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 4102، كانون أول – هـ0236، صفر. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
.  4102 اإلحصائي السنوي فلسطين كتاب. 4102 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل ".05"رقم   
 

 : جميع المراسالت توجه إلى
 الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء 

 فلسطين –رام اهلل  ،0421.  ب.ص
 2700 298 2 (970/972): هاتف
 2710 298 2 (970/972): فاكس

 0011311311: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 4103:  الرقم المرجعي                           http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
 

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 4114الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 وتقدير شكر
 

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

 
بقيععادة فريععق فنععي مععن الجهععاز المركععزي لإلحصععاء  4102إعععداد كتععاب فلسععطين اإلحصععائي السععنوي لقععد تععم 

لععام ( CFG)مجموععة التمويعل الرئيسعية للجهعاز و  فلسطين دولة كل من الفلسطيني وبدعم مالي مشترك بين
 (.SDC)، الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون فلسطين دولة ممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى 4102

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

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

 الدائرة الفنية:    
   مدير الدائرة معن سلحب

    غدير الحاج علي
    

    
 إعداد المواد:    

 منال الزبن عصام صبيح مريم الخطيب اسراء سمودي
 محمود صوف فداء عبيد مسعودرشا  احمد دويكات
 نضال عمر ماهر صبيح ربى القبج مهيرة قنداح
 نهاية عودة اصالة خالد رهام موسى أسيل زيدان
 هناء البخاري محمد عنتري سالمهاسراء ابو  أشواق صدقة
 فادي عمارنة مصعب ابو بكر عادل قرارية هبه الهندي
 سعدي المصري عبد المنعم جلبوش أسيد العارضة آيات صالح
    بشير شبيطة

    
    

  تصميم جرافيكي    
    أحمد سوالمه

     تصميم ال رائط    
    رانية وكيلة

     المراجعة األولية   

    معن سلحب
    محمد العمري
 نظمي حرب

 
   

    محمد قاللوة
       المراجعة النهائية   

    عناية زيدان

      العاماإلشراف    

  رئيس الجهاز عال عوض                        
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 تقديم
سععى الجهععاز المركععزي ل حصععاء الفلسععطيني منعى نشعع ته إلععى بنععاء نظععام اإلحصعاءات الرسععمية الفلسععطينية الععىي يسععتند إلععى 

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

التعععدادات  النظععام المععىكور، حيعع  أنجععز العديععد مععن األنشععطة اإلحصععائية بادعتمععاد علععى المصععادر األوليععة بمععا فععي ىلعع 
والمسععوح الميدانيععة، باإلضععافة إلععى اشععتقاق اإلحصععاءات مععن المصععادر السانويععة مععن خععالل السععجالت اإلداريععة بالتعععاون مععع 

 .العام والخاص القطاعينمؤسسات 
 

لتعوفير سلسعلة زمنيعة متواصعلة تتعيح  نبعىلها عشعر اسعتكماد للجهعود التعي الخعامسقدم الكتاب اإلحصائي السنوي نأن  نايسر 
معععن خعععالل مرجعععع إحصعععائي شعععامل يتطعععي معظعععم المجعععادت العامعععة فعععي مختلعععف المجعععادت،  ادتجاهعععاتالمجعععال لدراسعععة 

 .السكانية وادجتماعية وادقتصادية والجترافية
 

يعوفر التقريعر يمسل هىا الكتاب أهم المراجع اإلحصائية الرسمية الشاملة حعول الفلسعطينيين فعي مختلعف بقعاض األرض حيع  
، باإلضعععافة إلعععى معععا أمكعععن تعععوفيرل معععن إحصعععاءات حعععول الشععععب فلسعععطينسعععمية حعععول مجعععادت الحيعععاة فعععي إحصعععاءات ر 

 وادجتمعععاعي وادقتصعععادي السعععكانيفيععععرض الكتعععاب السعععنوي واقعععع الفلسعععطينيين .  تواجعععدل مختلعععف أمعععاكنالفلسعععطيني فعععي 
 .والمصطلحات إضافة إلى فصل رابع حول المفاهييم في سالسة فصول أساسية والجترافي

 

والتي ما زالت تحعت نيعر ادحعتالل اإلسعرائيلي، حيع  يععرض فلسطين يتناول الفصل األول سمات المجتمع الفلسطيني في 
 .والجترافيةوادجتماعية وادقتصادية  السكانيةواقع السكان في النواحي 

 

ارة والسععلطة اإلسعرائيلية الكاملععة منعى عععام وفعي الفصعل السععاني يسعتعرض الكتععاب واقعع الفلسععطينيين العىين يرزحععون تحعت اإلد
 .السكانية وادجتماعية وادقتصادية والجترافية، حي  يتطرق الى الخصائص 0020

 

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

 

 .وتناول الفصل الرابع أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هىا الكتاب
 

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

 .والخطط على أسس مهنية علمية
 

 واهلل نس ل أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
 

 عال عوض  4102كانون 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 الكريم و  ، ولإلطالع على تفاصيل أكثر حول أي من الموا يعالمركزي لإلحصاء الفلسطيني

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

 . لين الثاني والثالثتعددت المصادر األولية والثانوية المست دمة في اشتقاق اإلحصاءات المدرجة في الفص
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

يمكن أن يالحظ بعض اال تالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول الم تلفة، أو بين مفردات المتغير 
 .أو ال تالف المصدر نجم ذلك عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية ومجموعه، وقد

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

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

 الصفحة المو عوع

 

  تقديم

  

  تنويه

 51 فلسطينالفلسطينيون في : الفصل األول  
 51 األراضي الزراعة واستعمادت 5.5
 11  المصادر الطبيعيةو  البيئة 1.5
 74 السكان 1.5
 11 اإلحصاءات الحيوية  7.5
 15 الصحة 1.5
 14 التعليم 1.5
 14 السقافة 4.5
 505 مجتمع المعلومات 1.5
 504 المساكن وظروف السكن 1.5

 551 معايير المعيشة 50.5
 515 األمن والعدالة 55.5
 514 العمل واألجور 51.5
 511 المنشآت  51.5
 571 الحسابات القومية 57.5
 511 األسعار واألرقام القياسية 51.5
 514 وادتصادتالنقل  51.5
 544 اإلنشاءات 54.5
 511 الصناعة 51.5
 511 السياحة 51.5
 514 الخدمات 10.5
 105 التجارة الداخلية 15.5
 101 المرصودة  التجارة الخارجية 11.5
 151 ميزان المدفوعات 11.5
 154 المالية والت مين 17.5
 115 وضع ادستسمار الدولي 11.5
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 الصفحة      المو عوع

 111 8491المحتلة عام  فلسطينالفلسطينيون في : الفصل الثاني

 111 السكان 5.1

 111 المساكن وظروف السكن 1.1

 111 معايير المعيشة 1.1

 111 التعليم 7.1

 170 العمل واألجور 1.1

 171 الفلسطينيون في الشتات: الفصل الثالث

 111 السكان 5.1

 111 الصحة 1.1

 111 التعليم 1.1

 111 ادغاسة والخدمات ادجتماعية 7.1

 111 المفاهيم والمصطلحات: الفصل الرابع  

 111 المصادر  
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 االول الفصل
 

  فلسطينالفلسطينيون في 
 ( الضفة الغربية وقطاع غزة)

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

يــن اليسـول اليييانيــي فـي الياــا ع  كايـ  سلســلي  4152تــ   المـاا  حيــن نفـ فـي يتتلــل الياـا ع   فلسـطين
وقـاا يـن تـ    ـ م اليسـول اانـاي س سـ  مينيـي   ـا الي بـ اع السكانيي وا اتياعيـي وا قتصـاييي والاا افيـي  

 .التاصي االفلسطينيين في الضفي الا ايي وقطاع غم  ولكافي اليواضيئ
 

أو  تمياي فلسطيني للسـكان واليسـاكن والينبـبع انيـي الازام اتنفي   قاا ازالقي تا تتويج الازوي اإلحصائيي التي 
  وايئ كا  ائ  ين الايانـاع اإلحصـائيي عـن السـكان الفلسـطينيين فـي يتتلـل الياـا ع  5991فلسطينيي عاا 

  وقــاا الازــام 4111واــاي عــاا   . ــ م الازــوي بــكلع يــو   فــي ياــا  تلــت قاعــي  يملوياتيــي  حصــائيي يفصــلي
ـــت يـــ   اتـــ ع اتنفيـــ  التمـــياي الفلســـطيني اليـــاني للســـكان واليســـاكن الي كـــمي ل حصـــاي الفلســـ طيني اتتـــويج اعيال

  و لـــــف ازـــــيل تحـــــيين اطـــــ  اليماينـــــي وقواعـــــي الايانـــــاع البـــــايلي فـــــي الياـــــا ع الســـــكانيي 4111والينبـــــبع 
قطـاعين وا اتياعيي وا قتصاييي ين اا  استتيايزا  غـ ا  التتطـيط واتتـا  القـ ا اع و سـا السياسـاع فـي ال

اطـ   لتـوفي وال ي يمتاـ  حاـ  ا سـا    قاا الازام اتنفي  أو  تمياي م اعي 4151وفي الماا .  الماا والتاص
كيــا انــت وفــ  كــا  ائــ  يــن الايانــاع ا حصــائيي عــن القطــاع الم اعــي   اليماينــي لليســول الم اعيــي اليتتصصــي

تمـياي التـاي  للينبـبع  حيـن  ـيل فـي ا سـا  الـ  قاا الازام اتنفي  ال 4154وفي الماا .  النااتي والحيواني
 .فلسطينبايلي حو  واقئ الينببع في تحيين اطا  اليمايني للينببع  وتوفي  اياناع 

 
  قـــاا الازـــام 4152التــي قـــاا الازـــام اتوفي  ـــا وتحــيييزا يـــن تـــ   اليســـول الينفــ م عـــاا  الايانـــاع ضــافي الـــ  

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

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

  . وا قتصاييي لياا ع الاا افيي والسكانيي وا اتياعييو لف في ا فلسطينن في يالفلسطيني والسكان الفلسطيني
 

1 
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:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                 4102السنوي كتاب فلسطين اإلحصائي 

 الزراعة واستعماالت األراضي                                           01 
 

 استعماالت األراضيالزراعة و 
 

 :الزراعيةالحيازات 
 حيازة في الضفة الغربية بنسبة 676,32حيازة، منها  17723,بلغ عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين

ــــــــ  ، 7.97% ــــــــي الم اب ف
ــــــــــــــــازة  205,6 ــــــــــــــــيحي  ف

ـــــــــق ـــــــــطاع غــــ ة ـــــــــــنسبـــزة بــ
ال  العــــــــا  ـــــــــــخ% 3093

 9    3053/3052الزراعي 
 

الحيــازات عــدد بلغــت كمــا 
حيازة  531567الحيوانية 

مشــــــــــــــكلة مــــــــــــــا نســــــــــــــبت  
مـــــــــن   مـــــــــالي % 2797

الحيــــــــــــــــازات الحيوانيــــــــــــــــة 
والمختلطـــة فـــي فلســـطين، 
أمــــا الحيــــازات المختلطـــــة 

 050,30فبلــــــــغ عــــــــدد ا 
حيــــــــــازة أي مــــــــــا نســــــــــبت  

مـــــــــن   مـــــــــالي % 263.
الحيــــــــــــــــازات الحيوانيــــــــــــــــة 

فلســــطين  والمختلطــــة فــــي
فــــــــــــي العـــــــــــا  الزراعـــــــــــي 

3053/30529 
 
 

 وعلـــــــى مستوى المحافظة

 

 

 6,787الحيوانيــة والمختلطــة حيــح بلــغ عــدد ا كانــت محافظــة الخليــ  اعلـــى المحافظـــــات مـــــن حـــــيح عـــــدد الـــحــــــــــيــــــــازات 
 707الحيوانيـــة والمختلطـــة محافظـــة ســـلفيت حيـــح بلـــغ عـــدد ا  حيـــازة وكانـــت اقـــ  المحافظـــات مـــن حيـــح عـــدد الحيـــازات

 9 حيازات
 
 
 

  

1.1 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                 4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 
 

 الزراعة واستعماالت األراضي                                                 41 

 2102/2102 عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة، 
Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Holding, 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  نين

 Tubas 1,126 803 323 طوباس

 Tulkarm 1,441 1,318 123 طولكر 

 Nablus 3,737 2,605 1,132 نابلس

 Qalqiliya 1,230 863 367 قل يلية

 Salfit 704 580 124 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 1,743 1,069 674 را  اهلل والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 1,000 215 785 أريحا واألغوار

 Jerusalem 1,219 280 939 ال دس

 Bethlehem 2,534 1,809 725 بيت لح 

 Hebron 6,787 4,669 2,118 الخلي 

 Gaza Strip 6,501 2,903 3,598 قطاع غزة

 North Gaza 1,707 485 1,222 شما  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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 :الحيازة الحيوانية
بلـــغ عـــدد األب ـــار التـــي تـــ  تربيتهـــا فـــي 

بلـغ ، فـي حـين رأس 70,22.فلسطين 
عدد رؤوس الضأن التي ت  تربيتها فـي 

عــــــــــــــدد ، و رأس 7.7,720فلســــــــــــــطين 
فـــــي رؤوس المـــــاعز التـــــي تـــــ  تربيتهـــــا 

وذلــــا كمـــــا  رأس 222,352فلســــطين 
ــــــــــــــي يــــــــــــــو  العــــــــــــــد  ــــــــــــــو ال حــــــــــــــا  ف

5/50/3052 9 
 

 حيوانات الماشية في فلسطين حسب نوع الماشية، ل التوزيع النسبي
 10/01/2102كما هي في 

Percent Distribution of Livestock’s in Palestine by 
Type of Livestock, As in 01/10/2013 

 
 

 
 10/01/2102كما هي في عدد حيوانات الماشية في فلسطين حسب نوع الماشية والمنطقة والمحافظة، 

Number of Livestock’s in Palestine by Type of Livestock, Region and 
 Governorate, as in 01/10/2013 

 

 المحافظة/المنطقة
 Type of Livestock نوع الماشية

Region / Governorate أب ار 

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  نين

 Tubas 12,256 61,525 3,208 طوباس

 Tulkarm 2,818 20,641 1,258 طولكر 

 Nablus 17,430 99,236 5,063 نابلس

 Qalqiliya 2,666 25,790 2,916 قل يلية

 Salfit 4,619 11,404 466 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 26,561 39,229 490 را  اهلل والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 28,765 42,846 709 أريحا واألغوار

 Jerusalem 17,028 29,709 265 ال دس

 Bethlehem 27,963 74,236 716 بيت لح 

 Hebron 45,139 184,527 5,252 الخلي 

 Gaza Strip 10,398 60,562 8,368 قطاع غزة

 North Gaza 2,424 16,565 2,564 شما  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% 

أبقار 

Cattles 
3.5% 
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 :راضياستعماالت اال 
مشـــكلة مـــا نســـبت   3كـــ  2592.فـــي فلســـطين  3050/3055خـــال  العـــا  الزراعـــي ضـــي المزروعـــة ابلغـــت مســـاحة األر 

مــن   مــالي % .579مشــكلة مــا نســبت  فــي الضــفة الغربــة  3كــ  77292 منهــا  9مــن   مــالي مســاحة فلســطين% 5292
 9قطاع غزةمن   مالي مساحة % 3795مشكلة ما نسبت  في قطاع غزة  3ك  7790الضفة الغربية، ومساحة 

  
 0202/0200، حسب المحافظة المزروعة من المساحة الكليةضي ااألر نسبة مساحة 

Percentage of Cultivated Land Area from Total Area by Governorate, 2010/2011 

 
2101/2100المزروعة في فلسطين حسب المحافظة، ضي ااألر مساحة   

Cultivated Land Area in Palestine by Governorate, 2010/2011 
 

 المحافظة/ المنطقة 

 المساحة

كم) 
0) 

Area 
 (km

2
) 

 (2كم)المزروعة األراضي مساحة 
Cultivated  

Land Area (km
2
) 

 المزروعة ضي ااألر نسبة مساحة 

  من المساحة الكلية
Percentage of 

Cultivated Land   
Area from Total Area 

Region / Governorate 

 Palestine 0939 5.039 6,020 فلسطين

 West Bank 0.35 39..5 5,655 الضفة الغربية

 Jenin 31.0 180.9 583  نين

 Tubas 13.0 52.1 402 طوباس

 Tulkarm 31.5 77.4 246 طولكر 

 Nablus 21.6 130.4 605 نابلس

 Qalqiliya 29.5 48.9 166 قل يلية

 Salfit 33.6 68.6 204 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 9.0 77.0 855 را  اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 3.5 20.6 593 أريحا واألغوار

 Jerusalem 4.6 16.0 345 ال دس

 Bethlehem 4.8 31.8 659 بيت لح 

 Hebron 14.0 139.8 997 الخلي  

 Gaza Strip 0.30 88.0 365 قطاع غزة

 North Gaza 27.2 16.6 61 شما  غزة

 Gaza 23.1 17.1 74 غزة 

 Dier al Balah 24.3 14.1 58 دير البلح

 Khan Yunis 22.2 24.0 108 خانيونس 

 Rafah 25.3 16.2 64 رفح 

 

3.5 4.6 4.8 
9.0 

13.0 14.0 
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 معاصر الزيتون
طن  17,641.9طن، وقد استخرج منها 65,829.4 الستخراج الزيت  3052لموس  عا   المدروسبلغت كمية الزيتون 

مليون دوالر أمريكي، في  692حوالي  3052وبلغت ال يمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموس  عا  9  من الزيت
مليون دوالر  796مليون دوالر أمريكي وقيمة  نتاج المعاصر حوالي  395حين بلغت قيمة االستهالا الوسيط حوالي 

 9أمريكي
 

 2102-2100، فلسطينالمؤشرات االساسية لنشاط معاصر الزيتون في 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine, 0200-020. 

 

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

 Year  السنة المؤشرات
Indicators 

2011 2102 2102 

 Operating Olive Presses 262 279 272 عدد المعاصر العاملة

 Full Automatic Presses 221 246 240 المعاصر االتوماتيكية

 Traditional and Half Automatic Presses 22 33 32 المعاصر ال ديمة والنصف االتوماتيكية

 23 23 22 المغل ة مؤقتاعدد المعاصر 
No. Of Olive Presses Temporarily  
Closed 

 Quantity of Olive Pressed 65,829.4 104,762.6 93,565.7 كمية الزيتون المدروس

 Quantity of Oil Extracted 17,641.9 22,951.1 20,754.0 كمية الزيت المستخر ة

 Number of Employees 1,119 1,220 1,326 ا مالي عدد العاملين

 No. Of Unpaid Persons Engaged 403 329 387 عدد العاملين بدون أ ر

 No. Of Paid Employees 716 891 939 عدد العاملين با ر

 Compensation of Employees 6.982 1,014.3 1,028.3 تعويضات العاملين

 Opening Book Value 28,656.1 27,586.8 38,943.3 ال يمة الدفترية في بداية العا 

 New Fixed Assets Cost 1,240.8 3,456.9 2,500.2 تكاليف األصو  الثابتة ال ديدة

 Writtinoffs & Losses & Sold Assets Value 181 3.4 99.4 قيمة التالف والمف ود والمباع

 Depreciation 3,218.9 2,923.0 3,074.2 اال تالا السنوي

 Closing Book Value 26,678.0 28,117.0 38,270.0 الدفترية في نهاية العا ال يمة 

 Output Value 8,599.8 9,098.2 9,519.1  االنتاجقيمة 

 Intermediate Consumption Value 2,135.8 2,607.3 2,502.3 قيمة االستهالا الوسيط

 Gross Value Added 6,464.0 6,490.8 7,016.8 ال يمة المضافة

 Gross Fixed Capital Formation 1,240.8 3,166.4 2,411.4 التكوين الرأسمالي الثابت اإل مالي

قــد يالحــظ اخــتالف بــين ال يمــة الدفتريــة بدايــة العــا  لمختلــف الســنوات مــ  ال يمــة 
الدفتريـة نهايــة العـا  الســابد ويعــود ذلـا  لــى أن المؤشــر يعكـس بيانــات المعاصــر 

 9والذي قد يختلف عدد ا من عا   لى آخرالعاملة ف ط 

Differences in results between opening book value in 
a certain year and closing book value in previous 
year, can be noticed due to that this indicator reflects 
the data for Operating Olive Presses only which 
could differ from one year to another. 
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 2102الزيتون في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  المؤشرات االساسية لنشاط معاصر
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine by Region and Governorate, 020. 

 

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

 المحافظة/ المنطقة

 Indicator المؤشر

Region / 
Governorate 

 عدد المعاصر 
 العاملة

Operating 
Olive Presses 

 كمية الزيتون 
 المدروس

Quantity of 
Olive Pressed 

 كمية الزيت 
 المستخرج

Quantity of Oil 
Extracted 

 عدد 
 العاملين

Number of 
Employed 
Persons 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالا 
 الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 ال يمة  
 المضافة

Gross Value 
Added 

 التكوين الرأسمالي 
 الثابت اإل مالي
Gross Fixed 

Capital 
Formation 

 Palestine 1,240.8 6,464.0 2,135.8 8,599.8 1,119 17,641.9 65,829.4 264 فلسطين

 West  Bank 1,240.8 6,116.8 1,898.1 8,014.9 1,007 16,540.2 60,649.2 244 الضفة الغربية

 *Jenin and Tubas 175.4 1,221.9 391.9 1,613.8 207 4,376.0 15,163.5 62 * نين وطوباس

 Tulkarm 295.8 548.4 184.4 732.9 120 1,727.2 5,699.4 34 طولكر 

 Nablus 192.6 901.0 408.4 1,309.4 207 2,951.9 11,277.7 44 نابلس

 Qalqiliya 31.6 245.3 77.6 322.9 47 751.4 2,651.4 14 قل يلية

 Salfit 11.9 342.3 126.9 469.1 87 1,095.9 4,177.9 23 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 352.8 1,982.6 337.6 2,320.3 185 3,646.0 13,286.4 31 را  اهلل والبيرة

 Jerusalem 18.0 151.2 49.7 200.9 16 341.8 1,197.9 3 ال دس

 Bethlehem 162.8 296.5 143.9 440.4 46 460.2 1,899.3 8 بيت لح 

 Hebron 0.0 427.6 177.7 605.3 92 1,189.8 5,295.8 25 الخلي  

 Gaza Strip 0.0 347.2 237.7 584.9 112 1,101.7 5,180.2 20 قطاع غزة

 Gaza 0.0 64.0 36.0 100.0 30 204.0 938.4 6 غزة 

 Dier al Balah 0.0 164.4 156.4 320.8 52 572.1 2,620.5 7 دير البلح

 0.0 118.8 45.2 164.1 30 325.7 1,621.3 7 *خانيونس  ورفح
Khan Younis and 

Rafah* 

 Certain Governorates Data was merged for Data Confidentiality as Stated in the General *            21119لعا   ت  دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص علي  قانون اإلحصاءات العامة *
Statistics Law 2000. 

 

9وشما  غزة واالغوار ال تو د معاصر زيتون في اريحا-   Al Aghwar and North Gaza  &No olive presses in Jericho- 
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 :لكثافة السكانيةا
 الضفة الغربية في وبلغت 3057 العا  منتصف في  و كما وذلا 3ك /فرد 726السكانية في فلسطين  الكثافة بلغت
 39ك /فرد 71733فبلغت   غزة قطاع ، أما في3ك /فرد 7.2

اما على مستوى 
محافظات الضفة 
الغربية فكانت اعلى 
المحافظات كثافة 
سكانية محافظة ال دس 

  1,193حيح بلغت 
تليها محافظة  ،3ك /فرد

طولكر  حيح  بلغت 
الكثافة السكانية فيها 

،  اما 3ك /فرد  737
أق  المحافظات كثافة 
سكانية فكانت محافظة 
أريحا واالغوار حيح 

 ،3ك /فرد 76بلغت 
ومحافظة طوباس حيح 

 39ك /فرد 526بلغت 
 

اما بالنسبة لمحافظات 
قطاع غزة فكانت اعلى 
المحافظات كثافة 

غزة سكانية محافظة 
  ..715حيح بلغت 

، تليها محافظة 3ك /فرد
 شما  غزة حيح  بلغت

،  اما 3ك /فرد 21757
 أق  المحافظات كثافة 

 

 2014الكثافة السكانية في فلسطين حسب المحافظة منتصف العام، 
Population Density in Palestine by Governorate Mid-Year, 2014 

 

ومحافظة رفح حيح بلغت الكثافة السكانية فيها  ،3ك /فرد 21062حيح بلغت  سكانية فكانت محافظة خانيونس
 39ك /فرد  21703
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 2014، العاممنتصف  حسب المنطقة والمحافظة في فلسطينالكثافة السكانية 
Population Density in Palestine by Region and Governorate Mid-Year, 2014 

 

Region / Governorate 

 الكثافة السكانية

 (0كم/ فرد)
Population Density  

  (Capita\ km
2
) 

 عدد السكان

 .020متصف العام 
Population 

Mid - Year 2014 

كم)المساحة 
0) 

Area (km
2
) 

 المحافظة/المنطقة

Palestine 756 4,550,368 6,020 فلسطين 

West Bank 493 2,790,331 5,655 الضفة الغربية 

Jenin 521 303,565 583 نين  

Tubas 156 62,627 402 طوباس 

Tulkarm 727 178,774 246  طولكر 
Nablus 616 372,621 605 نابلس 

Qalqiliya 651 108,049 166 قل يلية 

Salfit 339 69,179 204 سلفيت 

Ramallah & Al-Bireh 396 338,383 855 را  اهلل والبيرة 

Jericho & Al Aghwar 86 50,762 593 أريحا واألغوار 

Jerusalem 1,193 411,640 345 ال دس 

Bethlehem 319 210,484 659  بيت لح 

Hebron 686 684,247 997   الخلي 

Gaza Strip 4,822 1,760,037 365 قطاع غزة 

North Gaza 5,718 348,808 61 شما  غزة 
Gaza 8,199 606,749 74  غزة 

Dier al Balah 4,409 255,705 58 دير البلح 

Khan Yunis 3,065 331,017 108  خانيونس 

Rafah 20212 217,758 64  رفح 
, 
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 2013لمحافظة، اعدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب 
Number of Settlements and Number of Settlers in the West Bank by  

Governorate, 2013 
 

 المحافظة
 المستعمراتعدد 

Number of 
Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

 نسبة المستعمرين الى 
 السكان الفلسطينيين

Percentage of Settlers of 
Palestinian Population 

Governorate 

 West Bank 21.1 580,801 148 الضفة الغربية

 Jenin 0.8 2,423 5  نين

 Tubas 3.1 1,909 7 طوباس

 Tulkarm 1.7 2,947 3 طولكر 

 Nablus 4.0 14,637 11 نابلس

 Qalqiliya 32.2 34,316 7 قل يلية

 Salfit 52.9 36,195 13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 33.9 113,253 26 را  اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 11.5 5,762 17 أريحا واالغوار

 Jerusalem 69.1 281,684 26 ال دس

 Bethlehem 33.4 69,394 13 بيت لح 

 Hebron 2.7 18,281 20 الخلي 

 
 
 

 2013في الضفة الغربية حسب المحافظة،  السكان الفلسطينيين نسبة المستعمرين الى
Percentage of Settlers of Palestinian Population in the West Bank  

by Governorate, 2013 
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 2102-0891عدد المستعمرين في المستعمرات في الضفة الغربية حسب السنة والمنطقة، 
Number of Settlers in the Settlements in the West Bank, by Year and                  

Region, 1986-2013 
 

 السنة
 Region المنطقة

 الضفة الغربية
West Bank 

Year   الضفة الغربية* 
West Bank * 

 (J1منط ة )ال دس 
Jerusalem (Area  J1) 

1986 60,766 .. .. 1986 

1987 67,483 .. .. 1987 

1988 73,403 117,550 190,953 1988 

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 (**)240,626 181,425 (**)422,051 2003 

2004 (**)252,251 184,944 (**)437,195 2004 

2005 (**)263,960 187,573 (**)451,533 2005 

2006 (**)278,364 190,534 (**)468,898 2006 

2007 (**)292,994 193,485 (**)486,479 2007 

2008 (**)297,933 197,071 (**)495,004 2008 

2009 (**)313,019 192,768 (**)505,787 2009 

2010 (**)327,642 196,178 (**)523,820 2010 

2011 (**)342,177 199,647 (**)541,824 2011 

2012 (**)358,364 203,176 (**)561,540 2012 

2013 374,096 206,705 580,801 2013 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل * 
09628عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام   

8                                                               البيانات منقحة **
                            

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
** Adjusted Figures. 
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 والمصادر الطبيعية البيئة
 : المياه

بار المياه آأكثرها تم توفيرها من   .9109مليون متر مكعب عام  942.9في فلسطين  المتوفرةكمية المياه 
تشكل كمية المياه المضخوخة من اآلبار , المياهمليون متر مكعب من  9.9.9 الجوفية حيث تم ضخ حوالي 

حيث ( ميكروت), يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية من كمية المياه المتاحة %..29ما نسبته 
 92.9السنوي  التدفق, وأخيرا الينابيع حيث بلغ %05.9مليون متر مكعب بنسبة  5.5.بلغت كميتها نحو 

من مصادر المياه التي يتم االعتماد عليها لتغطية الطلب على  %00.9ت ما نسبته مليون متر مكعب وشكل
 .المياه لمختلف االستخدامات

 
 2102المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 

Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2102 
Unit: Million m  السنة /3ممليون : الوحدة

3
/Year 

 المنطقة
 المجموع
Total 

  Source  المصدر

Region 

المضخوخة من اآلبار  المياه
 الفلسطينية

Water Pumped 
from Palestinian 

Wells 

 تدفق
 الينابيع

Springs 
Discharge 

 من شركة المياه المشتراة المياه
 (كروتيم)اإلسرائيلية 

Water Purchased 
from Israeli Water 

Company (Mekorot) 

 Palestine 5.5. 93.9 2.9.9 943.2 فلسطين

 *West Bank 6.43 3343 3.43 0.5.2 *الغربية الضفة

 Gaza Strip 41. - 0.341 039.1 غزة قطاع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة  *
 .0252بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام 

*Data doesn’t include those that part of 

Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West 
Bank in 1967. 

. 

 2102المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2102 

Unit: Million m  السنة /3ممليون : الوحدة
3
/Year 
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 2102المحافظة واالستخدام،  الضخ من اآلبار الجوفية في فلسطين حسبكمية 
Annual Pumped Water Quantity in Palestine by Region, Governorate and  

Use, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unit: Million  m                                                                                                                                السنة /3م مليون : وحدةال
3
/Year 

 المحافظة/المنطقة
 Use االستخدام

Region /Governorate منزلي 
Domestic 

 زراعي
Agricultu

ral 

 المجموع
Total 

 Palestine 2.9.9 ..000 040.1 فلسطين

 West Bank 64.9 ..21 1..9 الضفة الغربية

 Jenin 9.1 143 .34 جنين

 Tubas 2.5 40. 146 طوباس

 Tulkarem 2..0 .014 4.8 طولكرم

 Nablus 01.9 043 48. نابلس

 Qalqiliya 10.0 .34 43. قلقيلية

 Salfit - - - سلفيت

 *Ramallah & Al Bireh & Jerusalem 2.9 - 43. *والقدس رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 6.5 843 - أريحا واألغوار

       Bethlehem & Hebron 10.4 - .004 والخليل بيت لحم

 Gaza Strip 183.1 89.0 015.1 قطاع غزة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة * 
 .0252بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
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 2012حسب 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, 2012 

 المحافظة

  كمية المياه المزودة
 (9مليون م)

Quantity of water 
supply  

(Milion m
3
) 

 كمية المياه المستهلكة
 (9مليون م)

Quantity of water 
consumed  
(Milion m

3
) 

 كمية الفاقد الكلية
 (9مليون م)

Total Losses 
(Milion m

3
) 

حصة الفرد اليومية 
 (يوم/فرد/لتر)

Daily allocation per 
capita 

(Liter/capita/day) 

Governorate 

 Palestine 81.7 77.3 122.6 199.9 فلسطين

 West Bank 76.4 26.0 67.9 93.9 الضفة الغربية

 Jenin 34.7 2.2 3.7 5.9 جنين

 Tubas 55.2 0.5 1.2 1.7 طوباس

 Tulkarm 56.7 2.6 3.6 6.2 طولكرم

 Nablus 98.9 2.0 13.0 15.0 نابلس

 Qalqiliya 118.6 1.1 4.5 5.6 قلقيلية

 Salfit 86.0 0.7 2.1 2.8 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 109.9 4.8 13.0 17.8 رام اهلل والبيرة 

 Jericho & Al Aghwar 262.7 0.9 4.7 5.6 أريحا واألغوار

 *Jerusalem 45.1 1.3 2.5 3.8 *القدس

 Bethlehem & Hebron 62.9 9.9 19.6 29.5 والخليلبيت لحم 

 Gaza Strip 89.5 51.3 54.7 106.0 قطاع غزة

عنوة  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*
 .0338في عام  بعيد احتاللها للضفه الغربية

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its occupation 
of the West Bank in 1967. 
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في % 0421بلغت نسبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين التي تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة 
من مؤسسات % 421.أن من المدارس تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة, كما % 0.22المقابل 

 . 4102خالل العام  من المدارس تتزود بالمياه من خالل شراء التنكات% 0020التعليم العالي, و
 

في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه والقطاع ( التعليم العالي والعام والمهني)نسبة المؤسسات التعليمية 
 2104والمنطقة والمحافظة، 

Percentage of Educational Establishments (Higher, General and Vocational   Education) in 
Palestine by the Sources of Obtaining Water,Sector, Region and Governorate, 2014  

 

 المحافظة/المنطقة/القطاع

 مصادر الحصول  على المياه
Sources of Obtaining Water 

Sector/Region/ Governorate بئر لجمع مياه األمطار تنكات مياه عامة بكةش 
Public 

Network 
Water  
Tanks 

Collection Rain 
Water Well 

 Higher Education Establishments    التعليم العاليمؤسسات 

 Palestine 56.0 32.0 92.0 فلسطين

 West Bank 7. 66 26.7 93.3 الضفة الغربية 

  Gaza Strip 40.0 40.0 90.0 قطاع غزة 

    (المدارس)التعليم العام والمهني 
General and Vocational   Education 
(Schools) 

 Palestine 28.2 19.9 93.4 فلسطين

 West Bank 35.2 13.0 92.3 الضفة الغربية 

 Jenin 42.4 44.8 92.4 جنين

  Tubas 34.0 17.0 89.4 طوباس

 Tulkarm 9.2 0.7 99.3 طولكرم

 Nablus 22.3 15.2 85.5 نابلس

 Qalqiliya 8.0 1.1 97.7 قلقيلية

 Salfit 2.8 0.0 98.6 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 20.3 5.2 99.1 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 6.5 3.2 96.8 أريحا واألغوار

  Jerusalem 10.8 0.9 100.0 القدس

  Bethlehem 45.9 7.0 100.0 بيت لحم

 Hebron 72.9 27.1 83.0 الخليل

  Gaza Strip 3.3 44.8 97.4 قطاع غزة 

 North Gaza 2.0 49.5 99.0 شمال غزة

 Gaza 3.8 44.1 97.0 غزة

 Dier al Balah 1.4 55.6 98.6 دير البلح

 Khan Yunis 5.9 49.6 95.0 خانيونس

 Rafah 0.0 14.5 100.0 رفح
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, كما أن %0420في فلسطين التي تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة  رياض األطفالبلغت نسبة 
تستخدم آبار خاصة % 0.20من رياض األطفال تتزود بالمياه من خالل شراء التنكات, في حين أن % 4.21

 .4102بها للتزود بالمياه خالل العام 
 

 2104والمحافظة،  في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه والمنطقة( الرياض األطف)نسبة المؤسسات التعليمية 
Percentage of Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine by the Sources of 

Obtaining Water, Region and Governorate, 2014  

 

 المحافظة/المنطقة

 مصادر الحصول  على المياه
Sources of Obtaining Water 

Region/Governorate 
 عامة بكةش

Public Network 
 تنكات مياه

Water Tanks 
 بئر لجمع مياه األمطار
Collection Rain 

Water Well 
 Palestine 15.1 28.0 92.1 فلسطين

 West Bank 20.9 10.7 90.0 الضفة الغربية 

 Jenin 23.7 17.3 81.3 جنين

  Tubas 19.0 4.8 95.2 طوباس

 Tulkarm 2.6 0.0 100.0 طولكرم

 Nablus 20.0 11.6 85.8 نابلس

 Qalqiliya 12.8 6.4 93.6 قلقيلية

 Salfit 0.0 0.0 100.0 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 9.0 1.5 98.5 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 0.0 0.0 100.0 أريحا واألغوار

  Jerusalem 11.3 2.1 99.0 القدس

  Bethlehem 23.0 5.7 98.9 بيت لحم

 Hebron 43.3 24.1 79.8 الخليل

  Gaza Strip 1.9 67.7 96.9 قطاع غزة 

 North Gaza 0.0 92.2 97.8 شمال غزة

 Gaza 2.1 68.0 93.8 غزة

 Dier al Balah 1.6 91.8 100.0 دير البلح

 Khan Yunis 4.7 32.1 96.2 خانيونس

 Rafah 0.0 68.8 98.4 رفح
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في  (الحكومية واألهلية)المرافق الصحية من % 93.0فهناك  4102اما بالنسبة للمرافق الصحية خالل العام 

من هذه % 9.8تستخدم التنكات للتزود بالمياه, و% 14.9فلسطين تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة, و
تعتمد بشكل رئيسي على  المرافقمن % 0.2ن أفي حين , للتزود بالمياه األمطارلجمع مياه  ا  تستخدم آبار المرافق 
 .للتزود بالمياه الينابيعخرى كمياه أمصادر 

 
 

 2104نسبة المرافق الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب مصادر الحصول على المياه والمنطقة، 

Percentage of the Health Facilities (Governmental and Non- Governmental) in Palestine by 
Sources of Obtaining Water and Region, 2014 

 

 المنطقة
 Sources of Obtaining Water مصادر الحصول على المياه 

Region أخرى تنكات مياه بئر لجمع مياه األمطار عامة بكةش 
Public 

Network 
Collection Rain 

Water Well 
Water 
Tanks 

Other 

  Palestine 1.4 14.9 9.8 93.0 فلسطين

 West Bank 1.0 12.9 10.8 92.1 الضفة الغربية

  North of West Bank 0.0 4.0 9.9 94.8 شمال الضفة الغربية

  Middle of West Bank 0.9 5.9 10.9 99.1 وسط الضفة الغربية

  South of West Bank 2.4 29.2 11.8 83.5 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 3.3 26.2 4.1 98.4 قطاع غزة

 

 
 :األحوال المناخية

فغغي المقابغغل بلغغغت (.  oم)  24.5فغغي محطغغة أريحغغا 2013للعغغام  حغغرارة الهغغواء فغغي فلسغغطينلبلغغغ اعلغغى متوسغغط 
حيغث بلغغت  نغابلسعلى معغدل للرطوبغة فغي محطغة أ, و (ملم) 2..91 نابلسمطار سنوية في محطة أعلى كمية أ

29.1%. 
 (ملم)  2102-2112حسب موقع المحطة،  كمية المطر السنوي في فلسطين

Annual Rainfall Quantity in Palestine by Station Location, 2109-2116  (mm) 
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  2102مؤشرات مختارة لالحوال المناخية في فلسطين حسب موقع المحطة، 

Selected Indicators for Meteorological Conditions in Palestine by Station 
Location, 2013 

 

 موقع المحطة

 Indicator المؤشر

Station 
Location 

 معدل الرطوبة النسبية
%)) 

 معدل حرارة الهواء الدنيا
 )oم)

 معدل حرارة الهواء العظمى
 )oم)

معدل حرارة الهواء 
 )oم)

Mean Relative 
Humidity  

(%) 

Mean of Minimum 
Air Temperature 

(C
0
) 

Mean of Maximum 
Air Temperature 

(C
0
) 

Mean of Air 
Temperature  

(C
0
) 

 Jenin 041. .34. .034 3341 جنين

 Tulkarm 44 44 44 44 طولكرم

 Nablus 0.40 343. .0.4 8.41 نابلس

 Ramallah .034 143. .034 3341 رام اهلل

 Jericho 46.. 3040 0.43 6.41 أريحا

 Hebron 0346 046. 0.43 3341 الخليل

 Gaza Strip 44 44 44 44 غزةقطاع  

االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر  Source: Meteorological General Directorate 

 

 
 (oم) 2102-2112حسب السنة وموقع المحطة،  المعدل العام لحرارة الهواء في فلسطين

Mean of Air Temperature in Palestine by Year and Station  
Location, 2007-2013 (C

o
) 
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 (oم) 2102-2110حسب السنة وموقع المحطة،  فلسطينالمعدل العام لحرارة الهواء في 
Mean of Air Temperature in Palestine by Year and Station Location, 2001-2013 (C

o
) 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المحطة موقع
Station 

Location 

 Jenin 041. 041. 20.2 21.8 20.7 20.7 20.3 .. 143. 20.1 .14. .. 21.7 جنين

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

 Nablus 0.40 .0.4 17.8 24.7 18.4 18.4 17.8 .. 18.0 18.1 .0.4 .. 18.7 نابلس

 Ramallah .034 0841 16.1 18.6 16.9 16.9 17.1 .. .. .. 0841 .. 17.1 رام اهلل

 Jericho 46.. 43.. 24.4 25.6 24.5 24.2 22.4 .. 23.4 23.5 343. .. 24.0 أريحا

 Hebron 0346 0343 15.8 18.5 16.9 16.9 15.5 .. 16.7 16.6 0343 .. 16.5 الخليل

 Gaza 44 44 .. .. .. .. 19.8 .. 041. 20.8 .14. .. 21.1 غزة

 Source: Metrological General Directorate        االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر
 

 (ملم)  2102-2110حسب السنة وموقع المحطة،  فلسطينكمية المطر السنوي في 
Annual Rainfall Quantity in Palestine by Year and Station Location, 2001-2013 (mm) 

 

 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المحطة موقع
Station 

Location 

 Jenin 141.. 544.9 459.3 336.5 593.1 248.8 232.5 .. 3040. 424.8 3.343 .. .3004 جنين

 Tulkarm 44 .. 521.1 391.9 627.9 406.9 581.9 .. 585.8 6.843 .8814 .. 66843 طولكرم

 Nablus 1643. 763.5 608.3 508.6 576.9 460.2 574.0 .. 790.5 638.5 48..3 .. 61641 نابلس

 Ramallah .8804 860.8 526.1 502.1 575.2 503.6 543.9 .. .. .. .36.4 .. .33.4 رام اهلل

 Jericho 0.848 136.1 99.0 124.2 115.7 118.8 115.2 .. 00841 128.5 03.41 .. .4..0 أريحا

 Hebron .3304 620.5 375.5 393.7 418.2 376.3 447.8 .. 475.9 570.8 63.48 .. 6.140 الخليل

 Gaza 44 .. 44 44 .. .. 405.1 .. 3146. 408.3 .4..6 .. 3348. غزة

 Source: Meteorological General Directorate     االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر

 

http://www.met.gov.om/arb/
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 )%( 2102-2110حسب السنة وموقع المحطة،  فلسطينمعدل الرطوبة النسبية في 
Mean of Relative Humidity in Palestine by Year and Station Location, 2001-2013 (%) 

 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المحطة موقع
Station 

Location 

 Jenin 33 .3 81 .3 66 33 69 .. 65 65 36 .. 64 جنين

 Tulkarm 44 44 30 66 58 68 69 .. 60 62 .. .. 33 طولكرم

 Nablus .8 80 33 30 63 31 61 .. 60 61 .3 .. 63 نابلس

 Ramallah 33 63 .3 81 73 33 57 .. ... .. 70 .. .3 رام اهلل

 Jericho .6 .. 6. 3. 50 61 52 .. 53 53 55 .. .6 أريحا

 Hebron 33 30 36 63 62 33 62 .. 60 33 33 .. 58 الخليل

 Gaza 44 44 44 44 .. .. 71 .. 66 38 67 .. 33 غزة

 Source: Metrological General Directorate   االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر
 

 (ملم) 2102-2001حسب السنة وموقع المحطة،  فلسطينكمية التبخر في 
Evaporation Quantity in Palestine by Year and Station Location, 2001-2013 (mm) 

 
 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المحطة موقع
Station 

Location 

  Jenin 01140,. 2,043.6 1,922.4 2,102.7 1,950 1,844.8 44 .. .0.33.4 0,3.343 0,83841 .. .. جنين

 Tulkarm .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. طولكرم

 Nablus 1,967.7 1,958.4 1,789.2 2,032.4 1,767.6 1,815.1 1,682.0 .. 1,991.3 1,981.8 1.43.,0 .. 1,869.1 نابلس

 Ramallah 1,829.2 1,960.8 1,700.4 1,974.0 2,146.8 2,276.2 1,889.0 .. .. .. 1,093.2 .. ..  رام اهلل

 Jericho 2,445.0 2,475.6 2,316.0 2,411.9 2,223.6 2,192.7 2,101.0 .. 2,085.3 2,110.7 841..,. .. 2,112.3 أريحا

 Hebron 1,974.0 2,088.0 1,928.4 2,196.4 2,236.8 2,003.5 1,608.0 .. 2,046.9 1,974.3 43...,0 .. 1,865.7 الخليل

 Gaza .. .. .. .. .. .. 1,582.0 .. 1,542.8 1,697.9 43..0,6 .. 1,908.9 غزة

 Source: Meteorological General Directorate       االدارة العامة لألرصاد الجوية: المصدر

http://www.met.gov.om/arb/
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 :الطاقة
سغغاعة, وبلغغغت كميغغة الطاقغغة .مليغغون ميجغغاواط 220بلغغغت كميغغة الطاقغغة الكهربائيغغة المسغغتوردة فغغي فلسغغطين حغغوالي 

مليغغون لتغغر  .02مليغغون لتغغر مغغن السغغوالر وحغغوالي  00.مليغغون لتغغر, وحغغوالي  002 حغغوالي المسغغتوردة مغغن البنغغزين
 .4104ألف طن من غاز البترول المسيل وذلك خالل العام  046كاز, باالضافة الى 

 
مغن البنغزين لالسغر  لتغر 0., وسغاعة.كيلغوواط 461 حغوالي معدل اسغتهالك األسغرة مغن الكهربغاء فغي فلسغطينبلغ 

لتغرات مغن  6لألسغر التغي اسغتخدمت الغغاز, و غغاز البتغرول المسغيلمغن  كيلو غغرام .0و التي استخدمت البنزين,
 .  .410تموز خالل شهر وذلك  التي استخدمت الكاز لألسرالكاز 

 
 2102حسب الشهر وشكل الطاقة،  في فلسطين الطاقة المستوردة

Imported Energy in Palestine by Month and Type of Energy, 2012 
 

 الشهر

 Type of Energy                              الطاقة شكل

Month 
الكهرباء 

(ساعة.ميجاواط)  
Electricity  

(MWh) 

 البنزين
(ألف لتر)  

Gasoline  
(1000 Liter) 

 السوالر
(ألف لتر)  

Diesel  
(1000 Liter) 

 الكاز
(ألف لتر)  

Kerosene  
(1000 Liter) 

غاز البترول المسيل 
(طن)  

LPG  
(Ton) 

 January 13,933 514 45,937 16,748 510,069 كانون ثاني

 February 15,338 373 41,817 15,132 497,385 شباط

 March 11,038 203 38,550 14,197 459,511 آذار

 April 8,847 12 43,669 15,123 328,889 نيسان

 May 10,317 34 48,543 15,722 353,677 أيار

 June 8,695 3 44,929 16,195 367,060   حزيران

 July 10,177 47 43,954 18,291 395,187 تموز

 August 10,222 20 39,942 20,672 402,739 آب

 September 6,707 35 36,476 13,433 395,119 أيلول

 October 9,396 33 36,009 16,723 370,891 تشرين أول 

 November 11,139 182 43,013 16,201 384,958 تشرين ثاني

 December 10,176 300 48,245 15,546 443,775 كانون أول

 Total 125,985 1,756 511,084 193,983 4,909,260 المجموع
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 2102تموز  حسب المنطقة، فلسطين فيالطاقة لألسر التي استخدمت الطاقة من  األسرةاستهالك  معدل
Average Household Consumption of Energy from the Households that Use Energy in 

Palestine by Region, July 2013  
 

  المنطقة

  Average Household Consumption           استهالك األسرة  معدل

Region 
 الكهرباء

 (ساعة. كيلو واط)
Electricity 

(KWh) 

 الحطب
 (كغم)

Wood 
 (kg) 

 البترول المسيل غاز
 (كغم)

LPG 
(Kg) 

 كاز 
 (لتر)

Kerosene 
(Liter)  

 بنزين
 (لتر)

Gasoline 
(Liter) 

 سوالر
 (لتر)

Diesel 
(Liter) 

 Palestine 63 0. 5 .0 .. 251 فلسطين

لغربيةا الضفة  253 .6 0. 02 6. 15 West Bank 

الضفة الغربية شمال  .63 3. 06 0 .. 33 North of West Bank  

الضفة الغربية وسط  316 38 06 06 8. 3. Middle of West Bank  

الضفة الغربية جنوب  ..3 31 06 1 36 8. South of West Bank 

غزة قطاع  242 .4 04 . 29 06 Gaza Strip 

 
 2102تموز حسب المنطقة وتوفر السخان الشمسي،  فلسطين فيالتوزيع النسبي لألسر   

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

 

 المنطقة
 توفر السخان الشمسي في المسكن 

Availability of Solar Heater in the Housing Unit 
Region 

 متوفر

Available 

 غير متوفر

Not Available 

 المجموع

Total 

 Palestine 011 96.5 52.4 فلسطين

 West Bank 011 92.5 56.4 الضفة الغربية

  North of West Bank 011 .34. .834 شمال الضفة الغربية

  Middle of West Bank 011 3643 3.40 وسط الضفة الغربية

  South of West Bank 011 3.41 3.41 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 011 46.1 9.1. قطاع غزة

 
 :العادمهالمياه 
تتخلص من مياهها العادمة عن طريق   9104خالل العام  من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين% 29.1

تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية, في حين أن % 9.1شبكة الصرف الصحي, و
تتخلص من % 41.0من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي, و% 9..4

من رياض األطفال من مياهها العادمة % ..0.مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية, فيما تتخلص 
  .عن طريق شبكة الصرف الصحي
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في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية 
2102والقطاع والمنطقة والمحافظة،   

Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher, General and 
Vocational Education) in Palestine by Wastewater Disposal Method, Sector, 

Region and Governorate, 2014 
 

 المحافظة/المنطقة/القطاع

 التخلص من المياه العادمة طريقة
Wastewater Disposal Method  

 المجموع
Total 

Sector/Region/ Governorate  صرف شبكة 

 صحي
Wastewater 

Network 

 حفرة
 امتصاصية
Porous 
Cesspit 

 حفرة صماء

Tight 
Cesspit 

 أخرى
Other 

           التعليم العاليمؤسسات 
Higher Education     
Establishments 

 Palestine 100 0.0 0.0 8.0 92.0 فلسطين

 West Bank 100 0.0 0.0 13.3 86.7 الضفة الغربية 

  Gaza Strip 100 0.0 0.0 0.0 100.0 قطاع غزة 

        (المدارس)التعليم العام والمهني 
General and Vocational   
Education (Schools) 

 Palestine 100 0.2 14.4 40.1 45.3 فلسطين

 West Bank 100 0.3 17.6 47.8 34.3 الضفة الغربية 

 Jenin 100 0.0 30.6 51.1 18.3 جنين

  Tubas 100 0.0 42.5 51.1 6.4 طوباس

 Tulkarm 100 0.0 16.5 43.4 40.1 طولكرم

 Nablus 100 0.0 14.1 38.9 47.0 نابلس

 Qalqiliya 100 0.0 19.3 40.9 39.8 قلقيلية

 Salfit 100 0.0 26.4 59.7 13.9 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 0.4 20.7 55.2 23.7 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 100 0.0 12.9 87.1 0.0 أريحا واألغوار

  Jerusalem 100 0.5 4.9 30.0 64.6 القدس

  Bethlehem 100 0.0 14.6 49.4 36.0 بيت لحم

 Hebron 100 0.4 15.0 53.6 31.0 الخليل

  Gaza Strip 100 0.0 3.1 12.6 84.3 قطاع غزة 

 North Gaza 100 0.0 1.1 4.0 94.9 شمال غزة

 Gaza 100 0.0 0.4 1.3 98.3 غزة

 Dier al Balah 100 0.0 2.7 5.6 91.7 دير البلح

 Khan Yunis 100 0.0 10.0 47.1 42.9 خانيونس

 Rafah 100 0.0 3.6 10.9 85.5 رفح
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 2104في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة والمحافظة، ( رياض األطفال)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية 
Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergartens) in Palestine 

by Wastewater Disposal Method, Region and Governorate, 2014 
 

 المنطقة

 التخلص من المياه العادمة طريقة
Wastewater Disposal Method المجموع 

Total Region صحي صرف شبكة 

Wastewater 
Network 

امتصاصية حفرة   

Porous  
Cesspit 

صماء حفرة  
Tight  

Cesspit 

 خرىأ

Other 

 Palestine 100 0.4 5.8 42.3 51.5 فلسطين

  West Bank 100 0.6 7.5 53.0 38.9 الضفة الغربية 

 Jenin 100 0.0 15.1 66.2 18.7 جنين

 Tubas 100 0.0 0340 71.4 9.5 طوباس

 Tulkarm 100 0.0 11.8 47.4 40.8 طولكرم

 Nablus 100 0.6 5.8 45.2 48.4 نابلس

 Qalqiliya 100 0.0 8.6 57.4 34.0 قلقيلية

 Salfit 100 0.0 0.0 83.0 17.0 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 0.0 14.9 38.8 46.3 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 100 0.0 4.2 95.8 0.0 أريحا واألغوار

 Jerusalem 100 4.1 4.1 33.0 58.8 القدس

 Bethlehem 100 0.0 2.3 35.6 62.1 بيت لحم

 Hebron 100 0.6 3.9 58.6 36.9 الخليل

 Gaza Strip 100 0.0 1.9 17.7 80.4 قطاع غزة 

 North Gaza 100 0.0 2.3 3.3 94.4 شمال غزة

 Gaza 100 0.0 1.0 6.2 92.8 غزة

 Dier al Balah 100 0.0 0.0 9.8 90.2 دير البلح

 Khan Yunis 100 0.0 4.7 45.3 50.0 خانيونس

 Rafah 100 0.0 0.0 17.2 82.8 رفح

 
في فلسطين تتخلص من ( الحكومية واألهلية)من المرافق الصحية % 45.3 ,أما بالنسبة للمرافق الصحية

تتخلص من مياهها العادمة % 28.6, و9104خالل العام  مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي
تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر الصماء, في حين أن % 26.1عن طريق حفر امتصاصية, و

 .في فلسطين تقوم بمعالجة المياه العادمة( الحكومية واألهلية)من المرافق الصحية % 2.2
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     التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب طريقة التخلص من المياه العادمة 
 2102والمنطقة، 

Percentage Distribution of  Health Facilities (Governmental and Non-Governmental) in 
Palestine by Wastewater Disposal Method and Region, 2014 

 

 المنطقة

 Wastewater Disposal Method                التخلص من المياه العادمة طريقة

Region 
شبكة صرف 

 أخرى حفرة امتصاصية حفرة صماء صحي
Other Wastewater 

Network 
Tight 

Cesspit 
Porous 
Cesspit 

 Palestine 100 28.6 26.1 45.3 فلسطين

 West Bank 100 33.8 29.6 36.6 الضفة الغربية

  North of West Bank 100 31.5 41.1 27.4 شمال الضفة الغربية

  Middle of West Bank 100 37.7 18.3 44.0 وسط الضفة الغربية

  South of West Bank 100 33.8 23.6 42.6 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 100 0.0 6.7 93.3 غزة قطاع

 

 :النفايات الصلبة
من رياض األطفال في فلسطين % 94.2ومن المدارس, % ...9ومن مؤسسات التعليم العالي, % 29.1

, أما بالنسبة للمرافق بالتخلص من النفايات الناتجة عنها بواسطة الهيئة المحليةتقوم  9104خالل العام 
من  بالتخلصمن المرافق الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين تقوم % 29.2الصحية فقد بينت النتائج أن 
النفايات  بالتخلص منمن المرافق تقوم % 05.0, وان من خالل الهيئة المحليةالنفايات الصلبة الناتجة عنها 

  .9104بنفسها خالل العام  الصلبة الناتجة عنها
 

 

التوزيع النسبي للمرافق الصحية الحكومية واألهلية في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات الصلبة 
 2102والمنطقة، 

Percentage Distribution of Health Facilities (Governmental and Non-
Governmental) in Palestine by the Doer of Solid Waste Disposal and  

Region, 2014 

 المنطقة
 Doer of Solid Waste Disposal الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات

Region وكالة الغوث متعهد خاص هيئة محلية المركز نفسه 
UNRWA  

 المجموع
Total Center Itself 

Local 
Authority 

Private 
Contractor 

 Palestine 100 7.3 2.7 73.9 16.1 فلسطين

 West Bank 100 2.7 2.8 76.9 17.6 الضفة الغربية

  North of West Bank 100 2.4 1.4 90.0 6.2 شمال الضفة الغربية

  Middle of West Bank 100 2.5 7.4 68.2 21.9 وسط الضفة الغربية

  South of West Bank 100 2.8 1.4 67.0 28.8 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 100 33.6 2.1 56.1 8.2 قطاع غزة
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في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات ( التعليم العالي والعام والمهني)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية 
 1122الصلبة الناتجة عن المؤسسة التعليمية والقطاع والمنطقة والمحافظة، 

Percentage Distribution of Educational Establishments (Higher, General and 
Vocational   Education) in Palestine by the Doer of Transporting Solid Waste 
from the Educational Establishment, Sector, Region and Governorate, 2014 

 

 /المنطقة/القطاع

 المحافظة

 Doer of Transporting Solid Waste  التي تقوم بنقل النفايات الصلبة الجهة
Sector /Region 
/Governorate   

المؤسسة 
 E

s
ta

b
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h
-

 

-m
e
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t

 

الهيئة
 

المحلية
 

L
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l 
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وكالة الغوث 
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N
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W
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ص 

متعهد خا
 

P
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C
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c
to

r 

 بلدية القدس
J
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m
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u

n
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- 
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ى
ر
خ
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e
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 المجموع
T

o
ta

l 

            التعليم العاليمؤسسات 
Higher Education 
Establishments 

 Palestine 100 0.0 0.0 0.0 8.0 92.0 0.0 فلسطين

 West Bank 100 0.0 0.0 0.0 6.7 93.3 0.0 الضفة الغربية 

  Gaza Strip 100 0.0 0.0 0.0 10.0 90.0 0.0 قطاع غزة 

والمهني التعليم العام 
          (المدارس)

General and 
Vocational   Education 
(Schools) 

 Palestine 100 0.7 2.5 1.2 5.2 85.5 4.9 فلسطين

 West Bank 100 0.8 3.1 1.4 2.5 86.4 5.8 الضفة الغربية 

 Jenin 100 0.4 0.0 6.5 1.1 91.2 0.8 جنين

  Tubas 100 2.1 0.0 4.2 12.8 76.6 4.3 طوباس

 Tulkarm 100 0.0 0.0 0.6 4.6 94.1 0.7 طولكرم

 Nablus 100 1.4 0.0 0.6 1.7 92.9 3.4 نابلس

 Qalqiliya 100 0.0 0.0 2.3 0.0 93.2 4.5 قلقيلية

 Salfit 100 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 1.4 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 1.3 0.0 0.4 3.0 88.8 6.5 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 100 0.0 0.0 0.0 0.0 77.4 22.6 أريحا واألغوار

  Jerusalem 100 0.4 29.1 0.9 3.2 61.5 4.9 القدس

  Bethlehem 100 2.3 0.0 0.0 3.5 82.6 11.6 بيت لحم

 Hebron 100 0.6 0.0 0.0 2.3 87.4 9.7 الخليل

  Gaza Strip 100 0.2 0.0 0.7 14.8 82.6 1.7 قطاع غزة 

 North Gaza 100 0.0 0.0 0.0 15.2 83.8 1.0 شمال غزة

 Gaza 100 0.4 0.0 0.5 4.7 91.9 2.5 غزة

 Dier al Balah 100 0.0 0.0 2.7 41.7 55.6 0.0 دير البلح

 Khan Yunis 100 0.0 0.0 0.0 20.2 77.3 2.5 خانيونس

 Rafah 100 0.0 0.0 1.8 10.9 87.3 0.0 رفح
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في فلسطين حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة الناتجة عن المؤسسة ( رياض االطفال)النسبي للمؤسسات التعليمية  التوزيع
 2104التعليمية والمنطقة والمحافظة، 

Percentage Distribution of Educational Establishments (Kindergarten) in Palestine by the 
Doer of Transporting Solid Waste from the Educational Establishment, Region and 

Governorate, 2014 

 /المنطقة
 المحافظة

 Doer of Transporting Solid Waste       الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة

Region/ 
Governorate 

المؤسسة
 

E
s
ta

b
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h
m

e
n
t

 

الهيئة
 

المحلية
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  A
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الغوث
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 Palestine 100 0.6 1.4 2.0 6.2 84.9 4.9 فلسطين

  West Bank 100 0.6 2.1 1.6 4.8 87.2 3.7 الضفة الغربية 

 Jenin 100 1.4 0.0 6.5 2.2 89.2 0.7 جنين

 Tubas 100 0.0 0.0 0.0 19.0 76.2 4.8 طوباس

 Tulkarm 100 1.3 0.0 0.0 5.3 90.8 2.6 طولكرم

 Nablus 100 0.6 0.0 1.3 3.9 91.6 2.6 نابلس

 Qalqiliya 100 0.0 0.0 4.3 0.0 95.7 0.0 قلقيلية

 Salfit 100 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 0.0 0.0 0.0 1.5 94.0 4.5 رام اهلل والبيرة

Jericho 100 0.0 0.0 0.0 25.0 58.3 16.7 أريحا واألغوار  & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 1.0 20.6 0.0 5.2 68.0 5.2 القدس

 Bethlehem 100 1.1 0.0 0.0 9.3 86.2 3.4 بيت لحم

 Hebron 100 0.0 0.0 1.0 4.4 88.2 6.4 الخليل

 Gaza Strip 100 0.5 0.0 3.0 9.6 79.7 7.2 قطاع غزة 

 North Gaza 100 0.0 0.0 4.4 8.9 83.4 3.3 شمال غزة

 Gaza 100 1.0 0.0 5.2 3.1 77.3 13.4 غزة

 Dier al Balah 100 0.0 0.0 0.0 23.0 75.4 1.6 دير البلح

 Khan Yunis 100 0.9 0.0 2.9 11.3 77.4 7.5 خانيونس

 Rafah 100 0.0 0.0 1.6 4.7 85.9 7.8 رفح

 
 :المنبعثات

 4100قدرت كمية غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في فلسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات خالل العام 
ألف طن نتجت من قطاع  46.مليون طن نتجت من قطاع الطاقة, و 422مليون طن, موزعة بواقع  20.حوالي 

 .النفايات نتيجة للحرق المفتوحألف طن نتجت من قطاع  .6الزراعة, و
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 2100-2110كمية المنبعثات في فلسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات حسب نوع المنبعث، 
Emissions Quantity in Palestine From Energy, Agriculture and Waste Sectors  by the Emitted Type, 2001-2011 

 

 Quantity of emitted (ton/year) سنة/كمية المنبعث بالطن 

 السنة
 Emitted Type نوع المنبعث

Year أكاسيد النيتروجين ثاني أكسيد النيتروجين الميثان ثاني أكسيد الكربون 
أول أكسيد 

 الكربون
المركبات العضوية 

 المتطايرة غير الميثانية
 ثاني أكسيد الكبريت

CO. CH. N.O NOx CO NMVOC SO. 

