4.2 0.5 5.8 3.4 0.7 4.6 اإلدارة العامة
Public 

Administration 

 Education 30.0 75.9 12.1 8.6 17.0 5.4 11.5 22.7 5.2 14.7 31.7 7.0 14.5 31.1 6.9 التعليم

ة  Health services 7.0 15.3 3.9 9.9 23.6 4.7 9.1 18.2 4.0 6.0 14.0 2.4 7.3 16.3 3.2 خدمات صحي

 Public services 2.0 5.4 0.7 1.0 2.6 6. 3.7 5.1 2.9 1.7 2.6 1.3 2.0 3.4 1.4 خدمات عامة

منظمات عامة 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.2 0.6 0.0 وخدمات األسرة

Public 

Organizations 

and Family 

Services 

 Not Stated 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.1 0.8 0.1 1.2 0.5 0.4 0.8 غير مبين

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 الثالثالفصل 
 

الشتات فين فلسطينيوال  
 

الشـبب الفلسـطينيح حيـث وامـ  مـن الالـش والتشـيد مـا ص همكـن وصـف   في تـايخ  شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء
والوهالتح فمن مهة  المباناةالى دول أخيى خايج فلسطين كافة أصناف  وئهشلمفي وام  الفلسطينيون ح فعن  والتببيي

وص قوةح  حولطيدوا من وطنهش وأيضهشح وتميدوا من أمالكهش وبيوتهشح ومن مهة ثانهة لمأوا الى بلدان لهس لهش فيها 
حيث ياود الفلسطينيون ومنذ خيومهش من وطنهش شبوياً بان حالة الطيد واللموء هذه مؤقتة ولن تأخـذ أكثـي مـن عـدة 

ا ايوف إقامتهش في همنحو ية على ميكبة التحيخي ويّد اصعتبايح ولهذا لش ف  ا  عودة م   ن دو أشهي أو حتى عدة أسابهع وهبو 
السنة تلو  مّيتن أمع فلسطين إنتااياً لساعة الصفي إيذاناً بالبودةح وما  قلوبهشإهتماماً كافهاًح والت  هذا البلد أو ذاك

قت وسـيوام  الفلسـطينيون مزخـداً مـن المبانـاةح فبـيزت أخذ مزخداً من الو هس تشيدال ااألخيى حتى أديك الممهع بأن هذ
الحيكات والتناهمات المماهييخة والشببهة للدفاع عن الحقوق السهاسهة والحهاتهة اليومهة للفلسطينيين في مواقع توامدهش 

فلسطينهة الشتات حتى تأسهس منامة التحيخي ال يكهان سهاسي موحد وقوي همثل كافة فلسطيني ومودوبقيت األموي دون 
لتكون المسش السهاسي الممثل لكافة الفلسـطينيين أينمـا  4691ح وانطالق الثوية الفلسطينهة المباصية عاش 4691عاش 

األيدنهة على الضفة الغيبهةح والمصيخة على قطاع )في تلك الفتية تحت اإلداية البيبهة  فلسطينمن  ء  كانواح يغش بقاء مز 
 (.غزة

 
الميكــزي لصحصــاء الفلســطيني علــى بـذل مهــود فائقــة مــن أمــل ممــع وتبوخــب ونشــي  إحصـائهاح فقــد عكــه المهــاز

ولكن تصطدش هذه المهمة بمملة من الصبوبات أقلها عدش .  اإلحصائهات المتبلقة بالفلسطينيين في فلسطين والشتات
والتي تستند في مبامها توفي بهانات مستقلة عنهش في مباش دول الشتاتح إضافة إلى عدش حداثة البهانات المتداولةح 

  .ونأمل أن يتش تماوز هذه الصبوبات في الفتية القادمة.  إلى سمالت وكالة الغوث الدولهة
 

توزخع الفلسطينيين في عدة دولح بسبب ي قاعدة بهانات إحصائهة عن الفلسطينيين في دول الشتات يتبود صبوبة توف
بل حاولوا في  احهاء خاص  بهشح ولش يتخذوا من مواقع تممبهش ةفي نفس الدول متبددة ومتباعدة مناطقوتوزخبهش على 

مع الحفاظ على خصوصيتهشح وتبود الصبوبة أهضاً الى  فه  الغالب اصنخياط في الحهاة الواقبهة للبلد الذي هبهشون 
 .ضيهاأي مهة في السكان الذين هقهمون على أيا تدخل التي تمنعالمضهفة القوانين اصدايخة والمدنهة للدول 

 

ي بهانات إحصائهة يإضافة الى ممموعة من التبقيدات الموضوعهة األخيى مبلت من المتبذي توف حالصبوبات هذه إن
 .حسب مواقع توامدهش الشتات يمتسقة بشكل كامل لممهع فلسطيني
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 السكان
 

 : المؤشرات الديموغرافية
 وكالة األمش المتحدة إلغاثة وتشغيل صمئي فلسطين في الشيق األدنىفي سمالت  بلغ عدد الالمئين الفلسطينيين المسملين

 .  6146عاش  شباطمليون صمئ في  9.6في األيدن وسويخا ولبنان وفلسطين حوالي (  األونيوا)
 

  9102شباط  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الالجئين عدد
Number of Registered Palestinian Refugees by Country, February 2019 

  

Country  

 *أشخاص مسجلون آخرون 
Other Registered 

Persons * 

 الالجئون المسجلون 
Registered 
Refugees 

 المجموع
Total  الدولة 

Total  626,253 5,545,540 6,171,793 المجموع 
Jordan 133,902 2,242,579 2,376,481 اصيدن 
Lebanon 58,810 475,075 533,885 لبنان 
Syria 83,003 560,139 643,142 سويخا 
Palestine 350,538 2,267,747 2,618,285  فلسطين 
  West Bank 201,525 846,465 1,047,990   الضفة الغيبهة 
  Gaza Strip 149,013 1,421,282 1,570,295   قطاع غزة 
* : Other Registered Persons include those eligible to 

receive services. 
المؤهلين لتلقي الخدمات*:  أولئك   .أشخاص مسملون آخيون هشملون 

 
  9102شباط  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالتوزيع ال

Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country, February 

2019 
 

 
 

 

والمقهمين في المخهمات الفلسطينهة حوالي  وفلسطينبلغ عدد الالمئين الفلسطينيين المسملين في األيدن وسويخا ولبنان 
ح وبلغ عدد المخهمات التي هقهش فيها الالمئين الفلسطينيين المسملين في األيدن 6146شباط مليون صمئ في  4.73

 .6146شباط مخهماً في  15وسويخا ولبنان وفلسطين 

8.7 10.4 

42.4 
38.5 
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 9102شباط  ،الدولة ن في المخيمات الفلسطينية حسبوالمقيمن والمسجل ن والفلسطيني ن والالجئ

Registered Palestinian Refugees Who Living in Palestinian Refugee Camps 

 by Country, February 2019 
 

Country  

سكان المخيمات من اجمالي  ةسبن
ين  الالجئين  المسجل

Percentage of population of 
refugee camps from total of 

registered refugees 

ن والمسجل الفلسطينيون  ن والالجئعدد 
  الفلسطينية المقيمون في المخيمات

Number of registered 
Palestinian refugees who 

Liv ing in Palestinian 
refugee camps 

عدد 
ت  المخيما

Number 
of  

 Camps 

 الدولة

Total  28.0 1,728,409 58 المجموع 
Jordan  17.3 412,054 10 اصيدن 
Lebanon  50.7 270,614 12 لبنان 
Syria 30.3 194,993 9 سويخا 

Palestine 32.5 850,748 27 فلسطين 
 West Bank 24.5 256,758 19  ة  الضفة الغيبه
 Gaza Strip 37.8 593,990 8  قطاع غزة 
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 الصحة
 

ح اً ميكز  61األيدن  ميكزاًح 67لبنان  في 6146شباط  في  األونيواالتي تشيف عليها  بلغ عدد مياكز اليعاهة الصحهة األولهة
 .ميكزاً  91ح وفي فلسطين اً ميكز  69وسويخا 
 

لصحية    9102شباط  ،حسب الدولة  ألونروالالبنية التحتية ا
UNRWA’s Health Infrastructure by Country, February 2019 

 

Country  

Health Infrastructure البنية التحتية الصحية 
ة الدولة لسنوه  ممموع زخايات الميضى ا

Annual Patient visits 
 عدد موافي الصحة
Health staff 

ة  عدد المياكز الصحه
Primary health care 

facilities 
Total 8,408,244 3,298 143 المجموع 
Jordan  1,613,786 724 25 اصيدن 
Lebanon  1,037,962 355 27 لبنان 
Syria 831,015 433 26 سويخا 
Palestine 4,925,481 1,786 65 فلسطين 
 West Bank 1,066,984 823 43  ة  الضفة الغيبه
 Gaza Strip 3,858,497 963 22  قطاع غزة 
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 التعليم
 

مديسـة فـي  062(  األونـيوا) وكالة األمش المتحدة إلغاثة وتشغيل صمئي فلسطين في الشيق األدنىبلغ عدد مدايس 
 الطلبةبلغ عدد و  .9102/9102الباش الدياسي  خالل مديسة في لبنان وذلك 66في سويخاح و مدايس 103األيدنح و

طالب  12,323ح وفي سويخا طالب 56,223 طالبح وفي لبنان 099,021في األيدن  األونيوامئين في مدايس الال
في األيدنح وفي سويخا  3,052إلى  األونيوامدايس التديخس في  هيئةفي حين وصل عدد أفياد   .الباشنفس وذلك في 
  .لنفس الباش 9,051 ح ولبنان9,512

 
9102/9102، الدولة حسب األونرواعدد مدارس   

UNRWA Schools by Country, 2017/2018 
 

Country  
 المدارس

Schools  
 الدولة

Total 708 المجموع 
Jordan 169 اصيدن 
Lebanon 66 لبنان 
Syria 103 سويخا 
Palestine 370 فلسطين 
West Bank 96  ة الضفة الغيبه  
Gaza Strip 274   قطاع غزة  

* The Values in this table not equal to the values 

in other tables in this book due to different of the 
source. 

ـهش فـــي هــذا المـــدول تســاوى تص  * صخـــتالف فـــي الكتــاب مــع المـــداول األخــيى القـ
 .المصدي

 

9102/9102 ،الجنسو  الدولة حسب األونروافي مدارس  عدد الطلبة  

Number of Students in UNRWA Schools by Country and Sex, 2017/2018 
 

Country 
 اناث

Female  
 ذكور

Male 
 المجموع
Total 

 الدولة

Total 923,422 929,921 692,232 المجموع 
Jordan 462,95 9,2626 099,023 اصيدن 
Lebanon 692969 ,62606 42,226 لبنان 
Syria ,22546 ,526,9 32,626 سويخا 
Palestine* 021,041 062,229 320,092 فلسطين*  

West Bank ,32426 66299, 32,029 ة  الضفة الغيبه

Gaza Strip 6262966 6562266 920,211 قطاع غزة           

* The Values in this table not equal to the values 

in other tables in this book due to different of the 
source. 

ـهش فـــي هــذا المـــدول تســاوى تص  * صخـــتالف فـــي الكتــاب مــع المـــداول األخــيى القـ
 .المصدي
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   7102/7102 ،حسب الدولة األونرواهيئة التدريس في مدارس 
Teaching Staff in UNRWA schools by Country, 2017/2018 

 

Country 
 هيئة التدريس

Teaching Staff 
 الدولة

Total 99,326 المجموع 
Jordan 42620 اصيدن 
Lebanon ,2625 لبنان 
Syria ,2263 سويخا 

Palestine 12,896 فلسطين 
  West Bank ,2956   الضفة الغيبهة    
  Gaza Strip 662,49   قطاع غزة  

 
 

من  كالً  في واحد ميكزمياكز توزعت بواقع ميكزخن في اصيدن و  5لألونيوا التاببة  والفني بلغ عدد مياكز التديخب المهني
الطلبة  بالنسبة لبدد اح أمميكزخن في الضفة الغيبهة وميكزخن في قطاع غزة تتوزع على فلسطينمياكز في  1لبنانح وو  سويخا

 .6147/6145وذلك في الباش  طالبا 7,688التديخب فبلغ  مياكز في
 

  2018/2017، الدولةحسب  وعدد الطلبة الفنيو  عدد مراكز التدريب المهني
Number of Vocational Technical Training Centers and Number of Student by   

Country, 2017/2018  
 

Country  

 التدريب مراكزالطلبة في  عدد
 Number of Student in of 

Training Centers  

تدريب المهني  والفني عدد مراكز ال
Number of v ocational and 

Technical Training 

Centres 

 الدولة

Total  7,688 8 المجموع 
Jordan 2,714 2 اصيدن 
Lebanon 983 1 لبنان 
Syria 1,109 1 سويخا 
Palestine 2,882 4 فلسطين 
  West Bank 1,062 2   الضفة الغيبهة 
  Gaza Strip 1,820 2    غزةقطاع 
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 االغاثة والخدمات االجتماعية

 
ميكزاح أما عدد مياكز التأهيل  94ن فلسطيو  وسويخا في اصيدن ولبنانلألونيوا التاببة غ عدد مياكز بيامج الميأة لب

سويخا و  األيدن في يميكزاح وعدد مياكز التطوخي اصمتماع 35فبلغت  وفلسطين وسويخا في اصيدن ولبنان اصمتماعي
 .6146شباط وذلك في  صندوقا 61 في اصيدن ولبنان وفلسطين ح والصناديق المداية من قبل الممتمعميكزا 41

 
االغاثة والخدمات االجتماعية  9102شباط ، الدولةحسب  أهم المؤشرات الخاصة ب

Main Indicators of Relief and Social Services by Country, February 2019 
 

Indicator 

 Country                                                   الدولة                                   

 المؤشر
 قطاع
  غزة

Gaza 
Strip 

الضفة الغيبهة 
West 
Bank 

 فلسطين
Palestine 

 سويخا
Syria 

 لبنان
Lebanon 

 اصيدن
Jordan 

 المجموع
Total 

Number of 

Women's 
Programme 

Centres 

7 19 26 13 8 14 61 
عدد مياكز 
 بيامج الميأة

Number of 

Community 
Rehabilitation 

Centres 

7 15 22 5 1 10 38 

عدد مياكز 
التأهيل 

 اإلمتماعي
Number of 

Community 
Development 

Centres 

0 0 0 13 0 1 14 

مياكز عدد 
ي  التطوخ

 اإلمتماعي
Number of 
Community 

Managed Fund 
Schemes 

0 8 8 0 7 10 25 

صناديق مداية 
من قبل 
 الممتمع
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 1الفلسطينيين في لبنان

 السكان
من ممموع سكان المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان خالل % 73.9في لبنان  الفلسطينيينبلغت نسبة الالمئين 

%  46.9ح ولبنــانيين% 1.3ح و%7.6 النــازحين مـن ســويخا الفلســطينيينح فــي حـين بلغــت نســبة الالمئـين 6147البـاش 
لكـل مائـة انثـى ذكـي  416فـي لبنـان  الفلسطينيينبلغت نسبة المنس لالمئين   .من منسهات اخيى% 1.9ح وسويخين

 .النازحين من سويخا الفلسطينيينلالمئين  ذكي لكل مائة انثى 56وح 6147خالل الباش 
 
 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب           المخيماتالتوزيع النسبي للمباني والوحدات السكنية واالسر والسكان في 
 7112المنطقة، 

Percentage Distribution of Buildings, Residential Units, Households and Enumerated 

Population in the Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Region, 2017  

ي المنطقة  المبان
Buildings 

لسكنهة  الوحدات ا
Residential Units 

 اصسي
Households 

 السكان
Population 

Region 

 North 24.1  22.8  22.7  17.3 الشمال

  Beirut 20.4  20.1  20.1  18.8 بييوت

  Mount Lebanon  7.3  7.0  7.0  7.1 مبل لبنان

ا   Saida  30.9  32.4  32.3  33.9 صيد

  Tyre  13.0  13.5  13.6  17.8 صوي

  Beka’a  4.2  4.2  4.3  5.2 البقاع

  Total  100  100  100  100 المجموع

 
       حالة والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب  المخيماتلالجئين الفلسطينيين في ( ذكر لكل مائة انثى)نسبة الجنس 

 7112اللجوء، 

Sex Ratio (Males per 100 Females) of Palestinian Refugees in the Palestinian Camps 

and Gatherings in Lebanon by Refugee Status, 2017 
  

 

                                                             
لمنــة الحــواي اللبنـاني الفلســطيني ح إداية اإلحصــاء الميكــزيح المهـاز الميكــزي لصحصــاء الفلســطيني : مصـدي البهانــات الخاصــة بالفلســطينيين فـي لبنــان 1
 ح تقيخي تحليلي مفصلح بييوت ح لبنان 9102 -التبداد الباش للسكان والمساكن في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان (. 9102)

102.0 

89.0 

80.0 
85.0 
90.0 
95.0 

100.0 
105.0 

 الجئ فلسطيني في لبنان
Palestinian Refugee in Lebanon  

 الجئ فلسطيني نزح من سوريا
  Palestinian Refugee displaced from 

Syria 
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 7112والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب المنطقة والجنسية،  المخيماتالتوزيع النسبي للسكان في 

Percentage Distribution of Population in the Palestinian Camps and Gatherings in 

Lebanon by Region and Nationality, 2017  

 المنطقة

 Nationality الجنسية

Region 

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

Palestinian 

refugee in 
Lebanon 

صمئ فلسطيني 
 نزح من سويخا

Palestinian 
refugee 

displaced 
from Syria 

 لبناني
Lebanese 

 سويي
Syrian 

 أخيى
Other 

 المجموع
Total 

 North 100 0.3 12.4 3.8 7.1 76.4 الشمال

  Beirut 100 1.1 39.3 7.9 3.5 48.2 بييوت

  Mount Lebanon 100 1.1 2.7 12.1 12.1 72.0 مبل لبنان

ا   Saida 100 0.5 2.1 4.3 8.0 85.2 صيد

  Tyre 100 0.4 4.5 2.6 9.2 83.3 صوي

  Beka’a 100 0.5 3.3 6.2 21.0 68.9 البقاع

  Total 100 0.6 12.6 5.3 7.9 73.6 المجموع

 
 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب المنطقة  المخيماتعدد السكان والتوزيع النسبي ونسبة الجنس لالجئين الفلسطينيين في 
 7112اللجوء،  حالةو 

Population, Percentage Distribution and Sex ratio of Palestinian Refugees in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Region and Refugee Status, 2017  

 المنطقة

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

Palestinian 

refugee in 
Lebanon 

صمئ 
فلسطيني 
نزح من 
 سويخا

Palestinian 
refugee 

displaced 
from Syria 

 Total ممموع الالمئين

refugees 

Region 

لسكان  عدد ا
% 

نسبة 
لسكان المنس  عدد ا

% 

نسبة 
 عدد السكان المنس

% 

نسبة 
 الجنس

Popula-

tion 

Sex 

ratio 

Popula-

tion 

Sex 

ratio 
Popula-

tion 

Sex 

ratio 

  North  102  24.7  45,354  87  21.8  3,859  103  25.1  41,495 الشمال

  Beirut  105  13.0  23,768  93  9.1  1,619  106  13.4  22,149 بييوت

  102  7.5  13,730  87  11.2  1,978  105  7.1  11,752 مبل لبنان
Mount 
Lebanon  

ا   Saida  99  35.3  64,751  86  31.3  5,550  100  35.8  59,201 صيد

  Tyre  97  14.8  27,116  90  15.3  2,706  98  14.7  24,410 صوي

  Beka’a  101  4.7  8,536  94  11.3  1,994  103  4.0  6,542 البقاع

  Total  100  100  183,255  89  100  17,706  102  100  165,549 المجموع
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 االسرةحجم 
أفيادح  1.1في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان  الفلسطينيينلالمئين  9102متوسط حمش اصسية عاش  بلغ

.فيد لالسي الفلسطينهة النازحة من سويخا 1.0افياد لالسي الفلسطينهة في لبنان و  1.1بواقع   
  

 7112والتجمعات الفلسطينية في لبنان،  المخيماتحجم األسر لالجئين الفلسطينيين في 

Average Household size of Palestinian Refugees in the Palestinian Camps and 

Gatherings in Lebanon, 2017 
  

 

