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 .الحقوق محفوظة جميع

 
 :إلى هذه المطبوعة كالتالي اإلشارةحالة االقتباس، يرجى  في
 

 النهائيةالنتائج  ملخص :7102التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  .1028 المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز
 .طولكرممحافظة  - لتعدادل
 .فلسطين -هللا  رام
 

 :المراسالت توجه إلى جميع
 الفلسطينيالمركزي لإلحصاء  الجهاز
 فلسطين -هللا، رام 2461. ب.ص

 2982700 2 (970/972): هاتف
 2982710 2 (970/972): فاكس

  0211011011: الرقم المجاني
 diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 1931: الرقم المرجعي                                               http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية
 

 
 (GIZ)الوكالة األلمانية للتعاون الدولي و  تم تمويل طباعة هذا التقرير من جمهورية الصين الشعبية

 

تم إعداد هذذا التقريذر حسذإل اإلجذراءام المعياريذة المحذددة فذي ميمذاق الممار ذام 
 1004لإلحصاءام الر مية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكر وتقدير
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين ساهموا في إنجاح التعداد 
من خالل حرصـهم وتعـاونهم بـاءدبء بالبيانـات المطلووـة، والـى الجنـود المجهـولين  7102العام للسكان والمساكن والمنشآت 
انيهم فــي العمــج، وجهــودهم الحاياــة وابســتانائية التــي بــذلوها فــي تنفيــذ هــذا المشــرو  بكافــة أبنــاء ارســرح اءحصــائية،  لــى تفــ

مراحلــه، ونخــص بالــذكر جهــود رئــيس وأ لــاء ترفــة العمليــات المركزيــة، ورئــيس وأ لــاء اللجنــة التنفيذ ــة للتعــداد، وتــر  
ـــة، ومـــدراء التعـــداد فـــي المحافظـــات ومســـا دوهم، والطـــواقم ا ـــات الفر ي ـــون، والمشـــرفون العملي لمســـاندح، والمنســـقون اء المي

 .الميدانيون، والمراقبون، والعدادون، وكافة اللجان وفرق العمج العاملة  لى التعداد
 

حفظـه " أبـو مـازن "كما يتقدم الجهاز بجزيج الشـكر والتقـدير الـى القيـادح السياسـية ممالـة بفخامـة السـيد الـرئيس محمـود  بـا  
رامــي الحمــد ى  لــى د مهــم واهتمــامهم ومــواكبتهم لســير العمــج  لــى . د. الفلســطينية ممالــة بدولــة ار  أهللا، والــى الحكومــة 

 .المشرو 
 

، بقيــادح فريــي فنــي مــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 7102لقــد تــم تخطــيي وتنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 
والوكالـة السويسـرية للتنميـة  ،مكتب الممالية النرويجية لدى دولـة فلسـطينو  ،الفلسطيني، وود م مالي من الحكومة الفلسطينية

، (GIZ) الوكالــــة ارلمانيــــة للتعــــاون الــــدوليو ، والمماليــــة الهولند ــــة، (SIDA)وكالــــة التعــــاون الســــويد ة و ، (SDC)والتعــــاون 
، وورنـــامج ارمـــم المتحـــدح (UNFPA)، وصـــندوق ارمـــم المتحـــدح للســـكان (EU)المفوضـــية اروروويـــة  -وابتحـــاد ارورووـــي

، والحكومــــة اليابانيـــــة، والتعـــــاون اء طـــــالي (AECID)، والوكالـــــة اءســـــبانية للتعــــاون اءنمـــــائي الـــــدولي (UNDP)اءنمــــائي 
(AICS) ومنظمة ارمم المتحدح للطفولة ،(UNICEF) ومؤسسة إنقاذ الطفج، وصندوق ابستامار الفلسطيني، وهيئة ارمم ،

 .، فلهم جميعًا كج الشكر والتقدير  لى مساهمتهم القيمة في تمويج هذا المشرو (UNWOMEN)أح المتحدح للمر 
 

ويتقدم الجهاز أ لًا بجزيج الشكر و ظيم ابمتنان، إلى حكومة المملكة ارردنيـة الهاشـمية ممالـة بــدائرح اءحصـاءات العامـة 
 . لى سبيج اء ارح؛ بستخدامها في تنفيذ  التعداد( Tablet)جهاز لوحي  2011 لى مساهمتهم الكريمة بتوفير 

 
وكـون التعــداد مشــرو ًا وطنيــًا؛ فقــد سـاهمن العديــد مــن الــوزارات، والمؤسســات الرسـمية والخاصــة وارهليــة، وكــذل  مؤسســات 

بحتياجــات المجتمــع المــدني، والجامعــات، والهيئــات المحليــة مــن مجــالس وولــد ات، ولجنــة ابنتخابــات المركزيــة، فــي تــوفير ا
اللوجســـتية للتعـــداد مـــن مقـــرات ومكاتـــب وقا ـــات تـــدريب، كمـــا ســـاهمن وســـائج اء ـــالم الرســـمية والخاصـــة ب نوا هـــا المرئيـــة 
والمســمو ة والمكتووــة، وشــركة ابتصــابت الفلســطينية، وشــركتي جــوال والوطنيــة مووايــج فــي الحملــة اء الميــة للتعــداد بكافــة 

ئر والعــائالت وقــادح الــرأي والتــ دير  لــى دورهــم فــي تــذليج العقبــات وتســهيج  مــج فريــي المراحــج، إضــافة الــى وجهــاء العشــا
ـــذ البدا ـــة،  ـــام بـــه المحـــافظين مـــن خـــالل مـــواكبتهم ومتـــابعتهم المباشـــرح للمشـــرو  من التعـــداد، وب ننســـى الـــدور الهـــام الـــذي ق

تعــاون العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات ومســاهمتهم فــي تــذليج العقبــات وتــوفير كافــة متطلبــات النجــاح، إضــافة الــى د ــم و 
 .اءقليمية والدولية، فلهم جميعًا كج الشكر والتقدير
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 لعمريق الف
 

 إعداد التقرير  

 راوية  الونة 
 وآ ة  مر 
 روى القبج
 نها ة  ودح
 أ من قنعير

 

 

  تصميم الخرائط  

 نور صباح 
 

 

  المصمم الجرافيكي  

  مصعب دمينات 

   

  تدقيق معايير النشر  

  هحنان جناجر  

   

 األولية المراجعة  

 

 أميمة ابحمد
 دمحم الدريدي
 خالد ابو خالد
 ماهر صبيح

 ابو تبوش رانيا

 

 
  

 ةالمراجعة النهائي  

   نا ة زيدان 

  

 اإلشراف العام  

 المدير الوطني للتعداد/ رئيس الجهاز  ال  وض 
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 تنويه للمستخدمين
 

  التعداد العام للسكان والمساكن "للحصول  لى معلومات حول المنهجية وجودح البيانات  مكن الرجو  إلى تقرير
 :والموجود  لى الرابي التالي "ملخص النتائج النهائية للتعداد: 7102والمنشآت 

  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf 
 

 ةى نتائج الدراسة البعد ل  فراد المقدر بناءارو دد  الالي  شمج  دد السكان الذين تم  دهم فعم دد السكان ابج. 
 

  ى لفردا لم نتمكن من الحصول   43 شمج  183,205 طولكرمفي محافظة  الالذين تم  دهم فع دد السكان
كذل  ب و  والبيانات التفصيلية التي سيتم  رضها في التقرير بما فيها الجداول ب تشمج بيانات هؤبء ابفراد ،بياناتهم

 .ى الدراسة البعد ةلتشمج بيانات ابفراد الذين تم تقديرهم بناء  
 

 ر ذل ة خصائصها فقي ما لم يرد تيتم احتساب النسب في فصج النتائج الرئيسية  لى أسا  الحابت المبين. 
 

  نتيجة التقريب% 011مجمو  النسب المئوية في بعض الجداول قد ب  ساوي. 
 
 

 
 

  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf
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 قائمة المحتويام
 

 الصفحة الموضوع
  

  قائمة الجداول

  المقدمة
  

 12 المصطلحام والمؤشرام والتصنيفام  :الفصج ارول

 70 المصطلحات والمؤشرات  0.0 

 01 التصنيفات  7.0 
   

 93 النتائج الرئيسية :الااني الفصج
 

 النتائج النهائية للسكان 0.7
 

03 
 

 السكان والتركيب النو ي 0.0.7
 

03 
 

 التركيب العمري للسكان 7.0.7
 

03 
 

 النتائج النهائية لخصائص السكان ارساسية 7.7

 

03 
 

 انتشار اء اقة 0.7.7
 

03 
 

 الخصائص ارساسية للتعليم 7.7.7
 

03 
 

 الخصائص ارساسية للعمج  4.7.7
 

02 
 

 الخصائص ارساسية للزواج 3.7.7
 

02 

 03 الخاصة ارسر دد  4.7 

 03 المساكن الم هولة  3.7 

 المساكن الم هولة حسب نو  المسكن 0.3.7 
 

03 

 11 المصدر الرئيسي لمياه الشرب 7.3.7 

 السلع المعمرح 4.3.7 
 

11 

 62 الجداول االحصائية   
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
 69 7102، 7112، 0992 طولكرمملخص نتائج التعداد في محافظة  :2جدول 

 66 7102حسب التجمع والجنس وفئة العمر،  طولكرمالسكان في محافظة  :1جدول    
   

والجنس والحالة حسب التجمع  طولكرمفي محافظة ( سنة ف كار 03)السكان الفلسطينيون  :9جدول 
 7102الزواجية، 

68 

   

 30 7102حسب التجمع والجنس وحالة اللجوء،  طولكرمالسكان الفلسطينيون في محافظة  :6جدول 

   

حسب التجمع والجنس وابلتحاق  طولكرمفي محافظة ( سنوات ف كار 0)السكان الفلسطينيون  :3جدول 
 7102بالتعليم، 

31 

   

حسب التجمع والجنس وابلتحاق  طولكرمفي محافظة ( سنوات 0-4)السكان الفلسطينيون  :4 جدول
 7102برياض ابطفال، 

36 

   

حسب التجمع والجنس والحالة  طولكرمفي محافظة ( سنوات ف كار 01)السكان الفلسطينيون  :1جدول 
 7102التعليمية، 

34 

   

حسب التجمع والجنس والعالقة  طولكرمفي محافظة ( سنة ف كار 00)السكان الفلسطينيون  :8جدول 
 7102بقوح العمج، 

40 

   

انتشار اب اقة بين السكان الفلسطينيين في محافظة طولكرم حسب فئة العمر والجنس ونو   :3جدول 
 7102اء اقة، 

46 

   

الفلسطينيين في محافظة طولكرم حسب سبب اب اقة والجنس انتشار اب اقة بين السكان  :20جدول 
 7102ونو  اب اقة، 

43 

   

 44 7102السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب التجمع وتغطية الت مين الصحي،  :22جدول 

   

  السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب فئة العمر والجنس وانتشار ابمراض  :21جدول 
 7102المزمنة، 

41 

   

 48 7102حسب التجمع ونو  ارسرح،  طولكرم ارسر الخاصة في محافظة :29جدول 

   

 10 7102حسب التجمع وحجم ارسرح،  طولكرم ارسر الخاصة في محافظة :26 جدول

   

 11 7102حسب التجمع وحيازح المسكن،  طولكرم في محافظةارسر الخاصة  :23جدول 

   
 16 7102ارسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب،  :24جدول 
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 الصفحة  الجدول
        التي يتوفر لديها سلع معمرح حسب التجمع طولكرم في محافظةارسر الخاصة  :21جدول 

 7102والسلعة، 
14 

   

وسائج تكنولوجيا المعلومات حسب في محافظة طولكرم التي يتوفر لديها ارسر الخاصة  :28جدول 
 7102التجمع والوسيلة، 

18 

   

        دد ارفراد في)حسب التجمع وكاافة السكن  طولكرم في محافظةارسر الخاصة  :23جدول 
 7102، (الغرفة

80 

   

 82 7102حسب التجمع ونو  المسكن،  طولكرم المساكن الم هولة في محافظة :10جدول 

   

 84 7102حسب التجمع و دد الغر  في المسكن،  طولكرم المساكن الم هولة في محافظة :12جدول 
   

 84 7102حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرواء،  طولكرم المساكن الم هولة في محافظة :11جدول 
   

 المساكن الم هولة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونو  المرحاض الذي تستخدمه  :19جدول 
 7102ابسرح، 

88 

   

 90 7102حسب التجمع واستخدام المبنى،  طولكرم المباني المكتملة في محافظة :16جدول 
   

 دد المنشآت العاملة والعاملين في القطا  الخاص والقطا  ارهلي والشركات الحكومية في  :13 جدول
 7102محافظة طولكرم حسب التجمع، 

92 

العاملة والعاملين في القطا  الخاص والقطا  ارهلي والشركات الحكومية في  دد المنشآت  :14 جدول   
 7102محافظة طولكرم حسب النشاط ابقتصادي، 

36 
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 المقدمة
 

تعكس صورح رقمية  ،بهد  توفير قا دح بيانات إحصائية حدياة وشاملة العام للسكان والمساكن والمنشآت   تي تنفيذ التعداد
وتوصيات ارمم  ،تلبي ابحتياجات الوطنية بناًء  لى التوصيات الدوليةو لواقع المجتمع الفلسطيني في شتى المجابت، 

المتحدح بش ن محتويات التعداد، لتشكج بذل  العمود الفقري لبناء الخطي وتطوير السياسات وابستراتيجيات التنموية خالل 
، والتعداد 0992هذا التعداد الاالث الذي ينفذ في دولة فلسطين، فقد تم تنفيذ التعداد ارول في العام  ويعد  .العقد القادم

 .7111، ويشكج تنفيذه استحقاقًا قانونيًا وتنمويًا وإحصائيًا بموجب قانون اءحصاءات العامة للعام 7112الااني في العام 
 

سنوات وفقًا لتوصيات ارمم المتحدح، ويتطلب  01الم بصورح دورية كج يتم تنفيذ التعدادات السكانية في معظم دول الع
كونه ينفذ في ظج ظرو  استانائية  ؛تنفيذ التعداد في دولة فلسطين  شكج حالة نادرحإب أن   .تنفيذها ظروفًا طبيعية مستقرح

مر جدار اللم والتوسع، وهناك تفرضها إجراءات ابحتالل اءسرائيلي، وما يترتب  ليها من تحد ات ومعيقات، فهنا  
الهواء  من  سكن خلفها، وتل  منطقة  سكرية مغلقة ب  مكن  تمنعجادمة  لى اررض، وهنا بوابة حديد ة  مستعمرح

با تبارها التحدي ارصعب واركار تعقيدًا،  ،التحد ات المرتبطة بالعمج في القد  إلىدخولها إب بإجراءات خاصة، إضافة 
بفعج القيود التي  ،في حينه في فلسطين( G4)ات الجيج الاالث ناهي   ن التحد ات التكنولوجية المتمالة بعدم توفر خدم

ج خاذ التدابير الالزمة لتجاوز هذه التحد ات،  بر تطوير خطة  مات  ى لإ ، فرضها ابحتالل، ارمر الذي دفع الجهاز
 .أخذت باب تبار خصوصية الحالة الفلسطينية، وحجم التحد ات الميدانية ،شاملة وواضحة

 

، فقد تم تنفيذ ميدانياً لقد أحدث هذا التعداد نقلة نو ية، من خالل استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحدياة في جمع البيانات 
استخدام نظم المعلومات الجغرافية، كما تم استحداث  إلىإضافة  ،"التابلن"باستخدام ارجهزح اللوحية  ،مراحج التعداد كافة

لكترونية لكج مرحلة من مراحج التعداد، بدءًا من مرحلة تحديث الخرائي، والتعداد التجريبي، ومن دم مرحلة إتطبيقيات 
مر الذي ساهم في توفير الوقن بمرحلة الحصر والترقيم، فالعد الفعلي للسكان، وانتهاًء بالدراسة البعد ة، ار الحزم، مروراً 

 .ساقها وتصنيفها وسهولة تحليلها، وتعزيز إدارح العمج الميداني ومراقبتهوالجهد، وزيادح جودح البيانات وات  
 

ادين وطواقم ومسا دين ومشرفين ومراقبين و د   ينر يمن مد ،قام  لى تنفيذ هذا التعداد جيش من طواقم العمج المختلفةلقد 
وظيفة  مج  000111، وقد ساهم هذا التعداد في توفير حوالي اءنجازالليج بالنهار في سبيج تحقيي هذا مساندح، وصلوا 

.  دمانية أشهر إلىتراوحن مدتها ما بين شهر  ،ولفترات متفاوتة ،للعمج في مراحله المختلفة ،مؤقتة للخريجين الشباب
بما في  ،أتمتة كافة  مليات التقييم للعاملين والمتدروين نفقد تموحتى تكتمج  ناصر المنظومة اءلكترونية في هذا التعداد، 

ساهم  ،بدوره ،ذل  ابختبارات اليومية وابمتحانات النهائية، وقد تم تجهيز قا ات التدريب بالبنية التحتية الالزمة لذل ، وهذا
 .متطلبات الحوكمة السليمة معًا ودون تدخج بشري، انسجام ،باختيار فريي العمج ينالوقن والجهد المرتبط توفيرفي 

 

برنامجًا للحوار والتشاور مع  ،منذ بدا ة التخطيي لتنفيذه ،عد مشرو ًا وطنيًا بامتياز، فقد أطلي الجهازن التعداد    أوحيث 
وورش  ،ومؤسسات المجتمع المدني،  بر لقاءات وندوات واجتما ات دنائية ،مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة

كما رافي ذل  حملة  . إجما  وطني  لى محتويات التعداد، وحشد كج الطاقات والجهود ءنجاحه إلىبهد  الوصول  ، مج
إ المية واسعة بالتنسيي مع المؤسسة اء المية المحلية الرسمية وتير الرسمية، بهد  تو ية المواطنين ب همية التعداد، 

كج بين وكج أسرح وكج مواطن، وقد تلافرت جهود  إلىصلن رسالة التعداد وحاهم  لى التعاون مع فريي التعداد، حتى و 
 ،والمكاتب ،كالمقرات ؛وماد ة ،من موارد بشرية ؛ بر تسخير اءمكانيات المتاحة كافة ،أركان المجتمع الفلسطيني كافة
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ومساهمتها في تسهيج  مج  ،تدخالت قوى الت دير المجتمعي إلىوالمعدات، وتيرها، إضافة  ،وارجهزح ،وقا ات التدريب
د أرو  صور من حابت الرفض و دم التجاوب، ارمر الذي جس   ،بشكج كبير ،وتذليج العقبات، والحد ،الفرق الميدانية

 ".معًا وسويًا لنبني الوطن"ابنتماء للوطن، تحقيقًا لشعار التعداد 
 

نشعر بالسعادح والفخر بهذا فإننا ، التي   تي نشرها في زمن قياسي، للتعداد النهائيةإذ نلع بين أيد كم النتائج  ونحن
 ،من خالل ترجمتها إلى سلسلة خدمات  ستفيد منها المواطن ،ابستامار ارماج لبيانات هذا التعداد إلى، متطلعين اءنجاز

 .، فال تنمية بدون إحصاء"المواطن أوبً "تحقيقًا لرؤية الحكومة 
 
 
 
 

 يي،،،وهللا ولي التوف
 
 

  8102تشرين أول، 
 
 
 
 

 عال عوض
 رئيس الجهاز

 المدير الوطني للتعداد
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ارولالفصج   
 

 المصطلحام والمؤشرام والتصنيفام
 

 والمؤشرامالمصطلحام  2.2
ودليج المؤشرات  ابحصائية،وفي معجم المصطلحات  التعدادتعر  المصطلحات والمؤشرات المستخدمة في هذا 