2001 1,644,188 10,494 696 27,533 193,486 36,269 3,437 2001 

2002 2,321,167 13,193 791 33,392 275,204 44,481 4,696 2002 

2003 2,944,313 15,100 806 30,998 182,012 48,540 2,367 2003 

2004 2,981,107 15,175 783 30,629 287,104 37,761 4,859 2004 

2005 2,991,694 15,115 814 26,881 213,567 35,867 3,278 2005 

2006 2,463,168 13,944 760 29,800 213,513 37,187 3,533 2006 

2007 2,401,835 13,584 706 26,815 137,805 37,019 1,722 2007 

2008 2,260,916 13,198 689 29,229 242,765 36,200 3,903 2008 

2009 2,643,222 13,120 682 28,223 152,276 38,171 1,966 2009 

2010 3,271,227 13,983 711 31,412 158,158 44,123 1,515 2010 

2011 3,100,538 14,852 783 40,112 283,190 46,552 4,480 2011 
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 1122-1112، كافيء من غاز ثاني أكسيد الكربونكمية المنبعثات في فلسطين من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات بالطن الم
Emissions Quantity in Palestine From Energy, Agriculture and Waste Sectors in ton CO2 equivalent, 2001-2011 

 Quantity of emitted (ton/year)  سنة/كمية المنبعث بالطن 

 السنة
 Sector  القطاع

Year  الطاقة قطاع 

Energy Sector  

 قطاع الزراعة
 Agriculture Sector  

 النفايات قطاع 

Waste Sector  

 المجموع
Total 

2001 1,288,649 308,099 47,440 1,644,188 2001 

2002 1,920,378 352,039 48,750 2,321,167 2002 

2003 2,531,954 362,259 50,100 2,944,313 2003 

2004 2,580,489 349,118 51,500 2,981,107 2004 

2005 2,583,004 355,660 53,030 2,991,694 2005 

2006 2,062,743 345,825 54,600 2,463,168 2006 

2007 2,030,610 315,005 56,220 2,401,835 2007 

2008 1,903,205 299,891 57,820 2,260,916 2008 

2009 2,296,345 287,397 59,480 2,643,222 2009 

2010 2,929,650 280,387 61,190 3,271,227 2010 

2011 2,711,960 325,568 63,010 3,100,538 2011 
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 السكان
 :السكان عدد

 مليون نسمة   4.29مليون نسمة موزعين إلى  2.55حوالي  4102بلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام 
في الضفة الغربية 

مليون نسمة في   0.26و
 .قطاع غزة

 
التركيب العمري والنوعي 

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

( 02-1)الفئة العمرية 
سنة في فلسطين 

 4102منتصف عام 
من % 79.2حوالي 

مجمل السكان بواقع 
في الضفة % 72.6)

في % 27.4الغربية 
 (. قطاع غزة

 
كما قدرت نسبة األفراد 

سنة فأكثر في  65
  4102صف عام ـــــــــــمنت

 نــم% 4.9طين ــــفي فلس

 

 

 (.في قطاع غزة% 4.2في الضفة الغربية و% 7.4)مجمل السكان بواقع 
 
 

  

1.3 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                            2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

 السكان                                                          74

 (0202 -0202منتصف العام ) حسب المنطقة والجنس، فلسطينعدد السكان المقدر في 
Estimated Population in Palestine by Region and Sex,   

(Mid-Year 2010- 4102) 
 

 المنطقة/ السنة
 Sex الجنس

Year/ Region كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

2010    2010 

 Palestine 1,999,094 4,100,400 4,048,403 فلسطين

 West Bank 1,237,225 1,276,058 2,513,283 الضفة الغربية

 Gaza Strip 755,967 779,153 1,535,120 قطاع غزة

2011    2011 

 Palestine 2,052,078 2,116,784 4,168,801 فلسطين

 West Bank 1,269,934 1,310,234 2,580,168 الضفة الغربية

 Gaza Strip 782,144 806,548 1,588,694 قطاع غزة

2012    2012 

 Palestine 2,112,949 4,180,386 4,293,313 فلسطين

الغربيةالضفة   2,649,020 1,345,414 1,303,606 West Bank 

 Gaza Strip 809,321 834,972 1,644,293 قطاع غزة

2013    2013 

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

 West Bank 1,337,895 1,381,217 2,719,112 الضفة الغربية

 Gaza Strip 837,254 864,183 1,701,437 قطاع غزة

2014    2014 

 Palestine 2,238,647 2,311,721 4,550,368 فلسطين

 West Bank 1,372,740 1,417,591 2,790,331 الضفة الغربية

 Gaza Strip 865,907 894,130 1,760,037 قطاع غزة
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 0202والجنس، و المحافظة  عدد السكان المقدر في فلسطين حسب المنطقة
Estimated Population in Palestine by Region and Sex, 4102 

 

 المنطقة
 Sex الجنس

Region كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

 Palestine 2,238,647 2,311,721 4,550,368 فلسطين

 West Bank 1,372,740 1,417,591 2,790,331 الضفة الغربية

 Jenin 149,343 154,222 303,565 جنين

 Tubas 30,810 31,817 62,627 طوباس

 Tulkarm 87,950 90,824 178,774 طولكرم

 Nablus 183,316 189,305 372,621 نابلس

 Qalqiliya 53,156 54,893 108,049 قلقيلية

 Salfit 34,034 35,145 69,179 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 166,472 171,911 338,383 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 24,973 25,789 50,762 أريحا واألغوار

 Jerusalem 202,512 209,128 411,640 القدس

 Bethlehem 103,550 106,934 210,484 بيت لحم

 Hebron 336,624 347,623 684,247 الخليل

 Gaza Strip 865,907 894,130 1,760,037 قطاع غزة

 North Gaza 171,607 177,201 348,808 شمال غزة

 Gaza 298,511 308,238 606,749 غزة

 Dier al Balah 125,802 129,903 255,705 دير البلح

 Khan Yunis 162,854 168,163 331,017 خانيونس

 Rafah 107,133 110,625 217,758 رفح
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 (0202-0202منتصف العام ) حسب المنطقة والمحافظة، فلسطينعدد السكان المقدر والتوزيع النسبي للسكان في 

Estimated Population and Percentage Distribution of Population in Palestine by Region and                                              
Governorate, (Mid-Year 2010-2014) 

 

المنطقة 
 المحافظة/

 Year         السنة

Region /Governorate 
2010 1111 1111 1112 1114 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 Palestine 011 4,550,368  011  242414029 011 244994909  100 240084801  100 241284219 فلسطين

 West Bank 61.3 2,790,331  0010  449094004 61.7 440294141 61.9 440814008  62.1 440094489 الضفة الغربية

 Jenin 6.7 303,565  2.0 158,588 6.7 188,811 6.7 181,182  6.8 104,111 جنين

 Tubas 1.4 62,627  1.4 21,881 1.4 88,882 1.4 82,241  1.4 84,028 طوباس

 Tulkarm 3.9 178,774  4.1 108,454 4.0 101,114 4.1 128,502  4.1 128,051 طولكرم

 Nablus 8.2 372,621  8.1 224,222 8.4 282,115 8.3 248,112  8.4 241,110 نابلس

 Qalqiliya 2.4 108,049  1.4 118,221 2.4 111,245 2.4 111,111  2.4 50,440 قلقيلية

 Salfit 1.5 69,179  1.8 20,241 1.5 22,115 1.5 24,218  1.6 22,148 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 7.4 338,383  0.4 218,811 7.4 215,418 7.4 211,118  7.4 211,152 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 1.1 50,762  1.1 45,251 1.1 48,141 1.1 42,018  1.1 48,422 أريحا واألغوار

 Jerusalem 9.1 411,640  5.1 414,128 9.2 252,011 9.3 285,158  9.4 281,141 القدس

 Bethlehem 4.6 210,484  4.2 114,515 4.6 155,422 4.7 154,158  4.7 188,881 بيت لحم

 Hebron 15.0 684,247 18.1 221,481 15.0 241,101 15.0 211,418  14.8 211,224 الخليل

 Gaza Strip 38.7 1,760,037  9810  049104299 38.3 040224499 38.1 040884094  37.9 040904041 قطاع غزة

 North Gaza 7.7 348,808  0.2 228,182 7.5 211,112 7.4 215,424  7.3 150,125 شمال غزة

 Gaza 13.3 606,749  12.2 888,122 13.3 569,715 13.3 881,822  13.2 824,888 غزة

 Dier al Balah 5.6 255,705  8.2 140,181 5.6 128,810 5.5 121,285  5.5 111,822 دير البلح

 Khan Yunis 7.3 331,017  0.1 211,828 7.2 310,868 7.2 211,128  7.2 151,020 خانيونس

 Rafah 4.8 217,758  4.8 111,122 4.7 111,000 4.7 158,858  4.7 188,251 رفح
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 (0202منتصف العام )، حسب فئات العمر والمنطقة فلسطينلسكان في اتوزيع 
Population Distribution in Palestine by Age Groups and Region, (Mid-Year 2014)  

 

 فئات العمر
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Age Groups الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

1-4 0994190 281,818 154,118 4-1  

8-5 0894910 241,241 142,222 5-8  

11-14 0294409 212,022 115,811 10-14 

18-15 0414901 212,282 112,284 15-18  

11-14 2084998 185,841 105,180 14-11  

18-15 9904408 122,200 141,851 15-18  

21-24 4994990 182,518 115,401 24-21  

28-25 4014001 121,502 88,180 25-28  

41-44 4014900 141,212 25,551 44-41  

48-45 0904004 110,015 88,412 45-48  

81-84 0244800 58,101 40,242 84-81  

88-85 0144089 20,025 24,514 85-88  

21-24 094999 48,180 14,102 24-21  

28-25 014020 22,085 12,081 25-28  

01-04 904181 14,118 11,801 04-01  

08-05 494210 12,124 0,141 05-08  

81+ 444904 12,121 2,881 80+ 

 Total 1,760,037 2,790,331 4,550,368 المجموع
 

 
 (0202منتصف العام )حسب فئات العمر والجنس،  فلسطينالتوزيع النسبي للسكان في 

Percentage Distribution of Population in Palestine by Age Groups and Sex,            
)Mid-Year 2014)

 

 

Age Groups 

Sex الجنس 
 اناث فئات العمر

Females 
 ذكور

Males 

 كال الجنسين

Both Sex 

0-4 14.8 15.0 14.9 1-4 
5-9 12.9 13.0 12.9 8-5 
10-14 11.9 12.0 11.9 11-14 
15-19 11.4 11.5 11.4 18-15 
20-24 10.3 10.3 10.3 11-14 
25-29 8.2 8.3 8.3 18-15 
30-34 6.4 6.5 6.5 21-24 
35-39 5.5 5.5 5.5 28-25 
40-44 4.6 4.6 4.6 41-44 
45-49 3.8 3.9 3.9 48-45 
50-54 3.1 3.2 3.1 81-84 
55-59 2.2 2.3 2.3 88-85 
60-64 1.6 1.5 1.5 21-24 
65-69 1.2 1.0 1.1 28-25 
70-74 0.9 0.6 0.8 01-04 
75-79 0.6 0.4 0.5 08-05 
80+ 0.6 0.4 0.5 81+ 

Total 100 100 100 المجموع 
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 (0202منتصف العام )، فلسطينالهرم السكاني في 
Population Pyramid in Palestine, )Mid-Year 4102) 

 

     Population in Thousands                                                                                                  عدد  السكان باآلالف 
 

 

 
 :معدل الخصوبة

 2.5وفــي الضــفة الغربيــة  امولــود 7.2مولــودا ، بواقــع  2.0فــي فلســطين  4107-4100بلــغ معــدل الخصــوبة الكليــة للفتــرة 
فـــي الضـــفة الغربيـــة،  %4.6، بواقـــع %2.9المقـــدر فـــي فلســـطين  النمـــو الســـنويكمـــا بلـــغ معـــدل .  فـــي قطـــاع غـــزة امولـــود

 .4102في قطاع غزة وذلك منتصف العام  %7.2و
 

 (0202-0202منتصف العام )، حسب المنطقة فلسطينالمقدر للسكان في  معدل النمو السنوي
 Estimated Anuual Growth Rates in Palestine by Region, 

(Mid-Year 2010-2014) 
 

 السنة
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Year الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

1111 2.98 2.66 2.45 1111 

1111 2.99 2.67 2.81 1111 

1111 2.96 2.65 3.48 1111 

1112 4192 1.21 2.44 1112 

1114 2.90 2.59 3.41 1114 

 

 : توقع البقاء على قيد الحياة
ســنة  22.2ســنة للــذكور و 20.7ســنة بواقــع  27.4فــي فلســطين  4102لبقــاع علــى قيــد الحيــاة عــام ل العمــر المتوقــع بلــغ  

 4102لبقــاع علـى قيـد الحيـاة عــام لتوقـع الم العمـر لإلنـاث، مـع وجـود اخـتيف بــين الضـفة الغربيـة وقطـاع غــزة، حيـث بلـغ
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سـنة لإلنـاث، فـي حـين بلـغ العمـر المتوقـع فـي قطـاع غـزة  25.0سـنة للـذكور و 24.4سـنة بواقـع  27.6في الضفة الغربية 
  .  سنة لإلناث 22.0سنة للذكور و ..20سنة بواقع  6.27

 
 :فلسطينفي  ونالالجئ

مــن مجمــل الســكان الفلســطينيين المقيمــين فــي % 41.2فــي فلســطين  4107خــيل العــام  نســبة الســكان اليجئــين بلغــت
 %. 65.3نسبة اليجئين في قطاع غزة و ، من السكان في الضفة الغربية% 26.1 حيث بلغت نسبتهمفلسطين، 

 
 0202 وحالة اللجوء، حسب المنطقة فلسطينالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في 

Percentage Distribution of Palestinian Population in the Palestine by Region and 
Refugee Status, 2013 

 

Region  
 المجموع
Total 

Refugee Status حالة اللجوء 

 المنطقة 
              غير الجىع 

Non  Refugee 

 الجئ 

Refugee 

Palestine 011 0818 2014 فلسطين 

West Bank 011 02.5 12.1 الضفة الغربية 

Gaza Strip 011 24.0 28.2 قطاع غزة 

 
 :ونوعها االسرةحجم 

فـرد فـي قطـاع  5.4فـرد فـي الضـفة الغربيـة و 2.9فـرد، بواقـع  5.4فـي فلسـطين  4107بلغ متوسط حجم االسرة فـي العـام 
أســر % 04.0األســر فــي فلســطين، واجمــالي مــن % 72.2فــي فلســطين  4102وبلغــت نســبة االســر النوويــة لعــام ، غــزة

 .أسر من فرد واحد% 7.5ممتدة، و
 

 0202التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب حجم األسرة والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Household Size, and      

Region, 2013 
 

Household Size 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
 قطاع غزة حجم األسرة

Gaza Strip 
الضفة الغربية  
West Bank 

1 1.5 2.5 010 1 

1 8.5 11.4 910 1 

2 0.8 5.8 818 2 

4 11.2 14.1 0910 4 

8 12.4 14.8 0212 8 

2 14.4 14.2 0219 2 

0+ 42.2 15.1 9211 0+ 

Total 011 011 011 المجموع 
Average Household Size  018 219 014  متوسط حجم االسرة 

 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                      2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 السكان                                                               07

 0202حسب نوع األسرة والمنطقة،  فلسطينفي التوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Household Type                      

and Region, 2014 
 

Household Type 

Region المنطقة 
 فلسطين

Palestine 
 قطاع غزة نوع األسرة

Gaza Strip 

 الضفة الغربية 
West Bank 

One Person Household 1.8 2.5 910 أسرة من شخص واحد 

Nuclear Household 05.8 80.1 8212 أسرة نووية 

Extended Household 18.1 5.1 0410 أسرة ممتدة 

Composite Household 1.1 1.1 111 أسرة مركبة 

Total 011 011 011 المجموع 

 
 
 
 

 0202، 0222حسب جنس رب األسرة والمنطقة،  فلسطينفي التوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Head of Household and 

Region, 4119, 2014 
 

جنس رب 
 األسرة

 فلسطين
Palestine 

 Region المنطقة
Sex of Head 

of 
Household 

 الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 

 Male 51.2 93.0 85.5 90.1 9118 91.2 ذكر

 Female 0.0 0.1 11.1 9.9 914 8.8 أنثى

 Total  011 011 011 011 011 011 المجموع
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 حصاءات الحيويةاإل
 

 : فلسطينعدد المواليد احياء المسجلون في 
 003,353، 003,701، 033,330فلسطين  في 0200، 0200، 0202 لألعوام بلغ عدد المواليد احياء المسجلين

، 71,705 على التوالي، بينما بلغ عدد المواليد االحياء المسجلون في الضفة الغربية لنفس االعواممولودا 
فقد بلغ عدد المواليد االحياء المسجلون لنفس االعوام  ةاما في قطاع غز  ،مولودًا على التوالي  68,197،64,895
 .  على التوالي مولودا 57,557، 55,105، 10,201

 
 0200-0202 والجنسالمنطقة  حسب  فلسطينفي  *عدد المواليد احياء المسجلون

Number of Registered Live Births* in Palestine by Region and Sex, 2010-2012 

 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 

0202 311,113 68,915 46,604 71,705 36,929 34,776 62,026 31,986 30,040 0202 

0200 321,628 65,549 62,277 68,197 34,944 33,253 59,629 30,605 29,024 0200 

0200 321,351 63,102 60,351 64,895 33,107 31,788 58,558 29,995 28,563 0200 

 .Data does not include Jerusalem ID holders* .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 

 

 
 

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

  

Governorate and Sex 
Year  السنة 

 المحافظة والجنس
0200 0200 0202 

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

Jenin            7,338             7,730             7,966  جنين 

Tubas            1,200             1,234             1,265  طوباس 

Tulkarm            4,349             4,819             5,103  طولكرم 

Nablus            9,504             9,951          10,683  نابلس 

Qalqiliya            3,004             3,132             3,416  قلقيلية 

Salfit            1,817             1,963             2,054  سلفيت 

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

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

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

Hebron         19,808          20,135          20,933  الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 

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

Sex, 2010-2012 
 

Governorate and Sex 
Year  السنة 

 المحافظة والجنس
0200 0200 0202 

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

Jenin            3,654             3,948             4,103  جنين 

Tubas               593                660                637  طوباس 

Tulkarm            2,244             2,483             2,616  طولكرم 

Nablus            4,842             5,098             5,489  نابلس 

Qalqiliya            1,523             1,567             1,772  قلقيلية 

Salfit               946                984             1,044  سلفيت 

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

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

Jerusalem            1,513             1,733             1,757  القدس 

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

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

Jenin            3,684             3,782             3,863  جنين 

Tubas               607                574                628  طوباس 

Tulkarm            2,105             2,336             2,487  طولكرم 

Nablus            4,662             4,853             5,194  نابلس 

Qalqiliya            1,481             1,565             1,644  قلقيلية 

Salfit               871                979             1,010  سلفيت 

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

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

Jerusalem            1,526             1,653             1,682  القدس 
Bethlehem            2,571             2,660             2,794  بيت لحم 

Hebron            9,636             9,892          10,101  الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوالدة،  *عدد المواليد احياء المسجلون
Number of Registered Live Births* in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2010              2010 

West Bank  5,594 5,790 6,168 6,158 6,543 6,228 6,193 6,220 5,859 5,764 5,211 5,977 71,705 الضفة الغربية 
Jenin 623 706 685 684 726 661 664 623 607 639 648 700 7,966 جنين 
Tubas 122 101 108 107 118 119 115 100 99 91 81 104 1,265 طوباس 
Tulkarm 379 408 411 459 495 442 466 429 416 381 376 441 5,103 طولكرم 
Nablus 798 874 902 870 996 935 923 928 860 896 777 924 10,683 نابلس 
Qalqiliya 275 277 326 296 273 298 280 294 257 279 247 314 3,416 قلقيلية 
Salfit 160 152 179 177 177 190 184 186 177 163 137 172 2,054 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 645 642 778 756 775 768 747 826 804 660 622 729 8,752  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 207 212 197 219 226 238 164 190 163 174 175 201 2,366 أريحا واألغوار 
Jerusalem 260 282 280 273 328 304 314 317 271 289 241 280 3,439 القدس 
Bethlehem 434 466 465 486 511 530 556 512 519 454 375 420 5,728 بيت لحم 
Hebron 1,691 1,670 1,837 1,831 1,918 1,743 1,780 1,815 1,686 1,738 1,532 1,692 20,933 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ل حملة هوية القدسمال تش البيانات* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوالدة،  *عدد المواليد احياء المسجلون(: تابع) 
 (Cont.): Number of Registered Live Births* in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2011              2011 

West Bank  5,542 5,329 5,785 6,060 6,466 6,111 5,499 5,381 5,525 5,631 5,016 5,852 68,197 الضفة الغربية 
Jenin 654 592 669 710 773 685 596 540 571 645 585 710 7,730 جنين 
Tubas 110 98 89 96 136 116 92 95 90 105 94 113 1,234 طوباس 
Tulkarm 368 384 426 450 450 438 361 361 405 405 337 434 4,819 طولكرم 
Nablus 779 762 862 895 962 964 751 789 805 791 720 871 9,951 نابلس 
Qalqiliya 287 250 283 279 277 269 249 235 227 261 231 284 3,132 قلقيلية 
Salfit 137 137 176 180 191 179 170 151 166 157 159 160 1,963 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 636 617 653 733 782 717 677 679 661 695 559 631 8,040  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 225 187 206 195 202 185 161 159 194 185 171 210 2,280 أريحا واألغوار 
Jerusalem 247 261 278 271 335 295 301 269 284 281 266 298 3,386 القدس 
Bethlehem 432 417 483 456 493 512 470 479 473 449 404 459 5,527 بيت لحم 
Hebron 1,667 1,624 1,660 1,795 1,865 1,751 1,671 1,624 1,649 1,657 1,490 1,682 20,135 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .حملة هوية القدس لمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوالدة،  *عدد المواليد احياء المسجلون(: تابع)  
 (Cont.): Number of Registered Live Births* in the West Bank by Governorate and Month of Birth, 2010-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Birth    شهر الوالدة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2012              2012 

West Bank  4,853 4,735 5,136 5,551 5,997 5,920 5,336 5,369 5,473 5,476 5,328 5,721 64,895 الضفة الغربية 
Jenin 573 526 632 651 690 695 576 558 554 607 669 607 7,338 جنين 
Tubas 91 96 87 94 123 101 108 91 115 98 88 108 1,200 طوباس 
Tulkarm 361 336 345 354 442 349 333 342 339 363 372 413 4,349 طولكرم 
Nablus 693 676 737 813 880 826 772 836 812 791 809 859 9,504 نابلس 
Qalqiliya 241 194 247 277 273 263 247 235 227 256 257 287 3,004 قلقيلية 
Salfit 126 124 129 145 169 202 149 141 154 164 155 159 1,817 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 504 526 533 602 626 673 613 670 652 666 587 635 7,287  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 180 185 172 177 204 215 165 150 182 171 184 196 2,181 أريحا واألغوار 
Jerusalem 227 183 219 276 299 276 258 262 256 259 243 281 3,039 القدس 
Bethlehem 335 405 464 503 477 494 458 440 487 465 392 448 5,368 بيت لحم 
Hebron 1,522 1,484 1,571 1,659 1,814 1,826 1,657 1,644 1,695 1,636 1,572 1,728 19,808 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .حملة هوية القدس لمالبيانات ال تش* 
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 : فلسطينالمسجلون في  الوفياتعدد 
 حالة وفاة 00,051، 00,022، 02,170فلسطين  في 0200، 0200، 0202 لألعوام المسجلة الوفياتبلغ عدد 

حالة وفاة  6,351 ،6,562، 6,253 في الضفة الغربية لنفس االعوام ةالمسجل الوفياتعلى التوالي، بينما بلغ عدد 
على  حالة وفاة 3,535، 3,137، 3,307لنفس االعوام  ةالمسجل الوفياتاما في قطاع غزة فقد بلغ عدد  ،على التوالي

 .  التوالي
 

 0200-0202الجنس، حسب  فلسطينفي  *الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths* in Palestine by Sex, 2010-2012 

 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 

0202 10,681 5,738 4,943 6,253 3,361 2,892 4,428 2,377 2,051 0202 

0200 11,200 6,046 5,154 6,562 3,481 3,081 4,638 2,565 2,073 0200 

0200 11,296 6,161 5,135 6,351 3,413 2,938 4,945 2,748 2,197 0200 

 .Data does not include Jerusalem ID holders* .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس،  *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and Sex, 2010-2012 

 

Governorate 

Year and Sex السنة والجنس 

 المحافظة 
0200 2011 2010 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

  إناث

Females 

 ذكور
Males 

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

Jenin               392                490                466                477  399 474 جنين 

Tubas                 60                  77                  86                  80  73 69 طوباس 

Tulkarm               316                301                327                293  285 303 طولكرم 

Nablus               533                565                537                636  481 592 نابلس 

Qalqiliya               135                164                140                157  129 149 قلقيلية 

Salfit               121                108                  97                112  97 95 سلفيت 

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

Jerusalem               108                143                119                158  129 153 القدس 
Bethlehem               255                309                233                312  257 253 بيت لحم 

Hebron               589                762                624                720  616 761 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ل حملة هوية القدسمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر،  *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups فئات العمر 

 السنة والمحافظة
46+ 66-46 62-66 06-93 02-06 6-3 2-6 

 المجموع

Total 

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

Jenin 526 98 82 35 23 15 94 873 جنين 

Tubas 79 13 12 5 6 5 22 142 طوباس 

Tulkarm 356 84 69 29 15 6 29 588 طولكرم 

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

Qalqiliya 147 46 22 12 11 8 32 278 قلقيلية 

Salfit 125 25 16 8 4 2 12 192 سلفيت 

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

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

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

Hebron 756 161 163 51 77 20 149 1,377 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .القدسملة هوية ل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر،  *عدد الوفيات المسجلة(: تابع) 
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and Age 

Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups فئات العمر 

 السنة والمحافظة 
46+ 66-46 62-66 06-93 02-06 6-3 2-6 

 المجموع

Total 

2133         2133 
West Bank 3,996 857 643 265 220 74 507 6,562 الضفة الغربية 

Jenin 587 142 72 40 27 7 68 943 جنين 

Tubas 112 19 12 8 3 1 11 166 طوباس 

Tulkarm 380 71 70 23 24 10 42 620 طولكرم 

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

Qalqiliya 160 46 26 13 10 2 40 297 قلقيلية 

Salfit 135 25 16 9 4 1 19 209 سلفيت 

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

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

Jerusalem 158 44 26 15 6 5 23 277 القدس 

Bethlehem 321 70 67 23 17 4 43 545 بيت لحم 

Hebron 778 150 139 55 67 24 131 1,344 الخليل 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وفئات العمر،  *عدد الوفيات المسجلة (:تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and 

Age Groups, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Age groups فئات العمر 

 السنة والمحافظة 
46+ 66-46 62-66 06-93 02-06 6-3 2-6 

 المجموع

Total 

2132         2132 
West Bank 3,837 813 665 252 204 67 513 6,351 الضفة الغربية 

Jenin 530 105 89 42 31 10 75 882 جنين 

Tubas 90 14 14 5 3 1 10 137 طوباس 

Tulkarm 408 77 49 26 14 2 41 617 طولكرم 

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

Qalqiliya 179 36 26 15 16 2 25 299 قلقيلية 

Salfit 147 27 23 4 8 1 19 229 سلفيت 

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

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

Jerusalem 134 41 40 7 5 2 22 251 القدس 
Bethlehem 364 73 51 18 11 9 38 564 بيت لحم 

Hebron 735 178 148 64 62 18 146 1,351 الخليل 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202والجنس، في الضفة الغربية حسب فئات العمر  *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths* in the West Bank by  

Age Groups and Sex, 2010-2012 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

2131    2131 
Total 2,892 3,361 6,253            المجموع 

0-4 245 289 534  2-6 

5-9 35 51 86 6-3 

10-14 19 33 52 02-06 

15-19 26 62 88 06-03 

20-24 34 48 82 02-06 

25-29 26 54 80 06-03 

30-34 31 52 83 92-96 

35-39 37 70 107 96-93 

40-44 42 85 127 62-66 

45-49 74 127 201 66-63 

50-54 129 183 312 62-66 

55-59 112 235 347 66-63 

60-64 183 246 429 42-46 

65-69 271 292 563 46-43 

70-74 379 389 768 02-06 

75-79 405 393 798 06-03 

80+ 844 752 1,596  62+ 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس،  *المسجلةعدد الوفيات (: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Age Groups  

and Sex, 2010- 2012 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين 

Both Sexes  إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

2133    2133 
Total        3,081         3,481                 6,562  المجموع 

0-4               250                257                            507  2-6 

5-9                  32                   42                              74  6-3 

10-14                  23                   30                              53  02-06 

15-19                  19                   50                              69  06-03 

20-24                  33                   65                              98  02-06 

25-29                  23                   51                              74  06-03 

30-34                  30                   59                              89  92-96 

35-39                  41                   61                            102  96-93 

40-44                  54                   85                            139  62-66 

45-49                  80                152                            232  66-63 

50-54                  92                180                            272  62-66 

55-59               129                212                            341  66-63 

60-64               208                308                            516  42-46 

65-69               330                343                            673  46-43 

70-74               412                337                            749  02-06 

75-79               466                395                            861  06-03 

80+               859                854                        1,713  62+ 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب فئات العمر والجنس،  *عدد الوفيات المسجلة(: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Age Groups and  

Sex, 2010-2012 
 

Year and Age Groups 

Sex الجنس 
 كال الجنسين 

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

2132    2132 
Total        2,938         3,413  6,351 المجموع 

0-4               259                254  513 2-6 

5-9                  30                   37  67 6-3 

10-14                  23                   26  49 02-06 

15-19                  22                   56  78 06-03 

20-24                  26                   51  77 02-06 

25-29                  17                   49  66 06-03 

30-34                  23                   58  81 92-96 

35-39                  43                   62  105 96-93 

40-44                  48                   81  129 62-66 

45-49                  89                145  234 66-63 

50-54                  97                205  302 62-66 

55-59               145                254  399 66-63 

60-64               164                250  414 42-46 

65-69               274                300  574 46-43 

70-74               317                323  640 02-06 

75-79               387                413  800 06-03 

80+           974            849  1,823 62+ 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة،  *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2131-2012 

 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2010              2010 

West Bank  614 461 540 513 583 455 467 454 464 520 544 638 6,253 الضفة الغربية 
Jenin 88 66 62 73 92 54 70 59 64 83 77 85 873 جنين 
Tubas 9 8 7 8 6 7 14 13 16 16 18 20 142 طوباس 
Tulkarm 50 46 49 49 47 44 48 57 49 39 57 53 588 طولكرم 
Nablus 114 82 89 80 91 80 96 66 72 103 90 110 1,073 نابلس 
Qalqiliya 31 18 24 25 25 16 19 24 22 27 22 25 278 قلقيلية 
Salfit 19 16 19 20 18 19 9 6 9 17 21 19 192 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 73 48 71 63 101 62 51 62 59 62 51 84 787  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 15 11 11 18 20 15 11 6 14 10 3 17 151 أريحا واألغوار 
Jerusalem 31 24 29 25 23 22 15 22 18 26 18 29 282 القدس 
Bethlehem 50 31 58 41 54 31 42 37 32 44 49 41 510 بيت لحم 
Hebron 134 111 121 111 106 105 92 102 109 93 138 155 1,377 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ل حملة هوية القدسمالبيانات ال تش* 
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 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة،  *عدد الوفيات المسجلة(: تابع)
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2131-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2011              2011 

West Bank  686 589 461 466 477 518 455 504 509 577 608 712 6,562 الضفة الغربية 
Jenin 107 88 67 56 63 74 73 68 73 72 98 104 943 جنين 
Tubas 18 11 12 14 11 18 16 13 8 17 10 18 166 طوباس 
Tulkarm 64 64 46 54 45 38 47 41 42 51 61 67 620 طولكرم 
Nablus 117 97 85 82 84 97 79 95 93 109 110 125 1,173 نابلس 
Qalqiliya 38 24 21 13 25 18 21 25 22 29 28 33 297 قلقيلية 
Salfit 20 22 12 11 18 17 10 16 21 17 26 19 209 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 76 69 58 55 54 67 58 69 77 80 70 95 828  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 19 14 11 6 7 21 12 11 10 12 19 18 160 أريحا واألغوار 
Jerusalem 26 27 14 22 19 24 22 26 14 39 22 22 277 القدس 
Bethlehem 63 44 40 44 46 43 32 35 43 46 55 54 545 بيت لحم 
Hebron 138 129 95 109 105 101 85 105 106 105 109 157 1,344 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ل حملة هوية القدسمالبيانات ال تش* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                 4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 اإلحصاءات الحيوية                                                                                      32

 0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة وشهر الوفاة،  *عدد الوفيات المسجلة(: تابع) 
(Cont.): Number of Registered Deaths* in the West Bank by Governorate and Month of Death, 2131-2012 

Year and 
Governorate  

Month of Death شهر الوفاة 

 كانون أول السنة والمحافظة 
December 

 تشرين ثاني

November 

 تشرين أول

October 

 أيلول

September 

 آب

August 

 تموز

July 

 حزيران

June 

 أيار

May 

 نيسان

April 

 آذار

March 

 شباط

February 

  كانون ثاني

January 

 المجموع

Total 

2012              2012 

West Bank  557 508 462 491 533 512 481 459 501 565 640 642 6,351 الضفة الغربية 
Jenin 72 72 74 77 88 63 56 59 57 69 92 103 882 جنين 
Tubas 13 10 7 6 13 14 11 11 12 6 18 16 137 طوباس 
Tulkarm 53 43 52 46 56 50 47 38 51 61 69 51 617 طولكرم 
Nablus 97 78 85 69 96 81 74 90 91 99 115 123 1,098 نابلس 
Qalqiliya 25 23 14 27 22 34 22 21 20 36 34 21 299 قلقيلية 
Salfit 23 16 14 13 19 21 13 16 31 17 22 24 229 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 55 67 51 48 59 69 64 56 69 70 88 71 767  رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 16 12 6 16 12 17 16 12 12 12 12 13 156 أريحا واألغوار 
Jerusalem 18 17 20 19 24 20 26 19 28 15 21 24 251 القدس 
Bethlehem 49 40 42 48 45 44 47 43 39 58 43 66 564 بيت لحم 
Hebron 136 130 97 122 99 99 105 94 91 122 126 130 1,351 الخليل 
*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ل حملة هوية القدسمالبيانات ال تش* 
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  0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس،  *عدد وفيات الرضع المسجلة
Number of Registered Infant Deaths* in the West Bank by Governorate and                            

Sex, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 

 ذكور

Males 

2010    2010 

West Bank 172 199 371 الضفة الغربية 

Jenin 30 43 73 جنين 

Tubas 7 7 14 طوباس 

Tulkarm 11 11 22 طولكرم 

Nablus 24 22 46 نابلس 

Qalqiliya 17 9 26 قلقيلية 

Salfit 2 4 6 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 17 20 37 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 6 7 13 أريحا واألغوار 

Jerusalem 5 10 15 القدس 

Bethlehem 16 10 26 بيت لحم 

Hebron 37 56 93 الخليل 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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  0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس،  *عدد وفيات الرضع المسجلة(: تابع)
(Cont.): Number of Registered Infant Deaths* in the West Bank by Governorate and 

Sex, 2010-2012 
 

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 اناث السنة والمحافظة

Females 
 
 
 
 

 ذكور
Males 

 
 
 

 
 
 

2011    2011 
West Bank 199 188 387 الضفة الغربية 

Jenin 27 32 59 جنين 

Tubas 5 5 10 طوباس 

Tulkarm 20 14 34 طولكرم 

Nablus 24 28 52 نابلس 

Qalqiliya 18 14 32 قلقيلية 

Salfit 6 11 17 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 13 16 29 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 7 6 13 أريحا واألغوار 

Jerusalem 10 8 18 القدس 

Bethlehem 16 19 35 بيت لحم 

Hebron 53 35 88 الخليل 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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  0200-0202في الضفة الغربية حسب المحافظة والجنس،  *عدد وفيات الرضع المسجلة(: تابع) 
 (Cont.): Number of Registered Infant Deaths* in the West Bank by Governorate and 

Sex, 2010-2012  
 

Year and Governorate 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث السنة والمحافظة

Females 
 ذكور

Males 

2012    2012 
West Bank 188 179 367 الضفة الغربية 

Jenin 33 28 61 جنين 

Tubas 3 4 7 طوباس 

Tulkarm 17 18 35 طولكرم 

Nablus 26 28 54 نابلس 

Qalqiliya 13 7 20 قلقيلية 

Salfit 9 5 14 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 12 9 21 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 11 10 21 أريحا واألغوار 

Jerusalem 7 9 16 القدس 
Bethlehem 9 20 29 بيت لحم 

Hebron 48 41 89 الخليل 

*Data does not include Jerusalem ID holders. 

 
 .ملة هوية القدسل حمالبيانات ال تش* 
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 :عقود الزواج
  25,388عقدا، منها  42,698في المحاكم الشرعية والكنسية في فلسطين   0203بلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 

وقد سجلت محافظة الخليل أعلى عدد من عقود الزواج في  عقدا في قطاع غزة، 17,310و عقد في الضفة الغربية
 .عقد 300عقد بالمقابل سجلت محافظة اريحا واالغوار أدنى عدد من عقود الزواج بواقع  6,876فلسطين بواقع 

 
 .سنة 02.0سنة ولإلناث  03.3في فلسطين  0203بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام 

 
 2013-2011عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 

Number of Registered Marriages in Palestine by Region and                 
Governorate, 2011- 2013 

 

Region and Governorate 
Year  المنطقة والمحافظة  السنة 

0209 0200 0200 

Palestine 42,698 40,292 36,284 فلسطين 
West Bank 25,388 23,764 20,165 الضفة الغربية 
Jenin 3,180 2,997 2,792 جنين 
Tubas 604 578 517 طوباس 
Tulkarm 1,888 1,750 1,585 طولكرم 
Nablus 3,558 3,414 2,803 نابلس 
Qalqiliya 1,018 982 909 قلقيلية 
Salfit 807 866 770 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 2,836 2,832 1,957 رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 300 334 316 أريحا واألغوار 
Jerusalem 2,896 2,191 1,397 القدس 
Bethlehem 1,425 1,529 1,097 بيت لحم 
Hebron 6,876 6,291 6,022 الخليل 
Gaza Strip 17,310 16,528 16,119 قطاع غزة 
North Gaza 3,405 3,071 2,982 شمال غزة 
Gaza 6,276 5,980 6,115 غزة 
Dier al Balah 2,394 2,190 2,149 دير البلح 
Khan Yunis 3,182 3,258 3,077 خانيونس 
Rafah 2,053 2,029 1,796 رفح 
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 2013السابقة لكل من الزوج والزوجة،  حسب الحالة الزواجية فلسطينعدد عقود الزواج المسجلة في 
Number of Registered Marriages in Palestine by Previous Marital Status of Groom 

and Bride, 2013 
 

Previous Marital 
Status of Groom  

      Previous Marital Status of Brideالحالة الزواجية السابقة للزوجة
السابقة  الحالة الزواجية
 أرملة  للزوج

Widowed 

 مطلقة
Divorced 

 لم تتزوج أبدا 

Never Married 
 المجموع
Total 

Total 324 3,676 38,698 42,698 المجموع 
Never Married 97 1,533 34,720 36,350 لم يتزوج أبدا 
Married 120 1,030 1,272 2,422 متزوج 
Divorced 70 942 2,328 3,340 مطلق 
Widowed 37 169 372 578 أرمل 
Separated 0 2 6 8 منفصل 

 

 
 

  0202حسب عمر الزوج والزوجة،  فلسطينالمسجلة في  عدد عقود الزواج
Number of Marriages Registered in Palestine by Age of Groom and Bride, 2013 

 

 االزواج فئات العمر
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups 

 Total 42,698 42,698 المجموع

 Less than 14 634 0  06اقل من 

06-03 2,912 18,425 15-19 

02-06 17,337 16,951 20-24 

06-03 14,342 4,001 25-29 

92-96 4,271 1,437 30-34 

96-93 1,396 684 35-39 

62-66 748 342 40-44 

66-63 541 148 45-49 

62+ 1,151 76 50+ 
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 2013في فلسطين حسب فئات العمر والحالة الزواجية والجنس، ( سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) in Palestine by Age Groups, Marital Status and Sex, 2013 

 

Age Groups 

 المجموع
Total 

Marital Status and Sex الحالة الزواجية والجنس 

 العمر فئات
 أرمل

Widowed 

 منفصل/مطلق
Separated/ 
Divorced 

 متزوج
Married 

 لم يتزوج أبداً 
Never Married 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 ذكور
Males 

Total 100 100 5.2 0.5 1.6 0.2 50.9 48.8 42.3 50.5 المجموع 
15-19 100 100 0.0  0.0 0.2 0.0 5.4 0.4 94.4 99.6 19-15 

20-24 100 100 0.1  0.0 1.1 0.0 41.0 8.2 57.8 92.0 02-06 

25-29 100 100 0.4 0.0 1.8 0.4 77.0 48.0 20.8 51.6 06-03 

30-34 100 100 0.6 0.0 2.9 0.5 83.5 86.7 13.0 12.8 92-96 

35-39 100 100 1.7 0.0 2.7 0.7 85.4 95.4 10.2 3.9 96-93 

40-44 100 100 3.0 0.1 2.0 0.4 86.5 97.0 8.5 2.5 62-66 

45-49 100 100 5.0 0.2 2.7 0.5 83.5 97.7 8.8 1.6 66-63 

50-54 100 100 10.1 0.2 3.0 0.2 77.9 98.5 9.0 1.1 62-66 

55-59 100 100 15.0 0.5 4.0 0.5 73.5 98.4 7.5 0.6 66-63 

60-64 100 100 26.3 1.4 2.9 0.1 63.8 97.9 7.0 0.6 42-46 

65-69 100 100 41.2 5.4 2.2 0.3 50.6 94.0 6.0 0.3 46-43 

70-74 100 100 58.9 8.3 2.1 0.2 34.8 91.4 4.2 0.1 02-06 

75-79 100 100 65.2 15.9 2.6 0.5 28.1 83.6 4.1 0.0 06-03 

80+ 100 100 83.0 21.9 2.4 0.7 10.2 77.0 4.4 0.4 62+ 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                               4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 اإلحصاءات الحيوية                                                   33

 2013-2011العمر الوسيط عند الزواج األول في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة والجنس، 
Median Age at First Marriage in Palestine by Region ,Governorate and                        

Sex, 2011-2013 
 

Region and 
Governorate  

Year and sex  السنة والجنس 

 0200 0200 0209 المنطقة والمحافظة

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

Palestine 20.2 24.7 20.1 24.6 20.0 24.6 فلسطين 
West Bank 20.2 25.2 20.2 25.2 20.2 25.3 الضفة الغربية 
Jenin 20.2 25.6 20.1 25.6 20.3 25.9 جنين 
Tubas 20.5 25.6 20.7 26.0 21.0 26.3 طوباس 
Tulkarm 21.1 26.7 20.9 26.1 20.9 26.5 طولكرم 
Nablus 20.8 25.7 20.7 26.0 20.5 26.0 نابلس 
Qalqiliya 20.2 25.6 20.5 25.8 20.3 26.0 قلقيلية 
Salfit 20.2 25.1 20.2 25.0 20.2 25.0 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 20.7 25.6 20.6 25.3 20.4 25.3 رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 20.4 25.5 20.4 24.8 20.5 24.9 أريحا واألغوار 
Jerusalem 19.9 24.9 19.7 24.7 19.8 25.0 القدس 
Bethlehem 20.8 25.9 20.6 25.9 20.8 26.2 بيت لحم 
Hebron 19.7 24.3 19.7 24.3 19.6 24.3 الخليل 
Gaza Strip 20.1 24.0 19.8 23.8 19.8 23.8 قطاع غزة 
North Gaza 19.4 23.0 19.2 22.8 19.1 22.9 شمال غزة 
Gaza 19.7 24.0 19.4 23.8 19.2 23.6 غزة 
Dier al Balah 21.2 24.3 20.9 24.4 20.9 24.3 دير البلح 
Khan Yunis 20.6 24.8 20.2 24.5 20.3 24.6 خانيونس 
Rafah 20.2 24.3 20.1 23.8 20.2 24.1 رفح 
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 :وقوعات الطالق
 4,095منهــا  واقعــة، 7,114فــي فلســطين   2013الطــ ق المســجلة فــي المحــاكم الشــرعية فــي العــام  وقوعــاتبلــغ عــدد 

واقعـة فـي قطـاع غـزة، مـن جانـب آخـر سـجلت محافظـة غـزة أعلـى عـدد مـن وقوعـات  3,019واقعة في الضـفة الغربيـة  و
 86واقعــة بالمقابــل ســجلت محافظــة طوبــاس أدنــى عــدد مــن وقوعــات الطــ ق بواقــع  1,066الطــ ق فــي فلســطين بواقــع 

 .واقعة
 2013-2011الطالق المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  عدد وقوعات

Number of Divorces Registered in Palestine by Region and Governorate, 2011-2013 
 

Region and Governorate 
Year  المنطقة والمحافظة  السنة 

0209 2012 2011 

Palestine 1,333  8,513          6,155  فلسطين 
West Bank 3,1,5 1,13, 3,392 الضفة الغربية 
Jenin 606 640 423 جنين 

Tubas 64 46 61 طوباس 

Tulkarm 966 906 283 طولكرم 

Nablus 406 632 558 نابلس 

Qalqiliya 023 030 141 قلقيلية 

Salfit 093 006 102 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 002 646 492 رام اهلل والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 022 66 89 أريحا واألغوار 

Jerusalem 600 630 445 القدس 

Bethlehem 063 060 140 بيت لحم 

Hebron 046 406 658 الخليل 

Gaza Strip 1,13, 2,625 2,763 قطاع غزة 
North Gaza 424 604 548 شمال غزة 
Gaza 0,244 0,200 983 غزة 
Dier al Balah 642 960 397 دير البلح 
Khan Yunis 663 603 506 خانيونس 
Rafah 996 904 329 رفح 
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 2013حسب مدة الحياة الزواجية، في فلسطين عدد وقوعات الطالق المسجلة 
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2013 

 

Duration of  Marriage 
 عدد وقوعات الطالق 

Number of Divorces 
 مدة الحياة الزواجية

Total 7,114 المجموع 
Less than One Year 3,191 أقل من سنة 
0 1,085 0 

2 528 0 

3 389 9 

4 243 6 

5 202 6 

6-7 066 4-0 

8-9 090 6-3 

10-14 933 02-06 

15-19 034 06-03 

20+ 940 02+ 

 
 

 2013الطالق المسجلة في فلسطين حسب مدة الحياة الزواجية،  عدد وقوعات
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2013 
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 الصحة
 :الخدمات الصحية

وبلغ ، سرير 5,926، بسعة فلسطينفي  1823مستشفى في العام  08بلغ عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية 
   في المستشفيات 1823معدل اشغال االسّرة في العام  وبلغ، يوم 1.5الحكومية معدل االقامة في المستشفيات 

 .84.5 الحكومية
 

 2013-1122في منتصف العام حسب المنطقة،  فلسطينفي اهم مؤشرات المستشفيات   
Main Indicators of Hospitals in Palestine in the Mid Year by Region, 2011- 2013 

 

 المؤشر
 Year  السنة

Indicator 
2011 2102 2102 

 Palestine    فلسطين

 Number of Hospitals 11 97 10 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 41607 5,487 41505 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.2 0.2 0.2 مواطن 20888لكل االسّرة 

 West Bank    الضفة الغربية

 Number of Hospitals 41 57 40 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 21262 3,143 21062 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 0.2 0.2 0.2 مواطن 20888لكل االسّرة 

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Number of Hospitals 21 21 21 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 21246 2,344 21240 االسّرةعدد 

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

 
 1122، عدد العاملين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنة

Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2013 
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  2011-2013،فلسطينالحكومية في  فعاليات المستشفيات الحكومية وغير
Governmental and Non-Governmental Hospitals Activities in  

Palestine, 2011-2013 
 

 المؤشر
 Year  السنة

Indicator 
2100 2102 2102 

 No. of Governmental Hospitals 25 25 22 حكوميةالمستشفيات عدد ال

 No. of Non-Governmental Hospitals 55 54 59 حكوميةالمستشفيات غير عدد ال

 2921441 325,753 307,292 *الكلية اإلخراجات 
 

Grand Total of Discharges* 

 *Grand Total of Beds Occupancy Rate 15.4 82.7 76.8 *ة الكليرّ األس إشغالمعدل 

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

 .Only Governmental Hospitals Data :* .الحكومية فقطتمثل بيانات المستشفيات : *

 
 
 

 1122، حسب المنطقة والمهنة فلسطينالمهن الطبية في  نقابات في المسجلين العاملينعدد 
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2013 

 

 المنطقة
 Profession المهنة

Region االطباء 
Doctors 

 الممرضات
Nurses 

 اطباء االسنان
Dentists 

 الصيادله
Pharmacists 

 Palestine ,,,5, ,1521 715,71 152,7 فلسطين

 West Bank 21012 21279 41972 21624 الضفة الغربية

 Gaza Strip 21592 727 91129 21606 قطاع غزة

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                               2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الصحة                                                                18

 :الصحة العامة
، هــي األســباب المتعلقــة بمــا قبــل الضــفة الغربيــةفــي  1823ســنوات فــي العــام ( 4-8)الســبب الرئيســي فــي وفيــات األطفــال 

امــا نســبة االعاقــة بــين االفــراد حســب نــوع االعاقــة %.  1110، يليهــا تشــوهات خلقيــة، %5210الــوالدة حيــغ بلغــت النســبة 
الصـعوبة  ن، فـي حـين  1822فـي العـام % 213طين حيـغ بلغـت فكانت الصعوبة في الحركة هي األكثر انتشـارا  فـي فلسـ

 . لكل منهما% 814في السمع وصعوبة الصحة النفسية كانت األقل انتشارا  في فلسطين حيغ بلغت 
 
 
 
 
 
 
 

 1122المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب سبب الوفاة والجنس، ( سنوات 4-1)التوزيع النسبي لوفيات األطفال 
Percentage Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in West Bank by 

Cause of Death and Sex, 2013 
 

 سبب الوفاة
 كال الجنسين

Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Cause of Death 

 0.2 0.1 7.7 سوء التغذية والغدد
Malnutrition & Metabolic 
Disorders 

 Infecious Diseases 1.2 0.9 7.7 االمراض المعدية

 Respiratory System Diseases 2.1 2.5 2.2  مراض الجهاز التنفسي

 44.2 57.2 7.5,  سباب متعلقة بما قبل الوالدة
Conditions in the Prenatal 
Period 

 Congenital Anomalies 22.9 22.7 22.5 تشوهات خلقية

 Sudden Death 2.5 4.1 4.4 الموت المفاجئ

 Transport Accident 2.1 2.9 2.1 حوادغ الطرق

 Other 02.2 04.1 71.1  خرى

 Total 711 711 711 المجموع
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 1122 ، والجنس حسب نوع اإلعاقة والمنطقةالمعاقين في فلسطين نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Type of Disability, Region                                

and Sex, 2011 
 

 نوع اإلعاقة

 Region المنطقة

Type of Disability 
 فلسطين

Palestine 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

 أنثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

  نثى

Female 

 المجموع

Total 

 ذكر

Male 

  نثى

Female 

 Vision 1.4 1.4 ,.1 0.5 0.7 0.6 ,.1 ,.1 ,.1 بصرية

 Hearing 1.2 1.2 1.1 0.5 0.4 0.5 1.4 1.4 1.4 سمعية 

 Communication 1.5 1.6 ,.1 0.5 0.7 0.6 ,.1 1.1 ,.1 تواصل

 Mobility 0.2 1.7 7.7 1.4 1.5 1.4 7.4 7.1 7.1 حركية

 1.6 1.6 ,.1 0.5 0.7 0.6 ,.1 ,.1 ,.1 التذكر والتركيز
Remembering and 
Concentration 

 Learning 1.6 1.9 ,.1 0.5 0.8 0.7 ,.1 1.5 1.1 بطء تعلم

 Mental health 1.2 1.4 1.4 0.3 0.5 0.4 1.1 ,.1 1.4 الصحة النفسية

 
 
 
 
 
 

 1122، الجنس والفئة العمريةحسب  فلسطينالمعاقين في نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2011 
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 :التأمين الصحي
، حيغ كانت نسبة االفراد المؤمنين صحيا في قطاع غزة 1822فلسطين مؤمنين صحيا  في العام من مجمل سكان % 0111

 (.على التوالي% 9311، %6919)،  على من الضفة الغربية

 
 1122، حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية فلسطينفي المؤمنين صحيًا  التوزيع النسبي لألفراد

Percentage Distribution of Health Insured Persons in Palestine by Type of Health 
Insurance and Selected Background Characteristics, 2177 

 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance الصحي التأميننوع 

Background 
Characteristics 
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 Region          المنطقة

 Palestine 17.8 0.2 5.1 0.5 0.2 26.5 1.4 10.4 37.9 فلسطين

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

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

 Type of Locality          نوع التجمع

 Urban 17.4 0.2 6.5 0.5 0.3 25.0 1.6 9.9 38.6 حضر

 Rural 28.3 0.2 0.5 0.3 0.3 9.3 1.6 5.8 53.7 ريف

 Camp 3.2 0.0 2.7 0.7 0.0 65.4 0.0 21.8 6.2 مخيم

 Sex          الجنس

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

 Females 16.9 0.2 5.0 0.5 0.2 26.9 1.4 10.5 38.4 إناغ

 Age Groups          العمرفئات 

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

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

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

21-27 37.0 10.0 1.9 25.7 0.3 0.6 6.1 0.2 18.2 30-39 

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

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

61+ 44.9 8.9 1.2 24.4 0.2 0.3 5.0 0.2 14.9 +61  
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 التعليم
  :المدارس

المدارس حسب المنطقة بواقع تتوزع و .  مدرسة 2,748 فلسطين في 3102/3102 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 

 . مدرسة في قطاع غزة 040ومدرسة في الضفة الغربية  2,048

 

 :الطلبةعدد 
 1,009,639، منهم وطالبة طالبا   1,151,702 فلسطينفي  3102/3102بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 

 .في المرحلة الثانوية 142,063و في المرحلة االساسية
 

 20.0 بلغ 2002/2008للعام الدراسي  فلسطينفي في المدارس االساسية التابعة للحكومة  الطلبة لكل شعبة عدد معدل
في . طالبا  لكل شعبة في المدارس الخاصة 22.8طالبا  في مدارس وكالة الغوث، و 20.4بينما بلغ ، طالبا  لكل شعبة

طالبا لكل شعبة وفي المدارس الخاصة  2064حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في المدارس الثانوية التابعة للحكومة 
 .طالبا لكل شعبة 0462

 
 :المدارسالمعلمون في 

معلما من الذكور 21,738 معلما ومعلمة، منهم  32,772 بلغ 3102/3102عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي 
 .معلما من اإلناث 32,145و
 

 0202/0202-0202/0200، والمرحلة في فلسطين حسب العام الدراسيالمدارس  عدد
Number of Schools in Palestine by Scholastic Year and Stage, 2010/2011-2013/2014 
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 0202/0202-0202/0200 ،والمرحلة والعام الدراسي المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                           

Stage, 2010/2011-2013/2014 
 

 المنطقة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Region and Scholastic 

Year مجموع 
Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine        فلسطين

0202/0200 .. 2,652 1,747 905 2010/2011 
0200/0200 .. 2,707 1,792 915 2011/2012 
0200/0202 02202 027,2 02800 120 0202/0200 
0202/0202 .. 02782 02820 120 0202/0202 

 West Bank        الضفة الغربية

2010/2011 782 1,975 1,215 760 2010/2011 
2011/2012 862 2,019 1,249 770 2011/2012 
2012/2013 569 022,1 172,5 ,80 2013/2012 
2013/2014 1709, 02212 17308 ,86 2014/2013 

 Gaza Strip        قطاع غزة

2010/2011 .. 677 532 145 2010/2011 
2011/2012 .. 688 543 145 2011/2012 
2012/2013 398 412 943 191 2013/2012 
2013/2014 .. 412 934 196 2014/2013 

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

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

 

 0202/0202 ،المشرفة والمرحلةالجهة و  المدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Supervising Authority and       

Stage, 0202/0202 
 

 رياض أطفال المنطقة والجهة المشرفة
Kindergartens 

 Stage المرحلة
Region and Supervising 

Authority مجموع 
Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

      

 Palestine     فلسطين

 Governmental 841 1,222 2,063 .. ةيحكوم

 UNRWA . 342 342 . الغوث وكالة

 Private 101 278 379 .. خاصة

       

 West Bank      الضفة الغربية

 Governmental 696 972 1,668 ,2 ةيحكوم

 UNRWA . 97 97 . الغوث وكالة

 Private 90 239 329 17030 خاصة

      

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Governmental 145 250 395 .. ةيحكوم

 UNRWA . 245 245 . الغوث وكالة

 Private 11 39 50 .. خاصة

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

ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها وزارة : مالحظة
 المعارف والبلدية االسرائيلية
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 0202/0202-0202/0200، والمرحلة والعام الدراسي األطفال حسب المنطقة ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 2010/2011-2013/2014 
 

 رياض أطفال المنطقة والعام الدراسي
Kindergartens 

 Stage Region and المرحلة
Scholastic 

Year 
 مجموع
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine     فلسطين

0202/0200 .. 020042110 1472222 0212410 2010/2011 
0200/0200 .. 1,129,538 980,213 149,325 2011/2012 
0200/0202 00022,7 020242721 1122022 024221, 0202/0200 
0202/0202 .. 020,02720 022212421 0202242 0202/0202 

 West Bank     الضفة الغربية

2010/2011 60,134 666,737 576,575 90,162 2010/2011 
2011/2012 63,007 668,754 580,703 88,051 2011/2012 
2012/2013 657988 4722070 986734, 867829 2013/2012 
2013/2014 ,37939 4772222 9537328 8376,6 2014/2013 

 Gaza Strip     قطاع غزة

2010/2011 .. 450,254 390,725 59,529 2010/2011 
2011/2012 .. 460,784 399,510 61,274 2011/2012 
2012/2013 417865 2422,47 403785, 9576,0 2013/2012 
2013/2014 .. 2722418 4167311 98738, 2014/2013 

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

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

 

                               والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة فلسطينفي  الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد
 0202/0202-0202/0200 والمرحلة

Number of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 
Authority, Scholastic Year and Stage, 2010/2011-2013/2014 

 

 

 الجهة المشرفة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Supervising Authority and 

Scholastic Year مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Governmental     ةيحكوم

2010/2011* 121 766,234 622,724 143,510 2010/2011* 

2011/2012* 124 761,691 619,189 142,502 2011/2012* 

2012/2013 122 762,499 622,787 139,712 2013/2012 

2013/2014* 636 7422001 6257038 1397181 *2014/2013 

 UNRWA      الغوث وكالة

2010/2011 . 261,520 261,520 . 2010/2011 

2011/2012 . 270,791 270,791 . 2011/2012 

2012/2013 . 273,616 273,616 . 2013/2012 

2013/2014 . 0802782 2827,84 . 2014/2013 

 Private      خاصة

2010/2011* 60,013 89,237 83,056 6,181 2010/2011* 

2011/2012* 62,883 97,056 90,233 6,823 2011/2012* 

2012/2013 1117339 100,624 93,841 6,783 2013/2012 

2013/2014* ,27855 0222411 5,781, 67882 *2014/2013 

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

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

Note: Does not include schools and kindergartens supervised by Israeli 
Municipality and culture committee. 
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 2013/0202،والمرحلةس والجنحسب المنطقة  فلسطينفي  األطفال ورياضلطلبة في المدارس ل نسبيالتوزيع ال
Percentage Distribution of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by 

Region, Sex and Stage, 2013/2014 
 

 المنطقة والجنس
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Sex مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine     فلسطين

 Both Sexes 100 100 100 .. كال الجنسين

 Males 44.3 50.4 49.7 .. رو ذك

 Females 55.7 49.6 50.3 .. إناث

 West Bank     الضفة الغربية

 Both Sexes 100 100 100 022 كال الجنسين

 Males 43.6 50.2 49.4 51.2 رو ذك

 Females 56.4 49.8 50.6 48.8 إناث

 Gaza Strip     قطاع غزة

 Both Sexes 100 100 100 .. كال الجنسين

 Males 45.4 50.6 50.0 .. رو ذك

 Females 54.6 49.4 50.0 .. إناث

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

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 
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 0202/0202-0202/0200، المشرفة والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة فلسطينفي  عدل عدد الطلبة لكل شعبةم
Pupils Per Class in Palestine by Stage, Scholastic Year and Supervising Authority, 

0202/2011-2013/2014 
. 