 
 7112اللجوء،  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب المنطقة و  المخيماتعدد وحجم األسر لالجئين الفلسطينيين في 

Number of Households and Average Household size of Palestinian Refugees in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Region and Refugee Status, 2017  

 المنطقة

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian Refugee 
in Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian Refugee 
displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total Refugees 

Region 
 عدد اصسي

Number 

of HHs 

 حمش اصسي

Average 

HH size 

 عدد اصسي

Number 

of HHs 

 حمش اصسي

Average 

HH size 

 عدد االسر

Number 

of HHs 

 حجم االسر

Average 

HH size 

  North  4.2  10,994  3.9  1,009  4.2  9,985 الشمال

  Beirut  3.8  6,456  4.1  416  3.8  6,040 بييوت

  Mount Lebanon  4.2  3,389  4.5  440  4.1  2,949 مبل لبنان

ا   Saida  3.9  17,130  4.0  1,414  3.8  15,716 صيد

  Tyre  3.9  7,035  4.1  672  3.9  6,363 صوي

  Beka’a  4.0  2,200  4.0  505  4.0  1,695 البقاع

  Total  4.0  47,204  4.1  4,456  4.0  42,748 المجموع

 

  

4.0 

4.1 

3.9 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.1 

4.1 

4.1 

4.1 

 الجئ فلسطيني في لبنان
Palestinian Refugee in Lebanon  

 الجئ فلسطيني نزح من سوريا
  Palestinian Refugee displaced from 

Syria 
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 7112اللجوء والجنس،  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب العمر و  المخيماتالتوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين في 

Percentage Distribution of Palestinian refugee in the Palestinian Camps and 

Gatherings in Lebanon by Age, Refugee Status and Sex, 2017  

فئات 
 العمر

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian refugee in 
Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian refugee 
displaced from Syria 

 المجموع
Total refugees Age 

Group 
 ذكي

Male 

 انثى

Female 

 الممموع

Total 

 ذكي

Male 

 انثى

Female 

 الممموع

Total 

 ذكر

Male 

 انثى

Female 

 المجموع

Total 
6-5  9.8 9.6 9.7 8.2 7.2 7.7 9.7 9.3 9.5 0-4  

4-6  10.0 9.7 9.9 14.2 12.8 13.4 10.4 10.0 10.2 5-9  
66-65  9.3 9.4 9.3 12.4 10.6 11.4 9.6 9.5 9.5 10-14  

64-66  9.9 9.8 9.8 9.4 9.5 9.4 9.8 9.8 9.8 15-19  
,6-,5  9.9 9.5 9.7 8.9 9.2 9.1 9.8 9.5 9.7 20-24  

,4-,6  8.6 8.0 8.3 7.5 8.7 8.1 8.5 8.0 8.3 25-29  
26-25  6.6 6.3 6.4 7.9 8.9 8.4 6.7 6.6 6.6 30-34  

24-26  6.0 6.2 6.1 6.9 6.8 6.8 6.1 6.2 6.2 35-39  
56-55  5.5 5.7 5.6 5.3 5.4 5.3 5.5 5.7 5.6 40-44  

54-56  5.9 6.1 6.0 4.7 5.0 4.9 5.8 6.0 5.9 45-49  
46-45  5.8 6.0 5.9 4.5 4.6 4.6 5.7 5.8 5.8 50-54  

44-46  4.1 4.1 4.1 3.6 3.7 3.7 4.1 4.1 4.1 55-59  
96-95  2.8 2.7 2.7 2.6 3.0 2.8 2.8 2.7 2.7 60-64  

94-96  1.9 2.1 2.0 1.4 1.7 1.6 1.8 2.1 2.0 65-69  
06-05  1.7 2.1 1.9 1.3 1.2 1.2 1.7 2.0 1.8 70-74  

04-06  1.2 1.3 1.3 0.7 1.0 0.8 1.1 1.3 1.2 75-79  
36-35  0.6 0.8 0.7 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7 80-84  

34+ 0.4 0.7 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.7 0.5 85 +  

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 

 

اللجوء     حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب الحالة الزواجية و  المخيماتالتوزيع النسبي لالجئين الفلسطينيين في 
 7112والجنس، 

Percentage Distribution of Palestinian refugee in the Palestinian Camps and 

Gatherings in Lebanon by Marital Status, Refugee Status and sex, 2017 

الحالة 
 الزواجية

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian refugee 

in Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian refugee 

displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total refugees 

Marital Status 

 الممموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

ا يتزوجلش    Never married 38.1 35.6 40.6 30.9 25.8 36.9 38.8 36.6 40.9 ابد

 1.4 1.4 1.4 1.2 1.3 1.1 1.4 1.5 1.4 عقد قيان
Legal 

engagement  

  Married 53.1 51.2 55.1 59.7 59.9 59.5 52.4 50.2 54.6 متزوج

  Divorced 2.3 3.1 1.4 2.2 3.2 1.0 2.3 3.1 1.5 مطلقة

  Widowed 4.9 8.4 1.4 5.5 9.2 1.2 4.9 8.3 1.4 األيامل

  Separated 0.2 0.3 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2 0.3 0.2 فصل

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 التعليم
في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان والملتحقين بالمؤسسات التبلهمهة حوالي  الفلسطينيينبلغت نسبة الالمئين 

النازحين  الفلسطينيينلالمئين % 33.1في لبنانح و الفلسطينيينلالمئين % 33.7من ممموع الالمئينح بواقع % 33.9
% 7.1ح بواقع %7.6في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان  الفلسطينيينبلغت نسبة اصمهة لالمئين . من سويخا

 .لالمئين الفلسطينيين النازحين من سويخا% 1.6لالمئين الفلسطينيين في لبنان و
 

ة نسبة االمية و  ة فأكثر 00)حملة الشهادة الجامعية فأعلى بين الالجئين الفلسطينيين نسب في المخيمات والتجمعات ( سن
 7102فلسطينية في لبنان حسب حالة اللجوء، ال

Illiteracy Rate and Percentage of University degree holders for Palestinian Refugees 

(11 years and above) in the Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Refugee 

Status, 2017 
  

 

 
والتجمعات الفلسطينية في لبنان  المخيماتفي  الملتحقين بالمؤسسات التعليمية (رسنوات فأكث 3) نسبة الالجئين الفلسطينيين

 7112اللجوء والجنس،  حالةو  الفئات العمريةحسب 
Percentage of Palestinian Refugees (3 years and above) Attending Educational 

Institutions in the Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Age Groups, 

Refugee Status and Sex, 2017 

فئات ال
 يةالعمر 

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian refugee in 

Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian refugee 

displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total refugees Age 

Groups 
 المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 
2-5  84.0  83.1  83.6  61.7  59.1  60.4  82.1  80.9  81.5  3-4  
4-6  97.5  97.9  97.7  93.2  94.9  94.1  97.0  97.5  97.3  5-9  

66-65  89.0  93.3  91.2  85.5  89.5  87.4  88.6  92.9  90.7  10-14  
64-66  52.3  65.0  58.6  30.5  39.5  35.3  50.4  62.4  56.4  15-19  

,6-,5  22.3  26.2  24.2  10.7  16.0  13.6  21.4  25.2  23.2  20-24  
,4-,6  9.0  9.8  9.4  6.7  9.0  8.0  8.9  9.7  9.3  25-29  

26-25  8.0  7.8  7.9  7.2  7.5  7.4  7.9  7.8  7.8  30-34  
24-26  7.9  8.4  8.1  8.8  8.5  8.6  8.0  8.4  8.2  35-39  

56-55  7.5  7.8  7.6  7.7  7.4  7.5  7.5  7.8  7.6  40-44  

  Total  33.6  34.4  32.9  33.0  32.5  33.6  33.7  34.6  32.8 المجموع

 
 

7.4 
5.9 

11.0 

6.1 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

 الجئ فلسطيني في لبنان
Palestinian Refugee in Lebanon  

 الجئ فلسطيني نزح من سوريا
  Palestinian Refugee displaced from 

Syria 

%
 

 University degree holders and aboveحملة الشهادة الجامعية فأعلى   Illiterateامي 
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لهم  الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية ولكنهم غادروا قبل إكمال المستوى المسجل (سنة 74 - 5) الجئين الفلسطينييننسبة ال
 7112اللجوء والجنس،  حالةو  الفئات العمريةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب  المخيماتفي 

Percentage of Palestinian Refugees (5 - 24 Years) Who Enrolled in Educational 

Institutions but Left Before Completing the Level Enrolled in the Palestinian Camps 

and Gatherings in Lebanon by Age  Groups, Refugee Status and Sex, 2017 

فئات ال
 يةالعمر 

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian Refugee in 
Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian Refugee 
displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total Refugees Age 

groups ى ذكي المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي  المجموع انث

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 
4-6  0.6  0.4  0.5  1.5  0.9  1.2  0.7  0.5  0.6  5-9  

66-65  8.5  4.8  6.7  10.9  7.8  9.4  8.7  5.2  7.0  10-14  

64-66  36.4  26.0  31.2  54.0  45.0  49.2  37.9  27.9  32.9  15-19  
,6-,5  49.2  41.0  45.2  58.9  53.4  55.9  50.0  42.2  46.2  20-24  

  Total  21.5  18.8  24.1  25.2  24.1  26.5  21.0  18.1  23.8 المجموع

 

 
والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب المستوى التعليمي  المخيماتفي  (سنة فاكثر 11) لالجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي 

 7112اللجوء والجنس،  حالةو 
Percentage Distribution of Palestinian Refugees (11 Years and above) in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Educational Level, Refugee Status 

and            Sex, 2017 

المستوى 
 التعليمي

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian Refugee 
in Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian Refugee 
displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total Refugees Educational 

level ى ذكي المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي  المجموع انث

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

Illi  7.2  8.8  5.7  5.9  6.9  4.7  7.4  9.0  5.8 ميأ terate  

همكن القياءة 
والكتابة دون 

ة  شهاد
3.6  2.9  3.3  3.5  2.5  3.0  3.6  2.9  3.2  

Can read 

and write 
without 

certificate  

  Primary  38.9  37.0  40.9  43.1  40.1  46.6  38.5  36.6  40.4 ابتدائي

  Elementary  29.2  29.6  28.7  29.9  30.2  29.6  29.1  29.5  28.7 اعدادي

  Secondary  9.9  10.7  9.2  11.7  13.9  9.1  9.8  10.3  9.2 ثانوي

  11.0  10.6  11.5  6.1  6.1  6.1  11.5  11.1  12.0 المامبة وما فوق
University 
and above  

  0.1  0.1  0.1  0.1  0.0  0.1  0.1  0.1  0.1 مؤهالت أخيى
Other 
qualifications  

  Not known  0.3  0.3  0.3  0.2  0.2  0.2  0.3  0.3  0.3 غيي مبيوف

  Total  100  100  100  100  100  100  100  100  100 المجموع
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 الصحة
ح في حين ان 9102في الباش % 2.5البصيخة حيث بلغت  الصبوبةايًا بين الالمئين الفلسطينيين في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان هي شاصكثي انت الصبوبةنسبة  بلغت

 %.9.9الصبوبة في التواصل كانت اصقل انتشاياًت حيث بلغت 
 

لصعوبة المخيماتفي  لالجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي  ة و /والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب طبيعة ا  7112اللجوء ونوع االعاقة،  حالةاالعاق
Percentage Distribution of Palestinian Refugees in the Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Nature of 

Difficulty/Disability, Refugee Status and Type of Disability, 2017  

لصعوبة  اإلعاقة/ طبيعة ا  
االعاقةنوع      Type of Disability 

Nature of Difficulty/ Disability البصي 
Seeing  

 السمع
Hearing  

 الحيكة
Mov ement 

تيكيز/ التذكي  ال  
Remembering/ 

concentrating 
 التواصل

Communication 

ن لبنا  Palestinian refugee in Lebanon الجئ فلسطيني في 

No Diff 97.8 96.7 92.6 95.7 90.7 ص يومد صبوبة iculty   

ليلة Little Diff 1.3 2.3 4.8 3.2 7.2 صبوبة ق iculty  

ا/ صبوبة كبيية ستطهع كله ص ه  2.1 1.1 2.6 1.0 0.9 Major or f ull Diff iculty   

ة   Total with Difficulty 2.2 3.3 7.4 4.3 9.3 مجموع وجود الصعوب

  Total 100 100 100 100 100 المجموع

ا ري  Palestinian refugee displaced from Syria الجئ فلسطيني نزح من سو

No Diff 97.9 96.9 91.2 96.0 90.5 ص يومد صبوبة iculty   

ليلة Little Diff 1.3 2.2 5.6 3.0 7.2 صبوبة ق iculty  

ا/ صبوبة كبيية ستطهع كله ص ه  2.3 1.0 3.2 0.9 0.8 Major or f ull Diff iculty   

ة   Total with Difficulty 2.1 3.1 8.8 4.0 9.5 مجموع وجود الصعوب

مجموعال  100 100 100 100 100 Total  

 Total refugees المجموع

No Diff 97.8 96.7 92.5 95.8 90.7 ص يومد صبوبة iculty   

ليلة Little Diff 1.3 2.3 4.9 3.2 7.2 صبوبة ق iculty  

ا/ صبوبة كبيية ستطهع كله ص ه  2.1 1.1 2.7 1.0 0.9 Major or f ull Diff iculty   

ة   Total with Difficulty 2.2 3.3 7.5 4.2 9.3 مجموع وجود الصعوب

مجموعال  100 100 100 100 100 Total  
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 المساكن وظروف السكن
 

الفلسطينيين في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان تبهش في مساكن على شكل من أسي الالمئين % 20.3
ألسي الالمئين الفلسطينيين النازحين من سويخاح % 22.1ألسي الالمئين الفلسطينيين في لبنان و% 20.2شقةح بواقع 

 .من اصسي تسكن في مساكن مستقلة% 02.0في حين 
 

 7112والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب نوع المسكن،  المخيماتفي  الفلسطينيينالجئين التوزيع النسبي السر ال
Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian 

Camps and Gatherings in Lebanon by Type of Housing Unit, 2017 
 

 
 

 

اللجوء لرب  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب مكان السكن و  المخيماتفي  الفلسطينيينالجئين التوزيع النسبي السر ال
 7112االسرة ونوع المسكن، 

Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian 

Camps and Gatherings in Lebanon by Place of Residence, Refugee Status of the 

Head of Household and Type of Housing Unit, 2017 

اللجوء لرب  حالة/ مكان السكن
 االسرة

 Type of Housing Unit نوع المسكن

Place of 

Residence/ Refugee status of the  Head 
of Household 

 مسكن مستقل
Stand  

alone 

 شقة
Apartment 

 أخرى
Other 

 المجموع
Total 

ت  Camps     المخيما

 Palestinian Refugee in Lebanon 100 0.1 81.2 18.6 صمئ فلسطيني في لبنان

 Palestinian Refugee displaced from Syria 100 0.3 77.4 22.3 سويخا منصمئ فلسطيني نزح 

 Total Refugees 100 0.1 80.8 19.0 مجموع الالجئين

 Gatherings     التجمعات

 Palestinian Refugee in Lebanon 100 0.5 82.2 17.3 فلسطيني في لبنان صمئ

 Palestinian Refugee displaced from Syria 100 2.5 80.5 16.9 سويخا منصمئ فلسطيني نزح 

 Total Refugees 100 0.7 82.1 17.3 مجموع الالجئين

 Total     المجموع

 Palestinian Refugee in Lebanon 100 0.3 81.8 17.9 الجئ فلسطيني في لبنان

 Palestinian Refugee displaced from Syria 100 1.4 79.0 19.6 سوريا منالجئ فلسطيني نزح 

 Total Refugees 100 0.4 81.5 18.1 مجموع الالجئين

 مسكن مستقل
  Stand alone 

18.1 

 شقة 
Apartment 

81.5 

اخرى  
  Other 

0.4 
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 7112والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب االستخدام،  المخيماتالتوزيع النسبي للمباني والوحدات السكنية في 

Percentage Distribution of buildings and residential units in the Palestinian Camps 

and Gatherings in Lebanon by their use, 2017 

Use 
 الوحدات السكنية

Residential units 
 المباني

Buildings 
 االستخدام

Residence Only  96.1  81.0  للسكن فقط 
Work -cum- resi dence  1.5  18.1  للسكن والبمل 
Work only  0.1  0.0  للبمل فقط 
Closed  2.1  0.8  مغلق 
Empty  0.2  0.0  فايغ 
Abandoned  0.0  0.0  مهموي 
Total  100  100  المجموع 
 

 العمل واألجور
 

لالمئين الفلسطينيين في المخهمات  6147للباش  (سنة فأكثي 41)لألفياد  في القوى الباملةبلغت نسبة المشايكة 
 .لألناث% 49.1للذكوي و% 74.1ح بواقع %13.5( سنة فأكثي 41)والتممبات الفلسطينهة في لبنان فألفياد 

 
للباش % 02.1 سطينهة في لبنانفي المخهمات والتممبات الفل (سنة فأكثي 41) لالمئين الفلسطينيينمبدل البطالة  بلغ

 .لألناث% 92.5للذكوي و% 02.3ح بواقع 9102
 

حسب  والتجمعات الفلسطينية في لبنان المخيماتفي ( سنة فاكثر 15) لالجئين الفلسطينيين المشاركة في القوى العاملة معدل
7112، اللجوء حالة  

Labour Force Participation Rate  of Palestinian Refugees (15 years and above) in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Refugee Status, 2017 
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 حالةو  حالة النشاطوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب  المخيماتفي ( سنة فاكثر 15) لالجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي 
7112والجنس،  اللجوء  

Percentage Distribution of Palestinian Refugees (15 years and above) in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Activity Status, Refugee Status and 

Sex, 2017 

 حالة النشاط

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian Refugee 
in Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian Refugee 
displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total Refugees Activ ity 

status المجموع انثى ذكر المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي 

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

لهس في )غيي نشط 
 (قوة البمل

28.1  83.0  55.4  32.4  89.5  63.6  28.5  83.6  56.2  

Inactive (not 
in labor 

force)  

مبدل )نشط 
المشايكة في القوى 

 )الباملة

71.9  17.0  44.6  67.6  10.5  36.4  71.5  16.4  43.8  

Active (Labor 

Force 
Participation 

Rate)  

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
والتجمعات  المخيماتفي ( سنة فاكثر 15) لالجئين الفلسطينيينومعدل العمالة والبطالة  معدل المشاركة في القوى العاملة

 7112الفلسطينية في لبنان حسب العمر والجنس، 
Labour Force Participation Rate, Employment and Unemployment Rates of 

Palestinian Refugees (15 years and above) in the Palestinian Camps and Gatherings 

in Lebanon by Age and Sex, 2017 

فئات 
 العمر

 معدل المشاركة في القوى العاملة

Labour force 
participation rate 

 العمالة
Employment  

 معدل البطالة
Unemployment rate Age 

Group المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي 

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

64-66  38.2  7.2  22.7  56.5  45.0  54.7  43.5  55.0  45.3  15-19  
,6-,5  72.8  25.6  49.6  67.8  51.2  63.6  32.2  48.8  36.4  20-24  

,4-,6  88.7  26.9  58.8  80.5  70.8  78.4  19.5  29.2  21.6  25-29  
26-25  91.4  22.3  57.2  87.5  78.5  85.8  12.5  21.5  14.2  30-34  

24-26  91.6  19.4  55.1  88.8  82.4  87.7  11.2  17.6  12.3  35-39  
56-55  89.9  17.7  53.4  89.5  83.4  88.5  10.5  16.6  11.5  40-44  

54-56  87.3  15.9  51.2  90.0  86.7  89.5  10.0  13.3  10.5  45-49  
46-45  81.5  14.3  47.6  90.0  90.3  90.0  10.0  9.7  10.0  50-54  

44-46  74.3  13.1  43.6  89.8  91.6  90.1  10.2  8.4  9.9  55-59  
96-95  51.9  7.3  29.8  89.1  91.2  89.4  10.9  8.8  10.6  60-64  