 ةالدولي مع النظم ةوالمنسجمباءحصاءات صائية الصادرح  ن الجهاز والمعتمدح  لى احدث التوصيات الدولية المتعلقة ابح
 

 :واإلحصائيةالتقسيمام الجغرافية واإلدارية 
محافظة، وتعتبر المحافظة أ لى مستوى في الهيكج اءداري من التقسيمات اءدارية في ( 03)تنقسم فلسطين إداريًا إلى 

 3في اللفة الغروية و ةمحافظ 00العديد من التجمعات السكانية، ويبلغ  ددها  الواحدح فلسطين، بحيث تلم المحافظة
 :محافظات في قطا  تزح وهي كما يلي

رام هللا و  ،سلفينو  ،قلقيليةو  ،نابلسو  ،طولكرمو طووا  وارتوار الشمالية، و  ،وتشمج محافظات جنين :الضفة الغربية .0
 .الخليجو  ،وين لحمو  ،القد و  ،أريحا وارتوارو  ،والبيرح

 .رفحو  ،خانيونسو  ،دير البلحو  ،تزحو  ،ويشمج محافظات شمال تزح :قطاع غزة .7
 

 : التجمع
من سطح ( مكان)أو أي مساحة  من سطح اررض م هولة بالسكان بشكج دائم ولها سلطة إدارية رسمية( مكان)هو مساحة 

اررض م هولة بالسكان بشكج دائم ومنفصلة جغرافيا  ن أي تجمع مجاور لها ومعتر  بها  رفيًا وليس لها سلطة إدارية 
 .مستقلة

 
 :التعداد

البيانات اءحصائية حسب الخصائص الد مغرافية وتحليج ونشر ومعالجة وتقييم وتصنيف وجمع  تخطييلهو العملية الكلية 
والمواطنين وابقتصاد ة وابجتما ية ذات العالقة رصغر مستوى جغرافي في وقن محدد، ولجميع ارشخاص داخج الدولة 

 .المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة
 

 :المسكن العام
إنشائيًا المستخدمة لإلقامة والمعدح لسكن مجمو ة كبيرح من ارفراد أو  دح أسر  شمج ارماكن المنفصلة والمستقلة 

وتوجد في المساكن العامة مرافي مشتركة، ماج المطبخ والمرحاض أو الحمامات وتر  المعيشة . والمشغولة وقن التعداد
 .أو تر  لإل جار، ومخيمات بنسيوناتال وويمكن تصنيفها فر يًا إلى فنادق أ. أو تر  النوم، ويتقاسمها شاتلوا المسكن

 
 :األ رة

فرد أو مجمو ة أفراد تروطهم أو ب تروطهم صلة قرابة، ويقيمون في مسكن واحد، ويشتركون في الم كج أو في أي وجه 
 :في التعداد تت لف من المعيشية واستنادًا لهذا التعريف فإن ارسرح  .متعلي بترتيبات المعيشة

 .10/07/7102أفراد ارسرح ارصليون المتواجدون في مسكن ارسرح ليلة  .0
  .(أقارب أو تير أقارب)في مسكن ارسرح  10/07/7102ليلة الذين قلوا  فلسطينالزوار من خارج  .7
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     إذا كانــن ستقلــي الفتــرح مــن (ارســرح ب كملهــا( ) قيمــون فــي اللــفة الغرويــة وقطــا  تــزح)داخــج الــوطن الــزوار مــن  .0
 .مع ارسرح 71/07/7102- 10

 .ومن في حكمهم الذين  عملون لدى ارسرح، ويقيمون معها بصفة معتادحوالسائقون والطباخون الخدم  .1
، ســواء كــانوا مــع 10/07/7102زالــوا  لــى قيــد الحيــاح ليلــة  ومــا 10/07/7102المواليــد الجــدد الــذين ولــدوا قبــج ليلــة  .3

  .في المستشفى اارسرح أو ما زالو 
 .10/07/7102بعد ليلة  مع ارسرح وتوفوا 10/07/7102الذين قلوا ليلة المقيمون مع ارسرح و فراد ار .3
- :ارسرح وتلم الفئات التاليةمع  10/07/7102ليلة  يتواجدواارسرح ولكنهم لم المقيمون مع فراد ار .2

  داخج فلسطينفي زيارح أسرح أخرى  10/07/7102أفراد ارسرح الذين قلوا ليلة. 
 أو تيرهــا أو فــي المعــابر  مــج ليليــة فــي المصــانع أو المستشــفيات أو المطــارات  ورد ــات/ المشــتغلون فــي نووــات

 .من أماكن العمج
  داخج فلسطينمسافرين  لى الطرق العامة  10/07/7102ليلة  قلواالذين ارسرح أفراد. 
  المياه اءقليمية لى المراكب والسفن في  10/07/7102ليلة  قلواصيادو ارسماك الذين. 
 10/07/7102كان مكان تواجدهم ليلة  أينما ارجهزح ارمنية ارسرح العاملون في أفراد. 
  بغـرض أقج مـن سـنةبصفة مؤقتة ولمدح  خارج فلسطينمع ارسرح والذين تصاد  وجودهم  المقيمون أفراد ارسرح 

الحـــج أو العمـــرح أو  وأو الزيـــارح أاحة و الســـيأقلـــاء بعـــض ار مـــال العمـــج والعـــودح كـــج ســـنة بشـــكج معتـــاد أو ل
 .ري سبب آخر العالج أو

  ـــــة ـــــذين قلـــــوا ليل ـــــة  10/07/7102المرضـــــى ال ـــــذين قلـــــوا ليل ـــــي المستشـــــفيات ومـــــرافقيهم وكـــــذل  ارفـــــراد ال ف
 .وما شابه ذل  في أماكن الحجز والتوقيف في الشرطة 10/07/7102

  (.والكنائس كالمساجد)في دور العبادح  10/07/7102ابفراد الذين قلوا ليلة 
  فلسطينفي أحد الفنادق داخج  10/07/7102أفراد ارسرح الفلسطينيون المقيمون معها  ادح وتواجدوا ليلة. 
 الذين يدرسون في الخارج بغض النظر  ن فترح التغيب في الخارج الطلبة. 
 ليلــة  مكـان تواجــدهم النظـر  ــنووصــر   فلســطينالــذين يدرسـون فــي الجامعــات والمعاهـد والمراكــز داخـج  الطلبـة

10/07/7102. 
  ا تقالهمسرائيلية بغض النظر  ن مدح ي السجون اءف ارسرى والمعتقلينارفراد. 
  ري  10/07/7102ارفراد الـذين  قيمـون مـع ارسـرح بصـورح معتـادح لكـن تصـاد   ـدم تواجـدهم مـع أسـرهم ليلـة

 .سبب
 

 :لتاليةوقد ا تمني من قائمة أفراد األ رة الفئام ا

 .10/07/7102ارفراد الذين توفوا قبج ليلة  .0
 .10/07/7102ارفراد الذين ولدوا بعد ليلة  .7
ــــة  .0 ــــراد المتواجــــدون ليل ــــام، ومســــاكن الطلبــــة  10/07/7102ارف ــــي دور العجــــزح، ودور اريت ــــزبء ف ــــادح كن بصــــفة معت

ارمـــراض النفســـية، والســـجون  ، ومصـــحات(للطلبـــة الـــذين لـــيس لهـــم مكـــان إقامـــة معتـــادح داخـــج فلســـطين)الجما يـــة 
 الفلسطينية، حيث سيتم  د جميع من  قيم بهذه ارماكن في أماكن تواجدهم
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 : وتقسم األ ر التي تم عدها إلى
 .هي ارسرح التي ينطبي  ليها تعريف ارسرح السابي الذكر :أ رة خاصة .0
وهي ارسر التي تم  دها في ارماكن التي ينطبي  ليها تعريف المسكن العـام السـابي  (:أ رة جماعية)مسكن عام  .7

 .الذكر وتسمى أ لا أسر المؤسسات
 

 :األ رة الفلسطينية
أمـا ارسـرح تيـر الفلسـطينية فهـي ارسـرح التـي تكـون فيهـا   .هي ارسرح الخاصة التي تكون فيها جنسـية رب ارسـرح فلسـطيني

 .ير فلسطيني بغض النظر  ن جنسية باقي ارفرادجنسية رب ارسرح ت
 

 :أنواع األ ر الخاصة
 :حسب تركيبها ارسري إلى ارنوا  التالية( المعيشية)تقسم ارسر الخاصة 

 .فقي واحدارسرح التي تتكون من شخص  وهي :أ رة من فرد واحد .0
وتتشـكج مـن أسـرح مؤلفـة مـن زوجـين فقـي  واحـدح،وهي ارسر المعيشية التي تتكون كافًة من نواح أسـرية : أ رة نووية .7

لد ـه ابـن أو ابنـة أو أكاـر أو ( رب ارسـرح)أو أكاـر أو أب ( بالـدم فقـي ولـيس بـالتبني)أو من زوجين مع ابن أو ابنة 
 .لديها ابن أو إبنة أو أكار، مع  دم وجود أي شخص من ارقرواء اآلخرين أو من تيرهم( رب ارسرح) أم

نووية أو اكار مع وجـود أفـراد آخـرين  عيشـون معهـم وتـروطهم  القـة بتلـ   ارسر المكونة من أسرحهي : أ رة ممتدة .0
 .ارسرح

هي ارسرح المكونة من أسرح نووية أو اكار مع وجود فرد أو أفراد  عيشون معها وب تروطهم  القة قرابة : أ رة مركبة .1
 .بهذه ارسرح

 
 (مؤشر) :متو ط حجم األ رة
 .الفئة أسر تل  دد  ىارفراد لألسرح الخاصة الواحدح ويساوي مجمو  ارفراد لفئة معينة مقسوما  ل  ماج متوسي  دد

 
  :الجنس

 .ذكر أو أناى  صنف الجنس إلى 
  

   :العمر بالسنوام الكاملة
 .  الزمني للتعداد معبرًا  نه بالسنوات الكاملة اءسناد لى أنه الفترح الزمنية بين تاريخ الميالد ولحظة   عر  العمر
 
 : (الجنسية األصلية) الجنسية 
  .الخ... وقد تكون فلسطيني، أردني، مصري، برازيلي، فرنسي،  الفرد، بها يالتبعية السياسية للفرد كما يدل هيالجنسية 

 
 :  حالة اللجوء
بناء الذكور منهم اروتشمج  0312التي احتلتها إسرائيج  ام  فلسطينخاصة بالفلسطينيين الذين هجروا من  حالة اللجوء
 .وأحفادهم
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  :تصنف إلى
 .وكالة الغوث  نالصادرح ( المؤن )وله اسم مسجج في بطاقة  التسجيج  اً إذا كان الفرد بجئ: الجئ مسجل .2
 .ري سبب كان (المؤن )وكالة الغوث إب أنه تير مسجج في بطاقة  اً إذا كان الفرد بجئ :الجئ غير مسجل .1
 .ليس بجئًا مسجاًل أو بجئًا تير مسجج فلسطيني كج هو: ا  ليس الجئ  .9

 
 :إعاقة/ صعوبة

ارشخاص الذي  عانون مـن صـعووات بدنيـة أو  قليـة أو ذهنيـة أو حسـية طويلـة ارجـج وكـذل  الحـواجز والمواقـف والبيئـات 
 . لى قدم المساواح مع اآلخرين المختلفة، التي تحول دون مشاركتهم مشاركة فعالة في مجتمعهم

 
 :البصرإعاقة / صعوبة

فـي الرؤيـا والتـي تحـد مـن قـدرتهم  لـى أداء واجبـاتهم اليوميـة،  لـى سـبيج  صـعووات أو  جـزارشخاص الذين لديهم بعـض 
سـتطيع الرؤيـا بعـين الماال قد ب  ستطيع القراءح، ماج قراءح اءشارات  لى الالفتات في الشوار  أدناء قيـادح السـيارح، وقـد ب  

واحدح بشكج جيد، أو قد ب  ستطيع الرؤيا إب ما هو أمامه وليس  لـى الجوانـب، بمعنـى أن أي مشـكلة فـي الرؤيـا  عتبرونهـا 
 .  صعبة  جب تحديدها وحصرها

 
 :السمعإعاقة / صعوبة

 لى أداء أي جزء وجانب في في السمع والتي تساهم في الحد من قدرتهم  صعووات أو  جزارشخاص الذين لديهم بعض 
أدائهم اليومي، ماج صعووة سما  شخص يتكلم في مكان مزدحم وفيه ضجيج، أو ب  ستطيع أن  سمع شخص يتكلم معه 

 .، وتحديد من ب  ستطيع السمع ب ذن واحدح أو كالهما(دون صرا ، أو صوت مرتفع)ت  ادي مباشرح ووصو 
 

 :الحركة وا تخدام األيديإعاقة / صعوبة
فـــي التنقـــج والتجـــول  لـــى ارقـــدام والتــي قـــد تحـــد أو ب تحـــد مـــن أدائهـــم  صـــعووات أو  جــزرشــخاص الـــذين لـــديهم بعـــض ا

لألنشــطة اليوميــة، فمــاال قــد  جــد صــعووة فــي مشــي مســافة قصــيرح، أو مشــكلة فــي الصــعود والهبــوط  لــى الســاللم والــدرج 
و توقـف، أو ب  سـتطيع المشـي دون اب تمـاد  لـى  صــا أو والمنـاطي الـو رح، وب  سـتطيع مشـي أي مسـافة دون اســتراحة أ

 كــاز أو أجهــزح المشــي، أو ب  ســتطيع الوقــو   لــى القــدمين ركاــر مــن دقيقــة ويحتــاج كرســي بعجــالت للتنقــج مــن مكــان 
 اء اقــة ارفــراد الــذين لــديهم صــعووات فــي التحــرك داخــج المنــزل أو خارجــه، وكــذل  المشــي/وتشــمج هــذه الصــعووة.  آلخــر

لتر ماء  لى مستوى  7دقيقة وكذل  استخدام اريدي وارصابع لمس  اردوات أو الكتابة وتيرها، ورفع  03لفترات تزيد  ن 
 .النظر مستخدمًا اريدي

 
 :التذكر والتركيزإعاقة / صعوبة

التذكر والتركيز، اتخاذ القرارات، فهم الكالم، قراءح شيء مكتوب، التعر   لى ارشخاص، :  شمج الصعووة في التالية
ابستدبل  لى المناطي واستخدام الخريطة، العمليات الحسابية والقراءح والتفكير، ماج ارشخاص الذين  جدون صعووة في 

ماال أن  جد صعووة في ابستدبل  لى المنزل وارماكن في المحيي، ب  ستطيع  الفهم واءدراك للقيام بارنشطة اليومية،
التركيز فيما  عمج، أو ينسى أين هو أو تذكر الشهر أو الذي قبله،  دم فهم ما قاله شخص ما، نسيان تناول اردوية أو 

فهم ارشياء أو التعامج مع  كما تشمج  دم قدرح الشخص  لى.  دم تناول الطعام،  دم فهم ومعرفة ما يدور حوله
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الذين  عانون من ضعف الذاكرح ماج نسيان وجود مكان ابشياء  وارشخاصالمهمة،  ارشياءاآلخرين، ويشمج نسيان فعج 
  .دقائي 01لمدح  ارشياءفي البين، وكذل  صعووة في التركيز  لى فعج 

 
 :التواصلإعاقة / صعوبة

وارفكــار مــع اآلخــرين والتعامــج معهــم مــن خــالل اســتخدام النطــي، أو اءشــارح أو  ــدم قــدرح الشــخص  لــى تبــادل المعلومــات 
الحركـة أو الكتابـة للمعلومــات التـي يرتبــون بتبادلهـا مـع اآلخــرين، وقـد  كــون ذلـ  ناتجـا  ــن  جـز فــي السـمع أو الكــالم، أو 

 . دم القدرح الذهنية بتفسير وإدراك ما  قوله اآلخرين من إشارات وكلمات وحركات
 

 اإلعاقة/  بإل الصعوبة
 :سبب العجز أو اء اقة هو السبب الرئيسي الذي نتج  نه العجز أو اء اقة المحددح لدى الفرد، وتصنف ارسباب كالتالي

 .إذا كان سبب الصعووة أو اء اقة الرئيسي  عود رسباب ما قبج الوبدح، وتشمج ارسباب الورادية :وراثي/ خلقي. 2
إذا كـان سـبب الصـعووة أو اء اقـة للفـرد ظـرو  متعلقـة بحمـج ارم أو بـالوبدح، أي  :بذالوالدة/ بالحملظروف متعلقة . 1

 .ارسباب المتعلقة بالحمج أو الوبدح نفسها
 .إذا كان سبب الصعووة أو اء اقة الرئيسي ناتجًا  ن مرض معين ماج شلج ارطفال :مرضي. 9
نــى أن الفــرد أصــيب بصــعووة أو بإ اقــة ناجمــة  ــن تعــذيب نفســي أو جســدي بمع : ذذوء المعاملذذة الجسذذدنة والنفسذذية. 6

أنـوا  مـن التعـذيب /تعرض لـه مـن شـخص أو جهـة أخـرى، وهنـا  جـب ابنتبـاه إلـى أن المقصـود هـو تعـرض الفـرد لنـو 
   ارفـراد سـتانى مـن ذلـ.  أو الجسدي من قبج أفراد أسرته، المعلم في المدرسة، أفراد مجهولين، جهة معينـة/النفسي و

الـــذين تعرضـــوا لتعـــذيب نفســـي أو جســـدي داخـــج ســـجون ابحـــتالل اءســـرائيلي والـــذين تعرضـــوا ري ا تـــداء مـــن قـــوات 
 .ابحتالل اءسرائيلي أو المستوطنين، حيث يتم اختيار سبب الصعووة أو اء اقة لهؤبء هو إجراءات إسرائيلية

 اقة بسبب الهرم وكبر السـن وهـذه الحالـة تنطبـي فقـي  لـى كبـار بمعنى أن الفرد  عاني من صعووة أو اء :كبر السن. 3
 (. سنة ف كار 31)السن 

 .إذا كانن الصعووة أو اء اقة ناتجة  ن إصابة  مج أدناء ت د ة الفرد لعمله :ة عملباصإ. 4
 .الصعووة أو اء اقة ناتجة  ن حوادث السير بمختلف أنوا ها أو حوادث الدهس :حادث  ير. 1
إذا كانن الصعووة أو اء اقة ناتجة  ن أي حادث مـن الحـوادث ارخـرى ماـج السـقوط مـن فـوق  :ث من نوع آخرحاد. 8

المباني، الحريي، الغرق، حوادث إطالق النار وما إلـى ذلـ ، مـع الت كيـد  لـى أن أي سـبب مـن هـذه ارسـباب إذا كـان 
 .خالل العمج  عتبر إصابة  مج

إذا كــان الفــرد  عــاني مــن أي صــعووة أو إ اقــة جــراء أي إ تــداء مــن قــوات الجــيش اءســرائيلي أو  :إجذذراءام إ ذذرائيلية. 3
ـــج اء تـــداء باللـــرب أو إطـــالق الرصـــاص أو أي إ تـــداءات أخـــرى أدنـــاء اءنتفاضـــة ، أو العـــدوان المســـتوطنين ويتما

 .اءسرائيلي المتتالي  لى قطا  تزح وتيرها
 .بة أدناء حرب وب  شمج ذل  ابنتفاضة ارولى أو الاانيةإذا كان السبب نتيجة إصا :حرب. 20
حالة من التوتر النفسي الشديد، والتعصب،  حدث بسبب  وامج خارجية تلغي  لى الفرد، وتخلي : الضغط النفسي. 22

 . نده حالة من اختالل التوازن واضطراب في السلوك
 .جًا  ن إطار ارسباب سابقة الذكرإذا كان سبب الصعووة أو اء اقة الرئيسي خار  :أخرى . 21

 
 



PCBS : طولكرممحافظة  - ملخص النتائج النهائية للتعداد :7102التعداد العام. 