 المرحلة والعام

 الدراسي

 المعدل العام
Grand Average 

 Supervising Authority                  الجهة المشرفة
Stage and Scholastic 

Year حكومة 

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة

Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2010/2011* .. .. . .. 2010/2011* 

2011/2012* 22.2 20.7 . 22.2 2011/2012* 

2012/2013 02.8 20.3 . 23.8 2013/2012 

2013/2014* 00.2 20.9 . 22.0 *2014/2013 

 Basic     األساسية

2010/2011 31.2 30.8 36.0 23.7 2010/2011 

2011/2012 30.9 30.5 35.9 23.4 2011/2012 

2012/2013 22.1 30.2 36., 23.4 2013/2012 

2013/2014 22.8 30.1 36.9 23.4 2014/2013 

 Secondary     الثانوية

2010/2011 28.0 28.6 . 18.7 2010/2011 

2011/2012 27.6 28.3 . 18.2 2011/2012 

2012/2013 04.8 2,.9 . 1,.8 2013/2012 

2013/2014 04.0 26.8 . 18.3 2014/2013 

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

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

Note: Does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 0202/0202-0202/0200، المشرفة  والجهة والعام الدراسي حسب المنطقة فلسطينفي  معدل عدد الطلبة لكل معلم 
Pupils Per Teacher in Palestine by Region, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 2010/2011-2013/2014 
 

 المنطقة والعام

 الدراسي  

 رياض أطفال
Kindergartens 

 المعدل العام

Grand 
Average 

 حكومة

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة
Private 

Region and 
Scholastic 

 Year 

 Palestine      فلسطين

0202/0200 .. 02.2 02.2 01.2 04.7 0200/0202 

0200/0200 .. 21.6 20.8 27.3 16.5 2011/2012 

0200/0202 02.2 00.4 02.7 08.2 04.2 0202/0200 

0202/0202 .. 00.2 02.2 08.8 04., 0202/0202 

       

 West Bank      الضفة الغربية

2010/2011 24.0. 00.0 22., 26.8 16., 2011/2010 

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

2012/2013 23.4 01.1 20.1 29.0 16.9 2013/2012 

2013/2014 11.8 02.2 20.2 29.3 16.8 2014/2013 

       

 Gaza Strip      قطاع غزة

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

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

2012/2013 23.4 02.4 22.4 28.8 19.6 2013/2012 

2013/2014 .. 02.8 20.4 25., 19.3 2014/2013 

 
 
 
 

 0200/0200، والجنس حسب المنطقة فلسطينفي  الرسوب والتسربنسب 
Drop-Out and Repetition Rates in Palestin by Region, Scholastic Year                                 

and Sex, 2011/2012 
 

 المنطقة 

 Drop-Out Rates نسب التسرب Repetition Rates نسب الرسوب

Region   الجنسينكال 
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

  إناث

 Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

 إناث

 Females 

 Palestine 0.8 1.1 0.9 1.0 1.2 1.1 فلسطين

 West Bank 0.9 1.4 1.2 1.2 1.5 1.4 الضفة الغربية

 Gaza Strip 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 0.8 قطاع غزة

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

Note: Does not include schools and kindergartens supervised 
by Israeli Municipality and culture committee. 
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                            والعام الدراسي حسب الجهة المشرفة فلسطينفي  ن في المدارس ورياض األطفاليالمعلمعدد 
 0202/0202-0202/0200، والجنس

Number of Teachers in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 
Authority, Scholastic Year and Sex, 2010/2011-2013/2014 

 

 الجهة المشرفة والعام 
 الدراسي

 Schools  مدارس Kindergartens رياض أطفال
Supervising 

Authority and 
Scholastic Year  

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 Governmental       ةيحكوم

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

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

2012/2013 6 - 6 36,764 167331 20,433 2013/2012 

2013/2014 .. .. .. 37,735 16,628 21,107 2013/2014 

 UNRWA       الغوث وكالة

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

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

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

2013/2014 . . . 9,812 3,592 6,220 2013/2014 

 Private       خاصة

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

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

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

2013/2014 4,358 - 4,358 6,336 1,518 4,818 2013/2014 

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

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

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

 
العام الدراسي                                    حسب في فلسطين عدد الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية

 0200/0202، 0200/0200، الجنسو 
Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in Palestine                                 

by Scholastic Year and Sex, 0200/2012, 2012/2013 
 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث

 Females 

ر و ذك  

 Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 المؤسسة والعام الدراسي

Universities*    الجامعات*  

2012/2011  119,930 85,190 205,120 2011/2012 

2013/2012 120,256 817092 201,308 2012/2013 

Community Colleges    كليات المجتمع 

2012/2011  5,234 6,853 12,087 2011/2012 

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

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

ــــــة شــــــمل طلات تمعــــــالجابيانــــــات *  يوس ر و لوالبكــــــاط لمتوســــــلــــــدبلوم ااب
 .ةامعيلجت اياامعات والكلفي الجالعليا  تدراسالوا
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 0202-0200 الجنس والمنطقة،و  العمرفئات  حسب فلسطينفي  (سنة فأكثر 15)معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين معدالت 
Literacy Rates of Palestinian Population (1, Years and Above) in Palestine by Age Groups, Sex and Region, 2011-2013 

 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  والسنةالمنطقة 

Age Groups 
and Sex 

 فلسطين
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0200 0200 0202 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

 Both Sexes          كال الجنسين

  Total 96.8 96.4 95.5 96.0 95.6 95.1 14.2 1.,1 95.3 المجموع

19-15 99.4 11.2 11.2 99.6 11., 11., 99.1 11.0 11.0 15-19 

24-20 99.2 11.0 11.2 99.4 11.0 11.2 98.9 11.0 11.2 20-24 

34-25 99.0 11.0 11.0 99.2 11.2 11.2 98.6 18.1 18.1 25-34 

44-35 98.3 18.7 18.4 98.4 18.1 18.4 98.0 18., 18., 35-44 

+45 82.2 82.7 84.4 81.7 82.8 8,., 83.2 84.2 88.7 45+ 

 Males           ذكور

  Total 98.5 98.3 97.7 98.3 98.1 97.9 18.2 98.2 97.9 المجموع

19-15 99.3 11., 11.4 99.4 55., 55., 99.1 55.3 55.3 15-19 

24-20 99.2 11.0 11.0 99.4 55.1 55.2 99.0 55.1 55.3 20-24 

34-25 98.9 11.2 11.0 99.1 55.4 55.3 98.4 55.3 58.5 25-34 

44-35 98.9 11.2 11.0 99.0 55.0 55.3 98.7 58.8 55.1 35-44 

+45 93.5 12.2 1,.0 93.4 54.1 54.8 93.6 54.8 59.8 45+ 

 Females           إناث

  Total 0.,1 94.5 93.3 93.5 93.1 92.2 12.0 93.6 92.6 المجموع

19-15 99.5 11.2 11.0 99.7 55.4 55.3 99.1 55.1 58.5 15-19 

24-20 99.2 11.0 11.2 99.4 55.1 55.4 98.8 55.2 55.4 20-24 

34-25 99.1 11.0 11.0 99.2 55.4 55.2 98.8 58.6 58.8 25-34 

44-35 97.6 18., 17.1 97.7 58., 58.0 97.4 58.1 5,.8 35-44 

+45 71.4 7,.2 78.0 70.5 ,3.8 ,6.4 73.2 ,8.3 81., 45+ 
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 2013 الجنس،و  والمنطقة حسب الحالة التعليمية( سنة فاكثر 01)ن يلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Palestinian Population (1, Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2013 
 

الحالة 
 التعليمية

 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Educational 
Attainment 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

     Illiterate 4.8 1.9 2.0 6.9 ,.1 2.2 1., 0.4 2.7 أمي

 3.5 9.3 2.4 2., ,.9 4.2 4.2 ,., 7., ملم
Can Read 
and Write     

دائيابت  02.0 0,.7 00.4 0,.2 16.8 14.0 00.2 13.8 10.1 Elementary     

اديإعد  27.2 21.0 2,.7 28.4 41.2 39.8 2,.4 39., 39.3 Preparatory     

ويثان  00.1 02.4 02.0 02.2 15.6 20.8 02.7 22.3 2,.1 Secondary     

وم دبل
 متوسط

,.2 ,.2 ,.2 2., 4.3 4., ,.1 6.2 9., 
Associate 
Diploma     

س بكالوريو 
 فأعلى

00.0 00.2 00.7 02.8 10., 11.0 02.0 19.2 13.1 
Bachelor and 
Above    

جموعالم  022 022 022 022 022 022 022 022 022 Total 
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 0202في فلسطين حسب الحالة التعليمية والمحافظة،  (سنة فأكثر ,0) نالفلسطينييالتوزيع النسبي للسكان 
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Educational Attainment and               

Governorates, 2013   

 المحافظة/المنطقة
 Educational Attainment الحالة التعليمية

Region/ Governorate 
 المجموع بكالوريوس فأعلى  دبلوم متوسط  ثانوي إعدادي  ابتدائي ملم أمي

Illiterate     Can Read 
and Write 

Elementary Preparatory  Secondary     Associate 
Diploma     

Bachelor and 
Above  

Total 

 Palestine 022 00.0 2., 00.1 27.2 02.0 7., 2.7 فلسطين

 West Bank 022 02.8 ,.2 02.2 28.4 2.,0 4.2 2.2 الضفة الغربية

 Jenin 022 10.0 3.8 21.5 35.4 19.9 9.9 3.5 جنين

 Tubas 022 11.9 4.9 ,.21 39.6 14.5 6.2 9.6 طوباس

 Tulkarm 022 12.2 6.6 24.2 39.8 12.8 4.6 3.8 طولكرم

 Nablus 022 12.9 9.9 20.3 36.0 16.4 6.3 3.0 نابلس

 Qalqiliya 022 12.0 3.6 20.9 4.,3 1.,1 6.2 3.2 قلقيلية

 Salfit 022 13.1 4.5 29.2 39.0 12.0 9.0 4.8 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 022 14.3 4.0 22.2 0.,3 13.3 ,.9 3.9 رام اهلل والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 022 ,.9 2.9 14.8 41.4 21.6 5., 6.1 أريحا واألغوار

 Jerusalem 022 4., 2.6 19.4 42.5 15.0 9., 9.2 القدس

 Bethlehem 022 12.8 9.2 23.2 34.5 13.9 2., 3.2 بيت لحم

 Hebron 022 8.5 ,.4 18.4 41.0 19.3 2., 4.9 الخليل

 Gaza Strip 022 02.0 1., 02.7 2.,2 00.2 2.4 2.0 قطاع غزة

 North Gaza 022 13.9 9.0 ,.23 39.0 14.1 9.4 3.3 شمال غزة

 Gaza 022 13.4 9.5 24.0 39.6 13.1 9.6 2.4 غزة

 Dier al Balah 022 16.3 4., 1.,2 32.5 5.6 3.4 3.3 دير البلح

 Khan Yunis 022 13.8 6.0 29.0 1.,3 10.9 3.5 ,.3 خانيونس

 Rafah 022 19.4 6.0 24.6 36.3 10.6 3.1 4.0 رفح
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 الثقافة
 

 فيفي حين يوجد .  في قطاع غزة 62مركزًا في الضفة الغربية، و 572مركزًا ثقافيًا منها  856 يوجد في فلسطين 
متحفــــــــــا  01فلســــــــــطين 

 4101العام  في عامال
ــــــي  9منهــــــا  ــــــاح  ف مت

ـــــــــــة و  2الضـــــــــــفة الغربي
ــــــــاح  فــــــــي قطــــــــاع  مت

 .غزة
 

ـــــــــــــــــــــ  مســـــــــــــــــــــتو   وعل
المحافظـــة كانـــ  اكثــــر 
 المحافظـــا  مـــن حيـــ 
عـــــدد المراكـــــز الثقافيـــــة 
ــــــابل   هــــــي محافظــــــة ن

 015حيــ  بلــد عــددها 
ــــ   تليهــــا محافظــــة ال لي
والتي بلـد عـدد المراكـز 

 مركــز 64الثقافيــة فيهــا 
 .4101 ال  العام 

 
اما بالنسبة للمحافظـا  

مــــن حيــــ  عــــدد  االقــــ 
ــــالم ــــراكز الثقافــ ــــية فـــ قد ـــ
ة ـــــــحافظـــــــــــــــ  مـــــــــــانــــك

       فيهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــانيون  
       ز ثقافيــــــــــــــــــةمراكــــــــــــــــــ 9
فيهـــــا  محافظـــــة رفـــــ  و

مركــز وكلــل  ــال   00
 .4101العام 

 
 3102، المحافظة الثقافية العاملة في فلسطين حسب  المراكزعدد 

Number of Cultural Centers in Operation in Palestine by 
Governorates, 3102 
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 3102، والمحافظة عدد المؤسسات الثقافية العاملة في فلسطين حسب النوع والمنطقة
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region and Governorates, 3102 

 

 المحافظة/المنطقة
 Cultural Institutions  المؤسسات الثقافية

Region/ Governorate دار السينما المسارح المتاح  المراكز الثقافية المجموع 
Total Cultural Centers Museums Theaters cinema 

 Palestine 3 8 02 158 180 فلسطين

 West Bank 3 5 9 575 591 الضفة الغربية

 Jenin - 1 - 67 77 جنين

 Tubas - - - 11 05 طوبا 

 Tulkarm - - 1 84 59 طولكرم

 Nablus 1 - - 101 011 نابل 

 Qalqiliya - - - 92 39 قلقيلية

 Salfit - - - 14 08 سلفي 

 Ramallah & Al Bireh 1 9 3 18 11 رام اهلل والبيرة  

Jericho - - - 19 03 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem - 9 - 78 11 القد 

 Bethlehem - - 3 61 75 بي  لحم

 Hebron - - 9 49 85 ال لي 

 Gaza Strip - 2 5 85 90 قطاع غزة

 North Gaza - - 1 13 05 شما  غزة

 Gaza - 9 1 31 28 غزة

 Dier al Balah - - 9 17 08 دير البل 

 Khan Yunis - 1 - 2 01  انيون 

 Rafah - - - 11 00 رف 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                 4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الثقافة                                                                  77

 3102 ،حسب نوع المؤسسة والمنطقة والمتاحف والمسارح الثقافية للمراكزعدد الزوار 
Number of Visitors to Museums, Cultural Centers, and Theatres  

 by Region, 2013 
 

Cultural Institution 
Region المنطقة 

 قطاع غزة المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
 الضفة الغربية

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 109,219 322,361 513,382  الثقافيةالمراكز 
Museums 79,629 14,814 80,351  المتاح 

Theaters 81,666 73,170 015,927 المسارح 

 
 
 
 

 2013 ،حسب الشهر في فلسطينن للمسرحيات المعروضة يلمشاهدعدد ا
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2013 
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 3102، والمحافظة حسب المنطقة فلسطينعدد المساجد العاملة في 
Number of Mosques In Operation in Palestine by Region and Governorates, 2013 

 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المساجد العاملة

Region/ Governorate 
Number of Mosques In 

Operation 

 Palestine     3,805 فلسطين

 West Bank 1,954 الضفة الغربية

 Jenin 223 جنين

 Tubas 46 طوبا 

 Tulkarm 155 طولكرم

 Nablus 236 نابل 

 Qalqiliya 92 قلقيلية

 Salfit 67 سلفي 

 Ramallah & Al Bireh 210 رام اهلل والبيرة  

Jericho 49 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 104 القد 

 Bethlehem 160 بي  لحم

 Hebron 612 ال لي 

 Gaza Strip 861 قطاع غزة

 North Gaza 177 شما  غزة

 Gaza 222 غزة

 Dier al Balah 108 دير البل 

 Khan Yunis 216  انيون 

 Rafah 138 رف 
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 مجتمع المعلومات
 

 :توفر ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 في% .6..في الضفة الغربية، و% 66..بواقع )، %63.1لديها جهاز حاسوب في فلسطين  يتوفر نسبة األسر التي

في العام ( قطاع غزة
4012  6 

 
من األسر في % 2.64

 خدمةفلسطين لديها 
، في البيت اإلنترنت

في % 162.بواقع 
الضفة الغربية، 

في قطاع غزة % 2464و
 6 4012في العام 

 
من % .466أن  كما

األسر في فلسطين لديها 
، بواقع ثابت خط هاتف

في الضفة % 2460
% .446الغربية، مقابل 
في العام  في قطاع غزة

4012  6 
 

من األسر في % .6.6
فلسطين يتوفر لديها 

واحد على  هاتف نقال
  % 6.66ع ــواقــــــل، بـــــاألق

 40126في قطاع غزة في العام % .6.6في الضفة الغربية، مقابل 
 
 
   
 

  

1.8 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 تكنولوجيا المعلومات                                                   104 
 

 4102نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنزل، 
Percentage of Households in Palestine by Availability of (ICT) Tools at Home, 4102 

 

 

 
 

 4102نسبة األسر التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حسب المنطقة، 
Percentage of Households That Have ICT Tools at Home by Region, 2014 

 

أدوات تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت 

        Region                                            المنطقة                    

ICT Tools  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Desktop Computer 38.2 48.4 45.0 كمبيوتر مكتبي

 Laptop 28.0 35.8 33.2 البتوب

 Tablet 3.5 16.4 12.0 تابلت

 Smart Phone 34.7 59.4 51.0 هاتف ذكي

 Internet at Home 42.2 51.4 48.3 انترنت في البيت

 TV Set 94.7 98.3 97.1 جهاز تلفزيون

  Satellite Dish 99.9 99.8 99.8 القط فضائي 

 Telephone Line 33.5 43.0 39.8 خط هاتف ثابت

  Mobile Phone 97.6 97.9 97.8 هاتف نقال 
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 4102التوزيع النسبي لألسر حسب توفر جهاز حاسوب لديها والمحافظة ونوع التجمع، 
Percentage Distribution of Households by Availability of Computer, Governorate and 

Type of Locality, 2014 
 

 المحافظة ونوع التجمع/ المنطقة 

  توفر حاسوب
Availability of Computer  Region / Governorate 

and Type of Locality يتوفر 
Available 

 ال يتوفر

Not Available 

 المجموع
Total  

 Palestine  100 36.9 63.1 فلسطين

 West Bank  100 33.1 66.9 الضفة الغربية

 Jenin  100 39.8 60.2 جنين

  Tubas  100 39.8 60.2 طوباس

 Tulkarm  100 27.7 72.3 طولكرم

 Nablus  100 29.6 70.4 نابلس

 Qalqiliya  100 35.5 64.5 قلقيلية

  Salfit  100 33.1 66.9 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh  100 27.8 72.2 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar  100 51.8 48.2 أريحا واألغوار

 Jerusalem  100 30.5 69.5 القدس

 Bethlehem  100 30.4 69.6 بيت لحم

 Hebron  100 36.0 64.0 الخليل

 Gaza Strip  100 44.4 55.6 قطاع غزة

 North Gaza  100 54.9 45.1 شمال غزة

 Gaza  100 32.9 67.1 غزة

 Deir Al Balah  100 48.6 51.4 دير البلح

 Khan Yunis  100 47.1 52.9 خانيونس

 Rafah  100 50.5 49.5 رفح

   نوع التجمع
  

Type of Locality 

 Urban 100 36.3 63.7 حضر

 Rural 100 38.5 61.5 ريف

 Camp 100 39.0 61.0 مخيم
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 4100منطقة، لاهم مؤشرات االقتصاد االلكتروني حسب ا
Main Indicators for E-economics by Region, 2011 

 

 المؤشر

        Region                                     المنطقة

Indicator  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

نسبة المنشآت التي تستخدم الحاسوب من 
 اجمالي المنشآت

47.0 49.6 40.8 
 Percentage of Establishments Using 
Computer Out of Total 

نسبة المنشآت التي تستخدم اإلنترنت من 
 اجمالي المنشآت

39.2 41.3 34.0 
 Percentage of Establishments Using 
Internet Out of Total  

نسبة المنشآت التي قامت بمعامالت تجارية 
 إلكترونيا من اجمالي المنشآت

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

نسبة المنشآت التي لديها موقع إلكتروني من 
 اجمالي المنشآت 

4.8 5.2 3.7 
Percentage of Establishments having 
Website Out of Total   

بحث )نسبة المنشآت التي قامت بدراسات 
 في مجال التكنولوجيا ( وتطوير

2.5 1.5 5.0 

Percentage of Establishments 
Engaged in Research and 
Development Studies in (IT)    
   

 011عدد أجهزة الحاسوب في المنشآت لكل 
 عامل

22.3 21.5 25.0 
Number of Computers in 
Establishments Per 100 Employees  

 24.1 26.4 25.9 عامل 011عدد أجهزة الهاتف الثابت لكل 
Number of Telephones Per 100 
Employees  

عدد أجهزة الهواتف المحمولة في المنشآت 
 عامل 011لكل 

40.2 37.3 50.3 
Number of Mobile Phones Per 100 
Employees  

عدد العاملين الذين يستخدمون الحاسوب لكل 
 عامل 011

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

يستخدمون اإلنترنت لكل  عدد العاملين الذين
 عامل 011

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

عدد العاملين المختصين بتكنولوجيا 
 عامل 011المعلومات واالتصاالت لكل 

5.2 5.1 5.6 
Number of (IT) Specialist Per 100 
Employees  
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 :البحت والتطوير
عامل بمكافئ الوقت التام في العام  5,162عامال يشكلون  8,715بلغ عدد العاملين في البحث والتطوير في فلسطين 

باحثا وباحثة بمكافئ الوقت التام،  2,492باحثا وباحثة يشكلون  4,533، فيما بلغ عدد الباحثين في فلسطين 4014
باحثة، وقد بلغ عدد الباحثين بمكافئ الوقت  1,023اإلناث  الباحثاتباحثا، وعدد  3,510كما بلغ عدد الباحثين الذكور 

بلغ إجمالي اإلنفاق على مشاريع البحث والتطوير في فلسطين 6  باحثا وباحثة لكل مليون نسمة من السكان ...التام 
 6  دوالر أمريكي لكل باحث بمكافئ الوقت التام 24,641مليون دوالر أمريكي، بما يعادل  162.

 

 4102لخص ألهم المؤشرات في البحث والتطوير، م
Main Indicators For Research and Development (R&D), 2013 

 

 المؤشر
 القيمة 

Indicator 

Value 

 Number of R&D Personnel 8,715 عدد العاملين في البحث والتطوير

 5,162 عدد العاملين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت التام  
Number of R&D Personnel with Full – Time 
Equivalent (FTE) 

 Number of Researchers in R&D 4,533 عدد الباحثين في البحث والتطوير

  Number of Researchers (Males) in R&D 3,510 عدد الباحثين الذكور في البحث والتطوير 

  Number of Researchers (Females) in R&D 1,023 عدد الباحثين اإلناث في البحث والتطوير 

 Number of Researchers in R&D with FTE 2,492 عدد الباحثين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت التام  

عدد الباحثين في البحث والتطوير بمكافئ الوقت التام  لكل 
 566 مليون نسمة

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

 Total Expenditure on R&D (USD million ) 61.4 (بالمليون دوالر أمريكي)اإلنفاق على البحث والتطوير 

  Percentage of External Funds for R&D 26.9 نسبة التمويل المباشر من الخارج على البحث والتطوير

لكل باحث بمكافئ الدوام التام اإلنفاق على البحث والتطوير 
 24.6 (ألف دوالر امريكي)

Expenditure on R&D Per Researcher with FTE 
(USD Thousands ) 
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 701 المساكن وظروف السكن

 
 المساكن وظروف السكن        

 
 :كثافة السكن

غرفـة  حيـي يتـوهذ  ـ ا /فـرد 0.6حـوالي  3102فـي فلسـطين فـي ال ـا   (عـدد اففـراد فـي الةرفـة) بلغ متوسط كثافة السكن
 .غرفة في الضفة الةربية/فرد 0.5غرفة في قطاذ غهة  مقابل /فرد 0.8المتوسط بواقع 

 
 :نوع المسكن

تســـكن فـــي % .517ت ـــيي فــي مســـاكن علـــف  ـــكل دار  فــي حـــين  3102مــن ارســـر فـــي فلســطين فـــي ال ـــا    3.72%
 %. 176مساكن علف  كل  قة  ونسبة ارسر التي تسكن في فيال بلةت 

 
 :ملكية المسكن

 %..00و  ت ـيي فـي مسـاكن مسـت  رة% 872و   من ارسر في مساكن ت ود ملكيتها رحـد ففـراد ارسـرة% 8172ت يي 
 .بدون مقابل او مقابل ال مل في مساكن تسكن

 
 
 

 1023,1022التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كثافة السكن، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Housing Density, 2011 , 2013 

 

Housing Density 
Year السنة 

 كثافة السكن
3102 3100 

Housing Density   كثافة السكن 
Less Than 1 14.5 13.5  0أقل من 

1.00 - 1.99 46.9 48.6 0011 - 0011 

2.00 - 2.99 27.6 27.4 3011 - 3011 

3+ 11.0 10.5 2+ 

Total 100 011 المجموع 
Average Housing Density 1.6 1.6 متوسط كثافة السكن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9 
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 701 المساكن وظروف السكن

 1023المنطقة والمحافظة، و   حسب كثافة السكنفلسطين التوزيع النسبي لألسر في 
Percentage Distribution of Households in Palestine by  Housing Density, Region and 

Governorate, 2013 
 

 المحافظة/ المنطقة 
     Housing Density     كثافة السكن

 المجموع

Total 

 السكنمتوسط كثافة 

Average 
Housing 
Density 

Region / Governorate  0أقل من 
Less  
than 1 

1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 +3 

 Palestine 1.6 100 11.0 27.6 46.9 14.5 فلسطين

 West Bank 1.5 100 9.5 25.5 48.5 16.5 الضفة الغربية

 Jenin 1.6 100 8.3 26.0 51.6 14.1  نين

 Tubas 2.0 100 32.5 14.4 44.1 9.0 طوباس

 Tulkarm 1.4 100 3.8 17.7 61.5 17.0 طولكر 

 Nablus 1.7 100 14.7 31.3 43.0 11.0 نابلس

 Qalqiliya 1.9 100 24.0 28.6 33.9 13.5 قلقيلية

 Salfit 1.5 100 8.9 27.7 48.0 15.4 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1.3 100 4.0 20.0 50.7 25.3 را  اهلل والبيرة

Jericho 1.8 100 13.3 26.7 50.0 10.0 فريحا وارغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 1.4 100 7.5 16.7 51.9 23.9 القدس

 Bethlehem 1.5 100 4.6 25.4 52.1 17.9 بيت لح 

 Hebron 1.7 100 9.4 32.4 45.2 13.0 الخليل

 Gaza Strip 1.8 100 14.0 31.8 43.6 10.6 قطاع غزة

 North Gaza 1.6 100 9.3 27.7 51.8 11.2  مال غهة

 Gaza 1.9 100 19.3 32.5 37.8 10.4 غهة

 Dier al Balah 1.7 100 12.7 30.2 46.4 10.7 دير البلح

 Khan Yunis 1.8 100 11.6 38.0 41.0 9.4 خانيونس

 Rafah 1.7 100 11.7 29.1 48.4 10.8 رفح
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 701 المساكن وظروف السكن

 1023لألسر في فلسطين حسب المحافظة،  السكنمتوسط كثافة 
Average Housing Density  of Households in Palestine by 

Governorate, 2013 
 

 
 
 

1023-1022التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغرف في المسكن،   
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in Housing 

Unit, 2011-2013 
 

Number of Rooms in 
Housing Unit 

Year عدد الغرف في المسكن السنة 
3102 3103 3100 

0 3.5  1.8  2.3 0 

3 16.6  13.1  12.2 3 

2 34.6  32.5  31.1 2 

4 30.3  31.9  32.7 4 

+5 15.0  20.7  21.7 5+ 

Total 100 100 011 المجموع 

Average Number of Rooms 
in Hosing Unit 

 متوسط عدد الغرف في المسكن 6.3 6.3 3.4
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 770 المساكن وظروف السكن

1023، والمنطقة والمحافظة عدد الغرف في المسكن التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in Housing 

Unit ,Region and Governorate, 2013 
 

Region / 
Governorate 

متوسط عدد الغرف 
 في المسكن

Average 
Number of 
Rooms in 

Hosing Unit 

 المجموع

Total 

 عدد الغرف في المسكن

/ المنطقة 
 المحافظة

Number of Rooms in Housing Unit 

5+ 4 2 3 0 

Palestine 6.3 011 0..1 61.6 63.3 03.3 6.. فلسطين 
West Bank 6.3 011 06.3 61.3 63.6 03.. 6.3 الضفة الغربية 
Jenin 205 011 0504 3202 2202 0202 203 نين  
Tubas 301 011 0101 0100 2505 3101 0405 طوباس 
Tulkarm 203 011 3000 2303 2305 205 002  طولكر 
Nablus 203 011 0303 3502 2203 3200 502 نابلس 
Qalqiliya 303 011 301 0203 2305 2302 105 قلقيلية 
Salfit 204 011 0303 0103 4305 0200 305 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 202 011 3303 3102 2103 0301 002  والبيرةرا  اهلل 
Jericho   & Al Aghwar 204 011 0101 2202 2302 0303 303 فريحا وارغوار 
Jerusalem 205 011 0302 2203 2301 0203 204 القدس 
Bethlehem 205 011 0002 2302 2303 0200 000  بيت لح 
Hebron 203 011 304 2004 4002 0203 303 الخليل 
Gaza Strip 6.. 011 0..1 61.6 60.3 03.. 6.1 قطاع غزة 
North Gaza 205 011 0303 2304 3100 0403 203 مال غهة  
Gaza 204 011 0100 3403 2300 3103 401 غهة 
Dier al Balah 205 011 0100 3202 2002 0403 303 دير البلح 
Khan Younis 205 011 0303 2104 2202 0503 205 خانيونس 
Rafah 203 011 0300 2303 3205 0505 303 رفح 
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 1023، 1002التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households In Palestine  

by Type of Housing Unit and Region, 2007, 2013 
 

Type of Housing Units and 
Region 

Year السنة 
 والمنطقةنوع المسكن 

2013 2007 

Palestine   فلسطين 
Villa 0.6 1.6  فيال 
 House 47.3 40.9 دار 
Apartment 50.7 56.0  شقة 
Other* 1.4 0.7 اخرى* 
Not Stated - 1.0 غير مبين 
Total 011 100  المجموع 
West Bank   الضفة الغربية 
Villa 0.7 002  فيال 
 House 56.7 4203 دار 
Apartment 40.8 5203  قة  
Other* 1.8 0.7 اخرى* 
Not Stated - 000 غير مبين 
Total 011 100 المجموع 
Gaza Strip   قطاع غزة 
Villa 0.2 1.5  فيال 
 House 29.1 36.6 دار 
Apartment 69.9 60.9  قة  
Other* 102 0.6 اخرى* 
Not Stated - 104 غير مبين 
Total 011 100 المجموع 
*Other include (Independent Room, Tent, Marginal and other(.  * (.غرفة مستقلة  خيمة  براكية  اخرى)اخرى ت مل 

 
 

 1023التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن، 
Percentage Distribution of Households In Palestine by Type of Housing Unit, 2013 

 

 
*Other include (Independent Room, Tent, Marginal and other(.  * (.غرفة مستقلة  خيمة  براكية  اخرى)اخرى ت مل 
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 771 المساكن وظروف السكن

   2013، والمحافظة التوزيع النسبي لألسر حسب حيازة المسكن والمنطقة
Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit, Region and 

Governorate , 2013 
 

/ المنطقة 
 المحافظة

 Tenure of Housing Unit     حيازة المسكن

 Governorate/Region  المجموع *فخرى مست  ر  ملك 

Owned Rented  Other* Total 

 Palestine 100 11.4 8.3 80.3 فلسطين

 West Bank 100 10.8 8.4 80.8 الضفة الغربية

 Jenin 100 4.1 6.7 89.2  نين

 Tubas 100 10.9 4.6 84.5 طوباس

 Tulkarm 100 2.5 8.5 89.0 طولكر 

 Nablus 100 19.4 9.4 71.2 نابلس

 Qalqiliya 100 16.7 5.7 77.6 قلقيلية

 Salfit 100 8.2 2.5 89.3 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 4.8 16.9 78.3 را  اهلل والبيرة

Jericho 100 6.6 7.7 85.7 فريحا وارغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 3.7 16.2 80.1 القدس

 Bethlehem 100 7.0 5.4 87.6 بيت لح 

 Hebron 100 19.4 2.2 78.4 الخليل

 Gaza Strip 100 12.6 8.0 79.4 قطاع غزة

 North Gaza 100 14.2 6.9 78.9  مال غهة

 Gaza 100 12.0 10.1 77.9 غهة

 Dier al Balah 100 10.0 9.7 80.3 دير البلح

 Khan Younis 100 17.8 4.2 78.0 خانيونس

 Rafah 100 6.3 7.9 85.8 رفح

  . فخرى ت مل من ال مل ودون مقابل* 
* Other includes From Work and Without Payment.  
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 771 المساكن وظروف السكن

 
 1022,1023الخدمات،  التي يتوفر لها بعضفلسطين في  ألسرنسبة ا

Percentage of Households in Palestine Which Had Certain Facilities, 2011, 2013 
 

Facilities 
Year الخدمات السنة 

2013 2011 

Water Public Network 96.4 91.8 بكة مياه عامة  

Electricity Public Network 99.9 99.8 بكة كهرباء عامة  

Sewage Public Network 55.3 55.0 بكة صرف صحي عامة  

 
 

 1022,1023السلع المعمرة، بعض  لديهاالتي يتوفر فلسطين نسبة األسر في 
Percentage of Households in Palestine Which Had Certain Durable                          

Goods, 2011, 2013 
 

Durable Goods 
Year السنة 

 السلع المعمرة
2013 2011 

Private Car 20.5 20.5 سيارة خصوصية 

Refrigerator 96.9 96.2 ثال ة كهربائية 
Solar Boiler  54.1 70.2 سخان  مسي 

Cooking Stove 99.5 99.1 طباخ غاه 

Washing Machine  97.8 94.6 غسالة مالبس 

Video  15.4 21.7 فيديو 
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 .77 المساكن وظروف السكن
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 معايير المعيشة
 

 :الفقر
فـي الفـفة %  17.8بواقـ  )، %1152وفقـا ألنمـاط اتسـت لل الشـ ري  1111بلغت نسبة الفقر بين األفراد خـل  العـا  

مــن األفـــراد الفلســطينيين يعـــانون مــن الفقـــر الشـــديد % 12.9كمــا تبـــين ان حـــوالي (5   فـــي قطــا   ـــ  % 38.8الغربيــة و
كمـا ان  5(5 فـي قطـا   ـ  % 21.1فـي الفـفة الغربيـة و% 852بواق  )ألنماط اتست لل الش ري لألسر ، وفقا ( المدق )

، حيـــ  1111مقارنـــة مـــ  العـــا   1111فـــي العـــا  % 150نســـبة الفقـــر وفقـــا ألنمـــاط اتســـت لل الشـــ ري ارتفعـــت بنســـبة 
 5  1111عا  % 1152لتص  إلى  1111عا  % 1158ارتفعت من 

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

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

 
 

 (:باألسعار الجارية)متوسط إنفاق الفرد الشهري 
دينــاراأ اردنيــاأ فــي الفــفة  08850دينــاراأ اردنيــاأ   0.854 فلســطينبلــم متوســط إنفــاد الفــرد الشــ ري فـي  4100خـل  العــا   

دينــاراأ اردنيـــاأ   59..دينــاراأ اردنيــاأ فـــي قطــا   ــ  ، وبلــم متوســط اإلنفـــاد علــى م موعــات الطعــا   01958الغربيــة مقابــ  
 8.59 يــر الطعــا  دينــاراأ اردنيــاأ فــي قطــا   ــ  ، ومتوســط اإلنفــاد علــى  2258دينــاراأ اردنيــاأ فــي الفــفة الغربيــة، و 256.

وفيمــــا يخــــ  حصــــة 5  دينــــاراأ اردنيــــاأ فــــي قطــــا   ــــ   452.دينــــاراأ اردنيــــاأ فــــي الفــــفة الغربيــــة، و 01850دينــــاراأ اردنيــــاأ  
% 6.59الم موعات الرئيسية من اإلنفاد النقدي للفرد فقد بلغت نسبته على م موعات الطعا  من م مـو  اإلنفـاد الكلـي 

 5في قطا     % 2158لغربية، وفي الففة ا% 6254  فلسطينفي 
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 (:باألسعار الجارية) متوسط استهالك الفرد الشهري
بلم متوسط قيمة است لل الفرد الش ري من السل  والخدمات التي تستخد  أل راض المعيشة في  1111خل  العا  

وقد 5  ديناراأ اردنياأ في قطا      113.9ديناراأ اردنياأ في الففة الغربية مقاب   196.5ديناراأ اردنياأ    165.0فلسطين
ديناراأ  0151ديناراأ اردنياأ في الففة الغربية مقاب   1156ديناراأ اردنياأ   1252بلم متوسط است لل الفرد من الطعا  

نياأ في ديناراأ ارد 11651ديناراأ اردنياأ   3111.اردنيا في قطا     ، ومن  ير الطعا  فقد بلم متوسط است لل الفرد 
 5ديناراأ اردنياأ في قطا      1250الففة الغربية مقاب  

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

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

 السنة والمنطقة

 Poverty Rates نسب الفقر

Year and Region الفقر 

Poverty 

 فجوة الفقر

Poverty 
Gap 

 شدة الفقر

Poverty 
Severity 

 الفقر المدقع

Deep 
Poverty 

0909     2010 

 Palestine 14.1 2.4 6.4 25.7 فلسطين

 West Bank 8.8 1.4 4.1 18.3 الففة الغربية

 Gaza Strip 23.0 3.9 10.3 38.0 قطا     

0900     2011 

 Palestine 0050 2.1 6.0 0.52 فلسطين

 West Bank 71. 1.4 3.9 1.71 الففة الغربية

 Gaza Strip 2171 3.2 9.3 8171 قطا     

 
 

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

Palestine by Household Size, 2010, 2011 
 

Household 
Size 

2011 0909 

 اإلنفاد الش ري حجم األسرة
Monthly 

Expenditure 

 اإلست لل الش ري
Monthly 

Consumption 

 اإلنفاد الش ري
Monthly 

Expenditure 

 اإلست لل الش ري
Monthly 

Consumption 
1-3 80673 88172 285.7 308.9 1-8 

4-5 21173 22871 186.5 196.3 3-5 

6-7 15372 16076 150.3 156.8 6-. 

8-9 12071 12573 116.4 122.6 1-9 

10+ 987. 9976 93.5 97.9 10+ 

Average 158.2 165.0 147.3 155.2 متوسط 
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نفاق الفرد الشهري بالدينار األردني حسب المنطقة،  9022، 9020 متوسط إستهالك وا 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar by 

Region, 2010, 2011 
 

 مؤشرات

2010 2011 

Indicators 

 Region المنطقة Region المنطقة

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

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

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

اإلنفــــاد النقــــدي علــــى  يــــر 
 الطعا 

81.5 100.6 49.5 86.9 108.1 52.4 
Non-Food 
Cash 
Expenditure 

اإلســـت لل الكلـــي مـــن  يـــر 
 الطعا 

99.9 121.3 64.4 106.3 129.6 68.4 
Total Non-Food 
Consumption 

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

 Taxes 0.0 1.3 0.8 0.0 1.3 0.8 الفرائب

 9.7 7.2 8.2 6.9 6.5 6.6 نفقات  ير است لكية اخرى

Other than 
non- 
Consumption 
Expenditure 

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

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

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

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

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

 (5نفقات  ير است لكية+الفرائب+المدفوعة

** Total Cash Expenditure:( Total Consumption-own 
produced food in kind- own produced  non-food in 
kind+ Remittances in Cash+ Taxes+ Other than  
non Consumption Expenditure). 

قد يلحظ بعض اتختلفات الطفيفة لقي  نفس المتغير بين ال داو  المختلفة، او بين 
وقد ن   ذلل عن التقريب المصاحب لعمليات حساب  مفردات المتغير وم موعه،

 5النتائج

Differences in the results of certain indicators are due to 
approximation 
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نفاق   9022، 9020اإلستهالك، حسب مجموعات  فلسطينالشهري بالدينار األردني في  الفردمتوسط إستهالك وا 
Average Monthly Per Capita Consumption and Expenditure in Jordanian Dinar in 

Palestine by Consumption Groups, 2010,  0900  
 

 مجموعات السلع والخدمات
 Year السنة

Commodities And Services 
2010 2011 

 Food cash expenditure 56.9 53.6 االنفاق النقدي على مجموعات الطعام

 Bread and cerael 9.1 8.5 الخب  والحبوب

 Meat and poultry 14.3 13.7 اللحو  والدوا ن

 Fish and sea products 1.2 1.2 اتسمال ومنت ات البحر

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

 Oil and fat 2.3 2.3 ال يوت و الدهون

 Fruit and nuts 4.5 4.3 الفواكه والمكسرات

 Vegetables,legums and tubers 7.2 7.2 الخفراوات والبقوليات والدرنيات

 Sugar confectionary 3.1 2.9 السكر والمنت ات السكرية

 Non-alcohol beverage 2.7 2.5 المشروبات  ير الكحولية

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

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

 Own produced food in kind 1.9 1.7 مجموعات الطعام المنتجة ذاتيا

 Total food consumption 58.8 55.3 االستهالك الكلي من الطعام

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

 Clothing and footwear 10.4 9.3 الملبس واتحذية

 Housing 13.8 12.8 المسكن

 Furniture and utensils 6.7 5.9 اتثا  واتواني المن لية

 Household operations 2.3 2.3 لوا    واعما  من لية

 Medical care 5.8 5.8 الرعاية الطبية

 Transport and communications 23.3 22.4 وسائ  النق  واتتصاتت

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

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

 

 Year السنة مجموعات السلع والخدمات
Commodities And Services 

2010 2011 

 Recreation 2.3 2.2 النشاطات الترفي ية والثقافية

 Personal care 4.4 4.1 الشخصيةالعناية 

 Tobacco 7.2 6.4 التبم و الس اير

 Acohol beverage 0.0 0.0 المشروبات الكحولية

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

 Social protection 0.1 0.1 الحماية اإلجتماعية

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

 Other than food 0.3 0.2 اخرى من  ير الطعا 

 Imputed rent 19.1 18.2 اتي ار المقدر

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

 Total Consumption 165.0 155.0 االستهالك الكلي

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

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

 Remittances in cash+ 5.5 4.9 التحويلت النقدية المدفوعة+

 Taxes+ 0.8 0.8 الفرائب+ 

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

 Total Cash Expenditure= 158.2 147.3 االنفاق النقدي الكلي= 

قد يلحظ بعض اتختلفات الطفيفة لقي  نفس المتغير بين ال داو  المختلفة، او بين مفردات 
 5وقد ن   ذلل عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج المتغير وم موعه،

Differences in the results of certain indicators are due to 
approximation 
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 9022، 9020، والمنطقة الرئيسية حسب مجموعات اإلستهالكالكلي لألسرة  الشهري لتوزيع النسبي لإلستهالكا
Percentage Distribution of Household Monthly Consumption by Main Consumption 

Groups and Region, 2010, 2011 
 

 مجموعات السلع والخدمات

2010 2011 

Commodities 
And Services 

 Region المنطقة Region المنطقة

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 فلسطين
Palestine 

 الففة

 الغربية
West 
Bank 

 قطا     
Gaza 
Strip 

 Food 39.4 32.7 34.5 40.8 33.8 35.6 الطعا 

 6.6 6.2 353 6.6 5.7 6.0 واألحذية الملبس
Clothing & 
Shose 

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

 6.4 5.2 5.5 6.5 4.8 5.3 الت  ي ات المن لية

Furniture 
Utensils and 
Household 
Operations 

 Medical Care 3.2 3.7 3.5 2.9 4.0 3.8 الرعاية الطبية

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

 4.3 4.3 4.3 4.9 4.8 4.8 التعلي  والثقافة
Education/ 
Recreation 

 Others .17 1271 0050 7.6 11.2 10.1 سل  اخرى

 Total 099 099 099 099 099 099 المجموع
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 األمن والعدالة

 :األفعال اإلجرامية المبلغ عنها
 .  فعال إجراميا 18,330في الضفة الغربية  2012بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام 

 
واالحتيال %( 13.2)والسرقة %( 19.3)االيذاء واألخالقية %( 48.3)وقد تركزت هذه األفعال اإلجرامية في االعتداء 

، المخدرات والقتل ومحاولة ، وتتوزع باقي األفعال اإلجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، التهديد%(7.3)والتزوير 
، وهذه البيانات تمثل األفعال اإلجرامية التي تم التبليغ عنها في محافظات الضفة وغيرها من االفعال االجرامية القتل

 .  2012الغربية في العام 
 
 

 2102 ،حسب المحافظة *المبلغ عنها في الضفة الغربية اإلجرامية عدد األفعال
Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 2102 

 

 
*  *Data doesn’t include those that part of Jerusalem 

which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته * 
.1693اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام   

 
  

 :األحداث الجانحون
حدثًا  402بواقع   2012 حدثًا في عام  1,221 فلسطينبلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في 

األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في  تركزت.  حدثًا في قطاع غزة 819في الضفة الغربية و
 ،3، والقتل والشروع بالقتل 86وغير االخالقية  339، واالعتداء والمشاجرة 529السطو والسرقة : المؤسسات كالتالي
اإلخالل بالنظام فيما توزعت باقي األفعال االجرامية على قضايا االعتداء على أموال الغير و  ،73وقضايا المخدرات 
 .العام، وجرائم أخرى
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:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                    2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 122 االمن والعدالة

 2102 ،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, 2012 

 نوع الفعل اإلجرامي
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Type of Criminal 
 Offense 

 Murder\ Attempt 21   2   2   2   61   3   32   32   2   3   32 051   شروع  في قتل/ قتل

 Kidnapping \  Attempt 67   2   8   2   61   66   61   37   2   7   2 002   محاولة خطف/ خطف 

 Rape\  Attempt 33   67   8   7   32   3   1   61   8   2   66 001   محاولة إغتصاب/ إغتصاب 

 Assault 6,728   112   223   322   6,312   228   112   6,271   722   383   6,632 8,861   إعتداء

 Harming \ Immoral Offenses 321   331   72   678   371   222   237   732   371   336   282 3,540   أخالقيةغير / إيذاء 

 612   21   22   32   26   67   76   82   21   61   32 582   مخدرات
Using or Trading Narcotic 
Drugs 

 Theft 277   673   622   622   211   661   322   221   627   13   311 2,408   سرقة

 Forgery \ Fraud 633   22   63   68   88   12   38   627   27   31   82 610   تزوير/ إحتيال 

إعتداء على موظفي القطاع / تهديد 
 العام

  464 83   22   22   36   23   67   28   31   66   22   81 
Threats\Assualt Government 
Employees 

 2   3   1   1   2   1   1   3   1   1   3 04   بيع اغذية اوادوية فاسدة/ حيازة 
Possessing \ Trading with 
Expired Food or Medicine 

 Arson 33   3   2   2   68   6   7   36   7   2   7 14   حريق جنائي

إطالق / حيازة سالح بدون ترخيص
 نار

  006 2   2   1   71   2   2   2   2   1   2   66 
Unlawful Possession of 
Arms\Shooting 

 Suspected Crimes 72   2   36   22   17   62   1   631   37   32   37 424   جرائم مشتبه فيها

 Crimes Against Public Order 622   82   62   23   21   62   81   81   22   31   82 130   جرائم ضد النظام العام

 Other 2   6   1   1   2   1   8   2   7   1   1 21   أخرى

 Total 3,160   0,210   618   141   2,420   0,056   0,522   3,166   0,440   102   2,235 08,331 المجموع

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام *: 
1693. 

 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 127 االمن والعدالة

 2102، حسب بعض الخصائص ونوع الفعل اإلجرامي والمنطقة  األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في فلسطين
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions in Palestine by Some 

Background Characteristics, Type of Criminal Offense and Region, 2012 
 

بعض الخصائص ونوع الفعل 
 اإلجرامي

 فلسطين 
Palestine  

 Some Background قطاع غزة الضفة الغربية
Characteristics and Type 

of Criminal Offense West Bank Gaza Strip 

 Age    العمر

 Up to 12 years 22   2   44   سنة  12حتى 

 15 - 13   620   626   221  13 - 15 

 18 - 16   556   311   321  16 - 18 

 Level of Education    المستوى التعليمي

 Illiterate 2   7   00   امي

 Literate 322   21   281   ملم

 Elementary 383   682   466   ابتدائي

 Preparatory 322   618   420   اعدادي

 Secondary 36   62   34   ثانوي

 Type of Criminal Offense    نوع الفعل اإلجرامي

 Immoral Offenses 12   32   86   اخالقيةغير 

 3   6   3   قتل او شروع في قتل
Murder or Attempted 
Murder  

  Assualt and Quarrel 672   611   331   ومشاجرةاعتداء 

 Burglary and Theft 273   627   521   سطو وسرقة 

 Drugs 27   1   31   مخدرات 

  Destroying other Properties 1   2   3   إعتداء على أموال الغير 

 Against Public Orders 62   2   01   إخالل باالمن العام 

 Other 623   22   211   اخرى 

 Total 801   412   0,220   المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 121 االمن والعدالة

 :حوادث الطرق
حادثا تسببت بإصابات بينما  3,941، منها 2013حادثًا في عام  7,824بلغ عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية 

إصابة توزعت  7,753حادثا بأضرار مادية فقط، وبلغ عدد اإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق  3,883تسبب 
 .إصابة قاتلة 112إصابة خطيرة و 181إصابة متوسطة و 327إصابة بسيطة و 6,707: كاألتي

  

 2102حسب الشهر،  *عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية
Number of Road Traffic Accidents in West Bank* by Month, 2013 

 

 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته * 

 .1693اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  في عام 
*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its occupation 
of the West Bank in 1967. 
 

 2102حسب المحافظة ونوع االصابة  *المصابون في حوادث الطرق في الضفة الغربية
Casualties in Road Traffic Accidents in the West Bank* by Governorate and Type of 

Injury 2013   

 المحافظة
 المجموع اصابات قاتلة اصابات خطيرة اصابات متوسطة اصابات بسيطة

Governorate Slightly 
Injured 

Moderately 
Injured 

Seriously 
Injured 

Fatally 
Injured 

 Total  

  Jenin  0,112 38 32 72 872 جنين

  Tubas  013 6 2 62 621 طوباس

  Tulkarm  630 2 61 71 226 طولكرم

  Nablus  0,132 62 21 621 6,227 نابلس

  Qalqiliya  246 8 7 22 688 قلقيلية 

  Salfit  206 2 2 36 688 سلفيت

  Ramallah and Al-Bireh  0,035 67 62 73 6,122 رام اهلل والبيرة

 Jericho & Al-Aghwar 282 2 2 32 322 أريحا واألغوار

 *Jerusalem 311 2 7 22 313 *القدس

  Bethlehem  185 1 68 22 118 بيت لحم

  Hebron  0,244 27 12 637 6,111 الخليل 

 Total  1,153 042 084 121 6,111 المجموع 
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:PCBS   فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                    4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 121 االمن والعدالة

 2102عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية حسب المحافظة والشهر، 
Number of Road Traffic Accidents in West Bank by Governorate and Month, 2013 

 

 المحافظة
 كانون ثاني المجموع

Jan. 

 شباط

Feb. 

 آذار

Mar. 

 نيسان

April 

 ايار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

Aug. 

 أيلول

Sept. 

 تشرين أول

Oct. 

 تشرين ثاني

Nov. 

 كانون أول

Dec. 
Governorate 

Total 
 الضفة الغربية 

 

  West Bank 

 Jenin   21   21   72   12   81   81   12   12   11   22   21   26   133 جنين 

 Tubas   8   62   26   68   68   62   63   62   2   66   61   2   061 طوباس 

 Tulkarm   26   22   22   23   16   21   21   26   22   28   22   26   413 طولكرم 

 Nablus   621   662   628   621   311   616   628   626   623   632   81   88   0,658 نابلس 

 Qalqiliya   31   61   36   33   21   67   32   62   32   32   62   62   241 قلقيلية 

 Salfit   61   62   62   33   32   61   36   2   62   67   2   66   081 سلفيت 

 Ramallah & Al Bireh   626   636   622   628   673   622   623   671   628   611   638   626   0,188 رام اهلل والبيرة 

Jericho   62   33   37   32   32   62   38   32   36   32   62   62   265 أريحا واألغوار    & Al Aghwar 

 Jerusalem   62   67   27   31   31   33   38   38   32   62   38   62   286 *القدس 

 Bethlehem   77   28   77   26   81   21   27   22   82   78   72   12   126 بيت لحم 

 Hebron   83   611   21   82   612   663   82   83   616   82   81   86   0,188 الخليل 

 Total   602   564   111   611   835   133   615   643   658   638   524   525   1,824 المجموع 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته اسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية  *: 
 .1693في عام 

*:  Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967. 