94-96  32.4  3.8  17.3  91.2  90.3  91.1  8.8  9.7  8.9  65-69  
06-05  20.3  2.5  10.7  91.7  93.5  91.9  8.3  6.5  8.1  70-74  

04-06  9.6  1.7  5.4  97.0  90.0  95.9  3.0  10.0  4.1  75-79  
36+ 3.6  0.4  1.7  96.9  83.3  94.7  3.1  16.7  5.3  80 +  

  Total  19.4  27.3  17.5  80.6  72.7  82.5  43.8  16.4  71.5 المجموع
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 7112اللجوء،  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب  المخيماتفي ( سنة فاكثر 15) لالجئين الفلسطينيينمعدل البطالة 
Unemployment Rate of Palestinian Refugees (15 years and above) in the Palestinian 

Camps and Gatherings in Lebanon by Refugee Status, 2017 
  

 

 
قوة العمل  المخيماتفي ( سنة فاكثر 15) لالجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي  والتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب العالقة ب

 7112اللجوء والجنس،  حالةو 
Percentage Distribution of Palestinian Refugees (15 years and above) in the 

Palestinian Camps and Gatherings in Lebanon by Labour Force Status, Refugee 

Status and Sex, 2017 

 العالقة بقوة العمل

 الجئ فلسطيني في لبنان

Palestinian Refugee 
in Lebanon 

سوريا منالجئ فلسطيني نزح   

Palestinian Refugee 
displaced from Syria 

 مجموع الالجئين
Total Refugees Labour 

Force status ى ذكي المجموع انثى ذكي المجموع انثى ذكي  المجموع انث

Male Female Total Male Female Total Male Female Total 

  Employed  80.6  72.7  82.5  65.5  58.7  66.8  81.9  73.6  83.8 عاملين

  Unemployed  19.4  27.3  17.5  34.5  41.3  33.2  18.1  26.4  16.2 عاطلين عن البمل

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 

:هالميا  
الشيب لألسي الفلسطينهة في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان حيث  هالمببأة المصدي اليئهسي لمها هتبد المها
ح %1.0ح في حين بلغت شبكات المهاة الخاصـة %31.4ح يليها شبكة المهاة البامة 6147خالل الباش % 91.9بلغت 

 .من مصادي اخيى% 1.6و
 

من اصسي في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنـان متصـلة % 54.6اما بالنسبة لمصدي خدمة المهاة فقد بلغت 
مببــأةح المهـاة تسـتخدش ال% 6.1مــن اصسـي تسـتخدش الشــبكات الخاصـة للتـزود بالمهــاةح و% 41.1بشـبكة مهـاة عامـةح و

 . تستخدش مصادي اخيى% 1.1و
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اللجوء لرب االسرة  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب مكان السكن و  المخيماتفي  الجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي السر ال
7112ومصدر مياه الشرب،   

Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian Camps 

and Gatherings in Lebanon by Place of Residence, Refugee Status of the Head of 
Household and Source of Drinking Water, 2017 

اللجوء لرب  حالة/ مكان السكن
 االسرة

 Source of Drinking Water مصدر مياه الشرب
Place of 

Residence/ Refugee status of 
the Head of Household 

 شبكة عامة

Public  

network  

 شبكة خاصة

Priv ate 

network  

 مهاه مببأة

Bottled 

water  

 مصادي أخيى

Other 

sources 

 المجموع

Total 

 Camps      المخيمات

ن  100  0.1  60.2  3.7  36.0 صمئ فلسطيني في لبنا
Palestinian Ref ugee in 

Lebanon 

ا منصمئ فلسطيني نزح   100  0.4  69.0  2.2  28.4 سويخ
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن  Total Refugees 100  0.1  61.1  3.6  35.2 مجموع الالجئي

 Gatherings      التجمعات

ن  100  0.2  60.0  4.4  35.3 صمئ فلسطيني في لبنا
Palestinian Ref ugee in 

Lebanon 

ا منصمئ فلسطيني نزح   100  0.2  62.4  4.6  32.9 سويخ
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن  Total Refugees 100  0.2  60.2  4.5  35.1 مجموع الالجئي

 Total      المجموع

ن لبنا  100  0.2  60.1  4.1  35.6 الجئ فلسطيني في 
Palestinian Ref ugee in 

Lebanon 

ا منالجئ فلسطيني نزح  ري  100  0.3  65.7  3.4  30.7 سو
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن  Total Refugees 100  0.2  60.6  4.1  35.1 مجموع الالجئي

 
 األسرةاللجوء لرب  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب مكان السكن و  المخيماتفي  الجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي السر ال

 7112، مياه االستخدام العاممصدر خدمة و 
Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian Camps and 
Gatherings in Lebanon by Place of Residence, Refugee Status of the Head of Household 

and Source of Service Water, 2017 

 اللجوء لرب االسرة حالة/ مكان السكن
لعاممصدر خدمة  مياه االستخدام ا  Source of Service Water 

Place of 

Residence/ Refugee status of 
the Head of Household 

 شبكة عامة

Public  

network  

 شبكة خاصة

Priv ate 

network  

 مهاه مببأة

Bottled 

water  

 مصادي أخيى

Other 

sources 

 المجموع

Total 

 Camps      المخيمات

ن Palestinian Ref 100 0.1 0.7 7.9 91.4 صمئ فلسطيني في لبنا ugee in Lebanon  

ا منصمئ فلسطيني نزح   100 0.1 0.2 8.8 91.0 سويخ
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن  Total Refugees 100 0.1 0.6 8.0 91.3 مجموع الالجئي

 Gatherings      التجمعات

ن Palestinian Ref 100 1.0 3.0 21.6 74.4 صمئ فلسطيني في لبنا ugee in Lebanon  

ا منصمئ فلسطيني نزح   100 0.7 5.2 26.7 67.4 سويخ
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن مجموع  Total Refugees 100 0.9 3.2 22.0 73.8 الالجئي

 Total      المجموع

ن لبنا Palestinian Ref 100 0.5 2.0 15.3 82.2 الجئ فلسطيني في  ugee in Lebanon  

ا منالجئ فلسطيني نزح  ري  100 0.4 2.7 17.8 79.1 سو
Palestinian Ref ugee displaced 

f rom Sy ria 

ن  Total Refugees 100 0.5 2.0 15.5 81.9 مجموع الالجئي
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 :العادمة هالميا
والتممبات الفلسطينهة  المخهماتبلغت نسبة األسي التي تتخلص من مهاهها البادمة بواسطة شبكة الصيف الصحي في 

من األسي تستخدش الحفي اصمتصاصهة كوسيلة للتخلص % 1.0بينما نمد أن .  9102خالل عاش % 25.5في لبنان 
للتخلص  من األسي تستخدش الحفي الصماء% 0.9التصيخه المفتوح ح ومن األسي تستخدش % 0.5المهاه البادمةح ومن 

 . 9102من المهاه البادمة وذلك في الباش 
 

 حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب مكان السكن و  المخيماتالتوزيع النسبي السر الالجئين الفلسطينيين في 
 7102اللجوء لرب االسرة ونوع نظام الصرف الصحي، 

Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian 

Camps and Gatherings in Lebanon by Place of Residence Refugee Status of the Head 

of Household and Type of Sewage System, 2017  

/ السكنمكان 
اللجوء لرب  حالة

 االسرة

 Type of Sewage System نوع نظام الصرف الصحي

Place of 

Residence/ 
Refugee status 

of the Head of 
Household 

شبكة صيف 
 صحي

Public 

Sewage 
System 

حفية صيف 
 (ممتص )صحي 

Septic Hole 
(Absorbent) 

حفية صيف 
 صحي

 (غيي ممتص )

Septic Hole  

(Nonabsorbent) 

تصيخه 
 مفتوح

Open 
Drain 

 أخيى

Other 

 المجموع

Total 

ت  Camps       المخيما

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

96.2 3.0 0.2 0.5 0.0 100 

Palestinian 

Refugee in 
Lebanon 

صمئ فلسطيني 
 سويخا مننزح 

96.5 2.7 0.3 0.4 0.0 100 

Palestinian 
Refugee 

displaced from 
Syria 

 Total Refugees 100 0.0 0.5 0.2 3.0 96.2 مجموع الالجئين

 Gatherings       التجمعات

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

90.8 5.1 1.8 2.1 0.3 100 

Palestinian 

Refugee in 
Lebanon 

صمئ فلسطيني 
 سويخا مننزح 

90.5 4.3 3.6 1.5 0.1 100 

Palestinian 
Refugee 

displaced from 
Syria 

 Total Refugees 100 0.3 2.0 2.0 5.0 90.7 مجموع الالجئين

 Total       المجموع

الجئ فلسطيني 
 في لبنان

93.2 4.1 1.1 1.4 0.2 100 

Palestinian 
Refugee in 

Lebanon 

الجئ فلسطيني 
 سوريا مننزح 

93.5 3.5 2.0 0.9 0.1 100 

Palestinian 

Refugee 
displaced from 

Syria 

 Total Refugees 100 0.2 1.3 1.2 4.1 93.3 مجموع الالجئين

 

 



:PCBS  لســطينيون في الشتات                                                             9102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  الف
 

               290  

 :االتصال بشبكة الكهرباء
بلغت نسبة اصسي الفلسطينهة في المخهمات والتممبات الفلسطينهة في لبنان والتي تتزود بالكهيباء  9102خالل الباش 

بالكهيباء عن طيخق كهيباء عامة ومولدح من اصسي تتزود % 21.1ح و%02.1عن طيخق شبكة كهيباء عامة حوالي 
غيي مبين طيخقة اصتصال % 1.9بواسطة مولد خاصح و% 1.3من اصسي عن طيخق اصشتياك في مولدح و% 0.1و

 .بالكهيباء
 

اللجوء لرب  حالةوالتجمعات الفلسطينية في لبنان حسب مكان السكن و  المخيماتفي  الجئين الفلسطينيينالتوزيع النسبي السر ال
ر الكهرباء، نوع االسرة و   7112مصد

Percentage Distribution of Palestinian Refugees Households in the Palestinian 

Camps and Gatherings in Lebanon by Place of Residence Refugee Status of the Head 

of Household and Type of Source of Electricity, 2017  

/ مكان السكن
اللجوء لرب  حالة

 االسرة

مصدر الكهرباءنوع   Type of Source of Electricity 

Place of 

Residence/ 
Refugee status 

of the Head of 
Household 

 كهيباء عامة

Public 
Electricity 

 اصشتياك في مولد
Subscription 

to 

Generator 

 مولد خاص

Generator 
Owned by 

Household 

كهيباء عامة 
 ومولد

Public 

Electricity 
and 

Generator 

 أخيى

Other 

 المجموع

Total 

ت  Camps       المخيما

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

15.1  0.8  0.6  83.2  0.2  100 

Palestinian 
Refugee in 

Lebanon 

صمئ فلسطيني 
 سويخا مننزح 

10.9  1.4  0.2  87.4  0.1  100 

Palestinian 

Refugee 
displaced from 

Syria 

 Total Refugees 100  0.1  83.7  0.6  0.9  14.7 مجموع الالجئين

 Gatherings       التجمعات

صمئ فلسطيني 
 في لبنان

19.4  1.8  0.4  78.2  0.3  100 

Palestinian 

Refugee in 
Lebanon 

صمئ فلسطيني 
 سويخا مننزح 

15.2  2.6  0.1  82.0  0.1  100 

Palestinian 
Refugee 

displaced from 
Syria 

 Total Refugees 100  0.3  78.5  0.3  1.8  19.0 مجموع الالجئين

 Total       المجموع

الجئ فلسطيني 
 في لبنان

17.4  1.3  0.5  80.5  0.2  100 

Palestinian 
Refugee in 

Lebanon 

الجئ فلسطيني 
 سوريا مننزح 

13.1  2.0  0.2  84.7  0.1  100 

Palestinian 

Refugee 
displaced from 

Syria 

 Total Refugees 100  0.2  80.9  0.5  1.4  17.0 مجموع الالجئين
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 الرابعالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 المفاهيمتستند هذه حيث .  المواضيعمختلف الواردة في الكتاب ولفيما يلي عرضاً الهم المفاهيم والمصطلحات 
 .التوصيات الصادرة في المجاالت المختلفة علىبشكل اساسي 

 

 أ
 :المرضى اخراجات

خروج الفرد من المستشفى بعد إجراء الفحوو  لتشوخي  مورا موا عو بعود عن لودمت لوي الرعايوة والمعالجوة 
 (.شفاء، وفاة)الالزمة بغا النظر عن حالة اإلخراج 

 
 :ادخاالت المرضى

هي دخول شخ  إلى مستشفى عو مؤسسة طبية للفح  عو العالج شريطة عن يمكث ليلة عو يوما واحدا على 
 .األلل

 
 :االجنبي استثمار الحافظة

هي تلك االستثمارات التي تشمل المعوامالت فوي سوندات الملكيوة وسوندات الودين، وتندسوم سوندات الودين إلوى 
ويوتم اسوتبعاد المعوامالت التوي تشومل ا كول مون  .سندات وعذونات، وعدوات السوق الندودي، والمشوتدات الماليوة

 .يةاالستثمار المباشر واألصول االحتياط
 

 :االجنبي المباشر االستثمار
ومن الناحية العملية يتمثل .  هو االستثمار الذي يمتلك صاحبي بموجبي سيطرة عو لوة تصويتية في المؤسسة

.  على األلل من األس م في الشوركة% 01معيار التمييز لإلدراج ضمن هذا البند بامتالك المستثمر لحوالي 
معامالت بين المستثمرين المباشرين ومؤسسات االستثمار المباشر وال يدتصر ويشمل االستثمار المباشر كافة ال

فدط على المعاملة المبدئية بين الطرفين، وتدسم المعامالت فيي إلى رعسمال حدوق الملكية، العائدات المعواد 
ازة عو ويودرج ضوومن هوذه الفئوة عيضوا حيوو(.  المعووامالت بوين الشوركات)اسوتثمارها وعنووار رعا الموال األخور  

 (.ماعدا السفارات األجنبية والتي تدرج ضمن الحساب الرعسمالي)التخل  من األراضي من لبل غير المديمين 
 
 

4 
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 :االستثمارات األجنبية األخرى 
كافة معامالت األصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت فئات االستثمار المباشر عو إستثمارات الحافظة عو 

وعبرزها االئتمانات التجارية، الدروا، العملة والودائع، والحسابات األخر  مستحدة الدفع  األصول اإلحتياطية
 .عو التحصيل

 
 :استهالك األسرة

هو الندد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراا معيشية، وليمة السلع والخدمات التي 
الست الك األسرة، والسلع التي يتم است الك ا عثناء فترة يتلداها عفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخص  

 .التسجيل من إنتاج األسرة الذاتي، والديمة التدديرية ألجرة المسكن الملك
 

 :االستهالك الوسيط
يتكون من ليمة السلع والخدمات التي تست لك كمدخالت لعملية االنتاج، باستثناء االصول الثابتوة التوي يديود 

 .بوصفي است الكا لرعا المال الثابتاست الك ا 
 

 :األسرة
فرد عو مجموعة عفراد تربط م عو ال تربط م صلة لرابة، ويديمون عادة في مسكن واحد، ويشتركون في المأكل 

  .ترتيبات المعيشةب متعلقعو في عي وجي 
 

 :األسرة المركبة
يعيشون مع ا وال تربط م عاللة لرابة ب ذه هي األسرة المكونة من عسرة نووية عو عكثر مع وجود فرد عو عفراد 

 .األسرة
 

 :األسرة الممتدة
هي األسرة المكونة من عسرة نووية عو عكثر مع وجود عفراد آخرين يعيشون مع م وتوربط م عاللوة لرابوة بتلوك 

 .األسرة
 

 :أسرة من فرد واحد
 .وهي األسرة التي تتكون من شخ  واحد فدط
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 :أسرة نووية
المعيشية التي تتكون كلية من نواة عسرية واحدة، وتتشكل من عسرة مؤلفة من زوجين فدط عو من وهي األسر 

 لديي ابن عو ابنة عو عكثر عو عم( رب األسرة) عو عكثر عو عب( بالدم فدط وليا بالتبني) زوجين مع ابن عو ابنة
 .اء اآلخرين عو من غير األلاربلدي ا ابن عو ابنة عو عكثر، مع عدم وجود عي شخ  من األلرب( رب األسرة)
 

 :إصابة بسيطة
وهي اإلصابة التي ينتج عن ا جرح شخ  في حادث طرق، ولكن الشخ  لم يدخل المستشفى، عو دخل مدة 

 .ساعة 92تدل عن 
 

 :      إصابة خطيرة
 .ساعة عو اكثر 92هي اإلصابة التي ينتج عن ا دخول شخ  للمستشفى نتيجة حادث سير، وبدي فيي و
 

 :         إصابة قاتلة
يوماً من تاريخ ولور حادث  01وهي اإلصابة التي تؤدي إلى موت شخ  جراء حادث طرق او الموت خالل 

 .السير
 

 :االصول الثابتة
 .هي عصول منتجة تستعمل هي نفس ا بصورة متكررة عو مستمرة في عمليات انتاجية لمدة تزيد على عام

 
  :االعتداء

البدني على شخ  آخر، بما في ذلك الضرب، ويميز هنا بين االعتداء الشديد واالعتوداء ويدصد بي الت جم 
البسيط، عما الشديد ف و االعتوداء المصوحوب بنيوة ارتكواب جريموة عخور ، باإلضوافة إلوى مجورد االعتوداء فوي 

ضيحة عو ظروف خطرة عو وحشية، كأن يستعمل سالحاً لاتالً عو يت جم على عطفال عو نساء عو ينشأ عن ف
وعما االعتداء البسيط وهو ما ال يتعد  مجرد اعتداء وال يتجاوزه .  يدصد بي ارتكاب فعل فاجر بالمعتد  عليي

إلى لصد جنائي آخر، ومني رفع اليد ت ديداً بالضرب، عو ولوف الضرب عند حد المحاولة كأن ي وي شخ  
 .على آخر ليضربي فال يصيبي

 
 :االهتالك

هو االنخفاا اثناء الفترة المحاسبية، في الديمة التاريخية لمخزون االصول الثابتة المملوكة والمستخدمة من 
 .الحوادث الطبيعيةلبل منتج نتيجة للتدهور المادي، والتلف الطبيعي او االضرار الطبيعية نتيجة 
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 :األجر النقدي
واألجوور المشوار الي وا فوي هوذا .  األجر النددي الصافي المدفور للمستخدمين بأجر من لبل عصوحاب العمول

كما (. باالنابة الدو  العاملة يتم جمع بياناتي حيث عن مسح)هي عجور المستخدمين معلومي األجر فدط  التدرير
وفي ( دينار، شيكل، دوالر)دمين بأجر عني يتم جمع بيانات حول األجر حسب العملة التي يتعامل ب ا المستخ

 .هذا التدرير يتم احتساب ا بالشيكل بناء على معدل سعر الصرف في نفا فترة المسح
 

 :األراضي الزراعية
يشير هذا المصطلح إلى األصناف الرئيسية الستعماالت األراضي في الحيازات الزراعية، وألغراا التصنيف، 

األراضي التي تدام علي ا :  وتشمل األراضي الزراعية.  لألرا، لتحديد صنف ايتم مسح المساحة اإلجمالية 
األبنية الزراعية المتناثرة، والحظائر وملحدات ا، واألراضي غير المزروعة بشكل دائم، مثل الرلع غير الموزروعة، 

 .والممورات الزراعيوة، والدنوات والبروزات واألكتاف
 

 :األصول االحتياطية
التي تكون خاضعة لسيطرة السلطة النددية، ويكون بإمكان السلطة النددية الوصول إلي ا بس ولة  هي األصول

 .ألغراا ميزان المدفوعات خالل إشعار لصير، ويجب عن تكون مرتبطة بعملة لابلة للتحويل
 

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولكن م ال يعملون وال ( ضمن الدوة البشرية)مل تشمل هذه الفئة من السكان جميع األفراد الذين ينتمون لسن الع

يبحثون عن عمل وال حتى مستعدين للعمل سواءاً بسبب عدم رغبت م في العمل عو الستغنائ م عن التكسب عن 
 .طريق العمل عو ألسباب عخر 