  

 

73 

 

 صحيال تأمينال
 .هو تعويض  ن خسارح ماد ة ترتبي بتغطية التكاليف المتعلقة بمشكلة صحية ما و الجها

 
 نمز م ضر م

، ويكون مشخص من قبج طبيب وب  مكن الشفاء منه المرض الذي  صاحب الفرد بصورح قد تكون لفترح طويلة أو مستمرح
رحة ، قالسكري  رضم م، الد يض ضغمر : ارمراض المزمنة التاليةومن  .  الج بشكج مستمر مختص ويتناول له

، ر صلا، ايميسالدم، اظ  ةششاه ،جصافملا ضار مأ، بدلكا اضر مأ، ىكلال راضم، أناسرطلالب، قالض اأمر ، بالمعدح
 .ر، أمراض الغددظهلا يف نمز م ملأو، ور لا
 

 : رياض األطفال
 لى ترخيص مزاولة  وتحصجتعليمية تقدم تروية للطفج قبج مرحلة التعليم ارساسي بسنتين  لى اركار،  مؤسسة كجهي 

فيها  ادح في سن الرابعة ومرحلة  ارطفالمرحلة البستان؛  كون : إلى مرحلتين وتقسم. المهنة من وزارح التروية والتعليم
 .الخامسةالتمهيدي ويكون ارطفال فيها  ادح في سن 

 
 : اللتحاق بالتعليم النظاميا

ومراحج التعليم النظامية تشمج . منتسباً تسجيج الفرد ب حد مراحج التعليم النظامية، سواء أكان منتظمًا أو  بابلتحاق،  قصد
دبلوم  شهاداتأو الاانوية أو الكليات والمعاهد اركاد مية أو المهنية التي تعطي ( ارساسية) المرحلة اببتدائية أو اء داد ة
 .متوسي أو المرحلة الجامعية

 .أحد مراحج التعليم النظاميفي إذا كان الفرد ملتحقًا حاليًا  :ملتحق حاليا   .0
 .إذا كان الفرد قد ترك أحد مراحج التعليم النظامي دون الحصول  لى شهادح إتمام هذه المرحلة :التحق وترك .7
 .ة نظامية ولم يلتحي ب ي مرحلة بعدهاإذا كان الفرد تخرج من أي مرحلة تعليمي :التحق وتخرج .0
 .إذا كان الفرد تير ملتحي حاليا ولم  سبي له ابلتحاق ب ي مرحلة تعليمية نظامية: لم يلتحق أبدا   .1

 
 :عدد  نوام الدرا ة التي أتمها الفرد بنجاح

ات ابنقطا  وب سنوات وب تحسب سنو  . هي  دد سنوات الدراسة النظامية التي أتمها الفرد بنجاح بالسنوات الكاملة
الرسوب أو سنوات رياض ارطفال من  دد سنوات الدراسة، كما ب تحسب السنة الحالية التي لم تنتهي للملتحي حاليا من 

 .ضمن سنوات الدراسة، وب تعتبر الدورات التدريبية من ضمن  دد السنوات الدراسية النظامية
 

 :أمي
 .إذا كان الفرد ب  ستطيع القراءح والكتابة معًا ب ي لغة كانن ولم  حصج  لى أي شهادح من التعليم النظامي 

 
 :ملم
إذا كان الفرد  ستطيع القراءح والكتابة دون إنهاء أي مرحلة من المراحج التعليمية المذكورح بحيث  مكنه قراءح وكتابة جملة  

 .بسيطة
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 :العامل
أو  لحسـابهسـواء كـان ولو لسا ة واحدح خـالل الفتـرح المرجعيـة معينا   مالً باشر  سنوات ف كار والذي 2 مره  الذي الفرد هو

بسـبب المـرض،  طلـة، )أو كـان تائـب  ـن  ملـه بشـكج مؤقـن  لحساب الغير، باجر أو بـدون اجـر أو فـي مصـلحة العائلـة
ســا ة، ( 01-0)  ــاملين ــدد ســا ات العمــج ارســبو ية إلــى  حســب العــاملون ، ويصــنف (توقــف مؤقــن أو أي ســبب آخــر

إضـراب  أوارفراد الغائبون  ن أ مالهم بسبب المرض، أو إجازح مدفو ة ارجر، أو إتـالق  وكذل  ف كارسا ة  03  املين
 .أو توقيف مؤقن وما شابه ذل 

 
 :العالقة بقوة العمل

 :لقوح العاملة وتصنف كاآلتيهي حالة الفرد العملية من حيث كونه داخج أو خارج ا
    منويعمج  ادح وينطبي  ليه مفهوم العمج ( سنوات ف كار 2)هو الفرد الذي  مره :  اعة 26-2من  عامل .0

 . سا ة في ارسبو  0-01

من ويعمج  ادح وينطبي  ليه مفهوم العمج ( سنوات ف كار 2)هو الفرد الذي  مره :  اعة 96-23من  عامل .7
 .سا ة في ارسبو  03-01

ويعمج وينطبي  ليه مفهوم العمج ( ف كارسنوات  2)هو الفرد الذي  مره  :خالل األ بوع اعة  63-93 عامل من .0
 .سا ة في ارسبو  13-03 ادح من 

سا ة  13ويعمج  ادح وينطبي  ليه مفهوم العمج ( ف كارسنوات  2)هو الفرد الذي  مره :  اعة فأكمر 64 عامل .1
 .سبو ف كار في ار

سـنوات  2)الفـرد الـذي  مـره  :أ ذابيع الماضذية 6 ذبق لذه العمذل وبحذ  عذن عمذل خذالل  -ال نعمل ويريد العمذل  .3
وسبي له العمج لمدح تزيد  ن اسبو ين بشكج متواصج خالل فترح ماضية، بمعنى أن هذا الفرد لم  عمـج ولـو ( ف كار

لد ـه و بـالرتم مـن انـه يريـد العمـج، ( ابسـبو  الماضـي لليلـة اءسـناد الزمنـي)لسا ة واحـدح خـالل فتـرح اءسـناد الزمنـي 
بشكج جاد باتبا ه أحد طرق البحث  ن العمج ماضية أسابيع ال 1خالل ه و الحاجة له ووحث  نأ العمجالرتبة في 

 ةوهي التسجيج في مكاتـب ابسـتخدام، أو التسـجيج فـي نقابـة العـاملين، أو مراجعـة ارصـدقاء أو ارقـارب، أو مراجعـ
شخصية بماكن العمج، أو قراءح الجريدح بهد  الحصول  لـى فرصـة  مـج، أو بحـث  ـن مبنـى أو ارض أو آبت 

مع مالحظـة أن هـذه الفئـة هـي الفئـة التـي  ملـن فـي .  إنشاء مشرو  خاص، أو تدبير موارد ماليةأو أجهزح بغرض 
 .خالل السنوات الاالدة السابقة السابي لمدح أسبو ين بشكج متواصج

 2)هـو الفـرد الـذي  مـره  :أ ذابيع الماضذية 6وبحذ  عذن عمذل خذالل  لذم نسذبق لذه العمذل -ال نعمل ويريد العمل  .3
لد ـه الرتبـة لم  سبي له العمج خالل أي فترح سابقة ولـم  عمـج ولـو لسـا ة واحـدح خـالل فتـرح اءسـناد و ( ف كارسنوات 
بشـــكج جــاد باتبا ـــه أحـــد طــرق البحـــث  ــن العمـــج وهـــي أســـابيع الماضــية  1ه و الحاجــة لـــه ووحــث  نـــأ العمـــجفــي 

ـــة العـــاملين، أو مراجعـــة ارصـــ ـــارب، أو مراجعـــالتســـجيج فـــي مكاتـــب ابســـتخدام، أو التســـجيج فـــي نقاب  ةدقاء أو ارق
شخصية بماكن العمج، أو قراءح الجريدح بهد  الحصول  لـى فرصـة  مـج، أو بحـث  ـن مبنـى أو ارض أو آبت 

 . أو أجهزح بغرض إنشاء مشرو  خاص، أو تدبير موارد مالية

 

مفهوم العاملين أو العاطلين  ن العمج،  مينطبي  ليهوب ( سنوات ف كار 2)أ مارهم الذي ارفراد : ال نعمل وال يريد العمل
ويتم تصنيفهم خارج القوى العاملة، بمعنى أن هذا الفرد لم  عمج ولو لسا ة واحدح خالل فترح اءسناد الزمني، ولم يبحث 

 :  ن  مج وب يرتب في العمج ويندرج تحن هذا التعريف
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والذي يواظب  لى دراسة منتظمة بهد  الحصول ( سنوات ف كار 2)هو الفرد الذي  مره  :التدريإل /التفرغ للدرا ة .2
لى أن ار مال المنزلية إشارح هنا ءسناد، وتجدر ا لى مؤهج  لمي وتير مرتبي بعمج معين خالل فترح اء

 .والهوا ات ب تدخج ضمن العمج
بحث  نه ت لى العمج وب  حوالقادر  العاملةتير ( سنوات ف كار 2) ا مره تيال هي ارناى: عمال المنزلأل التفرغ .2

قوم ب  مال المنزل بهد  خدمة ارسرح وب  شمج ذل  خدمة بيوت الغير مقابج تفي دراسة معينة و  ةوتير المنتظم
 .ذ أن هذا النو  من الخدمة  عتبر ضمن العمجإو  يني أأجر نقدي 

و بسبب أصابته بمرض مزمن إهو الفرد الذي ب  مكنه مباشرح أي نو  من العمج بسبب : مرض/السنكبر /العجز .3
 . اقة، وتشمج هذه الفئة أ لا جميع ارفراد تير القادرين  لى العمج بسبب تقدمهم في السنإ أ ة 

يراد له إيرتب في العمج وب يبحث  نه وذل  لوجود  عمج وب ذا كان الفرد قادرًا  لى العمج ولكنه ب إ: وجود إيراد .01
 .من  قارات

درًا  لى العمج ولكنه ب  عمج وب يرتب في العمج وب يبحث  نه وذل  لحصوله  لى اذا كان الفرد قا :تقاعد .00
 .تقا د

ب أنه ب إو الفرد القادر  لى العمج أتشمج أي فرد لم ينطبي  ليه جميع ما ذكر سابقا ماج، المسجون، : أخرى  .07
الملتحقين بالمدار  وب تنطبي يراد من جهة أخرى ماج اربناء والبنات تير إيرتب به وب يبحث  نه وليس له 

 . ليهم أي حالة مما سبي
 

 :الحالة الزواجية للفرد
، اءسنادكار وقن فترح  ف سنة 01الفرد الشخصية الحالية التي  كون  ليها ذل  الفرد الذي يبلغ من العمر  حالة هي

 .البلدوالمتعلقة بقوانين و ادات الزواج المعمول بها في 
 : اآلتيةى الحابت إحدوقد تكون 

أي لم يتم )للعر  السائد  وفقاً  فعلياً  سنة ف كار، ولم يتزوج زواجاً  01هو الفرد الذي يبلغ  مره  :بدا  ألم يتزوج  .0
 .ولم  عقد قرانه ولم  كن قد تزوج في السابي( الدخول بعد

سنة ف كار، وقد تم تسجيج  قد زواج رسمي له من قبج المحكمة  01هو الفرد الذي يبلغ  مره : ول مرةعقد أل  .7
و أرماًل من زواج سابي، وب  شمج أ وليس مطلقاً ( أي لم يتم الدخول بعد)وفقا للعر  السائد  ولكنه لم يتزوج فعلياً 

 .الذكر المتزوج حاليًا و قد قرانه للمرح الاانية حيث  عتبر متزوج
وفقا للعر  السائد سواء كان الزوجان مقيمان  فعلياً  والمتزوج زواجاً  سنة ف كار 01ره هو الفرد الذي يبلغ  م :متزوج .0

 ويوجد حالياً  مرحووغض النظر  ن حالته السابقة، ويعتبر الرجج المتزوج أكار من .  م بأوقن اءسناد الزمني  معاً 
 .و أكار في  صمته متزوجاً أواحدح زوجة 

المسجج شر ا ولم  بالطالقزواج  آخرانحج و سنة فاكار وسبي له الزواج فعال  01الذي يبلغ  مره  الفرد هو: مطلق .1
 .أخرى يتزوج مرح 

، ولم يتزوج ارخربوفاح الطر   لهزواج  آخر انحجو  سنة فاكار وسبي له الزواج فعال 01الذي يبلغ  الفرد هو :أرمل .3
 .أخرى مرح 

آخر زواج له بسبب ما ودون أي  وانحجسنة ف كار وسبي له الزواج فعاًل  01هو الفرد الذي يبلغ  مره  :منفصل .3
 .إدبات مسجج رسميًا وقانونيًا، ولم يتزوج مرح أخرى 
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 (:الوحدة السكنية) المسكن
كنية تيــر معــدح معــد ءقامــة أســرح معيشــية واحــدح، أو وحــدح ســ( مبنــى او جــزء مــن مبنــى)مكــان مســتقج ومنفصــج للســكن  هــو

وقــد تكــون الوحــدح الســكنية مشــغولة أو خاليــة، وقــد تكــون وحــدح .  للســكن لكنهــا مشــغولة كمســكن رســرح معيشــية وقــن التعــداد
وتشمج هذه الفئة مسـاكن مـن . سكنية تير تقليد ة مسكونة أو أي مكان آخر مسكونًا كمسكن رسرح معيشية في وقن التعداد

 . متها وصالحيتها للسكنمختلف المستويات من حيث د مو 
 

  :نوع المسكن
مستقلة، أو أي  ترفةوالذي قد  كون فيال، أو دار، أو شقة، أو  .الهندسي أو المعماري للمسكن الشكج  قصد بنو  المسكن

 (.الخ…براكية أو خيمة) ماج. شكج آخر
من طابي  ويتكون قائم بذاته مشيد من الحجر النظيف  ادح، ومعد أصال لسكن أسرح واحدح  ادح،  مبنى هي: فيال. 2

ارجنحة في حالة الطابي الواحد  أحدواحد بجناحين أو من طابقين أو أكار،  صج بينهما درج داخلي، ويخصص 
اررضي لالستقبال والمطبخ والخدمات بمختلف أنوا ها، كما  الطابيأو الطابي الااني للنوم، والجناح اآلخر أو 

 الخارج،حد قة تحيي بها بغض النظر  ن مساحتها باءضافة إلى سور  حيي بها من  للفياليتوفر في الغالب 
أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد  ويمكنوكراج للسيارح كما  غطى السطح العلوي للفيال بمادح القرميد  لى ارتلب، 

 .مباني أو المالحي ويكون من مكوناتهاال
الدار من طابي واحد أو طابقين تستغلهما أسرح واحدح،  تتكون وقد  أصاًل لسكن أسرح واحدح أو أكار، معد مبنى :دار . 1

 أسرحإلى وحدات سكنية منفصلة كج منها تشمج المرافي الخاصة بها ويقيم بكج منها  مقسمةالدار  وقد تكون 
 . كج مسكن شقةمستقلة، فيعتبر 

 ليها  ويقفجمن دار أو  مارح تتكون من ترفة أو أكار مع المرافي من مطبخ وحمام ومرحاض،  جزء هي :شقة . 9
درج أو ممر يؤدي إلى الطريي  طرييجميعًا باب خارجي، وهي معدح لسكن أسرح واحدح، ويمكن الوصول إليها  ن 

 .العام
 –مطبخ )ليس بها مرافي بج تشترك  ادح مع تيرها من الغر  في المرافي قائمة بذاتها  ترفة يه :غرفة مستقلة . 6

 .وهي معدح أصال للسكن( مرحاض –حمام 
 .     في التجمعات البدوية توجدأو الشعر و ادح ما  الوور مصنو  من القماش أو مبنى قائم بذاته :خيمة . 3
تكون من ترفة واحدح أو اكار وتكون المادح وي، مؤقن وتير تقليدي للسكن مبنى قائم بذاته وه: بركس/كرفان/براكية . 4

، أو (فيبر كال )أو البالستي  المقوى ، أو التن  أو ابسبسن( الصاج)الغالبة للجدران الخارجية والسطح من الزن  
من الطوب اءسمنتي  ومادح البناء للجدران الخارجيةشابه ا الخشب أو م من المواد السابقة أومبنى يتكون سقفه 

 .والمواد التي يابن بها جدرانه الحالي ذل  بغض النظر  ن استعمالهومواد أخرى، و 
تكـون  بشـرط أنماـج اركـوا  والكهـو  والمغـارات واركشـاك   حـد ارنـوا  السـابقة،كب  مكن تصـنيفها  مساكن: أخرى  . 1

 .مشغولة بسكن أو  مج وقن التعداد
 

 :الغرفة
ج مساحتها حدح سكنية أو مكان آخر للسكن، محاط بجدران تمتد من اررضية إلى السقف أو السطح،  ب تقب نها حيز في و 

كانن مساحتها مساوية أو تزيد  ن أروعة أمتار مروعة  إذاالمقززح ترفة ( الفرندات)، وتعتبر الشرفات  ن أروعة أمتار مروعة
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 والحمامالمعيشية، وتعتبر الصالة ترفة، وب  عتبر من ضمن الغر  كج من المطبخ  ارتراضومستخدمة ري ترض من 
  .فقيمن الغر  تل  المخصصة للحيوانات والدواجن وكذل  الغر  المستخدمة للعمج   عتبرب  كما.  والمرحاض والممرات

 
 :حيازة المسكن

 : اآلتيةحدى الحابت إ ماج كيفية حيازح ارسرح للمسكن وتكون 
 . ادح إقامة معتادحو رحد أفرادها الذين  قيمون بالمسكن أإذا كان المسكن ملكًا لألسرح : ملك . 0
 .و كج مدح معينةأدون أداث مقابج إ جار يتم دفعه شهريًا  إذا كان المسكن مست جراً : مستأجر غير مفروش . 7
 .مع ارداث والتجهيزات اً إذا كان المسكن مست جر : مستأجر مفروش . 0
و أحد أو أحد أقارب رب ارسرح أو أم أفي حالة حيازح المسكن دون دفع أي مبالغ ك ن  كون المال  أب : دون مقابل . 1

 .و مقدما من جهة أخرى دون مقابجأأفرادها الذين ب  قيمون بالمسكن 
 ،جهة العمج دون دفع إ جارإذا كان المسكن مقدمًا لألسرح نتيجة  القة  مج تروي أحد أفراد ارسرح ب: مقابل عمل . 3

 .للمال  ارصلي  جارو تقوم هي بدفع اءأوسواء كانن هذه الجهة تمل  المسكن 
 .في حالة حيازح ارسرح للمسكن ب ي وسيلة أخرى تير الحابت السابقة: أخرى  . 3
 

 :المصدر الرئيسي لمياه الشرب
 : وهو المصدر اركار استخدامًا من قبج ارسرح من اجج الشرب ويكون إحدى الحابت اآلتية

 بواسطة) وهي وصول المياه  بر أنابيب شبكة المياه إلى داخج المسكن :شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن .0
 .الحمام أو/ و المطبخ في الماال، سبيج  لى الحنفيات، من أكار أو بواحدح واتصالها( الداخلية تمديدات ارنابيب

البئر هو حفرح  ميقة باررض حفرت أو شقن بهد  الوصول للمياه الجوفية،  :ينبوع محمي/ بئر ارتوازي محمي .7
 قصد به تدفي المياه الجوفية تلقائيًا  والينبوع  .حيث  مكن استخراج الماء منه باستخدام ملخة أو وسائج اخرى 

وفي كال الحالتين فان البئر المحمي أو الينبو  المحمي من . من اررض وقد  كون في حفرح أو تدفي سطحي
اروسا  ماج فلالت الطيور والحشرات وتيرها من الملودات الصحية بحيث  كون مفصول  ن الملودات الخارجية 