 
 
 
 



:PCBS   4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي                                                                                                                                   
 فلسطينالفلســطينيون في 

 129 االمن والعدالة

 2102-2101حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  في فلسطين قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters in Palestine by Stage of Proceeding and Region, 2010-2012 

 

 المرحلة القانونية
 والمنطقة

 Year Stage of Proceeding   السنة
and Region 3161 3166 3163 

  Palestine    فلسطين
 Carried From Last Year 081,658   149,005 .. مدور

 Submitted 211,108   245,793 .. وارد

  Total 451,616   394,798 .. المجموع

 Decided 234,411   206,915 .. مفصول 

 Pending 225,011   187,883 .. معلق

 West Bank    الضفة الغربية

 Carried From Last Year 662,112   96,969 89,558 مدور

 Submitted 362,221   182,266 159,323 وارد

  Total 328,055   279,235 248,881 المجموع

 Decided 682,122   164,038 151,021 مفصول 

 Pending 622,261   115,197 97,860 معلق

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Carried From Last Year 11,122   52,036 .. مدور

 Submitted 12,273   63,527 .. وارد

  Total 030,520   115,563 .. المجموع

 Decided 22,811   42,877 .. مفصول 

 Pending 86,116   72,686 .. معلق

 

     



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 721 العمل واالجور

 العمل واألجور
 

 :المشاركة في القوى العاملة
 .لإلناث% 0.32للذكور و% 4.32، بواقع %6234في فلسطين  3102بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة للعام 

ــــ   ــــة فــــي  معــــ لوبل البطال
ــــــــــي % 3236فلســــــــــطين  ف
بواقـــــــــــــــــع  3102العــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكور % 3134 لل
  .لإلناث% 2.31و
 

الحالةةةةة العملمةةةةة ومكةةةةا  
 :العمل
مــــــــن العــــــــاملين % 2..2

فـــي فلســـطين مســـت  مون 
، 2172بــــفجر فــــي العــــام 

مـــــن العـــــاملين % 9..9و
في إسرائيل والمسـتوطنات 

 .مست  مون بفجر
 

 01-01 عمالة االطفال
 :سنة
مـــن ااطفـــال فـــي % 2.3

فلســــطين وــــاملون، بواقــــع 
% 0.3للــــــذكور و% 6.5

لإلنــــــــــاث  ــــــــــ ل العــــــــــام 
2172. 

 

 
  

1.21 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 .72 العمل واالجور

 سمات حسب الجنس وأهم فلسطم في  (سنة فأكثر 01)التوزمع النسبي لألفراد 
 2013-1100 ،العاملة القوى 

Percentage Distribution of Population )15 Years and Above( in Palestine by Sex and 
Labor Force Status, 2011- 2013 

 

 سمات القوى العاملة
 والجنس

السنة   Year Labor Force Status 

and Sex 2011 2012 2013 

 Both Sexes    كال الجنسم 

 In Labor Force 43.6 43.6 43.0 داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 56.4 56.4 57.0 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 70.5 70.1 71.4 عمالة تامة 

 Underemployment 6.1 6.9 7.7 عمالة محدودة

 Unemployment 23.4 23.0 20.9 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labor Force 69.3 69.1 68.7  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 30.7 30.9 31.3  ارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 72.5 71.6 72.0 ومالة تامة 

 Underemployment 6.9 7.9 8.8 ومالة مح و 

بطالة    19.2 20.5 20.6 Unemployment 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labor Force 17.3 17.4 16.6  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 82.7 82.6 83.4  ارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 62.2 64.3 68.6 ومالة تامة 

 Underemployment 2.8 2.8 3.0 ومالة مح و 

 Unemployment 35.0 32.9 28.4 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 729 العمل واالجور

 2013 والمنطقة، القوى العاملة حسب الجنس وأهم سمات فلسطم في  (سنة فأكثر 01)التوزمع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labor Force Status and Region, 2013 
. 

 القوى العاملةسمات 

 والجنس

 Region المنطقة

Labor Force Status 
and Sex  فلسطم 

Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسم 

 In Labor Force 41.2 45.0 43.6 داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 58.8 55.0 56.4 خارج القوى العاملة

 Total 100 011 100 المجموع

 Full Employment 61.0 75.5 70.5 عمالة تامة

 Underemployment 6.4 5.9 6.1 عمالة محدودة

 Unemployment 32.6 18.6 23.4 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 In Labor Force 65.8 71.3 69.3  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 34.2 28.7 30.7 القوى العاملة ارج 

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 64.9 76.5 72.5 ومالة تامة

 Underemployment 7.3 6.7 6.9 ومالة مح و ة

 Unemployment 27.8 16.8 20.6 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 In Labor Force 16.0 18.0 17.3 العاملة ا ل القوى 

 Outside Labor Force 84.0 82.0 82.7  ارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 44.3 71.2 62.2 ومالة تامة

 Underemployment 2.6 2.9 2.8 ومالة مح و ة

 Unemployment 53.1 25.9 35.0 بطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 
 
 

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 721 العمل واالجور

 2013 ،المحافظةالمنطقة و و  القوى العاملة أهم سمات حسب في فلسطم  (سنة فأكثر 01)التوزمع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Palestine by Labor 

Force Status, Region, and Governorate, 2013 
 

/ المنطقة 
 المحافظة

  Labor Force Status  سمات القوى العاملة 

 ا ل القوى 
 العاملة

 ارج القوى 
 العاملة

 المجموع بطالة ومالة مح و ة ومالة تامة المجموع
Region / 

Governorate 
In Labor 
Force 

Outside 
Labor 
Force 

Total 
Full 

Employment 
Underemploy 

ment 
Unemploy

ment Total 

 Palestine 011 4.36 630 5134 011 4636 6.36 فلسطم   

 West Bank 011 0.36 435 5434 011 4431 6431 الضفة الغربمة 

 Jenin 011 ..85 8.5 7..3 011 2.5. 4..2 جنين 

 Tubas 011 ...8 5.4 5..3 011 .... ...2 طوباس 

 Tulkarm 011 ...8 ..3 ...3 011 7.8. ...2 مطولكر  

 Nablus 011 ..82 3.. 3..3 011 8..2 .... نابلس 

 Qalqiliya 011 87.5 5.8 35.8 011 4... 5..2 يةقلقيل 

 Salfit 011 7..8 3.8 ..37 011 2.8. ...2 سلفيت 

 Ramallah & Al Bireh 011 7..8 8.4 ..54 011 4... 27.5 هلل والبيرةرام ا 

 Jericho  &Al Aghwar 011 ...8 ..7 58.2 011 2.3. 7..2 وااغوار أريحا 

 Jerusalem 011 ..83 4.7 8..5 011 .... ...7 الق س 

 Bethlehem 011 5..4 82.2 2.5. 011 8.7. 25.3 بيت لحم 

 Hebron 011 ..47 8.. ..38 011 ..7. 8..2 ال ليل 

 Gaza Strip 011 436. 636 6031 011 .4.3 6034 قطاع غزة 

 North Gaza 011 ..74 ... 4.8. 011 7... 3..7 غزةشمال  

 Gaza 011 ...4 3.7 7.4. 011 5... 4..2 غزة 

 Dier al Balah 011 ..78 ..2 2.8. 011 .... ...2 ح ير البل 
 

 Khan Younis 011 7..7 3.. ..3. 011 3.2. ..24  انيونس 

 Rafah 011 ..73 ... .... 011 4... 22.5 رفح 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2014كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 727 العمل واالجور

 2013العمر، وفئات  القوى العاملة حسب الجنس وأهم سمات فلسطم في  (سنة فأكثر 01) لتوزمع النسبي لألفرادا
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labor Force Status and Age Groups, 2013 
 

 سمات القوى العاملة
 والجنس

 المجموع
Total 

 Age Groups Labor Force Status لعمرفئات ا
and Sex 

24-15 4.-72 44-35 54-45 +55 

 Both Sexes       كال الجنسم 

 In Labor Force 22.2 52.8 59.0 59.8 29.3  43.6 داخل القوى العاملة

 Outside Labor Force 77.8 47.2 41.0 40.2 70.7  56.4 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع

 Full Employment 88.7 83.5 82.7 67.5 51.8  70.5 عمالة تامة

 Underemployment 1.9 4.4 5.2 7.3 7.2  6.1 عمالة محدودة

 Unemployment 9.4 12.1 12.1 25.2 41.0  23.4 بطالة 

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع

 Males       ذكور

 In Labor Force 39.3 83.6 92.8 89.2 49.0  69.3  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 60.7 16.4 7.2 10.8 51.0  30.7  ارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع

 Full Employment 86.7 81.5 82.1 73.4 55.3  72.5 ومالة تامة

 Underemployment 2.1 4.9 6.0 8.5 7.8  6.9 ومالة مح و ة

 Unemployment 11.2 13.6 11.9 18.1 36.9  20.6 بطالة 

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع

 Females       إناث

 In Labor Force 7.1 19.7 24.3 29.1 8.8  17.3  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 92.9 80.3 75.7 70.9 91.2  82.7  ارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع

 Full Employment 98.9 92.5 85.0 48.5 31.8  62.2 ومالة تامة

 Underemployment 0.6 2.2 1.9 3.5 3.5  2.8 ومالة مح و ة

 Unemployment 0.5 5.3 13.1 48.0 64.7  35.0 بطالة 

 Total 100 100 100 100 100  100 المجموع
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 2013العمر، وفئات القوى العاملة  في فلسطم  حسب أهم سمات (سنة فأكثر 01)نسبة االفراد 
Percentage of Population (15 Years and Above) in Palestine by Labor Force Status 

and Age Groups, 2013 
 

 
 

 
  والمنطقةحسب أهم سمات القوى العاملة  فلسطم في  (سنة فأكثر 01) لألفراد والعدد التوزمع النسبي

 2013، (حسب التعرمف الموسع للبطالة)
Percentage Distribution and the number of Population (15 Years and Above) in 

Palestine by Labor Force Status and Region (Relaxed Definition for            
Unemployment), 2013 

 

 سمات القوى العاملة
 

 Region المنطقة

Labor Force Status 
 فلسطم 

Palestine 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 نسبة 

Percent 
 عدد

Number 
 نسبة

Percent 
 و  

Number 
 نسبة

Percent 
 و  

Number 
 In Labor Force 415,500 43.2 796,300 47.2 1,211,800 45.7  ا ل القوى العاملة

 Outside Labor Force 546,900 56.8 890,800 52.8 1,437,700 54.3  ارج القوى العاملة

 Total 962,400 100 1,687,100 100 2,649,500 100 المجموع

 Employment 267,000 64.3 618,100 77.6 885,100 73.0 ومالة

 Unemployment 148,500 35.7 178,200 22.4 326,700 27.0 بطالة 

 Total 415,500 100 796,300 100 1,211,800 100 المجموع
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 2013العمل،  ومكا  حسب الحالة العملمة فلسطم التوزمع النسبي لألفراد العاملم  م  
Percentage Distribution of Employed Persons From Palestine by Employment Status, 

and Place of Work, 2013 
 

 الحالة العملمة

 Place of Work مكا  العمل

 المجموع
Total 

Employment Status الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

 إسرائيل
 والمستوطنات
Israel & 

Settlements 
 Employer 634 ..7 2.8 ..3 صاحب ومل
 Self Employed 0.30 ..8 83.2 ..48 يعمل لحسابه
 Wage Employee 6.34 ..2. 37.7 2... مست  م بفجر

 Unpaid Family Member 534 4.. 4.. 8..8 وضو أسرة ب ون اجر
 Total 011 011 011 011 المجموع

 

 
 

  2013-2011حسب مكا  العمل والجنس،  فلسطم التوزمع النسبي لألفراد العاملم  م  
Percentage  Distribution of Employed Persons From Palestine  by Place of Work and 

Sex, 2011-2013 
 

 والجنس مكا  العمل
 Year السنة

Place of Work and Sex 
4.88 4.84 4.87 

 Both Sexes    كال الجنسم 

 West Bank 58.6 60.4 6135 الضفة الغربمة

 Gaza Strip 30.2 29.9 4530 قطاع غزة

 Israel & Settlements 11.2 9.7 0131 إسرائمل والمستوطنات

 Total 100 100 011 المجموع

 Males    ذكور

 West Bank 55.3 57.2 3.7. الضفة الغربية

 Gaza Strip 31.4 31.3 5..7 قطاع غزة

 Israel & Settlements 13.3 11.5 ..88 إسرائيل والمستوطنات

 Total 100 100 011 المجموع

 Females    إناث

 West Bank 75.0 76.4 35.8 الضفة الغربية

 Gaza Strip 24.3 22.8 48.8 قطاع غزة

 Israel & Settlements 0.7 0.8 5.. إسرائيل والمستوطنات

 Total 100 100 011 المجموع
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 1102مكا  العمل، و والجنس  حسب النشاط االقتصادي فلسطم التوزمع النسبي لألفراد العاملم  م  
Percentage Distribution of Employed Persons from Palestine by Economic Activity, 

Sex and Place of Work, 2013 
 

 النشاط االقتصادي
 والجنس

 مكا  العمل

Place of Work 

 المجموع
Total 

Economic Activity 
and Sex 

الضفة 
 قطاع غزة الغربية

إسرائيل 
 والمستوطنات

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Israel & 
Settlements 

 Both Sexes     كال الجنسم 

الزراعة والصمد والحراجة وصمد 
 األسماك

0035 .36 530 0134 Agriculture, Hunting & Fishing 

التعدم  والمحاجر والصناعة 
 التحوملمة

043. 43. 0034 0434 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 0436 6130 531 0034 البناء والتشممد

 0536 .003 0534 4036 التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 636 636 .3. .43 النقل والتخزم  واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 435. 36. .403 36.. الخدمات والفروع األخرى

 Total 011 011 011 011 المجموع

 Males     ذكور

الزراوة والصي  والحراجة وصي  
 ااسماك

..2 ..5 5.5 .34 Agriculture, Hunting & Fishing 

 0436 88.2 ... 3..8 والمحاجر والصناوة التحويليةالتع ين 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 0.36 3... ..5 ..82 البناء والتشيي 

 4035 88.7 48.7 42.3 التجارة والمطاوم والفنا ق
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 534 ..2 2.. ..3 النقل والت زين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 135. 7.4 ..25 43.3 ال  مات والفروع اا رى

 Total 011 011 011 011 المجموع

 Females     إناث

الزراوة والصي  والحراجة وصي  
 ااسماك

48.7 8... 28.. 4135 Agriculture, Hunting & Fishing 

 535 48.3 8.4 ..84 والمحاجر والصناوة التحويليةالتع ين 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 134 ... 4.. 4.. البناء والتشيي 

 36. 5.. 3.. 7.. التجارة والمطاوم والفنا ق
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 .03 ... ..8 8.2 النقل والت زين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches .453 ...4 ..34 7... ال  مات والفروع اا رى

 Total 011 011 011 011 المجموع
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      حسب النشاط االقتصادي فلسطم األجر بالشمكل للمستخدمم  معلومي األجر في  تالعمل ومعدالوأمام  معدل ساعات
 2013والجنس، 

Average of Work Hours and Work Days, Average Wage in NIS for Employees in 
Palestine by Economic Activity and Sex, 2013 

 

 النشاط االقتصادي والجنس

معدل 
الساعات 
 األسبوعمة

معدل أمام 
العمل  
 الشهرمة

معدل األجرة 
 الموممة

األجر 
الوسمط 
 المومي

Economic Activity and Sex  

 Average  
Weekly 
Hours 

Average 
Monthly 

Days 

Average 
Daily  
Wage 

Median 
of Daily 
Wage 

 كال الجنسم 
    

Both Sexes 

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 62.0 18.9 35.8 والحراجة وصمد األسماك الزراعة والصمد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 70.0 81.2 22.4 45.8 التحوملمةوالصناعة  التعدم  والمحاجر

 Construction 120.0 139.1 18.0 40.2 البناء والتشممد

 Commerce, Hotels & Restaurants 57.7 72.9 24.3 48.7 والفنادق التجارة والمطاعم

 61.5 87.5 23.1 44.1 واالتصاالت النقل والتخزم 
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 88.5 96.0 23.9 38.8 األخرى الخدمات والفروع

 Total 80.0 97.2 22.3 41.6 المجموع

 ذكور
    

Males 

 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 62.0 18.8 35.8 والحراجة وصي  ااسماك الزراوة والصي 

 Mining, Quarrying & Manufacturing 70.0 84.5 22.4 46.1 والصناوة التحويلية التع ين والمحاجر

 Construction 120.0 139.2 18.0 40.2 البناء والتشيي 

 Commerce, Hotels & Restaurants 60.0 74.1 24.3 48.9 والفنا ق التجارة والمطاوم

 61.5 88.7 23.0 44.4 واالتصاالت النقل والت زين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 88.5 99.9 24.1 40.6 اا رى ال  مات والفروع

 Total 80.0 100.1 22.1 42.6 المجموع

 إناث
    

Females 

والحراجة وصي   الزراوة والصي 
 Agriculture, Hunting & Fishing 50.0 61.8 20.5 36.6 ااسماك

 Mining, Quarrying & Manufacturing 40.0 51.1 21.8 43.1 والصناوة التحويلية التع ين والمحاجر

 Construction - - - - البناء والتشيي 

 Commerce, Hotels & Restaurants 46.2 51.0 24.7 45.4 والفنا ق التجارة والمطاوم

 69.2 68.9 24.0 40.0 واالتصاالت النقل والت زين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 85.5 86.8 23.4 34.7 اا رى ال  مات والفروع

 Total 76.9 81.2 23.3 36.1 المجموع
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 1102 -1100 حسب مكا  العمل، فلسطم األجر بالشمكل للمستخدمم  معلومي األجر في  تالعمل ومعدالوأمام  معدل ساعات
Average of Work Hours and Work Days, Average Wage in NIS for Employees in 

Palestine by Place of Work, 4100- 410. 
 

 مكا  العمل
 Year السنة

Place of Work 
4.88 4.84 4.87 

 معدل ساعات العمل األسبوعمة
   

Average Weekly Work Hours 

 West Bank 27.2 27.7 27.8 الضفة الغربية 

 Gaza Strip 73.7 73.8 ..73 قطاع غزة

 Israel and Settlements 24.2 ...2 2..7 إسرائيل والمستوطنات

 Total 6036 6034 6034 المجموع

 Average Monthly Work Days    معدل أمام العمل الشهرمة

 West Bank 44.2 44.4 44.2 الضفة الغربية 

 Gaza Strip 47.3 ..47 47.2 قطاع غزة

 Israel and Settlements 5..8 ...4 ..48 إسرائيل والمستوطنات

 Total .443 .443 4436 المجموع

 Average Daily Wage    معدل األجرة الموممة

 West Bank ...5 53.8 ...5 الضفة الغربية 

 Gaza Strip 7.8. 2.7. ..8. قطاع غزة

 Israel and Settlements ...83 8.2.8 8.4.4 إسرائيل والمستوطنات

 Total 5534 5435 5035 المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسمط المومي

 West Bank ...3 ...3 ...3 الضفة الغربية 

 Gaza Strip .... .... .... قطاع غزة

 Israel and Settlements ....8 8.7.5 8.7.5 إسرائيل والمستوطنات

 Total 131. 5635 5635 المجموع
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 1102العمر،  وفئات والجنس حسب السبب فلسطم التوزمع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة في 
Percentage Distribution of Persons Outside Labor Force in Palestine by Reason, Sex 

and Age Groups, 410. 
 

 السبب والجنس
 المجموع Age Groups فئات العمر

 Reason and Sex 
8.-42 4.-72 7.-22 2.-.2 ..-.2 ..+ Total 

 Both Sexes        كال الجنسم 
 Old/ illness 12.5 69.0 38.9 17.7 6.7 5.6 1.6 المرض/ كبر الس 

  Housekeeping 49.5 29.7 58.9 79.4 89.3 81.8 22.1 أعمال المنزل
 Study 34.3 0.0 0.1 0.2 0.7 5.6 72.7 الدراسة
 Other 3.7 1.3 2.1 2.7 3.3 7.0 3.6 أخرى

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Males        ذكور

 Old/ illness 33.5 98.7 95.1 88.4 69.1 37.6 3.9 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 أومال المنزل

 Study 55.4 0.0 0.1 0.0 1.1 18.2 88.2 ال راسة
 Other 11.1 1.3 4.8 11.6 29.8 44.1 7.9 أ رى

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
 Females        إناث

 Old/ illness 4.5 50.1 9.7 2.2 0.5 0.5 0.2 المرض/ كبر السن
  Housekeeping 68.3 48.6 89.4 96.8 98.1 94.8 35.0 أومال المنزل

 Study 26.3 0.0 0.1 0.3 0.7 3.6 63.7 ال راسة
 Other 0.9 1.3 0.8 0.7 0.7 1.1 1.1 أ رى

 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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         حسب حالة االلتحاق بالمدرسة والجنس فلسطم في م  إجمالي األطفال  العاملم ( سنة 01-01)األطفال نسبة 
 1102والمنطقة، 

Percentage of Working Children (10-17 Years  ( in Palestine by School Attendance 
Status, Sex and Region, 410. 

 

 بالمدرسة والجنس حالة االلتحاق
 Region المنطقة

School Attendance 
Status and Sex  فلسطم 

Palestine 
 الضفة الغربية

West Bank 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 Both Sexes    كال الجنسم 

 Attending 0.3 2.5 1.6 ملتحق
 Not Attending 18.4 31.5 27.2 غمر ملتحق
 Total 1.4 4.9 3.5 المجموع
 Males    ذكور
 Attending 0.6 4.8 3.1 ملتحق

 Not Attending 27.0 40.9 36.7 غير ملتحق
 Total 2.7 9.0 6.5 المجموع

 Females    إناث
 Attending : 0.3 0.2 ملتحق

 Not Attending : 4.6 3.0 غير ملتحق
 Total : 0.5 0.3 المجموع

 
 

 1102العمر والجنس والمنطقة،  فئات حسب  فلسطم في  العاملم  م  إجمالي األطفال( سنة 01 -01)نسبة األطفال 
Percentage of working Children (10-17 Years) in Palestine by Age Groups, Sex and 

Region, 410. 
 

 العمرفئات 
 والجنس

 Region المنطقة
Age Groups 

and Sex  فلسطم 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسم 

01-06 034 434 136 06-01 

04-05 531 53. .3. 05-04 

 Total 036 635 34. المجموع

 Males    ذكور

8.-82 435 2.8 ..3 82-8. 

8.-83 0.34 83.7 ..2 83-8. 

 Total 435 531 634 المجموع

 Females    إناث

8.-82 134 ..7 : 82-8. 

8.-83 136 8.. : 83-8. 

 Total : 134 .13 المجموع
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 المنشآت
 

 عدد المنشآت
في فلسطين  2192ت العاملة في القطاع الخاص والقطاع االهلي والشركات الحكومية في العام آبلغ عدد المنش

في  فيها كما بلغ عدد العاملين.  في قطاع غزة  منشأة 44,198في الضفة الغربية و منشأة 91,203، منها 135,401
 2192العام 

منها  384,778
عامل   262,825

في الضفة الغربية 
عامل  121,953و

 .في قطاع غزة
 

عند توزيع المنشآت 
في القطاع  العاملة

الخاص والقطاع 
األهلي والشركات 

 الحكومية في فلسطين
حسب النشاط 

االقتصادي الرئيسي، 
تبين أن نشاط تجارة 

الجملة والتجزئة 
صالح المركبات  وا 

احتل المرتبة االولى 
 حيث بلغ عدد

المنشات في هذا 
 338,23  النشاط 
فيما جاء نشاط   منشأة

، بينما بلغت منشأة ,93811تالها انشطة الخدمات االخرى بواقع  ,938,7الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع  
ير محددة وانشطة االسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غ ادناها في انشطة االسر المعيشية التي تستخدم افرادا  

 . منشات 6الستخدامها الخاص بواقع 
 

  

1.31 
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اع األهلي والشركات الحكومية حسب المنطقة         عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في فلسطين في القطاع الخاص والقط
 2102المحافظة، و 

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

Companies by Region and Governorate, 2012 
 

Region/Governorate 
 العاملين عدد

No. of Personal Engaged 

 المنشات عدد

No. of Establishments 
 المحافظة/المنطقة

Palestine  384,778 135,401 فلسطين 
West Bank 262,825 91,203 الضفة الغربية 
Jenin 24,721 11,233 جنين 
Tubas 3,139 1,512 طوباس 
Tulkarm 15,660 6,633 طولكرم 
Nablus 42,422 14,933 نابلس 
Qalqiliya 9,014 3,989 قلقيلية 
Salfit 5,419 2,367 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 54,054 12,837   رام اهلل والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 4,187 1,282 أريحا واألغوار 
Jerusalem 31,310 9,570 القدس 
Bethlehem 22,843 7,068 بيت لحم 
Hebron 50,056 19,779 الخليل 
Gaza Strip 121,953 44,198 قطاع غزة 
North Gaza 19,220 7,132 شمال غزة 
Gaza 58,278 17,994 غزة 
Dier al Balah 14,410 5,759  دير البلح 
Khan Yunis 18,502 8,145 خانيونس 
Rafah 11,543 5,168 رفح 
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عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي 
  2102الرئيسي والمنطقة، 

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

Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

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

Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

 دال الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات 68 3,220

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

1,040 448 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات  وا 

 النفايات ومعالجتها
 هاء

F Construction 5,530 626 واو اإلنشاءات 

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

148,542 73,823 
صالح المركبات ( التجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا 

 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

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

Accommodation and food service 
activities 

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

Professional ,scientific and technical 
activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 3,958 11,699

N 
Administrative and support service 
activities 

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

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

 سين العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 32 173
P Education 28,349 3,136 عين التعليم 
Q 

Human health and social work 
activities 

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

T 

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

6 6 

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

 الستخدامها الخاص
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

181 15 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

 Not stated 17 16 مبين غير   
 Total 384,778 135,401  المجموع   
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عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط  (:تابع) 
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      (cont.): Number of Operating Establishments and Persons Engaged in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Palestine by Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

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

Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

 دال الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمدادات 56 1,828

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

478 204 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات  وا 

 هاء النفايات ومعالجتها

F Construction 3,214 423 واو اإلنشاءات 

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

97,202 49,446 
صالح المركبات ( التجزئة)الجملة والمفرد  تجارة وا 

 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

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

Accommodation and food service 
activities 

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

Professional ,scientific and technical 
activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 2,926 8,801

N 
Administrative and support service 
activities 

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

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

 سين العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي اإلدارة 30 168
P Education 17,963 2,017 عين التعليم 
Q 

Human health and social work 
activities 

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

T 

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

6 6 

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

 الستخدامها الخاص
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

181 15 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

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

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

in Palestine by Main Economic Activity and Region, 2012 
 

IS
IC

 

Economic Activity 
 عدد العاملين

No. of 
Personal 
Engaged 

 عدد المنشات
No.of Est 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

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

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

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

562 244 
دار  المياه وأنشطة الصرف الصح امدادات النفايات  وا 

 هاء ومعالجتها

F Construction 2,316 203 واو اإلنشاءات 

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

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

 زاي ذات المحركات والدراجات النارية

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

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

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

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

N Administrative and support service 
activities 

 نون  الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 740 1,791

O Public administration and defense 
compulsory social security 

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

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

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

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

- - 

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

 الستخدامها الخاص
 راء

U Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

- - 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير 

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية

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

 ليــون الو   ر  يكــي اــام ال ــا   7,477.0بلغــق مي ــن النــاتل ال حلــي اإل  ــالي فــي فلســطين با ســ ا  ال ابتــن 
 .1051ال ا   قا نن  ع % 2.2، حيث س م ن وًا بنسبن 1053

 
الو   ر  يكـي اـام ال ـا   5,3.3.3بلغ نصيب الف ال  ن الناتل ال حلي اإل  الي باألس ا  ال ابتن في فلسطين 

حــوالي  1051حيــث بلغــق مي تــ  فــي ال ــا   1051بال قا نــن  ــع ال ــا  % 0.8نســبت   انافاضــا ســ ًا  1053
 .الو   ر  يكي 1,807.5

 
 :الدخل القومي االجمالي

، وبلـــغ 1053 ليـــون الو   ر  يكـــي اـــام ال ـــا   8,068.5بلغـــق مي ـــن الـــالام القـــو ي اإل  ـــالي فـــي فلســـطين 
 .الو   ر  يكي 1,935.1نصيب الف ال  ن  لنفس ال ا  

 
 :الدخل المتاح االجمالي

، وبلـــغ 1053 ليـــون الو   ر  يكـــي اـــام ال ـــا   8,703.2مي ـــن الـــالام ال تـــا  اإل  ـــالي فـــي فلســـطين بلغـــق 
 .الو   ر  يكي 2,087.3يب الف ال  ن  لنفس ال ا  نص
 

 1122-1122، (القيمة بالمليار دوالر أمريكي)حسب المنطقة  باألسعار الثابتة في فلسطينالمحلي االجمالي  الناتج
Gross Domestic Product (GDP) In Palestine at Constant Prices by Region 

(Value In USD Billion), 2011-2013   
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باألسعار  *حسب المنطقةنصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي 
 1122-1122،الثابتة

GDP, GNI and GDI Per Capita by Region* at Constant Prices, 2011-3102 
 

  Value In USD                                                                                                                                                                                                    يكي               األالقي ن بالالو   

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2011 2012 2013 

 GDP Per Capita    نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Palestine 1,793.3 1,807.5 1,752.5 فلسطين

 West Bank 2,214.0 2,251.3 2,181.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,182.9 1,159.0 1,121.1 مطاع غزة

 GNI Per Capita     اإلجمالي الدخل القومينصيب الفرد من 

 Palestine 1,935.1 1,925.3 1,858.7 فلسطين

 West Bank 2,437.2 2,433.6 2,341.6 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 1,206.7 1,182.6 1,147.9 مطاع غزة

 GDI Per Capita     اإلجمالي الدخل المتاح نصيب الفرد من 

 Palestine 2,087.3 2,187.7 2,029.4 فلسطين

 West Bank 2,585.6 2,697.1 2,513.0 الغ بينالضفن 

 Gaza Strip 1,364.7 1,443.4 1,317.6 مطاع غزة

البياناق   تش م ذلك ال زء  ن  حافظن القالس والذي ض ت  اس ائيم عنوة  *
.5.13ب يال احتالها للضفن الغ بين  في عا    

 *Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 Note: 2004 is the base year for period 2011-2013                                                         2013-2011هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن 
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  1122-1122حسب المنطقة،  باألسعار الثابتة* في فلسطين متغيرات الحسابات القومية الرئيسية
 Major National Accounts Variables In Palestine* at Constant Prices                 

by Region, 2011-2013 
 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2011 2012 2013 

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج

 Palestine 7,477.0 7,314.8 6,882.3 فلسطين

 West Bank 5,464.3 5,409.0 5,101.2 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,012.7 1,905.8 1,781.1 مطاع غزة

 Income vis-à-vis non-residents, net    الدخل من الخارج  صافي

 Palestine 591.5 476.7 416.9 فلسطين

 West Bank 551.0 437.9 374.3 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 40.5 38.8 42.6 مطاع غزة

 Compensation of employees, net    تعويضات العاملين  صافي

 Palestine 579.2 455.2 408.5 فلسطين

 West Bank 546.1 423.5 368.7 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 33.1 31.7 39.8 مطاع غزة

 Property income, net    صافي دخل الملكية

 Palestine 12.3 21.5 8.4 فلسطين

 West Bank 4.9 14.4 5.6 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 7.4 7.1 2.8 مطاع غزة

 Gross National Income (GNI)    القومي االجمالي  الدخل

 Palestine 8,068.5 7,791.5 7,299.2 فلسطين

 West Bank 6,015.3 5,846.9 5,475.5 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,053.2 1,944.6 1,823.7 مطاع غزة

    التحويالت من الخارج   صافي
Current transfers vis-à-vis non-
residents, net 

 Palestine 634.7 1,062.1 670.3 فلسطين

 West Bank 366.0 633.2 400.8 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 268.7 428.9 269.5 مطاع غزة
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  1122-1122 حسب المنطقة، باألسعار الثابتة* في فلسطين متغيرات الحسابات القومية الرئيسية(: تابع) 
 (Cont.): Major National Accounts Variables In Palestine* at Constant Prices by 

Region, 2011-2013 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2011 2012 2013 

 Gross Disposable Income (GDI)    المتاح االجمالي  الدخل

 Palestine 8,703.2 8,853.6 7,969.5 فلسطين

 West Bank 6,381.3 6,480.1 5,876.3 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,321.9 2,373.5 2,093.2 مطاع غزة

 Final Consumption    النهائي االستهالك

 Palestine 8,516.4 8,822.2 8,045.8 فلسطين

 West Bank 6,179.2 6,280.1 5,739.7 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 2,337.2 2,542.1 2,306.1 مطاع غزة

 Savings    اإلدخار

 Palestine 186.8 31.4 76.3- فلسطين

 West Bank 202.1 200.0 136.6 الضفن الغ بين

 Gaza Strip 15.3- 168.6- 212.9- مطاع غزة

البياناق   تش م ذلك ال زء  ن  حافظن القالس والذي ض ت   * 
.5.13اس ائيم عنوة ب يال احتالها للضفن الغ بين  في عا    

 *Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 Note: 2004 is the base year for period 2011-2013                                                          2013-2011هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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  1122-1122 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، *في فلسطينالناتج المحلي االجمالي 
GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic Activity, 2011-2013  

 

  Value In USD Million                                                                                                               القي ن بال ليون الو   ر  يكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
 Year  السنة

Economic Activity 
2011 2012 2013 

 Agriculture, forestry and fishing 309.9 339.1 408.7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه  
 والكهرباء

963.3 1,091.6 1,158.5 
Mining, manufacturing, electricity and 
water 

 48.3 24.7 50.0 الت الين واستغام ال حا  
Mining and quarrying 

 929.1 892.1 757.5 الصناعاق التحويلين
Manufacturing 

إ الاالاق الكه باء والغاز والباا  وتكييف 
 الهواء

109.1 115.0 120.7 
Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

ورنشطن الص ف الصحي  إ الاالاق ال ياة
الا ة  النفاياق و  ال تها   وا 

46.7 59.8 60.4 
Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 758.7 715.1 728.5 اإلنشاءات
Construction 

تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات   
 والدراجات النارية

1,228.1 1,304.9 1,295.1 
Wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 127.6 115.1 108.5 النقل والتخزين 
Transportation and storage 

 252.6 249.0 209.5 األنشطة المالية وأنشطة التأمين
Financial and insurance activities 

 452.7 468.3 441.0 المعلومات واالتصاالت
Information and communication 

 1,477.5 1,416.9 1,227.0 الخدمات
Services 

 82.9 68.1 44.1 رنشطن اال اق ا ما ن والط ا 
Accommodation and food service activities 

 291.6 280.9 246.1 األنشطن ال قا ين وا ي ا ين
Real estate activities 

 123.1 87.6 80.5 والتقنيناألنشطن ال هنين وال ل ين 
Professional, scientific and technical 
activities 

 44.9 45.3 57.5 رنشطن الاال اق ا الا ين والاال اق ال سانالة
Administrative and support service activities 

 512.5 509.4 417.2 الت لي 
Education 

 241.4 237.0 209.9 الصحن وال  م ا  ت اعي
Human health and social work activities 

 41.2 45.9 43.4 الفنون والت في  والتسلين
Arts, entertainment and recreation 

 139.9 142.7 128.3 رنشطن الاال اق ا ا ى
Other service activities 
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  1122-1122 النشاط االقتصادي،باألسعار الثابتة حسب  *في فلسطينالناتج المحلي االجمالي (: تابع)
(Cont.): GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic Activity, 2011-2013 

     Value In USD Million                                                                                                                                                                                                         القي ن بال ليون الو   ر  يكي          

  Year السنة النشاط االقتصادي
Economic Activity 

2011 2012 2013 

 Public administration and defense 928.3 897.8 879.9 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 3.8 3.9 3.7 الخدمات المنزلية

 اال اق الوساطن ال الين ال قاسن بصو ة غي  

  باش ة

-155.0 -158.7 -166.2 FISIM 

 Customs Duties 389.7 3.373    362.6 ال   كينال سو  

 VAT on Imports, net 488.8 498.5 476.5 صافي ض يبن القي ن ال ضافن على الوا الاق

 Gross Domestic Product 7,477.0 7,314.8 6,882.3 الناتج المحلي اإلجمالي

اس ائيم البياناق   تش م ذلك ال زء  ن  حافظن القالس والذي ض ت   * 
.5.13عنوة ب يال احتالها للضفن الغ بين  في عا    

 

 *Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
 Note: 2004 is the base year for period  2011-2013                                                          2013-2011هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن 
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 باألسعار الثابتة حسب النشاط* في فلسطينفي الناتج المحلي اإلجمالي  االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة 
 1122-1122االقتصادي، 

 Percentage Contribution to GDP in Palestine* at Constant Prices by Economic 
 Activity, 2011-2013  

 

 Year  السنة النشاط االقتصادي
Economic Activity 

2011 2012 2013 

 Agriculture, forestry and fishing 4.1 4.6 5.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 15.5 14.9 14.0 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 
Mining, manufacturing, electricity and 
water 

 Mining and quarrying 0.6 0.3 0.7 الت الين واستغام ال حا  

 Manufacturing 12.4 12.2 11.0 الصناعاق التحويلين

 1.7 1.6 1.6 الهواءإ الاالاق الكه باء والغاز والباا  وتكييف 
Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

الا ة  إ الاالاق ال ياة ورنشطن الص ف الصحي وا 

 النفاياق و  ال تها   
0.7 0.8 0.8 Water supply, sewerage, waste management 

and remediation activities 

 Construction 10.1 9.8 10.6 اإلنشاءات

  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 والدراجات النارية

17.8 17.8 17.3 Wholesale and retail trade, repair of motor 
vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 1.7 1.6 1.6 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 3.4 3.4 3.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 6.1 6.4 6.4 المعلومات واالتصاالت

 Services 19.8 19.4 17.8 الخدمات

 Accommodation and food service activities 1.1 0.9 0.6 رنشطن اال اق ا ما ن والط ا 

 Real estate activities 3.9 3.8 3.6 األنشطن ال قا ين وا ي ا ين

 Professional, scientific and technical activities 1.6 1.2 1.2 األنشطن ال هنين وال ل ين والتقنين

 Administrative and support service activities 0.6 0.7 0.8 رنشطن الاال اق ا الا ين والاال اق ال سانالة

 Education 6.9 7.0 6.1 الت لي 

 Human health and social work activities 3.2 3.2 3.0 ا  ت اعيالصحن وال  م 

 Arts, entertainment and recreation 0.6 0.6 0.6 الفنون والت في  والتسلين

 Other service activities 1.9 2.0 1.9 رنشطن الاال اق ا ا ى
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باألسعار الثابتة حسب النشاط * في فلسطينفي الناتج المحلي اإلجمالي  االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة (: تابع)
 1122-1122االقتصادي، 

(Cont.): Percentage Contribution to GDP in Palestine* at Constant Prices by 
Economic  Activity, 2011-2013  

 

 Year  السنة النشاط االقتصادي
Economic Activity 

2011 2012 2013 

 Public administration and defense 12.4 12.3 12.8 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 0.1 0.1 0.1 الخدمات المنزلية

 اال اق الوساطن ال الين ال قاسن بصو ة غي   

  باش ة    
-2.3 -2.2 -2.2 FISIM 

 Customs Duties 5.2 5.1 5.3 ال سو  ال   كين

 VAT on Imports, net 6.5 6.8 7.0 صافي ض يبن القي ن ال ضافن على الوا الاق

 Total 100 100 100 المجموع

البياناق   تش م ذلك ال زء  ن  حافظن القالس والذي ض ت  اس ائيم عنوة  * 
 .5.13ب يال احتالها للضفن الغ بين  في عا  

 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 Note: 2004 is the base year for period 2011-2013                                                          2013-2011هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                          1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الحسابات القومية                                             513

 

  1122-1122باألسعار الثابتة،  *في فلسطينالناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه 
 GDP by Expenditure in Palestine* at Constant Prices, 2011-2013 

 

 Value In Million USD القي ن بال ليون الو   ر  يكي

 النهائي  االستخدام
 Year  السنة

Final use  
2011 2012 2013 

 Final consumption 8,516.4 8,822.2 8,045.8 النهائي االستهالكي اإلنفاق

 Household final consumption 6,246.7 6,535.4 5,810.6 لألس  ال  يشين النهائيا ستهاكي  اإلنفاق

 Government final consumption 1,957.6 1,989.9 1,925.6 الحكو ي النهائيا ستهاكي  اإلنفاق

النهائي ل نت ي الاال اق  ا ستهاكي اإلنفاق
الااصن التي   تهالف إلى ال بح وتاال  األس  

 ال  يشين

309.6 296.9 312.1 NPISH final consumption 

 Gross capital formation 1,644.0 1,578.1 1,326.0 التكوين الرأسمالي االجمالي

  Gross fixed capital formation 1,826.6 1,755.9 1,554.0 ا   الي ال ابقال رس الي  التكوين

 Buildings -  1,425.3 1,364.8 1,169.6 ال باني - 

 Non-buildings -  401.3 391.1 384.4 غي  ال باني - 

 Changes in inventories 182.6- 177.8- 228.0- في ال ازون التغي 

 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 070  ال  تلكاق القي ن صافي

 2,725.8- 3,084.9- 2,530.5- والخدماتالصادرات من السلع  صافي
Net exports of goods and 
services 

 Exports 1,333.4 1,290.4 1,298.3 الصاال اق

 Goods -  1,150.0 1,085.6 1,111.7 السلع -  

 Services -  183.4 204.8 186.6 الاال اق -  

 Imports 4,059.2 4,375.3 3,828.8 الوا الاق

 Goods -  3,624.1 3,866.0 3,360.2 السلع -  

 Services -  435.1 509.3 468.6 الاال اق -  

 Net Errors and Omissions 42.4 -070 2170 صافي السهو والاطأ

 Gross Domestic Product 7,477.0 7,314.8 6,882.3 الناتج المحلي االجمالي

البياناق   تش م ذلك ال زء  ن  حافظن القالس والذي ض ت   * 
 .5.13اس ائيم عنوة ب يال احتالها للضفن الغ بين  في عا  

 

 *Data doesn’t include those that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its occupation of 
the West Bank in 1967. 
 

 Note: 2004 is the base year for period 2011-2013                                                          2013-2011هي سنن ا ساس للفت ة  2002:  احظن
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 األسعار واألرقام القياسية 
 

 :الرقم القياسي السعار المستهلك
 اليقارنــة يــ   1152خــ ا العــام % 57.1ســ ا الــرقم القياســي اســعار اليســتطلن فــي فلســطين ارتفا ــا   نســ ة 

، و لـــس يســـتوا الينـــاطن الفلســـطينية ســـ ا الـــرقم القياســـي الســـعار اليســـتطلن فـــي ال ـــفة ال ر يـــة 1151العـــام 
% 17.0فــي حــين انخفــم الــرقم القياســي  يقــ ار ، J1))فــي القــ   % 57.5، و نســ ة %2751ارتفا ــا  نســ ة 
 7في قطاع غزة

 
 3102-2011 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،

Monthly Consumer Price Index by Region, 2011- 2013 
 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2013 2012 2011 

Palestine 138.75 136.40 132.71 فلسطين 
January 138.85 135.64 131.52 كانون ثاني 
February 138.19 135.80 132.09 ش اط 

March 137.50 136.14 132.02 آذار 

April 137.37 135.82 131.98 نيسان 

May 137.51 135.54 131.64 أيار 

June 138.01 134.38 131.83 حزيران 

July 138.35 134.93 132.32 تيوز 

August 138.87 136.97 132.55 آب 

September 139.50 138.91 133.49 أيلوا 

October 140.64 138.08 133.74 تشرين أوا 

November 139.25 137.32 134.42 تشرين ثاني 

December 141.02 137.30 134.98 كانون أوا 

 

1.51 
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 3102-2011 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،(: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Region, 2011- 2013 

 

Region and Month 
Year  السنة 

والشهرالمنطقة   
2013 2012 2011 

West Bank* 140.74 136.51 131.16 الضفة الغربية*  

January 139.55 134.64 129.94 كانون ثاني 

February 138.49 134.78 130.09 ش اط 

March 138.10 135.11 129.85 آذار 

April 138.29 135.27 130.07 نيسان 

May 139.62 135.51 129.40 أيار 

June 139.97 134.04 130.67 حزيران 

July 140.88 134.74 130.84 تيوز 

August 141.28 137.75 131.06 آب 

September 142.41 140.78 132.22 أيلوا 

October 144.66 139.59 132.27 تشرين أوا 

November 141.67 137.94 133.19 تشرين ثاني 

December 143.99 137.97 134.32 كانون أوا 
Gaza Strip 132.17 133.19 132.55 قطاع غزة 

January 134.80 133.63 133.67 كانون ثاني 
February 134.24 133.88 134.83 ش اط 

March 133.85 134.30 133.70 آذار 

April 132.87 134.26 132.95 نيسان 

May 130.57 133.05 131.32 أيار 

June 130.24 131.75 130.96 حزيران 

July 131.03 131.84 131.12 تيوز 

August 131.18 132.30 131.10 آب 

September 131.38 134.02 132.37 أيلوا 

October 132.58 132.81 132.40 تشرين أوا 

November 130.92 132.36 132.88 تشرين ثاني 

December 132.43 134.04 133.31 كانون أوا 

 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                            1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 االسعار واالرقام القياسية                                      .51
 

 3102-2011 الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،األرقام القياسية (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Region, 2011- 2013 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2013 2012 2011 

Jerusalem ( J1) 091041 138.40 009011 ( J1) القدس 
January 140.55 137.00 132.20  ثانيكانون 
February 139.83 137.40 132.38 ش اط 
March 138.88 137.70 133.46 آذار 
April 138.58 137.33 133.45 نيسان 
May 139.17 137.43 133.48 أيار 
June 140.45 136.56 133.58 حزيران 
July 140.74 136.81 134.28 تيوز 
August 141.84 138.97 134.67 آب 
September 142.23 141.00 134.88 أيلوا 
October 142.74 140.34 135.20 تشرين أوا 
November 141.89 140.29 135.51 تشرين ثاني 
December 143.89 139.94 135.67 كانون أوا 
* Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
 

ال يانات ال تشيا ذلن ال زء ين يحافظة الق   والذي  يته  *
 560.7اسرائيا  نوة  عي  احت لطا لل فة ال ر ية  في  ام 

Base Year 2004=100   000=4002سنة ااسا 
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  2013-2011 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2011-2013 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليوا  ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة 
والي    
 واالحذية

Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 
 ويستلزياته

Housing 

االثاث  
واليفروشات 
 والسل   الينزلية

Furniture, 
household 

goods 

 الخ يات الط ية

Medical  
care 

النقا 
 واليواص ت

Transpo-
rtation 

 االتصاالت

Comm-
unications 

السل  و الخ يات 
       الترفيطية 
 والثقافية

Recreat-
ional, 

cultural 
goods & 
services 

 خ يات التعليم

Education 

خ يات 
اليطا م 

ليقاهي وا
 والفنا ن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخ يات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

1100 148.10 161.24 114.18 130.98 115.27 116.30 126.47 107.33 104.24 112.81 144.94 124.88 1100 

 January 122.70 140.67 110.94 103.50 106.88 125.27 115.97 116.32 129.53 111.92 159.39 147.02 كانون ثاني

 February 122.11 141.57 111.04 103.57 106.72 125.51 115.69 116.69 129.35 111.70 159.82 148.52 ش اط

 March 122.57 141.60 111.02 104.65 107.13 125.74 116.91 116.67 129.69 112.44 161.01 147.51 آذار

 April 123.19 143.38 111.02 104.68 107.23 126.06 116.21 116.42 129.52 113.78 160.88 147.05 نيسان

 May 123.85 144.03 111.02 104.81 107.05 127.11 115.31 115.38 130.60 114.27 161.04 145.62 أيار

 June 123.18 145.04 112.82 104.99 107.44 126.97 115.13 114.69 130.37 115.54 161.12 145.91 حزيران

 July 123.37 147.78 112.82 104.55 107.52 126.28 116.19 114.88 130.18 115.35 161.32 147.17 تيوز

 August 125.39 146.22 112.82 104.05 107.53 126.51 116.47 114.77 130.24 114.81 161.42 147.65 آب

 September 128.44 147.21 114.43 103.93 107.50 127.36 116.24 113.92 132.02 114.35 161.86 149.00 أيلوا

 October 127.32 147.01 114.43 104.10 107.55 127.37 116.64 114.43 133.13 114.82 161.98 149.27 تشرين أوا

 November 127.82 147.06 114.43 104.04 107.58 126.71 117.01 114.60 133.47 114.94 161.87 150.99 تشرين ثاني

 December 128.67 147.66 116.89 104.04 107.86 126.80 117.79 114.42 133.62 116.21 163.17 151.54 كانون أوا

 Base Year 2004=100 000=4002سنة ااسا  
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 2013-2011 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2011-2013 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليوا  ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة والي    
 واالحذية

Textiles, 
clothing and 

footwear 

السكن 
 ويستلزياته

Housing 

االثاث  
واليفروشات والسل   

 الينزلية

Furniture, 
household 

goods 

الخ يات 
 الط ية

Medical  
care 

النقا 
 واليواص ت

Transpo-
rtation 

 االتصاالت

Comm-
unications 

السل  و الخ يات 
 الترفيطية والثقافية

Recreat-ional, 
cultural goods & 

services 

 خ يات التعليم

Education 

خ يات اليطا م 
واليقاهي 
 والفنا ن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخ يات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

1101 151.25 173.85 115.66 136.10 116.76 119.86 129.26 107.61 105.54 118.97 150.59 131.21 1101 

 January 129.13 149.73 116.89 104.78 107.87 127.39 117.76 115.00 134.67 115.99 165.77 152.20 كانون ثاني

 February 129.56 150.21 116.89 104.54 107.80 128.17 117.72 115.62 134.73 115.23 168.71 152.04 ش اط

 March 129.82 150.30 119.42 104.96 107.76 128.99 118.48 115.66 135.43 116.22 168.57 151.94 آذار

 April 130.20 150.00 119.42 105.28 107.88 129.54 118.43 115.29 136.02 116.26 168.61 150.73 نيسان

 May 129.64 150.31 119.42 105.08 107.96 129.59 118.04 115.81 136.09 115.93 169.76 149.93 أيار

 June 131.20 150.46 119.36 105.17 107.35 129.12 120.62 115.68 136.51 114.80 169.24 146.66 حزيران

 July 131.17 151.04 119.36 105.55 107.35 128.48 120.80 115.98 136.28 114.12 169.11 148.34 تيوز

 August 132.01 150.18 119.36 106.05 107.36 129.95 120.61 117.89 136.72 115.70 179.88 151.20 آب

 September 132.21 150.61 119.39 105.96 107.50 130.68 121.09 117.72 137.81 115.42 181.33 155.66 أيلوا

 October 132.80 150.56 119.39 106.32 107.49 130.27 121.36 118.30 135.58 115.86 181.33 153.83 تشرين أوا

 November 133.50 152.03 119.39 106.53 107.48 129.58 121.35 119.07 135.76 116.07 181.45 151.54 تشرين ثاني

 December 133.23 151.63 119.39 106.24 107.50 129.33 121.98 119.05 137.62 116.32 182.48 150.91 كانون أوا

000=4002سنة ااسا    Base Year 2004=100 
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  2013-2011 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات (: تابع)
(Cont.): Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2011-2013 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 
اليوا  ال ذائية 
واليشرو ات 
 اليرط ة

Food and 
soft drinks 

اليشرو ات 
 الكحولية والت غ

Al- 
choholic 

Beverages 
and 

tobacco 

االقيشة 
والي    
 واالحذية

Textiles, 
clothing 

and 
footwear 

السكن 
 ويستلزياته
Housing 

االثاث  
واليفروشات 
 والسل   الينزلية
Furniture, 
household 

goods 

 الخ يات الط ية

Medical  
care 

النقا 
 واليواص ت
Transpo-

rtation 

 االتصاالت
Comm-

unications 

السل  و الخ يات 
         الترفيطية
 والثقافية

Recreat-
ional, 

cultural 
goods & 
services 

 خ يات التعليم

Education 

خ يات 
اليطا م 
واليقاهي 
 والفنا ن

Restaur-
ants and 

cafes 

سل  وخ يات 
 يتنو ة

Miscella-
neous 

goods and 
services 

1100 152.46 195.35 114.90 141.33 118.75 121.90 128.30 107.32 104.95 127.24 156.11 129.46 1100 

 January 132.83 154.42 119.39 105.85 107.36 128.78 120.81 118.26 138.02 115.79 182.55 155.37 نون ثانيكا

 February 132.30 153.51 119.39 105.43 107.25 129.65 120.58 118.94 140.25 115.66 183.44 152.80 ش اط

 March 131.97 154.31 124.84 105.44 107.33 129.70 120.70 118.63 141.32 114.02 183.73 150.43 آذار

 April 129.70 155.29 124.84 105.16 107.24 128.34 120.65 119.07 140.53 114.39 183.70 150.84 نيسان

 May 128.30 155.27 124.84 104.79 107.25 126.96 121.56 119.34 138.82 114.80 196.49 150.47 أيار

 June 130.37 157.26 129.59 104.66 107.33 127.77 122.25 119.44 140.55 114.98 199.98 149.71 حزيران

 July 129.64 155.46 129.59 104.85 107.35 127.62 122.31 119.44 139.50 114.67 200.45 151.13 تيوز

 August 129.25 156.45 129.59 104.88 107.34 128.20 122.35 118.73 140.56 115.18 200.94 152.00 آب

 September 128.49 157.41 130.42 104.76 107.33 129.05 121.93 119.41 143.61 113.97 202.02 152.63 أيلوا

 October 127.90 157.35 130.42 104.70 107.33 127.85 123.12 118.15 143.56 114.36 203.46 155.91 تشرين أوا

 November 126.47 156.81 130.42 104.64 107.36 127.65 123.32 117.76 143.71 115.34 203.54 152.31 تشرين ثاني

 December 126.30 159.79 133.53 104.27 107.39 128.00 123.17 117.87 145.47 115.65 203.91 155.95 كانون أوا

 Base Year 2004=100 000=4002سنة ااسا  
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 2013 -2011، فلسطينفي  لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2011-2013 

 

(االسرائيلي ااسعار  الشيكا)      (Price in NIS)     

 Year  السنة وصف السلعة
Commodity Description 

4000 4004 4002 

 /Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack 14.26 14.30 13.48 ك م5/ اكيت-أييركا-أنكا  نز -أرز ح ة طويلة
1kg 165.77 161.91 163.91 ك م 01/كي  -إسرائيا-زيرو-طحين أ يم حيفا Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 

 White Bread – Local - 1kg 3.94 4.07 4.09 ك م 1-يحلي-خ ز أ يم كياج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/450gm 4.37 4.07 4.22 غم111/ اكيت-اسرائيا-اوسم -(2)يعكرونة رفيعة نيره 

 Fresh Beef Meat– Local–1kg 51.50 51.17 51.54 ك م 1-يحلي-لحم   ا طازج

ك م5-يحلي-  ا ة  طاز ة  ون الريش  15.33 17.15 18.42 Fresh Chicken with out Feathers – Local – 1kg 

 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 31.81 32.03 30.55 ك م 1-يحلي-سين  وري طازج

ك م 171/ ل ة-فرنسا-ني و-حليب ي فف  100.99 101.82 100.25 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 

ك م5-يحلي-  نة غنم  ي اء ي لية  24.90 23.51 22.57 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 

ك م1/كرتونة-يحلي- يم   اج  16.88 16.51 19.19 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 

لتر  2/  ل ة -السعو ية-العافية-زيت ذره  28.13 30.28 30.76 Corn Oil –Alafia- Saudi Arabia –Can/3liter 

ك م 1/ ل ة-يحلي-غزاا-سينة ن اتية  23.84 23.71 25.01 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2 kg 

ك م5-يحلي-لييون حايم أصفر  4.07 3.86 3.98 Yellow Lemon – Local – 1kg 

ك م5-إسرائيا-يوز ك ير الح م  4.80 4.33 3.87 Big Size Banana – Israel – 1kg 

 Red Apple – Israel – 1kg 6.24 6.90 6.68 ك م 5-إسرائيا-تفاح أحير

ك م5-فستن حل ي  قشرة يحيص  49.75 48.15 52.58 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 40.64 40.24 39.71 ك م5-يحلي- زر  طيخ يحيص

ك م5اكسترا  -يكسرات يشكلة  45.11 49.27 48.56 Assorted Nuts- Extra – 1 kg 
 Green House Tomato – Local – 1kg 3.16 3.90 3.16 ك م5-يحلي- ن وره حيايوت 

ك م5-إسرائيا- صا ناشف  2.79 2.92 3.72 Dry Onion – Israel – 1kg 

ك م5-إسرائيا-ثوم  14.39 9.62 13.74 Garlic –Israel – 1kg 

ك م5-يحلي-كوسا لليحاشي ص ير الح م  4.75 4.53 4.76 Small Marrow – Local – 1kg 
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  2013-2011 ،فلسطينفي  لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك (:تابع)  
(Cont): Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2011-2013 

 

(االسرائيلي ااسعار  الشيكا)      (Price in NIS)     

 Year السنة وصف السلعة
Commodity Description 

4000 4004 4002 

ك م5-إسرائيا- طاطا ح ة يتوسطة الح م  2.78 2.30 3.73 Medium Size Potato – Israel – 1kg 

 Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/800 gm 9.36 9.40 9.32  غم 11./كي -إسرائيا- ازي ء خ راء ي ي ة

ك م5-تركيا-فوا ح ة ص يرة حلا  6.10 6.34 6.20 Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey – 1kg 

 Fine White Sugar – Crystal – Britain – Sack/1kg   4.38 4.90 5.15 ك م5/ اكيت- ريطانيا-كريستاا-سكر ا يم نا م

 Grinded Coffee – Colombia – 1kg 50.24 49.23 49.70 ك م5-كولي يا-يطحونةقطوة 

 Imperial – Local – Box/20 cigarettes 20.21 17.64 16.79 سي ارة11/ ل ة-يحلي-ااـاي ري

 Medium Cigarette–Al.IM–USA–Box/20cigarettes 20.11 17.71 15.95 سي ارة11/ ل ة-أيريكا-ام7أاس ائر 

 Long Sleeve Shirt – 70% Cotton, 20%Polester – Turkey 149.05 158.12 178.25  وليستر% 11قطن، % 1. –تركي-كم طويا قياشقييص 

صيني-كنج شوز- ا ية-نسائيةكن ره   61.90 60.94 58.03 Shoes for Women – King Shoes – China 

صيني -ريا ة  ل  صنا ي- وط وال ي  49.04 46.66 50.88 Boot for Boys – Sport – China 

ك م51/إسطوانه-يحلي-اسطوانة غاز  75.99 77.99 83.07 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 

 Glucose–Local–Packet/100 tablets 16.95 16.16 13.63 يحلي -ح ة  511 – اكيت  – لوكوكيز 

 Randin- Stomach - local–Packet/20 tablet 13.13 13.36 14.15 ح ه 11/ اكيت -لليع ة  ران ين

كوريا - وصة  21 –تقنية   زيا تلفزيون   1,013.57 1,029.03 1,036.67 TV. Plasma Technology – 42 inch - Korea  

يلم1./ز ا ه-فرنسا-ازارو- طر نسائي  206.87 261.71 254.10 Perfume for Women – Azzaro – France – Bottle/75ml 

يلم511/ز ا ه -فرنسا - نطا - طر ر الي  243.16 229.73 203.30 Perfume for Men–Danhell–France–Bottle/100ml 

غم1./قطعة-يحلي-لوك -صا ون تواليت  3.00 2.79 2.48 Toilet Soap – Lux – Local – Piece/75gm 