 
 :أوزان الترجيح

هي األهمية النسبية للسلع والخدمات داخل سلة المست لك عو بين مكونات الرلم الدياسي، وتستخدم في العمليات 
 .الحسابية للرلم الدياسي

 
 :التضخم

 .هو االرتفار المستمر والملموا في المستو  العام لألسعار في دولة ما
 

 :أيام العمل الشهرية
الش ر، باستثناء عيوام العطول، ون ايوة األسوبور، والمغوادرات المرضوية عدد األيام التي عمل ا الشخ  خالل 

 .وتعتبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيوم عمل. وغيرها المدفوعة وغير المدفوعة
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 :(مؤشر) إجمالي فائض التشغيل
مطروحوواً من ووا إجمووالي تعويضووات العوواملين بمووا في ووا  االساسوويي باألسووعاريسوواوي إجمووالي الديمووة المضووافة 

 .التعويضات المدفوعة لغير المديمين ومطروحاً من ا الضرائب نالصاً اإلعانات على المنتجات
 

 :(مؤشر) إجمالي القيمة المضافة
 .إجمالي الديمة المضافة المتولدة ألية وحدة مؤسسية تمارا عي نشاط إنتاجي

 
  : ( مؤشر) عدد ليالي المبيت في جميع الفنادق العاملة اجمالي

حيوث يدواا بوحودة ، تمثل عدد األسّرة المحجووزة للنوزالء فوي الفنودق ألجول المبيوت سوواء توم المبيوت عو لوم يوتم
 .ليلة/شخ 

 
  :(مؤشر) عدد الغرف الفندقية المشغولة

وتعتبر الغرفة مشغولة . دام ا لغرف المبيتعدد الغرف التي تم حجزها ومدفوعة األجر من لبل النزالء الستخ
 .سواء استخدمت فعلياً عو لم تستخدم

 
  :اإلقامة

تعرف اإللامة هنا مون منظوور التصوادي ال لوانوني، والمعيوار األساسوي لتحديود اإللاموة لكيوان موا، هوو مركوز 
عخور  داخول اإلللوويم المصولحة االلتصوادية والوذي يعورف بأنوي وجوود محوول سوكني عو مولوع إنتواجي عو موالوع 

لبلد ما تدوم فيي عو مني بمباشرة عنشطة ومعامالت التصادية على نطاق واسع بدصود االسوتمرار   االلتصادي
 .في ا ألجل غير مسمى عو لمدة محددة عو غير محددة، ولكن ا عادًة ما تكون طويلة

 
 :اإلنترنت

عوودد مون خودمات االتصوواالت تشومل الويووب االنترنوت هوي شووبكة حاسووبية عموميووة عالميوة تووفر النفوواذ الوى 
العالمي، وتندل البريد االلكتروني واألخبار ومواد الترفيي وملفات البيانات بصرف النظر عن الج از المستخدم 

وال يفترا التصار وسيلة النفاذ على الحاسوب، بل لد تتعداه الى ال اتف المتندل عيضا والحاسوب اللوحي )
ويمكن عن يتم النفاذ (. وآلة األلعاب والتلفزيون الرلمي وما الى ذلك( PDA)صية والمساعدات الرلمية الشخ

 .عبر شبكة اتصاالت ثابتة عو متندلة
 

 :ال اتف الخلوي المتندل
يشير ال اتف الخلوي المتندل الى هاتف محمول يشترك فوي خدموة هواتف متندول عاموة ويسوتخدم التكنولوجيوا 

ويشومل ذلوك األنظموة الخلويوة (. PSTN)الشوبكة ال اتفيوة العموميوة التبديليوة الخلوية التي توفر النفاذ الى 



لسنوي :  المفاهيم والمصطلحات                                                              9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا PCBS 
 

 199 

كما يشمل (. 3G)من الجيل الثالث  9111-التماثلية والرلمية، فضال عن عنظمة االتصاالت المتندلة الدولية
 .مستخدمي االشتراكات المسددة الحدا والحسابات المسددة مسبدا على السواء

 
 :إنفاق األسرة

وليمة السلع والخدمات التي . دد الذي يصرف على شراء السلع والخدمات المستخدمة ألغراا معيشيةهو الن
والندد الذي يتم إنفالي على الرسوم .  يتلداها عفراد األسرة العاملين من رب العمل وتخص  الست الك األسرة

فوائوود علوووى الووديون واألمووور غيووور ، الزكوواة، التأمينووات، ال ووودايا، التبرعووات، ال(غيوور االسوووتثمارية)والضوورائب 
 . االست الكية األخر 

 
 :االستهالك النهائي لألسر المعيشية

يتكون مما تنفدي االسر المديمة، بما في ذلك النفدات التي يجب تددير ليمت ا بشكل غير مباشر، علوى السولع 
والخدمات االست الكية الفردية بما في ا السلع والخدمات التي تبار باسعار ليست ذات داللة التصادية التصاديا 

 .  والسلع والخدمات االست الكية المكتسبة بالخارج
 

  :الك النهائي للحكومةاالسته
يتكون مما تنفدي الحكومة العامة، بما في ذلك النفدات التي يجب ان يتم تدديرها بطريدة غير مباشرة على السلع 

 .والخدمات االست الكية الفردية والجماعية
 

 :االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية
مؤسسات المديمة غير ال ادفة الى الربح وتخدم االسر المعيشية وتتضمن النفدات التي ال بد يتكون مما تنفدي ال

من تددير ليمت ا بشكل غير مباشر، بما في ذلك االنفاق المحتسب على الخدمات والسلع االست الكية الفردية 
 .ولد يكون على الخدمات االست الكية الجماعية

 
 (:منظمة العمل الدوليةحسب مقاييس ومعايير )البطالة 

ولم يعملوا عبداً خالل فترة اإلسناد في ( سنة فأكثر 01)تشمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
عي نور من األعمال، وكانوا خالل هذه الفترة مستعدين للعمل ولاموا بالبحث عني بإحد  الطرق مثل مطالعة 

 .، سؤال األصدلاء واأللارب عو غير ذلك من الطرق الصحف، التسجيل في مكاتب االستخدام
 

 :(الجهة الشاحنة)البلد المصّدر 
هو البلد الذي ارسلت مني السلع الى بلد االستيراد، دون حدوث عي معامالت تجاريوة او عمليوات اخور  مون 

 .شان ا تغيير المركز الدانوني للسلع في عي بلد وسيط
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 :البيان الجمركي
إسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المباشرة من دول العالم هو وثيدة جمركية 

ويصل وزارة المالية نسخة فدط من ( اللنبي)عبر المطارات والموانئ والمعابر اإلسرائيلية ومعبري دامية والكرامة 
طيني في برنامج عسيكودا، حيث يتم هذا البيان بدون مرفدات، ولد تم البدء باستخدام البيان الجمركي الفلس

 .إصدار نسخة من هذا البيان بناء على البيان الجمركي الخا  بالواردات من بالي العالم
 

 :البحث والتنمية التجريبية
ويشمل تعبير . هو العمل الخالق والذي يتم على عساا منتظم ب دف زيادة رصيد المعرفة وتطبيدات جديدة

 .البحث األساسي، والبحث التطبيدي، والتنمية التجريبية: عنشطة رئيسية التنمية التجريبية ثالثة
 

 ت
 :التأمين الصحي

 .تعويا عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكاليف المتعلدة بمشكلة صحية ما وعالج ا
 

 :التركيب العمري والنوعي
ويعود التركيوب العموري والنووعي .  تركيب السكان حسب عدد عو نسبة الذكور واإلناث ضومن كول فئوة عمريوة

ويعتبر توفر المعلومات . للسكان النتيجة التراكمية لالتجاهات السابدة في معدالت الخصوبة والوفيات وال جرة
 .يد من عنوار البيانات الديموغرافيةحول التركيب العمري والنوعي شرطاً عساسياً مسبداً لوصف وتحليل العد

 
 :التكوين الرأسمالي اإلجمالي

المنتجة مخصوما من ا ليمة االصول التي تم التصرف ب ا وذلك مون عجول تكووين رعا  األصوليبين حيازة 
 .المال الثابت والمخزونات عو السلع الديمة

 
 :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

المنتجين لمنتجات جديدة ولائمة مون األصوول المنتجوة نوال  ليموة تصورف م فوي  يتكون من ليمة استحواذات
 .االصول الثابتة لنفا النور

 
 :تعويضات العاملين

هي عبارة عن التعويضات المتحددة للمديمين في االلتصاد المحلي الذين يعملون في الخارج، وتلك المدفوعة 
 .لغير المديمين الذين يعملون في الداخل
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وصوف عدوات وطوورق النفوواذ لوسووائل تكنولوجيووا المعلومووات، والديووام بعمليووات اسووترجار البيانووات، وتخزين ووا، 

كذلك وصف وسائل عرا المعلومات وتبادل ا من خوالل الطورق .   وتنظيم ا، وعساليب معالجت ا وانتاج ا
 .   اإللكترونية واليدوية

 ج
 :الجريمة
كل فعل يخالف عحكام لانون العدوبات عو يعتبر تعدياً على الحدوق العامة عو خرلاً للواجبات المترتبة على  وهي

 .الدولة عو المجتمع بوجي عام

 ح
 

 :حاسوب
وهو ال يشومل (. عو حاسوب مماثل محمول باليد)حاسوب مكتبي عو محمول عو لوحي  يشير الحاسوب الى

المعدات المزودة بددرات حاسوبية مدمجة مثل عج زة التلفزيون الذكية واألج زة المعدة للم اتفة كوظيفة عولية 
 .مثل ال واتف الذكية

 
 .مستخدم عمامي عادة وراء لوحة المفاتيححاسوب يبدى ثابتا عادة في مكان واحد، ويجلا ال: الحاسوب المكتبي
. حاسوب من الصغر بما يكفي ليحمل ويمكن الديام بنفا م ام الحاسوب المكتبي عادة: الحاسوب المحمول

ولكنوي ال يتضومن الحواسويب اللوحيوة عو موا شواكل ا مون الحواسويب ( notebook)ويشمل حواسيب المفكورة 
 .المحمولة باليد

عو )سوب مدمج في شاشة مسطحة تعمل باللما، ويشغل بلما الشاشة بدال من هو حا: الحاسوب اللوحي
 .استخدام لوحة المفاتيح الفعلية( باالضافة الى

 
 :  حالة اللجوء

 األبناءوتشمل  0221التي احتلت ا إسرائيل عام  فلسطينحالة اللجوء خاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من 
 .الذكور من م وعحفادهم

 -:تصنف إلى
 .الصادرة عن وكالة الغوث( المؤن )إذا كان الفرد الجئاً ولي اسم مسجل في بطالة  التسجيل : الجئ مسجل

 .ألي سبب كان( المؤن )إذا كان الفرد الجئاً إال عني غير مسجل في بطالة وكالة الغوث : الجئ غير مسجل
 .هو كل فلسطيني ليا الجئاً مسجالً عو الجئاً غير مسجل: ليا الجئاً 
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 :رة امتصاصيةحف
 (.حفر ترابية)بئر عو حفرة يخزن ب ا الغائط البشري عو لاذورات عخر  وتبنى من جدران مسامية 

 
 :حفرة صماء

 .بئر عو حفرة يخزن ب ا الغائط البشري عو لاذورات عخر  وتبنى من جدران محكمة
 

 :الحيازة الحيوانية
:  ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديي عي من الحاالت اآلتيوةيدصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لد  الحائز 

عو الخنازير، عدد ( عو الماعز/ الضأن و)رؤوا فأكثر من األغنام ( 1)عي عدد من األبدار عو اإلبل، عدد 
فأكثر من األرانب عو الطيور األخر  مثل الحوب،، ( 11)، عدد (الالحم والبياا)فأكثر من الدواجن ( 11)

 .خاليا نحل فأكثر( 0)فر، والسمن وغيرها عو خليط من ا، عو عن يدير الحائز والبط، وال
 

 :الحيازة الزراعية
هي وحدة التصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع إلدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي 

ولد تكون إدارة . عو الشكل الدانونيالمستغلة كليا عو جزئيا ألغراا اإلنتاج الزراعي بغا النظر عن الملكية 
لد تتوالها عشيرة عو  الحيازة الواحدة بيد شخ  واحد عو عسرة، ولد يشترك في ا شخصان عو عسرتان عو عكثر، عو
ولد تتكون عرا  .  لبيلة عو لد تدار من لبل شخصية اعتبارية مثل شركة عو جمعية تعاونية عو وكالة حكومية

عكثر، تدع في تجمع واحدة عو عكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة بشرط الحيازة من جزء واحد عو 
... من وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر  عن تشترك عجزاء الحيازة في واحدة او اكثر

نات وتربية حيوانات الخ، وال تعتبر النشاطات اآلتية من ضمن الحيازات الزراعية، وهي صيد األسماك والحيوا
 .الصيد ولطع عخشاب الغابات العامة والخدمات الزراعية ومراكز بيع االشتال

 
 :الحيازة المختلطة

تعتبر الحيازة مختلطة إذا كان لد  الحائز حيازة نباتية وحيوانية معا حسب تعريف الحيازة النباتية والحيوانية، 
 .   ت عو نفا المباني للنشاطين النباتي والحيوانيبشرط عن يتم استخدام نفا العمالة عو نفا اآلال
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 :حيازة المسكن
 :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحد  الحاالت التالية

ولد يكون . إذا كان المسكن مستأجرا مدابل إيجار يتم دفعي بشكل دوري ش رياً عو كل مدة معينة: مستأجر. 0
 (.بدون عثاث)عو مسكن غير مفرو، ( مع عثاث)المسكن مستأجر مفرو، 

 .وذلك إذا كان المسكن ملكاً لألسرة عو ألحد عفرادها الذين يديمون بالمسكن عادة: ملك. 9
وذلك في حالة حيازة المسكن بدون دفع عي مبالغ كأن يكون المالك عب عو عم عو عحد علارب : دون مدابل. 0

 .سكن عو مددما من ج ة عخر  دون مدابلرب األسرة عو عحد عفرادها الذين ال يديمون بالم
إذا كان المسكن مددماً لألسرة نتيجة عاللة عمل تربط عحد عفراد األسرة بج ة العمل دون دفع : مدابل عمل. 2

 .وسواء عكانت هذه الج ة تملك المسكن عو تدوم هي بدفع اإليجار للمالك األصلي. إيجار
 

 :الحيازة النباتية
النباتية وجود مساحة من األراضوي المزروعوة عو الدابلوة للزراعوة ألي محصوول زراعوي تحوت يدصد بالحيازة 

دونوم للزراعووات ( 1.1)دونوم للزراعوات المكشووفة و( 0)تصورف الحوائز، علوى عن ال تدول تلوك المسوواحة عون 
 .المحمية

 
 :حيوانات المزرعة

الضأن )راعية وتشمل األبدار واألغنام تشمل جميع الحيوانات المحتفظ ب ا والمرباة بشكل رئيسي ألغراا ز 
والخيول والبغال والحمير والجمال والخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياا، والحب،، والفر ( والماعز

 .الخ، والنحل...

 د
 :الدار

وهي مبنى معد عصالً لسكن عسرة واحدة عو عكثر، ويمثل البناء التدليودي فوي فلسوطين، ولود تتكوون الودار مون 
طابق واحد عو طابدين تستغل ما عسرة واحدة، عما إذا كانت الدار مدسمة إلى وحدات سكنية منفصلة كل من ا 

 .سكن شدةتشمل المرافق الخاصة ب ا ويديم بكل من ا عسرة مستدلة، فيعتبر كل م
 

 :الدخل
 .هو العائد النددي عو العيني المتحدق للفرد عو األسرة خالل فترة زمنية محدودة كاألسبور عو الش ر عو السنة

 
 :الدخل القومي اإلجمالي

ويداا على اني الناتج المحلي االجمالي . هو الديمة االجمالية الجمالي ارصدة الدخل االولي لكافة الدطاعات
دخول الملكيووة مون الخوارج، زائود الضورائب نووال   صوافي تعويضوات العواملين موون الخوارج، زائود صوافي زائود
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االعانات من االنتاج من الخارج، نال  تعويضوات العواملين للخوارج، نوال  دخول الملكيوة للخوارج، نوال  
 .الضرائب زائد االعانات او الدعم على المنتجات للخارج

 
 :الدخل القومي المتاح اإلجمالي

يشتق من الدخل الدومي االجمالي او الصافي وذلك بان تضاف اليي كل التحويالت الجارية النددية او العينية 
التي تلدت ا الوحدات المؤسسية المديمة من الوحدات غير المديمة، وبان تطرح كل التحويالت الجارية النددية او 

 .ات غير المديمةالعينية التي لدمت ا الوحدات المؤسسية المديمة الى الوحد
 

 ر
 :الرقم القياسي لألسعار

 .هو وسيلة إحصائية لدياا التغيرات الحاصلة على عسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين
 

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
هو عبارة عن وسيلة إحصائية لدياا التغيرات في عسعار السلع والخدمات ضمن سلة المست لك بين فترة زمنية 

 .تسمي فترة المدارنة وعخر  تسمى فترة األساا
 

 :رياض األطفال
كل مؤسسة تعليمية تددم تربية للطفل لبل مرحلة التعليم األساسي بسنتين على األكثر، وتحصل على ترخي  

دة مرحلة البستان ويكون األطفال في ا عا: وتدسم إلى مرحلتين.  مزاولة الم نة من وزارة التربية والتعليم العالي
 .في سن الرابعة، ومرحلة التم يدي ويكون األطفال في ا عادة في سن الخامسة

 س
 :سجل السكان

منطدة ما معينة،  هو آلية التسجيل المستمر لمعلومات منتداة تتعلق بكل فرد من السكان المديمين لبلد ما او
 .وهو ما يجعل من الممكن تحديد معلومات مستكملة عن عدد السكان وخصائص م في اي ولت معين

 
 :السرقة

لتحام وا عخوذويدصد ب ا  كموا تشومل سورلة  الموال عو الممتلكوات دون موافدوة المالوك، وتشومل سورلة المنوازل واا
السيارات، عما نشل الحوانيت وسائر المخالفات الصغر  مثل السرلات البسيطة والطفيفة فيمكن عن تصنف عو 

 .ال تصنف ضمن السرلات
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 :السرير
ساعة متواصلة على  92السرير المتواجد في غرفة عو ردهات المستشفى والذي يشغل من لبل المريا لمدة 

 .الطبيةاأللل لتدديم الرعاية 
 

 :سعر الجملة
للسلع الجديدة عو المستعملة إلى تجار التجزئة عو إلى المستعملين في ( البيع دون تحويل)هو سعر إعادة البيع 

المجاالت الصناعية عو التجارية عو المؤسسية عو الم نية لغيرهم من تجار الجملة، عو الديام بدور الوكالء عو 
هؤالء األشخا  عو الشركات عو بيع ا ل م، ويشمل سعر الجملة ضريبة السماسرة في شراء البضائع لحساب 

 .الديمة المضافة واجور الندل
 

 :سعر المستهلك
 .هو السعر الذي يدفعي المست لك األسري مدابل حصولي على سلعة عو خدمة لالحتياجات األسرية

 
 :سعر المنتج

بوأني السعر ( SNA 93)نظام الحسابات الدومية يعرف سعر المنتج كما ورد في توصيات األمم المتحدة بشأن 
الذي يتلداه المنتج من المشتري لداء وحدة من سلعة عو خدمة، مخصوماً من ا ضريبة الديمة المضافة، عو عية 

 .ضرائب مدتطعة عخر  توضع على فاتورة المشتري، وغير شاملة عية تكاليف ندل
 

 :سلة المستهلك
 .والخدمات التي يدوم المست لك باإلنفاق علي ا لألغراا المعيشيةهي المجموعة الحديدية للسلع 

 
 :األسّرة الفندقية 

هي األِسرَّة المفردة في الفندق والمعدة لالستخدام من لبل النزالء باستثناء األِسرَّة التي تضاف إلى الفندق عند 
 .الطلب ويعتبر السرير المزدوج داخل الفندق سريرين مفردين

 