 .ملوث إليه ومغطى بحيث ب  مكن دخول أي
هو البئر أو الينبو  دون وجود تطاء  منع وصول الطيور واروسا   :ينبوع غير محمي/ بئر ارتوازي غير محمي .0

 .أو أي ملودات أخرى لسطح المياه، ويكون معرضا أكار للملودات الصحية
مع من  لى أسطح المنازل أو تيره :مياه تجميع األمطار .1 مع في آبار أو   قصد بها مياه ارمطار التي ت ج  وتج 

وب تعتبر المياه الجوفية مياه تجميع أمطار، بحيث  عتبر المصدر الرئيسي لهذه المياه هو مياه ارمطار، ، خزانات
 (.تنكات، آبار ارتوازية، ينابيع، شبكة مياه  امة)وفي حال تم تزويد هذا البئر من مصادر أخرى 

الشاحنات الكبيرح أو الصغيرح او التي تجرها الحيوانات او أي  قصد بها  :عربة تجر صهريج صغير/ تنك/ صهريج .3
وسيلة لنقج المياه باستخدام خزانات ناقلة للماء للوحدح السكنية بغض النظر  ن مكان تخزين المياه في الوحدح 

 .السكنية
تخزين مياه في زجاجات أو جالونات محكمة اءتالق، وب  قصد به  هي المياه المشتراح  :مياه زجاجام معدنية .3

 .المنزل في زجاجات أو جالونات
مصدر من مصادر المياه من خالل حنفية متوفرح للعامة وتكون بالعادح موجودح في ساحة  امة أو  :حنفية عامة .2

 .مكان  ام
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 .أخرى تير الحابت السابقة المصدر الرئيسي لمياه الشرب لفي حا: أخرى  .2
 

  :الكهرباء
 :وقد صنفن  لى النحو التالي بالكهرواءاتصال المسكن 

 .للكهرواء، التابعة لشركة الكهرواء أو للمجلس البلدي أو القروي  العامة إذا كان المسكن متصاًل بالشبكة: شبكة عامة. 0
 .صاحب المسكن أو مجمو ة من ارفراد  ملكهخاصًا  إذا كان مصدر الكهرواء مولداً : مولد خاص. 7
 .بالكهرواءالمسكن  لفي حالة  دم اتصا: ال يوجد. 0
 

 : رةاألستخدمه تنوع المرحاض الذي 
 .الذي تستخدمه ارسرح المرحاضأنوا  

شبكة مجاري  امة صممن للتخلص من الفلالت البشرية والمياه العادمة  :عامة مرحاض متصل بشبكة مجاري  .0
ليات للتخلص آمن الوحدح السكنية الى خارج البيئة المحيطة بالمنزل، وهي تشمج  لى انابيب ومناهج وملخات و 

 .من الفلالت
وهي حفرح في ابرض بهد  تجميع الفلالت البشرية والمياه العادمة، وجدرانها  :مرحاض متصل بحفرة امتصاصية .7

 .فيها دقوب او فتحات تمكنها من تسريب المياه إلى اررض المحيطة بها
وهي حفرح في ابرض بهد  تجميع الفلالت البشرية والمياه العادمة، وجدرانها تير  :صماء مرحاض متصل بحفرة .0

 .لى اررض المحيطة بهاقابلة لتسريب المياه إ
اتصال المصار  المنزلية بمنطقة خارج المنزل وليس الى شبكة  امة او وهو  :بمصرف مفتوحمرحاض متصل  .1

 (.في الواد ماال)حفرح 

 .مرحاض المسكنليس في  :، في الحقلالبرية ال يوجد مرحاض، في .3
 .أ الهتير ما ذكر  لمرحاض الذي  ستخدمه أفراد ابسرحإذا كان نو  ا :أخرى  .3

 

 :ا تخدام الحا وب
إنشائها خالل ونقج وحفظ الملفات و معينة،  تشغيج الجهاز والدخول إلى ملفات :القيام بابستخدامات ارساسية ماج هو

  .الاالدة أشهر ارخيرح
 

 :المبنى
هو أي بناء مستقج قـائم بذاتـه مؤلـف مـن ترفـة أو أكاـر أو مسـاحات أخـرى،  غطيـه سـقف، وتالبـًا مـا  كـون محاطـًا بجـدران 
خارجية أو جدران فاصلة تمتد من ارساسات حتى السقف، وقد  كون المبنى سـقفًا قائمـًا  لـى د امـات فقـي أي دون جـدران 

ويمكـن أن  كـون ".  مبنـى"دون سـقف مكـون مـن مسـاحة محاطـة بجـدران مبنية، وفـي بعـض الحـابت  مكـن ا تبـار أي بنـاء 
المبنى مستخدمًا أو متوقع استخدامه رتراض سكنية أو تجارية أو صنا ية، فمااًل  مكن أن  كـون المبنـى مصـنعًا أو متجـرًا 

أو مهجـورًا أو مبنـى  و مغلقـاً أ خاليـاً أو منزًب منفصاًل أو  مارح سكنية أو مستود ًا أو تير ذل ، كمـا  مكـن أن  كـون المبنـى 
 .تحن التشطيب أو مبنى تحن التشييد
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 :اال تخدام الحالي للمبنى
 :اآلتيةبصر  النظر  ن الغرض ارساسي من إنشاء المبنى وتكون إحدى الحابت  وقن الحصركيفية استخدام المبنى 

ن المبنى المستخدم أإذا كان المبنى مستخدمًا للسكن فقي ماج المباني السكنية العاد ة، مع مالحظة : للسكن فقط .0
 .يعتبر للسكن فقيفتير مستخدمة  أجزائهجزئيًا للسكن وواقي 

 .  المبنى مستخدمة للسكن والبعض اآلخر مستخدمة للعمجفي إذا كانن بعض الوحدات السكنية  :للسكن والعمل .7
   مارح بها بعض الشقي السكنية ووعض الشقي تستخدم للعمج فهي للسكن والعمج، كما أن المبنى من أمالة ذل

المعد للسكن وتستخدم جميع طوابقه وشققه للسكن باستاناء الطابي اررضي الذي  ستخدم كمخازن أو دكاكين أو 
المصنع، المدرسة، المسجد، ماج )كراجات  عتبر المبنى للسكن والعمج، كما أن المبنى المعد أصاًل للعمج 

 ماج دور اريتام ودور العجزح)والمساكن العامة  إب أن به أسرح تقيم بصفة معتادح  عتبر للسكن والعمج( الخ...
 (.والفنادق

هو المبنى المستخدم بشكج كامج للعمج فقي وب توجد به أسر مقيمة بصفة معتادح، مع مالحظة أن  :للعمل فقط .0
 .تير مستخدمة  عتبر للعمج ئهئيًا للعمج وواقي أجزاالمبنى المستخدم جز 

 .إذا كان المبنى مشغوًب ب سرح أو أكار أو مستخدما للعمج ولكنه وجد مغلقًا طوال فترح الحصر :مغلق .1
 ادح ما )إذا كان المبنى صالح للسكن أو العمج ولكن ب  قيم به أحد أو تير مستغج طوال فترح الحصر  :خالي .3

 (.لبيع أو اء جار كون معروضًا ل
هو المبنى تير المستغج لفترات طويلة بسبب  دم الصالحية ويحتاج إلى إجراء بعض التصليحات : مهجور .4

مباني التي ب  ستطيع مالكوها ومن هذه المباني أ لًا ال .والترميمات اللرورية وارساسية ليصبح صالحًا للسكن
   .واآليلة للسقوط ب تعتبر مباني جزئياً  لمباني المهدمةاأما .  سرائيليةاستخدامها بسبب اءجراءات اء

هو المبنى الذي أنجز هيكله الخارجي بالكامج، أي تم ابنتهاء من بناء كافة الطوابي ولكن ما  :تحت التشطيإل .2
هز قيد ابنجاز وهو تير جا....( القصارح، التبليي، تمديد الكهرواء والماء،)زالن  مليات التشطيب الداخلي ماج 

 . لالستعمال
 

 :المنشأة
( تير مسا د)المنش ح هي مؤسسة أو جزء منها تقع في مكان واحد وتتخصص بشكج أساسي بنشاط إنتاجي رئيسي واحد 

وتتوفر  نها بيانات بما ( مع احتمالية اءنتاج من أنشطة دانوية.  )حيث  حقي هذا النشاط الرئيسي تالبية القيمة الملافة
. العمال، والمصاريف، واءنتاج واءيرادات، وارصول الاابتة: التشغيج، أي توفر بيانات  ن كج من سمح بحساب فائض 

وب تعتبر الوحدات التي تنتج رتراض خاصة بالمنش ح منشآت مستقلة إذا كانن تقع داخج المنش ح نفسها، إب في حال كون 
ساباتها، أو اذا وجدت في موقع جغرافي مختلف  ن نشاط هذه الوحدح التي تقوم بنشاط فر ي واضح احصائيًا في ح

وإذا   .المنش ح التي تخدمها فإنه  جب تمييزها كمنش ح مستقلة وتصنف وفقًا لنشاطها الرئيسي وينظر لها كوحدح منفصلة
لمخازن وقعن خارج حدود المنش ح في مبنى مستقج وقدمن خدماتها فقي للمنش ح ارم فإنها تعتبر وحدح نشاط مساند، ماج ا

 .أو كراج خاص بإصالح معدات المنش ح وب يؤدي خدمات إب للمنش ح
 

 :الحالة العملية
 :هي حالة العمج في المنش ح وقن التعداد، وهي إحدى الحابت اآلتية
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ت وتعتبــر وحــدات النشــاط المســاند منشــآ، العمــج فعــاًل ويعمــج بهــا شــخص واحــد  لــى ارقــج تــزاولهــي منشــ ح : عاملذذة .0
 .ح وب تقدم للغير بشرط ان  عمج بها  امج واحد  لى ابقجبان مخرجاته تستخدم في نفس المنش  املة والذي  عر  

ومحتوياتهـــا ب تـــزال ...( ســـفر، مـــرض،) المتوقفـــة  ـــن العمـــج ري ســـبب مـــن ارســـباب ي المنشـــ ح هـــ: مؤقتذذذا   متوقفذذذة .7
 .، من المتوقع أنها ستعود لممارسة نشاطها بحقاً طوال فترح حصر المنشآت موجودح في المكان ولكنها متوقفة

ــد كور : تحذذت التجهيذذز .0 هــي المنشــ ح الجــاري تجهيزهــا لغا ــات بــدء ممارســة النشــاط ابقتصــادي، ماــج القيــام ب  مــال ال
 .فعالً لكنها لم تبدأ بالعمج أو استكمال إجراءات التسجيج لدى الجهات الرسمية، والت ديث، 

 ح التـي أتلقـن بشـكج نهـائي وخرجـن مـن السـوق بتصـفية حسـاباتها ومـن دـم لـم  عـد لهـا وجـود هي المنشـ: مغلقة نهائيا   .1
 . موجود ولكنه فارغ من أي محتويات لاقتصادي  لى أرض الواقع، وقد  كون مكانها ب يزا

 

 :ةشأمنالة كيمل
دح القطـا  الـذي فـي العـاو وهـا يهف ارقر لى إدارح المنش ح واتخاذ السيطرته  حيث  نم ح شنملا هل   الذي تتبعطالقا ل ذ نيتع

 :نش ح إحدى الحابت اآلتيةوتكون ملكية المر اك ف%( 30) لاملا  أ متل  أتلبية ر 
رفـراد أو مؤسسـات القطـا  الخـاص المقيمـة فـي فـ كار مـن رأسـمالها % 30المنشـآت المملوكـة بنسـبة : نذيوطص خا .2

 .فلسطين
منشــآت تيــر مقيمــة فــي فلســطين و أ ادفــر را لهفــ كار مــن رأســما% 30ســبة ملوكــة بنمالح  منشــالي هــ: ينبذذأجص خذذا .1

فلســــطين  لـــى أن ذلــــ  ب  شــــمج البعاــــات الدبلوماســــية والرســــمية لهــــذه   يفــــ جنبيــــةراالشــــركات   رو   فــــويشـــمج ذلــــ
 .الحكومات

 المنشآت تير الهادفة للروح وتشمج ارحزاب وابتحادات والنقابات والجمعيات وكافة المنظمات: يهلأ اعقط .9
 .النسوية والشبابية والطالبية والكنائس وارديرح والمؤسسات التابعة لها توالمؤسسا

نشطة اقتصاد ة ذات طبيعة سوقية روحية ولكن تسيطر  ليها الحكومة أ  تمار  يلتات آمنشال: يةطنو  مةكو ح كةشر  .6
 .من رأسمالها أو من خالل تشريعات أو مرسوم حكومير كاف % 30ك المتا  إما من خالل

الشركات التي تمار  أنشطة اقتصاد ة ذات طبيعة سوقية روحية المملوكة للحكومات : بيةجنأة ومحككة شر  .3
 .ف كار من رأسمالها% 30ارجنبية بنسبة 

  .التي تتبع للسلطة الوطنية وتقدم خدمات اءدارح العامة( الوزارات والدوائر والهيئات)كافة المنشآت : ةيز كر م ةمو كح .4
ويشمج ذل  المؤسسات التي تتبع لهذه المؤسسات وتقدم خدمات تعليمية وصحية واجتما ية كالمدار  والمستشفيات 

 .والمساجد الحكومية
 حدائي العامةلوا تاهز نتملاك هيمدخمنشآت  لها من تبعيلس القروية وما جالماو  ات بلدهي ال: يةحلم طة ل .1

 .هروي وما شابقالس لجملا عبتت تيالالكهرواء  تدالو مو  ةت العامابتكملاو 
الدبلوماسية والقنصليات  اتيئلهوات رافالة أجنبية ماج السحكومة دو تي تتبع مباشرح لالت آمنشالهي : يةنبأجة ومحك .8

 .والمماليات
لخدمات اح و ر داءب اتوتشغيج الالجئين الفلسطينيين سواء كانن مكا ثو تكالة و  تساؤسمفة اج كشموي: ثغو ة الوك .3

 .لمراكز التدريبيةاو  تافصو تسملاو  أو المدار 
وما شابه،   UNDPماج اليونسكو، (  دا وكالة الغوث)منظمات ارمم المتحدح المختلفة وماال  ليها : هيئة دولية .20

 ...(.كالصليب ارحمر الدولي والبن  الدولي، وصندوق النقد الدولي)والمؤسسات الدولية الممادلة 
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 :(في المنشآم) العاملون 
نصـف الوقـن فـ كار الخـاص بـدوام المنشـ ح بشـكج مسـتمر،  لـى أن ( أناـىذكرًا كان أم )من  عمج في المنش ح فعاًل هم كافة 

وسـواء كـانوا مـن أصـحاب المنشـ ح (  شر سـنوات فـ كار)، والذين تبلغ أ مارهم  كونوا ضمن قوائم العاملين في تاريخ اءسناد
ن بـ جر سـواء كـان ارجـر نقـدي أم  ينـي، وذلـ  ين دون أجر أو المستخدميرح العاملالذين  عملون لحسابهم أو من أفراد ارس

ن فـــي بعاـــات أو ين فـــي المنشـــ ح أو المرســـليوب  شـــمج المتـــدرو. 00/12/7102وهـــي فـــي  الزمنـــي المحـــددح اءســـنادفـــي فتـــرح 
شــ ح وهــم الــذين  عملــون أقــج مــن العــاملين بــدوام جزئــي فــي المن طويلــة ارمــد تيــر مدفو ــة ارجــر، وب  شــمج أ لــاً  إجــازات

ويالحــظ أن  ــدد العــاملين  جــب أن  شــمج العــاملين فــي وحــدات ارنشــطة المســاندح   .نصــف الوقــن الخــاص بــدوام المنشــ ح
 الخاصة بالمنش ح نفسـها فـي اءصالحح، ماال ذل  العاملون في المخازن التابعة للمنش ح أو العاملون في ورش  التابعة للمنش
 . مناطي أخرى 

  
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

التنقيح ) الدولي الموحد لألنشطة ابقتصاد ة التصنيفجله حسب أوالذي قامن من  المنش حهو طبيعة العمج الذي تمارسه 
 .الواحدح المنش حتعدد ارنشطة داخج  حالةويسهم ب كبر قدر من القيمة الملافة في  (الرابع
 
 التصنيفام 8.0
ومعالجة البيانات ابحصائية  لى التصنيفات المعتمدح والمستخدمة في الجهاز وفي المعايير الدولية مد في  ملية جمع تا 

 .ووما يتالءم مع الخصوصية الفلسطينية
 

 7102دليج التجمعات السكانية الفلسطينية،  .0

 (ISCO-8)دليج التصنيف المهني الفلسطيني حسب التصنيف الدولي المعياري للمهن  .7
 (ISIC Rev. 4)ابقتصاد ة الصنا ي الفلسطيني لألنشطة  التصنيف .0
 دليج الجنسيات والدول .1
 (ISCED-2013)ومجابت التدريب،  دليج التصنيف الدولي المعياري للتخصصات .3
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 الاانيلفصج ا
 
 1الرئيسيةالنتائج 

 

والـذي نفـذ  7102، محافظـة طـولكرمفـي  مؤشرات التعداد العـام للسـكان والمسـاكنالنتائج الرئيسية ربرز  عرض هذا الفصج 
  .المسكنظرو   لى مستوى الفرد، ارسرح و  (73/07/7102 – 0/07/7102)الفترح خالل 

 

 النتائج النهائية للسكان 0.8
 

 السكان والتركيإل النوعي  0.0.8
 

 ئة أنمىالكل م ذكر  013.1
 

  186,760بلغ  0/07/7102-30/00منتصف ليلة  طولكرممحافظة تشير النتائج النهائية إلى أن  دد السكان الكلي في 
مــن  %0.9فــردًا تــم تقــديرهم بنــاًء  لــى نتــائج الدراســة البعد ــة وتماــج نســبة نقــص الشــمول  3,555 ويشــمج هــذا العــدد ،فــرداً 

، ذكـور 93,206مـنهم فـردًا  183,205اجمالي السـكان فـي محافظـة طـولكرم، فيمـا بلـغ  ـدد السـكان الـذين تـم  ـدهم فعـاًل 
 دد السكان الذين  فقد بلغ 7112بالمقارنة مع تعداد .  لكج مائة أناى رذك 103.6 بنسبة جنس مقدارها، أناى 89,999و

في  دد السـكان بـين التعـدادين  الزيادحنسبة  و ليه فقد بلغنفردًا،  156,792 في حينهتم  دهم فعاًل في محافظة طولكرم 
مــن مجمــو  ســكان فلســطين البــالغ % 4.9ويشــكج  ــدد ســكان محافظــة طــولكرم مـا نســبته   .(1 ي جــدول/انظـر%  )7..0
 .فرد 4,781,248 ددهم 

 

 التركيإل العمري للسكان 8.0.8
 

  نة 01أعمارهم أقل من  محافظة طولكرمفي السكان  أكمر من ثل 
 

، حيث بلغ  دد السكان الذين تم  دهم فتياً ما زال  محافظة طولكرمتشير النتائج الى ان المجتمع الفلسطيني المقيم في 
، كما بلغ  دد في المحافظة سكانالمن مجمج % 33.5لون ما نسبته فردًا  شك 61,281سنة  03-1وتتراوح ا مارهم بين 

في  سكانالمن مجمج % 62.3لون ما نسبته فردًا  شك 114,050سنة  43-00السكان الذين تتراوح أ مارهم بين 
من مجمج % 4.3فردًا بنسبة  7,840سنة ف كار فقد بلغ  ددهم  40سكان أي الذين تبلغ ا مارهم ، اما باقي الالمحافظة
 .(2 ،0 ي جدول/انظر) السكان

 