يا11./  وه-أيريكا-سانسيلن-شاي و  17.78 17.76 17.02 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/750ml 

يا511/  وه-اييركا- اليوليف-يع ون ح قة  11.98 11.63 11.15 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 

غم -يصن  يحليا -15ذهب  يار   162.99 192.92 160.80 Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local - gm 
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 3112 ألسعار المستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،أوزان الترجيح نسبة   
Percentage  Relative Weights for Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure and Region, 2004 

 

 مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 Region المنطقة

Major Groups of Expenditure فلسطين 
Palestine  

*ال ر ية ال فة  
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 (J1)    الق  

Jerusalem (J1) 

 Food and soft drinks 32.88 38.88 38.82 37.64 اليوا  ال ذائية واليشرو ات اليرط ة

 Al choholic Beverages and tobacco 4.39 4.27 5.07 4.66 اليشرو ات الكحولية والت غ

 Textiles, clothing and footwear 6.62 7.16 6.96 6.96 واالحذيةاالقيشة والي    

 Housing 11.94 9.00 10.72 10.38 اليسكن ويستلزياته

  Furniture, household goods 6.35 6.41 6.29 6.31 االثاث  واليفروشات والسل   الينزلية

 Medical care 3.87 3.68 5.26 4.45 الخ يات الط ية

 Transportation 12.38 8.75 9.58 9.86 واليواص تالنقا 

 Communications 4.27 3.41 3.87 3.79 االتصاالت

 Recreational, cultural goods & services 4.58 6.23 3.91 4.84 السل  و الخ يات الترفيطية و الثقافية

 Education 3.64 4.03 3.19 3.56 خ يات التعليم

 Restaurants and cafes 2.30 2.14 2.14 2.18 واليقاهي والفنا نخ يات اليطا م 

 Miscellaneous goods and services 6.78 6.04 4.19 5.37 سل  وخ يات يتنو ة

 All items of consumer price index 100 100 100 100 الرقم القياسي العام السعار المستهلك

000=4002سنة االسا    Base Year 2004=100 

ال يانات ال تشيا ذلن ال زء ين يحافظة الق   والذي  يته اسرائيا  نوة  عي  احت لطا لل فة ال ر ية  في  ام * 
560.7 

* Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully 
by Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 
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 :الرقم القياسي العام ألسعار المنتج
، حيــث ســ ا الــرقم القياســي الســعار الســل  الينت ــة 1021 اليقارنــة يــ  العــام  1022خــ ا العــام % 08.0ســ ا الــرقم القياســي العــام اســعار الينــتج فــي فلســطين ارتفا ــا   نســ ة 

 %08207، كيا س ا الرقم القياسي اسعار السل  الينت ة يحليا  واليص رة للخارج ارتفا ا   نس ة %0804واليستطلكة يحليا  ارتفا ا   نس ة 

 

 2013-2012األرقام القياسية ألسعار المنتج حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، 
Producer Price Index by Economic Activity in Palestine, 2012- 2013 

 

رمز 
 النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Producer Price Index األرقام القياسية ألسعار المنتج

Main Categories ISIC 

 نسبة التغير Total إجمالي
% 

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Local يحلي
% 

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Export يص ر
% 

Percent 
Changes 

1101 1100 4004 4002 4004 4002 

 Agriculture A 5.23- 94.96 100.20 0.21- 103.62 103.85 0.25- 103.56 103.82 الزرا ة  أ

 Fishing B - - - 15.57 115.28 99.75 15.57 115.28 99.75 صي  ااسيان  ب

 Mining & Quarrying C 0.65 100.02 99.37 0.65 100.02 99.37 0.65 100.02 99.37 التع ين واست  ا اليحا ر  ج

 Manufacturing D 0.46 104.50 104.01 1.70 103.31 101.58 1.52 103.47 101.92 الصنا ات التحويلية  د

  All Items Price Index 0.30 104.19 103.87 0.94 103.38 102.41 0.89 103.45 102.55 الرقم القياسي العام  

 000=4000سنة ااسا  

 

 

 

 

 

Base Year 2011=100 
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 :الرقم القياسي العام ألسعار الجملة
، حيـث ارتفـ  الـرقم القياسـي اسـعار السـل  اليسـتور ة 1021 اليقارنـة يـ  العـام  1022خـ ا العـام % ..08س ا الرقم القياسي العام اسعار ال يلة فـي فلسـطين ارتفا ـا   نسـ ة 

 %08207،  ينيا انخفم الرقم القياسي اسعار السل  الينت ة يحليا   يق ار %08.0ين الخارج  نس ة 

 

 2013-2012األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، 
Wholesale Price Index and Percent Changes by Main Categories in Palestine, 2012-2013 

 

رمز 
 النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Index األرقام القياسية ألسعار الجملة

Main Categories ISIC 
 نسبة التغير Total إجمالي

%  
Percent 

Changes 

 نس ة الت ير Local يحلي
%  

Percent 
Changes 

 نس ة الت ير Imported يستور 
% 

Percent 
Changes 

1101 1100 4004 4002 4004 4002 

 Agriculture A 8.74 136.69 125.70 1.90- 119.63 121.95 1.07 123.39 122.09 الزرا ة  أ

 Fishing B 0.00 101.18 101.18 6.33- 87.53 93.44 3.21- 94.10 97.23 صي  ااسيان  ب

 Mining & Quarrying C 7.64 122.50 113.80 0.68 104.71 104.01 4.09 113.24 108.79 التع ين واست  ا اليحا ر  ج

 Manufacturing D 0.43- 119.40 119.92 0.67 118.42 117.63 0.63 119.27 118.53 الصنا ات التحويلية  د

 0.79 121.55 120.60 0.39- 118.66 119.12 0.78 120.36 119.43 الرقم القياسي العام  
All Items Price 
Index 

 

 Base Year 2007=100 000=4002سنة ااسا  
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 761                النقل واالتصاالت

 النقل واالتصاالت
 : النقل والتخزين

عـام،   6,140مؤسسـة يعمـل في ـا  978 فـي فلسـطين 4103بلغ عدد المؤسسات العاملة في النقل والتخـيين لعـا  
 7331مليـون دوال،  وبلـغ حجـ  االسـت ،و الوسـيط  070.0وبلغ حج  اإلنتاج المتحقق من أنشـطة النقـل والتخـيين 

 .مليون دوال،  8736وبلغ حج  القيمة المضافة التي حققت ا تلو األنشطة  مليون دوال،
 

 :المركبات المرخصة
م،كبة  حيث كانت النسبة االعلى  144,244في الضفة الغ،بية  4103خ،ل العا  بلغ عدد الم،كبات الم،خصة 

مجموع الم،كبات الم،خصة في من % 72.7من الم،كبات الم،خصه هي للسيا،ات الخاصة حيث بلغت نسبت ا 
  تلي ا سيا،ات االج،ة التكسي بنسبة %06.9 السيا،ات التجا،ية حيث بلغتو شاحنات ال الضفة الغ،بية  تلي ا

 %.3.1ته باقي الم،كبات ما نسب   بينما شكلت630%

 
 
 

 
 

1.61 
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 761                النقل واالتصاالت

 3102ونوع المركبة, , المحافظةحسب  *الغربية الضفةعدد المركبات المرخصة في 
Licensed Road Vehicles in West Bank* by Governorate, and Type of Vehicle, 2013 
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 المنطقة 

West Bank 436 
 

24,195 
 

14 
 

516 
 

1,330 
 

656 
 

818 
 

555 81888 106,913 144,244 
 

 الضفة الغربية
Jenin 20 3,137 4 121 234 152 96 38 1,180 9,985 

 
 جنين 14,967

Tubas 2 51 0 17 6 3 2 0 10 394 485 طوباس 
Tulkarm 24 1,175 2 41 74 69 80 23 665 7,093 9,246  ،طولك 
Nablus 43 2,701 1 55 138 86 148 45 1,624 18,885 23,726 نابلس 
Qalqiliya 18 845 0 44 38 5 19 26 263 3,125 4,383 قلقيلية 
Salfit 2 41 0 2 7 2 1 2 47 406 510 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 289 9,339 3 95 586 177 219 233 2,692 36,288 49,921  والبي،ة،ا  اهلل 
Jericho   & Al Aghwar 4 322 1 30 22 43 17 129 132 1,627 2,327 ،أ،يحا واألغوا 
Jerusalem 2 69 0 0 5 4 16 3 1 489 589 القدس 
Bethlehem 14 1,548 0 16 31 28 61 19 646 10,824 13,187  بيت لح 
Hebron 13 4,868 3 87 182 87 155 19 1,551 17,688 24,653 الخليل 

 Not Stated 5 99 0 8 7 0 4 18 0 901 250 غي، مبين  
*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 
 

للضفة الغ،بية عا   االبيانات ال تشمل ذلو الجيء من محافظة القدس الذي ضمته إس،ائيل عنوة بعيد احت،ل  *
9191 
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 761                   النقل واالتصاالت

 2013, حسب نوع المركبة *الضفة الغربيةفي المركبات المسجلة ألول مرة  عدد
Number of New Registered Road Vehicles in West Bank* by  

Type of Vehicle, 2013 
 

 نوع المركبة
المركبات المسجلة ألول عدد  

Type of Vehicle Number of New Registered 
Road Vehicles 

 Total 12,283 المجموع

 Private Cars 8,786 سيا،ات خاصة

 Taxis 1,265 (تكسي)سيا،ات أج،ة 

 Motorcycles and Moped 263 د،اجات نا،ية و د،اجات نا،ية صغي،ة

 Buses(Public/ Private) 171 (خصوصية/ عمومية ) باصات

  Trailers and Semi-Trailers 264 مقطو،ات ونصف مقطو،ات

 Agricultural Tractors 48 ج،ا،ات ي،اعية

 Road Tractors 0 ج،ا،ات

 Trucks and Commercial Cars 1,457 شاحنات وسيا،ات تجا،ية

  Other Vehicles 29 م،كبات أخ،ى

الجيء من محافظة القدس الذي ضمته اس،ائيل عنوة البيانات ال تشمل ذلو * 
.9191بعيد احت،ل ا للضفة الغ،بية عا    

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
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 711 النقل واالتصاالت

 2013أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين حسب النشاط االقتصادي, 
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities by Economic Activity, 2013 

 

 Value in 1000 USD                     القيمة باأللف دوال، أم،يكي                                                                   

 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

 
Economic Activity عدد المؤسسات 

No. of Ent. 
 العاملين  عدد

No. of Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاج

Output 
 االست ،و الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 6,521 879 المجموع الكلي
 

41,736.9 
, 

171,150.0 
 

73,514.3 
 

97,635.7 
 

Grand Total 

 76,173.9 67,359.1 143,533.0 32,593.4 5,047 666 لنقل الب،ى والنقل عب، خطوط األنابيبا
Land Transport and Transport Via 
Pipelines 

 14,565.7 3,955.9 1,8521.6 3,390.1 678 189 وانشطة الدع  للنقل التخيين
Warehousing and Support Activities for 
Transportation 

 Postal and Courier Activities 6,896.1 2,199.3 9,095.4 5,753.4 796 24 انشطة الب،يد ونقل ال،سائل والط،ود
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 النقل وااالتصاالت                                              717    

 2013 المستخلصة ألنشطة النقل والتخزين,أهم المعدالت 
Selected Ratios for Transport and Storage Activities, 2013 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

 Compensation per Wage Employee in (USD) 7,318.4 ،بالدوال ج، من التعويضاتأبالعامل نصيب 

 Output per Employed Person in (USD) 26,246.0 اإلنتاج بالدوال، مننصيب العامل 

 30,010.5  بالدوال،اإلنتاج  من ج،أبنصيب العامل 
Output per Wage Employee in (USD) 
 

 Value Added per Employed Person  in (USD) 14,972.5 بالدوال،نصيب العامل من القيمة المضافة 

 Value Added per Wage Employee in (USD) 17,120.1 بالدوال،القيمة المضافة   بأج، منالعامل نصيب 

 (%) Value Added to Output 57.0 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 42.7 )%(نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

 (%) Annual Depreciation to Output 9.6 )%(نسبة االهت،و السنوي إلى اإلنتاج 

 
 

 2013-2011, خارج المنشآتالقطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Sector, 2011-2013 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوال، أم،يكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
1099 1091 1092 

 Number of Vehicles 11,502 11,561 10,195 عدد الم،كبات

 12,157 12,687 10,821 العاملينعدد 
Number of 
Employed Persons  

 99911161 11,808.0 17,702.2 تعويضات العاملين
Compensation of 
Employees 

 Output 322,911.9 268,043.5 258,773.6 اإلنتاج 

 176,018.3 147,952.7 150,098.2 االست ،و الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 Value Added 147,176.8 120,090.8 108,675.4 القيمة المضافة
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 2013 حسب النشاط االقتصادي,خارج المنشآت القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport Outside Sector – by Economic Activity, 2013 

 

 Value in 1000 USD                         القيمة باأللف دوال، أم،يكي                                                              

 النشاط االقتصادي

 Indicators   المؤشرات                                           

Economic Activity عدد الم،كبات 
No. of 

Vehicles 

 العاملينعدد 
No. of Employed 

Persons 

 تعويضات العاملين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاج

Output 
 االست ،و الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 Grand Total 147,176.8 176,018.3 323,195.1 8.111,61 81,851 11,502 المجموع الكلي
ع النقل الب،ي األخ،ى لل،كاب غي، اأنو 

 4.69.,924 999,11169 301,145.2 91,0.961 99,104 99,041 المحددة  بموعد
Other Non-Scheduled 
Passenger Transport 

 Freight Transport by Road 91,21.61 1,11961 11,04161 9,94.61 412 412 النقل الب،ي للبضائع
 
 
 2013-2011, خارج المنشآتالقطاع  –أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة النقل 

Selected Ratios for Transport - Outside Sector, 2011-2013 
 

 Year السنة المؤشرات
Indicators 

1099 1091 1092 

 Annual Compensation per Wage  Employees (USD) 1991169 4,449.1 5,582.7 ،بأج، من التعويضات بالدوال العاملمتوسط نصيب 
 Output per Employee (USD) 1991.169 21,127.2 22,368.4 ،متوسط إنتاجية العامل بالدوال

 Output per Wage  Employee (USD) .90199996 100,996.0 76,334.3 ،متوسط إنتاجية العامل بأج، بالدوال

 Value Added per Employee (USD) 91990962 9,465.6 10,043.0 ،من القيمة المضافة بالدوال العاملمتوسط نصيب 

 Value Added per Wage  Employee (USD) 49911161 45,249.0 24911161 ،بأج، من القيمة المضافة بالدوال العاملمتوسط نصيب 
 (%) Value Added to Output 4161 44.8 4461 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 9960 9.8 9962 )%(نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 
 (%) Annual Depreciation to Output 69. 10.5 9961 )%(نسبة االهت،و السنوي إلى اإلنتاج 
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  :والمعلوماتاالتصاالت 
يعمـل   مؤسسـة 117 فـي فلسـطين 3172بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة االتصـاالت والمعلومـات  لعـا  

مليـون دوال،  وبلـغ  112.2وبلغ حج  اإلنتاج المتحقق من أنشطة االتصاالت والمعلومـات  عام،  1,311في ا 
 121.1بلغ حج  القيمـة المضـافة التـي حققت ـا تلـو األنشـطة كما مليون دوال،  764.6حج  االست ،و الوسيط 

 . مليون دوال،
 

  3102-3100 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, 2011-2013 
 

 السنة

 Region المنطقة

Year فلسطين 
Palestine  

*الضفة الغ،بية  
West 
Bank* 

 قطاع غية
Gaza Strip 

    عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Number of Main Telephone 
Lines 

2011 382,700 252,400 130,300 2011 

2012 8,81883 1119.19 9299011 2012 

2013 403,025 270,189 132,836 2013 

أعداد المشتركين في الهاتف الخلوي 
 الفلسطيني

   
Number of Palestinian Cellular 
phone Subscribers 

2011 2,884,964 .. .. 2011 

2012 818,31188 .. .. 2012 

2013 3,267,819 .. .. 2013 

اس،ائيل عنوة البيانات ال تشمل ذلو الجيء من محافظة القدس الذي ضمته * 
9191بعيد احت،ل ا للضفة الغ،بية عا    

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 
  

  



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                    4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

              

 النقل واالتصاالت                                                                                      072 
 

 2013االتصاالت حسب النشاط االقتصادي, أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المعلومات و 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities by Economic Activity, 2013 

 

لقيمة باأللف دوال، أم،يكيااا  Value in 1000 USD 
 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation of 
Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االست ،و الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 738,688.9 164,632.7 903,321.6 151,968.2 8,299 591 المجموع

 6,952.1 2,462.5 9,414.6 4,025.7 379 24 أنشطه النش،
Publishing Activities 

 

أنشطة إنتاج ونش، ب،امج التليفييون والفيديو 
واألف،  السينمائية والتسجي،ت الصوتية 

 والموسيقية

38 265 1,268.1 3,131.0 667.5 2,463.5 

Motion Picture, Video and 
Television Programme 
Production, Sound Recording 
and Music Publishing Activities  

 13,535.3 4,714.0 1,8249.3 6,983.8 1,132 87 أنشطه الب،امج والبث
Programming and 
Broadcasting Activities 

 Telecommunications 653,759.6 152,369.7 806,129.3 125,467.8 5,010 311 االتصاالت

أنشطه الب،مجة الحاسوبية والخب،ة االستشا،ية 
 وما يتصل ب ا من انشطة

89 1,019 9,167.5 48,512.6 2,623.2 45,889.4 
Computer Programming, 
Consultancy and Related 
Activities 

 Information Service Activities 16,089.1 1,795.7 17,884.8 5,055.4 494 42 أنشطة خدمات المعلومات
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 2013االتصاالت, المعلومات و أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة  
Selected Ratios for Information and Communication Activities, 2013 

 

 المؤشرات
 القيمة

Value 
Indicators 

 19,953.8 ،بالدوال ج، من التعويضاتأبالعامل نصيب 
 

Compensation per Wage Employee 
 (USD) 

 108,847.0 اإلنتاج بالدوال، مننصيب العامل 
 

Output per Employed Person (USD) 

 118,608.4  بالدوال،اإلنتاج  من ج،أبنصيب العامل 
 

Output per Wage Employee (USD) 

 89,009.4 بالدوال،نصيب العامل من القيمة المضافة 
 

Value Added per Employed Person  
 (USD) 

 96,991.7 بالدوال،القيمة المضافة   بأج، منالعامل نصيب 
 

Value Added per Wage Employee 
 (USD) 

 81.8 )%( نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج
 

Value Added to Output (%)  

 20.6  )%( نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة
 

Compensation of Employees to Value 
Added(%)  

 54.3 )%(نسبة االهت،و السنوي إلى اإلنتاج 
 

Annual Depreciation to Output  (%) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                           4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

              

 النقل واالتصاالت                                             076 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                              4102كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 711 االنشاءات                                  

 اإلنشاءات
 

 المؤسسات العاملة
 10,177مؤسسة يعمل فيها  515 في فلسطين 1073بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة اإلنشاءات لعام 

 مليون دوالر, وبلغ حجم االستهالك الوسيط666.4 وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة اإلنشاءات , عامال
 . مليون دوالر 279.0بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة كما مليون دوالر,   387.4

 
 2013-2011 ،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, 2011–2013 

 

 
 

 2013 -2011 ،في فلسطين القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal 

Sector In Palestine, 2011- 2013 
 

  Value in 1000 USD                                                                                           القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
1122 1121 1122 

 No. of Enterprises 525 560 587 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 10,177 11,290 7,222 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 71,705.5 2.722,91 52,431.5 تعويضات العاملين

 Output 666,408.2 670,052.0 392,046.8 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 387,385.9 367,140.7 231,307.6 االستهالك الوسيط

 Value Added 279,022.4 302,911.3 160,739.2 القيمة المضافة

 G.F.C.F 2,537.2 3,256.5 4,441.8 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

 G.F.C.F: Gross fixed capital formation 
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 711  االنشاءات                                       

 2013، حسب النشاط االقتصادي - القطاع المنظم-  أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Economic Activity, 2013 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity عدد المؤسسات 
No. of Ent. 

 العاملينعدد 
No. of   

Employed 
Persons 

 تعويضات

 العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 التكوين
 الرأسمالي

 الثابت اإلجمالي
G.F.C.F 

 Total  2,537.2     279,022.4    387,385.9  666,408.2    71,705.5  10,177    525   مجموعال

 Construction of Buildngs  1,093.1     150,551.3     298,704.3    449,255.6     39,867.3    7,129 292 تشييد المباني

 Civil Engineering  447.8        94,130.6    58,892.0      153,022.6     22,670.9    1,942 39 الهندسة المدنية

  996.3        34,340.5    29,789.6      64,130.0       9,167.4      1,106 194 أنشطة التشييد المتخصصة
Specialized Construction 
Activities 

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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 711  االنشاءات                                       

 3102حسب النشاط االقتصادي،  -القطاع المنظم-في أنشطة مقاولي اإلنشاءات بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Paid and Unpaid Employed Persons for Construction Contractors Activities- Formal Sector- by Economic 

Activity,2013 
 

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                                            العاملون
Economic Activity مجموعال 

Total 

 عاملون بدون أجر
Unpaid Employees 

 بأجر المستخدمون
Paid Employees 

 Total  9,601  576     10,177 مجموعال

 Construction of buildngs  6,745  384  7,129 تشييد المباني
 Civil engineering  1,888  54  1,942 الهندسة المدنية

 Specialized construction activities  968  138  1,106 أنشطة التشييد المتخصصة
 

 

 
 3102-2011القطاع المنظم،  -أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 

Selected Ratios for Construction Contractors Activities - Formal Sector, 2011-2013 
 

  

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
1122 1121 1122 

 )Compensation per Wage Employee (USD  7,468.5       8,285.8 7,550.6 ربالدوال تعويضات العاملينبأجر من  العاملنصيب 

 Output per Employed Person (USD  65,481.8    59,349.2 54,285.1 ربالدوال العامل من اإلنتاج نصيب

 Output per Wage Employee (USD)  69,410.3     62,145.4 56,458.4 ربأجر من اإلنتاج بالدوال نصيب العامل

 Value Added per Employed Person (USD)  27,416.9    26,830.1 22,256.9 رنصيب العامل من القيمة المضافة بالدوال

 Value Added per Wage Employee (USD  29,061.8     28,094.2 23,147.9 ربأجر من القيمة المضافة بالدوال نصيب العامل

 (%) Value Added to Output  41.9     45.2 41.0 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added  25.7            29.5 32.6 )%(إلى القيمة المضافة تعويضات العاملين نسبة 

 (%) Depreciation to Output  2.1          5.6 1.7 )%(نسبة االهتالك السنوي إلى اإلنتاج 
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 710  االنشاءات                                       االنشاءات                            

 :رخص االبنية
سجل عدد  في حين 1071مقارنة بالعام % 70.1بنسبة  1073عام لعدد الرخص الصادرة في فلسطين ارتفع 

 .1071مقارنة بالعام  1073خالل العام % 3.5الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 
 

 :األبنية القائمة
الحظ أن قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات ي  2012بالعام 1073عند مقارنة نتائج عام 

قيمة اإلنفاق على الصيانة  نخفضت, فيما ا%0.5قد ارتفعت بنسبة   2013في عام فلسطينعلى المباني في 
قيمة اإلنفاق على الصيانـة والتحسينات  وارتفعت, %0.0بنسبة  1073الجارية على المباني القائمة في عام 

 (.ال تتضمن اإلنفاق على المباني الحكومية)  2012مقارنة مع العام % 3.1ة بنسبة الرأسمالي
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 3102-2011، في فلسطين تطور رخص األبنية الصادرة
Development of Issued Building Licenses In Palestine, 2011-2013 

 

Period 

 (2ألف م)المساحات المرخصة 
Licensed Area (1000 m

2
) 

Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2011          2011 

Total 649.3 2,904.1 3,553.4 113 1,650 319 1,259 4,367 7,708 المجموع 
Quarter I 217.5 698.0 915.5 40 522 71 282 1,177 2,092 الربع األول 
Quarter II 150.9 716.4 867.3 20 400 88 353 1,154 2,015 الربع الثاني 
Quarter III 131.6 642.8 774.4 26 347 60 283 1,001 1,717 الربع الثالث 
Quarter IV 149.3 846.9 996.2 27 381 100 341 1,035 1,884 الربع الرابع 
2012          2012 

Total 543.1 3,235.2 3,778.3 143 1,346 288 1,573 4,889 8,239 المجموع 
Quarter I 127.4 849.4 976.8 33 339 67 389 1,344 2,172 الربع األول 
Quarter II 149.3 720.8 870.1 42 365 84 477 1,222 2,190 الربع الثاني 
Quarter III 108.7 697.2 805.9 31 291 66 331 1,059 1,778 الربع الثالث 
Quarter IV 157.7 967.8 1,125.5 37 351 71 376 1,264 2,099 الربع الرابع 
2013          2013 

Total 680.4 3,303.9 3,984.3 136 2,011 98 1,242 5,651 9,138 المجموع 
Quarter I 204.9 

 
796.1 

 
1,001.0 

 
26 607 

 
57 

 
397 

 
1,194 

 
2,281 

 
األولالربع   

Quarter II 175.8 
 

905.8 
 

1,081.6 
 

45 496 
 

27 325 
 

1,608 
 

2,501 
 

 الربع الثاني
Quarter III 127.8 

 
919.3 

 
1,047.1 

 
19 422 

 
11 282 

 
1,485 

 
2,219 

 
 الربع الثالث

Quarter IV 171.9 
 

682.7 
 

854.6 
 

46 486 
 

3 238 
 

1,364 
 

2,137 
 

 الربع الرابع
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 711  االنشاءات                                       االنشاءات                                                                                           

 3102-3100، في فلسطين الوحدات السكنية المرخصة ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestaine, 2011-2013 

 

Period 

Licensed Dwellings  ةالوحدات السكنية المرخص 

 الفترة
 وحدات قائمة

Existing Dwellings 

 وحدات جديدة

New Dwellings 

(1مألف ) مساحة  
Area (1000 m

2
) 

 عدد
No. 

  (1م ألف) مساحة
Area (1000 m

2
) 

 عدد

No. 
2011     2011 

Total 538.7 2,920 2,059.2 11,263 المجموع 

Quarter I 193.3 1,082 499.7 2,746 الربع األول 

Quarter II 128.0 746 525.7 2,972 الربع الثاني 

Quarter III 100.5 568 431.0 2,403 الربع الثالث 

Quarter IV 116.9 524 602.8 3,142 الربع الرابع 

2012     2012 

Total 420.5 2,333 2,302.9 13,103 المجموع 

Quarter I 109.0 526 618.2 3,317 الربع األول 

Quarter II 106.3 643 518.6 3,006 الربع الثاني 

Quarter III 92.7 541 529.6 3,107 الربع الثالث 

Quarter IV 112.5 623 636.5 3,673 الربع الرابع 

2013     2013 

Total 575.0 3,394 2,318.2 13,566 المجموع 

Quarter I 171.8 1,035 541.4 3,173 الربع األول 

Quarter II 144.9 829 593.5 3,540 الربع الثاني 

Quarter III 106.2 656 675.3 3,926 الربع الثالث 

Quarter IV 152.1 874 508.0 2,927 الربع الرابع 
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 3102لغربية حسب نوع المبنى، قيمة اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة واإلضافات على المباني في الضفة ا
Value of Expenditures on Construction of New Buildings and Additions in the 

West Bank by building Type, 2102 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 نوع المبنى

اإلنفاق على إنشاء المباني الجديدة 
 واإلضافات على المباني

Building Type 
Expenditures on 

Construction of New 
Buildings and Additions 

 Building 80,701.1 عمارة

 Villa/ House 130,984.5  دار/ فيال

 Establishment 46,171.0 نشأةم

 *Under Construction 651,277.1 *تحت التشييد

 **Other 3,977.0 **أخرى

 Total 913,110.7 المجموع

 .تشمل المباني التي تحت التشطيب* 
 .تشمل الخيمة والبراكية: أخرى** 

* Including  building under preparation 
** Other: include establishment, tent and marginal. 
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 581 الصناعة                                  

 الصناعة
 

 المؤسسات العاملة 
 اسســـة يأ ـــ  في ـــا  16,201فـــي فلســـطين  1022بلـــد عـــؤؤ ال اسســـا  الأا لـــة فـــي عنمـــطة الصـــناعة لأـــا  

 .عا ال 79,566
 

 اإلنتاج والقيمة المضافة
ــــا  ال تحاــــع  ــــن عنمــــطة الصــــناعة   ليــــون ؤووبل وبلــــد حإلــــ  اوســــت ال  الوســــيط  4,021.5بلــــد حإلــــ  اإلنت

 .  ليون ؤووب 1,626.8 ليون ؤووب وبلد حإل  الاي ة ال ضافة التي حاات ا تل  األنمطة  2,394.7
 

 2013-1122أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2011-2013 

 

 
 

 2013-1122أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2011-2013 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                الاي ة باأللف ؤووب ع بيكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
1155 1151 1152 

  No. of Enterprises 16,201 16,263 17,090 عؤؤ ال اسسا 

 No. of Employed Persons 79,566 78,724 72,022 الأا لينعؤؤ 
 Compensation of Employees 411,828.2 388,413.1 311,978.5 تأويضا  الأا لين

 Output 4,021,524.7 3,798,059.6 2,819,352.8 اإلنتا 

 Intermediate Consumption 2,394,735.7 2,087,918.6 1,530,266.8 اوست ال  الوسيط

 Value Added 1,626,788.9 1,710,140.0 1,289,086.0 الاي ة ال ضافة

 G.F.C.F 53,508.2 84,659.5 66,632.1 إلإل الياالتكوين البعس الي الثاب  

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 

17,090 
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 2013 هم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي،أ
Main Economic Indicators for Industrial Activities by Economic Activity, 2013 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                  الاي ة باأللف ؤووب ع بيكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity 
 

عؤؤ 
 ال اسسا 

No. 
of Ent. 

 الأا لينعؤؤ 
No. of 

Employed 
Persons 

 تأويضا  الأا لين
Compensa-

tions of 
Employees 

 اإلنتا 
Output 

 اوست ال  الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 الاي ة ال ضافة
Value 
Added 

 التكوين البعس الي
 الثاب 
 اإلإل الي

G.F.C.F 

  Total 44,40821 6,111,78829 1,491,74427 1,016,41127 166,81821 79,566 61,106 مجموع ال

 Mining and Quarrying 344.4 66,054.6 54,384.2 120,438.8 10,362.4 1,721 155 التأؤين واستغال  ال حاإلب

 Manufacturing 32,315.4 1,353,272.9 1,905,314.8 3,258,587.7 338,525.5 73,441 15,640 الصناعة التحويلية

والبخاب إ ؤاؤا  الك بباء والغاز 
 15,050.4 194,852.1 405,796.3 600,648.5 54,218.9 3,301 52 وتكيف ال واء

Electricity, Gas, Steam 
and Air Conditioning 
Supply 

إ ؤاؤا  ال ياه وعنمطة الصبف 
ؤابة النفايا    و أالإلت االصحي وا 

223 1,103 8,721.4        41,849.7     29,240.4        12,609.3      5,798.0  

Water  Collection, and 
Waste Collection, 
Treatment and Disposal 
Activities                                                                                      

 Gross fixed capital formation G.F.C.F: 
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 2013في أنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي، بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Paid and Unpaid Employed Persons for Industrial Activities by 

Economic Activity, 2013 
 

 Value in 1000 USD                                                                                                الاي ة باأللف ؤووب ع بيكي

 النشاط االقتصادي
 Employed Persons                                        العاملون

Economic Activity  العاملينمجموع 
Total 

 عا لون بؤون عإلب
Unpaid 

Employees 
 بأإلب ال ستخؤ ين

Wage Employees 

  Total 10,490 69,671 79,411 مجموع ال

 Mining and quarrying 1,466 111 1,721 التأؤين واستغال  ال حاإلب

 Manufacturing 54,991 18,451 73,441 الصناعة التحويلية
 إ ؤاؤا  الك بباء والغاز
 2,211 1 3,301 والبخاب وتكيف ال واء

Electricity, Gas, Steam and 
Air conditioning Supply 

إ ؤاؤا  ال ياه وعنمطة 
ؤابة  الصبف الصحي وا 

 النفايا  و أالإلت ا
1,103 469 634 

Water  collection, and 
Waste collection, treatment 
and disposal activities                                                                                      

 
 

 

 
 

 1122-2011أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الصناعة، 
Selected Ratios for Industrial Activities, 2011-2013 

  

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2011 2012 2013 

 6,819.4 6,812.0 4,800.7 بالؤووب تأويضا  الأا لينبأإلب  ن  الأا  نصيب 
Compensation per Wage Employee 
(USD) 

 Output per Employed Person (USD) 50,543.3 48,245.3 39,145.7 بالؤووب نصيب الأا    ن اإلنتا 

 Output per Wage Employee (USD) 66,591.5 66,610.4 43,384.0 بالؤووببأإلب  ن اإلنتا   الأا  نصيب 

 20,445.8 21,723.2 17,898.5 بالؤووبنصيب الأا    ن الاي ة ال ضافة 
Value Added per Employed Person 
(USD) 

 26,937.6 29,992.5 19,836.4 بالؤووببأإلب  ن الاي ة ال ضافة  الأا  نصيب 
Value Added per Wage Employee 
(USD) 

 (%) Value Added to Output 40.5 45.0 45.7 )%(نسبة الاي ة ال ضافة إلى اإلنتا  

 25.3 22.7 24.2 )%(إلى الاي ة ال ضافة تأويضا  الأا لين نسبة 
Compensation of Employees to Value 
Added (%) 

 (%) Depreciation to Output 4.4 3.5 3.7 )%(نسبة اوهتال  السنوي إلى اإلنتا  
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 189 السياحة

 السياحة
 

 :النشاط الفندقي
فندقا، وبلغ متوسط عدد الغرف فيها 113  في الضفة الغربية  2013خالل عام بلغ عدد الفنادق العاملة 

سريًرا، حيث بلغ عدد النزالء في جميع الفنادق العاملة  في   13,458غرفة، ومتوسط عدد األِسّرة فيها 5,890
وقد بلغت نسبة اشغال  . ليلة  1,467,709 نزيال، أما عدد ليالي المبيت فقد بلغ  600,362الضفة الغربية 

، ومتوسط عدد العاملين في الفنادق %29.9، أما نسبة اشغال األسّرة فقد بلغت %24.8الغرف الفندقية 
 .أنثى 664 و ذكراً  2,133، منهم2013عاماًل خالل ,2 797العاملة 

 
  2013حسب المنطقة، الضفة الغربيةعدد الفنادق العاملة  في 

Number of Operating Hotels in the West Bank by Region, 2013 
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  2013حسب المنطقة، الضفة الغربيةفي  المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي
Main Indicators for Hotel Activities in West Bank by Region, 2013 

 

 المنطقة
*الفنادقعدد   

No. of 
Hotels* 

عدد متوسط  

 ةالمتاح الغرف
Average 
No. of 
Rooms 

عدد متوسط  
 المتاح األسرة

Average 
No. of Beds 

النزالءعدد   

No. of 
Guests 

ليالي المبيتعدد   
No. of Nights 

 معدل مدة
 (ليلة)اإلقامة 

Average 
length 
of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

رةاألس   إشغال  
Bed Occupancy 

Region 
 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

            

 West Bank 29.9 4,021.1 24.8 1,458.5 2.4  1,467,709    600,362    13,458  5,890 113 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية      16 296  858       34,656          46,952  1.3 49.7 16.8 128.6 15.0  North of West Bank  

وسط الضفة الغربية   34 1,450  3,449       92,254        258,206  2.8 504.7 34.8 707.4 20.5  Middle of West Bank  

القدس   28 1,586 3,510    188,752        366,124  2.0 491.6 31.0 1,003.1 28.6  Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية   35 2,558  5,640    284,700        796,427  2.7 412.5 16.1 2,182.0 38.7  South of West Bank  

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

Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 

 يمثل عدد الفنادق في نهاية العام* 
 * Represents No. of hotels at the end of the year 

 

 
 
 



فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                          1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   :PCBS 

لسياحةا                                                                                               191                                                                                                            

       

 2013حسب السعة والمنطقة،  في الضفة الغربية الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of  Hotel Rooms in the West Bank by Capacity and Region, 2013 

 

 المجموع المنطقة
Total 

 Capacity السعة

Region مفردة 
Single 

 مزدوجة
Double 

 ثالثية
Triple 

 رباعية
Quadruple 

 أجنحة
Suits 

 أخرى
Other 

 22 385 315 930 3,529 709 5,890 الضفة الغربية
West Bank 

شمال الضفة الغربية      296 16 80 97 70 26 7 
 North of West Bank  

وسط الضفة الغربية   1,450 304 732 122 75 213 4 
 Middle of West Bank  

القدس   1,586 274 880 263 94 75 0 
 Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية   2,558 115 1,837 448 76 71 11 
 South of West Bank  
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 2013 أول،كانون  فيحسب المنطقة  في الضفة الغربية عدد الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة فيها
Number of Hotels and Rooms in the West Bank by Facilities and Region as of December, 2013 

 

 المنطقة
الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

عدد عدد  

 ةالمتاح الغرف
Average 
No. of 

Rooms 

في الغرف التجهيزات  Rooms Facilities 

Region 
 تلفزيون
T.V 

 ثالجة
Refrigerator 

 هاتف
Telephone 

 مذياع
Radio 

 خاص حمام
Private 

Bathroom 
 تدفئة

Heaters 
 تكييف
Air 

Condition 
 إنترنت

Internet 

 West Bank 4,555 5,853 5,996 5,970 383 5,876 4,536 5,632 6,072 113 الضفة الغربية

 North of West Bank 251 254 258 267 0 203 181 209 300 16 شمال الضفة الغربية

 Middle of West  Bank 1,439 1,466 1,466 1,462 9 1,461 1,290 1,432 1,481 34 وسط الضفة الغربية

 Jerusalem 1,556 1,555 1,555 1,524 299 1,526 959 1,414 1,572 28 القدس

 South of West Bank 1,309 2,578 2,717 2,717 75 2,686 2,106 2,577 2,719 35 جنوب الضفة الغربية
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 2013، 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, 2013 

 

 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  502     1,751      162 382  664     2,133   113 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية     16      102       16  37 7            65          9   North of West Bank  

وسط الضفة الغربية   34      842     125  120 31         722        94   Middle of West Bank  

القدس   28      585     306  127 74         458     232   Jerusalem  

جنوب الضفة الغربية   35      604     217  98 50         506     167   South of West Bank  

لعاما نهايةيمثل عدد الفنادق في  *  *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2013، أولحسب المنطقة في كانون  في الضفة الغربية في الفنادق المتوفرةالمرافق العامة 
Public Utilities Available in Hotels in the West Bank by Region as of December, 2013 

 

 المنطقة
*الفنادق عدد  

No. of 
Hotels* 

 المطاعم

Restaurants 

االجتماعات قاعات  

Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking 

 عدد
 المصاعد

No. of 
Lifts 
 

المسابح عدد  

No. of 
Swimming  

Pools 

 الصاالت /المالعب عدد
 الرياضية
No.of 

Playgrounds/ 
Sport Halls 

Region 
 العدد

Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

الغربيةالضفة   113 134 18,550 157 20,333 103 4,777 157 24 19 West Bank 

 North of West Bank 0 2 7 172 6 1,604 15 1,135 10 16 لضفة الغربيةشمال ا

 Middle of West Bank 13 15 58 1,820 48 6,783 53 4,991 41 34 ضفة الغربيةوسط ال

 Jerusalem 2 1 29 1,340 11 2,746 33 3,200 34 28 القدس

 South of West Bank 4 6 63 1,445 38 9,200 56 9,224 49 35 جنوب الضفة الغربية

العام  نهايةعدد الفنادق في  يمثل*   *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2013حسب الجنسية والمنطقة،  الضفة الغربية فنادقتوزيع النزالء في 
Distribution of Guests in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2013 

 

 المنطقة

عدد 
 *الفنادق

No. of 
Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region المجموع 
Total 

 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات
 المتحدة وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى

Central & 
South  

America 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
Count 

 إفريقيا
Africa 

 أستراليا
 ونيوزيلندا

Australia 
& 

New 
Zeland 

 West Bank 3,494 32,853 68,563 227,837 14,198 53,838 60,647 76,441 7,593 54,898 600,362 113 الضفة الغربية

شمال الضفة   
 الغربية

16 34,656 6,694 460 21,257 123 759 199 3,879 1,256 5 24 
North of West 
Bank  

وسط الضفة  
 1,256 348 515 17,335 472 7,983 12,394 19,453 2,367 30,131 92,254 34 الغربية

Middle of West 
Bank  

القدس   28 188,752 243 1,222 13,513 9,457 38,661 5,701 91,407 15,408 11,648 1,492 Jerusalem  

جنوب الضفة  
 722 20,852 51,384 115,216 7,826 6,435 38,673 22,218 3,544 17,830 284,700 35 الغربية

South of West 
Bank  

العام نهايةيمثل عدد الفنادق في *   *Represents Number of hotels at the end of the year 
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 2013 ،حسب الجنسية والمنطقة الضفة الغربية في توزيع ليالي المبيت في الفنادق
 Distribution of Guest Nights in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2013 

  

 المنطقة

عدد 
 *الفنادق

No. of 
Hotels 

* 

 Nationality الجنسية

Region المجموع 

Total 
 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى

Central & 
South  

America 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أوروبا باقي
Other 

European 
Count 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 
New Zeland 

 West Bank 7,238 100,256 165,694 579,429 35,469 461,161 411,1,6 411,4,1 41,,,6 414,141 1,467,709 113 الضفة الغربية

شمال الضفة   
 25 5 1,308 4,282 199 ,,7 ,55 53,43, 484 934,7 46,952 16 الغربية

North of West 
Bank  

وسط الضفة  
 2,083 672 1,497 52,995 1,424 543308 5,3794 ,3398, 053449 3304,,0 258,206 34 الغربية

Middle of West 
Bank  

القدس   28 366,124 330 53,33 5,34,0 033749 983838 10,537 178,519 36,090 18,885 3,010 Jerusalem  

جنوب الضفة  
 2,120 80,694 126,799 343,633 23,309 ,5,350 0,43,59 4,3803 0,3908 5738,0 796,427 35 الغربية

South of West 
Bank  

العام نهايةيمثل عدد الفنادق في *   
 

*Represents Number of hotels at the end of the year 
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 791  الخدمات

 الخدمات
 

 أنشطة الخدمات
مؤسسة يعمل فيها  33,393في فلسطين  1023بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات لعام 

مليون دوالر وبلغ حجم  1,896.8وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة الخدمات  عامال، 129,466
مليون 1,403.8 مليون دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة  493.0االستهالك الوسيط 

 . دوالر
 

 1122-1122أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2011-2013 

 

 
 

 2013-1122أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2011-2013 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات

 Year السنة

Indicators 
2011 2012 2013 

 No. of Enterprises 33,793   662 ,33   499992 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 129,466 124,014 949,94 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 647,738.1 586,180.4 414,379.1 تعويضات العاملين

 Output 1,896,818.1 1,814,865.9 1,302,107.7 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 493,045.5 437,652.4 355,511.1 االستهالك الوسيط

 Value Added 1,403,772.6 1,377,213.5 946,596.6 القيمة المضافة
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 291 الخدمات

 2013أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Services Activities by Economic Activity, 3102 

 

 Value in 1000 USD                                      القيمة باأللف دوالر أمريكي                           

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity 
عدد 

 المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation 
of Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 1,403,772.6 493,045.5 1,896,818.1 647,738.0 129,466 33,793 المجموع

 Hotels and Restaurants 217,987.7 1,494,95.8 367,483.5 81,048.9 20,031 6,643 أنشطة اإلقامة والخدمات الغذائية

 Real Estate Activities 26,836.9 5,700.1 32,537.1 3,430.5 744 323 األنشطة العقارية 

 317,755.0 43,045.0 360,800.0 48,673.8 11,475 3,665 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Professional, Scientific and 
Technical Activities 

 123,331.3 46,238.0 169,569.3 62,444.2 7,528 1,774 أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم
Administrative and Support 
Service Activities 

 Education 232,526.3 57,495.7 290,022.0 204,306.1 25,669 2,730 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
 االجتماعية

4,807 21,039 132,100.2 341,341.3 98,368.1 242,973.3 Health and Social Work 

 64,044.4 17,423.1 81,467.5 15,819.0 5,994 1,820 الفنون والترفيه والترويج
Arts, Entertainment and 
Recreation 

 Other Service Activities 178,317.7 75,279.7 253,597.4 99,915.5 36,986 12,031 األخرى الخدماتأنشطة 
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 299 الخدمات

    2013-2011أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة الخدمات، 
Selected Ratios for Services Activities, 2011-2013 

 

 المؤشرات

 Year السنة

Indicators 
4077 4074 4073 

 Annual Compensation per Paid Employees (USD) 7,332.6 6,881.4 4,991.4 بالدوالر بأجر من التعويضات  العاملمتوسط نصيب 

 Output per Employee (USD) 14,651.1 14,634.4 14,023.5 بالدوالرمتوسط إنتاجية العامل 

 Output per Paid Employee (USD) 21,472.5 21,305.5 15,684.6 بالدوالربأجر   العاملمتوسط إنتاجية 

 Value Added per Employee (USD) 10,842.8 11,105.3 10,194.7 بالدوالرمتوسط نصيب العامل من القيمة المضافة 

 15,891.1 16,167.7 11,402.3 بالدوالربأجر من القيمة المضافة   العاملمتوسط نصيب 
Value Added per Paid  
Employee (USD) 

 (%) Value Added to Output 74.0 75.9 72.7 )%(نسبة القيمة المضافة إلى اإلنتاج 

 (%) Compensation of Employees to Value Added 46.1 42.6 43.8 )%(نسبة التعويضات إلى القيمة المضافة 

 8.2 7.6 5.9 )%(السنوي إلى اإلنتاج  اإلهتالكنسبة 
Annual Depreciation to  
Output (%) 
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 100 الخدمات
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 410 التجارة الداخلية        

 التجارة الداخلية
 

 المؤسسات العاملة
 هـافييعمـ  مؤسسـة   810107فلسـطين فـي  3102م بلغ عدد المؤسسات العاملـة فـي شنةـطة التجـارة الداخليـة لعـا

وبلـغ حجـم  مليـون دورر، 30837,2التجـارة الداخليـة  بلـغ حجـم اإلنتـال المتحمـ  مـن شنةـطةو  ،عامال ,053567
مليـون  30218,0وبلـغ حجـم الميمـة المةـافة التـي حممتهـا تلـك ا نةـطة مليون دورر  031,8ارستهالك الوسيط 

 . دورر
 

 1122-1122أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2011-2013 

 

 
 

 2013-2011أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2011-2013 

 

  Value in 1000 USD الميمة با لف دورر شمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
1122 1121 1122 

 No. of Enterprises 70,068 582216 592186 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 152,765 2612121 2222265 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 418,004.8 345,192.2 267,662.6 تعويةات العاملين

 Output 2,928,270.3 2,864,003.6 2,622,995.4 اإلنتال

 Intermediate Consumption 620,675.0 527,660.2 408,562.2 ارستهالك الوسيط

 Value Added 2,307,595.3 2,336,343.1 2,214,433.2 الميمة المةافة
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 414 التجارة الداخلية

 2013 أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط االقتصادي،
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities by Economic Activity, 2013 

 

 Value in 1000 USD الميمة با لف دورر شمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات 
No.of Ent. 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 العاملينتعويةات 
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتال
 

Output 

 ارستهالك

 الوسيط 
Intermediate 
Consumption 

 الميمة

 المةافة
Value  
Added 

 Total 2,307,595.3 620,675.0 2,928,270.3 418,004.8 152,765 70,068 مجموع ال

 واصالح( التجزئة)تجارة الجملة والمفرد 
 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

8,577 21,411 60,206.4 357,820.6 78,720.3 279,100.3 

Wholesale and Retail 
Trade and Repair of 
Motor Vehicles and 
Motorcycles 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات 
 والدراجات النارية

2,769 15,013 78,110.8 674,063.8 134,329.4 539,734.4 
Wholesale Trade, Except 
of Motor Vehicles and 
Motorcycles 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات 
 المحركات والدراجات النارية

58,722 116,341 279,687.6 1,896,385.9 407,625.3 1,488,760.6 
Retail Trade, Except of 
Motor Vehicles and 
Motorcycles 
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 412 التجارة الداخلية

 

 2013-2011أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة التجارة الداخلية، 
Selected Ratios for Internal Trade Activities, 2011-2013 

 

Indicators 
Year  السنة 

 المؤشرات
2013 2012 2011 

Annual Compensation per Paid Employee (USD) 5,977.8 5,899.0 3,317.6  بالدوررجر من التعويةات أالعام  بمتوسط نصيب 

Output per Employee (USD) 19,168.5 18,837.9 19,698.7   بالدوررمتوسط إنتاجية العام 

Output per Paid Employee (USD) 41,876.7 48,943.1 32,511.1  بالدوررمتوسط إنتاجية العام  بأجر 

Value Added per Employee (USD) 15,105.5 15,367.2 16,630.4  بالدوررمتوسط نصيب العام  من الميمة المةافة 

Value Added per Paid Employee (USD) 33,000.5 39,925.9 27,447.1  بالدوررمتوسط نصيب العام  بأجر من الميمة المةافة 

Value Added to Output (%) 78.8 81.6 84.4  نسبة الميمة المةافة إلى اإلنتال)%( 

Compensation of Employees to Value Added (%) 18.1 14.8 12.1  نسبة التعويةات إلى الميمة المةافة)%( 

Annual Depreciation to Output (%) 3.4 2.5 4.1  نسبة ارهتالك السنوي إلى اإلنتال)%( 
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 412 التجارة الداخلية
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            502 التجارة الخارجية المرصودة   

 التجارة الخارجية المرصودة 
 

 

 :الواردات من السلع
مليــون  5,163.9 حــوالي وبلغــا 2012بالمقارنــة مــ   ــا  %  9.9بنســبة 2013ارتفعــا الــوارداا مــن الســل  لعــا  

 .2012مليون دوالر أمريكي  ا  4,697.4  مقارنة م دوالر أمريكي 
 

 :الصادرات من السلع
مليون دوالر أمريكي مقارنة  900.6حيث بلغا حوالي % 15.1بنسبة  2013ارتفعا الصادراا من السل  لعا  

 .مليون دوالر أمريكي 782.4 بواق  5005م   ا  
 

 :الميزان التجاري
، ووصل إلى 2012مقارنة م   ا  % 8.9بنسبة  2013ارتف  العجز في الميزان التجاري السلعي للعا  

 .مليون دوالر أمريكي 4,263.3
 

 2013 -1995لألعوام  *في فلسطينصافي الميزان السلعي و المرصودة السلعية  الصادراتو  الواردات قيمة
Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in 

Palestine*, 1995 – 2013 
 

 

 نوة بعيد احتاللها  البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل *:
 .7691 ا   للضفة الغربية في

 *Data doesn’t include those that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its occupation of 
the West Bank in 1967. 
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            502 التجارة الخارجية المرصودة   

 2013-2012، *في فلسطين وصافي الميزان التجاري المرصودة السلعية قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports, Exports of Goods and Net Trade                  

Balance in Palestine*, 2012-2013 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
Year المؤشرات السنة 

2013 2012 

Imports Value 5,163,897 4,697,356 قيمة الوارداا 
Exports Value 900,618 782,369 قيمة الصادراا 
Net Trade Balance -4,263,280 -3,914,987 صافي الميزان التجاري 
*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
 

 نوة بعيد  البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*: 
 .7691 ا   احتاللها للضفة الغربية في

Differences in the results of certain indicators are due to 
approximation 

قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين 
 .مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  ذلك  ن التقريب المصاحب لعملياا حساب النتائج
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 التجارة الخارجية المرصودة  
 

502            

 2013-2012، التنقيح الثالث -األبواب للتصنيف الدولي الموحد للتجارة الدوليةحسب * في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC-3 Sections, 2012 - 2013 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

   The Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2012 2073 

  Imports   الواردات 

  Total Imports 768,361,5  4,697,356 مجموع الواردات 

 Food And Live Animals 0 740484289  895,751 األغذية والحيواناا الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 7694774  189,521 المشروباا والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 994548  58,046 المواد الخا  غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود 2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 749704656  1,447,718 وقود معدني ومزلقاا معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 214358  25,113 حيوانية ونباتيةزيوا ودهون وشحو   4

 4504244  389,793 .أ. .مواد كيماوية ومنتجاا متصلة بها غ 5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 8634674  848,371 سل  مصنو ة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 9304065  587,106 المكائن ومعداا النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 2404393  255,920 مصنو اا متنو ة 8

9 
 

سل  ومعامالا غير مصنفه في موض  آخر في التصنيف 
 79  17 التعديل الثالث –الدولي الموحد للتجارة الخارجية 

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 
elsewhere) In The SITC-Rev.3 

9 
 

 Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by* .7691 ا    نوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*: 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 
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 التجارة الخارجية المرصودة  
 

502            

 2013-2012، التنقيح الثالث -األبواب للتصنيف الدولي الموحد للتجارة الدوليةحسب * في فلسطين المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات(: تابع)
 (Cont.): Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC-3 Sections, 2012 - 2013 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

   The Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2012 2073 

  Exports   الصادرات 

  Total Exports 666,81, 782,369 مجموع الصادرات 

 Food And Live Animals 0 7404201 114,700 األغذية والحيواناا الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 454724 40,485 المشروباا والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 7364850 98,098 الخا  غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقودالمواد  2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 24750 2,467 وقود معدني ومزلقاا معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 724130 30,395 زيوا ودهون وشحو  حيوانية ونباتية 4

 464590 51,319 .أ. .مواد كيماوية ومنتجاا متصلة بها غ 5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 2804038 256,429 سل  مصنو ة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 404721 34,562 المكائن ومعداا النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 7604832 153,914 مصنو اا متنو ة 8

9 
 

سل  ومعامالا غير مصنفه في موض  آخر في التصنيف الدولي 
 _ _ التعديل الثالث –الموحد للتجارة الخارجية 

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified 
elsewhere) In The SITC-Rev.3 

9 
 

 Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by* .7691 ا    نوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*: 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 
 

قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  ذلك  ن 
 .التقريب المصاحب لعملياا حساب النتائج

Differences in the results of certain indicators are due to approximation 
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 التجارة الخارجية المرصودة  502 

 2013-2012 حسب مجموعات الدول،* في فلسطين للسلع المرصودة قيمة الواردات والصادرات
 Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Groups of  

       Countries, 2012-2013 
 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Groups of Countries 

Year السنة 
 2012 2013 مجموعات الدول

 الصادراا
Exports 

 الوارداا
Imports 

 الصادراا
Exports 

 الوارداا
Imports 

Total 900,618  5,163,897 782,369 4,697,356 المجموع 
Israel 786,356 3,694,821 639,180 3,350,799 إسرائيل 
Arab Countries 84,345 215,045 108,837 187,283 الدول العربية 
Europe Countries 13,700 494,240 15,414 496,422 الدول األوروبية 

Asian Countries 4,922 655,953 1,464 559,572 الدول اآلسيوية 

American Countries 11,204 87,836 17,053 81,341 الدول األمريكية 

Rest of World Countries 391 16,002 421 21,939  باقي دول العال 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
 

 نوة بعيد  البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*: 
 .7691 ا   احتاللها للضفة الغربية في

Differences in the results of certain indicators are due to 
approximation 

قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين 
 .مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  ذلك  ن التقريب المصاحب لعملياا حساب النتائج

 
 2102-2102حسب مركز العبور، * في فلسطين للسلع المرصودة قيمة الواردات والصادرات

Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Entry                    
Passage, 2682-2683 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Entry Passage 

Year السنة 
 2012 2013 مركز العبور

 الصادراا
Exports 

 الوارداا
Imports 

 الصادراا
Exports 

 الوارداا
Imports 

Total 900,618 5,163,897          782,369 4,697,356  المجموع 
AL Muntar (Karni) _ _                      _ _  (كارني) المنطار 

Karm Abu-Salem 1,547 415,838 4,683 280,247  كر  ابوسال 
Al karamah (Commerce) 98,007 150,948 127,710 116,761  (التجاري)الكرامة 

Al Shejaeyah (Nahal Ooze) _ _ _ 24,649  (نحال  وز)الشجا ية 

Networks & Pipe Lines _ 552,738 _ 505,889 خطوط وشبكاا 
Undefined 801,064 4,044,374 649,976 3,769,810 غير محدد 
*Data doesn’t include those that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 
 

 نوة بعيد  البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل*: 
 .7691 ا   احتاللها للضفة الغربية في

Differences in the results of certain indicators are due 
to approximation 

قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين 
 .مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  ذلك  ن التقريب المصاحب لعملياا حساب النتائج

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                        5002كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 500 التجارة الخارجية المرصودة

  2102-2102حسب االستخدام االقتصادي لعامي * في فلسطين للسلع المرصودة والصادرات الوارداتاجمالي قيمة  
Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories for 2682- 2683 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2012 2013 2012 2013 االقتصادي

  Total 900,618 782,369 5,163,897 4,697,356 المجموع  
111 Food and Beverages Primary Mainly for Industry 724931 64958 2574745 235,729 111 والمشروباا في اشكالها االولية للصنا ة  األغذية 

112 
Food and Beverages Primary Mainly for 
Household Consumption 

594916 394487 2044683 141,420 
في اشكالها االولية لالستهالك  والمشروباا األغذية 
 النهائي

112 

121 
Food and Beverages Processed Mainly for 
Industry. 

 121 المعالجة أساسًا للصنا ة والمشروباا األغذية  105,017 7414153 34623 44599

122 
Food and Beverages Processed Mainly for 
Household Consumption. 

 122 المعالجة أساسًا لالستهالك النهائي والمشروباا األغذية  429,050 4114518 7034827 864110

210 Industrial Supplies n.e.s Primary 7344988 674158 564340 47,814 210 ا. .في أشكالها األولية غ صنا ية  منتجاا 

220 Industrial Supplies n.e.s Processed 3294033 2614511 742204784 1,118,943 220 .ا. .معالجة غ صنا ية  منتجاا 

310 Fuels and Lubricants, Primary 24778 24469 74652 4,210 310 معدنية أولية ومزلقاا وقود 

321 Fuels and Lubricants, Processed for Motor Spirit - - 8144989 805,799 321 معدنية معالجة لمحركاا النفثاا ومزلقاا وقود 

322 Fuels and Lubricants, Processed for Other Uses 0 7 1014275 619,411 322 معدنية معالجة للالستخداماا االخرى ومزلقاا وقود 

410 Capital Goods (Except Transport Equipment) 264336 234851 2214443 234,056  410 ( دا معداا النقل) الرأسمالية السل 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully 
by Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل  نوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في  ا   *:
7691. 