 ش
 :صحيشبكة صرف 

ميواه )نظام من عج زة الجموع وخطووط األنابيوب والموصوالت والمضوخات يسوتخدم إلخوالء الميواه المسوتعملة 
وندل ا من موالع إنتاج ا إما إلى محطة بلدية لمعالجة ( األمطار، المياه المنزلية، وغيرها من المياه المستعملة

 . إلى مياه سطحية مياه المجاري عو إلى مولع حيث يتم تصريف المياه المستعملة
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 :شبكة مياه عامة
شبكي من األنابيب الرئيسية والفرعية تنتشر في التجمع السكاني لغرا توزيع وتوصيل المياه الصالحة للشرب 

 .الى التجمع
 

 :الشقة
وهي جزء من دار عو عمارة تتكون من غرفة عو عكثر مع المرافق من مطبخ وحمام ومرحواا، ويدفول علي وا 

خارجي، وهي معدة لسكن عسرة واحدة، ويمكن الوصول إلي ا عن طريق درج عو ممر يؤدي إلى جميعاً باب 
 .الطريق العام

 ص
 :صاحب عمل

ويعمول تحوت إشورافي عو لحسوابي مسوتخدم ( شريك)هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملك ا عو يملك جزءا من ا 
مشاريع عو مداوالت خارج المنشآت بشرط  ويشمل ذلك عصحاب العمل الذين يديرون .  واحد على األلل بأجر

عن يعمول تحوت إشوراف م عو لحسواب م مسووتخدم واحود علوى األلول بوأجر وال يعتبوور حملوة األسو م فوي الشووركات 
 .المساهمة عصحاب عمل حتى ولو عملوا في ا

 
 :الصادرات

دل ملكيت ا إلى التصاد هو إجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها او إعادة تصديرها خارج البالد، ويتم ن
آخر من العالم، عو المناطق الجمركية الحرة، وتشمل الصادرات وطنية المنشأ والمعاد تصديرها من السلع 
والخدمات وتعتمد كل خصم من االلتصاد الوطني نتيجة للتعامالت مع االلتصاديات األخر  عو االلتصاد غير 

 . المديم
 

 :الصحة
 .الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليا فدط الخلو من المرا عو اإلعالةهي حالة رفاه كامل من 

 
 :الصحف

هي مطبوعات دورية تست دف الجم ور العام وهي معدة الن تكون مصدراً عوليواً للمعلوموات المطبوعوة عون 
 .الخ...األحداث الجارية المرتبطة بالشؤون العامة والمسائل الدولية والسياسية 

 
: البصرإعاقة /صعوبة  

في الرؤيا والتي تحد من لدرت م على عداء واجبوات م اليوميوة، علوى الصعوبات األشخا  الذين لدي م بعا 
سبيل المثال لد ال يستطيع الدراءة، مثل لراءة اإلشارات على الالفتات في الشوارر عثناء ليادة السيارة، ولد ال 
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لد ال يستطيع الرؤيا إال ما هو عمامي وليا على الجوانب، بمعنى عن  يستطيع الرؤيا بعين واحدة بشكل جيد، عو
يسوأل لجميوع األفوراد سوواء كوان الفورد يلوبا .  عي مشكلة في الرؤيا يعتبرون ا صعبة يجب تحديدها وحصرها

 .نظارة عم ال، ويجب تذكير من يلبا نظارة عو عدسات طبية إذا كان يعاني من صعوبات في الرؤيا
 

 :قة التواصلاعا/ صعوبة
عدم لدرة الشخ  على تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين والتعامل مع م من خالل استخدام النطق، عو 
اإلشارة عو الحركة عو الكتابة للمعلومات التي يرغبون بتبادل ا مع اآلخرين، ولد يكون ذلك ناتجا عن عجز في 

 .دراك ما يدولي اآلخرين من إشارات وكلمات وحركاتالسمع عو الكالم، عو عدم الددرة الذهنية بتفسير واا 
 

 :إعاقة الحركة واستخدام االيدي/ صعوبة
في التندل والتجول على األلدام والتي لد تحد عو ال تحد من عدائ م  الصعوبات األشخا  الذين لدي م بعا

وال بوط على الساللم لألنشطة اليومية، فمثال لد يجد صعوبة في مشي مسافة لصيرة، عو مشكلة في الصعود 
والدرج والمناطق الووعرة، وال يسوتطيع مشوي عي مسوافة دون اسوتراحة عو تولوف، عو ال يسوتطيع المشوي دون 
االعتماد على عصا عو عكاز عو عج زة المشي، عو ال يستطيع الولوف على الددمين ألكثر من دليدة ويحتاج 

اإلعالة األفراد الذين لدي م صعوبات في التحرك /بةوتشمل هذه الصعو .  كرسي بعجالت للتندل من مكان آلخر
دليدة وكذلك اسوتخدام األيودي واألصوابع لمسوك  01داخل المنزل عو خارجي، وكذلك المشي لفترات تزيد عن 

 .لتر ماء على مستو  النظر مستخدماً األيدي 9األدوات عو الكتابة وغيرها، ورفع 
 

 :إعاقة السمع/ صعوبة
في السمع والتي تساهم في الحد من لدرت م على عداء عي جزء وجانب الصعوبات األشخا  الذين لدي م بعا 

في عدائ م اليومي، مثل صعوبة سمار شخ  يتكلم في مكان مزدحم وفيي ضجيج، عو ال يستطيع عن يسمع 
ستطيع السمع بأذن ، وتحديد من ال ي( دون صراخ، عو صوت مرتفع)شخ  يتكلم معي مباشرة وبصوت عادي 

 .واحدة عو كالهما
 

 (:التذكر والتركيز)إعاقة الفهم واإلدراك / صعوبة
التذكر والتركيز، اتخاذ الدرارات، ف م الكالم، لراءة شيء مكتوب، التعرف على : يشمل الصعوبة في التالية

والتفكير، مثل األشخا  األشخا ، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والدراءة 
الذين يجدون صعوبة في الف م واإلدراك للديام باألنشطة اليومية، مثال عن يجد صعوبة في االستدالل على 
المنزل واألماكن في المحيط، ال يستطيع التركيز فيما يعمل، عو ينسى عين هو عو تذكر الش ر عو الذي لبلي، 

كما . دوية عو عدم تناول الطعام، عدم ف م ومعرفة ما يدور حوليعدم ف م ما لالي شخ  ما، نسيان تناول األ
 .تشمل عدم لدرة الشخ  على ف م األشياء عو التعامل مع اآلخرين
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 :اإلعاقة/ الصعوبة
األشخا  الذي يعانون من صعوبات بدنية عو عدلية عو ذهنية عو حسية  طويلة األجل وكذلك الحواجز 

تي تحول دون مشاركت م مشاركة فعالة في مجتمع م على لدم المساواة مع والموالف والبيئات المختلفة، ال
 .اآلخرين

 ض
 :الضحية

وهو الشخ  الذي تعرا العتداء عو ضرر عو إصوابة، عو ولوع فريسوة لكارثوة عو فعول إجراموي عو  ت ديود، 
 .الشخ  الذي عتلفت ممتلكاتي عو تضررت جزئياً عو كلياً  والشخ  الذي لحدي عذ  حادث عو اعتداء، او

 
 : اإلنتاجالضرائب على 

وتتألف من ضرائب .  هي مدفوعات نددية عو عينية إجبارية ودون مدابل يدفع ا المنتجون إلى الحكومة العامة
ر  على اإلنتاج على المنتجات تدفع على السلع والخدمات عند إنتاج ا عو بيع ا عو تصريف ا، ومن ضرائب عخ

 .يدفع ا المنتج المديم نتيجة ممارستي لعملية اإلنتاج
 

 ط
 :الطاقة الكهربائية

هي الشغل المبذول لتحريك شحنة ك ربائية في موصل وهذا الشغل يساوي الطالوة الك ربائيوة المسوتنفذة فوي 
 .ووحدة لياا الطالة الك ربائية المستنفذة هي الكيلوواط ساعة.  الموصل

 
 :الراسب الطالب

الطالب الذي لم ينجح في عحد المباحث عو عكثر المخصصة للصف الذي يشغلي، وال يحق لي االنتدال للصف 
 .الذي يليي

 
 :الطالب المتسرب

 .الطالب الذي ترك المدرسة ن ائياً خالل العام الدراسي الماضي ولم ينتدل إلى مدرسة عخر 

 ع
 :العام الزراعي

 .ما بين بداية ش ر تشرين عول من العام ولغاية ن اية ش ر عيلول من العام التالي هو الفترة الزمنية الممتدة
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 :(مؤشر) الفندقية المتاحة عدد الغرف
وتكون  الغرف مفردة عو ثنائيوة عو ثالثيوة عو رباعيوة، ولود .  من النزالء للمبيت عدد الغرف المعدة لإلستخدام

عما الجناح فيتألف من غرفة نوم واحدة عو (.  عخر )عدرجت الغرف التي تشمل عكثر من عربعة عسّرة تحت بند 
 .عكثر وصالة وحمام خا 

 
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

عي في مشرور عو مصلحة عو مزرعة للعائلة وال يتداضى نظير ذلك عي هو الفرد الذي يعمل لحساب العائلة، 
 .عجرة وليا لي نصيب في األرباح

 
 :العمالة

( الدوة البشرية)تشمل هذه الفئة كل من ينطبق عليي مف وم العمالة، عي جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
العواملين لحسواب م عو فوي مصوالح م الخاصووة، ويعملوون، ويضوم ذلوك عصوحاب العمول، المسووتخدمين بوأجر، 

 .باإلضافة ألعضاء األسرة غير مدفوعي األجر
 

 :العامل
سنة فأكثر والذي باشر عمالً معينا ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية سواء كان  01هو الفرد الذي عمره 

غائب عن عملي بشكل مؤلت  لحسابي عو لحساب الغير، باجر عو بدون اجر عو في مصلحة العائلة عو كان
، ويصونف العوواملون حسووب عودد سوواعات العموول (بسوبب الموورا، عطلوة، تولووف مؤلووت عو عي سوبب آخوور)

ساعة فأكثر وكذلك األفراد الغائبون عن ععمال م بسبب  01ساعة، عاملين ( 02-0)األسبوعية إلى عاملين 
-0ؤلت وما شابي ذلك، يعتبر عاملين من المرا، عو إجازة مدفوعة األجر، عو إغالق عو إضراب عو توليف م

 .ساعة 02
 

 :العمالة المحدودة
تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق علي م مف وم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية، سواء كانوا 
 يعملون عدد ساعات علل من المعتاد لسبب من األسباب والذين يرغبون في ذات الولوت بزيوادة عودد سواعات

، ويحاولون زيادة هذا العدد بإحد  الطرق، كالبحث عن (ساعة فأكثر عسبوعيا 01)عمل م إلى العدد الطبيعي 
. بالعمالة المحدودة الظاهرة ىسميعمل إضافي عو يحاولون تأسيا عمل خا  عو مصلحة خاصة وهذا النور 
سوباب التصوادية مثول عودم كفايوة ويندرج كذلك ضمن العمالة المحدودة عولئك الذين يرغبوون بتغييور عمل وم أل

 .بالعمالة المحدودة غير الظاهرة ىسميالراتب عو بسبب ظروف العمل السيئة وهذا النور 
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 : (مؤشر) العمر الوسيط عند الزواج األول
العمر الذي يدسم ععمار المتزوجين إلى نصفين متساويين النصف األول تزوج لبل هذا العمر في حين تزوج 

 .الثاني بعد هذا العمرالنصف 
 

 غ
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة
تشمل ما هو لابل لإلشغال من غرف وعسّرة خالل فترة المسح باستثناء ما هو مغلق للصويانة عو ألي سوبب 

 .كان
 

 :الغرفة
محاطوة بجودران وسودف يسو ل عوزل ( عربعة عمتار مربعة فأكثر) 9م( 2)هي عية مساحة تساوي عو تزيد عن  

المدززة غرفة إذا كانت مساحت ا مساوية عو تزيد عن ( الفرندات)المستخدمين ل ا عن اآلخرين، وتعتبر الشرفات 
عربعة عمتار مربعة ومستخدمة ألي غرا من األغراا المعيشية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن 

كما ال يعتبر من الغرف تلك المخصصوة للحيوانوات .  من المطبخ والحمام والمرحاا والممرات الغرف كل
 .والدواجن وكذلك الغرف المستخدمة للعمل فدط

 
 :غرفة مستقلة

 –حمام  –مطبخ )وهي غرفة لائمة بذات ا ليا ب ا مرافق بل تشترك عادة مع غيرها من الغرف في المرافق 
سكن وتوجد عادة على عسطح المباني عو بالفناء، وتكون جزءاً من دار عو فوق وهي معدة عصال لل( مرحاا

 .عسطح العمارات
 

 ف
 :فاتورة المقاصة للضريبة المضافة 

وهي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويظ ر في ا اسم ورلم هوية المشتغل المرخ  للجانبين، 
وتعكا .  المتبادلة، وتاريخ التبادل ورلم الفاتورة وليمة الضريبة المضافةورلمي الضريبي، والسلعة عو الخدمة 

سرائيل فدط  .حركة التبادل التجاري بين فلسطين واا
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 :فترة األساس
 .هي الفترة الزمنية التي يتم مدارنة الفترة الجارية ب ا

 
 :الفندق

ويشترط في الفندق ان يكون .  السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر منشأة تصنف ضمن منشآت االلامة
عدد األماكن المتوفرة فيي تستوعب مجموعة عشخا  يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة 
ف موحدة وتددم خدمات وتس يالت تشمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا وتنظيف المرافق الصحية، وتصن

 .الفنادق في درجات وفئات وفدا للتس يالت والخدمات التي تددم ا
 

 :الفيال
هي مبنى لائم بذاتي مشيد من الحجر النظيف عادة، ومعد عصال لسكن عسرة واحدة عادة، ويتكون من طابق 
واحد بجناحين عو من طابدين عو عكثر، يصل بين ما درج داخلي، ويخص  عحد األجنحة في حالوة الطوابق 

واحد عو الطابق الثاني للنوم، والجناح اآلخر عو الطابق األرضي لالسوتدبال والمطوبخ والخودمات بمختلوف ال
عنواع ا، كما يتوفر في الغالب للفيال حديدة تحيط ب ا بغا النظر عن مساحت ا باإلضافة إلى سور يحيط ب ا 

ميد على األغلب، ويمكن عن يوجد ضمن من الخارج، وكراج للسيارة كما يغطى السطح العلوي للفيال بمادة الدر 
 .حدود الفيال عحد المباني عو المالحق ويكون من مكونات ا

 

 ق
 

 :قضايا المحاكم
وهي بيانات ولائع او حدائق بتدارير مكتوبة بالولائع المنطوية على مسألة متنازر علي ا، يتم تنظيم وا حسوب 

الداضي المخت  ليفصل في ا، وتشمل كافة الدضايا المدنية، والطالق واالرث  االصول الدانونية، وترفع الى
 .  وما الى ذلك، كما تشمل الدضايا الجنائية والجنحية والمعنونة بالدضايا الجرمية

 
 :قطاع األسر المعيشية

ت لكون هو مجموعة صغيرة من األفراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعا  عو كل دخل م وثروت م ويس
ويمكن لألسر .  عنواعا معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل عساسي من اإلسكان والغذاء

المعيشية عن تكون ضمن المنتجين باإلضافة لكون م المست لكين الرئيسيين، إذ عن كل األنشطة االلتصادية التي 
وعة متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن لطار تدع ضمن حدود اإلنتاج وتمارا من لبل ج ات ال تحتفظ بمجم

 .األسر المعيشية
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 :القطاع الحكومي
يتألف من وحدات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى جانب صناديق الضمان االجتماعي التي تفرض ا 

وتسيطر وتسيطر علي ا تلك الوحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير ال ادفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سولي 
 . علي ا وتمول ا بصورة رئيسة الوحدات الحكومية عو صناديق الضمان االجتماعي

 
 :القطاع المؤسسي

مصنفة إلى الدطاعات . هو مجموعة من الوحدات المؤسسية المشتركة في م ام ا االساسية وسلوكيات ا واهداف ا
المالية، لطوار الشوركات الماليوة، الدطوار لطار الشركات غير : التالية باالستناد إلى نظام الحسابات الدومية

الحكومي العام، لطار المؤسسات غيور ال ادفوة للوربح التوي تخودم األسور المعيشوية، ولطوار األسور المعيشوية 
 .إضافة لحساب بدية العالم والذي ينفرد لي حساب مستدل

 
 :القطاع الخاص

 .الحكومة يشمل جميع الوحدات المؤسسية المديمة والتي ال تندرج تحت لطار
 

 :قطاع الشركات غير المالية
 لطار يشمل كل الشركات وعشباه الشركات التي  يتركز نشاطي الرئيسي في انتاج السلع او الخدمات السولية

 (.عدا الخدمات المالية)
 :قطاع الشركات المالية

لطار يتكون من جميع الشركات المديمة التي تشتغل بصورة رئيسية بتوفير الخدمات المالية بما في ا خدمات   
 .التامين وتمويل المعاشات التداعدية الى وحدات مؤسسية اخر 

 
 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

ي تووفر سولع وخودمات غيور السوولية لألسور المعيشوية التوي ال من المؤسسات غير ال ادفة للربح  والتو تتألف
 .تسيطر علي ا الحكومة

 م
 

 :المبنى
 بوأربع المبنى محاطوا مؤلتي، ويكون  عو دائمة بصفة الماء عو على االرا على ومثبت بذاتي لائم مشيد كل

وذلك بصرف النظر عن المادة المشيد من ا، وبصرف النظر عن . السدف لطابق واحد على االلل عو جدران
ولد يكون المبنى ولت الزيارة مستخدما للسكن او العمل او كلي ما .  الغرا من انشائي وكيفية استخدامي حاليا

 . او خاليا او مغلدا او م جورا او تحت التشطيب او تحت التشييد
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 :المحفظة االستثمارية
: هي عبارة عن مجموعة من االستثمارات التي تدوم ب ا المؤسسات المالية وشركات التأمين وتدسم الى نوعين

عدارات، )، واستثمارات في عصول حديدية (عس م، سندات، عذونات خزينة وسندات مالية عخر )استثمارات مالية 
 (.عراضي، معادن نفيسة وغيرها

 
 (:اإلنتاج)المخرجات 

ا السلع والخدمات المنتجة من لبل المنشاة، باستثناء ليمة عي سلع وخدمات مسوتخدمة فوي تعرف على عن 
نشواط ال تأخوذ فيووي الشوركة بعووين االعتبوار مخوواطر اسوتخدام المنتجوات فووي االنتواج وباسووتثناء ليموة السوولع 

راا )المال والخدمات المست لكة من لبل نفا المنشاة فيما عدا السلع والخدمات المستخدمة لتكوين راا 
 . او لالست الك الن ائي الذاتي( المال الثابت او التغيرات في لوائم الجرد

 
 :المدارس الحكومية

 .عي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، عو عي وزارة عو سلطة حكومية
 

 :المدارس الخاصة
يؤسس ا عو يرعس ا عو يديرها عو ينفق علي ا فردا عو عي مؤسسة تعليمية عهلية عو عجنبية غير حكومية مرخصة 

 .عفرادا عو جمعيات عو هيئات فلسطينية عو عجنبية
 

 :مدارس وكالة الغوث الدولية
 .عي مؤسسة تعليمية غير حكومية عو خاصة تديرها عو تشرف علي ا وكالة الغوث لتشغيل الالجئين الفلسطينيين

 
 :المدرسة

األطفال بغا النظر عن عدد طلبت ا وتركيب ا الصفي، حيث عن عدنى صف  عي مؤسسة تعليمية غير رياا
 .في ا ال يدل عن الصف األول وععلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عشر

 
 :لمستشفىا

هي مؤسسة طبية يتمثل هدف ا األول في توفير خدمات تشخيصية وعالجية لمختلف الظروف الطبية جراحية 
معظم المستشفيات عيضا خودمات لمرضوى العيوادات الخارجيوة وخاصوة خودمات كانت عم غير جراحية، وتددم 

 .الطوارئ
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 :المعاد تصديره
هو ليمة جميع السلع التي تم استيرادها سابداً وتم تصديرها إلى بلد آخر دون إجراء عي تغيير على شكل ا عو 