ما  في محافظة طولكرم سنة 03-1السكان الذين تم  دهم وتتراوح ا مارهم بين  ووالمقارنة مع بيانات فلسطين فقد شكج
 43-00تتراوح أ مارهم بين  وولغن نسبة ارفراد الذينمن مجمج السكان في فلسطين لنفس الفئة العمرية، % 4.3نسبته 
السكان الذين تبلغ  بلغ نسبة في حين، من مجمج السكان في فلسطين لنفس الفئة العمرية% 3.7في محافظة طولكرم سنة 

 .من مجمج السكان في فلسطين لنفس الفئة العمرية %0.7سنة ف كار  40ا مارهم 
 

                                                           
 . لى أسا  الحابت المبينة خصائصها فقي ما لم يرد تير ذل  الفصج هذاتم احتساب النسب في  1
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 النتائج النهائية لخصائص السكان األ ا ية 8.8
 

 انتشار اإلعاقة 0.8.8
 

 إعاقة وذو  محافظة طولكرمفي األفراد الفلسطينيين  من 2.6%
 

منهم  فرداً 4,686 بلغ  ذوي اء اقة إلى أن  دد السكان الفلسطينيين محافظة طولكرمتشير النتائج النهائية للتعداد في 
وفقًا لنو ها، بينن النتائج أن ا اقة الحركة واستخدام ابيدي اركار  2وحول انتشار اب اقات.  أناى 2,216و اً ذكر   2,470

من مجمج السكان الفلسطينيين في المحافظة، تلتها ا اقة % 1.4وشكلن ما نسبته  2,530انتشارًا حيث بلغ  ددها 
وأخيرًا % 1.0بنسبة  940فالتواصج؛ % 1.4بنسبة  1,023دم ا اقات السمع؛ % 0.8وشكلن ما نسبته  1,484 البصر؛

 (9ي جدول /انظر%.  )1.0بنسبة  49.ا اقات التذكر والتركيز؛ 
 

 8102، اإلعاقة حسإل نوع طولكرممحافظة في  لسكان الفلسطينيينل اإلعاقامنسبة 

 
 

 الخصائص األ ا ية للتعليم 8.8.8
 

 ملتحقون بالتعليم(  نوام فأكمر 1) في العمر في محافظة طولكرم السكان الفلسطينيينأكمر من ثل  
 

فردًا  شكلون ما  57,823في محافظة طولكرم ن بالتعليم يسنوات ف كار الملتحق 0في العمر  السكان الفلسطينيينبلغ  دد 
       السكان الفلسطينيينكما بلغ  دد  ،المحافظةفي  سنوات ف كار 0الفلسطينيين  من مجمج السكان% 35.7نسبته 

من مجمج السكان % 63.1فردًا أي ما نسبته  7,496في محافظة طولكرم ن برياض ارطفال يالملتحق (سنوات 4-0)
 .(6، 5ي جدول /انظر)محافظة اللنفس الفئة العمرية في 

 

في  لى مؤهالت بكالوريو  ف  لى  نيالحاصل سنوات ف كار 01الفلسطينيين كما وأشارت النتائج إلى أن  دد السكان 
 01الذين أ مارهم  الفلسطينيين من مجمج السكان% ..00وهذا  شكج ما نسبته  فرداً  22,279بلغ  طولكرم محافظة

 .(2ي جدول /انظر) في المحافظة سنوات ف كار
                                                           

 .تماج  دد حابت اب اقة لدى الفرد وليس  دد ارفراد ذوي اء اقة 2
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 8102حسإل الحالة التعليمية،  طولكرممحافظة في (  نوام فاكمر 01)الفلسطينيين التوزيع النسبي للسكان 

 
 

سنوات  01 الفلسطينيين فقد أشارت النتائج إلى أن  دد ارميين من بين السكان طولكرممحافظة وحول انتشار ارمية في 
محافظة الفي  سنوات ف كار 01مجمج السكان الذين أ مارهم من % 2.9فردًا وهذا  شكج ما نسبته  4,070ف كار بلغ 

 .(7ي جدول /انظر)
 

 شهدارمية قد  معدل مكن مالحظة أن  في محافظة طولكرم 7102-0992السابقة خالل الفترح  تبالمقارنة مع التعدادا
، في حين 7102 ام % 0.0إلى  0992 ام % 5.3ارمية بين الذكور من  معدل إنخفاضًا واضحًا، حيث انخفض

، مما أدى إلى تقليص 7102 ام % 3.2إلى  0992 ام % 19.0ارمية بين اءناث بشكج أكبر من  معدل انخفض
 .7102 ام  %4.4إلى  0992 ام % 04.2الفجوح بين الجنسين من 

 
 8102، 8112، 0992، الجنسحسإل  في فلسطين ومحافظة طولكرم ( نوام فاكمر 01)الفلسطينيين  لسكاناألمية بين ا معدل
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 الخصائص األ ا ية للعمل  3.8.8
 

 طولكرممحافظة نسبة البطالة في % 01.1
 

فردًا، ويشكلون ما  8,392 طولكرمف كار في محافظة  سنة 00بلغ  دد السكان الفلسطينيين العاطلين  ن العمج في العمر 
وولغ  دد الذكور .  من مجمو  السكان الفلسطينيين النشيطيين اقتصاد ًا لنفس الفئة العمرية في المحافظة% 15.0نسبته 

من مجمج الذكور النشيطيين % 12.5، ويشكلون ما نسبته رداً ف 5,725ف كار  سنة 00العاطلين  ن العمج في العمر 
 2,667ف كار والعاطالت  ن العمج  سنة 00ابناث في العمر فيما بلغ  دد .  اقتصاد ًا لنفس الفئة العمرية في المحافظة

        .من مجمج ابناث النشيطات اقتصاد ًا لنفس الفئة العمرية في المحافظة% 72.1ما نسبته  ويشكلنأناى، 
 (.ي جدول /انظر)
 

 الخصائص األ ا ية للزواج 4.8.8
 

 متزوجون (  نة فأكمر 04)في العمر في محافظة طولكرم السكان الفلسطينيين  أكمر من نصف
 

 شكلون ما نسبته  فرداً   69,061بلغ طولكرمفي محافظة  ن و ف كار المتزوج ةسن 03 دد السكان أظهرت النتائج أن 
من مجمج % 53.3أي ما نسبته  ذكراً  33,962، منهم لنفس الفئة العمرية في المحافظةمن مجمج السكان % 00.1
 سنة ف كار، بينما بلغ  دد 03من مجمج اءناث % 56.8يشكلن ما نسبته و  أناى 35,099و ف كار، ةسن 03الذكور 

سنة  03من مجمج السكان الذين أ مارهم % 3.0فردًا  شكلون ما نسبته  5,650 (مطلي، أرمج، منفصج)الحابت ابخرى 
 (4ي جدول /انظر) .ف كار

 

 8102حسإل الحالة الزواجية،  طولكرممحافظة في (  نة فأكمر 04)التوزيع النسبي للسكان 

 
 تشمج ارفراد الذين لم يتزوجوا أبدًا ومن  قد قرانهم رول مرح*      
 
 
 
 
 

 *لم يتزوج ابدا
40.5% 

 متزوج
55.0% 

 أخرى
 4.5% 
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 الخاصة عدد األ ر 3.8
 

 طولكرممحافظة متو ط حجم األ رة في  ا  فرد 4.2
 

وقد بلغ متوسي أسـرح،  39,360بلغ  محافظة طولكرمفي اءجمالي أشارت النتائج النهائية للتعداد أن  دد ارسـر الخاصة 
 5.3و 0992 ام  5.8، حيث بلغ 7102-0992، يذكر أن هذا المتوسي قد انخفض خالل الفترح فرداً  4.7حجم ارسرح 

في اللفة الغروية فرد  ..3بواقع  فرد 0.0متوسي حجم ابسرح في فلسطينأن في حين   (.1ي جدول /انظر) 7112 ام 
 .قطا  تزحفي فرد  0.4و
 

 المأهولة لمساكنا 4.8
 

 حسإل نوع المسكن المأهولة لمساكنا 0.4.8
 

  دارتصنف على أنها  طولكرمفي محافظة  المأهولة المساكننصف 
 

 19,098ًا، بواقع مسكن 39,360بلغ  طولكرمتشير النتائج النهائية للتعداد إلى أن  دد المساكن الم هولة في محافظة 
المساكن المصنفة دار وولغ  دد من إجمالي المساكن الم هولة، % 0..3بما نسبته  يشق أنهاتصنف  لى  مسكنًا م هوبً 

 %0.7مسكنًا وولغن نسبتها  304 دد المساكن الم هولة المصنفة فيال فيما بلغ ، %01.1مسكنًا بما نسبته  19,674
 .(71ي جدول /انظر)

 
 8102، نوع المسكنحسإل  طولكرممحافظة و ة بيالغر والضفة  فلسطين في للمساكن المأهولةالتوزيع النسبي 

 
 (أخرى ومساكن ، بركس/كرفان/براكية، خيمةترفة مستقلة، )تشمج المساكن الم هولة المصنفة أخرى * 
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 المصدر الرئيسي لمياه الشرب 8.4.8
 

 شرب آمن مصدر مياه تستخدم محافظة طولكرمفي  الخاصة األ ر من% 99.9
 

 من ارسر% 99.9وتستخدم  ،طولكرمفي محافظة  أسرح 38,587لـ  الرئيسي لمياه الشربالمصدر عامة ال اتشبكال تشكج
ينبو  محمي، مياه  /ي محميشبكة المياه العامة الموصولة بالمسكن، حنفية  امة، بئر ارتواز )مصدر مياه شرب آمن 

 .(04ي جدول /انظر). (ومياه معدنية ،مطارار تجميع
 

 ة المعمر السلع  3.4.8
 

 يتوفر لديها جهاز تابلت أو آيباد واحد على األقل في محافظة طولكرم الخاصة األ ر من% 80.0
 

التي يتوفر  فيما بلغن نسبة ارسر، خصوصيةتمتل  سيارح  طولكرمفي محافظة  رسرمن ا% 44.4 نأأظهرت النتائج 
يتوفر لديها جهاز خلوي ذكي من ارسر % 9.7.، ومن ارسر% LCD/ LED/(S-D screen  20.3) لديها تلفزيون 

 (.0، 02ي جدول /انظر) .تابلن او ايباد واحد  لى ارقج لديها جهاز يتوفر من ارسر% 70.0و ،واحد  لى ارقج
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النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
No.(%)No.(%)No.(%)

*Total Population*السكان الكلي

134,110100.0157,988100.0186,760100.0Both Sexesكال الجنسين

67,78150.579,80650.595,01750.9Malesذكور

66,32949.578,18249.591,74349.1Femalesإناث

Total Households Countedاألسر التي تم عدها

22,324100.0029,711100.0039,364100.00Totalالمجموع

22,31799.9729,70899.9939,36099.99Private Householdsأسر خاصة

70.0330.0140.01Institutional Householdsأسر جماعية

Sex Ratio (Male Per 100 Female)-103.6-102.1-102.2( أنثى100عدد الذكور لكل )نسبة الجنس 

Average Household Size-4.7-5.3-5.8متوسط حجم األسرة

 40,64031.552,60533.661,36133.5Palestinian Refugeeالالجئون الفلسطينيون

**Age Distribution**التوزيع العمري

14 - 055,28142.860,58438.661,28133.40 - 14

64 - 1567,76652.588,40556.4114,05062.315 - 64

+ 655,8154.56,2904.07,8404.365+

1680.11,5131.0340.0Not Statedغير مبين

129,030100.0156,792100.0183,205100.0Totalالمجموع

السكان )العمر الوسيط عند الزواج األول 
( سنة فأكثر14الفلسطينيون 

Median Age at First Marriage 

(Palestinian Population 14 Years 

and over)

Males-26.0-25.0-25.0ذكور

Females-20.0-20.0-20.0إناث

 سنوات 10السكان الفلسطينيون األميون 
فأكثر

Illiterate Palestinian Population 10 

Years and Over 

10,61112.16,7625.94,0702.9Both Sexesكال الجنسين

2,3345.31,2582.27841.1Malesذكور

8,27719.05,5049.63,2864.7Femalesاناث

 2,9932.34,4072.84,6862.6Palestinian Population Withالسكان الفلسطينيون ذوو االعاقة

Disability 

 سنة فأكثر 15السكان الفلسطينيون 
العاطلون عن العمل

Unemployed Palestinian 

Population 15 Years and over

5,68416.05,83515.48,39215.0Both Sexesكال الجنسين

4,15814.34,69514.85,72512.5Malesذكور

1,52623.91,14018.62,66727.0Femalesاناث

 سنة فأكثر 18السكان الفلسطينيون 
العاطلون عن العمل

Unemployed Palestinian 

Population 18 Years and over

5,22115.35,42114.67,67614.1Both Sexesكال الجنسين

3,77113.54,30213.95,03311.3Malesذكور

1,45023.31,11918.42,64326.9Femalesاناث

Average Housing Density-1.3-1.5-1.8متوسط كثافة السكن

  Includes population counted, and also includes the uncounted*.تشمل من تم عدهم فعاًل باإلضافة لتقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على على ضوء نتائج الدراسة البعدية* 

population estimates according to post enumeration survey.

تشمل السكان الذين تم عدهم فعاًل وال يشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج ** 
.تجدر االشارة الى ان النسب الخاصة بهذا المؤشر تشمل غير المبين.  الدراسة البعدية

** Includes population counted does not include uncounted population 

estimates according to post enumeration survey.  It's worth 

mentioning that percentages related to this indicator include not stated 

values.

2017، 2007، 1997ملخص نتائج التعداد في محافظة طولكرم : 1جدول 
Table 1: Summary Results of Census in Tulkarm Governorate 1997, 2007, 2017

المؤشر
199720072017

Indicator
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المجموع

س
لجن

65 +15 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ا
غير مبين  

Not Stated

Total

 S
e

x

20,92220,73119,62861,28119,63819,75215,99211,21210,4269,8068,6658,1036,4504,006114,0507,84034183,205TTulkarm Governorateممحافظة طولكرم

10,68910,59310,08531,36710,09810,4358,4735,6805,1564,9684,3684,1873,2621,92358,5503,2741593,206Mذ

10,23310,1389,54329,9149,5409,3177,5195,5325,2704,8384,2973,9163,1882,08355,5004,5661989,999Fإ

534533131274423171513191576186110328TA'kkabaمَعكَّاَبة

31191868132313786611449550168Mذ

222615631421101077134329160160Fإ

1,4191,3661,1803,9651,0691,0368806786235184003423292356,110342810,425TQaffinمَقف ِّين

7446715841,9995805764913693312832141621621293,29714645,446Mذ

6756955961,9664894603893092922351861801671062,81319644,979Fإ

يسى 2622492287392402191991491441131048379771,4079902,245TNazlat 'Isaمَنْزَلة عِّ

127136126389114111112807568533543377284901,166Mذ

13511310235012610887696945514836406795001,079Fإ

17717815751216516011710110396736354429749701,583TAn Nazla ash Sharqiyaمالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

88948626887926554546139302418524450837Mذ

89847124478685247493534333024450520746Fإ

 5365345311,601561561380298269244235194164963,00216804,771TBaqa ash Sharqiyaمباَقة الَشْرقي ِّة

28228828885829330821015813012411810977591,5867002,514Mذ

2542462437432682531701401391201178587371,4169802,257Fإ

50494114032474025211620211718257227426TAn Nazla al Wustaمالَنْزَلة الُوسطى

24232471202522131278109713393216Mذ

2626176912221812991211811124134210Fإ

11612412136115612986486352604926186873501,083TAn Nazla al Gharbiyaمالَنْزَلة الَغْربي ِّة

64705919379775622322335291410377130583Mذ

5254621687752302631292520128310220500Fإ

286292374952354341220153154174166133126651,88616403,002TZeitaمَزْيَتا

147143191481176189122696989797274229614801,490Mذ

139149183471178152988485858761524392511601,512Fإ

4744443781,296399395334229192177152147133792,23715003,683TSeidaمَصْيدا

2432351966742032231721209695787862401,1676401,905Mذ

2312091826221961721621099682746971391,0708601,778Fإ

2017السكان في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وفئة العمر، : 2جدول 
Table 2: Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Age Group, 2017

Age Group

Localityالتجمع

فئة العمر
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المجموع

س
لجن

65 +15 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ا
غير مبين  

Not Stated

Total

 S
e

x

الَّر 8637797052,3477788807164243993463623092321754,62130307,271T'Illarمعِّ

4104143421,166410463391231225171181152108742,40610803,680Mذ

4533653631,1813684173251931741751811571241012,21519503,591Fإ

1,1821,1641,0283,3741,0071,0668876965714884504473582456,215516510,110TA'ttilمَعت ِّيل

6156175321,764518573467351307245228239179983,20522225,193Mذ

5675474961,6104894934203452642432222081791473,01029434,917Fإ

ير الُغُصون 1,1901,0389753,2031,0251,0328455815155014694603962216,04544209,690TDeir al Ghusunمدِّ

6125244991,6355225494732992422472452462181023,14317904,957Mذ

5785144761,5685034833722822732542242141781192,90226304,733Fإ

يَّة 12313812238311513093765662515850317224901,154TAl Jarushiyaمالجاروشِّ

64656419363784834293419272815375240592Mذ

59735819052524542272832312216347250562Fإ

101024442315138741379510460154TAl Masqufaمالَمْسقوَفة

57122491071416553512077Mذ

53122014567337242534077Fإ

9758338612,6698358237174634243773173302681624,71624307,628TBal'aمَبْلعا

4924334401,365413397388247204190168166142792,39410303,862Mذ

4834004211,304422426329216220187149164126832,32214003,766Fإ

3723843561,11232330922618318314813312275401,7426902,923TIktabaمإكَتاَبا

187195181563170160119989181706542179133101,507Mذ

185189175549153149107859267635733238293801,416Fإ

7617126552,128696687542369342352308291230893,90623006,264TNur Shams Campمُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

3833503511,084357365279204178177152142100502,0048103,169Mذ

3783623041,044339322263165164175156149130391,90214903,095Fإ

1,0591,1751,0403,2741,0531,0298655375325444824593051785,98442709,685TTulkarm Campمُمَخيَّم ُطولَكْرم

5486134981,659551569451268249250239228142743,02115804,838Mذ

5115625421,6155024604142692832942432311631042,96326904,847Fإ

 7,3147,2236,86921,4066,6496,7665,7944,0713,7373,5262,9512,8702,2491,38940,0022,5821364,003TTulkarmمُطولَكْرم

3,7213,6643,51810,9033,3813,4963,0232,0261,8271,8171,4571,4681,15667920,3301,149632,388Mذ

3,5933,5593,35110,5033,2683,2702,7712,0451,9101,7091,4941,4021,09371019,6721,433731,615Fإ

2017السكان في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وفئة العمر، : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont.): Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Age Group, 2017

التجمع

Age Group

Locality

فئة العمر
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المجموع

س
لجن

65 +15 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ا
غير مبين  

Not Stated

Total

 S
e

x

2017السكان في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وفئة العمر، : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont.): Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Age Group, 2017

التجمع

Age Group

Locality

فئة العمر

ْزَبة أبو َخمِّيش 1053186752242210315054T'Izbat Abu Khameishمعِّ

33281340121200142024Mذ

721105412121010173030Fإ

 6808278772,3848438566024524374464264353331985,02846507,877TAnabtaمَعَنْبتا

3564294491,2344584443201952152141972251721002,54018103,955Mذ

3243984281,150385412282257222232229210161982,48828403,922Fإ

ْزَبة  الِّخالل 2219185915138107771047260137T'Izbat al Khilalمعِّ

81014326735444002352069Mذ

1494279655333102374068Fإ

 5025015061,509587505414269259252229197149812,94217804,629TKafr al Labadمَكْفر الَلَبد