Differences in the results of certain indicators are due to approximation. و بين مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أ
 .ذلك  ن التقريب المصاحب لعملياا حساب النتائج

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                        5002كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

المرصودةالتجارة الخارجية        التجارة الخارجية المرصودة     500 

  2102-2102حسب االستخدام االقتصادي لعامي * في فلسطين للسلع المرصودة والصادرات الوارداتجمالي قيمة ا(: تابع)
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories for 2682- 2683 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2012 2013 2012 2013 االقتصادي

420 
Parts and Accessories of Capital Goods 
(Except Transport Equipment )  

774884 64164 984478 66,480 
 دا قط  غيار )ولواز  السل  الرأسمالية  غيار قط 

 420 (معداا النقل

510 
Transport Equipment, and Parts and 
Accessories of Bassenger Motor Cars 

 510 .قط  ومحركاا وسائط النقل النقل، وسائط 102,374 694717 742 396

521 Transport Equipment for Industrial Uses 24620 34589 544598 52,348 521 الصنا ي لإلسخدا نقل   وسائط 

522 Transport Equipment Non - Industrial Uses 0 7 74096 277 522 الصنا ية اإلستخداماانقل لغير  وسائط 

530 
Parts and Accessories of All Kinds of Transport 
Equipment 

 530 وسائط النقل وملحقاا أجزاء 48,932 554051 774107 754952

610 Durable Consumer Goods n.e.s 574390 384032 7354910 133,083  610 معمرة استهالكية سل 

620 Semi - Durble Consumer Goods n.e.s 874992 984877 7784617 112,591  620 نصف معمرة استهالكية سل 

630 Non - Durble Consumer Goods n.e.s 994209 514489 2674214 264,545  630 غير معمرة استهالكية سل 

700 Goods n.e.s.in Broad Economic Categories 744134 234245 7104420 175,279  700 ا في تصنيف االستخدا  االقتصادي. .غ أخرى سل 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

البياناا ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل  نوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في  ا   *:
7691. 

Differences in the results of certain indicators are due to approximation ،أو بين مفرداا المتغير ومجمو ه، وقد نج  ذلك  ن التقريب  قد يالحظ بعض االختالفاا الطفيفة لقي  نفس المتغير بين الجداول المختلفة
 .المصاحب لعملياا حساب النتائج

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                           5002كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

المرصودةالتجارة الخارجية        التجارة الخارجية المرصودة     505 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                      1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 213 ميزان المدفوعات

 
 ميزان المدفوعات

 :الحساب الجاري
بلغ ( سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية)في الحساب الجاري  ا  عجز  1022ميزان المدفوعات الفلسطيني لعام  سجل

من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية، مقارنة مع % 21.5مليون دوالر أمريكي، بما نسبته  2,192.6مقداره 
   .1020مليون دوالر أمريكي عام  690.9عجز مقداره 

 
من الناتج % 45.5مليون دوالر أمريكي والذي شكل ما نسبته  4,626.0سجل الميزان التجاري السلعي عجزا  مقداره 

يذكر أن عجز .  1020عام لعن العجز % 26.6نسبة ارتفاع بلغت وب 1022المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لعام 
 .الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيسي في هذا العجز

 
عن العجز % 66.8مليون دوالر أمريكي حيث تراجع هذا العجز بما نسبته  103.6سجل ميزان الخدمات عجزا  مقداره 

الخدمات إلى ارتفاع في قيمة صادرات خدمات السفر باإلضافة إلى انخفاض  ، ويعزى انخفاض عجز ميزان1020عام 
 .قيمة الواردات من الخدمات الحكومية من جهة أخرى

 

 
 :حساب الدخل

 1,217.2فقد سجل هذا الحساب فائضا  مقداره ( تعويضات العاملين، ودخل االستثمار)أما بالنسبة لحساب الدخل 
وقد كان الرتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب .  1020عام  عن %10.8 بارتفاع نسبته مليون دوالر أمريكي

، فيما 1020عن عام  %16.3مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته  1,152.7الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 
، نتج بشكل 1020عن عام % 26.9مليون دوالر أمريكي بانخفاض نسبته   99.3بلغ دخل االستثمار من الخارج

أساسي عن انخفاض العوائد المقبوضة من االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في 
 .الخارج

 
 :التحويالت الجارية

  مليون دوالر أمريكي بانخفاض  1,319.8فائضـا  بلغت قيمته ( بدون مقابل)حقق ميزان التحويـالت الجارية 
من إجمالي التحويالت الجارية من % 4..4، وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة 1020عن عام %  39.3هنسبت

من إجمالي التحويالت الجارية % 65.5الخارج، أما التحويالت المستلمة من غير الدول المانحة فقد شكلت ما نسبته 
% 38.0رج، للقطاع الحكومي بما نسبته من الخارج، وقد توزعت إجمالي التحويالت الجارية المقبوضة من الخا

 %.62.0بما نسبته ( القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات غير الحكومية)وللقطاعات األخرى 
 
 
 

321. 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                      1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 214 ميزان المدفوعات

 :الحساب الرأسمالي والمالي
ويعزى هذا الفائض إلى الفائض الملموس .  مليون دوالر أمريكي 2,155.7سجل هذا الحساب فائضا  بلغ مقداره 

حيث ( االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية)المتحقق في الحساب المالي 
 .ت األخرىمليون دوالر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في االستثمارا 1,619.5بلغ 

 
، 1020عن عام % 5.5.مليون دوالر أمريكي بانخفاض بلغت نسبته  6.5.1سجل الحساب الراسمالي فائضا  مقداره 

البند الرئيس من هذا الحساب وبما ( تحويالت الدول المانحة)وقد شكل بند التحويالت الرأسمالية الحكومية بدون مقابل 
من % 16.2ية من الخارج ألغراض المساعدة في تمويل البناء ما نسبته ، فيما شكلت التحويالت األسر %6..5نسبته 

 .هذا الحساب
 

مليون دوالر أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفائض في بند العملة  1,619.5في حين حقق الحساب المالي فائضا  بلغ 
وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على األصول االحتياطية اذ بلغ  والودائع ضمن االستثمارات األخرى،

مليون دوالر أمريكي، ويعكس هذا الرصيد  2...في األصول االحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ( النقص)التغير 
   .وضع السيولة النهائية لحالة ميزان المدفوعات

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                      1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 215 ميزان المدفوعات

  2011، 2010للعامين في فلسطين ميزان المدفوعات 
Balance of Payments In Palestine for Years 2010, 2011 

. 

 Value in million USD                    بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

 Item 2011 2010 البند

 Current account (net) 2,192.6- 690.9- (صافي)الحساب الجاري 

 Goods (net)   4,626.0- 3,652.8-   (صافي)السلع   

 Exports (fob)     848.0 666.1 (فوب)الصادرات      

 Imports (fob)     5,473.9 4318.9 (فوب)الواردات      

 Services (net)   103.6- 312.1- (صافي)الخدمات   

 Exports     954.6 830.7 الصادرات     

  Transportation services         20.1 22.6 خدمات النقل       

  Travel services         795.1 667.0 خدمات السفر       

 Communications services        29.0 33.3 خدمات االتصاالت       

 Construction services        32.9 25.5 خدمات االنشاءات       

 Other business services        8.0 11.1 خدمات األعمال األخرى       

 Government services        64.8 49.2 الخدمات  الحكومية       

 *Others        4.7 22.0 *أخرى       

 Imports     1,058.2 1,142.8 الواردات     

 Transportation services         114.2 91.9 خدمات النقل       

 Travel services         659.1 577.5 خدمات السفر       

 Communication services         20.4 35.2 خدمات االتصاالت       

 Other business services         87.7 70.6 خدمات األعمال األخرى       

 Personal cultural recreational services         88.3 84.4 خدمات الشخصية والثقافية والترفيهية       

 Government services         79.4 261.1 الخدمات الحكومية         

 **Others         9.1 22.1 **أخرى       

 Income (net)   1,217.2 1,098.1 (صافي)الدخل   

  Receipts     1,358.1 1,213.2 المقبوضات      

 Compensation of employees         1,258.9 1,077.4 تعويضات العاملين         

 Of which  from Israel          1,152.7 991.2 إسرائيلمن   :منها               

  Investment income         99.3 135.8  دخل االستثمار                 

 Payments     140.9 115.1 المدفوعات      

 Current transfers (net)   1,319.8 2,175.9 (صافي)التحويالت الجارية   

  Inflows     1,976.9 2,476.5 إلى فلسطين الداخلة التدفقات     

 To the government sector        750.5 1,214.2 للقطاع الحكومي           

 Donors transfers            669.4 1,144.0 تحويالت الدول المانحة               

 To the private sector       1,226.4 1,262.3  لقطاع الخاصل           

 Donors transfers            189.4 541.2 تحويالت الدول المانحة               

 Outflows     657.1 300.6 من فلسطين الخارجة التدفقات     
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 216 ميزان المدفوعات

 2011، 2010للعامين  في فلسطينميزان المدفوعات (: تابع)
Balance of Payments In the Palestine for the Years 2010, 2011 

 

 Value in million USD                    بالمليون دوالر أمريكيالقيمة 

 Item 2011 2010 البند

 Capital and financial account (net) 2,155.7 800.3 (صافي)الحساب الرأسمالي والمالي 

 Capital account (net) 536.2 846.1 (صافي)الحساب الرأسمالي 

 Capital rransfers (net) 536.2 846.1 (صافي)التحويالت الرأسمالية 

 Inflows 536.2 846.1 التدفقات الداخلة إلى فلسطين

 To the government sector 369.5 705.1 للقطاع الحكومي   

 Donors transfers 369.5 705.1 تحويالت الدول المانحة      

 To the private sector 166.7 141.0 للقطاع الخاص    

 Outflows 0.0 0.0 التدفقات الخارجة من فلسطين

 0.0 0.0 (صافي)حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أوالتصرف فيها 
Acquisition / disposal of non-Produced, non-
financial assets non-financial assets (net) 

 ***Financial account (net) 1,619.5 45.8 ***(صافي)الحساب المالي 

 Foreign Direct investment (net) 605.2 103.0 (صافي)االستثمار األجنبي المباشر 

 Change in investment abroad (net) 259.4 77.0- (صافي)التغير في االستثمار في الخارج 

 Change in investment in Palestine (net) 345.8 180.0 (صافي)التغير في االستثمار في فلسطين 

 Foreign  Portfolio investment (net) 69.5- 453.4- (صافي)استثمار الحافظة األجنبي 

 Change in Assets (net) 68.8- 450.5- (صافي) صولالتغير في األ

 Change in Liabilities (net) 0.7- 2.9- (صافي) خصومالتغير في ال

 Foreign Other investment (net) 1,050.2 341.0 (صافي) األخرى االستثمارات األجنبية

 Change in Assets (net) 781.4 499.2 (صافي) صولالتغير في األ

 Of which Loans to nonresidents 2.3 89.8 مقيمينقروض ممنوحة لغير منها  

 ****Of which Currency and deposits 731.9 488.2 ****ودائعو  عملة منها

 Change in Liabilities (net) 268.8 158.2- (صافي) الخصوم  التغير في

 Of which Loans nonresidents        71.2 41.6- قروض من غير مقيمينمنها  

 *****Of which Currency and deposits        130.7 109.9- *****ودائعو  منها عملة

 Net errors and omissions 36.9 109.6- والخطأ السهو صافي

 Overall balance 33.7- 36.4 الكلي الميزان

  Financing 33.7 36.4- التمويل

 Change in Reserve assets (- = Increase) 33.7 36.4- (زيادة= - ) االحتياطية األصول في التغير

تشـــــــمل خـــــــدمات التـــــــ،مين، الخــــــــدمات الماليـــــــة، وخـــــــدمات المعلومــــــــات  *
والكمبيـــوتر، رســــوم االمتيــــاز والتــــراخيص، والخــــدمات الشخصــــية والترفيهيــــة 

 .والثقافية

* Include insurance, financial, information and 
computer, royalties and licenses, and personal 
cultural recreational services. 

المعلومـــات والكمبيـــوتر، رســـوم االمتيـــاز  االنشـــاءات،الخـــدمات الماليـــة،  **
 .والتراخيص وخدمات الت،مين

** Include financial,construction, information and 
computer, royalties and licenses fees, insurance 
services. 

 Include reserve assets *** يشمل األصول االحتياطية                                                                       ***

تشمل النقد من العمالت األجنبية في صناديق البنـو  : ودائعو عملة  ****
 وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

**** Currency and deposits: Including the cash of 
foreign currency in the banks and the deposits of the 
Palestinian institutions deposited abraod  

 Currency and deposits : Includes the deposits of***** .ودائع غير المقيمين المودعة في البنو  المحلية: ودائعو عملة  *****
non-residents deposited in Local banks 
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 712 المالية والتأمين     

 المالية والتأمين
 :عدد المؤسسات

ماسســـة يممـــ  في ـــا  695فـــي فلســـطين  1023بلـــد  ـــؤؤ الماسســـا  الماملـــة فـــي متـــا  الماليـــة والتـــأمين لمـــا   
ـــون ؤو و  وبلـــد حتـــ   45064وبلـــد حتـــ  اإلنتـــا  المتحطـــل مـــن انتـــطة الماليـــة والتـــأمين   ـــام   8,343 ملي

مليــون  36369مليــون ؤو و وبلــد حتــ  الطيمــة الميــافة التــي حططت ــا تلــا ا نتــطة  20568ا ســت  ا الوســيط 
 6 امويكي ؤو و

 
 
 
 
 

 2013، *في فلسطين أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities                            

  in Palestine*, 2013 
Value in 1000 USD الطيمة با لف ؤو و امويكي 

Indicators 
 القيمة

Value المؤشرات 

No. of Enterprises  695    ؤؤ الماسسا  
No. of Employed Persons   8,343   الماملين ؤؤ  
Compensation of Employees   157,296.7   تموييا  الماملين 
Output  454,564.6   اإلنتا 
Intermediate Consumption   145,269.2   اإلست  ا الوسيط 
Value Added  363,894.8   الطيمة الميافة 
G.F.C.F  24,892.6   التكوين الواسمالي الثاب  اإلتمالي 
*Data doesn’t include those that part of 
Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West 
Bank in 1967. 

 

البيانا  باستثناء ذلا التزء من محافظة الطؤس والذي يمته *
 29546احت ل ا لليفة الغوبية  ا  إسوائي   نوة بميؤ 

 

1.42 
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 128 المالية والتأمين                                                                    

 2013ب النشاط االقتصادي، سلتأمين حااالقتصادية ألنشطة المالية و أهم المؤشرات 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities by Economic Activity, 2013 

 

 Value in 1000 USD الطيمة با لف ؤو و امويكي 

Economic Activity 

Indicators المؤشرات  

التكوين الواسمالي  النشاط اإلقتصادي
 الثاب  اإلتمالي

G.F.C.F 

 الطيمة الميافة

Value Added 

 اإلست  ا الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 اإلنتا 

Output 

 تموييا  الماملين

Compensation 
of Employees 

 الماملين ؤؤ 

No. of 
Employed 
Persons 

 ؤؤ 
 الماسسا 

No. of 
Ent. 

Total  24,897.5 353,890.8 106,759.7 460,650.5 162,795.2 8,343 596 مجموع ال 
Palestine Monetary 
Authority, Commercial & 
Islamic Banks and Other 
Credit  Institutions 

21,229.1 286,128.3 70,728.9 356,857.2 131,710.5 6099 26 

سلطة النطؤ والبنوا التتاوية 
وماسسا  اإلقواض  وا س مية
 المتخصصة

Money Exchangers 181.9 9,815.2 3,574.0 13,389.2 3,285.8 987 552   صوافي المم 

Palestine Exchange 
&Stock  Market Brokers  

64.9 19,513.9 3,253.4 22,767.3 4,073.3 178 9 

بووصة فلسطين وتوكا  
 ا ووال المالية

  

 
Insurance Corporations 3,421.6 38,433.4 29,203.4 67,636.8 23,725.6 1,079 9  توكا  التأمين 

G.F.C.F: Gross fixed capital formation  
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 129 المالية والتأمين                                                                    

 3102، *عدد وتعويضات العاملين حسب النشاط االقتصادي في فلسطين
Number and Compensations of Employees by  Economic Activity in Palestine*, 2013 

Value in 1000 USD الطيمة با لف ؤو و امويكي 

Economic Activity 

 عدد العاملين

No.of Employed Persons عدد المؤسسات 

No. of Ent. 
 المجموع الماملين بأتو الماملين بؤون اتو تموييا  الماملين النشاط االقتصادي

Compensations of 
Employees 

Non-Paid 
Employees 

Paid Employees Total 

Total of Financial 
Intermediaries 

 مجموع الوساطة المالية  596 8,343 7,851 492 162,795.2

Palestine Monetary Authority 131,710.5 0 6,099 6,099 26  سلطة النطؤ 

Commercial & Islamic Banks           والبنوا التتاوية واإلس مية 

Other Credit  Institutions            وماسسا  اإلقواض المتخصصة 

Money Exchangers 3,285.8 492 495 987 552   صوافي المم 

Palestine Exchange 4,073.3 0 178 178 9  بووصة فلسطين 

Stock Market Brokers            وتوكا  ا ووال المالية 

Insurance Corporations 23,725.6 0 1,079 1,079 9  توكا  التأمين 

*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by 
Israel following its occupation of the West Bank in 1967. 

 

الغوبية  ا  البيانا  باستثناء ذلا التزء من محافظة الطؤس والذي يمته إسوائي   نوة بميؤ احت ل ا لليفة *
2954 
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 110 المالية والتأمين     

 2013-2011أهم المعدالت المستخلصة ألنشطة المالية والتأمين، 
Selected Ratios for Finance and Insurance Activities, 2011-2013 

 

Indicators 
Year  ةالسن 

 المؤشرات
7413 7417 7411 

Annual Compensation per Paid 
Employees (USD) 

 بالؤو ومتوسط نصيب المام  من التموييا   21,921.0 22,413.9 74,236.5

Output per Person Employees (USD) 68,524.1 72,438.0 62,362.3   بالؤو ومتوسط إنتاتية المام 

Value Added per Employees (USD) 46,426.9 52,654.7 49,116.0  بالؤو ومتوسط نصيب المام  من الطيمة الميافة 

Value Added to Output (%) 2568 81.0 78.8   نسبة الطيمة الميافة إلى اإلنتا)%( 

Compensation of Employees to 
Value Added (%) 

 )%(نسبة التموييا  إلى الطيمة الميافة  44.6 38.2 4564

Annual Depreciation to Output (%) 662 4.3 5.6   نسبة ا هت ا السنوي إلى اإلنتا)%( 
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 وضع االستثمار الدولي
 

مليون  881 بلغ حوالي( الخصوم األجنبية –األصول الخارجية ) 3102صافي وضع االستثمار الدولي لفلسطين عام 
مما يعني أن االقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته قد استثمر خارج فلسطين بقيمة تفوق تلك المستثمرة  دوالر أمريكي،

في فلسطين من الخارج، حيث ساهمت اإليداعات النقدية للبنوك المحلية المودعة في البنوك الخارجية إضافة إلى النقد 
من إجمالي قيمة % 3.72في األصول الخارجية وبما نسبته األجنبي الموجود في اإلقتصاد الفلسطيني بالقيمة الرئيسية 

 األصول الخارجية
 

 :الخارجيةاألصول 
مليون دوالر أمريكي، شكل  5,828بلغ إجمالي أرصدة األصول الخارجية لالقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 

، واالستثمارات األخرى %17.2واستثمارات الحافظة في الخارج  ،%2.9االستثمار األجنبي المباشر في الخارج منها 
وعلى مستوى القطاع، شكلت االستثمارات الخارجية لقطاع %7  11.8، واألصول االحتياطية %68.1في الخارج 

 7منها% 76.7البنوك المساهمة الكبرى من إجمالي األصول الخارجية بنسبة 
 

 :الخصوم األجنبية
مليون  4,948حوالي ( أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين)الخصوم األجنبية على فلسطين بلغ إجمالي أرصدة 

منها، واستثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين % 49.7دوالر أمريكي شكل االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 
 %2.787، واالستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 0171%

 
 :الدين الخارجي

مليون دوالر أمريكي، شكل الدين على قطاع الحكومة  1,725بلغ إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين حوالي 
الشركات غير المالية )، والدين على القطاعات االخرى %32.0منها، والدين على قطاع البنوك % 64.3العامة 

، واالقتراض بين الشركات التابعه والمنتسبة %3.4نية الفلسطي( وشركات التأمين والمؤسسات االهلية واألسر المعيشية
0.37% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

251. 
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 إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية
2102في فلسطين، نهاية عام    

Gross External Debt Position in Palestine, at the end of 2013 
 

 
 
 

                              Value in Million USD     القيمة بالمليون دوالر أمريكي                           
 القيمة القطاع  االقتصادي

Value 
Economic Sector 

 General Government 101,1 الحكومة العامة

قصير األجل    08 Short-term 

طويل األجل    928,1 Long-term 

 Monetary Authorities , السلطات النقدية

قصير األجل    8 Short-term 

طويل األجل    8 Long-term 

 Banks 552 البنوك

قصير األجل    552 Short-term 

طويل األجل    8 Long-term 

 Other Sectors ,0 القطاعات األخرى

قصير األجل    0 Short-term 

طويل األجل    08 Long-term 

االقتراض ما بين الشركات التابعة )االستثمار المباشر 
(والمنتسبة  

4 
Direct Investment: Lending Between 
Affliated Companies 

 Debt Liabilities to Affiliated Enterprises 8 خصوم الدين لمؤسسات منتسبة

 Debt Liabilities to Direct Investors 4 خصوم الدين لمستثمرين مباشرين

إجمالي رصيد الدين الخارجي   107,1 Gross External Debt Position 
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 2013رصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في فلسطين، في نهاية عام 
International Investment Position (IIP) Stock by Economic Sectors For Palestine, at End of 2013 

   Value in Million USD                                                                                                                              القيمة بالمليون دوالر أمريكي                                                                                     

 األرصدة حسب نوع االستثمار
 المجموع
Total 

 Economic Sector القطاع االقتصادي

Investments Stocks by Type of 
Investment 
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 Others Sectors القطاعات األخرى 

قطاع الشركات غير المالية وشركات التأمين وقطاع 
 المؤسسات األهلية

Non-Financial companies, Insurance 
companies and NGO's Sector 

قطاع األسر 
 المعيشية

Households 
Sector 

 865- 921- 2,807 1,108- 967 880 (*صافي)وضع االستثمار الدولي 
International Investment Position 
(net)* 

  Total External Assets 36 356 4,468 1 967 5,828 مجموع األصول الخارجية

 Foreign Direct Investment Abroad 28 143 0 0 0 171 االستثمار األجنبي المباشر في الخارج

 Portfolio Investments Abroad 1 132 794 0 78 1,005 استثمارات الحافظة في الخارج

 Other Investments Abroad 7 81 3,674 1 204 3,967 :االستثمارات األخرى في الخارج

 **Of which: currency and deposits      7 75 3,637 0 204 3,923 **عملة وودائع: منها      

 Reserve Assets  0 0 0 0 685 685 األصول االحتياطية

  Total Foreign Liabilities 901 1,277 1,661 1,109 0 4,948 الخصوم األجنبيةمجموع 

 Foreign Direct Investment in Palestine 901 729 829 0 0 2,459 االستثمار األجنبي المباشر في فلسطين 

 0 488 280 0 0 768 استثمارات الحافظة األجنبية في فلسطين 
Foreign Portfolio Investments in 
Palestine 

 Foreign Other Investments in Palestine 0 60 552 1,109 0 1,721 :االستثمارات األخرى األجنبية في فلسطين 

 Of which: Loans from abroad      0 58 0 1,109 0 1,167 قروض من الخارج: منها     

 ***Of which: currency and deposits     0 0 552 0 0 552 ***عملة وودائع: منها     

 
 7البيانات في الجدول أعاله مقربة ألقرب عدد صحيح -
 7تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية(: صافي)وضع االستثمار الدولي  *

 7إضافة إلى النقد األجنبي الموجود في االقتصاد الفلسطيني اإليداعات المحلية في البنوك الخارجية،: ودائعو عملة  **
 7ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية: ودائعو عملة  ***

 

 The Data in the Table Above are Closed to the Nearest Integer. 
* International Investment Position (net): Equals Total External Assets Minus total Foreign 

Liabilities. 
** Currency and deposits: Including Residents Deposits in Banks Abroad, In addition to Foreign 

Currency Cash in Palestinian Economy. 
*** Currency And deposits: Include the Deposits of Non-residents Deposited in Local Banks. 
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 الفصل الثاني
 

 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون
 

تجمعًا  138باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  8491تمثلت نكبة فلسطين في عام 
حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل . من السكان الفلسطينيين% 11سكانياً، وطرد وتشريد حوالي 

من أرض فلسطين قبل النكبة، وأما السكان الفلسطينيون الذين % 21والذي يعادل  8491العام من فلسطين في 
بقوا في أرضهم ووطنهم فأصبحوا تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبروا مواطنين إسرائيليين، بما 

 . يترتب عليه من محاوالت لطمس الهوية والثقافة الفلسطينية
 

 8491القاطنين في حدود األراضي التي احتلت عام  جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين إحصائيًا،
تضمنها النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزٌء من مواطني دولة إسرائيل، وعليه فإن جميع 

 .الفلسطينييناإلصدارات والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان 
 

قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني جاهدًا بجمع وتبويب ونشر اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين في 
إسرائيل رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثلة بشح البيانات المتوفرة عن الفلسطينيين في إسرائيل بشكل 

 . مستقل إضافة إلى تعقيدات جمع بيانات إحصائية حولهم
 

، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصًا إحصائيًا عامًا لواقع الفلسطينيين في إسرائيل، حيث ومع ذلك
يعرض هذا الفصل بعض اإلحصائيات حول فلسطينيي إسرائيل وتشمل الخصائص الديمغرافية والتعليمية 

من واقع إسرائيل والقوى العاملة، علمًا بأن المؤشرات اإلحصائية حول الفلسطينيين في إسرائيل مستمدة 
والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من المؤشرات الواردة بالدرجة األولى مع السكان في 

ويالحظ في بيانات هذا الفصل إختالفًا مع ما ورد في .  إسرائيل وليس الفلسطينيين في أماكن تواجدهم األخرى
وبيانات .  س إلى التعديالت والتنقيحات كما ورد من المصادرالعدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك باألسا

وتم  7691والعرب الذين يقيمون داخل حدود األراضي التي احتلت عام  يينالفلسطين تشملهذا الفصل ال 
ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي تم ضمه 

 .  ، ومرتفعات الجوالن السورية7691الضفة الغربية عام  عنوة بعيد احتالل
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 السكان
 

 8.3حوالي  2183في نهاية عام  8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام بلغ عدد السكان الفلسطينيين 
وذلك في الوقت الذي كان عددهم بعد أحداث النكبة عام  ( باستثناء سّكان القدس والجوالن المحتّلين)فرد مليون 
 .فردألف  811حوالي  8491

 
نالحظ أنه  8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ومن خالل التركيب العمري للسكان الفلسطينيين 

ن كان بدرجة أقل من الفلسطينيين في  حيث بلغت نسبة األفراد دون الخامسة  فلسطينمجتمع فتي أيضًا وا 
في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد  %39.1ولإلناث % 31.2للذكور  2013عشرة من العمر نهاية عام 

 .4.6%ولإلناث % 3.4سنة فأكثر للذكور  21الذين أعمارهم 
 

 .2183لعام  داً افر أ 1.1 8491األراضي الفلسطينية المحتلة عام بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية في 
 

 3182نهاية عام  ،حسب الديانة 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطينيعدد 
Number of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by 

Religion, End Year 2013 
 

 

 
في األراضي للفلسطينيين ( سنة 94-81)اإلنجاب مولود لكل امرأة في سن  3.81بلغ معدل الخصوبة الكلي 
 81.4 و 21.1 ، وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة للذكور2183وذلك للعام  8491الفلسطينية المحتلة عام 

من السكان أما معدل وفيات  8111مولود لكل  23.1 حوالي  2183وبلغ معدل المواليد الخام للعام .  لإلناث
           بلغت 2183لكل ألف من المواليد أحياء علمًا أن نسبة الجنس للعام  مولود 2.3الرضع لنفس العام فقد بلغ 

 . ذكر لكل مائة أنثى 812.2
 
 

المسلمون  
Muslims 
83.2% 

العرب المسيحيين  
Arab 

Christians 
8.6% 

 Druzeالدروز  
8. 2% 

1.2 
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 نهاية العام  لسنوات مختارة، 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطيني عدد

Number of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 for 
Selected Years, End Year 

 

Year 
 عدد السكان

Population Number 
 السنة

1948 154,900 1948 

1961 180,100 1961 

1967 324,100 1967 

1972 388,800 1972 

1983 565,200 1983 

1985 619,000 1985 

1990 728,700 1990 

1995 821,200 1995 

1996 848,700 1996 

1997 875,600 1997 

1998 905,200 1998 

1999 935,600 1999 

2000 969,300 2000 

2001 971,170 2001 

2002 1,001,500 2002 

2003 1,031,000 2003 

4002 1,061,000 4002 

2005 1,090,900 2005 

2006 1,118,000 2006 

2007 1,146,000 2007 

4002 1,172,000 4002 

4002 1,223,300 4002 

2010 1,252,000 2010 

2011 1,280,900 2011 

2012 1,308,900 2012 

2013 1,353,600 2013 

Note: The population in this table not 
equal to the population in other tables 
because of  the source. 

ال يتساااااوى عاااادد السااااكان فااااي هااااذا الجاااادول مااااع  :مالحظةةةةة
 .الجداول األخرى الختالف المصدر
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 3182نهاية عام  ،حسب الديانة 8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نيالفلسطينيعدد 
Number of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by 

Religion, End Year 2013 
 

 عدد السكان الديانة
Population Number 

Religion 

 Muslims 1,111,400 المسلمون

 Arab Christians 114,500 العرب المسيحيين

 Druze 109,900 الدروز

 Total 1,323,600 المجموع

 

 
 حسب فئات العمر والجنس،  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي للفلسطينيين 

 (2013نهاية عام )
Percentage Distribution of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 

1948 by Age Groups and Sex, (End Year 2013) 
 

Age Groups 

Sex الجنس 
 إناث فئات العمر

Females 

 ذكور
Males 

0-4 11.5 11.8 4-0 

5-14 23.3 23.9 14-5 

15-19 10.5 10.8 19-15 

20-24 9.0 9.2 24-20 

25-29 7.2 7.1 29-25 

30-34 6.6 6.6 34-30 

35-44 12.7 12.6 44-35 

45-54 9.3 9.2 54-45 

55-64 5.3 4.9 64-55 

65-74 2.9 2.7 74-65 

75+ 1.7 1.2 +75 

Total 100 100 المجموع 
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 2013، نهاية عام 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام مؤشرات ديموغرافية للفلسطينيين 
Demographic Indicators for Palestinians In the Occupied Palestinian Territory 

in 1948, End Year 2013 
 

Indicator 
 القيمة

Value  
 المؤشر

Sex Ratio  102.6 نسبة الجنس 
Average Household Size 5.0  متوسط حجم األسرة 
Total Fertility Rate  3.15  معدل الخصوبة الكلي 
Life Expectancy at Birth  توقع البقاء على قيد الحياة 
Males 78.0 ذكور 
Females 80.9 إناث 
Median Age   الوسيطالعمر 
Males 21.3 ذكور 
Females 22.3 إناث 
Crude Birth Rate (per 1,000 persons) 23.5  ( لكل ألف من السكان)معدل المواليد الخام 
Crude Death Rate (per 1,000 persons)  2.7  ( لكل ألف من السكان)معدل الوفيات الخام 
Infant Mortality Rate (per 1,000 persons) 6.3 معدل وفيات الرضع لكل ألف من المواليد األحياء) 
Population Annual Growth Rate  2.2  للسكان معدل النمو السنوي 

 
 
 
 
 

  



PCBS : 2441الفلســطينيون في االراضي المحتلة عام                                              1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

232 

 

 المساكن وظروف السكن
األساار الفلسااطينية ، فااي حااين بلغاات نساابة 2182عااام % 41.9المالكااة لسااكنها بلغاات  نساابة األساار الفلسااطينية

  .%1.8المستأجرة 
 

التاااي تعااايس فاااي مسااااكن ذات كثافاااة  8491فاااي األراضاااي الفلساااطينية المحتلاااة عاااام شاااكلت األسااار الفلساااطينية 
    .2182وذلك لعام % 4.1 ةللغرف أكثرفسكنية فردين 

 
 2172والمنطقة،  نوع المسكنالتوزيع النسبي لألسر حسب 

Percentage Distribution of Households by Type of Housing Unit and       
Region, 3183 

 

 المجموع نوع المسكن
Total 

                                                             Region المنطقة

Type of Housing Unit جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 House/Villa 70.8 58.1 81.8 6676 68.8 فيال/ دار

 Apartment 7.8 41.9 18.2 5176 27.8 شّقة

 21.4 070 070 076 3.4  ، بّراكية، خيمةغرفة مستقّلة
Independent Room, 
Tin Shack, Tent 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 
 
 
 

 2172والمنطقة،  حيازة المسكنالتوزيع النسبي لألسر حسب 
Percentage Distribution of Households by Tenure of Housing Unit and    

Region, 2083 
 

 حيازة المسكن 
 المجموع
Total 

                                                          Region المنطقة
Tenure of Housing 

Unit  جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 Owned 92.6 91.1 94.4 88.5 90.4 ملك 

 Rented 2.4 5.9 4.5 5.7 5.1 مستأجر

  Without payment 5.0 3.0 1.1 372 4.5 بدون مقابل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 

 
 
 
 

2.2 
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 2172والمنطقة، ( 2م)التوزيع النسبي لألسر حسب مساحة مسّطح المسكن 
Percentage Distribution of Households by Area of Housing Unit (m

2
) and 

Region, 2083 
 

 المجموع (2م)مساحة مسّطح المسكن 
Total 

                                                Regionالمنطقة 
Area of Housing Unit 

(m
2
 جنوب وسط حيفا شمال (

North Haifa Center South 

  Less than 80 16.9 8.9 3.9 3.8 6.4 20أقل من 

20 - 119 23.2 16.4 16.1 48.3 38.1 80 -119 

140 - 159 32.5 36.6 24.7 28.9 26.3 120 -159 

160 - 199 20.5 26.2 22.5 4.6 8.8 160 -199 

400+ 17.4 17.0 32.8 9.3 9.9 200+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 2172التوزيع النسبي لألسر حسب كثافة السكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households by Housing Density and Region, 2083 

 

 المجموع كثافة السكن 
Total 

                                          Regionالمنطقة 

Housing Density  جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

  Less than 1 36.7 40.0 54.1 44.7 44.3 1أقل من 

1700 – 1722 46.2 44.8 38.6 56.4 48.6 1.00 – 1.99 

4700+   9.5 10.5 7.3 3.6 14.7 2.00+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  Average Housing Density 1.18 1.05 0.95 1.18 1.13 متوّسط كثافة السكن

 
 2172حسب حيازة المسكن،  7691المحتلة عام التوزيع النسبي لألسر في األراضي الفلسطينية 

Percentage Distribution of Households In the Occupied Palestinian Territory in 
1948 by Tenure of Housing Unit, 2012 

 

 
  

 
 
 

90.4 

5.1 4.5 

0 

50 

100 

  Without paymentبدون مقابل  Rentedمستأجر   Ownedملك   
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 2172، المنطقةحسب  التجمع في حسب مؤّشرات مختارة لتوّفر بعض الخدمات نسبة األسر
Percentage of Households By Selected Indicators for the Availability of Some 

Services in the locality by Region, 2012 
 

 المجموع مؤّشرات مختارة
                                                    Regionالمنطقة

Selected Indicators شمال 
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South Total 

 Playgrounds 48.4 73.7 43.9 30.8 42.0 مالعب عاّمة معّدة لألطفال

 Public Parks 49.1 73.4 48.1 23.9 38.9 حدائق أو منتزه عام

 Swimming Pool 1.0 68.1 41.7 38.5 38.3 بركة سباحة

 Public Library 48.4 72.5 54.1 59.4 59.1 مكتبة عامة

 Clubs or Sport Centres 50.3 74.1 52.1 66.7 63.3 نواد أو مراكز رياضية

 Community Centre 74.2 73.7 66.0 77.0 74.4 مركز جماهيري

 56.4 71.3 47.1 51.3 54.5 شوارع منتظمة للسير
Organized Roads for 
Transportation 

 Traffic Lights and Signs 52.5 59.8 44.5 43.5 47.5 إشارات وتعليمات مرورية

 Car Parking 51.3 38.0 45.0 33.2 38.3 مواقف سيارات

 71.3 64.8 60.6 50.9 57.5 مركز شرطة أو شرطة جماهيرية
Police Station or 
Community Police 
Station 

 43.1 32.3 22.5 17.5 24.2 دوريات منّظمة من األهالي
Organized Tours By 
Residentd 

 Public Cafe 54.2 73.5 53.1 70.0 65.7 مقهى عام

 76.4 86.4 64.2 75.2 75.4 محالت لتدخين األرغيلة
Special Places for 
Nargila Smoking 
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 معايير المعيشة
 2172للواقع االقتصادي لألسرة والمنطقة،  سرةألاالتوزيع النسبي لألسر حسب تقييم 

Percentage Distribution of Households by Assessed Economic Status of the 
Household and Region, 2012 

 

تقييم االسرة للواقع 
 االقتصادي لألسرة

 المجموع
Total 

 Region                                                          The Household المنطقة
Assessed of its 

Economic Status 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

 Excellent 3.8 8.1 7.4 7.4 7.1 ممتاز

 Good 23.2 38.5 31.6 27.2 29.1 جّيد

 moderate 62.9 49.4 51.3 48.8 51.2 متوّسطة

 Poor 10.0 3.6 8.2 11.8 9.7 فقيرة

 Very Poor 10. 072 1.5 4.8 2.9 فقيرة جدًّا 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 
 2172، التوزيع النسبي لألسر حسب القدرة اإلنفاقية لألسرة لتغطية االحتياجات والمنطقة

Percentage Distribution of Households by Expenditure Ability of the Household 
to Cover its Needs and Region, 2012 

 

لألسرة  القدرة اإلنفاقية
 لتغطية االحتياجات

 المجموع

Total 

 Region                                                              Expenditure Ability of the المنطقة
household to Cover her 

Needs 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

دخلنا أعلى بكثير من 
 لتغطية النفقاتحاجياتنا 

2.7 3.7 .70 2.2 1.8 
Our Income is much More 
Higher Than Our Needs for 
Covering the Expenditures  

دخلنا أعلى بعض الشيء 
من حاجياتنا لتغطية 

 النفقات
9.5 8.6 6.6 8.6 17.6 

Our Income is a Little Higher 
Than Our Needs for 
Covering the Expenditures 

دخلنا يوازي حاجياتنا 
 لتغطية النفقات

27.5 26.3 24.0 42.5 19.5 
Our Income is Equal to our 
Needs for Covering the 
Expenditures 

دخلنا أقل بعض الشيء من 
 حاجياتنا لتغطية النفقات

38.1 39.6 40.3 33.9 33.6 
Our Income is a little bit 
lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures  

دخلنا أقل بكثير من 
 حاجياتنا لتغطية النفقات

22.2 21.8 28.4 12.8 27.5 
Our Income is much more 
Lower Than Our Needs for 
Covering the Expenditures 

 Total 811 811 811 811 811 المجموع

 
  

3.2 
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 التعليم 
 2013/2014في العام الدراسي  8491في األراضي الفلسطينية المحتلة عام تشير بيانات التعليم للفلسطينيين 

مدرسة  69مدرسة ابتدائية  122 مدرسة منها 142إلى أن عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 
مدرسة، أما المدارس  174والمدارس التي يتوفر فيها التعليم اإلعدادي بلغ  لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة،

 . مدرسة  326التي يتوفر فيها التعليم الثانوي فقد بلغ عددها 
 

 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المدارس العربية 
Number of Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by 

Stage, Selected Years 
 

 
 

عدد الطلبة لكل شعبة بأن  2013/2014معدل عدد الطلبة لكل شعبة، فتشير المعطيات للعام الدراسي  أما
 .طالبًا لكل شعبة 26طالبًا، وفي المرحلة الثانوية  28طالبًا، وفي المرحلة اإلعدادية  26 في المرحلة االبتدائية

 
 27,359ذكور و 88,322معلمًا ومعلمة، منهم  38,735 كما بلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها

 .2013/2014إناث وذلك للعام الدراسي 
  

494 
509 520 527 

57 61 63 69 

157 161 169 174 

290 
306 317 326 
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  Special needsذوي االحتياجات الخاصة       Primaryابتدائية   
  Secondaryثانوية     Intermediateإعدادية   

9.2 
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 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المدارس العربية 
Number of Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by 

Stage, Selected Years 
 

3181/3188 المرحلة  3188/3183  2013/2012 2019/2012 Stage 

 Total *(441) *(471)  *(943) *(488) المجموع

 Primary Education 346 312 570 338 التعليم االبتدائي 

 Primary Schools 346 340 509 222 مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي االحتياجات 
 62 63 61 36 الخاصة

Schools for children with 
Special needs  

 Post Primary Education *(249) *(217) *(373) *(261)  التعليم ما بعد االبتدائي

 Intermediate Schools 162 162 161 136 مدارس إعدادية

 Secondary Schools 546 516 306 420 مدارس ثانوية

بعد االبتدائي حسبت  المدرسة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم ما*
مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم االبتدائي وكذلك على أنها 

ولكن في السطر الذي يمثل المجموع . بعد االبتدائي مدرسة للتعليم ما
واحدة وللتنويه لهذه المالحظة فقد وضعت البيانات حسبت على أنها مدرسة 

   .التي تمثل المجموع  بين األقواس

*An institution in which both Primary and Post Primary 
Education exist was Counted Twice, once as a primary 
institution and once as a post- primary institution.  Where 
as in the “total” line they where counted only once.  In 
order to draw the readers attention to this fact, the data in 
the “total” line were put in brackets. 
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 سنوات مختارة حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد الطلبة في المدارس العربية 
Number of Students in Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 

1948 by Stage, Selected Years 
 

 
 
 

  حسب المرحلة، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام معدل عدد الطلبة لكل شعبة في المدارس العربية 
 سنوات مختارة

Students Per Class in Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 
1948 by Stage, Selected Years 

 

 
  

 Stage 3182/3189 2013/2012 3188/3183 2010/2011 المرحلة

 Total 536,924 519,581 512,994 502,629 المجموع

 Kindergartens 109,551 96,162 95,520 93,827 رياض أطفال

 Primary Education 249,222 250,971 252,102 248,644 التعليم االبتدائي  

 Primary Schools 245,732 247,417 248,743 245,390 مدارس ابتدائية

 Special shools 3,490 3,554 3,359 3,254 مدارس التعليم الخاص

 Post Primary Education 178,151 172,448 165,372 160,158  التعليم ما بعد االبتدائي

مدارس إعدادية     81,761 78,378 81,246 84,076     Intermediate Schools 

مدارس ثانوية     78,397 86,994 91,202 94,075     Secondary Schools 

 Stage 2013/2014 3183/3182 3188/3183 3181/3188 المرحلة

 Total 26 27 27 28 المجموع

 Elementary Education 26 26 26 27 التعليم االبتدائي 

 27 27 28 28  التعليم ما بعد االبتدائي
Post Elementary 
Education 

مدارس إعدادية     29 28 28 28   Intermediate Schools 

مدارس ثانوية     27 27 26 26   Secondary Schools 
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 حسب المرحلة والجنس، 7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام عدد المعلمين في المدارس العربية 
 (سنوات مختارة)

Number of Teachers in Arab Schools In the Occupied Palestinian Territory in 
1948 by Stage and Sex, (Selected Years) 

 

 Stage andSex 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2010/2009 المرحلة والجنس

 Total 38,735 37,683 36,120 32,153 المجموع

ذكور      10,277 10,831 11,021 11,376      Males 

إناث      21,876 25,289 26,662 27,359      Females 

 Kindergartens education 2,972 2,869 2,510        2,385 رياض األطفال 

ذكور      8 0 0 0      Males 

إناث      2,377  2,510  2,869 2,972      Females 

 Elementery Education 20,043 19,602   19,362   17,380 التعليم االبتدائي 

ذكور      4,388 4,550 4,548 4,810      Males 

إناث      12,992 14,812 15,054 15,233      Females 

 15,720 15,212 14,248 12,388  التعليم ما بعد االبتدائي
Post Elementary 
Education 

ذكور      5,881 6,281 6,473 6,566      Males 

إناث      6,507 7,967 8,739 9,154      Females 

 Intermediate Schools 7,172 6,997 6,776 5,791 مدارس إعدادية 

ذكور      2,316 2,433 2,407 2,395      Males 

إناث      3,475 4,343 4,590 4,777      Females 

 Secondary Schools 8,548 8,213 7,472 6,597 مدارس ثانوية 

ذكور      3,565 3,848 4,066 4,171      Males 

إناث      3,032 3,624 4,147 4,377      Females 
 

المدرسة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم في عدد المعلمين  *
بعد االبتدائي حسبت مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم  ما

ولكن في . بعد االبتدائي االبتدائي وكذلك على أنها مدرسة للتعليم ما
واحدة وللتنويه مرة حسبت على  عدد المعلمين السطر الذي مجموع يمثل

   .لهذه المالحظة فقد وضعت البيانات التي تمثل المجموع  بين األقواس

*An institution in which both Primary and Post Primary 
Education exist was Counted Twice, once as a primary 
institution and once as a post- primary institution.  Where 
as in the “total” line they where counted only once.  In 
order to draw the readers attention to this fact, the data in 
the “total” line were put in brackets. 
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 العمل واألجور
 
 

فاي األراضاي الفلساطينية المحتلاة عاام تعكس البيانات الواردة أدناه أهم سمات القوى العاملاة للساكان الفلساطينيين 
ألفاًا   332.9 سنة داخل القاوى العاملاة( 29-81)، حيث تشير البيانات إلى أن عدد األفراد الفلسطينيين 8491
مان مجماوع % 23.8 بواقاع(  سانة 29–81) مان الساكان الفلساطينيين  %99.9 ، أي ما نسابته2188في عام 
% 1.2، كماااا وبلاااغ معااادل البطالااااة (سااانة 29–81) مااان مجماااوع اإلناااااث % 21.2و( سااانة 29–81) الاااذكور 
 .2011إناث في عام % 2.3ذكور و% 1.1موزعين 

 
علاااى األنشاااطة االقتصاااادية  8491فاااي األراضاااي الفلساااطينية المحتلاااة عاااام يتركاااز توزياااع العااااملين الفلساااطينيين 

، حيااث تركاازت عمااالتهم فااي قطاااع اإلنشاااءات حيااث بلغاات نساابة العاااملين 2188المختلفااة بنسااب متفاوتااة عااام 
صااالا المركبااات والاادراجات حيااث بلغاات نساابة العاااملين % 22.2الااذكور  يليااه قطاااع تجااارة الجملااة والتجزئااة وا 

ثام قطااع الخادمات % 32.1سابة ، أما بالنسبة إلى العامالت فقد تركزن فاي قطااع التعلايم بن%82.2الذكور فيه 
 %.84.8بنسبة   الصحية

 
 
 

حسب أهم سمات القوى العاملة   7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 نيالسكان الفلسطيني
 2011والجنس، 

Palestinian Population15-64 Years  In the Occupied Palestinian Territory in 
1948 by Labor Force Status and Sex, 2011 

 

Labor Force 
Characteristics 

Percent  نسبة  Thousands آالف 

رذكو  اناث كال الجنسين ذكور اناث أهم سمات القوى العاملة  كال الجنسين 

Females males Both Sex Females males Both Sex 

Labor Force 
Characteristics 

اهم سمات القوى       
 العاملة

Total 100 100 100 375.1 384.5 759.6 المجموع 
Labor Force  25.2 63.1 44.4 94.7 242.7 337.4  داخل القوى العاملة 
Outside Labor Force 74.8 36.9 55.6 280.4 141.8 422.2 خارج القوى العاملة 
Total 100 100 100 94.7 242.7 337.4 المجموع 
Employment 92.7 95.0 94.3 87.8 230.5 318.3 العاملون 
Unemployment 7.3 5.0 5.7 6.9 12.2 19.1 المتعطلون 

 
 
 
 

 
 
 

5.2 
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  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام سنة  99-71نسبة المشاركون في القوى العاملة الفلسطينية 
 2011حسب فئات العمر والجنس، 

Labor Force Participation Rate for Palestinians In the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 Aged 15-64 Years by Age groups and Sex, 2011 

 

Age Groups 

 Sex                                                                                 الجنس

 إناث فئات العمر
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Total 25.2 63.1 44.4 المجموع 
15-24 13.6 36.5 25.4 24-15 

25-34 39.9 79.1 59.8 34-25 

35-44 32.8 82.6 57.8 44-35 

45-54 25.8 74.8 50.4 54-45 

55-64 7.6 51.3 29.3 64-55 
 
 

حسب  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام سنة  99-71ة لفلسطينينسبة المشاركون في القوى العاملة ا
 2011 س،والجنالحالة التعليمية 

Labor Force Participation Rate for Palestinians In the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 Aged 15-64 Years by Educational Attainment and Sex, 2011 

 

Educational 
Attainment 

   Sex                                                                     الجنس 

 إناث الحالة التعليمية
Females 

 ذكور
Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

Total 25.2 63.1 44.4 المجموع 
Never Studied  3.4 27.0 8.6  لم يتعلم 
No Certificate 9.7 41.5 23.2 بدون شهادة 
Elementary or 
Preparatory  

 ابتدائي أو إعدادي 31.2 51.1 8.2
Secondary 21.9 76.0 54.1  ثانوي 
Matriculation (Bagrut- 
High School Diploma) 

 (بجروت)دبلوم مدرسي  41.7 61.0 25.5
Post-Secondary 
Certificate (not 
Academic)  

( مهني)متوسط دبلوم  74.3 86.1 59.3  

Other Post- Secondary 
Certificate 

 شهادات أخرى  ما بعد الثانوي 69.2 91.8 46.5
Bachelor 81.3 84.3 82.6 بكالوريوس 
Master  86.0 92.4 89.4  ماجستير 
Ph.D 100.0 95.1 96.4 دكتوراه 
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حسب فئات العمر  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 نسبة العاملون من إجمالي الفلسطينيين
 2011والجنس والحالة الزواجية، 

Employment Rate for Palestinians Aged 15-64 Years In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Age Groups,  

Sex and Marital Status, 2011 
 

 المجموع فئات العمر والجنس
Total 

 Marital Status الحالة الزواجية

Age Groups 

and Sex 
 لم يتزوج
Never 

Married 

 متزوج
Married  

 مطلق
Divorced  

 أرمل
Widowed 

 Males Total 31.3 71.3 73.6 42.2 60.0 ذكور المجموع

  Females 11.9 29.4 27.7 16.8 23.4 إناث 

 Males 15-24 -  100.0 74.6 33.2 34.3 ذكور 13-42

  Females -  - 15.7 11.0 13.9 إناث 

 Males 25-34 79.2 -  80.4 69.6 75.8 ذكور 43-52

  Females 55.2 - 35.8 43.3 33.0 إناث 

 Males 35-44 36.8 - 80.3 48.9 78.3 ذكور 53-22

  Females 20.0 47.3 31.3 29.8 25.2 إناث 

 Males 45-54 87.5 34.0 72.1 45.5 71.9 ذكور 23-32

  Females 28.9 18.7 24.0 25.4 13.4 إناث 

 Males 55-64 60.9 - 47.9 -  14.8 ذكور 33-62

  Females 8.6 1.0 8.6 15.6 2.4 إناث 
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حسب فئات العمر والجنس  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 معدل البطالة للفلسطينيين
 2011الزواجية، والحالة 

Unemployment Rate for Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 
1948 Aged 15-64 Years by Age Groups, Sex and Marital Status, 2011 

 

 المجموع فئات العمر والجنس
Total 

 Marital Status الحالة الزواجية

Age Groups 

and Sex 
 لم يتزوج
Never 

Married 

 متزوج
Married  

 مطلق
Divorced  

 أرمل
Widowed 

 Males Total 11.3 1.9 5.1 5.1 5.0 ذكور المجموع

  Females 11.2 4.8 3.5 16.8 7.3 إناث 

 Males 15-24 - - 2.7 6.4 6.3 ذكور 13-42

  Females - - 8.3 15.7 89.3 إناث 

 Males 25-34 0.0 - 5.6 2.1 9.3 ذكور 43-52

  Females 100.0 - 4.3 14.1 6.7 إناث 

 Males 35-44 - 17.7 4.7 14.8 3.3 ذكور 53-22

  Females 5.1 0.0 2.4 23.1 9.1 إناث 

 Males 45-54 - 0.0 4.1 0.0 9.1 ذكور 23-32

  Females 10.5 20.8 2.6 28.3 7.3 إناث 

 Males 55-64 13.9 - 7.7 - 7.1 ذكور 33-62

  Females 0.0 0.0 2.5 0.0 3.1 إناث 
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حسب المهنة  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين
 2177والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 Aged 15-64 Years by Occupation, Sex and                   

Age Groups, 3188 
 

 المجموع المهنة والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Occupation and Sex 
13-42 43-52 53-22 23-32 33-62 

 Males 11.5 10.1 9.7 8.3 1.5 8.0 ذكور مهن أكاديمية
Academic 
Occupation 

  Females 16.9 9.4 12.0 20.1 7.0 14.0 إناث

الفنيون 
 والمتخصصون 

 Males Professionals and 5.9 5.7 6.2 5.7 2.2 5.2 ذكور
Technicians 

 Females 16.4 29.9 31.7 31.3 18.2 28.7 إناث 

المشرعون وموظفو 
 اإلدارة العليا

 Males 2.4 4.0 1.9 1.9 0.4 2.0 ذكور
Legislators and 
Managers 

  Females 4.6 3.4 1.3 1.1 - 1.4 إناث

 Males Clerks 6.5 2.9 2.5 5.3 3.2 3.8 ذكور الكتبة

  Females 9.6 18.5 15.0 18.9 20.6 17.7 إناث

العمال والباعة في 
 األسواق

 Males Service and Sales 12.6 16.4 14.5 13.9 17.9 15.2 ذكور
Workers 25.8 23.7 23.5 17.8 32.2 22.9 إناث Females 

 Males Agricultural workers 4.7 1.5 2.0 2.0 1.6 2.0 ذكور العمال في الزراعة

  Females 2.0 3.2 0.3 0.3 8.5 0.2 إناث 

العاملون في الحرف 
 وما إليها من المهن 

 Males Craft and related 46.9 49.7 52.3 51.2 45.7 49.9 ذكور
trades workers 2.6 1.7 - 3.3 إناث - - Females 

 Males 8.2 8.8 9.7 9.3 24.1 12.0 ذكور المهن األولية 
Elementary 
Occupations  

  Females 22.2 11.1 12.5 7.9 10.5 10.5 إناث 

  Males Not Stated 1.3 0.9 1.2 2.4 3.4 1.9 ذكور غير مبين

  Females 2.5 0.8 1.1 0.9 3.0 1.3 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع
  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 
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حسب النشاط  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 التوزيع النسبي للعاملين الفلسطينيين
 2011االقتصادي والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948  Aged 15-64 Years by Economic Activity, Sex and 

Age Groups, 2011 

 المجموع النشاط االقتصادي والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Economic Activity and Sex 
13-42 43-52 53-22 23-32 33-62 

 Males Agriculture 5.4 1.9 2.3 2.7 3.0 2.7 ذكور الزراعة

  Females 7.4 1.8 1.9 2.4 1.7 2.2 إناث 

التعدين والمحاجر 
 والصناعة التحويلية

 / Males Total Industry 18.3 13.9 15.9 17.8 18.4 16.7 ذكور
Manufacturing 2.0 5.8 3.8 4.0 15.4 6.0 إناث Females 

 Males Electricity, gas and 0.4 - 0.1 0.6 - 0.2 ذكور إمدادات المياه والكهرباء
water supply إناث - - - - - - Females 

 Males Construction 20.5 22.2 30.3 27.3 29.4 27.2 ذكور اإلنشاءات

  Females - 1.2 0.2 0.3 1.6 0.6 إناث 

تجارة الجملة والتجزئة 
واصالا المركبات 

 والدراجات

 Males Wholesale and 16.1 17.8 14.6 16.8 21.6 17.2 ذكور
retail trade, repairs 10.7 9.3 7.5 11.4 24.7 12.1 إناث Females 

 Males Hotels and 2.2 2.4 4.0 4.7 9.5 4.8 ذكور الفنادق والمطاعم
Restaurants  5.3 3.0 2.9 0.4 5.4 2.5 إناث Females 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

 Males Transport and 6.9 10.6 8.6 6.8 4.3 7.5 ذكور
communication 2.0 1.4 4.1 5.4 3.1 إناث - Females 

 Males Financial 1.0 0.9 0.6 2.0 0.4 1.1 ذكور الوساطة المالية
intermediation  4.4 1.9 1.4 2.1 1.2 1.8 إناث Females 

األنشطة العقارية 
 والتجارية

 Males Real estate and 2.7 8.1 5.3 6.0 4.4 5.7 ذكور
business activities 6.4 6.3 6.8 6.6 6.4 إناث - Females 

 7.2 5.0 4.4 3.0 1.3 3.7 ذكور اإلدارة العامة
Males 

Public 
Administration 

 9.8 2.3 3.7 3.4 0.3 3.0 إناث 
Females  

 Males Education 8.6 7.7 5.2 4.7 0.9 4.9 ذكور التعليم

  Females 39.2 37.1 40.1 38.2 22.3 36.0 إناث 

 Males Health services 5.0 5.2 4.4 4.3 1.4 4.0 ذكور خدمات صحية

  Females 13.7 21.3 22.3 19.6 11.0 19.1 إناث 

 Males Public services 3.4 3.3 2.6 1.5 2.4 2.4 ذكور خدمات عامة

  Females 0.6 3.3 3.6 5.2 1.7 3.8 إناث 

 Males Household - 0.2 0.1 0.1 - 0.1 ذكور خدمات منزلية
services  6.9 3.8 4.0 0.7 0.5 2.2 إناث Females  

منظمات عامة وخدمات 
 األسرة

 1.3 - 0.3 - - 0.2 ذكور
Males Public 

Organization and 
Guffe Huz إناث - - - - - - Females 

 Males Not Stated 1.0 0.8 1.3 1.7 3.0 1.6 ذكور غير مبين

  Females - 0.8 0.9 1.4 2.2 1.2 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع

  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 
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حسب عدد شهور  7691في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  سنة 99-71 النسبي للعاملين الفلسطينيينالتوزيع 
 2177العمل في السنة والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Employed Persons Aged 15-64 Years In 
the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Number of Working Months in the 

Year, Sex and Age Groups, 3188 
 

 المجموع عدد شهور العمل والجنس
Total 

 Age Groups فئات العمر

Number of Working 
Months and Sex 13-42 43-52 53-22 23-32 33-62 

 Males 1-3 1.1 0.6 0.7 1.3 5.7 1.8 ذكور 1-5

  Females - 3.4 1.4 0.7 8.8 2.6 إناث 

 Males 4-6 0.6 0.2 1.7 1.6 3.8 1.7 ذكور 2-6

  Females - 0.7 2.1 1.5 11.2 3.1 إناث 

 Males 7-9 2.6 2.3 1.8 2.0 2.2 2.1 ذكور 6-2

  Females 0.0 1.8 1.6 2.6 4.5 2.4 إناث 

 Males 10-11 0.9 1.7 0.5 1.6 1.8 1.3 ذكور 10-11

  Females 3.4 1.0 2.0 1.6 4.2 2.1 إناث 

 Males 12 94.7 94.4 94.0 91.4 82.1 91.1 ذكور 14

  Females 95.3 92.8 92.3 92.5 70.0 88.9 إناث 

  Males Not Stated 0.1 0.8 1.3 2.1 4.4 2.0 ذكور غير مبين

  Females 1.3 0.3 0.6 1.1 1.3 0.9 إناث 

 Males Total 100 100 100 100 100 100 ذكور المجموع

  Females 100 100 100 100 100 100 إناث 
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 2010 عدد العاملين في األسرة،حسب  7691الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام لألسر  التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by  Number of Employed Persons in Household, 2010 
 

Number of Employed Persons 
 نسبة األسر

Percentage of 
Households 

 عدد العاملين

0 25.8 0 

1 41.2 1 

2 25.1 4 

3 5.5 5 

4 1.9 2 

5+ 0.5 3+ 

Total 100 المجموع 
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 الثالثالفصل 
 

الشتات ن فيفلسطينيوال  
 

الشــ ب الفلســطينيث حيــث وااــل وــن الدلــ  والتشــ   وــا   يوكــن  فــي تــا ي  شــكلت نك ــس فلســطين وحطــس ســو ا 
 الو انـــا الـــو  ول ى ـــ    ـــا ك فلســـطين كافـــس ىصـــنا   وئه لاـــفـــي وااـــل الفلســـطينيون ث فوصـــفل والت  يـــ   نـــل

والويالتث فون اهس ط  وا ون وطنه  وى ضه ث وتا  وا ون ىوالكه  و يوته ث ووـن اهـس ثانيـس لاـاوا الـو  لـ ان 
و  قـو ث حيـث  او  الفلسـطينيون وونـو  ـ واه  وـن وطـنه  شـ و ال  ـان حالـس الطـ   واللاـو   حـوليس  لهـ  فيهـا ل

 ـو   ودفـ    لـو و ك ـس التح يـ  و     نهوه وؤقتس ولـن تا ـو ىكثـ  وـن  ـ   ىشـه  ىو حتـو  ـ   ىسـا ي  وي ـو و 
وـ  فلسـطين إنتدـا ال  قلـو ه واوال كافيـالث ودلـت إهت ا د و  إقاوته  في هوا ال ل  ىو واكيونحو ا  ت ا ث ولهوا ل  

ا و وزيــ ال يســ تشــ  ال االســنس تلــو ا  ـ   حتــو ى  ك الاويــ   ــان هـو وــ  تن ىلسـا س الصــف  إيــوانال  ــال و  ث ووـا 
وــن الوقــت وســيواال الفلســطينيون وزيــ ال وــن الو انــا ث ف ــ زت الح كــات والتنديوــات الاواهي يــس والشــ  يس للــ فا  

الحقـو  السياسـيس والحياتيـس واليوويـس للفلسـطينيين فـي وواقـ  توااـ ه  و قيـت ا وـو   ون  لـ  كيـان سياسـي  ن 
ث وانطـال  الثـو   4691الشـتات حتـو تاسـيس وندوـس التح يـ  الفلسـطينيس  ـا   يووح  وقوي يوثل كافـس فلسـطيني

    فلســطينيين ىينوــا كــانواث  ءــ   قــا  اــز لتكــون الاســ  السياســي الووثــل لكافــس ال 4691الفلســطينيس الو اصــ    ــا  
 (.ا   نيس  لو الضفس الغ  يسث والوص يس  لو قطا  ءز )في تلك الفت   تحت اإل ا   ال   يس  فلسطينون 

 
إحصائياث فق   ك  الاهاز الو كـزي لححصـا  الفلسـطيني  لـو  ـول اهـو  فائقـس وـن ىاـل اوـ  وت ويـب ونشـ  

ولكــن تصــط   هــوه الوهوــس  اولــس وــن الصــ و ات .  يين فــي فلســطين والشــتاتاإلحصــائيات الوت لقــس  الفلســطين
ىقلهـا  ـ   تـوف   يانـات وسـتقلس  ـنه  فـي و دــ   ول الشـتاتث إضـافس إلـو  ـ   ح اثـس ال يانـات الوت اولـسث والتــي 

  .قا وسوناول ىن يت  تااوز هوه الص و ات في الفت   ال.  تستن  في و دوها إلو ساالت وكالس الغوث ال وليس
 

توزيـ  الفلسـطينيين فـي  ـ    سـ ب   قا     يانات إحصائيس  ن الفلسـطينيين فـي  ول الشـتات يت و  ص و س توف
 احيـا   اصـل  هـ ث ولـ  يت ـووا وـن وواقـ  تاو هـ  في نفس ال ولـس وت     ووت ا    وناط وتوزي ه   لو  ولث 

وـ  الحفـاد  لـو  صوصـيته ث وت ـو   فيـل  ل حاولوا في الغالب ا ن  اط في الحيا  الواق يـس لل لـ  الـوي ي يشـون
ىي اهس فـي السـكان الـوين يقيوـون  ت  ل التي تون الوضيفس الص و س ىيضال الو القوانين ا  ا يس والو نيس لل ول 

 . لو ى اضيها
 

   يانات يالت قي ات الووضو يس ا     ا لت ون الوت و  توفإضافس الو واوو س ون  ثالص و ات هوه إن
 .حسب وواق  تواا ه  الشتات يإحصائيس وتسقس  شكل كاول لاوي  فلسطيني

3 
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 السكان

 

 : المؤشرات الديموغرافية
فلسطينيث يتوز ون حسب  وليون 44.8حوالي  فـي ال ال  3142 لغ  ـ   الفلسطينيين الوق   في نهايس  ا  

ث في ال ال  نون إاوالي     الفلسطينيي% 2881فلسطين ىي وا نس تل فـي  وليون 1.1وكان اإلقاوس  واق  
 1.2في ال ول ال   يس  ن لغ     الفلسطينييث و %4384ىي  نس س  في إس ائيل وليون فلسطيني 481حوالي و 

ىلفال ىي وا  991 حواليفي ال ول ا ان يس  نالفلسطينييفي حين  لغ     ث %11.2 نس س  وليون فلسطيني ىي
 .في ال ال  نون إاوالي     الفلسطينيي% 1.9نس تل 

 
 3102عدد السكان الفلسطينيين المقدر في العالم حسب دولة االقامة نهاية عام 

Estimated Number of Palestinians in the World by Country of Residence,  
End Year 2013 

 

 Percent Country                      النسبة     Number                    العدد        الدولة

 Total 011 11,806,735 المجموع

 Palestine 38.0 4,485,459 فلسطين

 Israel 12.1 32,031,1, اس ائيل

 Arab Countries 44.3 5,225,776 ال ول ال   يس 

 Foreign Countries 5.6 665,288 ال ول ا ان يس 

 
وليون  ائ في  1.1حوالي  وفلسطين لغ     الالائين الفلسطينيين الوسالين في ا   ن وسو يا ول نان 

  . 3141 ا   كانون الثاني
  3102كانون الثاني  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الالجئين عدد

Number of Registered Palestinian Refugees by Country, January 2014  
 

Country  
 *آخرون

Others* 

 الالجئون المسجلون
Registered 
Refugees 

 المجموع
Total  الدولة 

Total  398,663 5,030,049 5,428,712 المجموع 
Jordan 83,513 2,070,973 2,154,486 ا   ن 
Lebanon 36,047 447,328 483,375 ل نان 
Syria 52,390 517,255 569,645 سو يا 
Palestine 226,713 1,994,493 2,221,206  فلسطين 
  West Bank 159,781 754,411 914,192   الضفس الغ  يس 
  Gaza Strip 66,932 1,240,082 1,307,014    قطا  ءز 
Other registered persons include those eligible to 
receive services. 