 .ليمت ا
 

 :معادلة السبير
الحتساب األرلام الدياسية لألسعار وذلك بدسمة عسعار فترة  هي معادلة رياضية وضع ا عالم اإلحصاء السبير

 .المدارنة على عسعار فترة األساا، وبالترجيح بكميات سنة األساا
 

 :المعصرة
زيت الزيتون، مع احتمالية االنتاج من )هي مؤسسة عو جزء من ا تنتج بشكل عساسي مجموعة واحدة من السلع 

 .  الرئيسي غالبية الديمة المضافة حيث يحدق هذا النشاط( عنشطة ثانوية
 

 :مكافئ طن متري من النفط
هي وحدة طالة، وتعرف على عن ا الطالة الناتجة عن احتراق طن متري واحد من النفط، وبسبب وجود عنوار 

 :مختلفة من النفط، تم اعتماد الديم التالية ل ذا المكافىء
 جيجا جول 20.2= طن متري من النفط  0

 طن متري من الفحم 0.20=                        
 متر مكعب من الغاز الطبيعي 0911=                        
 برميل من النفط 7=                        
 .ميجا وحدة حرارية بريطانية 02.91=                        

 
 :المبنىملكية 

 .المبنى وليا الج ة التي تشغل المبنىتمثل الدطار عو الج ة التي يتبع ا مالك 
 

 :ملكية المنشأة
تعني ذلك الدطار الذي تتبع لي المنشأة من حيث سيطرتي على إدارة المنشأة واتخاذ الدرار في ا وهو في العادة 

 :فأكثر وتكون ملكية المنشأة إحد  الحاالت التالية%( 10)الدطار الذي يمتلك عغلبية رعا المال 
فأكثر من رعسمال ا ألفراد عو مؤسسات الدطار الخا  % 10المنشآت المملوكة بنسبة : خا  وطني .2

 .المديمة في فلسطين
فأكثر من رعسمال ا ألفراد عو منشآت غير مديمة في % 10هي المنشأة المملوكة بنسبة : خا  عجنبي .1

ت الدبلوماسية فلسطين ويشمل ذلك فرور الشركات األجنبية في فلسطين على عن ذلك ال يشمل البعثا
 .والرسمية ل ذه  الحكومات
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المنشآت غير ال ادفة للربح وتشمل األحزاب واالتحادات والندابات والجمعيات وكافة : لطار عهلي .2
 .المنظمات والمؤسسات النسوية والشبابية والطالبية والكنائا واألديرة والمؤسسات التابعة ل ا

ة التصادية ذات طبيعة سولية ربحية ولكن تسيطر المنشآت التي تمارا عنشط: شركة حكومة وطنية .2
فأكثر من رعسمال ا عو من خالل تشريعات عو مرسوم % 10علي ا الحكومة إما من خالل  امتالك 

 .حكومي
الشركات التي تمارا عنشطة التصادية ذات طبيعة سولية ربحية المملوكة : شركة حكومة عجنبية .2

 .رعسمال افأكثر من % 10للحكومات األجنبية بنسبة 
 

 :المنشأة
المنشأة هي مؤسسة عو جزء من ا تدع في مكان واحد وتتخص  بشكل عساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحود 

موع احتماليوة اإلنتواج مون عنشوطة .  )حيث يحدق هذا النشاط الرئيسوي غالبيوة الديموة المضوافة( غير مساعد)
العمووال، : ، عي توووفر بيانوات عوون كول موون وتتوووفر عن وا بيانووات بمووا يسومح بحسوواب فوائا التشووغيل( ثانويوة

وال تعتبر الوحدات التي تنتج ألغراا خاصوة بالمنشوأة . والمصاريف، واإلنتاج واإليرادات، واألصول الثابتة
منشآت مستدلة إذا كانت تدع داخل المنشأة نفس ا، عما إذا ولعت خارج حدود المنشأة وتدوع فوي مبنوى مسوتدل 

د، مثول المخووازن عو كوراج خوا  بإصووالح معودات المنشووأة وال يوؤدي خوودمات فإن وا تعتبور وحوودة نشواط مسووان
 .للجم ور

 
 :المهنة

هي الحرفة عو نور العمل الذي يباشره الفرد إذا كوان عوامال، عو الوذي باشوره سوابدا إذا كوان متعطول سوبق لوي 
عو التدريب الذي  العمل، بغا النظر عن طبيعة عمل المنشأة التي يعمل ب ا وبغا النظر عن مجال الدراسة

 .تلداه الفرد
 :المولود الحي

عي مولود ولد حياً وصرخ عو بكى عند الوالدة عو ظ رت عليي عي عالمة عخر  من عالمات الحياة عند الوالدة 
ن مات بعدها بلحظات  .حتى واا

 
 :المياه المزودة

المنشوآت )إلوى المسوت لكين   هي كمية المياه التي يتم توزيع ا من مصادرها المختلفة بعود جمع وا ومعالجت وا
 (.التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات العامة

 
 :(المضخوخة)المياه المستخرجة 

 .هي كمية المياه التي تضخ من آبار المياه الجوفية
 



لسنوي :  المفاهيم والمصطلحات                                                              9102كتاب فلسطين اإلحصائي ا PCBS 
 

 222 

 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

مون السولع والخودمات مؤشر يديا إجمالي الديمة المضافة لكافة األنشطة االلتصادية من خوالل المخرجوات 
عوامول االنتوواج ) لالسوتعمال الن وائي التوي ينتج وا التصواد موا بواسوطة المديموين وغيور المديموين مون سوكاني، 

خالل فترة زمنية محددة وال يشمل الحسومات . وبغا النظر عن توزيع هذا اإلنتاج محليا عو خارجيا( المحلية 
 .تنزاف الموارد الطبيعية وتدهورهاعلى خفا ليمة است الك رعا المال الثابت عو اس

 
 :النزالء

هم األشخا  الذين ينزلون في الفندق بأجر، ويعتبر كل من يترك الفندق ولو لليلة واحدة ثم يعود للفندق ثانية 
 .بمثابة نزيل جديد

 
 :النشاط االقتصادي

مصطلح يشير إلى عملية تدمج مجموعة من اإلجراءات واألنشطة تنفذ مون لبول وحودة معينوة والتوي تسوتخدم 
 (. سلع وخدمات)العمل ورعا المال والبضائع والخدمات لتنتج منتجات محددة 

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

الودولي الموحود لألنشووطة هوو طبيعوة العموول الوذي تمارسوي المنشووأة والوذي لاموت موون عجلوي حسوب التصوونيف 
ويسو م بوأكبر لودر مون الديموة المضوافة فوي حالوة تعودد األنشوطة داخول المؤسسوة ( التندويح الرابوع)االلتصوادية 

 .الواحدة
 

 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
لة عو وينطبق علي م مف وم العما( سنة فأكثر 01)تشمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل

 .البطالة
 

 :النفايات الصلبة
وتشوومل النفايووات البلديووة، والنفايووات .  موادة عديمووة النفووع وخطوورة عحيانوا ذات محتووو  موونخفا موون السووائل

 الصناعية والتجارية، ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنشاطات األخر  المرتبطة ب ا
 .ونفايات ال دم ومخلفات التعدين
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 :نوع المسكن
وهو الشكل ال ندسي عو المعماري للمسكن، والذي لد يكون فيال، عو داراً، عو شدة، عو غرفة مسوتدلة، عو عي 

 (.الخ…براكية عو خيمة) مثل.  شكل آخر

 و
 :الواردات

البرية والبحرية والجوية، التي تم ندل ملكيت ا هي إجموالي السلع والخدموات المستوردة للبلد عن طريق الموانئ 
عادة التصدير  .لتغطية االحتياجات المحلية لالست الك الن ائي والوسيط والتصدير واا

 
 :(المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى عو جزء من مبنى معد عصالً لسكن عسرة واحدة، ولي باب عو مدخل مستدل عو عكثر من مدخل يؤدي 
لممر العام دون المرور في وحدة سكنية عخر ، ولد تكون الوحدة السكنية غير معدة عصوال إلى الطريق عو ا

للسكن إال عن ا وجدت مسكونة ولت المسح، ولد تكون الوحدة السكنية مستخدمة للسكن عو العمل عو لكلي ما عو 
 .  مغلدة عو خالية
 :وفيات الرضع

ويعتبر معدل وفيات الرضع عدد هذه الوفيات ( عن سنةالذين تدل ععمارهم )مصطلح يشير إلى وفيات الرضع 
 .من المواليد األحياء خالل سنة معينة 00111لكل 

 ي
 :يعمل بأجر

هو الفرد الذي يعمل لحساب فرد آخر عو لحساب منشأة عو ج ة معينة وتحت إشراف ا ويحصل مدابل عملوي 
.  على الدطعة عو عي طريدة دفع عخر  على عجر محدد سوءا كان على شكل راتب ش ري عو عجرة عسبوعية عو

ويندرج تحت ذلك العاملون في الوزارات وال يئات الحكومية والشركات باإلضافة إلى الذين يعملون بأجر في 
 .مصلحة خاصة بالعائلة عو لد  الغير

 
 :يعمل لحسابه

ولويا بالمنشوأة عي مسوتخدم يعمول بوأجر ( شوريك)هو الفرد الذي يعمل في منشأة يملك ا عو يملك جزءاً من وا 
 .ويشمل االشخا  الذين يعملون لحساب م خارج المشآت

 
 :الينابيع

هي المياه المتدفدة من تحت سطح األرا والناتجة عن ندطة التداء منسوب المياه الجوفي مع سطح األرا، 
 .دائمة عو موسميةلد تكون 
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من خالل  .7102، (م.ج)الجمعية العربية النطرية للبحوث والخدمات الصحية -جمعية الجليل .0
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  http://www.unrwa.org .9102با رقام  
المركاازي، الجهاااز المركاازي لإلحصااااء  اإلحصااااءلجنااة الحااوار الليناااني الفلسااطيني ،  دارة  .9

التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمام والتجمعام الفلسطينية في (. 7102)الفلسطيني 
 .  لةنان  تقرير تحليلي مفصل  ةيروم9102 -لةنان 
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Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 

based on local needs and in accordance with standards that guarantee full 

membership in the international statistical community. PCBS adopted a gradual 

approach to realizing Palestinian priorities. It has been able to accomplish several 

statistical tasks by relying on primary sources, including censuses and surveys. In 

addition, it has cooperated with public and private sector institutions in using 

secondary sources, such as administrative records, to derive further statistical data. 
 

We are pleased to present the Ninteenth Statistical Yearbook of Palestine 2019. This 

book is part of our efforts to provide continuous time series data that make it 

possible to study general trends in different fields through a comprehensive 

statistical reference that covers most demographic, social, economic, and geographic 

enviroment fields. 

 

This book provides official statistics on various aspects of life in Palestine, along 

with available statistics on Palestinians throughout the world. The first chapter of the 

Yearbook comprises three sections on Palestinian demographic, social and economic 

data: the first section discusses the conditions of Palestinians in those parts of 

Palestine that are still under Israeli military occupation and covers social, economic, 

health, educational, and cultural conditions, in addition to other aspects.  

 

The second section of chapter one discusses the conditions of Palestinians in the 

Occupied Palestinian Territory in 1948, who live under full Israeli administration 

and jurisdiction. The third section addresses the most prominent characteristics of 

Palestinians in the Diaspora, particularly in countries that host Palestinian refugees: 

Jordan, Syria, and Lebanon. 
 

The second chapter describes the main concepts and definitions used in this 

Yearbook. 
 

We hope that the Yearbook will bridge gaps in information and serve as a major 

basic reference for official statistics on Palestine. The information provided by this 

Yearbook should enhance development and assist decision makers in formulating 

decisions and plans based on informed and professional foundations.  

 

 
December 2019 Ola Awad, Ph.D 

PCBS President 
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Important Note 

 
The statistical data in the first section of the first chapter were derived 

from PCBS publications. Readers can, if he need more informations, 

refer to these publications. 

 

The statistical data in the second and third sections of the first chapter 

were from a variety of sources. 

 

There are some minor differences between the value of some variables 

and their aggregates in tables as a result of rounding of calculations 

and as a result of use different sources. 

 
For greater detail for English readers about any topic in this Yearbook, 

please refer to the tables in the Arabic section, which are in both 

Arabic and English . 

 

 
A set of special symbols were used in the tables of this book. The 

representations of these symbols are as follows: 

 

 (-) Nil no Observations\ Cases 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Chapter One 

 

Summary 
 

Palestinians in Palestine  
(West Bank and Gaza Strip)  

 

1.  Population                                                          
 The population of Palestine was estimated at 4.98 million in mid-2019: 2.99 million in 

the West Bank and 1.99 million in Gaza Strip. 

 The population of Palestine is young: 83.5% of the total population were under 15 years 

in mid-2019: 36.4% in the West 

Bank and 41.4% in Gaza Strip.  

Persons aged 65 and above 

constituted 3.3% of the total 

population: 3.6% in the West 

Bank and 2.9% in Gaza Strip.  

 The total fertility rate in 

Palestine between 2011 and 

2013 was 4.1 births: 3.7 births 

in the West Bank and 4.5 births 

in Gaza Strip. 

 The Annual estimated growth 

rate of the Palestinian 

population was 2.5% in 

Palestine in mid 2019: 2.2% in 

the West Bank and 2.9% in 

Gaza Strip. 

 In 2019, life expectancy at birth 

in Palestine was 74.0 years: 

72.9 years for males and 75.2 

years for females. 

 In 2018, Palestinian refugees 

constituted 41.0% of the total 

population: 26.0% in the West Bank and 64.0 % in Gaza Strip. 

 The average household size in Palestine was 5.0 persons in 2018: 4.6 in the West Bank 

and 5.7 in Gaza Strip. 

For more details on population, see the tables in chapter 1.1 in the Arabic section, pages 19-26. 

 

 

  

1.1 
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2.  Buildings and Housing Units 

 The results of census 2017 showed that there were 627,383 buildings in Palestine of 

which 441,280 

were in the West 

Bank (70.3%), 

and 186,103 in 

Gaza Strip 

(29.7%).  

Additionally, the 

census results 

showed that there 

were 1,129,264 

housing units in 

Palestine, of 

which 726,143 

were in the West 

Bank (excluding 

Jerusalem J1) 

(64.3%), and 

403,121 in Gaza 

Strip (35.7%).  

For more details on 

buildings, see the 

tables in chapter 1.2 

in the Arabic section, 

pages  27-36. 

 

 

 

 

 

 

3.  Vital Statistics             

 The Data of registered births and registered deaths does not include Jerusalem ID 

holders. The number of live births registered in Palestine in 2018 was 141,407, 

comprising 82,451 in the West Bank and 58,956 in Gaza Strip. While the number of 

registered deaths in the same year was 12,296 in Palestine of which 7,133 were in the 

West Bank and 5,163 in the Gaza Strip. 
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 The median age at first marriage in Palestine was 20.5 years for females and 25.1 years 

for males in 2018.  The number of registered marriages in 2018 at Sharia courts and 

churches in Palestine 

was 43,515; comprising 

28,378 contracts in the 

West Bank and 15,137 

contracts in Gaza Strip. 

 Hebron governorate 

recorded the highest 

number of marriages in 

Palestine with 8,008 

contracts while Jericho 

 &Al Aghwar 

governorate recorded the 

lowest number of 

marriages with 450 

contracts. 

 The number of registered 

divorces at Sharia courts 

in Palestine in 2018 was 

8,509 cases; 5,362 cases 

in the West Bank and 

3,147 cases in Gaza 

Strip. Gaza governorate 

recorded the highest 

number of divorce cases 

in Palestine with 1,721 

while Jericho   & Al 

Aghwar governorate recorded the lowest number with 83 cases. 

For more details on vital statistics, see the tables in chapter 1.3 of the Arabic section, pages 37-58. 

4.  Health                                 

 In 2018, there were 82 governmental and non-governmental hospitals in Palestine with a 

capacity of 6,440 beds.   

 In 2018, the main causes of child mortality for children aged (0-4 years) in Palestine 

were conditions in the prenatal period (68.1%), followed by congenital anomalies 

(20.5%). 

 In 2017, Mobility disabilities were the most prevalent in Palestine (1.1%), while 

Communication, Remembering and Concentration disabilities were the least prevalent 

(0.4%) for each.  
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Percentage of the Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2017 
 

 
 

For more details on health, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic section, pages 59-64. 

 

5.  Housing and Housing 

Conditions 

 In 2017, the average housing 

density in Palestine was 7.1 

persons per room. The 

average for the West Bank 

was 1.8 compared with 7.1 

persons per room in Gaza 

Strip. 

 In 2017, 1.1% of households 

in Palestine lived in a villa, 

83.3% lived in a house, and 

11.5 % lived in an 

apartment. 

 

For more details on housing and 

housing conditions, see the tables 

in chapter 1.5 of the Arabic 

section, pages 65-74. 
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6.  Labour and Wages                                

 In 2018, the labour force participation rate in Palestine was 46.4%: 71.5% for males and 

20.7% for females. 

 In 2018, the 

unemployment rate was 

30.8% in Palestine: 25.0% 

for males and 51.2% for 

females. 

 Most workers (69.7%) in 

Palestine, in 2173, were 

waged employees: 89.3% 

of workers working in 

Israel and Israeli 

settlements are waged 

employees. 

 2.9% of children in 

Palestine were in 

employment: 5.5% males 

and 0.2% females in 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 
and Age Groups, 2018 

 

 
 
For more details on labour and wages, see the tables in chapter 1.6 of the Arabic section, pages     
75-88. 
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7.  Living Standards 

 Consumption data indicated that the total percentage of poverty among Palestinian 

individuals in Palestine was 29.2% in 2018: 78.8% in the West Bank and 38.1% in Gaza 

Strip. 

 Consumption data indicated that 71.3% of individuals in Palestine suffered from deep 

poverty in 2018: 3.3% in the West Bank and 88.3% in Gaza Strip. 

 Average Monthly Expenditure Per Capita in 2018: Data revealed that the monthly 

expenditure per capita was 169.5 JD: 220.1 JD in the West Bank and 91.2 JD in Gaza 

Strip.  Monthly expenditure on food groups per capita was 51.7 JD: 64.1 JD in the West 

Bank and 32.6 JD in Gaza Strip, while average monthly expenditure on non-food groups 

per capita was 93.1 JD: 124.1 JD in the West Bank and 45.1 JD in Gaza Strip.   

 Average Monthly Consumption Per Capita in 2018: Average monthly consumption per 

capita in Palestine was 171.7 JD: 221.2 JD in the West Bank and 95.0 JD in Gaza Strip.  

Monthly consumption of food per capita was 52.7 JD: 65.4 JD in the West Bank and 

33.0 JD in Gaza Strip,  while average monthly consumption of non-food groups per 

capita was 119.0 JD: 155.9 JD in the West Bank and 61.9 JD in Gaza Strip. 

 
Poverty Percentages among Individuals in Palestine according to Monthly 

Consumption Patterns by Region, 2012, 2018 
 

 
 

For more details on living standards, see the tables in chapter 1.7 of the Arabic section, pages 89-94. 

 

8.  Education  

 The total number of schools in Palestine in 2018/2019 was 3,037 comprising 2,300 in 

the West Bank and 737 in Gaza Strip.  

 The  total  number of students was 1,282,054: 1,044,033 at basic stage and 288,021 at 

secondary stage. 

 The average number of students per class in the basic stage by supervisory authority was 

30.1 in governmental schools, 40.2 in UNRWA schools, and 22.6 in private schools. 

17.8 
13.9 

38.8 

53.0 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2011 2017 

P
o
v
e
rt

y
 P

e
rc

n
ta

g
e
s
 

Year 

West Bank Gaza Strip 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2019                                                                           Summary 

 [21] 

The average number of students per class in the secondary stage was 28.7 in 

governmental schools, 33.8 in UNRWA schools and 19.6 in private schools. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more details on education, see the tables in chapter 1.8 of the Arabic section, pages 95-110. 
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9.  Culture                                

 In 2018, there were 597 operating cultural centers in Palestine. 

 In 2018, there were 33 museums operating in Palestine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2018 

 

 
For more details on culture, see the tables in chapter 1.9 of the Arabic section, pages 111-116. 
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10.  Information Society 

 In 2018, 81.8% of households in Palestine had  computer (Desktop, Laptop, Tablet). 