26524129079630024921413713213212010471431,5027302,371Mذ

2372602167132872562001321271201099378381,44010502,258Fإ

828510427110484553953496042235514230808TKafaمَكَفا

405064154484932192019372513526790430Mذ

4235401175635232033302317100247140378Fإ

2129237318212016121110771123100206TAl Haffasiمالَحفَّاصي

131411388111087244405840100Mذ

815123510101085963316560106Fإ

167188145500143156137898285564849298744601,420T'Izbat Shufaمعْزَبة ُشوَفة

90968026666786444474428232415433280727Mذ

77926523477787345354128252514441180693Fإ

18618019155723221617910010310410810676521,27611601,949TRaminمَرامِّين

7987882541081239648445158563826648480950Mذ

10793103303124938352595350503826628680999Fإ

4705174541,441380423323236266254188140115862,41117614,029TFar'unمَفْرُعون

250250232732200220162112124137978154401,2277202,031Mذ

220267222709180203161124142117915961461,18410411,998Fإ

129155137421150167100818066615255228346201,317TShufaمُشوَفة

65807822371925649422938272813445290697Mذ

6475591987975443238372325279389330620Fإ
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المجموع

س
لجن

65 +15 - 6064 - 5564 - 5059 - 4554 - 4049 - 3544 - 3039 - 2534 - 2029 - 1524 - 019 - 1014 - 514 - 09 - 4ا
غير مبين  

Not Stated

Total

 S
e

x

2017السكان في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وفئة العمر، : (تابع) 2جدول 
Table 2 (Cont.): Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Age Group, 2017

التجمع

Age Group

Locality

فئة العمر

ْرَبة ْجبارة 2439319434312417191714131111191200305TKhirbet Jubaraمخِّ

18251760172112810958369990168Mذ

6141434171012998958592110137Fإ

626583210861005536384435443313484410735TSaffarinمَسفَّارِّين

292842994357282217181826198256160371Mذ

3337411114343271421261718145228250364Fإ

5005635851,6486666064002972793013262721981283,47334605,467TBeit Lidمبِّيت لِّيد

23927729280834033421015112915016216297531,78814302,739Mذ

261286293840326272190146150151164110101751,68520302,728Fإ

72526218675866731283932352313429190634TAr Rasمالَراس

4433301074446371415191717146229100346Mذ

2819327931403017132015189720090288Fإ

134114117365138153122796352555472348226901,256TKafr Surمَكْفر ُصور

75686220575737143311724224418418260649Mذ

59465516063805136323531322816404430607Fإ

213034853528251413171713129183170285TKurمُكوْر

1014153916171486667659170137Mذ

1116194619111167111166492100148Fإ

115143111369111140103806166516141407546601,189TKafr Zibadمَكْفر زِّيَباد

67726019957824636263321302020371250595Mذ

48715117054585744353330312120383410594Fإ

31328327086631231925517317013714911592641,78613202,784TKafr Jammalمَكْفر َجمَّال

164153150467173154131917565935645279105201,429Mذ

149130120399139165124829572565947378768001,355Fإ

19019919958819617212185104104746653451,0208801,696TKafr A'bbushمَكْفر َعبُّوش

87102100289108915439484843382119509320830Mذ

103979929988816746565631283226511560866Fإ
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

29,01321,79033,96235,0997094,941241563,70861,845Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

453660621200106100A'kkabaَعكَّابَة

1,5128292,0202,07825220003,5573,127Qaffinقَف ِّين

يسى 35124243644964300793734Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

29617028229395400587517An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 84253886891714105001,7241,560Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

6947747811311145139An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

20811819219622800402342An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

54845649251014109001,0541,075Zeitaَزْيتَا

546374705724791001,2581,189Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,2158901,3391,39021199002,5752,479عِّ

1,6261,1631,8601,91543308533,5343,389A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 1,5371,0671,8371,915372581393,4243,249Deir al Ghusunدِّ

يَّة 18211522022543900406379Al Jarushiyaالجاروشِّ

2928262705005560Al Masqufaالَمْسقوفَة

1,0808521,4711,54221160002,5722,554Bal'aبَْلعا

44029453054686100978901Iktabaإكتَابَا

9797451,1461,16729199002,1542,111Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

1,6101,3011,6061,66963363003,2793,333Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 9,8457,62711,98612,4002631,6995222,09921,728Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'789903001620عِّ

 1,3581,1331,4081,45645271002,8112,860Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'1615252601004142عِّ

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة الزواجية،  ( سنة فأكثر14)السكان الفلسطينيون : 3جدول 
Table 3: Palestinian Population (14 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Marital Status, 2017

التجمع

Marital Status and Sexالمجموع

Locality

Totalمتزوج

MarriedNot Stated

غير مبين **أخرى *لم يتزوج أبدًا

Never Married*Others**

الحالة الزواجية والجنس
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

 76663083985117102001,6221,583Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

14710814314731300293268Kafaَكفَا

2633363702006272Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'18416928628422500472478عْزبَة ُشوفَة

ين 35028635536976300712718Raminَرامِّ

5734077648045105001,3421,316Far'unفَْرعُون

24016724324652600488439Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 5233606001200112105Khirbet Jubaraخِّ

ين 1499913613932200288260Saffarinَسفَّارِّ

9217611,0301,06534123001,9851,949Beit Lidبِّيت لِّيد

1127213113231300246217Ar Rasالَراس

20217624224773700451460Kafr Surَكْفر ُصور

484552520900100106Kurُكوْر

يبَاد 19717521422213500412432Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 44336054454856700992975Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

26222129530245600561579Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

* Never Married: Includes Never Married and Legally Married Persons.

** Others: Includes Divorced, Widowed and Separated Persons. تشمل األفراد المطلقين واألرامل والمنفصلين:  أخرى**

*لم يتزوج أبدًا

Never Married*

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة الزواجية،  ( سنة فأكثر14)السكان الفلسطينيون : (تابع) 3جدول 
Table 3 (Cont.): Palestinian Population (14 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Marital Status, 2017

التجمع

المجموعMarital Status and Sexالحالة الزواجية والجنس

Locality

متزوج

Not Stated Married

Totalغير مبين**أخرى

تشمل األفراد الذين لم يتزوجوا أبدًا ومن عقد قرانهم ألول مرة: لم يتزوج أبدًا* 

Others**
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

29,75628,8731,2041,52862,13559,459423893,13789,898Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

010116815800168160A'kkabaَعكَّابَة

19923746695,1954,667445,4444,977Qaffinقَف ِّين

يسى 5777061,086976001,1431,059Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

60695677267100837746An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 55452622331,9371,698002,5132,257Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

70659513413238216210An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

41380054246200583500An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

36636318231,1051,126001,4891,512Zeitaَزْيتَا

20410111,8851,726001,9051,778Seidaَصْيدا

الَّر Illar'3133816383,3613,170003,6803,589عِّ

1,3441,3011521393,6863,4661185,1934,914A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 50659752994,3844,0251394,9554,730Deir al Ghusunدِّ

يَّة 735661351349300592562Al Jarushiyaالجاروشِّ

1413016363007777Al Masqufaالَمْسقوفَة

73376723363,1022,957003,8583,760Bal'aبَْلعا

676633811823771001,5071,415Iktabaإكتَابَا

3,0722,773402757295003,1693,095Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

4,7244,537414470263004,8354,844Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 1379512958621768179441784411832,37131,578Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'46002024002430عِّ

 623692365732933169003,9523,918Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'01006967006968عِّ

 2017السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وحالة اللجوء، : 4جدول 
Table 4: Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Refugee Status, 2017

التجمع

المجموعRefugee Status and Sexحالة اللجوء والجنس

 Locality

Totalغير مبينليس الجئالجئ غير مسجلالجئ مسجل

Registered RefugeeNon-Registered RefugeeNot RefugeeNot Stated

50



PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

 8210410112,2782,140002,3702,255Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

1261342829923500427377Kafaَكفَا

000010010600100106Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'147157222655550600724689عْزبَة ُشوفَة

ين 68920288290500950999Raminَرامِّ

59358923231,4091,377012,0251,990Far'unفَْرعُون

14330768358000697620Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 38370013010000168137Khirbet Jubaraخِّ

ين 22186534334100371364Saffarinَسفَّارِّ

82990725391,8851,781002,7392,727Beit Lidبِّيت لِّيد

58618228022500346288Ar Rasالَراس

6477141157151900649607Kafr Surَكْفر ُصور

10180112712900137148Kurُكوْر

يبَاد 1131182048047500595593Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 134151441,2911,198001,4291,353Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

2142453261361900830866Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

 2017السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وحالة اللجوء، : (تابع) 4جدول 
Table 4 (Cont.): Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Refugee Status, 2017

التجمع

المجموعRefugee Status and Sexحالة اللجوء والجنس

 Locality

Totalغير مبينليس الجئالجئ غير مسجلالجئ مسجل

Registered RefugeeNon-Registered RefugeeNot RefugeeNot Stated
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

Educational Attendance and Sexااللتحاق بالتعليم والجنس

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

28,13429,68954,28449,946261882,44479,653Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

3953988500137138A'kkabaَعكَّابَة

1,5051,6543,1922,645004,6974,299Qaffinقَف ِّين

يسى 369356653569001,022925Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

26124448841300749657An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 7897871,4421,216002,2312,003Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

636512511213189180An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

17717534227300519448An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

496517846856001,3421,373Zeitaَزْيتَا

5755661,087981001,6621,547Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,0141,1012,2562,035003,2703,136عِّ

1,5891,5792,9802,761744,5764,344A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 1,5001,5752,8312,5691394,3444,153Deir al Ghusunدِّ

يَّة 18019234831100528503Al Jarushiyaالجاروشِّ

30314241007272Al Masqufaالَمْسقوفَة

1,0661,2142,3002,063003,3663,277Bal'aبَْلعا

442491878739001,3201,230Iktabaإكتَابَا

8299561,9571,761002,7862,717Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

1,2581,4783,0302,856004,2884,334Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 9,81810,46218,82217,5165228,64527,980Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'671516002123عِّ

 1,3831,3262,2132,268003,5963,594Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'24203734006154عِّ

Attending Not Attending Not Stated

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وااللتحاق بالتعليم،  ( سنوات فأكثر5)السكان الفلسطينيون : 5جدول 
Table 5: Palestinian Population (5 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attendance, 2017   

التجمع

المجموع

Locality

Totalغير مبينغير ملتحقينملتحقون
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate
محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

Educational Attendance and Sexااللتحاق بالتعليم والجنس

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

 7217401,3841,278002,1052,018Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

15313023420500387335Kafaَكفَا

27346064008798Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'21322642238600635612عْزبَة ُشوفَة

ين 31834255355000871892Raminَرامِّ

6346901,1411,079001,7751,769Far'unفَْرعُون

22723540532100632556Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 5750938100150131Khirbet Jubaraخِّ

ين 12313321919800342331Saffarinَسفَّارِّ

9611,0061,5391,460002,5002,466Beit Lidبِّيت لِّيد

858321717700302260Ar Rasالَراس

21618735836100574548Kafr Surَكْفر ُصور

3858897900127137Kurُكوْر

يبَاد 19819833034700528545Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 432428833777001,2651,205Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

31830042546300743763Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وااللتحاق بالتعليم،  ( سنوات فأكثر5)السكان الفلسطينيون : (تابع) 5جدول 
Table 5 (Cont.): Palestinian Population (5 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attendance, 2017   

التجمع

المجموع

Locality

Totalغير مبينغير ملتحقينملتحقون

Attending Not Attending Not Stated
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Kindergartens Attendance and Sexااللتحاق برياض االطفال والجنس

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

3,8893,6072,1972,179236,0885,789Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

14577002112A'kkabaَعكَّابَة

25923116714800426379Qaffinقَف ِّين

يسى 54541822007276Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

30331224004257An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 94101684500162146Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

10755011513An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

22121210003422An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

52652024007289Zeitaَزْيتَا

7973455300124126Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1641497410000238249عِّ

20220113012922334332A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 21718014312200360302Deir al Ghusunدِّ

يَّة 262498003532Al Jarushiyaالجاروشِّ

14320046Al Masqufaالَمْسقوفَة

1501479611300246260Bal'aبَْلعا

705040440011094Iktabaإكتَابَا

128126897800217204Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

21019612512400335320Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 1,3811,244769755002,1501,999Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'01240025عِّ

 165141575000222191Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'23360059عِّ

Attending Not Attending Not Stated

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وااللتحاق برياض االطفال،  ( سنوات5-3)السكان الفلسطينيون : 6جدول 
Table 6: Palestinian Population (3-5 Years) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Kindergartens Attendance, 2017   

التجمع

المجموع

Locality

Totalغير مبينغير ملتحقينملتحقون
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS ا  ا 

Kindergartens Attendance and Sexااللتحاق برياض االطفال والجنس

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

 7185626500133150Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

1314139002623Kafaَكفَا

557100126Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'2843117003950عْزبَة ُشوفَة

ين 38411023004864Raminَرامِّ

9789534200150131Far'unفَْرعُون

27231410004133Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 1233100154Khirbet Jubaraخِّ

ين 101275001717Saffarinَسفَّارِّ

99103356000134163Beit Lidبِّيت لِّيد

10999001918Ar Rasالَراس

24231611004034Kafr Surَكْفر ُصور

44130057Kurُكوْر

يبَاد 3519139004828Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 53523131008483Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

33351820005155Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس وااللتحاق برياض االطفال،  ( سنوات5-3)السكان الفلسطينيون : (تابع) 6جدول 
Table 6 (Cont.): Palestinian Population (3-5 Years) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Kindergartens Attendance, 2017   

التجمع

المجموع

Locality

Totalغير مبينغير ملتحقينملتحقون

Attending Not Attending Not Stated

55



PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS ا  ا 

Educational Attainmentالمجموع
Totalغير مبيندبلوم عالي فأعلىبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي

س
لجن

 IlliterateCan Read andا

Write

ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma

BachelorHigher Diploma 

and above

Not Stated

4,07012,78625,52740,26728,2568,15320,3521,92740141,378TTulkarm Governorateممحافظة طولكرم

7846,43913,98522,10713,8934,0849,2901,2512571,858Mذ

3,2866,34711,54218,16014,3634,06911,0626761569,520Fإ

121943695962200230TA'kkabaمَعكَّاَبة

3924363241000118Mذ

91019332721200112Fإ

2128851,6792,5551,3811936923307,630TQaffinمَقف ِّين

324319201,4796691273442404,026Mذ

1804547591,07671266348903,604Fإ

يسى 44126280517372742771401,704TNazlat 'Isaمَنْزَلة عِّ

4651582861884613490890Mذ

40611222311842814350814Fإ

57123209304258582031601,228TAn Nazla ash Sharqiyaمالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

7669617713152116100655Mذ

505711312712768760573Fإ

 1092616331,2098681224623603,700TBaqa ash Sharqiyaمباَقة الَشْرقي ِّة

24123364675408712532501,943Mذ

85138269534460512091101,757Fإ

1626567367205732320TAn Nazla al Wustaمالَنْزَلة الُوسطى

215263833153421166Mذ

141130353452311154Fإ

2269196283173277120843TAn Nazla al Gharbiyaمالَنْزَلة الَغْربي ِّة

53610516384173720449Mذ

17339112089103400394Fإ

922194146075141693684002,423TZeitaمَزْيَتا

9106222335248891672301,199Mذ

83113192272266802011701,224Fإ

85253513881577923352902,765TSeidaمَصْيدا

16121252544282561352101,427Mذ

6913226133729536200801,338Fإ

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة التعليمية،  ( سنوات فأكثر10)السكان الفلسطينيون : 7جدول 
Table 7: Palestinian Population (10 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attainment, 2017

 Locality التجمع 

الحالة التعليمية

 S
e
x
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS ا  ا 

Educational Attainmentالمجموع
Totalغير مبيندبلوم عالي فأعلىبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي

س
لجن

 IlliterateCan Read andا

Write

ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma

BachelorHigher Diploma 

and above

Not Stated

الَّر 1735401,0701,8321,0262556894205,627T'Illarمعِّ

322485931,0394711373112502,856Mذ

1412924777935551183781702,771Fإ

2456711,3882,1451,6623551,1948797,756TA'ttilمَعت ِّيل

363377651,1548381825806163,959Mذ

2093346239918241736142633,797Fإ

ير الُغُصون 2406251,4111,9331,5313051,256137227,460TDeir al Ghusunمدِّ

323117791,03579016760589133,821Mذ

2083146328987411386514893,639Fإ

يَّة 257116627017163113140893TAl Jarushiyaمالجاروشِّ

6418516085265280463Mذ

19308111086376160430Fإ

6720364091420134TAl Masqufaمالَمْسقوَفة

3481921352065Mذ

33121719690069Fإ

1685801,2201,6041,2662636634605,810TBal'aمَبْلعا

433206258616091323133002,933Mذ

1252605957436571313501602,877Fإ

55248502680412941651002,166TIktabaمإكَتاَبا

151353133571915258401,125Mذ

4011318932322142107601,041Fإ

1584891,0751,6977942473181304,791TNur Shams Campمُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

42219606941385115119902,436Mذ

116270469756409132199402,355Fإ

3398291,7002,6651,1873703392007,449TTulkarm Campمُمَخيَّم ُطولَكْرم

754089391,435551155107603,676Mذ

2644217611,2306362152321403,773Fإ

 9054,1588,32813,5229,9493,4038,191940749,403TTulkarmمُطولَكْرم

2082,1694,5687,3584,8501,5983,622603524,981Mذ

6971,9893,7606,1645,0991,8054,569337224,422Fإ

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة التعليمية،  ( سنوات فأكثر10)السكان الفلسطينيون : (تابع) 7جدول 
Table 7 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attainment, 2017

التجمع 

الحالة التعليمية

 S
e
x

 Locality 
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS ا  ا 

Educational Attainmentالمجموع
Totalغير مبيندبلوم عالي فأعلىبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي

س
لجن

 IlliterateCan Read andا

Write

ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma

BachelorHigher Diploma 

and above

Not Stated

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة التعليمية،  ( سنوات فأكثر10)السكان الفلسطينيون : (تابع) 7جدول 
Table 7 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attainment, 2017

التجمع 

الحالة التعليمية

 S
e
x

 Locality 

ْزَبة أبو َخمِّيش 467513040039T'Izbat Abu Khameishمعِّ

21428010018Mذ

25335030021Fإ

 1834669451,4911,3295991,20714406,364TAnabtaمَعَنْبتا

252155327946862795469103,168Mذ

1582514136976433206615303,196Fإ

ْزَبة  الِّخالل 320203110390096T'Izbat al Khilalمعِّ

01415163030051Mذ

365157360045Fإ

 1334076961,0436201865162103,622TKafr al Labadمَكْفر الَلَبد

352374035562931052231201,864Mذ

9817029348732781293901,758Fإ

1853126213109288460637TKafaمَكَفا

731779563174160337Mذ

11224911846114300300Fإ

3731364190200156TAl Haffasiمالَحفَّاصي

161918173000073Mذ

211218246020083Fإ

2993168324200701571801,059T'Izbat Shufaمعْزَبة ُشوَفة

654104180833467110539Mذ

233964144117369070520Fإ

611092133573571463152501,583TRaminمَرامِّين

34810117520687145190784Mذ

58611121821515917060799Fإ

1043035497356371634756203,028TFar'unمَفْرُعون

19148285401315892244401,525Mذ

85155264334322742511801,503Fإ

388313429424564166901,033TShufaمُشوَفة

74967166133349150552Mذ

313467128112307540481Fإ
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Educational Attainmentالمجموع
Totalغير مبيندبلوم عالي فأعلىبكالوريوسدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي

س
لجن

 IlliterateCan Read andا

Write

ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma

BachelorHigher Diploma 

and above

Not Stated

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والحالة التعليمية،  ( سنوات فأكثر10)السكان الفلسطينيون : (تابع) 7جدول 
Table 7 (Cont.): Palestinian Population (10 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Educational Attainment, 2017