 .يشولون ىولئك الوؤهلين لتلقي ال  واتا ش اص الوسالون ا   ون *

1.3 
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  3102كانون الثاني  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالتوزيع ال
Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country, 

January 2014  
 

 
 

 

والوقيوين في الو يوات  وفلسطين لغ     الالائين الفلسطينيين الوسالين في ا   ن وسو يا ول نان 
 .3141 كانون الثانيوليون  ائ في  481الفلسطينيس حوالي 

 
 3102كانون الثاني  ،الدولة ن في المخيمات الفلسطينية حسبوالمقيمن والمسجل نوالفلسطيني نوالالجئ

Registered Palestinian Refugees Who Living in Palestinian Refugee Camps 
 by Country, January 2014  

 

Country  

سكان المخيمات من اجمالي  ةسبن
 المسجلين  الالجئين

Percentage of population 
of refugee camps from 

total of registered 
refugees 

ن والمسجل الفلسطينيون نوالالجئعدد 
  المقيمون في المخيمات

Number of Registered 
Palestinian Refugees Who 

Living in Palestinian 
Refugee Camps 

عدد 
 المخيمات

Number 
of  

 Camps 

 الدولة

Total  28.8 1,565,242 58 المجموع 
Jordan  17.5 377,114 10 ا   ن 
Lebanon  50.5 244,047 12 ل نان 
Syria 30.1 171,269 9 سو يا 
Palestine 34.8 772,812 27 فلسطين 
 West Bank 24.1 220,775 19  الضفس الغ  يس 
 Gaza Strip 42.2 552,037 8   قطا  ءز 

 
 

  

 لبنان 
Lebanon 

8.9% 

 سوريا 
Syria 

10.5% 

 فلسطين  
  Palestine 

40.9% 

 االردن
  Jordan 

39.7% 
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 الصحة
 

 
و كـزث وسـو يا  31فـي ا   ن  3141 كـانون الثـاني التي تش    ليها ا ن وا فـي  لغ     و اكز ال  ايس الصحيس ا وليس

 .و كز 32و كزث ول نان  32
 

  3102كانون الثاني  ،حسب الدولة البنية التحتية الصحية لالنروا
UNRWA’s Health Infrastructure by Country, January 2014  

 

Country  

Health Infrastructure البنية التحتية الصحية 

 الدولة
 واوو  زيا ات الو ضو السنويس 

 (,,10 حزي ان 0, -كانون الثاني ,)
     وودفي الصحس

     الو اكز الصحيس ( استثنا  صحس ال يئس)

Annual Patient visits  
(1 January- 30 June 2013) 

Health staff 
(excluding 

environmental health) 

Primary 
health care 

facilities 

Jordan  1,765,335 736 12 ا   ن 
Lebanon  1,082,427 358 12 ل نان 
Syria 635,754 .. 1, سو يا 
Palestine 5,806,681 2,012 64 فلسطين 
 West Bank 1,506,044 1,011 21  الضفس الغ  يس 
 Gaza Strip 4,300,637 1,001 11   قطا  ءز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.3 
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 التعليم
 

 96و  ســس فــي ســو ياث و 21و  ســس فــي ا   نث و 213لفلســطينيين الالائــين ل وكالــس الغــوث لــغ  ــ   وــ ا س 
 لـــغ  ـــ   الطـــالب الالائـــين فـــي وـــ ا س الوكالـــس فـــي و  .1021/1023ال ـــا  ال  اســـي و  ســـس فـــي ل نـــان وولـــك 

فـي   .ال ـا نفـس طالب وولـك فـي  43,309طالبث وفي سو يا 32,351 طالبث وفي ل نان  116,953ا   ن 
 ث ول نــان2,732فــي ا   نث وفــي ســو يا  5,597حــين وصــل  ــ   ىفــ ا  طــاق  التــ  يس فــي وكالــس الغــوث إلــو 

  .ولنفس ال ا  2,043
 

3103/3102، الدولة حسباالنروا عدد مدارس   

UNRWA Schools by Country, 2012/2013 
 

Country  
 المدارس

Schools  الدولة 

Total 666 المجموع 
Jordan 173 ا   ن 
Lebanon 69 ل نان 
Syria 82 سو يا 
Palestine 342 فلسطين 
West Bank 97  الضفس الغ  يس  
Gaza Strip 245    قطا  ءز  

Note: The Values in this table not equal to 
the values in other tables in this book 
because of  the source. 

وـ  الاـ اول ا  ــ   القـي  فـي هـوا الاـ ول تسـاو  ت  : والحدـس
 .  تال  الوص  في الكتاب 

 

3103/3102 ،والدولة حسب الجنساالنروا في مدارس  عدد الطلبة  

Number of Students in UNRWA Schools by Sex and Country, 2012/ 2013 
 

Country 
 اناث

Female  
 ذكور

Male 
 المجموع
Total الدولة 

Total 236,988 239,336 476,322 المجموع 
Jordan 57,307 59,646 116,953 ا   ن 
Lebanon 17,146 15,205 32,350 ل نان 
Syria 21,221 22,088 43,309 سو يا 
West Bank 29,770 21,557 51,327 الضفس الغ  يس 
Gaza Strip 111,544 120,840 232,384  قطا  ءز           
Note: The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book because of  the source. 

  ــتال  فــي الكتــاب وــ  الاــ اول ا  ــ   القــي  فــي هــوا الاــ ول تســاو  ت  : والحدــس
 .الوص  

  

3.3 
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   2102/2102 ،حسب الدولةهيئة التدريس في مدارس وكالة الغوث 
Teaching Staff in UNRWA schools by Country, 2012/2013 

 

Country 
 هيئة التدريس

Teaching Staff الدولة 

Total 23,366 المجموع 
Jordan 53572 ا   ن 
Lebanon 1302, ل نان 
Syria 2,732 سو يا 
Palestine 12,994 فلسطين 
  West Bank 2,914   الضفس الغ  يس    
  Gaza Strip 10,080    قطا  ءز  
Note: The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book because of  the source. 

فـي الكتـاب و  الاـ اول ا  ـ   القي  في هوا الا ول تساو  ت  : والحدس
 .  تال  الوص  

 
 

 1و اكز توز ت  واق  و كزين في كل ون ا   ن ول نانث وو كز واح  في سو ياث و 6 لغ     و اكز الت  يب الوهني 
 .وكانا 7,105ث ى   النس س ل    ىواكن الت  يب ف لغت فلسطينو اكز في 

 
  2013/2012، الدولةحسب  عدد مراكز التدريب المهني وأماكن التدريب

Number of Vocational and Technical training centres and training Places by 
Country, 2012/2013  

 

Country  
 أماكن التدريب عدد

 Number of training 
Places 

 عدد مراكز التدريب المهني
Number of Vocational 

and Technical 
training centres 

 الدولة

Total  7,105 9 المجموع 
Jordan 2,307 2 ا   ن 
Lebanon 1,002 2 ل نان 
Syria 1,132 1 سو يا 
Palestine 2,664 4 فلسطين 
  West Bank 1,192 1   الضفس الغ  يس 
  Gaza Strip 1,472 2    قطا  ءز 
Note: The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book because of  the source. 

فـي الكتـاب و  الاـ اول ا  ـ   القي  في هوا الا ول تساو  ت  : والحدس
 .  تال  الوص  
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 االغاثة والخدمات االجتماعية
 

و كزاث ىوا     و اكز التاهيل ا اتوا ي  91فلسطينغ     و اكز   اوج الو ى  في ا   ن ول نان وسو يا و ل 
 12كزث والصنا ي  الو ا   ون ق ل الواتو  او   41و كزاث و    و اكز التطوي  ا اتوا ي  26ف لغت 
 .صن وقا

 
 3102كانون الثاني ، الدولةحسب  أهم المؤشرات الخاصة باالغاثة والخدمات االجتماعية

Main Indicators of Relief and Social Services by Country, January 2014 
 

Indicator 

Country                                                                                        الدولة 

  ءز  قطا  المؤشر

Gaza 
strip 

الضفس 
الغ  يس 
West 
Bank 

 سو يا
Syria 

 ل نان
Lebanon 

 ا   ن
Jordan 

 المجموع
Total 

Special Hardship 
cases 

106,883 41,138 21,497 55,427 57,999 282,944 
    حا ت ال س  

 الش ي 
Women's 
Programme 
Centres 

10 18 16 9 12 65 
    و اكز   اوج 

 الو ى 
Community 
Rehabilitation 
Centres 

7 15 8 1 8 39 
    و اكز التاهيل 

 اإلاتوا ي
Community 
Development 
Centres 

8 - 3 1 3 15 
    و اكز التطوي  

 اإلاتوا ي
Community 
Managed Fund 
Schemes 

- 14 13 7 13 47 
صنا ي  و ا   ون ق ل 

 الواتو 
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 الرابع الفصل
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 المففاهيمتسفتند هف   حيف  .  المواضفي مختلف  الواردة في الكتاب ولالهم المفاهيم والمصطلحات  ا  فيما يلي عرض
 .التوصيات الصادرة عن االمم المتحدة في المجاالت المختلفة علىبشكل اساسي 

 

 أ
 :اخراجات المرضى

خففروا الفففرد مففن المستشفففى ب ففد وجففراخ الفحففوا لتشففخيا مففرت مففا رو ب ففد رن لففدمت لفف  الرعايففة والم الجففة 
 (.شفاخ، وفاة)الالزمة بغت النظر عن حالة اإلخراا 

 

 :ادخاالت المرضى

مؤسسة طبية للفحا رو ال فالا شفريطة رن يمكف  ليلفة رو يومفا واحفدا علفى  هي دخول شخا ولى مستشفى رو
 .األلل

 

 :االجنبي استثمار الحافظة

هفففي تلفففث االسفففتتمارات التفففي تشفففمل الم فففامالت ففففي سفففندات الملكيفففة وسفففندات الفففدين، وتن سفففم سفففندات الفففدين ولفففى 
اد الم فامالت التفي تشفملكا كفل مفن االسفتتمار ويفتم اسفتب  .سندات ور ونات، وردوات السوق الن فدي، والمشفت ات الماليفة

 .المباشر واألصول االحتياطية
 

 :االجنبي المباشر االستثمار

ومففن الناحيففة ال مليففة يتمتففل .  هففو االسففتتمار الفف ي يمتلففث صففاحب  بموجبفف  سففيطرة رو لففوة تصففويتية فففي المؤسسففة
علففى األلففل مففن األسففكم ال اديففة فففي % 22م يففار التمييففز لففضدراا ضففمن هفف ا البنففد بففامتالث المسففتتمر لحففوالي 

 .الشركة
 

 :االستثمارات األجنبية األخرى

كافة م امالت األصول والخصوم المالية غير المدرجة تحت فئات االستتمار المباشفر رو وسفتتمارات الحافظفة رو 
خففرس مسفتح ة الففدف  األصفول اإلحتياطيففة وربرزهفا االئتمانففات التجاريفة، ال ففروت، ال ملفة والودائفف ، والحسفابات األ

 .رو التحصيل
 
 

4 
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 :استخدام اإلنترنت

الدخول ولى الموال ، لفراخة الصفح ، تنزيفل الملففات رو البفراما مفن الشفبكة، ولفد حفددت فتفرة االسفتخدام ففي فتفرة 
 .شكر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 20زمنية محددة هي خالل 

 

 :استخدام الحاسوب

نشففائكا، ولففد حففددت فتففرة االسففتخدام فففي فتففرة  تشففغيل الجكففاز والففدخول ولففى ملفففات م ينففة، ون ففل وحفففظ الملفففات واف
 .شكر الماضية من تاريخ اإلسناد الزمني  في المسوح 20زمنية محددة هي خالل 

 

 :االستخدام الحالي للمبنى

سففي مففن ونشففائ  ويصففن  ولففى وحففدس ي صففد بفف  كيفيففة اسففتخدام المبنففى حاليففا  بصففر  النظففر عففن الغففرت األسا
 .خال   مغلق، رو للسكن ف ط، رو للسكن وال مل، رو لل مل ف ط، رو: الحاالت التالية

 

 :استهالك األسرة

وليمففة السفل  والخفدمات التففي  هفو الن فد الف ي يصففر  علفى شفراخ السفل  والخففدمات المسفتخدمة ألغفرات م يشفية،
يتل اها رففراد األسفرة ال فاملين مفن رب ال مفل وتخصفا السفتكالث األسفرة، والسفل  التفي يفتم اسفتكالككا رتنفاخ فتفرة 

 .التسجيل من ونتاا األسرة ال اتي، وال يمة الت ديرية ألجرة المسكن الملث
 

 :االستهالك الوسيط

لث كمففدخالت ل مليففة االنتففاا، باسففتتناخ االصففول التابتففة التففي ي يففد اسففتكالككا يتكففون مففن ليمففة السففل  والخففدمات التففي تسففتك
 .بوصف  استكالكا لررس المال التابت

 

 :األسرة
ففي المككفل  ويشفتركونعفادة ففي مسفكن واحفد،  وي يمفونرو مجموعفة رففراد تفربطكم رو ال تفربطكم صفلة لرابفة،  فرد

  .ترتيبات الم يشةب مت لقرو في ري وج  
 

 :المركبة األسرة
عاللففة لرابفة بكفف    تفربطكمالمكونففة مفن رسفرة نوويففة رو ركتفر مف  وجففود ففرد رو رففراد ي يشففون م كفا وال  األسفرة هفي

 .األسرة
 

 :الممتدة األسرة
لرابففة بتلففث  عاللففةي يشففون م كففم وتففربطكم  آخففرينالمكونففة مففن رسففرة نوويففة رو ركتففر مفف  وجففود رفففراد  األسففرة هففي

 .األسرة
 

 :واحد فردمن  أسرة
 .ف ط واحداألسرة التي تتكون من شخا  وهي
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 :أسرة نووية
رسفرية واحفدة، وتتشفكل مفن رسفرة مؤلففة مفن زوجفين ف فط رو مفن  نفواةاألسر الم يشية التي تتكفون كليفة مفن   هيو 

 مرو ر ركتففرلديف  ابفن رو ابنفة رو ( رب األسففرة) رو ركتفر رو رب( بالففدم ف فط ولفيس بفالتبني) ابنفة روزوجفين مف  ابفن 
 .اآلخرين رو من غير األلارب األلرباخلديكا ابن رو ابنة رو ركتر، م  عدم وجود ري شخا من ( رب األسرة)
 

 :      إصابة خطيرة

 .ساعة رو اكتر 02هي اإلصابة التي ينتا عنكا دخول شخا للمستشفى نتيجة حاد  سير، وب ي في  و
 

          :إصابة قاتلة

يومفا  مفن تفاريخ ولفود حفاد   22موت شخا جراخ حاد  طرق او الموت خفالل وهي اإلصابة التي تؤدي ولى 
 .السير

 

 :االصول الثابتة

 .هي رصول منتجة تست مل هي نفسكا بصورة متكررة رو مستمرة في عمليات انتاجية لمدة تزيد على عام
 

  :العتداءا
بففين االعتففداخ الشففديد واالعتففداخ وي صففد بفف  الففتكجم البففدني علففى شففخا آخففر، بمففا فففي  لففث الضففرب، ويميففز هنففا 

البسففيط، رمفففا الشفففديد فكففو االعتفففداخ المصفففحوب بنيففة ارتكفففاب جريمفففة رخففرس، باإلضفففافة ولفففى مجففرد االعتفففداخ ففففي 
ظففرو  خطففرة رو وحشففية، كففكن يسففت مل سففالحا  لففاتال  رو يففتكجم علففى رطفففال رو نسففاخ رو ينشففك عففن فضففيحة رو 

ورمفا االعتفداخ البسفيط وهفو مفا ال يت فدس مجفرد اعتفداخ وال يتجفاوز  .  ي صد ب  ارتكاب ف ل ففاجر بالم تفدس عليف 
ولى لصد جنائي آخر، ومن  رفف  اليفد تكديفدا  بالضفرب، رو ولفو  الضفرب عنفد حفد المحاولفة كفكن يكفوي شفخا 

 .على آخر ليضرب  فال يصيب 
 

 :االهتالك

والمسففتخدمة مففن لبففل منففتا هففو االنخفففات اتنففاخ الفتففرة المحاسففبية، فففي ال يمففة التاريخيففة لمخففزون االصففول التابتففة المملوكففة 
 .نتيجة ال دم الطبي ي او االضرار الطبي ية والتل نتيجة للتدهور المادي، 

 
 :األجر النقدي

واألجففور المشففار اليكففا فففي هفف ا .  األجففر الن ففدي الصففافي المففدفود للمسففتخدمين بففكجر مففن لبففل رصففحاب ال مففل
كمفا  (.باالنابفة ال وس ال املة يفتم جمف  بياناتف  حي  رن مسح)هي رجور المستخدمين م لومي األجر ف ط  الت رير

وففي ( دينفار، شفيكل، دوالر)دمين بفكجر رن  يتم جمف  بيانفات حفول األجفر حسفب ال ملفة التفي يت امفل بكفا المسفتخ
 .ه ا الت رير يتم احتسابكا بالشيكل بناخ على م دل س ر الصر  في نفس فترة المسح
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 :األراضي الزراعية

يشير ه ا المصطلح ولى األصنا  الرئيسية الست ماالت األراضفي ففي الحيفازات الزراعيفة، وألغفرات التصفني ، 
األراضففي التففي ت ففام عليكففا :  وتشففمل األراضففي الزراعيففة.  لففضرت، لتحديففد صففنفكايففتم مسففح المسففاحة اإلجماليففة 

األبنيففففة الزراعيففففة المتنففففاترة، والحظففففائر وملح اتكففففا، واألراضففففي غيففففر المزروعففففة بشففففكل دائففففم، متففففل الرلفففف  غيففففر 
 .المفزروعة، والممفرات الزراعيفة، وال نوات والبروزات واألكتا 

 
 :األصول االحتياطية

التفي تكفون خاضف ة لسفيطرة السفلطة الن ديفة، ويكفون بلمكفان السفلطة الن ديفة الوصفول وليكفا بسفكولة  هي األصفول
 .ألغرات ميزان المدفوعات خالل وش ار لصير، ويجب رن تكون مرتبطة ب ملة لابلة للتحويل

 

 :األفراد خارج القوى العاملة

ولكفنكم ال ي ملفون وال ( ضفمن ال فوة البشفرية)مفل تشمل ه   الفئة من السكان جمي  األففراد الف ين ينتمفون لسفن ال 
يبحتون عن عمل وال حتى مست دين لل مل سواخا  بسبب عدم رغبتكم في ال مفل رو السفتغنائكم عفن التكسفب عفن 

 .طريق ال مل رو ألسباب رخرس
 

 :أوزان الترجيح

داخل سلة المستكلث رو بين مكونات الرلم ال ياسي، وتسفتخدم ففي ال مليفات  هي األهمية النسبية للسل  والخدمات
 .الحسابية للرلم ال ياسي

 

 :التضخم

 .هو االرتفاد المستمر والملموس في المستوس ال ام لضس ار في دولة ما
 

 :أيام العمل الشهرية

األسفففبود، والمغفففادرات المرضفففية عففدد األيفففام التفففي عملكفففا الشففخا خفففالل الشفففكر، باسفففتتناخ ريفففام ال طففل، ونكايفففة 
 .وت تبر ساعة عمل واحدة خالل اليوم كيوم عمل. وغيرها المدفوعة وغير المدفوعة

 

 :(مؤشر) إجمالي فائض التشغيل

مطروحففففا  منكففففا وجمففففالي ت ويضففففات ال ففففاملين بمففففا فيكففففا  االساسففففي  يسففففاوي وجمففففالي ال يمففففة المضففففافة باالسفففف ار
 .الت ويضات المدفوعة لغير الم يمين ومطروحا  منكا الضرائب نالصا  اإلعانات على المنتجات

 

 :(مؤشر) إجمالي القيمة المضافة

 .تمارس ري نشاط ونتاجيمؤسسية  ألية وحدة  المضافة المتولدةمؤشر ي يس وجمالي ال يمة 
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  :(مؤشر) األسرةإشغال 

تمتل عدد األسرة المحجوزة للنزالخ في الفندق ألجل المبيت سفواخا  تفم المبيفت ف ليفا  رو لفم يفتم، حيف  ي فاس بوحفدة 
 .ليلة/شخا

 

 :(مؤشر) إشغال الغرف

وت تبفر الغرففة مشفغولة .  عدد الغر  التي تم حجزها ومدفوعة األجر من لبل النزالخ الستخدامكا لغفرت المبيفت
 .استخدمت ف ليا  رو لم تستخدم سواخا  

 

  :اإلقامة
هففو مركفففز  ت ففر  اإللامففة هنفففا مففن منظفففور التصففادي ال لففانوني، والم يفففار األساسففي لتحديفففد اإللامففة لكيففان مفففا،

المصفففلحة االلتصفففادية والففف ي ي فففر  بكنففف  وجفففود محفففل سفففكني رو مولففف  ونتفففاجي رو موالففف  رخفففرس داخفففل اإلللفففيم 
لبلففد مففا ت ففوم فيفف  رو منفف  بمباشففرة رنشففطة وم ففامالت التصففادية علففى نطففاق واسفف  ب صففد االسففتمرار   االلتصففادي

 .ما تكون طويلةفيكا ألجل غير مسمى رو لمدة محددة رو غير محددة، ولكنكا عادة  

 

 :اإلنترنت

الشففبكة ال الميففة التففي تففربط عففدة آال  مففن الشففبكات وماليففين رجكففزة الكمبيففوتر المختلفففة األنففواد  واألحجففام فففي 
ويمكفن النفففا  لخدمففة اإلنترنففت . ال فالم، وهففي وسففيلة للتواصفل وتبففادل الم لومففات بففين مختلف  األفففراد والمؤسسففات

 .والنطاق ال ريت والخط الرلمي والبريد اإللكتروني ب دة طرق منكا االتصال الكاتفي،
 

 :إنفاق األسرة

وليمففة السفل  والخفدمات التففي . هفو الن فد الف ي يصففر  علفى شفراخ السفل  والخففدمات المسفتخدمة ألغفرات م يشفية
الرسففوم والن ففد الفف ي يففتم ونفالفف  علففى .  يتل اهففا رفففراد األسففرة ال ففاملين مففن رب ال مففل وتخصففا السففتكالث األسففرة

، الزكفففففاة، التكمينفففففات، الكفففففدايا، التبرعفففففات، الفوائفففففد علفففففى الفففففديون واألمفففففور غيفففففر (غيفففففر االسفففففتتمارية)والضفففففرائب 
 . االستكالكية األخرس

 

 :االستهالك النهائي لألسر المعيشية

  والخففدمات يتكففون ممففا تنف فف  االسففر الم يمففة، بمففا فففي  لففث النف ففات التففي يجففب ت ففدير ليمتكففا بشففكل غيففر مباشففر، علففى السففل
االسففتكالكية الفرديففة بمففا فيكففا السففل  والخففدمات التففي تبففاد باسفف ار ليسففت  ات داللففة التصففادية التصففاديا والسففل  والخففدمات 

   .االستكالكية المكتسبة بالخارا
 

 االستهالك النهائي للحكومة 

بطري فة غيفر مباشفرة علفى السفل  والخفدمات يتكون مما تنف   الحكومة ال امة، بما في  لث النف ات التي يجب ان يتم ت فديرها 
 .االستكالكية الفردية والجماعية
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 االستهالك النهائي للمؤسسات التي ال تهدف الى الربح وتخدم االسر المعيشية
يتكون مما تنف   المؤسسات الم يمفة غيفر الكادففة الفى الفربح وتخفدم االسفر الم يشفية وتتضفمن النف فات التفي ال بفد مفن ت فدير 
ليمتكفففا بشفففكل غيفففر مباشفففر، بمفففا ففففي  لفففث االنففففاق المحتسفففب علفففى الخفففدمات والسفففل  االسفففتكالكية الفرديفففة ولفففد يكفففون علفففى 

 .الخدمات االستكالكية الجماعية
 

 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

لفوا ربفدا  خفالل فتفرة اإلسفناد ففي ولفم ي م (سفنة ففككتر 51) تشمل ه   الفئة جمي  األفراد ال ين ينتمفون لسفن ال مفل
ري نفود مفن األعمفال، وكفانوا خفالل هف   الفتفرة مسفت دين لل مفل ولفاموا بالبحف  عنف  بلحفدس الطفرق متفل مطال ففة 

 .الصح ، التسجيل في مكاتب االستخدام، سؤال األصدلاخ واأللارب رو غير  لث من الطرق
 

 :(الجهة الشاحنة)البلد المصّدر 

هففو البلففد الفف ي ارسففلت منفف  السففل  الففى بلففد االسففتيراد، دون حففدو  ري م ففامالت تجاريففة او عمليففات اخففرس مففن 
 .شانكا تغيير المركز ال انوني للسل  في ري بلد وسيط

 

 :البيان الجمركي

شرة من دول ال الم او وتي ة جمركية وسرائيلية تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالواردات الفلسطينية المبه
المالية نسخة ف ط من  رةيصل وزاو ( اللنبي)عبر المطارات والموانئ والم ابر اإلسرائيلية وم بري دامية والكرامة 

ه ا البيان بدون مرف ات، ولد تم البدخ باستخدام البيان الجمركي الفلسطيني في برناما رسيكودا، حي  يتم 
 .لبيان الجمركي الخاا بالواردات من بالي ال الموصدار نسخة من ه ا البيان بناخ على ا

 ت
 :التأمين الصحي

 .ت ويت عن خسارة مادية ترتبط بتغطية التكالي  المت ل ة بمشكلة صحية ما وعالجكا

 

 :التجارة اإللكترونية

األففراد، صف ة ولكترونية من بي  َرو شراخ سل  َرو خدمات، سواخ بفين األعمفال التجاريفة، رو األسفر، رو  وجراخ هو
رو الحكومففات، رو منظمففات عامففة رو خاصففة وتنففف  عففادة بواسففطة اإلنترنففت، حيفف  تنففف  عمليففة طلففب الشففراخ رو 
البيفف  عبففر اإلنترنففت ومففا بالففدف  رو بتسففليم السففل ة رو الخدمففة رو االتنتففين م ففا سففواخ نففف ت الصففف ة فففي الحففال رو 

 .فيما ب د
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 :التركيب العمري والنوعي

وي ففد التركيففب ال مففري والنففوعي .  حسففب عففدد رو نسففبة الفف كور واإلنففا  ضففمن كففل فئففة عمريففة تركيففب السففكان
وي تبففر تففوفر الم لومففات . للسفكان النتيجففة التراكميففة لالتجاهففات السففاب ة فففي م ففدالت الخصففوبة والوفيففات والكجففرة
 .البيانات الديموغرافيةحول التركيب ال مري والنوعي شرطا  رساسيا  مسب ا  لوص  وتحليل ال ديد من رنواد 

 

 اإلجماليالرأسمالي  التكوين
يبففين حيففازة االصففول المنتجففة مخصففوما منكففا ليمففة االصففول التففي تففم التصففر  بكففا و لففث مففن رجففل تكففوين ررس 

 .المال التابت والمخزونات رو السل  ال يمة
 

 اإلجماليالتكوين الرأسمالي الثابت 
المنتجففين لمنتجففات جديففدة ولائمففة مففن األصففول المنتجففة نففالا ليمففة تصففرفكم فففي  يتكففون مففن ليمففة اسففتحوا ات
 .االصول التابتة لنفس النود

 
 :تعويضات العاملين

ي ر  بكن  مجمفود األجفور الن ديفة وال ينيفة، بمفا ففي  لفث المسفاهمات ففي الضفمان االجتمفاعي، والتفي تفدف  ألي 
 .مستخدم م ابل عمل يؤدي 

 

 :المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 

وصفففف  ردوات وطففففرق النفففففا  لوسففففائل تكنولوجيففففا الم لومففففات، وال يففففام ب مليففففات اسففففترجاد البيانففففات، وتخزينكففففا، 
كفف لث وصفف  وسفففائل عففرت الم لومففات وتبادلكففا مففن خففالل الطفففرق .   وتنظيمكففا، ورسففاليب م الجتكففا وانتاجكففا

 .   اإللكترونية واليدوية

 ج
 :الجريمة

ال  رحكام لانون ال  وبات رو ي تبر ت ديا  على الح وق ال امفة رو خرلفا  للواجبفات المترتبفة علفى وهي كل ف ل يخ
 .الدولة رو المجتم  بوج  عام

 ح
 

 :  حالة اللجوء
 2421خاصفففة بالفلسفففطينيين الففف ين هجفففروا مفففن األراضفففي الفلسفففطينية التفففي احتلتكفففا وسفففرائيل عفففام  حالفففة اللجفففوخ

 .وتشمل ربناخ ال كور منكم ورحفادهم
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 -:تصن  ولى

 .وكالة الغو  عنالصادرة ( المؤن)ول  اسم مسجل في بطالة  التسجيل  ا  و ا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغو  وال رن  غير مسجل في بطالة  ا  و ا كان الفرد الجئ: الجئ غير مسجل

 .ليس الجئا  مسجال  رو الجئا  غير مسجلكل فلسطيني هو : ا  ليس الجئ
 

 :حفرة امتصاصية

 (.حفر ترابية)بئر رو حفرة يخزن بكا الغائط البشري رو لا ورات رخرس وتبنى من جدران مسامية 
 

 :حفرة صماء

 .بئر رو حفرة يخزن بكا الغائط البشري رو لا ورات رخرس وتبنى من جدران محكمة
 

 :الحيازة الحيوانية

:  اآلتيففةمففن الحففاالت  ريالحيوانيففة وجففود حيوانففات لففدس الحففائز وي تبففر الفففرد حففائزا و ا تففوفر لديفف   بالحيففازة ي صففد
عففدد  الخنففازير،رو  (المففاعزرو / والضففكن )رؤوس فففككتر مففن األغنففام ( 2)رو اإلبففل، عففدد  األب ففارعففدد مففن  ري
رو الطيففور األخففرس متففل الحففب ،  األرانففبفففككتر مففن ( 22) ، عففدد(الالحففم والبيففات)فففككتر مففن الففدواجن ( 22)

 .خاليا نحل فككتر( 2)رن يدير الحائز  رووالبط، والفر، والسمن وغيرها رو خليط منكا، 
 

 :لحيازة الزراعيةا

دارة واحدة، وتشمل جمي  الحيوانات الموجفودة وكفل األراضفي إلهي وحدة التصادية فنية لضنتاا الزراعي تخض  
ولفد تكفون ودارة  .الزراعفي بغفت النظفر عفن الملكيفة رو الشفكل ال فانوني اإلنتفاا ألغفراتالمستغلة كليا رو جزئيا 

لفد تتوالهفا عشفيرة رو  ور ولد يشترث فيكا شخصان رو رسفرتان رو ركتفر،الحيازة الواحدة بيد شخا واحد رو رسرة، 
ولفد تتكفون ررت    .لبيلة رو لد تدار مفن لبفل شخصفية اعتباريفة متفل شفركة رو جم يفة ت اونيفة رو وكالفة حكوميفة

ط بشفر  الحيازة من جزخ واحد رو ركتر، ت   في تجم  واحدة رو ركتفر مفن التجم فات المنفصفلة ففي محافظفة واحفدة
... مفن وسفائل اإلنتفاا متفل ال مفل والمبفاني واآلالت وحيوانفات الجفر  رن تشترث رجزاخ الحيازة في واحدة او اكتر

مفن ضفمن الحيفازات الزراعيفة، وهفي صفيد األسفماث والحيوانفات وتربيفة حيوانفات  اآلتيفة، وال ت تبفر النشفاطات الفخ
 .اكز بي  االشتالومر  الصيد ولط  رخشاب الغابات ال امة والخدمات الزراعية

 

 :الحيازة المختلطة

 ،ت ريفف  الحيففازة النباتيففة والحيوانيففةالحفائز حيففازة نباتيففة وحيوانيففة م ففا حسفب  لففدس كففان مختلطففة و ا الحيففازة ت تبفر
 .   نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني ورنفس اآلالت  وربشرط رن يتم استخدام نفس ال مالة 

 

 :حيازة المسكن

 :ويمتل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون وحدس الحاالت التالية
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ولفد يكفون . و ا كان المسكن مستكجرا م ابفل ويجفار يفتم دف ف  بشفكل دوري شفكريا  رو كفل مفدة م ينفة: مستكجر. 2
 (.بدون رتا )رو مسكن غير مفرو  ( م  رتا )المسكن مستكجر مفرو  

 .سرة رو ألحد رفرادها ال ين ي يمون بالمسكن عادةو لث و ا كان المسكن ملكا  لض: ملث. 0
و لففث فففي حالففة حيففازة المسففكن بففدون دففف  ري مبففالك كففكن يكففون المالففث رب رو رم رو رحففد رلففارب : دون م ابففل. 2

 .رب األسرة رو رحد رفرادها ال ين ال ي يمون بالمسكن رو م دما من جكة رخرس دون م ابل
دما  لضسرة نتيجة عاللفة عمفل تفربط رحفد رففراد األسفرة بجكفة ال مفل دون دفف  و ا كان المسكن م : م ابل عمل. 2

 .وسواخ ركانت ه   الجكة تملث المسكن رو ت وم هي بدف  اإليجار للمالث األصلي. ويجار
 

 :الحيازة النباتية

تحفففت  زراعفففيالنباتيفففة وجفففود مسفففاحة مفففن األراضفففي المزروعفففة رو ال ابلفففة للزراعفففة ألي محصفففول  بالحيفففازة ي صفففد
دونفففم للزراعفففات ( 2.2)للزراعفففات المكشفففوفة و دونفففم( 2)تصفففر  الحفففائز، علفففى رن ال ت فففل تلفففث المسفففاحة عفففن 

 .المحمية
 

 :حيوانات المزرعة

الضففكن )واألغنففام زراعيففة وتشففمل األب ففار  ألغففراتتشففمل جميفف  الحيوانففات المحففتفظ بكففا والمربففاة بشففكل رئيسففي 
الخنازير، وطيور المزرعة كالدجاا اللحفم والبيفات، والحفب ، والففر ال و والخيول والبغال والحمير والجم (والماعز

 .والنحلالخ، ...

 د
 :الدار

وهففي مبنففى م ففد رصففال  لسففكن رسففرة واحففدة رو ركتففر، ويمتففل البنففاخ الت ليففدي فففي فلسففطين، ولففد تتكففون الففدار مففن 
رمففا و ا كانففت الفدار م سففمة ولففى وحففدات سففكنية منفصففلة كففل منكففا  طفابق واحففد رو طففاب ين تسففتغلكما رسففرة واحففدة،

 .تشمل المرافق الخاصة بكا وي يم بكل منكا رسرة مست لة، في تبر كل مسكن ش ة
 

 :الدخل

 .هو ال ائد الن دي رو ال يني المتح ق للفرد رو األسرة خالل فترة زمنية محدودة كاألسبود رو الشكر رو السنة
 

 :جماليالدخل القومي اإل

وي فففاس علفففى انففف  النفففاتا المحلفففي االجمفففالي زائفففد . هفففو ال يمفففة االجماليفففة الجمفففالي ارصفففدة الفففدخل االولفففي لكاففففة ال طاعفففات
ت ويضففات ال ففاملين مففن الخففارا، زائففد دخففل الملكيففة مففن الخففارا، زائففد الضففرائب نففالا االعانففات مففن االنتففاا مففن الخففارا، 

الملكيفة للخفارا، نفالا الضفرائب زائفد االعانفات او الفدعم علفى المنتجفات نالا ت ويضات ال فاملين للخفارا، نفالا دخفل 
 .للخارا
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 :الدخل القومي المتاح اإلجمالي

يشتق من الدخل ال ومي االجمفالي او الصفافي و لفث بفان تضفا  اليف  كفل التحفويالت الجاريفة الن ديفة او ال ينيفة التفي تل تكفا 
لم يمففة، وبففان تطففرح كففل التحففويالت الجاريففة الن ديففة او ال ينيففة التففي لففدمتكا الوحففدات المؤسسففية الم يمففة مففن الوحففدات غيففر ا

 .الوحدات المؤسسية الم يمة الى الوحدات غير الم يمة

 ر
 :الرقم القياسي لألسعار

 .هو وسيلة وحصائية ل ياس التغيرات الحاصلة على رس ار السل  والخدمات بين فترتين زمنيتين
 

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك 
هو عبارة عن وسيلة وحصائية ل ياس التغيرات في رس ار السفل  والخفدمات ضفمن سفلة المسفتكلث بفين فتفرة زمنيفة 

 .تسمي فترة الم ارنة ورخرس تسمى فترة األساس
 

 :رياض األطفال

ى األكتفر، وتحصفل علفى تفرخيا كل مؤسسة ت ليمية ت دم تربية للطففل لبفل مرحلفة الت لفيم األساسفي بسفنتين علف
مرحلفة البسفتان ويكفون األطففال فيكفا عفادة : وت سفم ولفى مفرحلتين.  مزاولة المكنة مفن وزارة التربيفة والت لفيم ال فالي

 .في سن الراب ة، ومرحلة التمكيدي ويكون األطفال فيكا عادة في سن الخامسة

 س
 :سجل السكان

هففو آليففة التسففجيل المسففتمر لم لومففات منت ففاة تت لففق بكففل فففرد مففن السففكان الم يمففين لبلففد مففا او منط ففة مففا م ينففة، 
 .وهو ما يج ل من الممكن تحديد م لومات مستكملة عن عدد السكان وخصائصكم في اي ولت م ين

 

 :السرقة

لتحامكفففا كمفففا تشفففمل سفففرلة  المفففال رو الممتلكفففات دون مواف فففة المالفففث، رخففف وي صفففد بكفففا  وتشفففمل سفففرلة المنفففازل واف
السفيارات، رمففا نشفل الحوانيففت وسففائر المخالففات الصففغرس متفل السففرلات البسففيطة والطفيففة فففيمكن رن تصففن  رو 

 .ال تصن  ضمن السرلات
 

 :السرير

ة علففى سفاعة متواصفل 02السفرير المتواجفد ففي غرففة رو ردهفات المستشففى والف ي يشففغل مفن لبفل المفريت لمفدة 
 .األلل لت ديم الرعاية الطبية
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 :سعر الجملة

للسفل  الجديفدة رو المسفت ملة ولفى تجفار التجزئفة رو ولفى المسفت ملين ففي ( البي  دون تحويفل)هو س ر وعادة البي  
رو ال يففام بففدور الففوكالخ رو  المجففاالت الصففناعية رو التجاريففة رو المؤسسففية رو المكنيففة لغيففرهم مففن تجففار الجملففة،

السماسففرة فففي شففراخ البضففائ  لحسففاب هففؤالخ األشففخاا رو الشففركات رو بي كففا لكففم، ويشففمل سفف ر الجملففة ضففريبة 
 .ال يمة المضافة واجور الن ل

 

 :سعر المستهلك

 .هو الس ر ال ي يدف   المستكلث األسري م ابل حصول  على سل ة رو خدمة لالحتياجات األسرية
 

 :نتجسعر الم

 السف ربففكن  ( SNA 93)الحسفابات ال وميفة  نظفام المنتا كما ورد في توصيات األمم المتحدة بشكن س ر ي ر 
ضفريبة ال يمفة المضفافة، رو ريفة  االمنفتا مفن المشفتري ل فاخ وحفدة مفن سفل ة رو خدمفة، مخصفوما  منكف يتل فا  ال ي

 .ة تكالي  ن لضرائب م تط ة رخرس توض  على فاتورة المشتري، وغير شاملة ري
 

 :سلة المستهلك

 .هي المجموعة الح ي ية للسل  والخدمات التي ي وم المستكلث باإلنفاق عليكا لضغرات الم يشية
 

 ش
 :شبكة صرف صحي

ميفففا  )نظفففام مفففن رجكفففزة الجمففف  وخطفففوط األنابيفففب والموصفففالت والمضفففخات يسفففتخدم إلخفففالخ الميفففا  المسفففت ملة 
ون لكفا مفن موالف  ونتاجكفا ومفا ولفى محطفة بلديفة لم الجفة ( وغيرهفا مفن الميفا  المسفت ملة األمطفار، الميفا  المنزليفة،

 . ميا  المجاري رو ولى مول  حي  يتم تصري  الميا  المست ملة ولى ميا  سطحية
 

 :شبكة مياه عامة

الصفالحة للشفرب شبك  من األنابيب الرئيسية والفرعيفة تنتشفر ففي التجمف  السفكاني لغفرت توزيف  وتوصفيل الميفا  
 .الى التجم 

 

 :الشقة

وهففي جففزخ مففن دار رو عمففارة تتكففون مففن غرفففة رو ركتففر مفف  المرافففق مففن مطففبخ وحمففام ومرحففات، وي فففل عليكففا 
جمي ففا  بففاب خففارجي، وهففي م ففدة لسففكن رسففرة واحففدة، ويمكففن الوصففول وليكففا عففن طريففق درا رو ممففر يففؤدي ولففى 

 .الطريق ال ام
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 ص
 :صاحب عمل

وي مففل تحففت وشففراف  رو لحسففاب  مسففتخدم ( شففريث)منكففا  ي مففل فففي منشففكة يملككففا رو يملففث جففزخا هففو الفففرد الفف ي
رصففحاب ال مفل الفف ين يففديرون مشفاري  رو م ففاوالت خفارا المنشفف ت بشففرط  ويشففمل  لفث . واحفد علففى األلفل بففكجر

الشفففركات  وشفففرافكم رو لحسفففابكم مسفففتخدم واحفففد علفففى األلفففل بفففكجر وال ي تبفففر حملفففة األسفففكم ففففي رن ي مفففل تحفففت
 .المساهمة رصحاب عمل حتى ولو عملوا فيكا

 

 :الصادرات

يتم ن ل ملكيتكا ولى التصاد و  ،هو وجمالي السل  والخدمات التي يتم تصديرها او وعادة تصديرها خارا البالد
ن السل  م االمنشك والم اد تصديره تشمل الصادرات وطنيةو  ،و المناطق الجمركية الحرةر ،آخر من ال الم

لخدمات وت تمد كل خصم من االلتصاد الوطني نتيجة للت امالت م  االلتصاديات األخرس رو االلتصاد غير وا
 . الم يم

 

 :الصحة

 .هي حالة رفا  كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس ف ط الخلو من المرت رو اإلعالة
 

 :الصحف

م ففدة الن تكففون مصففدرا  روليفففا  للم لومففات المطبوعففة عفففن هففي مطبوعففات دوريففة تسفففتكد  الجمكففور ال ففام وهفففي 
 .الخ...األحدا  الجارية المرتبطة بالشؤون ال امة والمسائل الدولية والسياسية 

 

: إعاقة النظر/صعوبة  

 األشخاا ال ين لديكم ب ت اإلشكاليات الصف بة ففي الرؤيفا والتفي تحفد مفن لفدرتكم علفى رداخ واجبفاتكم اليوميفة،
على سبيل المتال لد ال يستطي  ال راخة، متل لراخة اإلشفارات علفى الالفتفات ففي الشفوارد رتنفاخ ليفادة السفيارة، ولفد 
ال يستطي  الرؤيا ب ين واحدة بشكل جيد، رو لد ال يستطي  الرؤيا وال مفا هفو رمامف  ولفيس علفى الجوانفب، بم نفى 

يسفكل لجميف  األففراد سفواخ كفان الففرد يلفبس .  وحصفرها رن ري مشكلة في الرؤيا ي تبرونكفا صف بة يجفب تحديفدها
 .نظارة رم ال، ويجب ت كير من يلبس نظارة رو عدسات طبية و ا كان ي اني من ص وبات في الرؤيا

 

 :اعاقة التواصل/ صعوبة

عدم لدرة الشخا على تبادل الم لومات واألفكار م  اآلخرين والت امل م كم من خالل استخدام النطق، رو 
شارة رو الحركة رو الكتابة للم لومات التي يرغبون بتبادلكا م  اآلخرين، ولد يكون  لث ناتجا عن عجز في اإل

دراث ما ي ول  اآلخرين من وشارات وكلمات وحركات  .السم  رو الكالم، رو عدم ال درة ال هنية بتفسير واف
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 :إعاقة الحركة واستخدام االيدي/ صعوبة

اإلشكاليات الصف بة ففي التن فل والتجفول علفى األلفدام والتفي لفد تحفد رو ال تحفد مفن  األشخاا ال ين لديكم ب ت
ردائكففم لضنشففطة اليوميففة، فمففتال لففد يجففد صفف وبة فففي مشففي مسففافة لصففيرة، رو مشففكلة فففي الصفف ود والكبففوط علففى 

ي  المشفففي السففاللم والفففدرا والمنفففاطق الفففوعرة، وال يسفففتطي  مشففي ري مسفففافة دون اسفففتراحة رو تولففف ، رو ال يسفففتط
دون االعتمفففاد علفففى عصفففا رو عكفففاز رو رجكفففزة المشفففي، رو ال يسفففتطي  الولفففو  علفففى ال فففدمين ألكتفففر مفففن دلي فففة 

اإلعالة األفراد ال ين لفديكم صف وبات ففي /وتشمل ه   الص وبة.  ويحتاا كرسي ب جالت للتن ل من مكان آلخر
دلي ففة وكفف لث اسففتخدام األيففدي واألصففاب   22التحففرث داخففل المنففزل رو خارجفف ، وكفف لث المشففي لفتففرات تزيففد عففن 

 .لتر ماخ على مستوس النظر مستخدما  األيدي 0لمسث األدوات رو الكتابة وغيرها، ورف  
 

 :إعاقة السمع/ صعوبة

األشففخاا الفف ين لففديكم ب ففت اإلشففكاليات الصفف بة فففي السففم  والتففي تسففاهم فففي الحففد مففن لففدرتكم علففى رداخ ري 
ي، متل ص وبة سماد شفخا يفتكلم ففي مكفان مفزدحم وفيف  ضفجيا، رو ال يسفتطي  جزخ وجانب في ردائكم اليوم

، وتحديففد مففن ال يسففتطي  ( دون صففرا ، رو صففوت مرتففف )رن يسففم  شففخا يففتكلم م فف  مباشففرة وبصففوت عففادي 
 .السم  بك ن واحدة رو كالهما

 

 (:التذكر والتركيز)إعاقة الفهم واإلدراك / صعوبة
الت كر والتركيز، اتخا  ال رارات، فكم الكالم، لراخة شيخ مكتوب، الت ر  على : يشمل الص وبة في التالية

األشخاا، االستدالل على المناطق واستخدام الخريطة، ال مليات الحسابية وال راخة والتفكير، متل األشخاا 
ستدالل على باألنشطة اليومية، متال رن يجد ص وبة في اال مال ين يجدون ص وبة في الفكم واإلدراث لل يا

المنزل واألماكن في المحيط، ال يستطي  التركيز فيما ي مل، رو ينسى رين هو رو ت كر الشكر رو ال ي لبل ، 
كما . عدم فكم ما لال  شخا ما، نسيان تناول األدوية رو عدم تناول الط ام، عدم فكم وم رفة ما يدور حول 

 .  اآلخرينتشمل عدم لدرة الشخا على فكم األشياخ رو الت امل م
 

 :اإلعاقة/ الصعوبة

األشخاا ال ي ي انون من ص وبات بدنية رو ع لية رو  هنية رو حسية  طويلة األجل وك لث الحواجز 
والموال  والبيئات المختلفة، التي تحول دون مشاركتكم مشاركة ف الة في مجتم كم على لدم المساواة م  

 .اآلخرين
 

 :إعاقة التعلم/صعوبة

ويشفمل  لففث األففراد الف ين ي فانون مفن صفف وبات . عفدم لفدرة الشفخا علفى فكفم األشففياخ رو الت امفل مف  اآلخفرين
فففي الوظففائ  ال هنيففة المرتبطففة بظففرو  وصففابة الففدمام بمففرت رو خلففل مففا، وكفف لث األفففراد الفف ين ي ففانون مفففن 

ة متففل ال ففراخة والكتابففة واسففتخدام مففرت التوحففد، واألفففراد الفف ين يجففدون صفف وبات فففي ت لففم مكففارات الحيففاة اليوميفف
 .ردوات بسيطة
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 :النفسية االعاقة/صعوبة

األشفخاا الف ين ي فانون مفن التفوتر وال لفق والشففث وال صفبية الزائفدة، وكف لث لفديكم صف وبات ففي رداخ نشففاطاتكم 
 .اليومية بسبب ت اطي المخدرات واإلدمان وتناول المشروبات الروحية

 

 ض
 :الضحية

وهفففو الشفففخا الففف ي ت فففرت العتفففداخ رو ضفففرر رو وصفففابة، رو ولففف  فريسفففة لكارتفففة رو ف فففل وجرامفففي رو  تكديفففد، 
 .والشخا ال ي لح   ر س حاد  رو اعتداخ، او الشخا ال ي رتلفت ممتلكات  رو تضررت جزئيا  رو كليا  

 
  :على االنتاج الضرائب

مفففن ضفففرائب علفففى  وتتفففكل .  ال امفففةن ديفففة رو عينيفففة وجباريفففة ودون م ابفففل يفففدف كا المنتجفففون ولفففى الحكومفففة  مفففدفوعات هفففي
يففدف كا المنففتا  اإلنتففااعلففى السففل  والخففدمات عنففد ونتاجكففا رو بي كففا رو تصففريفكا، ومففن ضففرائب رخففرس علففى  تففدف المنتجففات 

 .الم يم نتيجة ممارست  ل ملية اإلنتاا
 

 ط
 :الطاقة الكهربائية

هففي الشففغل المبفف ول لتحريففث شففحنة ككربائيففة فففي موصففل وهفف ا الشففغل يسففاوي الطالففة الككربائيففة المسففتنف ة فففي 
 .ووحدة لياس الطالة الككربائية المستنف ة هي الكيلوواط ساعة.  الموصل

 

 :الطالب الراسب

وال يحفق لف  االنت فال للصف   الطالب ال ي لم يفنجح ففي رحفد المباحف  رو ركتفر المخصصفة للصف  الف ي يشفغل ،
 .ال ي يلي 

 

 :الطالب المتسرب

 .الطالب ال ي ترث المدرسة نكائيا  خالل ال ام الدراسي الماضي ولم ينت ل ولى مدرسة رخرس

 ع
 :العام الزراعي

 .تشرين رول من ال ام ولغاية نكاية شكر ريلول من ال ام التالي شكر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية
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 :العاملون في الفنادق

يشمل  لفث كاففة المشفتغلين ففي الفنفدق سفواخ كفانوا مفن رصفحاب الفنفدق رو رففراد رسفرهم ال فاملين سفواخ كفان  لفث 
 .  بكجر رو دون رجر، بدوام كلي رو جزئي

 

 :(مؤشر) عدد األسّرة

تتناخ األسفرةة التفي تضفا  ولفى هو وجمالي عدد األسفرةة المففردة ففي الفنفدق والم فدة لالسفتخدام مفن لبفل النفزالخ باسف
 .الفندق عند الطلب وي تبر السرير المزدوا داخل الفندق سريرين مفردين

 

 :(مؤشر) عدد الغرف

ولففد  وتكففون  الغففر  مفففردة رو تنائيففة رو تالتيففة رو رباعيففة،.  عففدد الغففر  الم ففدة لضسففتخدام مففن النففزالخ للمبيففت
رمفا الجنفاح فيتفكل  مفن غرففة نفوم واحفدة رو (.  رخفرس)ردرجت الغر  التي تشمل ركتر من ررب فة رسفرةة تحفت بنفد 

 .ركتر وصالة وحمام خاا
 

 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

هفو الفففرد الف ي ي مففل لحسفاب ال ائلففة، ري فففي مشفرود رو مصففلحة رو مزرعفة لل ائلففة وال يت اضفى نظيففر  لففث ري 
 .ل  نصيب في األرباح رجرة وليس

 
 :العمالة

( ال فوة البشفرية)تشمل ه   الفئة كل من ينطبفق عليف  مفكفوم ال مالفة، ري جميف  األففراد الف ين ينتمفون لسفن ال مفل 
وي ملفففون، ويضففففم  لفففث رصففففحاب ال مفففل، المسففففتخدمين بففففكجر، ال فففاملين لحسففففابكم رو ففففي مصففففالحكم الخاصففففة، 