 In 2018, 64.5% of households in Palestine had an Internet connection at home and 

96.5% of households in Palestine had a mobile phone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Percentage of Households in Palestine by Availability of (ICT) Tools  

at Home, 8102 
 

 
 

For more details on the information society, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic section, 

pages 117-126. 
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11.  Agriculture and Land Use 

 There were 32,177 animals 

and mixed holdings in 

Palestine; 25,676 of which 

were in the West Bank 

(79.8%) and 6,501 in Gaza 

Strip (20.2%) during the 

agricultural year 2012/2018. 

 There were 12,167 animals 

holdings constituting 37.8% of 

animal and mixed holdings in 

Palestine. There were 20,010 

mixed holdings constituting 

62.2% of animal and mixed 

holdings during the 

agricultural year 2012/2013. 

 There were 33,980 cows in 

Palestine on 01/10/2013.  

 There were 730,894 sheep in 

Palestine on 01/10/2013.   

 There were 215,335 goats in 

Palestine on 01/10/2013.  

 10.0% of households in 

Palestine reared livestock 

(domestic) as on 24/03/2015. 

 27.4% of households in Palestine had a garden as on 24/03/2015. 

 91.9% of households in Palestine were with a garden utilized for agricultural activity 

during agricultural year 2013/2014. 

 The total quantity of pressed olives in 2018 was 59,344.8 metric tons and the quantity of 

extracted oil was 14,740.4 metric tons.  

 The value added of olive pressing activity totaled USD 6.9 million, while the 

intermediate consumption and output of olive presses totaled USD 2.0 million and USD 

8.9 million respectively. 

 
For more details on agriculture and land use, see the tables in chapter 1111 of the Arabic section, 

pages 121-142. 

 

12.  Security and Justice                                

 Criminal offenses reported: There were 33,579 criminal offenses reported in 2018 in the 

West Bank. 

 The criminal offenses reported in the West Bank governorates in 2018 included assault 

(28.3%), threat (%14.1), harming and immoral offenses (11.5%), theft ( 77.1% ), attack on 
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private and public property (11.0%), and the remainder were kidnapping, attempted 

kidnapping, drugs and murder. 

 

Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 2018 
 

 
* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967. 

 

 Juvenile offenders: There were 1,738 juvenile offenders admitted to reform institutions 

in Palestine in 2018; 271 in the West Bank and 1,467 in Gaza Strip. The criminal 

offenses committed by those juveniles comprised 347 cases of assault, 785 cases of 

burglary and theft, 135 cases of drugs, and 93 cases of immoral offenses. The remainder 

criminal offenses were distributed on cases of the property of others and against public 

order and other crimes. 

 Road traffic accidents: (Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel Occupation in 1967). Thus,  there were 12,829 road traffic accidents in the West 

Bank  in 2018.  

 There were 9,561 injuries caused by road accidents as follows: 8,549 mild Injured, 735 

moderate Injured, 152 seriously Injured and 125 fatally Injured. 

For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.12 of the Arabic section, pages 
143-148. 

 

13.  Environment and Natural Resources   

 The quantity of annual available water in 2171 was 375.2 MCM, of which 264.5 MCM 

was pumped from water pumped from Palestinian wells, 83.2 MCM was purchased 

from the Israeli Mekorot water company, and 23.5 MCM was discharged from water 

springs. 

 The highest amount of annual rainfall in Tulkarem station was 877 (mm) in 2018. 
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Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 2018 
 

 
 

For more details on the environment and natural resources, see the tables in chapter 1.13 of the 

Arabic section, pages 149-158. 
 
 

 

14.  Establishments 

 In 2017, establishments operating in the private sector, non-governmental organization 

sector and governmental companies in Palestine comprised 148,974 establishments: 

101,517 establishments in 

the West Bank and 47,457 

establishments in Gaza 

Strip. The number of 

employees in Palestine, in 

2017, was 444,086: 

309,848 employees in the 

West Bank and 134,238 

employees in Gaza Strip. 

 The distribution of 

establishments operating in 

2017 in Palestine in the 

private sector, non-

governmental organization 

sector and governmental 

companies by economic 

activity showed that the 

activities of wholesale, 

retail trade and repairs 

came first with 81,203 

establishments, 

manufacturing activities 

came in second place with 

19,778 establishments, and 

establishments in other 

services activities totaled 
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13,697 establishments. The smallest number was in the activities of households as 

employers of undifferentiated goods and service-producing activities of households for 

own use with 3 establishments.   

For more details on establishments, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic section, pages 159-

164. 

 

15.  National Accounts 

 The value of the Gross Domestic Product in 2018 in palestine at Constant Prices was 

USD 73,171.2 million, with an increase of  1.2% compared with 2017. 

 GDP per capita at Constant Prices was USD 3,417.7  in 2018, a dicrease of 7.3% 

compared with 2017. 

 Gross national income totaled USD 18,121.5  million in 2018 at Constant Prices, GNI 

per capita was USD 3,966.1 in the same year. 

 Gross disposable income totaled USD 19,608.6 million in 2018 at Constant Prices, 

GNDI per capita was USD 4,291.5 in 2018. 

Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region 

(Value in USD Billion), 2016-2018 
 

 
     Note: 2015 is the base year. 

For more details on national accounts, see the tables in chapter 1.15 of the Arabic section, pages 

165-172. 

 

16.  Prices and Price Indices  

16.1 Changes in Consumer Price Indices in 2018 compared with 2017:  

 The Consumer Price Index in Palestine decreased by 0.19%. 

 The Consumer Price Index in Gaza Strip decreased by 1.34%. 

 The Consumer Price Index in Jerusalem J1 increased by 1.04%. 

 The Consumer Price Index in the West Bank slightly increased by 0.41%. 
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16.2 Changes in Producer Price Indices in 2018 compared with 2017: 

 The total Producer Price Index increased by 2.22%. 

 The Producer Price Index for locally consumed products increased by 2.51%. 

 The Producer Price Index for exported products decreased by 0.34%. 

16.3 Changes in Wholesale Price Indices in 2018 compared with 2017: 

 The total Wholesale Price Index increased by 1.05%. 

 The Wholesale Price Index for local products increased by 1.39%. 

 The Wholesale Price Index for imported products increased by 0.20%. 

For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.16 of the Arabic section, 

pages 173-184. 

 

17.  Construction 

17.1 Enterprises in Operation 

 There were 161 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2018. 

 There were 10,128 employed persons in this activity in 2018.  

 The value of the enterprises output in the construction activity was USD 735.3 million; 

intermediate consumption totaled USD 377.3 million; and the value added was USD 

358.0 million in 2018. 

 

17.2 Building Licenses 

 The total number of building licenses issued in 2018 increased by 7.1% and the new 

units decreased by 1.3% compared with 2017.  

For more details on construction, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, pages       
185-192. 

 

 

18.  Industry                               

19.  There were 19,118 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2018. 

 
  

Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2016-2018 
 

 
 

20.  There were 95,787 employed persons in this sector in 2018. 
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21.  The value of the enterprises output in industrial activities was USD 4,784.7 million, 

intermediate consumption totaled USD 2,805.9 million, and the value added was USD 

1,978.8 million in 2018. 

For more details on industry, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, pages 193-196. 

 

22.  Transport and Commuincation 

19.1 Transport and Storage                                

 There were 1,103 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2018. 

 There were 7,425 employed persons in this activity in 2018. 

 The value of the enterprises output in transport and storage activities was USD 234.2 

million; intermediate consumption was USD 88.3 million; and the value added was 

USD 145.9 million in 2018. 

 

19.2 Information and Communications 

 There were 677 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2018. 

  There were 8,815 employed persons in this activity in 2018. 

 The value of the enterprises output in information and communication activities was 

USD 672.7 million; intermediate consumption was USD 134.2  million; and the value 

added was USD 538.6 million in 2018. 

For more details on transport and Communications, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic 

section, pages 197-206. 

 

23.  Tourism                            

 There were 130 operating hotels in 2018 with 1,114 rooms in total and 16,252 beds. 

 During 2018, the total number of guests in operating hotels in the West Bank was 

138,744. 

 The total number of guest nights was 1,833,687 during 2018.  

 The average number of employed persons were 8,079 hotel workers: 2,330 males and 

749 females. 

 Average Room occupancy was 22.0% in 2018. 

 Average Bed occupancy was 30.9% in 2018. 

For more details on tourism, see the tables in chapter 1.20 of the Arabic section, pages 207-214. 
 

 

24.  Services 

 There were 40,484 enterprises engaged in the services activities in Palestine in 2018. 

 There were 151,660 employed persons in services activities. 

 The value of the enterprises output in the services activities was USD 2,474.2 million; 

intermediate consumption totaled USD 654.7 million; and the value added was USD 

1,819.5 million. 

 For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, pages 

215-218. 
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25.  Internal  Trade 

 In 2018, there were 16,749 enterprises engaged in this activity in Palestine. 

 In 2018, there were 791,182 employed persons in this activity. 

 The value of the enterprises output in internal trade activities was USD 1,474.0  million; 

intermediate consumption totaled USD 807.5 million; and the value added was USD 

3,666.5 million. 

 
For more details on Internal  trade, see the tables in chapter 1.22 of the Arabic section, pages     

219-222. 

 

26.  Registered Foreign Trade 

27.  The total value of registered imported goods in 2018 was USD 6,539.6 million, which 

marks an increase of 77.1% compared with 2017. 

28.  The registered exported goods totaled USD 1,155.6 million marking an increase of 

3.3% compared with 2017.  

29.  In 2018, the deficit in the net trade balance in goods totaled USD 5,384 million, 

showing an increase of 72.1% compared with 2017 

 
Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 

2000 – 8102 
 

 
 

*: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967. 
 

For more details on Registered Foreign Trade , see the tables in chapter 1.23 of the Arabic section, 

pages   223-230. 
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24. Balance of Payments  
24.1 Current Account 

 The Palestinian balance of payments in 2018 recorded a deficit of USD 2,140 million in 

the current account (goods, services, income, current transfers) compared with a deficit 

of USD 2,130 million in 2017. 

 The trade balance of goods recorded a deficit of USD 5,393 million.  This reflects an 

increase of 8% compared with the 2017 deficit.  The trade balance deficit with Israel 

was the main cause of the overall trade balance deficit. 

 The services balance recorded a deficit of USD 7,133 million.  The rise in the services 

balance deficit was caused by increased imports in travel services and transport services. 

 

24.2 Income Balance 

 A surplus of USD 2,786 million was recorded in this account in 2018, representing an 

increase of 31% compared with 2017.  The surplus was caused mainly by the surplus in 

compensations of employees working in Israel, which totaled USD 2,620 million and 

reflects an increase of 26% compared with 2017. Investment income received from 

abroad totaled USD 318 million, reflects an increase of 64% compared with 2017. This 

was caused mainly by an increase in the earnings received on portfolio investments 

invested abroad, in addition to earnings received on other investments abroad (mainly 

interest income on deposits abroad). 

 

24.3 Capital and Financial Account 

 This account recorded a surplus of USD 7,776 million in 2018, mainly due to the 

surplus in the financial account (direct investments, portfolio investments, other 

investments and reserve assets), which totaled USD 7,327 million as a result of the 

surplus in currency and deposits in other investments.  

 
For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.24 of the Arabic section, 

pages 231-234. 

 

25. Finance and Insurance  

 There were 492 enterprises operating in financial intermediation activities in 2018.  

 There were 78,881  employed persons in financial intermediation enterprises in 2018. 

 The value of output in financial intermediation enterprises was USD 955.4 million in 

2018. 

 The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was USD 

277.7 million in 2018.  

 The gross value added in financial intermediation enterprises was USD 677.7 million in 

2018.   

 

For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.25 of the Arabic section, 

pages 235-232. 
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26. International Investment Position 

 International Investment Position (external assets – foreign liabilities) for Palestine at 

the end of 2018 revealed that the net IIP amounted to about USD 1,588 million, which 

means that the Palestinian economy’s investments outside Palestine outweigh 

investments in Palestine from abroad.  The resident cash deposits in foreign banks and 

foreign exchange in the Palestinian economy accounted for the bulk of the external 

assets, constituting 59.0% of the total value of external assets. 

 The total stocks of External Assets for Palestine amounted to USD 6,557 million, the 

Foreign Direct Investment abroad contributed to 5.0%, Portfolio Investments abroad 

reached 21.7%, while Other Foreign Investments abroad (mainly currency and deposits) 

reached 65.1% and Reserve Assets amounted to 8.2%.  At sector level, the external 

investments of banks sector represented a large share of the external assets, standing at 

70% of the total value of external assets. 

 The total stocks of Foreign Liabilities in Palestine (Stocks of non-residents invested in 

Palestine) amounted to USD 4,969 million. The Foreign Direct Investment in Palestine 

contributed to 55.5%, Portfolio Investments in Palestine reached 14.7% and Other 

Investments in Palestine (mainly loans and deposits from abroad) amounted to 29.9%.  

According to sectoral level, the foreign investments in banks sector contributed a major 

value in the foreign liabilities, represented by 35.0% of the total value of foreign 

liabilities on the Palestinian economy. 

 The Gross External Debt on different sectors of the Palestinian economy reached USD 

1,491 million.  The debt on government sector represented 69%, while debt on banks 

sector reached 28%, and debt on other sectors (Nonbank financial corporations, non-

financial corporations, NGOs and households sectors) amounted to 2.0%, and the 

lending between affiliated companies reached less than 1.0%. 

 
For more details on the  international investment position, see the table in chapter 1.26 of the 

Arabic section, pages 239-242 
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 Palestinians in the Occupied Palestinian  

Territory in 1948 

 
Palestine Catastrophe (Nakba) of 1948 resulted in the occupation of more than three 

quarters of Palestine. Thus, Israel was established on that part of Palestine occupied in 

1948, which represents 78% of historical Palestine. The Palestinian population who 

remained in their homeland came under direct and complete Israeli sovereignty.  They were 

considered Israeli citizens and were subject to various policies and practices that sought to 

obliterate the Palestinian identity and culture.  
 

Statistically speaking, all data on Palestinians living in this part of historical Palestine 

occupied in 1948 were considered part of the Israeli statistical system. Thus, all Israeli 

statistical issues and publications include data on the Palestinian population. 
  

The Palestinian Central Bureau of Statistics strove hard to compile, tabulate and 

disseminate statistical data on the Palestinians living in Israel despite the difficulties, 

including the scarcity of separate data available on those Palestinians, in addition to the 

complications associated with compiling statistical data about them.  
 

Nevertheless, data disseminated in this chapter constitutes a general statistical diagnosis of 

the Palestinian reality in Israel.  This chapter presents statistics on the Palestinians in Israel 

including demographic, educational and labor force characteristics.  It is worth noting that 

such statistics are derived from the reality of living conditions in Israel. Thus, any possible 

comparisons for any of the statistical indicators should be made with those pertinent to the 

population in Israel and not with the Palestinians in other places. Some changes occurred in 

the data of this chapter which refers to revision and modification as in its sources. 

 

The data of this chapter does not include Palestinians and Arabs residing within the borders 

of the territories occupied in 1967 and subsequently annexed to Israel, which are 

determined mainly in that part of Jerusalem Governorate, which was annexed by the Israeli 

occupation by force following its occupation of the West Bank in 1967 and the Syrian 

Golan Heights  .  

 

Population:  

 The total population of those areas at the end of 2018 was 1.483 million 

(excluding the residents of occupied East Jerusalem and the Golan Heights). 

 The total fertility rate for Palestinian women during 2018 was 3.04 births. 

 The average size of the Palestinian household was 4.5 persons in 2018. 

Housing and Housing Conditions:   

 90.3% of Palestinian households in 2017 owned the housing unit they  lived in. 

 50.3% of Palestinian households lives in a house in 2018. 

 The average housing density was 1.25 persons per room in 2017.   

 

Living Standards: 

 31.3%  of the Palestinian households in the occupied Palestinian territories in 1948 

depend on wages and salaries as their source of income during the year 2017. 

 71.8 %  of the Palestinian households in the occupied Palestinian territories in 1948 

consider economic projects for the family as a main source of income. 

 

2.1 
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Education:  

 There were 654 schools, including 574 primary schools and 80 schools for 

children with special needs, 219 intermediate schools and 385 secondary schools 

in 2018/2019. 

 

Labour Force: 

 The labour force participation rate among Palestinians (15 years and above) was 

49.9%: 66.6% for males, and 32.9% for females in 2017. 

 The unemployment rate was 3.7%: 6.6% for females and 2.2% for males in 2017. 
 

 

For more details on Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948, see the tables 

in chapter 2 of the Arabic section, pages 243-262. 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 

The Nakba (Catastrophe) constituted a black period in the Palestinian history, when the 

Palestinian people were confronted with indescribable acts of oppression, dispossession and 

suffering. 

 

Palestinians who sought refuge in countries outside Palestine encountered all types of abuse 

and agonies.  On one hand, they were uprooted from their homeland and deprived of their 

property and homes.  On the other hand, they sought refuge in countries where they had no 

power or will. At the time of their dispossession, the Palestinians felt that their expulsion 

and refugee status would be temporary. They believed that their situation would not last 

more than several weeks or months, after which they would return in victory and with their 

honor restored. Thus, they paid little attention to their living circumstances in their host 

countries. Their hearts remained with Palestine, waiting for the signal for return. Year after 

another they realized that the Nakba would last longer than expected, and that Palestinians 

would endure more pain and suffering. Popular movements and organizations emerged to 

defend the rights of the Palestinians wherever they were located. The situation remained 

unchanged with no unified political and powerful entity representing all the Palestinians of 

the Diaspora until the foundation of the Palestine Liberation Organization (PLO). The 

emergence of the Palestinian revolt in 1965 caught the attention of most countries and 

gained their recognition. The PLO then became the sole political representative of all 

Palestinians everywhere, in spite of the fact that part of the Palestinian territory was subject 

to Arab administration (Jordan in the West Bank and Egypt in Gaza Strip). 

 

PCBS has been constantly working on collecting, tabulating and disseminating statistical 

data on the Palestinians both in Palestine and in the Diaspora.  This task always faces 

several constraints such as the shortage of separate and independant data on Palestinians in 

the Diaspora, as well as the outdated available data; which is mainly excerpted from 

UNRWA records.  We hope to overcome those constraints in the near future.   

 

The difficulty in creating a statistical database about Palestinians in the Diaspora lies in 

their dispersion both among a number of countries and within different areas of such 

countries. The Palestinians did not consider their communities as isolated ghettos; instead, 

they participated in the life of the countries they resided in, but retained their distinctiveness 

and identity at the same time.  The civil and administrative laws of the host countries made 

this task more difficult, by preventing integration with the population that resides there.  

 

Those hindrances and other subjective complications made it difficult to provide consistent 

and comprehensive statistical data on all Palestinians in the Diaspora. 

This chapter puts forth a set of data and statistical indicators dealing with population, 

employment, education, health and living and housing conditions for the Palestinians living 

in the Diaspora, especially in Jordan, Syria and Lebanon. 

 

  

3.1 
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Population:  
 

 There were 6.2 million Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon 

and Palestine in February 2178. 

 The number of Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon and 

Palestine and those living in Palestinian refugee camps reached about 1.78 million 

in February 2178. 

 

Health: 

 There were 27 primary healthcare centers in Lebanon, 26 in Syria, and 25 in 

Jordan and 65 in palestine in February 2178. 

 

Education:  

 The total number of UNRWA schools was 118 schools in Jordan, 118 schools in 

Syria and 66 schools in Lebanon in 2017/2018. 
 

 The total number of refugee students in UNRWA schools was 122,194 in Jordan, 

36,775 in Lebanon and 47,585 in Syria in 2017/2018.  
 

 The total number of teaching staff in UNRWA schools was 5,137 in Jordan, 2,308 

in Syria and 2,134 in Lebanon in 2017/2018.  

 

 The number of vocational and technical training centers was 8 centers:2 centers in 

Jordan, 1 in Syria and Lebanon, and 4 in Palestine; 2 of which are in the West 

Bank and the other 2 are in Gaza Strip. 