التجمع 

الحالة التعليمية

 S
e
x

 Locality 

ْرَبة ْجبارة 1025347347153350242TKhirbet Jubaraمخِّ

2917452371930125Mذ

81617282481420117Fإ

336092167130328770608TSaffarinمَسفَّارِّين

929519059215050314Mذ

2431417771113720294Fإ

1973816769429043478758104,403TBeit Lidمبِّيت لِّيد

181643655294621854415902,223Mذ

1792173114134421624342202,180Fإ

125298149100366210510TAr Rasمالَراس

322579057172210269Mذ

930415943194000241Fإ

3078147269216751821101,008TKafr Surمَكْفر ُصور

42979155113328590506Mذ

264968114103439720502Fإ

1221477354101610234TKurمُكوْر

372144246710113Mذ

9142629304900121Fإ

426710818925650203150930TKafr Zibadمَكْفر زِّيَباد

73552100144238780456Mذ

353256891122711670474Fإ

1102003406304531273062102,187TKafr Jammalمَكْفر َجمَّال

18105196353232631301501,112Mذ

929514427722164176601,075Fإ

51132188359260772241601,307TKafr A'bbushمَكْفر َعبُّوش

659932071204110690641Mذ

4573951521403611870666Fإ
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المجموع
Totalغير مبينأخرى/ التقاعد/ وجود إيرادالمرض/كبر السن/ العجزالتفرغ ألعمال المنزلالتدريب/التفرغ  للدراسةغير النشيطين ااقتصاديًامتعطل عن العملعاملنشيطون ااقتصاديًا

س
لجن

-Economا

ically Active

EmployedUnemployedNot Econo-

mically Active

Studying/ 

Training

House-keepingDisability/ Aging/ 

Illness

Another Source of 

Income/ Retire/ Others

Not Stated
 S

e
x

55,82547,4338,39265,90021,53632,8218,7282,81539121,764TTulkarm Governorateممحافظة طولكرم

45,95440,2295,72515,8019,48704,1412,1732461,779Mذ

9,8717,2042,66750,09912,04932,8214,5876421559,985Fإ

10471339321531810197TA'kkabaمَعكَّاَبة

81691219701110100Mذ

2322174145370097Fإ

2,8992,5223773,5519012,0585147806,450TQaffinمَقف ِّين

2,6792,38829176340002966703,442Mذ

220134862,7885012,0582181103,008Fإ

يسى 64655492837289423933201,483TNazlat 'Isaمَنْزَلة عِّ

55749166211128054290768Mذ

8963266261614233930715Fإ

45636492615206263141501,071TAn Nazla ash Sharqiyaمالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

4043327216510105950569Mذ

5232204501052638200502Fإ

 1,3781,1722061,7915969482024503,169TBaqa ash Sharqiyaمباَقة الَشْرقي ِّة

1,2641,0701943912560963901,655Mذ

114102121,400340948106601,514Fإ

113813216448902332279TAn Nazla al Wustaمالَنْزَلة الُوسطى

1047628372201231142Mذ

95412726901101137Fإ

316296204061152483850722TAn Nazla al Gharbiyaمالَنْزَلة الَغْربي ِّة

30728720835602340390Mذ

990323592481510332Fإ

9257731521,1244025581283602,049TZeitaمَزْيَتا

7496381112591800502901,008Mذ

1761354186522255878701,041Fإ

1,1071,014931,2803907041473902,387TSeidaمَصْيدا

939883562921800803201,231Mذ

1681313798821070467701,156Fإ

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)السكان الفلسطينيون : 8جدول 
Table 8: Palestinian Population (15 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Activity Status, 2017

العالقة بقوة العمل

 Locality التجمع 

Activity Status
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا   ا  ا

المجموع

Totalغير مبينأخرى/ التقاعد/ وجود إيرادالمرض/كبر السن/ العجزالتفرغ ألعمال المنزلالتدريب/التفرغ  للدراسةغير النشيطين اقتصاديًامتعطل عن العملعاملنشيطون اقتصاديًا

س
لجن

-Economا

ically Active

EmployedUnemployedNot Econo-

mically Active

Studying/ 

Training

House-keepingDisability/ Aging/ 

Illness

Another Source of 

Income/ Retire/ Others

Not Stated
 S

e
x

الَّر 2,2781,9483302,6447681,4603397704,922T'Illarمعِّ

1,9651,73523054932401636202,514Mذ

3132131002,0954441,4601761502,408Fإ

3,0922,5815113,6281,1491,77457513086,728TA'ttilمَعت ِّيل

2,5502,257293872518024011453,427Mذ

5423242182,7566311,7743351633,301Fإ

ير الُغُصون 2,8682,5243443,5961,2261,763472135226,486TDeir al Ghusunمدِّ

2,4022,1712319075630227117133,322Mذ

4663531132,6896631,7632451893,164Fإ

يَّة 3663254140513418660250771TAl Jarushiyaمالجاروشِّ

2932712210661028170399Mذ

735419299731863280372Fإ

504010603124500110TAl Masqufaمالَمْسقوَفة

383441513020053Mذ

126645182430057Fإ

2,2591,9203392,6928061,5652645704,951TBal'aمَبْلعا

1,9831,72226151131101524802,494Mذ

276198782,1814951,565112902,457Fإ

8366941429742875461251601,810TIktabaمإكَتاَبا

744635109200120067130944Mذ

9259337741675465830866Fإ

1,7951,3694262,3416131,2953914204,136TNur Shams Campمُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

1,6271,22640145823901813802,085Mذ

168143251,8833741,295210402,051Fإ

2,9642,1657993,4458321,78565517306,409TTulkarm Campمُمَخيَّم ُطولَكْرم

2,4131,803610765325030014003,178Mذ

5513621892,6805071,7853553303,231Fإ

 19,91217,3002,61222,6167,74311,0132,6351,225742,535TTulkarmمُطولَكْرم

15,91614,1881,7285,5423,38801,270884521,463Mذ

3,9963,11288417,0744,35511,0131,365341221,072Fإ

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)السكان الفلسطينيون : (تابع) 8جدول 
Table 8 (Cont.): Palestinian Population (15 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Activity Status, 2017

العالقة بقوة العمل

 Locality التجمع 

Activity Status
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المجموع

Totalغير مبينأخرى/ التقاعد/ وجود إيرادالمرض/كبر السن/ العجزالتفرغ ألعمال المنزلالتدريب/التفرغ  للدراسةغير النشيطين اقتصاديًامتعطل عن العملعاملنشيطون اقتصاديًا

س
لجن

-Economا

ically Active

EmployedUnemployedNot Econo-

mically Active

Studying/ 

Training

House-keepingDisability/ Aging/ 

Illness

Another Source of 

Income/ Retire/ Others

Not Stated
 S

e
x

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)السكان الفلسطينيون : (تابع) 8جدول 
Table 8 (Cont.): Palestinian Population (15 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Activity Status, 2017

العالقة بقوة العمل

 Locality التجمع 

Activity Status

ْزَبة أبو َخمِّيش 131212361160036T'Izbat Abu Khameishمعِّ

1312131020016Mذ

0002051140020Fإ

 2,6332,1434902,8551,1451,10940120005,488TAnabtaمَعَنْبتا

1,8521,636216868567015314802,720Mذ

7815072741,9875781,1092485202,768Fإ

ْزَبة  الِّخالل 3127447122870078T'Izbat al Khilalمعِّ

3026473040037Mذ

1104092830041Fإ

 1,4331,1702631,6835588212703403,116TKafr al Labadمَكْفر الَلَبد

1,1801,01116939423801263001,574Mذ

253159941,289320821144401,542Fإ

235212232981071414370533TKafaمَكَفا

20318320704401970273Mذ

32293228631412400260Fإ

5642147717421800133TAl Haffasiمالَحفَّاصي

493613134090062Mذ

76164134290071Fإ

4614273445413723943350915T'Izbat Shufaمعْزَبة ُشوَفة

363346179651023220459Mذ

9881173588623920130456Fإ

629515114763313320894101,392TRaminمَرامِّين

47341657223150044290696Mذ

156995754016332045120696Fإ

1,1601,0131471,4154277192274202,575TFar'unمَفْرُعون

96885910932518601013801,293Mذ

192154381,090241719126401,282Fإ

4433905345317121746190896TShufaمُشوَفة

3683392910668021170474Mذ

7551243471032172520422Fإ
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المجموع

Totalغير مبينأخرى/ التقاعد/ وجود إيرادالمرض/كبر السن/ العجزالتفرغ ألعمال المنزلالتدريب/التفرغ  للدراسةغير النشيطين اقتصاديًامتعطل عن العملعاملنشيطون اقتصاديًا

س
لجن

-Economا

ically Active

EmployedUnemployedNot Econo-

mically Active

Studying/ 

Training

House-keepingDisability/ Aging/ 

Illness

Another Source of 

Income/ Retire/ Others

Not Stated
 S

e
x

2017في محافظة طولكرم حسب التجمع والجنس والعالقة بقوة العمل،  ( سنة فأكثر15)السكان الفلسطينيون : (تابع) 8جدول 
Table 8 (Cont.): Palestinian Population (15 Years and over) in Tulkarm Governorate by Locality, Sex and Activity Status, 2017

العالقة بقوة العمل

 Locality التجمع 

Activity Status

ْرَبة ْجبارة 9789811440512300211TKhirbet Jubaraمخِّ

79736291701200108Mذ

181628523511100103Fإ

1991722732612014746130525TSaffarinمَسفَّارِّين

175152239759026120272Mذ

24204229611472010253Fإ

1,6281,4421862,19089785928115303,818TBeit Lidمبِّيت لِّيد

1,2711,160111660424011911701,931Mذ

357282751,5304738591623601,887Fإ

21617046232701193580448TAr Rasمالَراس

17615917633402270239Mذ

401129169361191310209Fإ

3853463950618524844290891TKafr Surمَكْفر ُصور

3092872213592017260444Mذ

765917371932482730447Fإ

70619130385525120200TKurمُكوْر

6457734120139098Mذ

6429626551230102Fإ

3783344444116418268270819TKafr Zibadمَكْفر زِّيَباد

2692422712781025210396Mذ

1099217314831824360423Fإ

9057311741,0123364931394401,917TKafr Jammalمَكْفر َجمَّال

73463797228144059250962Mذ

171947778419249380190955Fإ

48942465619236264922701,108TKafr A'bbushمَكْفر َعبُّوش

36332241178120035230541Mذ

126102244411162645740567Fإ
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*عدد األفراد ذوي اإلعاقةنوع اإلعاقة
التواصلالتذكر والتركيزالحركة واستخدام االيديالسمعالبصر

Seeing HearingMobility Remembering and 

Concentrating 

Communication

Both Sexsكال الجنسين

0 - 171641072541852435900 - 17

18+1,3209162,2766547184,09618+

1,4841,0232,5308399614,686Totalالمجموع

Malesذكور

0 - 1791651651121533570 - 17

18+6704481,1123253902,11318+

7615131,2774375432,470Totalالمجموع

Femalesإناث

0 - 1773428973902330 - 17

18+6504681,1643293281,98318+

7235101,2534024182,216Totalالمجموع

.Number of persons with diability represents persons with at least one disability*.عدد األفراد ذوي اإلعاقة يمثل األفراد الذين لديهم إعاقة واحدة على األقل*

.Note: Disability includes a lot of difficulty, and can't at all.اإلعاقة تشمل صعوبة كبيرة، وال يستطيع مطلقًا: مالحظة

2017انتشار االعاقة بين السكان الفلسطينيين في محافظة طولكرم حسب فئة العمر والجنس ونوع اإلعاقة، : 9جدول 
Table 9: Prevalance of Disability among Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Age group Sex and Type of Disability, 2017

 فئة العمر والجنس

Type of Disability

Age Group and Sex Number of Persons with 

Disability*
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نوع اإلعاقة
التواصلالتذكر والتركيزالحركة واستخدام السمعالبصر

Seeing HearingMobility Remembering 

and 

Concentrating 

Communication

Both Sexesكال الجنسين

226231294214341Congenital / Geneticوراثي/خلقي

 4944188109136During Pregnancy/ Birth Relatedبالوالدة/ ظروف متعلقة بالحمل

7053011,023245285Illnessمرضي

                    301347593197119Aging كبر السن

47179652Work Injuryإصابة عمل

   12117795Traffic Accidentحادث سير

67221061819Other Accidentحادث من نوع آخر

442896109Israeli Measurments, Warاجراءات اسرائيلية، حرب

* 3322573245Other* أخرى

1,4841,0232,530839961Totalالمجموع

Malesذكور

117126184133196Congenital/ Geneticوراثي/خلقي

 31261195879During Pregnancy/ Birth Relatedبالوالدة/ ظروف متعلقة بالحمل

354151483137179Illnessمرضي

                    901301415637Aging كبر السن

44179151Work Injuryإصابة عمل

   1286663Traffic Accidentحادث سير

5414671312Other Accidentحادث من نوع آخر

41289488Israeli Measurments, Warاجراءات اسرائيلية، حرب

* 1813322128Other* أخرى

7615131,277437543Totalالمجموع

Femalesاناث

10910511081145Congenital/ Geneticوراثي/خلقي

 1818695157During Pregnancy/ Birth Relatedبالوالدة/ ظروف متعلقة بالحمل

351150540108106Illnessمرضي

                    21121745214182Aging كبر السن

30501Work Injuryإصابة عمل

   031132Traffic Accidentحادث سير

1383957Other Accidentحادث من نوع آخر

30221Israeli Measurments, Warاجراءات اسرائيلية، حرب

* 159251117Other* أخرى

7235101,253402418Totalالمجموع

.Other: Includes Stress, Physical and Psychological Abuse and other reasons*.تشمل الضغط النفسي، سوء المعاملة الجسدية والنفسية وأسباب أخرى: أخرى*

2017انتشار االعاقة بين السكان الفلسطينيين في محافظة طولكرم حسب سبب االعاقة والجنس ونوع االعاقة، : 10جدول 
Table 10: Prevalance of Disability among Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Reason 

of Disability, Sex and Type of Disability, 2017

سبب االعاقة والجنس

Type of Disability

 Reason of Disability and Sex 
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Health Insuranceالتأمين الصحي

غير مبينغير مؤمنمؤمن
 InsuredNot InsuredNot StatedTotal

138,29644,65980183,035Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

1831450328A'kkabaَعكَّابَة

6,5543,859810,421Qaffinقَف ِّين

يسى 1,31788502,202Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

91866501,583An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 3,3901,38004,770Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

30111411426An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

53255101,083An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

2,30969203,001Zeitaَزْيتَا

2,1831,50003,683Seidaَصْيدا

الَّر Illar'4,5282,74107,269عِّ

7,6342,4541910,107A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 6,8782,785229,685Deir al Ghusunدِّ

يَّة 78437001,154Al Jarushiyaالجاروشِّ

112420154Al Masqufaالَمْسقوفَة

4,9752,64307,618Bal'aبَْلعا

2,27664602,922Iktabaإكتَابَا

6,2006406,264Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

9,6364309,679Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 50,69913,2311963,949Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'4311054عِّ

 5,9741,89607,870Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'85520137عِّ

 3,1721,45304,625Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

6091950804Kafaَكفَا

120860206Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'90151201,413عْزبَة ُشوفَة

ين 1,42152801,949Raminَرامِّ

2,9571,05714,015Far'unفَْرعُون

84247501,317Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 1941110305Khirbet Jubaraخِّ

ين 5262090735Saffarinَسفَّارِّ

4,58488205,466Beit Lidبِّيت لِّيد

4701640634Ar Rasالَراس

82243401,256Kafr Surَكْفر ُصور

1621230285Kurُكوْر

يبَاد 93225601,188Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 1,79299002,782Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

1,28141501,696Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب التجمع وتغطية التأمين الصحي، : 11جدول 
Table 11: Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Locality and Health Insurance

 Coverage, 2017

 Locality التجمع
المجموع
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المجموعانتشار االمراض المزمنة

Totalغير مبينغير مصابمصاب بمرض مزمن واحد على االقل

Have at least one chronic diseaseHealthyNot Stated

Both Sexesكال الجنسين

17 - 095872,0921173,0610 - 17

29 - 1895542,565243,52218 - 29

49 - 304,89335,1471140,05130 - 49

59 - 505,7738,7571114,54150 - 59

+607,3254,4901111,82660+

003434Not Statedغير مبين

19,904163,05180183,035Totalالمجموع

Malesذكور

17 - 057336,895637,4740 - 17

29 - 1860122,256122,85818 - 29

49 - 302,31317,841620,16030 - 49

59 - 502,7064,73097,44550 - 59

+602,9082,27255,18560+

001515Not Statedغير مبين

9,10183,9944293,137Totalالمجموع

Femalesاناث

17 - 038535,197535,5870 - 17

29 - 1835420,309120,66418 - 29

49 - 302,58017,306519,89130 - 49

59 - 503,0674,02727,09650 - 59

+604,4172,21866,64160+

001919Not Statedغير مبين

10,80379,0573889,898Totalالمجموع

2017السكان الفلسطينيون في محافظة طولكرم حسب فئة العمر والجنس وانتشار االمراض المزمنة، : 12جدول 
Table 12: Palestinian Population in Tulkarm Governorate by Age Group, Sex and Prevalence of Chronic Diseases, 2017

Age Group and Sex   فئة العمر والجنس

Prevalence of Chronic Diseases
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المجموع  Type of Householdنوع األسرة
أسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نووية 

Nuclear HouseholdExtended HouseholdComposite Household

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
NumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentage

2,4326.233,73785.73,1047.9810.260.039,360100Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

00.05892.157.900.000.063100A'kkabaَعكَّابَة

1034.71,97989.41305.910.010.02,214100Qaffinقَف ِّين

يسى 357.044288.0255.000.000.0502100Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

268.026380.73711.300.000.0326100An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 585.791590.2403.910.100.01,014100Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

88.57680.988.500.022.194100An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

146.319990.083.600.000.0221100An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

7111.051179.3619.510.200.0644100Zeitaَزْيتَا

485.973790.9253.110.100.0811100Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1187.51,32784.41268.020.100.01,573100عِّ

1436.61,83584.61868.650.210.02,170100A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 1105.21,81286.21738.270.300.02,102100Deir al Ghusunدِّ

يَّة 166.222487.2176.600.000.0257100Al Jarushiyaالجاروشِّ

26.32990.613.100.000.032100Al Masqufaالَمْسقوفَة

855.11,47788.51066.400.000.01,668100Bal'aبَْلعا

244.152389.7335.730.500.0583100Iktabaإكتَابَا

997.31,14484.9987.360.400.01,347100Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

1698.21,68181.91959.580.400.02,053100Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 7725.611,83785.81,1548.4350.320.013,800100Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'00.0888.9111.100.000.09100عِّ

 1579.11,38280.517710.300.000.01,716100Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'00.02284.6415.400.000.026100عِّ

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع األسرة، : 13جدول 
Table 13: Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Household, 2017

Locality التجمع

Totalغير مبينأسرة من شخص واحد

One Person HouseholdNot Stated
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المجموع  Type of Householdنوع األسرة
أسرة مركبةأسرة ممتدةأسرة نووية 

Nuclear HouseholdExtended HouseholdComposite Household

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد
NumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentage

 384.180687.0768.260.600.0926100Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

53.114388.8138.100.000.0161100Kafaَكفَا

37.13788.124.800.000.042100Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'103.328492.5134.200.000.0307100عْزبَة ُشوفَة

ين 389.133580.34410.600.000.0417100Raminَرامِّ

546.177687.8515.830.300.0884100Far'unفَْرعُون

155.623286.9207.500.000.0267100Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 34.45986.868.800.000.068100Khirbet Jubaraخِّ

ين 95.813687.7106.500.000.0155100Saffarinَسفَّارِّ

796.799384.21089.200.000.01,180100Beit Lidبِّيت لِّيد

74.813290.474.800.000.0146100Ar Rasالَراس

248.224182.5279.200.000.0292100Kafr Surَكْفر ُصور

812.74876.2711.100.000.063100Kurُكوْر

يبَاد 208.019979.63112.400.000.0250100Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 386.153786.6457.300.000.0620100Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