 .جرباإلضافة ألعضاخ األسرة غير مدفوعي األ
 

 :العامل
سفواخ كفان ولفو لسفاعة واحفدة خفالل الفتفرة المرج يفة م ينا  عمال  باشر  سنة فككتر وال ي 51عمر   ال ي الفرد هو

رو كففان غائففب عففن عملفف  بشففكل مؤلففت  رو لحسففاب الغيففر، بففاجر رو بففدون اجففر رو فففي مصففلحة ال ائلففة لحسففاب 
عففففدد سففففاعات ال مففففل  حسففففب ال ففففاملون، ويصففففن  (بسففففبب المففففرت، عطلففففة، تولفففف  مؤلففففت رو ري سففففبب آخففففر)

األفففراد الغففائبون عففن رعمففالكم بسففبب  وكفف لث فففككترسففاعة  51 عففاملينسففاعة، ( 51-5) عففامليناألسففبوعية ولففى 
-5مفن  عفاملينوضراب رو تولي  مؤلت وما شاب   لفث، ي تبفر  روالمرت، رو وجازة مدفوعة األجر، رو وغالق 

 .ساعة 51
 

 :العمالة المحدودة

جموعة جمي  األفراد ال ين ينطبق عليكم مفكوم ال مالفة وي ملفون بصفورة غيفر اعتياديفة، سفواخ كفانوا تضم ه   الم
ي ملففون عففدد سففاعات رلففل مففن الم تففاد لسففبب مففن األسففباب والفف ين يرغبففون فففي  ات الولففت بزيففادة عففدد سففاعات 
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، ويحفاولون زيفادة هف ا ال فدد بلحفدس الطفرق، كالبحف  عفن (سفاعة ففككتر رسفبوعيا 51) عملكم ولى ال دد الطبي في
. بال مالفة المحفدودة الظفاهرة ىسفميعمل وضافي رو يحاولون تكسيس عمل خاا رو مصفلحة خاصفة وهف ا النفود 

ايففة وينففدرا كفف لث ضففمن ال مالففة المحففدودة رولئففث الفف ين يرغبففون بتغييففر عملكففم ألسففباب التصففادية متففل عففدم كف
 .بال مالة المحدودة غير الظاهرة ىسميالراتب رو بسبب ظرو  ال مل السيئة وه ا النود 

 

 :العمر الوسيط عند الزواج األول

ال مفر الفف ي ي سفم رعمففار المتفزوجين ولففى نصففين متسففاويين النصفف  األول تفزوا لبففل هف ا ال مففر ففي حففين تففزوا 
 .النص  التاني ب د ه ا ال مر

 

 غ
 

 :المتاحة الغرف واألسّرة

تشففمل مففا هففو لابففل لضشففغال مففن غففر  ورسففرةة خففالل فتففرة المسففح باسففتتناخ مففا هففو مغلففق للصففيانة رو ألي سففبب 
 .كان
 

 :الغرفة

محاطففة بجففدران وسفف   يسففكل عففزل ( ررب ففة رمتففار مرب ففة فففككتر) 0م( 2)هففي ريففة مسففاحة تسففاوي رو تزيففد عففن  
الم ززة غرفة و ا كانت مسفاحتكا مسفاوية رو تزيفد عفن ( داتالفرن)المستخدمين لكا عن اآلخرين، وت تبر الشرفات 

ررب ة رمتار مرب ة ومستخدمة ألي غفرت مفن األغفرات الم يشفية، وت تبفر الصفالة غرففة، وال ي تبفر مفن ضفمن 
كمففا ال ي تبففر مففن الغففر  تلففث المخصصففة للحيوانففات .  الغففر  كففل مففن المطففبخ والحمففام والمرحففات والممففرات

 .  المستخدمة لل مل ف طوالدواجن وك لث الغر 
 

 :غرفة مستقلة

 –حمففام  –مطففبخ )وهفي غرفففة لائمفة بفف اتكا لفيس بكففا مراففق بففل تشففترث عفادة مفف  غيرهفا مففن الغفر  فففي المراففق 
وهففي م ففدة رصففال للسففكن وتوجففد عففادة علففى رسففطح المبففاني رو بالفنففاخ، وتكففون جففزخا  مففن دار رو فففوق ( مرحففات

 .رسطح ال مارات
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 ف
 :فاتورة المقاصة للضريبة المضافة 

 ،جانبينلي فاتورة موحدة للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، ويظكر فيكا اسم ورلم هوية المشتغل المرخا لهو 
وت كس .  تاريخ التبادل ورلم الفاتورة وليمة الضريبة المضافةو  ،والسل ة رو الخدمة المتبادلة ،رلم  الضريبيو 

سرائيل ف ط ريحركة التبادل التجا  .بين فلسطين واف
 

 :فترة األساس

 .هي الفترة الزمنية التي يتم م ارنة الفترة الجارية بكا
 

 :الفندق

ويشفترط ففي الفنفدق ان يكفون .  منشكة تصن  ضمن منش ت االلامة السياحية الجماعية التي توفر المبيفت للزائفر
عدد األماكن المتوفرة في  تستوعب مجموعة رشخاا يزيفد عفن م فدل عفدد اففراد عائلفة واحفدة وتكفون تحفت ودارة 

وتنظيفف  المرافففق الصففحية، وتصففن   موحففدة وت ففدم خففدمات وتسففكيالت تشففمل خدمففة الغففر  واعففداد االسففرة يوميففا
 .الفنادق في درجات وفئات وف ا للتسكيالت والخدمات التي ت دمكا

 

 :الفيال

هفي مبنففى لفائم ب اتفف  مشففيد مفن الحجففر النظيف  عففادة، وم ففد رصفال لسففكن رسفرة واحففدة عففادة، ويتكفون مففن طففابق 
حففد األجنحففة فففي حالففة الطففابق واحففد بجنففاحين رو مففن طففاب ين رو ركتففر، يصففل بينكمففا درا داخلففي، ويخصففا ر

الواحفففد رو الطفففابق التفففاني للنفففوم، والجنفففاح اآلخفففر رو الطفففابق األرضفففي لالسفففت بال والمطفففبخ والخفففدمات بمختلففف  
رنواعكا، كما يتوفر في الغالب للفيال حدي ة تحيط بكا بغت النظفر عفن مسفاحتكا باإلضفافة ولفى سفور يحفيط بكفا 

سفطح ال لفوي للففيال بمفادة ال رميفد علفى األغلفب، ويمكفن رن يوجفد ضفمن من الخارا، وكراا للسيارة كما يغطى ال
 .حدود الفيال رحد المباني رو المالحق ويكون من مكوناتكا

 

 ق
 :قضايا المحاكم

وهففي بيانففات ولففائ  او ح ففائق بت ففارير مكتوبففة بالولففائ  المنطويففة علففى مسففكلة متنففازد عليكففا، يففتم تنظيمكففا حسففب 
ال اضففي المخففتا ليفصففل فيكففا، وتشففمل كافففة ال ضففايا المدنيففة، والطففالق واالر   الىى وترففف   االصففول ال انونيففة،

 .  وما الى  لث، كما تشمل ال ضايا الجنائية والجنحية والم نونة بال ضايا الجرمية
 
 
 



المفاهيم والمصطلحات                                                               1024كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 021 

 :قطاع األسر المعيشية

كفل دخلكفم وتفروتكم ويسفتكلكون  رو  ب فتمجموعة صغيرة من األفراد ال ين يشتركون ففي السفكن ويجم فون  هو
لضسففر  ويمكففن.  والغف اخم ينففة مفن السففل  والخفدمات بصففورة جماعيفة، تتففكل  بشفكل رساسففي مفن اإلسففكان  رنواعفا

التفي  االلتصفاديةكفل األنشفطة  رنالمنتجين باإلضافة لكونكم المستكلكين الرئيسيين، و   ضمنتكون  رنالم يشية 
مفن الحسفابات ت تبفر ضفمن لطفاد  متكاملفةبل جكات ال تحتفظ بمجموعة ت   ضمن حدود اإلنتاا وتمارس من ل

 .األسر الم يشية
 

 :القطاع الحكومي

يتففكل  مففن وحففدات الحكومففة المركزيففة والحكومففات المحليففة ولففى جانففب صففناديق الضففمان االجتمففاعي التففي تفرضففكا وتسففيطر 
تنتا ونتاجا غير سولي وتسيطر عليكفا وتمولكفا بصفورة عليكا تلث الوحدات وتشمل ك لث المؤسسات غير الكادفة للربح التي 

  .رئيسة الوحدات الحكومية رو صناديق الضمان االجتماعي
 

 :القطاع الخاص
 .يشمل جمي  الوحدات المؤسسية الم يمة والتي ال تندرا تحت لطاد الحكومة

 
 :قطاع الشركات غير المالية

عدا الخفدمات ) يتركز نشاط  الرئيسي في انتاا السل  او الخدمات السولية التي  لطاد يشمل كل الشركات ورشبا  الشركات
 .(المالية

 

 :قطاع الشركات المالية
لطففاد يتكففون مففن جميفف  الشففركات الم يمففة التففي تشففتغل بصففورة رئيسففية بتففوفير الخففدمات الماليففة بمففا فيكففا خففدمات التففامين   

 .وتمويل الم اشات الت اعدية الى وحدات مؤسسية اخرس
 

 :قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية

تتففال  مففن المؤسسففات غيففر الكادفففة للففربح  والتففي تففوفر سففل  وخففدمات غيففر السففولية لضسففر الم يشففية التففي ال تسففيطر عليكففا 
 .الحكومة

 

 :القيمة المضافة

وي ففر  وجمففالي ال يمففة المضففافة .  ونتففاجيوحففدة تمففارس ري نشففاط  أليففةال يمففة المتولففدة  ولففىويشففير  باإلنتففاامفكففوم يت لففق 
رما صافي ال يمة المضافة فيتم الحصول عليكا بطرح استكالث ررس .  بحاصل طرح االستكالث الوسيط من وجمالي اإلنتاا

 .المضافة المال التابت من وجمالي ال يمة
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 م
 :المبنى

لى الماخ بصفة دائمفة رو مؤلتفة، ويكفون المبنفى محاطفا  بكرب فة هو كل مشيد لائم ب ات  ومتبت على األرت رو ع
 . جدران رو على األلل جدار واحد مكتمل

 

 :المحفظة االستثمارية

: هي عبارة عن مجموعفة مفن االسفتتمارات التفي ت فوم بكفا المؤسسفات الماليفة وشفركات التفكمين وت سفم الفى نفوعين
ع فارات، )، واسفتتمارات ففي رصفول ح ي يفة (خزينة وسندات مالية رخفرس رسكم، سندات، ر ونات)استتمارات مالية 

 (.رراضي، م ادن نفيسة وغيرها
 

 (:اإلنتاج)المخرجات 

ت ر  على رنكا السل  والخدمات المنتجة من لبل المنشاة، باستتناخ ليمفة ري سفل  وخفدمات مسفتخدمة ففي نشفاط ال تكخف  
لمنتجففات فففي االنتففاا وباسففتتناخ ليمففة السففل  والخففدمات المسففتكلكة مففن لبففل فيفف  الشففركة ب ففين االعتبففار مخففاطر اسففتخدام ا

او ( راس المال التابت او التغيرات في لوائم الجرد)نفس المنشاة فيما عدا السل  والخدمات المستخدمة لتكوين راس المال 
 . لالستكالث النكائي ال اتي

 

 :المدارس الحكومية

 .ري مؤسسة ت ليمية تديرها وزارة التربية والت ليم ال الي، رو ري وزارة رو سلطة حكومية
 

 :المدارس الخاصة

ري مؤسسة ت ليميفة رهليفة رو رجنبيفة غيفر حكوميفة مرخصفة يؤسسفكا رو يررسفكا رو يفديرها رو ينففق عليكفا ففردا رو 
 .رفرادا رو جم يات رو هيئات فلسطينية رو رجنبية

 
 :ة الغوث الدوليةمدارس وكال

 .ري مؤسسة ت ليمية غير حكومية رو خاصة تديرها رو تشر  عليكا وكالة الغو  لتشغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :المدرسة

ري مؤسسة ت ليمية غير ريات األطففال بغفت النظفر عفن عفدد طلبتكفا وتركيبكفا الصففي، حيف  رن ردنفى صف  
 .عن الص  التاني عشر فيكا ال ي ل عن الص  األول ورعلى ص  ال يزيد
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 :لمستشفىا

هفي مؤسسففة طبيفة يتمتففل هفدفكا األول فففي تفوفير خففدمات تشخيصفية وعالجيففة لمختلف  الظففرو  الطبيفة جراحيففة 
كانففت رم غيففر جراحيففة، وت ففدم م ظففم المستشفففيات ريضففا خففدمات لمرضففى ال يففادات الخارجيففة وخاصففة خففدمات 

 .الطوارئ
 

 :المعاد تصديره

 روعلى شكلكا  تغييرالسل  التي تم استيرادها ساب ا  وتم تصديرها ولى بلد آخر دون وجراخ ري  جمي  ليمةهو 
 .ليمتكا

 
 :المعصرة

زيفت الزيتفون، مف  احتماليفة االنتفاا مفن )هي مؤسسة رو جزخ منكا تنتا بشكل رساسي مجموعة واحدة مفن السفل  
 .  ة المضافةحي  يح ق ه ا النشاط الرئيسي غالبية ال يم( رنشطة تانوية

 

 :مكافئ طن متري من النفط

هي وحفدة طالفة، وت فر  علفى رنكفا الطالفة الناتجفة عفن احتفراق طفن متفري واحفد مفن الفنفط، وبسفبب وجفود رنفواد 
 :مختلفة من النفط، تم اعتماد ال يم التالية لك ا المكافىخ

 جيجا جول 22.4= طن متري من النفط  2
 طن متري من الفحم 2.22 =                       
 متر مك ب من الغاز الطبي ي 2022=                        
 برميل من النفط 2=                        
 .ميجا وحدة حرارية بريطانية 24.61=                        

 
 :ملكية البناء

 .سخاا، حكومي، سلطة محلية، ت اوني، خيري، رخر : يمكن رن يكون البناخ
 
 :ةشأمنالة كيمل
دة ففي ال فاو وهفا يكفف ار فر لفى ودارة المنشفكة واتخفا  السفيطرت  عحيف   نمف ةكشفنملا  لف د ال ي تتب طال ا لث  نيت 

 :نشكة وحدس الحاالت التاليةوتكون ملكية المر تككف%( 22) لاملا سرال طاد ال ي يمتلث رغلبية ر 
ألفراد رو مؤسسات ال طاد الخاا فككتر من ررسمالكا  %15المنش ت المملوكة بنسبة : نيوطا خا .5

 .فلسطينالم يمة في 
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منش ت غير م يمة في و ر ادفر ألا لكفككتر من ررسما% 15سبة ملوكة بنمالة كمنشالي ه: ينبرجا خا .2
فلسطين على رن  لث ال يشمل الب تات الدبلوماسية  يف جنبيةألاالشركات  درو ث ففلسطين ويشمل  ل

 .والرسمية لك    الحكومات
المنش ت غير الكادفة للربح وتشمل األحزاب واالتحادات والن ابات والجم يات وكافة : يهلر ادلط .5

 .النسوية والشبابية والطالبية والكنائس واألديرة والمؤسسات التاب ة لكا تالمنظمات والمؤسسا

نشطة التصادية  ات طبي ة سولية ربحية ولكن تسيطر ر ستمار  يلتات  منشال: يةطنو  مةكو ح كةشر  .1
من ررسمالكا رو من خالل تشري ات رو مرسوم ر كتفك% 15ث المتا  عليكا الحكومة وما من خالل

 .حكومي
الشركات التي تمارس رنشطة التصادية  ات طبي ة سولية ربحية المملوكة : بيةجنرة ومحككة شر  .1

 .فككتر من ررسمالكا% 15للحكومات األجنبية بنسبة 

 
 :المنشأة

بنشففاط ونتففاجي رئيسففي واحففد بشففكل رساسففي  تخصففاتو  ت فف  فففي مكففان واحففد مؤسسففة رو جففزخ منكففاالمنشففكة هففي 
مففف  احتماليفففة اإلنتفففاا مفففن رنشفففطة ) . يح فففق هففف ا النشفففاط الرئيسفففي غالبيفففة ال يمفففة المضفففافة حيففف ( غيففر مسفففاعد)

ال مفففال، : ري تفففوفر بيانفففات عفففن كفففل مفففن وتتفففوفر عنكفففا بيانفففات بمفففا يسفففمح بحسفففاب ففففائت التشفففغيل، ( تانويفففة
ة بالمنشفففكة وال ت تبفففر الوحففدات التفففي تنفففتا ألغفففرات خاصففف. والمصففاري ، واإلنتفففاا واإليفففرادات، واألصفففول التابتفففة

منشفف ت مسففت لة و ا كانففت ت فف  داخففل المنشففكة نفسففكا، رمففا و ا ول ففت خففارا حففدود المنشففكة وت فف  فففي مبنففى مسففت ل 
فلنكفففا ت تبفففر وحفففدة نشفففاط مسفففاند، متفففل المخفففازن رو كفففراا خفففاا بلصفففالح م فففدات المنشفففكة وال يفففؤدي خفففدمات 

 .للجمكور
 

 :المهنة
مت طفففل سفففبق لففف   ا كفففان عففامال، رو الففف ي باشفففر  سفففاب ا و ا كففان هففي الحرففففة رو نفففود ال مفففل الفف ي يباشفففر  الففففرد و

، بغت النظر عن طبي ة عمل المنشكة التي ي مل بكا وبغت النظر عن مجفال الدراسفة رو التفدريب الف ي ال مل
 .تل ا  الفرد

 

 :المولود الحي

الحيفاة عنفد الفوالدة  ري مولود ولد حيا  وصر  رو بكى عند الوالدة رو ظكفرت عليف  ري عالمفة رخفرس مفن عالمفات
ن مات ب دها بلحظات  .حتى واف

 

 :المياه المزودة

المنشفف ت )هففي كميففة الميففا  التففي يففتم توزي كففا مففن مصففادرها المختلفففة ب ففد جم كففا وم الجتكففا  ولففى المسففتكلكين 
 (.التجارية والصناعية، ومرافق الري والمؤسسات ال امة
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 :(المضخوخة)المياه المستخرجة 

 .التي تضخ من آبار الميا  الجوفيةهي كمية الميا  
 

 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

المخرجففات مففن السففل  والخففدمات لالسفففت مال  مففن خففالل مؤشففر ي ففيس وجمففالي ال يمففة المضففافة لكافففة األنشففطة االلتصففادية
وبغفت النظفر عفن ( عوامفل االنتفاا المحليفة ) النكائي التي ينتجكا التصاد ما بواسطة الم يمين وغير الم يمفين مفن سفكان ، 

اسفتكالث ررس المففال خفالل فتفرة زمنيففة محفددة وال يشفمل الحسفومات علففى خففت ليمفة . توزيف  هف ا اإلنتفاا محليففا رو خارجيفا
 .رو استنزا  الموارد الطبي ية وتدهورها تابتال
 

 :النزالء

هم األشخاا ال ين ينزلون في الفندق بكجر، وي تبر كل من يتفرث الفنفدق ولفو لليلفة واحفدة تفم ي فود للفنفدق تانيفة 
 .بمتابة نزيل جديد

 

 :النشاط االقتصادي
يشففير ولففى عمليففة تففدما مجموعففة مففن اإلجففراخات واألنشففطة تنففف  مففن لبففل وحففدة م ينففة والتففي تسففتخدم ال مففل وررس  مصففطلح

 (. سل  وخدمات)المال والبضائ  والخدمات لتنتا منتجات محددة 
 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
الفففدولي الموحفففد لضنشففففطة  التصففففني جلففف  حسفففب روالففف ي لامفففت مففففن  المنشففففكةهفففو طبي فففة ال مففففل الففف ي تمارسففف  

 المؤسسفففةت فففدد األنشفففطة داخفففل  حالفففةويسفففكم بفففككبر لفففدر مفففن ال يمفففة المضفففافة ففففي  (التن فففيح الرابففف ) االلتصفففادية
 .الواحدة

 

 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
الففة رو وينطبفق علفيكم مفكفوم ال م (سفنة ففككتر 51)تشفمل هف   المجموعفة جميف  األففراد الف ين ينتمفون لسفن ال مفل

 .البطالة
 

 :النفايات الصلبة

وتشففففمل النفايففففات البلديففففة، والنفايففففات .  مففففادة عديمففففة النففففف  وخطففففرة رحيانففففا  ات محتففففوس مففففنخفت مففففن السففففوائل
 الصناعية والتجارية، ونفايفات ناتجفة عفن ال مليفات الزراعيفة وتربيفة الحيوانفات، والنشفاطات األخفرس المرتبطفة بكفا

 .ونفايات الكدم ومخلفات الت دين
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 :نوع المسكن

وهففو الشفففكل الكندسففي رو الم مفففاري للمسففكن، والففف ي لففد يكفففون فففيال، رو دارا ، رو شففف ة، رو غرفففة مسفففت لة، رو ري 
 (.الخ…براكية رو خيمة) متل.  شكل آخر

 و
 :الواردات

لتفي تفم ن فل ملكيتكففا ا ،يفة والجويففةر طريففق المفوانئ البريفة والبح نوجمففالي السفل  والخدمفففات المسفتوردة للبلفد عف هفي
عادة التصدير  .لتغطية االحتياجات المحلية لالستكالث النكائي والوسيط والتصدير واف

 
 :(المسكن)الوحدة السكنية 

ولف  بفاب رو مفدخل مسفت ل رو ركتفر مفن مفدخل يفؤدي  هي مبنى رو جزخ من مبنى م د رصال  لسكن رسفرة واحفدة،
ولففى الطريففق رو الممففر ال ففام دون المففرور فففي وحففدة سففكنية رخففرس، ولففد تكففون الوحففدة السففكنية غيففر م ففدة رصففال 
للسكن وال رنكا وجدت مسكونة ولت المسح، ولد تكون الوحفدة السفكنية مسفتخدمة للسفكن رو ال مفل رو لكليكمفا رو 

 .  مغل ة رو خالية
 

 :وفيات الرضع

 وي تبفر م فدل وفيفات الرضف  عفدد هف   الوفيفات (عن سنة رعمارهمال ين ت ل )الرض   وفيات مصطلح يشير ولى
 .م ينةخالل سنة  األحياخمن المواليد  20222لكل 

 ي
 :يعمل بأجر

عملفف  هففو الفففرد الفف ي ي مففل لحسففاب فففرد آخففر رو لحسففاب منشففكة رو جكففة م ينففة وتحففت وشففرافكا ويحصففل م ابففل 
.  على رجر محدد سوخا كفان علفى شفكل راتفب شفكري رو رجفرة رسفبوعية رو علفى ال ط فة رو ري طري فة دفف  رخفرس

وينففدرا تحففت  لففث ال ففاملون فففي الففوزارات والكيئففات الحكوميففة والشففركات باإلضففافة ولففى الفف ين ي ملففون بففكجر فففي 
 .مصلحة خاصة بال ائلة رو لدس الغير

 
 :يعمل لحسابه

 ولففيس بالمنشففكة ري مسففتخدم ي مففل بففكجر( شففريث)ي مففل فففي منشففكة يملككففا رو يملففث جففزخا  منكففا  هففو الفففرد الفف ي
 .ويشمل االشخاا ال ين ي ملون لحسابكم خارا المش ت
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 :الينابيع

 هي الميا  المتدف ة من تحت سفطح األرت والناتجفة عفن ن طفة الت فاخ منسفوب الميفا  الجفوفي مف  سفطح األرت،
 .لد تكون دائمة رو موسمية
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Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 

based on local needs and in accordance with standards that guarantee full 

membership in the international statistical community. PCBS adopted a gradual 

approach to realizing Palestinian priorities. It has been able to accomplish several 

statistical tasks by relying on primary sources, including censuses and surveys. In 

addition, it has cooperated with public and private sector institutions in using 

secondary sources, such as administrative records, to derive further statistical data. 
 

We are pleased to present the Fifteenth Statistical Yearbook of Palestine 2014. 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 

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 2014 Ola Awad 

PCBS President 
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Important Note 

 
 

The statistical data in the first section of the first chapter were 

derived from PCBS publications. Readers can, if necessary, refer 

to these publications. 

 

The statistical data in the second and third sections of the first 

chapter were from a variety of sources. 

 

There are some minor differences between the value of some 

variables and their aggregates in tables as a result of rounding 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 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Chapter One 

 

Summary 
 

Palestinians in Palestine  
(West Bank and Gaza Strip)  

 

1. Agriculture and Land Use 

 There were 32,177 animal and mixed holdings in Palestine: of these 25,676 were 

in the West Bank (79.8%) and 6,501 in Gaza Strip (20.2%) during the agricultural 

year 

2012/2013. 

 

  There were 

12,167 animal 

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. 

 

 During the 

agricultural 

year 

2010/2011, the 

area of 

cultivated land 

was 931.5 km²; 

constituting 

15.5% of the total area of Palestine. 

  

 There were 33,980 breeding cows in Palestine: 25,612 in the West Bank and 8,368 

in Gaza Strip on 01/10/2013.  

 

1.1 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2014                                                                             Summary 

 [14] 

 There were 730,894 breeding sheep in Palestine: 670,332 in the West Bank and 

60,562 in Gaza Strip on 01/10/2013.   

 

 There were 215,335 breeding goats in Palestine: 204,937 in the West Bank and 

10,398 in Gaza Strip on 01/10/2013. 

 

 The total quantity of pressed olives in 2013 was 65,829.4 tons and the quantity of 

extracted oil was 17,641.9 tons.  
 

 The value added of olive pressing activity totaled USD 6.5 million, while the 

intermediate consumption and output of olive presses totaled USD 2.1 million and 

USD 8.6 million respectively.   
 

 The population density in Palestine was 765 capita/km
2
 at mid-year 2014: 

regionally it was 493 capita/km
2
 in the West Bank and 4,822 capita/km

2
 in Gaza 

Strip.  
 

For more details regarding agriculture and land use, see the tables in chapter 1.1 of 

the Arabic section, pages 19-28. 

 

2. Environment and Natural Resources   

 The quantity of annual available water in 2012 was 349.2 MCM, of which 253.3 

MCM was pumped from ground water wells, 39.3 MCM was discharged from 

water springs, and the remaining quantity 56.6 MCM was purchased from the 

Israeli Mekorot water company.  

 

 The quantities of rainfall ranged between 805.9 mm in Nablus station and 147.7 

mm in Jericho station in 2013. 

 
Quantity of Annual Rainfall in The West Bank by Station Location, 2013 (mm) 

 

 
 

 Around 92.0% of higher education establishments, 93.4% of schools, and 92.1% 

of kindergartens in Palestine are supplied with water from a water network in 

2014.  For health facilities 93.0% of health facilities (governmental and non-

governmental) in Palestine in 2014 are supplied with water from the public water 

network, 14.9% purchase water tanks, 9.8% of health facilities rely on a rainwater 

collection well, and 1.4%  are supplied from other sources.  

805.9 771.2 
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 Data for 2014 showed that 92.0% of higher education establishments dispose of 

wastewater through the wastewater network and 45.3% of schools through the 

wastewater network. Data for health facilities  in 2014 showed that 45.3% of 

health facilities (governmental and non-governmental) in Palestine dispose of 

wastewater through the wastewater network.  

 

  Data for 2014 showed that local authorities transferred the solid waste from 

92.0% of higher education establishments, 85.5% of schools and 84.9% of 

kindergartens in Palestine to the final disposal site.  Data for 2014 revealed that 

73.9% of  health facilities (governmental and non-governmental) disposed of 

waste by local authority. 

 

For more details about the environment and natural resources, see the tables in 

chapter 1.2 of the Arabic section, pages 29-46. 

 

3. Population                                                          
 The population of Palestine was estimated at 4.55 million at mid-2014: 2.79 

million in the 

West Bank and 

1.76 million in 

Gaza Strip. 

 

 The population 

of Palestine is 

young: 39.7% 

of the total 

population 

were aged 

under 15 years 

in mid-2014: 

37.6% in the 

West Bank and 

43.2% in Gaza 

Strip.  Persons 

aged 65 and 

over constitute 

2.9% of the 

total 

population: 

3.2% in the 

West Bank and 

2.4% in Gaza 

Strip.  

 

 The total 

fertility rate in 
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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 growth rate of the Palestinian population was 2.9% in Palestine in 

2014: 2.6% in the West Bank and 3.4% in Gaza Strip. 

 

 In 2014, life expectancy at birth in Palestine was 73.2: 71.8 years for males and 

74.7 years for females. 

 

 In 2013 Palestinian refugees constituted 41.2% of the total population: 26.1% in 

the West Bank and 65.3 % in Gaza Strip. 

 

 The average household size in Palestine was 5.2 person in 2013: 4.9 in the West 

Bank and 5.8 in Gaza Strip. 

 

 84.4% of households were nuclear households in Palestine in 2014. 

 
 9.2% of households were headed by females in Palestine in 2014. 

 

For more details on population, see the tables in chapter 1.3 in the Arabic section, 

pages 47-54. 

 

4. Vital Statistics             

 The Data of registered births does not include Jerusalem ID holders, the number of 

live births registered in the West Bank was 71,705 in 2010, 68,197 in 2011, and 

64,895 in 2012, and the number of live births registered in Gaza Strip was 62,026 

in 2010, 59,629 in 2011 and 58,558 in 2012.  

 

 The median age at first marriage in Palestine was 20.2 years for females and 24.7 

years for males in 2013.   
. 

 The number of registered marriages in 2013 at Sharia courts and churches in 

Palestine was 42,698, comprising 25,388 contracts in the West Bank and 17,310 

contracts in Gaza Strip. 

 

  Hebron governorate  recorded the highest number of marriages in Palestine with 

6,876 contracts while Jericho and Al Aghwar governorate recorded the lowest 

number of marriages with 300 contracts. 

 

 The number of registered divorces at Sharia courts in Palestine in 2013 was 7,114 

cases, including 4,095 cases in the West Bank and 3,019 cases in Gaza Strip. Gaza 

governorate recorded the highest number of divorce cases in Palestine with 1,066 

while Tubas governorate recorded the lowest number with 86 cases. 
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For more details about vital statistics, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic 

section, pages 66-08. 

 

5. Health                                 

 In 2013, there were 80 government and non-governmental hospitals in Palestine 

with a capacity of 5,619 beds.  The average number of days spent in government 

hospitals in 2013 was 2.5. The bed occupancy rate in government hospitals in 

Palestine in 2013 was 84.5%. 

 

 In 2013, the main causes of child mortality in children aged 0-4 years in the West 

Bank were conditions in the prenatal period (51.8%), followed by congenital 

anomalies (22.8%). 
 

 In 2011, Mobility disabilities were the most prevalent form of disability in 

Palestine (1.3%), while hearing difficulties and mental health disability were the 

least prevalent (0.4%) for each. 82.2% of the total population of Palestine had 

health insurance in 2011: the percentage was higher in Gaza Strip than in the West 

Bank (96.7% and 73.2% respectively). 
 

Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2011 
 

 
For more details on health, see the tables in chapter 1.5 of the Arabic section, pages 
81-85. 

 

6. Education                                

 The total number of schools in Palestine in 2013/2014 was 2,784, comprising 

2,094 in the West Bank and 690 in Gaza Strip. 
 

 The total number of students was 1,151,702: 1,009,639 at basic stage and 142,063 

at secondary stage.   
 

 The average number of students per class in basic stage by supervisory authority 

was 30.1 in government schools, 36.9 in UNRWA schools, and 23.4 in private 

schools. The average number of students per class in secondary stage was 26.8 in 

government schools and 18.3 in private schools. 
 

For more details about education, see the tables in chapter 1.6 of the Arabic section, 

pages 87-96. 
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7. Culture                                

 In 2013, there were 13 museums operating in Palestine.  

 

 In 2013, there were 658 In Operation cultural centers in Palestine. 

 

 There were 8 theaters in Palestine in 2013. 

 
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2013 

 

 
For more details about culture, see the tables in chapter 1.6 of the Arabic section, 

pages 97-100. 

 

8. Information Society 

 In 2014, 63.1% of households had a computer. 

 
Percentage of Households in Palestine, Availability of (ICT) Tools  

at Home, 4102 
 

 
 

 In 2014, 48.3% of households in Palestine had an Internet connection and 97.8% 

of households in Palestine had a mobile phone. 
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 In 2011, 47.0% of establishments in Palestine used computer. 
 

 In 2011, 39.2% of establishments in Palestine used the Internet. 

 

 In 2013, there were 

8,715 workers 

employed in research 

and development, 

representing 5,162 

full-time equivalent 

(FTE) workers. 

 

 There were 4,533 

researchers, 

representing 2,492 

FTE researchers.  

 

For more details on the 

information society, see 

the tables in chapter 1.8 

of the Arabic section, 

pages 101-106. 

 

9. Housing and Housing 

Conditions  

 The average housing 

density in Palestine 

was 1.6 persons per 

room. The average for 

the West Bank was 1.5 

compared with 1.8 

persons per room in 

Gaza Strip.   

                               

  Data showed that 0.6% of households in Palestine lived in a villa, 47.3% lived in a 

house, and 50.7% lived in an apartment. 

 

 The average number of rooms per housing unit in Palestine was 3.4: 3.4 in the 

West Bank and 3.5 in Gaza Strip. 

 

For more details on housing and housing conditions, see the tables in chapter 1.9 of 

the Arabic section, pages 107-114. 

 

10. Living Standards 

 Average Monthly Per Capita Expenditure in 2011: Data revealed that monthly per 

capita expenditure was JD 158.2: JD 188.1 in the West Bank and JD 109.8 in Gaza 
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Strip.  Monthly per capita expenditure on food groups was JD 56.9: JD 64.3 in the 

West Bank and JD 44.8 in Gaza Strip, while average monthly per capita 

expenditure on non-food groups was JD 86.9: JD 108.1 in the West Bank and JD 

52.4 in Gaza Strip.  The share of total expenditure on food was 35.9%: 34.2% in 

the West Bank and 40.8% in Gaza Strip. 

 

 Average Monthly Per Capita Consumption in 2011: Average monthly per capita 

consumption in Palestine was JD 165.0: JD 196.5 in the West Bank compared with 

JD 113.9 in Gaza Strip.  Monthly per capita consumption of food was JD 58.8: JD 

66.9 in the West Bank and JD 45.5 in Gaza Strip. Monthly per capita consumption 

of non-food items was JD 106.3: JD 129.6 in the West Bank and JD 68.4 in Gaza 

Strip. 

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

 

 
 

 The consumption data indicated that the total rate of poverty among Palestinian 

individuals in Palestine was 25.8% in 2011: 11.8% in the West Bank and 38.8% in 

Gaza Strip.  

 

 More significant is the fact that the consumption data indicated that 12.9% of 

individuals in Palestine suffered from deep poverty in 2011: 1.8% in the West 

Bank and 2111% in Gaza Strip. 

 

For more details on living standards, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic 

section, pages 115-120. 

 

11. Security and Justice                                

 Criminal offenses reported: There were 18,330 criminal offenses reported in 2012 

in the West Bank. 

 

 The criminal offenses reported in West Bank governorates in 2012 comprised 

assault (80.3%), theft (13.2%), offenses against morality (19.3%), fraud (3.7%), 

and the remainder were kidnapping, attempted kidnapping, threats, drugs, and 

murder. 
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Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 4104 

 
*Data doesn’t include those that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

 

 Juvenile offenders: There were 1,221 juvenile offenders admitted to reform 

institutions in Palestine in 2012: 402 juvenile offenders in the West Bank and 819 

in Gaza Strip. The criminal offenses committed by these juveniles comprised 529 

cases of burglary and theft, 339 cases of assault, 86 offenses against morality, and 

37 cases of using or trading narcotic drugs. The remainder comprised destruction 

of property, offenses against public order and other crimes. 
 

 Road traffic accidents the data doesn’t include those that part of Jerusalem which 

was annexed forcefully by Israel following its occupation of the West Bank in 

1967. :  There were 7,824 road traffic accidents in the West Bank in 2013, 

including 3,941 accidents causing injuries and 3,883 accidents with physical losses 

only. There were 7,753 injuries caused by road accidents as follows: 6,707 minor 

injuries, 720 moderate injuries, 184 serious injuries and 142 fatalities. 
 

For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.11 of the Arabic 

section, pages 121-126. 
 

12. Labor and Wages                                

 In 2013, the labor force participation rate in Palestine was 43.6%: 69.3% for males 

and 17.3% for females. 
 

Percentage of Population (15 Years and Above) in Palestine by Labor Force 
Status and Age Groups, 2013 
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 In 2013, the unemployment rate was 23.4% in Palestine: 20.6% for males and 

35.0% for 

females. 

 Most workers 

(5012%) in 

Palestine in 2013 

were waged 

employees: 94.9% 

of workers in 

Israel and Israeli 

settlements are 

waged employees. 

 316% of children 

in Palestine were 

in employment: 

516% male and 

0.3% female. 

For more details on 

labor and wages, 

see the tables in 

chapter 1.12 of the 

Arabic section, 

pages 127-138. 
 

13. Establishments 

 In 2012 

establishments 

operating in the 

private sector, 

non-governmental   

organization sector and government companies in Palestine comprised 135,401 

establishments: 91,203 establishments in the West Bank and 44,198 establishments 

in Gaza Strip. The number of employees in Palestine in 2012 was 384,778: 

262,825 employees in the West Bank and 121,953 employees in Gaza Strip. 

  
 The distribution of establishments operating in Palestine in the private sector, non-

governmental organization sector and government companies by economic activity 

showed that the activities of wholesale, retail trade and repairs came first with 

73,823 establishments, manufacturing activities came in second place with 17,858 

establishments, and establishments in other services activities totaled 13,098 

establishments. The smallest number was in the activities of households as 

employers of undifferentiated goods and service-producing activities of 

households for own use with six establishments.   

 

For more details on establishments, see the tables in chapter 1.13 of the Arabic 

section, pages 139-144. 
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14. National Accounts 

 The value of the Gross Domestic Product in 2013 at Constant Prices  was USD 

7,477.0 million, a rise of 2.2% compared with 2012. 

 
Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region 

(Value In USD Billion), 2011-2013  

 
 

 GDP per capita at Constant Prices was USD 1,793.3 in 2013, a decrease of 0.8% 

compared with 2012. 

 

 Gross national income totaled USD 8,068.5 million in 2013, an increase of 3.6% 

compared with 2012. GNI per capita was USD 1935.1 in 2013. 

 

 Gross disposable income totaled USD 8,703.2 million in 2013, a decrease of 1.7% 

compared with 2012. GDI per capita was USD 2,087.3 in 2013. 

 

For more details on National Accounts, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic 

section, pages 145-154. 
 

15. Prices and Price Indices  

15.1 Changes in Consumer Price Indices in 2013 compared with 2012:  

 The Consumer Price Index in Palestine increased by 1.72%. 

 

 The Consumer Price Index in the West Bank increased by 3.10%. 

 

 The Consumer Price Index in Jerusalem J1 increased by 1.81%. 

 

 The Consumer Price Index in Gaza Strip decreased by 0.76%. 
 

15.2 Changes in Producer Price Indices in 2013 compared with 2012 

 The total Producer Price Index increased by 0.89%. 

 

 The Producer Price Index for locally consumed products increased by 0.94%. 

 

 The Producer Price Index for exported products increased by 0.30%. 

 

 7.5  

 5.5 

 2.0  

 7.3  

 5.4  

 1.9  

 6.9  

 5.1  

 1.8  

 -    

 1.0  

 2.0  

 3.0  

 4.0  

 5.0  

 6.0  

 7.0  

 8.0  

Palestine West Bank  Gaza Strip 

V
al

u
e

 

Region 

2013 2012 2011 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2014                                                                             Summary 

 [24] 

15.3 Changes in Wholesale Price Indices in 2013 compared with 2012 

 The total Wholesale Price Index increased by 0.78%. 

 

 The Wholesale Price Index for local products decreased by 0.39%. 

 

 The Wholesale Price Index for imported products increased by 0.79%. 
 

 

For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.15 of the 

Arabic section, pages 155-166. 

 
16. Transport and Communications                                

16.1 Transport and Storage 

 There were 079 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2013.  

 

 There were 5,521 individuals employed in this sector in 2013.  

 

 The value of output of enterprises in transport and storage activities was USD 

171.1 million; intermediate consumption was USD 13.6 million; and the value 

added was USD 71.5 million in 2013. 

 
16.2 Information and Communications 

 There were 591 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2013. 

  

 There were 0,277 individuals employed in this sector in 2013. 
 

 The value of output of enterprises in information and communication activities 

was USD 783.3 million; intermediate consumption was USD 158.5  million; and 

the value added was USD 130.1 million in 2013. 

 

For more details on transport and communications, see the tables in chapter 1.16 of 

the Arabic section, pages 167-176. 

 

17. Construction 

 There were 626 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2013. 

   

 There were 10,177 individuals employed in this sector in 2013. 

 

 The value of output of enterprises in the construction sector was USD 666.4 

million; intermediate consumption totaled USD 387.4 million; and the value added 

was USD 279.0 million in 2013. 
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17.1 Building Licenses 

 The total number of building licenses issued in 2013 increased by 10.9% compared 

with 2012.  

 

 The total number of licensed dwellings was 16,960 of which 13,566 were new 

units with a total area of 2,318.2 thousand m
2
 and 3,394 were existing dwellings 

with a total area of 575 thousand m
2
. 

 

17.2 Existing Buildings 

 The value of expenditure on construction of new buildings and additions in 

Palestine in 2013 increased by 0.5% compared with 2012. 

 

For more detail on construction, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, 

pages 177-184. 

 

18. Industry                               

 There were 16,201 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2013. 
  

Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2011-2013 
 

 
 

 There were 79,566 employed persons in this sector in 2013. 

 

 The value of output of enterprises in industrial activities was USD 4,021.5 million; 

intermediate consumption totaled USD 2,394.7 million; and the value added was 

USD 1,626.8 million in 2013. 

 

For more details on industry, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, 

pages 106-100. 

 

19. Tourism                            
19.1 Hotel Activities in the West Bank 

 There were 113 hotels in operation in 2013 with 5,890 rooms in total and 13,458 

beds. 

 

 During 2013, the total number of guests in hotels in the West Bank was 600,362.  
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 The total number of guest nights was 1,467,709 during 2013, of which 9.6% were 

Palestinian, 39.5% were guests from European Union countries and 8.6% were 

guests from the United States and Canada.   

 

 There were 2,797 hotel workers: 2,133 males and 664 females.  

 

 Room occupancy was 24.8% in 2013. 

 

 The average length of stay in Palestinian hotels was 2.4 nights per guest during 

2013. 

 

For more details on tourism, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic section, 

pages 189-196. 

 

20. Services 

 There were 33,793 enterprises engaged in the services sector in Palestine. 

 

 There were 129,466 individuals employed in services. 

 

 The value of output of enterprises in the services sector was USD 1,075.0  million; 

intermediate consumption totaled USD 473.8 million; and the value added was 

USD 1,883.0 million. 

 

For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.20 of the Arabic 

section, pages 197-200. 
 

 

21. Internal  Trade 

 There were 18,850 enterprises engaged in this sector in Palestine. 

 

  There were 152,156 employed persons in this sector. 

 

 The value of output of enterprises in internal trade activities was USD 2,928.3 
million; intermediate consumption totaled USD 620.7 million; and the value added 

was USD 2,307.6 million. 
 

For more details on trade, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, pages 

201-204. 
 

22. Registered Foreign Trade 

 The total value of imports of commodities increased in 2013 by 9.9% compared 

with 2012; it totaled USD 5,163.9 million compared with USD 4,697.4 million in 

2012. 
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Distribution of Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 
1995 – 2013 

 
*:Data do not include the parts of Jerusalem annexed by Israel in 1967. 
 

 The total value of exports in 2013 was USD 900.6 million, an increase of 15.1% 

compared with 2012.  The total value of exports in 2012 was USD 782.4 million.  
 

 The trade balance deficit totaled USD 4,263.3 million in goods in 2013, an 

increase of 8.9% compared with 2012. 

 

For more details on trade, see the tables in chapter 1.22 of the Arabic section, pages 

205-212. 
 

23. Balance of Payments  
23.1 Current Account 

 The Palestinian balance of payments in 2011 recorded a deficit of USD 2,192.6 

million in the current account (goods, services, income, current transfers). This 

contributes 21.5% of the GDP in current prices and compares with a deficit of 

USD 690.9 million in 2010. 

  

 The trade balance of goods recorded a deficit of USD 4,626.0 million, comprising 

about 45.5% of the GDP in current prices in 2011.  This reflects an increase of 

26.6% compared with the 2010 deficit.  The trade balance deficit with Israel was 

the main cause of the overall trade balance deficit. 

 

 The services balance recorded a deficit of USD 103.6 million, representing a 

decrease of 66.8% compared with 2010.  The decline in the services balance 

deficit was caused by increased exports in travel services and a decrease in 

communication services imports. 
 

23.2 Income Balance 

 A surplus of USD 1,217.2 million was recorded in this account, representing an 

increase of 10.8% compared with 2010.  The surplus was caused mainly by the 

surplus in compensations of employees working in Israel, which totaled USD 

1,152.7 million and reflects an increase of 15.3% compared with 2010. Investment 

income received from abroad totaled USD 77.3 million, reflecting a decrease of 
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2517% compared with 2010. This was caused mainly by a decrease in the earnings 

received on Palestinian foreign direct investment (FDI) and portfolio investments 

invested abroad. 

 

23.3 Current Transfers 

 The balance of current transfers (voluntary or compulsory, not a result of an 

economic transaction)  recorded a surplus of USD 1,319.8 million in 2011, a 

decrease of 39.3% compared with 2010.  Current transfers by donors represented 

43.4% of the total value of receipts from abroad, while current transfers received 

from abroad other than donors made up 56.6%.  The total value of receipts from 

abroad was distributed as 38.0% for the government sector and 62.0% for other 

sectors (private, household and non-government organizations). 
 

23.4 Capital and Financial Account 

 This account recorded a surplus of USD 2,155.7 million in 2011, mainly due to the 

surplus in the financial account (direct investments, portfolio investments, other 

investments and reserve assets), and totaled USD 1,619.5 million as a result of the 

surplus in currency and deposits in other investments.  

 

 The capital account recorded a surplus of USD 536.2 million in 2011, a decrease of 

36.6% compared with 2010, mainly due to government capital transfers (transfers 

from donors) that constituted 68.9% of the capital account.  Household transfers 

received from abroad to finance house construction for households accounted for 

25.7% of this account. 

 

 The financial account recorded a surplus of USD 1,619.5 million in 2011, caused 

mainly by the surplus in currency and deposits in other investments.   

 

 The total change (decrease) in reserve assets of the Palestinian Monetary Authority 

totaled USD 33.7 million in 2011, reflecting the final liquidity position of the 

balance of payments. These are reflected in the overall balance surplus in Palestine 

due to the absence of other financing resources. 

 

For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.23 of the 

Arabic section, pages 213-216. 

 

24. Finance and Insurance 

 There were 596 enterprises operating in financial intermediation activities in 2013.  

 

 There were 8,343 employed persons in financial intermediation enterprises in 

2013. 

 

 The value of output in financial intermediation enterprises was USD 460.7 million 

in 2013. 
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 The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was 

USD 106.8 million in 2013.   

 

 The gross value added in financial intermediation enterprises was USD 353.9 

million in 2013.   

 

 For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.24 of the 

Arabic section, pages 217-220. 

 
25. International Investment Position 

 The primary results of the IIP (external assets – foreign liabilities) for Palestine in 

2013 revealed that the net IIP totaled about USD 880 million. This means that the 

various sectors of the Palestinian economy made investments outside Palestine to a 

greater extent than investment in Palestine from abroad. Cash deposits of local 

banks in foreign banks and foreign exchange in the Palestinian economy 

contributed a major value to external assets, which represented 67.3% of their total 

value.  

 

 Total stocks of external assets for Palestine (stocks of residents in Palestine 

invested abroad) totaled USD 5,828 million. Foreign direct investment abroad 

contributed 2.9%, portfolio investments abroad totaled 17.2%, other foreign 

investments abroad totaled 68.1%, and reserve assets amounted to 11.8%.  At 

sectoral level, the external investments of the banking sector contributed a major 

value to external assets of 76.7%. 
 

 The total stocks of foreign liabilities in Palestine (stocks of non-residents invested 

in Palestine) totaled USD 4,948 million. Foreign direct investment in Palestine 

contributed 49.7%, portfolio investments in Palestine were 15.5%, and other 

investments totaled 34.8%.   

 

 The total stocks of external debt on Palestinian economic sectors totaled USD 

1,725 million. The debt on the general government sector contributed 64.3%, debt 

on the banking sector comprised 32.0%, debt on other sectors (non-financial, 

insurance enterprises, NGOs and household sectors) totaled 3.4%, while lending 

between affiliated companies contributed 0.3%. 

 

For more details on the  international investment position, see the table in chapter 

1.25 of the Arabic section, pages 221-224 
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 Palestinians in the Occupied Palestinian  

Territory in 1948 

 
 The total population of these areas at the end of 2013 was 1.3 million (excluding the 

residents of occupied East Jerusalem and the Golan Heights).  

 

 The average size of a Palestinian household was 5.0 persons in 2013. 
 

 The total fertility rate for Palestinian women during 2013 was 3.15 births. 
 

 90.4% of Palestinian households In 2012 owned the housing unit they lived in. 
 

  9.5% of Palestinian households lived in housing units with a density of two or more 

persons in 2012. 

 

 There were 596 primary schools, including 527 primary schools, 69 schools for 

children with special needs, 174 intermediate schools and 326 secondary schools. 

 
 The average number of students per class in primary schools was 26 students, in  

intermediate schools it was 28 students per class, and in high schools it was 26 

students per class for the 2013/2014 academic year. 

 

 The labor force participation rate among Palestinians (15-64) years was 44.4%: 

63.1% for males, and 25.2% for females. 

 

  The unemployment rate was 5.7%: 7.3% for females and 5.0% for males in 2011. 
 

 

For more details on Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948, 

see the  tables in chapter 2 of the Arabic section, pages 225-248. 

 

 

 

 
  

1.2 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 

 Palestinians in the world were estimated to be 11.8 million at the end of 2013, 

distributed by location as follows: 4.5 million in Palestine, constituting is 38.0% of 

the Palestinian world population; 1.4 million in Israel (12.1%); 5.3 million in Arab 

countries (44.3%); and 665 thousand in foreign countries (5.6%). 

 

 There were 614 million Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon, 

and Palestine in 2014. 

 

 There were 24 primary health care centers in Jordan, 23 in Syria, and 27 in Lebanon 

in 2014. 

  

 The total number of UNRWA schools was 173 schools in Jordan, 82 schools in 

Syria, and 69 schools in Lebanon in 2012/2013. 

 

 The total number of refugee students in UNRWA schools was 116,953 in Jordan, 

32,351 in Lebanon, and 43,309 in Syria in 2012/2013.  

 

 

 The total number of  teaching staff in UNRWA schools was 5,597 in Jordan, 2,732 

in Syria, and 2,043 in Lebanon in 2012/2013.  

 

For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the 

Arabic section, pages 249-258. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 

one night or more. 

 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of 

males and females in each age category. The age-structure of a population is the 

cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is an essential prerequisite for the description 

and analysis of demographic data. 

 

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. 

 

Assets: 

It is tangible or intangible (computer software, artistic original) that comes as an 

output of the production process .It is used frequently or continuously in other 

production process for more than one year period. 

 

Assault: 

 Refers to physical attack against another person, including beating. Some criminal 

or penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with 

intentions to commit other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the 

use of destructive weapons; attack on children; and any other dissolute attack. 

Simple assault involves attack not associated with criminal intentions, i.e. raising of 

a hand as a threat or unsuccessful attempt to beat…etc. 

 

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 Period: 

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. 

 

Bed Occupancy ( indicator): 

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

were actually used or not. 

 

Building: 

The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 

erected on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls 

or with at least one completed. 
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Building Ownership: 

Private, Governmental, Local Authority, Cooperative Society, Charitable Society, 

Other. 

C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 

This is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the taxation number, the goods exchanged with the 

type and value, the invoice number and the value added tax. This shows the 

movement of trade exchange between 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:     

Compensation of employees is the total remuneration, in cash or in kind, including 

social security contributions, payable by an enterprise to an employee in return for 

work done by the latter. 
 

Consumer Basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of 

goods and services that households consume between two different periods one is 

called the base period and the other is the comparison period. 
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Composite Family:  

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 

 

Computer Use: 

It is defined for survey’s  purposes as the basic uses of the computer (during the last 

twelve months), such as: opening the computer and files, creating, copying, pasting, 

and saving files. 

 

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). 
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Disability/difficulty : 

Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, 

intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may 

hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. 

 

Drop-out Student: 

A student who left school during the last scholastic year and who did not transfer to 

another school. 

 

E 
E-Commerce: 

It is the conducting of business communication and transactions over computer 

networks and through individual computers linked to the Word Wide Web. Strictly 

defined, e-commerce is the buying and selling of goods and services, and the 

transfer of funds, through digital communications. 

 

Economic 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. 

 

Electrical Energy: 

Work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in kilowatt-

hour. 

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

Establishment is an enterprise or part of it, which is located in one place and 

specialized mainly in productive one major activity (not assistant) which will bring 

the majority of the value added.  (with the possibility of production of secondary 

activities) and for which  the data are available, allowing operating surplus account, 

which provides data for  the workers, expenses, production and revenue, and fixed 

assets. The units which produce for the purposes of private entity does not consider 

a separate establishments if they fall within the establishment itself, but if it is 

located outside the boundaries of the establishment and is located in a separate 

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, 
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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. 

 

Employee: 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision  and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind 

… etc.  This item includes persons employed in governmental, nongovernmental 

and private institutions along with those employed in a household enterprise in 

return for a specific remuneration. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to 

him\her and do hires or supervises the work of one or more waged employees.  This 

includes persons operating their project or contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged employee.  Shareholders are not considered 

employers even if they are working in it. 

 

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, 10 giga calorie, 1.43 metric ton of coal, 

1200 m3  metric tons of natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British 

Thermal Units. 

 

Extended Family:  

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 

 

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. 
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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.  

 

Foreign indirect investment (Portfolio): 

Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and financial derivatives. It is residual because 

these instruments are also included under direct investment and reserve assets. 

Portfolio investment is divided into two main categories: equity and debt. Shares are 

equity investment and the remaining instruments are debt investment.  

 

Foreign direct investment: 

This category includes investment over which the owner exercises control. 

Inpractice, the distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner  

should hold at least 10 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. 
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Gross National Disposable Income (GNDI): 

The available income of residents, which can be spent on consumption of goods and 

services (locally produced or imported goods and services) or for savings. 

 

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. 

 

Gross Fixed Capital Formation:     

 It is the value of what producers own less what they spend on new and used capital 

goods. 

 

Gross National Income (GNI): 

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. 
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H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment 

of health problems. 

 

Hearing disability/difficulty: 

 The question determines individuals who have some hearing difficulties that 

contribute to the reduction of their ability to perform any part and aspect of their 

day, such as difficulty hearing someone talking in a busy place or with noise, or 

cannot hear someone speak directly and at normal volume (without shouting or 

higher volume), and determine whether they are unable to hear with one ear or both. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. 

Most hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care. 

 

Hotel:                                

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an 

average single family. The establishment must be under one management, and 

provides different facilities and services to visitors. 

 

Hotel Workers: 

It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including 

owners and paid or unpaid household members 

. 

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. 

A one–person– household: It is the household comprised of one individual 
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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. 

Extended Family : A family of at least one nuclear family together with other 

relatives. 

Composite Family: It is Refers to family consisting of at least one nuclear family. 

 

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 Final Consumption: 

It is the expenditure on all goods and services excluding expenditure on building and 

construction, which are considered gross fixed capital formation for the property 

owners. Renting accommodation is classified as final consumption spent by 

households. 

 

Household Sector: 

A household is defined as a group of persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who 

consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food.  

Households are mainly consumers, but they may also be producers.  All economic 

activity taking place within the production boundary and not performed by an entity 

maintaining a complete set of accounts is considered to be undertaken in the 

household sector. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or 

more independent entrance leading to the public road without passing through 

another housing unit. The unit might not be constructed for living purposes but 

found occupied with a household during the enumeration. Likewise, the unit might 

be utilized for habitation or for work purposes or both purposes. Also, it might be 

closed, vacant. 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2014                                                    Concepts and Definitions  

 [45] 

 

 

Housing Unit Type: 

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

marginal, tent or other). 

 

I 
Imports: 

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

and sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation. 

 

Inflation: 

The overall general upward price movement of goods and services in the economy. 

 

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. 

 

Internet: 

It is a worldwide public computer network. Organizations and persons can connect 

their computers to this network and exchange information across a country and/or 

across the world. The Internet provides access to a number of communication 
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services including the World Wide Web and carries email, news, entertainment and 

data files. 

 

Internet Use: 

For the purposes of survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and 

downloading files or programs from the Web. 

 

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. 

 

Laspeyres Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 

prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the base periods. 

 

Learning disability/difficulty:  

Inability to understand things or deal with others. It includes difficulty with 

intellectual functions due to a condition such as an acquired brain injury, Downs 

Syndrome, brain damage at birth, difficulty with interpersonal skills due to any 

condition such as autistic spectrum disorders, or difficulty in learning everyday 

skills such as reading, writing, and using simple equipment. 

 

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. 
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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.  

 

Median Age at First Marriage:  

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

after it. 

 

Mental disability/difficulty: 

Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as 

those with difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse 

and addiction 

 

Mixed Holding: 

If the holder  hasplant and animal holdings according to Plant and Animal Holding 

definition prviding, both  animal and plant activities , share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  

 

Mobility disability/difficulty: 

Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 

not the performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a 

short distance, or a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot 

walk any distance without a break or stop, or cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or cannot stand on their feet for more than a 

minute and need a wheelchair for movement from one place to another. It covers 

disabilities or difficulties that people with disability face inside or outside homes. It 

also covers difficulties that people face during walking for more than 15 minutes.  

 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and 

other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 

work-day. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Number of Occupancy Rooms( indicator):  

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

they were actually used or not. 

 

Number of Available Hotel Beds( indicator): 

Indicator measures the number of available hotel beds. 

 

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:     

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. 
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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. 

3. Non-governmental organization sector: It’s a non-profit establishments, 

which include parties and unions, associations and all organizations related to 

women's organizations, youth and student, churches and monasteries and its 

affiliates. 

4. National government company: Establishments engaged in  an economic 

activities for market profit, but the government-controlled either by owning 

51% or more from the capital or through legislation or government decree. 

5. Foreign government company: Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by foreign governments by 51% or 

more from its capital. 

 

Own-account Worker (Self-Employed): 

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 

in a profession or trade, and hires no employees. 

 

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 
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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. 

 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the 

government sector. 

 

Producer’s Price: 

The producer’s price, as defined in SNA93, is the amount receivable by the producer 

from the purchaser for a unit of a good or service produced as output minus any 

VAT, or similar deductible tax, invoiced to the purchaser.  The producer prices 

exclude any transport charges invoiced separately by the producer. 

 

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. 
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Refugee Status: 

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

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

grandchildren. 
 

1. Non-Registered Refugees :It applies to unregistered refugees who do not 

hold refugee registration cards issued by UNRWA. 

2. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

3. Non-Refugee: It applies to any Palestinian not categorized under any of 

the two aforementioned statuses. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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: 
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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. 

 

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 
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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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