 

Relief and Social Services: 

 The number of women's programs centers in Jordan, Lebanon, Syria and Palestine 

reached 61. The number of social rehabilitation centers reached 38. The number of 

social development centers reached 14, and the funds managed by the community 

25 in January 2018.  

 
For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the Arabic section, 

pages 269-290. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
The following are some of the concepts and Definitions in the book and the various 

topics .These concepts are based mainly on recommendations made in different 

areas. 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 

one night or more. 
 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of 

males and females in each age category. The age-structure of a population is the 

cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is an essential prerequisite for the description 

and analysis of demographic data. 
 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management 

comprising all kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture 

production purposes regardless to title legal form or size.  Single management may 

be exercised by an individual or household jointly by two or more individuals or 

households by a clan or tribe or by a juridical person such as:  a corporation 

cooperative or government agency.  The holdings land may consist of one or more 

parcels located in one or more separate areas or in one or more territorial or 

administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 

such as labour, farm buildings, machinery or draught animals 
 

Agricultural Land: 

It  refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification 

the "gross area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under 

scattered farm buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, 

such as uncultivated patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders 

(ECE 1986). 
 

Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 
 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any 

number of cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 

birds of poultry (Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, 

ducks, fer...etc, or a mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 
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A one–person– household: 

It is the household comprised of one individual. 

 

Assault: 

 Refers to physical attack against another person, including beating. Some criminal 

or penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with 

intentions to commit other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the 

use of destructive weapons; attack on children; and any other dissolute attack. 

Simple assault involves attack not associated with criminal intentions, i.e. raising of 

a hand as a threat or unsuccessful attempt to beat…etc. 
 

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. 
 

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. 
 

B 
Base Time: 

It is Refers to the period to which current period is being compared. 
 

Bed: 

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

24 continuous hours for receiving medical care. 
 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 

erected on the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls 

or with at least one completed ceiling, regardless of the construction material and the 

purpose of construction and utilization at the time of the visit. The building might be 

utilized for habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation 

or under construction at the time of the visit. 
 

Building Ownership: 

Represent the building owner sector  and not whom occupies the building. 

 

C 
 

Computer: 

computer refers to a desktop computer, a laptop (portable) computer or a tablet (or 

similar handheld computer). It does not include equipment with some embedded 
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computing abilities, such as smart TV sets, and devices with telephony as their 

primary function, such as smartphones. 

 

• Desktop: a computer that usually remains fixed in one place; normally the user is 

placed in front of it, behind the keyboard. 

• Laptop (portable) computer: a computer that is small enough to carry and usually 

enables the same tasks as a desktop computer; it includes notebooks and netbooks 

but does not include tablets and similar handheld computers. 

• Tablet (or similar handheld computer): a tablet is a computer that is integrated into 

a flat touch screen, operated by touching the screen rather than (or as well as) using 

a physical keyboard. 

 

Clearance Voucher for the Value Added Tax: 

This is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the taxation number, the goods exchanged with the 

type and value, the invoice number and the value added tax. This shows the 

movement of trade exchange between Palestine and Israel only. 

 

 

Communication disability/difficulty:  

Inability to exchange information and ideas with others and engage with them 

through the use of speech, or use signs, or write the information they want to share 

with others. This may be due to the result of a deficiency in hearing or speech, or 

lack of intellectual capacity to interpret and understand others.  
 

Cognition Disability (Remembering and concentrating): 

Includes difficulties in the following: memory, concentration, decision-making, 

understanding speech, reading, identifying individuals, directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, such as individuals who have difficulty in 

understanding and performing daily activities. For example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or forgets where they are or forgets which month 

it is, forgets to take medication or to eat, lacks understanding and knowledge of 

what is going on around him. It also includes the person's inability to understand 

things or deal with others.  It includes forgetting to do something important, people 

who suffer from lack of memory like where things have been put in the house, as 

well as difficulty in concentration on doing things for more than 10 minutes. 
 

Compensations of Employees:     

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

residents working in inside. 
 

Consumer Basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 
 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 
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Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of 

goods and services that households consume between two different periods one is 

called the base period and the other is the comparison period. 
 

Composite Family:  

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
 

 

Country of Consignments  (Charging Destination): 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the country of purchase. 
 

 

Court Maters: 

Written proceedings involving all aspects of a disputed issue filed according to the 

law and submitted to the judge for settlement. Court cases involve civil cases, 

divorce, inheritance, etc. Also, they include criminal and petty offenses referred to 

as such by penal codes. 
 

Crime: 

Any act involving a violation of the law or public rights and duties towards the state 

or society in general. 
 

Customs Declaration: 

An Israeli document contains all the data related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and ports and, additionally, Damyah Bridge, 

Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives to the Ministry of 

Finance without any enclosures. Palestinian customs started to issue Palestinian 

custom declarations through the ASYCUDA program since a copy of this 

declaration is issued on imports from abroad. 
 

D 
Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of 

the stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or normal accidental damage. 
 

Discharges: 

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

care regardless of the discharged case (cured or dead). 
 

Disability/difficulty : 

Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, 

intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may 

hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. 
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Drop-out Student: 

A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to 

another school. 

 

E 
 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain 

entity that uses labour, capital, goods and services to produce specific products 

(goods and services). In addition to that, the main economic activity refers to the 

main work of the enterprise based on the  (ISIC, rev4) and that contribute by the 

large proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 
 

Electric Energy: 

Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-

hour. 

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 
 

Establishment: 

Establishment is an enterprise or part of it, which is located in one place and 

specialized mainly in productive one major activity (not assistant) which will bring 

the majority of the value added.  (with the possibility of production of secondary 

activities) and for which  the data are available, allowing operating surplus account, 

which provides data for  the workers, expenses, production and revenue, and fixed 

assets. The units which produce for the purposes of private entity does not consider 

a separate establishments if they fall within the establishment itself, but if it is 

located outside the boundaries of the establishment and is located in a separate 

building, it is auxiliary unit, such as warehouses or private garage repair equipment 

establishment and performs services not for the public. 
 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were  at work at  least one hour during the 

reference period, or who were not at work during the reference period, but held a job 

or owned business from which they were temporarily absent (because of illness, 

vacation, temporarily stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid 

family member or other.  The employed person is normally classified in one of two 

categories according to the number of weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 

15 work hours and above.  Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 hours. 
 

Wage Employee (Paid- employed) : 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision  and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind 

… etc.  This item includes persons employed in governmental, nongovernmental 

and private institutions along with those employed in a household enterprise in 

return for a specific remuneration. 
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Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to 

him\her and do hires or supervises the work of one or more waged employees.  This 

includes persons operating their project or contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged employee.  Shareholders are not considered 

employers even if they are working in it. 
 

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 . 
 

Equivalent Metric Ton of Petroleum:    

Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy 

resulting from burning one ton of petroleum. Due to having many types of 

petroleum, it was fixed on a certain value. 

A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 1.43 metric ton of coal, 1200 m3 of 

natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British Thermal Units. 
 

Extended Family:  

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-

exported outside the country, conditioned with ownership transcription to another 

economy or to free customs regions as a discount from the national economy, 

which results from transaction with a non-resident economy. 
 

F 
Final consumption expenditure of non-profit institution serving households:  

Consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on individual consumption goods and 

services and possibly on collective consumption services. 
 

Financial Corporation Sector: 

Consist of all resident corporations that are principally engaged in providing 

financial services, including insurance and pension funding services, to other 

institutional units. 
  

Fixed assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in 

production processes for more than one year. 
 

Foreign indirect investment (Portfolio): 

Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and financial derivatives. It is residual because 

these instruments are also included under direct investment and reserve assets. 

Portfolio investment is divided into two main categories: equity and debt. Shares are 
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equity investment and the remaining instruments are debt investment.  
 

Foreign direct investment: 

This category includes investment over which the owner exercises control. 

Inpractice, the distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner  

should hold at least 10 percent of the ordinary shares in the company. However, this 

criterion should be applied somewhat flexibly to ensure that assets over which the 

owner exercises control are classified as direct investment. Acquisitions and 

disposals of land – other than when foreign embassies are involved – are also 

included.  

 

Foreign Other investment: 

Under other investment are included all transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, deposits and loans (including trade 

credits). 

 

G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental 

instrument. 
 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local 

government units together with social security funds imposed and controlled by 

those units. In addition, it includes NPIs engaged in non-market production that are 

controlled and mainly financed by government units or social security funds. 
 

Gross National Disposable Income (GNDI): 

Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national 

income by adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident 

institutional units from non-resident units and subtracting all current transfers in 

cash or in kind payable by resident institutional units to non-resident units. 
 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists 

output of goods and services for final use produced by both residents and non-

residents, (local factors of production) and regardless of the distribution of this 

production, locally or externally. during a specific period of time and does not 

include deductions for depreciation of Fixed capital or deterioration of natural 

resources. 
 

Gross Value Added ( indicator): 

 Indicator measures gross value added of any institutional unit that carries out any 

productive activity. 
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Gross Fixed Capital Formation:     

 Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of 

new and existing products of produced assets less the value of their disposals of 

fixed assets of the same type. 
 

Gross National Income (GNI): 

It is the aggregate value of the gross balances of primary incomes for all sectorsis. 

defined as GDP plus compensation of employees receivable from abroad plus 

property income receivable from abroad plus taxes less subsidies on production 

receivable from abroad less compensation of employees payable abroad less 

property income payable abroad and less taxes plus subsidies on production payable 

abroad. 
 

Gross Capital Formation: 

It shows the acquisition less disposal of produced assets for purposes of fixed capital 

formation, inventories or valuables. 
 

Government final consumption: 

Consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by general government on both individual consumption goods 

and services and collective consumption services. 
 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new 

guests are based on the number of visits regardless whether it’s the same person or 

different. 
 

H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. 
 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment 

of health problems. 
 

Hearing disability/difficulty: 

 The question determines individuals who have some hearing difficulties that 

contribute to the reduction of their ability to perform any part and aspect of their 

day, such as difficulty hearing someone talking in a busy place or with noise, or 

cannot hear someone speak directly and at normal volume (without shouting or 

higher volume), and determine whether they are unable to hear with one ear or both. 
 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. 

Most hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care. 
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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. 
. 

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. 
 

Household:  
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live 

in the same housing unit, share meals and make joint provision of food and other 

essentials of living. 
 

Household Consumption: 

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

purposes, and The value of goods and service payments or part of payments 

received from the employer, and own-produced goods and food, including 

consumed quantities during the recording period, and Imputed rent for owned 

houses. 
 

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. 
 

Household's Final Consumption: 

Consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on individual consumption goods and 

services, including those sold at prices that are not economically significant and 

including consumption goods and services acquired abroad. 
 

Household Sector: 

A household is defined as a group of persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who 

consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food.  

Households are mainly consumers, but they may also be producers.  All economic 

activity taking place within the production boundary and not performed by an entity 

maintaining a complete set of accounts is considered to be undertaken in the 

household sector. 
 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or 

more independent entrance leading to the public road without passing through 
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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. 
 

Type of Housing Unit: 

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

marginal, tent or other). 

 

I 
Imports: 

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

and sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation. 
 

Inflation: 

The overall general upward price movement of goods and services in the economy. 
 

Infant Mortality: 

It is Refers to  infant deaths (infants who are less than a year old ), the infant 

mortality rate refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live 

births during the year. 
 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could 

be a week or a month or a year. 
 

Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 

manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 

manual automated means. 
 

Institutional Sector: 

The institutional units are grouped together to form institutional sectors, on the basis 

of their principal functions, behaviour and objectives:, there are five institutional 

sectors in the system of national accounts: government; non-profit institutions 

serving households; financial corporation's; households; and non-financial 

corporations, In addition to the Rest of world sector that has separate account. 
 

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. 
 

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. 
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Internet: 

The Internet is a worldwide public computer network. It provides access to a number 

of communication services including the World Wide Web and carries e-mail, news, 

entertainment and data files, irrespective of the device used (not assumed to be only 

via a computer − it may also be by mobile telephone, tablet, PDA, games machine, 

digital TV etc.). Access can be via a fixed or mobile network 

 

K 
Kindergarten: 

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five 

year olds. Kindergarten Consists of the first and second grades. 
 

Killed Injured: 

A person who died as a result of the accident, or died of his injuries within 30 days 

of the accident. 
 

L 
Labor Force: 

The economically active population (Labour Force) consists of all persons 15 years 

and over who are either employed or unemployed as defined above at the time of 

survey. 
 

Laspeyre’s Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 

prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the base periods. 
 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, 

irrespective of whether he died after that or not. 
 

Livestock 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and 

other domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

M 
Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by 

the large proportion of the value added whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 
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Mobile (cellular) telephone: 
 

A mobile (cellular) telephone refers to a portable telephone subscribing to a public 

mobile telephone service using cellular technology, which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital cellular systems and technologies such as 

IMT-2000 (3G) and IMT-Advanced. Users of both postpaid subscriptions and 

prepaid accounts are included. 

 

Median Age at First Marriage: ( indicator)  

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

after it. 
 

Mental disability/difficulty: 

Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as 

those with difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse 

and addiction 
 

Mixed Holding: 

If the holder  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.  
 

Mobility disability/difficulty: 

Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 

not the performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a 

short distance, or a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot 

walk any distance without a break or stop, or cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or cannot stand on their feet for more than a 

minute and need a wheelchair for movement from one place to another. It covers 

disabilities or difficulties that people with disability face inside or outside homes. It 

also covers difficulties that people face during walking for more than 15 minutes.  
 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and 

other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 

work-day. 
 

N 
Newspapers: 

Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a 

primary source of written information on current events connected with public 

affairs, international questions, politics..., etc. 
 

Non-Financial Corporation Sector: 

Consist of corporations whose principal activity is the production of market goods or 

non-financial services. 
 

Non-Profit Institutions Serving Households Sector: 

Consist of non-market NPIs that are not controlled by government. 
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Number of Guest Nights: 

Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied 

whether they were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 
 

Nuclear Household: 

It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a 

daughter (own not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household 

with a son or a daughter or more; or a female head of a household with a son or a 

daughter or more. It is worthy to note that no other relatives or non – relatives live 

with this household. 
 

Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of 

the beds, which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two 

beds inside the hotel room. 

 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the 

employed person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective 

of the economic activity or the employment status of the person.  Occupations are 

grouped together mainly on the basis of the similarity of skills required to fulfill the 

tasks and duties of the job.  
 

Gross Operating surplus: (indicator)     

Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 

subsidies and custom fees plus depreciation). 
 

Output (Production): 

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. 

This means that production = value of production from main activity + value of 

production of secondary activities. 
 

Ownership  of the enterprise: 

 This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% 

or more). Ownership can be: 

1. Private national: Owned enterprises by 51% or more of their capital to 

individuals or private institutions residing in Palestine 

2. Private foreign: It's an establishment owned by 51% or more from its capital 

to individuals or non-resident enterprises in Palestine, including branches of 

foreign companies in Palestine that does not include diplomatic and official 

missions to these governments. 
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3. Non-governmental organization sector: It’s a non-profit establishments, 

which include parties and unions, associations and all organizations related to 

women's organizations, youth and student, churches and monasteries and its 

affiliates. 

4. National government company: Establishments engaged in  an economic 

activities for market profit, but the government-controlled either by owning 

51% or more from the capital or through legislation or government decree. 

5. Foreign government company: Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by foreign governments by 51% or 

more from its capital. 

 

Self-employed: 

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 

in a profession or trade, and hires no employees. 
 

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). 

 

P 
Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 

who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions 

mentioned above. 
 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled 

by the holder, and must not be less than one dunum  for open cultivated area  and ( 

0.5) dunum for protect cultivated area. 
 

Population Register: 

a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the size and characteristics of the population 

at selected points in time.  
 

Porous Cesspit: 

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

walls. 
 

Price Index: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal intervals. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
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Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the 

government sector. 
 

Producer Price: 

The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer 

from the purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any 

VAT, or similar deductible tax, invoiced to the purchaser.  The producer prices 

exclude any transport charges invoiced separately by the producer. 
 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It 

normally belongs to a municipality, council or to a private company and for different 

domestic uses. 
 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 
 

Portfolio Investment: 

It is a set of investments made by financial institutions, insurance companies and 

divided into two types: financial investments (stocks, bonds, Treasury Bills and 

other securities), and investments in real assets (real estate, land, precious metals, 

etc.). 

 

R 
 

Re-Export: 

It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they 

were imported. 
 

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. 
 

1. Non-Registered Refugees :It applies to unregistered refugees who do not 

hold refugee registration cards issued by UNRWA. 

2. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of 

the two aforementioned statuses. 

Relative Weights: 

The percentage which reflects the relative significance of economic commodities 

and services within the consumer basket or any component of the index number and 

use in mathematical calculation for the index number. 
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Repeater Student: 

A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 

following grade. 
 

Research and Experimental Development (R&D): 

Comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the 

stock of knowledge, including knowledge of humanity, culture and society, and the 

use of this stock of knowledge to devise new applications. The term R&D covers 

three activities: basic research, applied research and experimental development and 

studies. 
 

Reserve Assets: 

Are assets that must be controllable by the  Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be denominated in a convertible currency. 
 

Residence: 

Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is 

centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year, excluding students (for illness and soldiers). 
 

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. 

 
 

Room Occupancy( indicator): 

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

they were actually used or not. 

 

S 
School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number 

and grade structure. 
 

Secondary School: 

Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 
 

Seeing disability/difficulty : 

Individuals who have some difficulties in vision that limits their ability to perform 

their daily duties, for example, may not be able to read, or see road signs while 

driving a car, may not be able to see well with one eye, or tunnel vision, or problem 

with vision that they perceive to be a problem. All individuals are asked whether 

they wear glasses or not, and must be reminded to wear glasses or contact lenses. 
 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2019                                                   Concepts and Definitions  

 [53] 

Seriously Injured: 

A person who was hospitalized as a result of the accident for a period of 24 hours or 

more. 
 

Slightly Injured: 

A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 
 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater 

(rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location paces 

generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 

wastewater is discharged. 
 

Springs: 

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 
 

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. 
 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources 

after collection and treatment for consumers (industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities and public institutions). 

 

T 
Taxes on Production: 

Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consist of taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying out the production process. 

Tenure of Housing Unit: 

Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, 

rented, or other (include without payment, and for work). 

 

1. Owned Housing: This category applies when the household or one of the 

household members (usually live therein) owns the Housing unit. 

2. Rented Housing: If the unit is rented. And the payment is paid on a 

monthly or annually base.  Rented unit may be  with furniture or rented 

unit without furniture. 

3. For Work Housing: If the housing unit is offered to the household as a 

result of working relation with one member of the family or more. 
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4. Without Payment housing: If the housing unit is used without any 

payments. 

Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 

burglary and house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and 

other minor offenses, e.g., pilfering and petty theft may or may not be considered as 

thefts. 
 

Tight Cesspit: 

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

walls. 

 

U 
Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups: 
 

1. Visible Underemployment: 

Visible underemployment refers to insufficient volume of employment:   

persons worked less than 35 hours during the reference  week or worked less 

than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed. 

 

2. Invisible Underemployment: 

Invisible underemployment refers to a misapplication of labour resources or  

fundamental imbalance as between labor and other factors of  production, such  

as insufficient income, underutilization, or bad conditions of the  current work, 

or other economic reasons. In labor force, employed persons are classified as 

invisibly underemployed if they are not already classified as visibly 

underemployed; and want to change their jobs because of an insufficiency of 

income, or because they are working in an occupation which does not 

correspond to their qualification. 
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

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

during the reference period, who were not absent from a job and were available for 

work and actively seeking a job during the reference period by one of the following 

methods news paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any 

other method. 
 

Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related 

person living in the same household. 
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UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 

any unit that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the 

value of gross output less the value of intermediate consumption. The net value 

added is defined as the gross value less the value of fixed capital consumption. 
 

Victim: 

The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or 

brutal events. Any person subject to an offense or whose properties were partially or 

totally affected by a criminal act or incident is classified as victim. 
 

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. 

 

W 
Wholesale price: 

The resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, 

industrial, commercial, institutional and professional users, to other wholesalers, or 

to those acting as agents or brokers in buying merchandise for, or selling 

merchandise to such persons or companies.  The wholesale price includes VAT and 

any transportation charges. 
 

Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. 
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