236.429883.5349.520.600.0357100Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

Totalغير مبين

One Person HouseholdNot Stated

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع األسرة، : (تابع) 13جدول 
Table 13 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Household, 2017

Locality التجمع

أسرة من شخص واحد
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المجموعحجم األسرة

12345678910+Total

2,4325,2394,9116,1236,4406,4714,2542,10486352339,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

041112910763163A'kkabaَعكَّابَة

10328429035537336625112144272,214Qaffinقَف ِّين

يسى 356671887575582842502Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

2631334751624517113326An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 581511041611621611185728141,014Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

81411111913872194An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

142819393133321375221An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

71796985871017547219644Zeitaَزْيتَا

48981111391511239135114811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1182411842212532361618735371,573عِّ

14328526833834734423712752292,170A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 1102773183273353382349946182,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 164229285354181340257Al Jarushiyaالجاروشِّ

242379320032Al Masqufaالَمْسقوفَة

852452402782672291749335221,668Bal'aبَْلعا

245565871031186742139583Iktabaإكتَابَا

991731662162192051237848201,347Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

16931022224830230526013359452,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 7721,8221,7802,1952,3702,3321,41567226717513,800Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'00122021019عِّ

 1571981812752823111777935211,716Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'044234602126عِّ

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وحجم األسرة، : 14جدول 
Table 14: Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Household Size, 2017 

 Locality التجمع
Hosehold Size
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المجموعحجم األسرة

12345678910+Total

 38103140124139128120733823926Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

5171041193321654161Kafaَكفَا

382774324242Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'104633635250311444307عْزبَة ُشوفَة

ين 3845476368576520104417Raminَرامِّ

5412311214215914081491410884Far'unفَْرعُون

152930334555282363267Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 310138719503068Khirbet Jubaraخِّ

ين 9191618362718840155Saffarinَسفَّارِّ

79176118196152211151682271,180Beit Lidبِّيت لِّيد

7252921221813533146Ar Rasالَراس

244736445251221141292Kafr Surَكْفر ُصور

87883151040063Kurُكوْر

يبَاد 203225364135361456250Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 38928010691117542787620Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

234933564682342365357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

Table 14 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Household Size, 2017 

Locality التجمع

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وحجم األسرة، : (تابع) 14جدول 

Hosehold Size
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

المجموعحيازة المسكن
Totalغير مبيناخرى/ مقابل عمل/ دون مقابلمفروش/ مستأجر غير مفروشملك

OwnedRented Un-Furnished/ 

Furnished

Without Payment /For 

Work /Others

Not Stated

33,9314,0481,379239,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

6201063A'kkabaَعكَّابَة

2,14562702,214Qaffinقَف ِّين

يسى 4811740502Nazlat 'Isaنَْزلَة عِّ

3069110326An Nazla ash Sharqiyaالنَْزلَة الَشْرقي ِّة

 99418201,014Baqa ash Sharqiyaباقَة الَشْرقي ِّة

9210194An Nazla al Wustaالنَْزلَة الُوسطى

218210221An Nazla al Gharbiyaالنَْزلَة الغَْربي ِّة

58836200644Zeitaَزْيتَا

70917850811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,459625201,573عِّ

1,9121639502,170A'ttilَعت ِّيل

ير الغُُصون 1,8961535302,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 21718220257Al Jarushiyaالجاروشِّ

3200032Al Masqufaالَمْسقوفَة

1,4941116301,668Bal'aبَْلعا

5641630583Iktabaإكتَابَا

1,25880901,347Nur Shams Campُمَخيَّم نُوْر َشْمس

1,951723002,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 10,6352,675489113,800Tulkarmُطولَكْرم

يش ْزبَة أبو َخمِّ Izbat Abu Khameish'81009عِّ

 1,26621823201,716Anabtaَعنَْبتا

ْزبَة  الِّخالل Izbat al Khilal'2600026عِّ

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وحيازة المسكن، : 15جدول 
Table 15: Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Tenure of Housing Unit, 2017

التجمع

Tenure of Housing Unit

 Locality
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017التعداد العام : PCBS  ا

المجموعحيازة المسكن
Totalغير مبيناخرى/ مقابل عمل/ دون مقابلمفروش/ مستأجر غير مفروشملك

OwnedRented Un-Furnished/ 

Furnished

Without Payment /For 

Work /Others

Not Stated

 82753460926Kafr al Labadَكْفر اللَبَد

159110161Kafaَكفَا

4101042Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'28110160307عْزبَة ُشوفَة

ين 38319150417Raminَرامِّ

78583160884Far'unفَْرعُون

259530267Shufaُشوفَة

ْربَة ْجبارة 6800068Khirbet Jubaraخِّ

ين 143930155Saffarinَسفَّارِّ

1,114541201,180Beit Lidبِّيت لِّيد

143120146Ar Rasالَراس

25715200292Kafr Surَكْفر ُصور

5904063Kurُكوْر

يبَاد 2301550250Kafr Zibadَكْفر زِّ

ال 5803370620Kafr Jammalَكْفر َجمَّ

28919490357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وحيازة المسكن، : (تابع) 15جدول 
Table 15 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Tenure of Housing Unit, 2017

التجمع

Tenure of Housing Unit

 Locality
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، مياة تجميع (محمي)ينبوع / (محمي)بئر ارتوازي شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن
االمطار، مياة زجاجات معدنية، حنفية عامة

، (غير محمي)ينبوع / (غيرمحمي)بئر ارتوازي 
غير مبينعربة تجر صهريج صغير، اخرى/تنك/صهريج

Piped Into Dwelling  Protected Dug Well/Protected Spring, 

Rainwater, Bottled Water, Public Tap

 Unprotected Dug Well/Unprotected 

Spring, Tanker Truck/Cart With Small 

Tank, Others 

Not StatedTotal

38,58774130239,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

5760063A'kkabaَعكَّاَبة

2,14071302,214Qaffinَقف ِّين

يسى 501100502Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

326000326An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 1,0095001,014Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

9300194An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

221000221An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

643100644Zeitaَزْيَتا

7852600811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,52151101,573عِّ

2,14326102,170A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 2,1001102,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 257000257Al Jarushiyaالجاروشِّ

3200032Al Masqufaالَمْسقوَفة

1,65015301,668Bal'aَبْلعا

580030583Iktabaإكَتاَبا

1,3470001,347Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

2,0530002,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 13,59618617113,800Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'90009عِّ

 1,7079001,716Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'2600026عِّ

التجمع

Main Source of Drinking waterالمصدر الرئيسي لمياه الشرب

Locality المجموع

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب، : 16جدول 
Table 16: Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017
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، مياة تجميع (محمي)ينبوع / (محمي)بئر ارتوازي شبكة مياه عامة متصلة بالمسكن
االمطار، مياة زجاجات معدنية، حنفية عامة

، (غير محمي)ينبوع / (غيرمحمي)بئر ارتوازي 
غير مبينعربة تجر صهريج صغير، اخرى/تنك/صهريج

Piped Into Dwelling  Protected Dug Well/Protected Spring, 

Rainwater, Bottled Water, Public Tap

 Unprotected Dug Well/Unprotected 

Spring, Tanker Truck/Cart With Small 

Tank, Others 

Not StatedTotal

 9131300926Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

515600161Kafaَكَفا

4200042Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'300700307عْزَبة ُشوَفة

416100417Raminَرامِّين

881300884Far'unَفْرُعون

266100267Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 6800068Khirbet Jubaraخِّ

1411400155Saffarinَسفَّارِّين

1,1728001,180Beit Lidبِيت ِليد

146000146Ar Rasالَراس

292000292Kafr Surَكْفر ُصور

5490063Kurُكوْر

2321710250Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

5952500620Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

2688900357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

التجمع

Main Source of Drinking waterالمصدر الرئيسي لمياه الشرب

Locality المجموع

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب، : (تابع) 16جدول 
Table 16 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017
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Good السلعة 

سيارة 
خصوصية

طباخ 
كهرباء/غاز

مروحة منقي المياهجاليةنشافةغسالة مالبسميكرويفمكنسة كهربائيةفريزرثالجة كهربائية
كهربائية

مكتبة منزليةسخان شمسيتدفئة مركزيةتكيف مركزيمكيف

Private 

Car

Gas 

Cooker/ 

Electricity

RefrigeratorFreezerVacuum 

Cleaner

MicrowaveWashing 

Machine

Tumble 

Drier

Dish 

Washer

FilterFan Air 

Conditioner

 Central 

Conditioner

Central 

Heating

Solar 

Boiler

Home 

Library

13,24339,08439,1925,80521,18720,73638,1198061,3402,62136,63723,53918821826,3665,067Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

3063631222263120613200418A'kkabaَعكَّاَبة

7232,1982,200467918742,1261410852,1091,187751,272105Qaffinَقف ِّين

يسى 17050249942200259473312294763611037294Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

8631131435971382992652791370124121An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 3701,0141,006965345159622042619186931311774149Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

309393122855891028849008618An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

902212212169104216316213149001817An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

19464163568268309604511226133960046477Zeitaَزْيَتا

378811811733674737869137375037012639121Seidaَصْيدا

الَّر Illar'5791,5511,5612456608521,5081033701,50483365929193عِّ

6982,1412,1572741,1161,1492,06421691602,0361,379161,543276A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 7702,0802,0932541,3711,3092,0522370692,0201,1281151,533286Deir al Ghusunدِّ

يَّة 9525725353159134246510112451690018236Al Jarushiyaالجاروشِّ

1132325181830013321600257Al Masqufaالَمْسقوَفة

5071,6481,6602218978341,6383958591,50771620421,374177Bal'aَبْلعا

223576582752892875692411205493623241861Iktabaإكَتاَبا

1691,3411,346943104611,2811616331,1747373651537Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

1652,0502,036794766611,9513822421,895904914788102Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 5,33213,70113,7612,4158,9328,10013,5554226711,19812,8629,66398908,8462,030Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'6991639000930070عِّ

 6421,6951,7065151,1359931,645781233141,5971,0721591,364399Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'1426264221026010251200240عِّ

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب التجمع والسلعة، : 17جدول 
Table 17: Private Households in Tulkarm Governorate which have Durable Goods by Locality and Good, 2017

Locality التجمع
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Good السلعة 

سيارة 
خصوصية

طباخ 
كهرباء/غاز

مروحة منقي المياهجاليةنشافةغسالة مالبسميكرويفمكنسة كهربائيةفريزرثالجة كهربائية
كهربائية

مكتبة منزليةسخان شمسيتدفئة مركزيةتكيف مركزيمكيف

Private 

Car

Gas 

Cooker/ 

Electricity

RefrigeratorFreezerVacuum 

Cleaner

MicrowaveWashing 

Machine

Tumble 

Drier

Dish 

Washer

FilterFan Air 

Conditioner

 Central 

Conditioner

Central 

Heating

Solar 

Boiler

Home 

Library

 2649249261415054009041722438534311373890Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

4516116197161159012153660011017Kafaَكَفا

842420313600137510200Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'1483053069316518229999212792170020778عْزَبة ُشوَفة

ين 13841641755248175398316593851705335962Raminَرامِّ

26788388318156753785411323485963313485157Far'unَفْرُعون

70267267731231452601482491041022459Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 436867263841672346552005720Khirbet Jubaraخِّ

55155155497885148238148650010922Saffarinَسفَّارِّين

2731,1761,1781606615231,141628231,118378101,079112Beit Lidبِّيت لِّيد

5914514533699414000513497001126Ar Rasالَراس

12529229260188183282515132791830022142Kafr Surَكْفر ُصور

28636342615622014924003311Kurُكوْر

1032502506617216224467582321830119863Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

200619619128325376592314425303570048945Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

1353573579818119634154373052060030779Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

Locality التجمع

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم التي يتوفر لديها سلع معمرة حسب التجمع والسلعة، : (تابع) 17جدول 
Table 17 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate which have Durable Goods by Locality and Good, 2017
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 وسيلة تكنولوجيا المعلومات
 خط إنترنت خط هاتفصحن القطتلفزيون عاديتلفزيون

فلسطيني
 خط إنترنت 

اسرائيلي
خطوط النقال 

الفلسطينية
 خطوط النقال 

االسرائيلية
أجهزة الالب  أجهزة الحاسوب

توب
 أجهزة التابلت

IPad و 
 أجهزة الهواتف 

الذكية
 أفراد األسرة الذين 
يستخدمون الحاسوب

TV/ LCD/ 

LED/

 S-D screen

T.VSatellite/ 

Dish

Telephone 

Line

Palestinian 

Internet

Israeli 

Internet

Palestinian 

Mobile

Israeli 

Mobile

Computer LaptopIPAD/ TabletSmart PhoneFamily Members 

Who Use 

Computers

28,09014,84736,84320,16123,2423,94338,1498,0618,49513,6148,29135,11224,058Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

3033582326058111010114955A'kkabaَعكَّاَبة

1,3239932,0159111,0663122,1247355215683441,9701,233Qaffinَقف ِّين

يسى 324214460249246143485246100205116447271Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

178173302108150733111413410148288252An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 667445960543509271970409231353212891661Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

752389505558710837258156An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

116114204405556215129564040190195An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

364294582297305105607207163228151527293Zeitaَزْيَتا

523362780363487133794212191259183711441Seidaَصْيدا

الَّر Illar'9697651,4816278301181,5303913305463541,3211,186عِّ

1,3729742,0881,0991,2003182,0924755177315081,9231,376A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 1,5787512,0311,0341,4611272,0553586217744651,9011,251Deir al Ghusunدِّ

يَّة 185108230148151225257658864228221Al Jarushiyaالجاروشِّ

2016281315030571672926Al Masqufaالَمْسقوَفة

1,2425871,5667781,0211001,6321872694913461,5431,175Bal'aَبْلعا

4482295452233163757168138154103547334Iktabaإكَتاَبا

9214501,175378582381,295110236159961,230761Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

1,1521,0591,8977371,070711,9721433562961821,697907Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 10,9774,32712,9798,3479,04696613,4722,3532,9065,4353,25512,5768,175Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'4480359112288عِّ

 1,2925461,6261,2221,246551,6621633968114441,5791,244Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'2562430926636112423عِّ

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم التي يتوفر لديها وسائل تكنولوجيا المعلومات حسب التجمع والوسيلة، : 18جدول 
Table 18: Private Households in Tulkarm Governorate which have Information Technology Tools by Locality and Tool, 2017

التجمع

Information Technology Tool

 locality
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 وسيلة تكنولوجيا المعلومات
 خط إنترنت خط هاتفصحن القطتلفزيون عاديتلفزيون

فلسطيني
 خط إنترنت 

اسرائيلي
خطوط النقال 

الفلسطينية
 خطوط النقال 

االسرائيلية
أجهزة الالب  أجهزة الحاسوب

توب
 أجهزة التابلت و 

IPad
 أجهزة الهواتف 

الذكية
 أفراد األسرة الذين 
يستخدمون الحاسوب

TV/ LCD/ 

LED/

 S-D screen

T.VSatellite/ 

Dish

Telephone 

Line

Palestinian 

Internet

Israeli 

Internet

Palestinian 

Mobile

Israeli 

Mobile

Computer LaptopIPAD/ TabletSmart PhoneFamily Members 

Who Use 

Computers

 674365876419513155900306175290166821608Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

94751486686191573533532313960Kafaَكَفا

182640001440191243120Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'24011429015718570295737111871275262عْزَبة ُشوَفة

ين 260186392229245714059912314891359266Raminَرامِّ

628348838394511100856240214333201783597Far'unَفْرُعون

177129253121140962591025910866247240Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 50276432361566272133175758Khirbet Jubaraخِّ

1074114281921515026286632136135Saffarinَسفَّارِّين

8034351,113620739261,1201212504662391,000671Beit Lidبِّيت لِّيد

116441386788261404727502013682Ar Rasالَراس

22610627918016834279717012770255244Kafr Surَكْفر ُصور

472061312915532691865350Kurُكوْر

2007422916715826244486312872225131Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

45419552222924522159130287212152530206Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

2111893301751679634510210515294305284Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

Table 18 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate which have Information Technology Tools by Locality and Tool, 2017

التجمع

Information Technology Tool

 locality

2017األسر الخاصة في محافظة طولكرم التي يتوفر لديها وسائل تكنولوجيا المعلومات حسب التجمع والوسيلة، : (تابع) 18جدول 
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017عداد العام الت: PCBS ا 

Housing Density

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد
NumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentage

10,36826.321,31454.26,03715.31,6394.21.3Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

1219.03860.31219.011.61.3A'kkabaَعكَّاَبة

49422.31,25856.839217.7703.21.3Qaffinَقف ِّين

يسى 14528.928256.26412.7112.21.2Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

6018.417954.97121.8164.91.4An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 27927.558757.912612.4222.21.2Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

2426.65356.41617.000.01.3An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

5926.711652.54118.652.31.3An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

14121.933952.612319.1416.41.4Zeitaَزْيَتا

19423.950562.310112.5111.41.2Seidaَصْيدا

الَّر Illar'35822.881952.132020.3764.81.3عِّ

58326.91,18054.434916.1582.71.2A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 58027.61,15855.129914.2653.11.2Deir al Ghusunدِّ

يَّة 7529.214857.62810.962.31.2Al Jarushiyaالجاروشِّ

721.92165.6412.500.01.2Al Masqufaالَمْسقوَفة

43326.086451.831118.6603.61.3Bal'aَبْلعا

10317.732856.311820.2345.81.4Iktabaإكَتاَبا

23017.167049.733524.91128.31.5Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

26112.773235.758928.747122.91.9Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 4,11229.87,57354.91,73412.63802.81.2Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'111.1666.7222.200.01.5عِّ

 51430.096856.419211.2422.41.1Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'726.91869.213.800.01.3عِّ

2017، (عدد األفراد في الغرفة)ن األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وكثافة السك: 19جدول 
Table 19: Private Households in Tulkarm Governorate by Locality and Housing Density (Number of Persons per Room), 2017

التجمع

كثافة السكن
متوسط كثافة السكن

 Locality

1أقل من 
1.99 - 1.002.00 - 2.993+

Less Than 1

  Average Housing 

Density
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017عداد العام الت: PCBS ا 

Housing Density

نسبةعددنسبةعددنسبةعددنسبةعدد
NumberPercentageNumberPercentageNumberPercentageNumberPercentage

 22624.454058.313514.6252.71.3Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

3723.09156.52817.453.11.3Kafaَكَفا

1023.81842.91023.849.51.5Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'9330.318861.2247.820.71.1عْزَبة ُشوَفة

10926.122954.96415.3153.61.3Raminَرامِّين

22325.249956.413415.2283.21.2Far'unَفْرُعون

7026.216260.73111.641.51.2Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 1522.14261.868.857.41.3Khirbet Jubaraخِّ

2516.19863.22314.895.81.3Saffarinَسفَّارِّين

33928.767557.214612.4201.71.2Beit Lidبِّيت لِّيد

4128.17047.92919.964.11.3Ar Rasالَراس

10435.616155.1268.910.31.1Kafr Surَكْفر ُصور

2031.73250.8812.734.81.2Kurُكوْر

10140.413654.4135.200.01.0Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

20633.233754.4609.7172.71.1Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

7721.619454.37220.2143.91.3Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2.00 - 2.993+
Less Than 1

  Average Housing 

Density

2017، (عدد األفراد في الغرفة)ن األسر الخاصة في محافظة طولكرم حسب التجمع وكثافة السك: (تابع) 19جدول 
Table 19 (Cont.): Private Households in Tulkarm Governorate  by Locality and Housing Density (Number of Persons per Room), 2017

التجمع

كثافة السكن
متوسط كثافة السكن

 Locality

1أقل من 
1.99 - 1.00
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017ام التعداد الع: PCBS  ا

المجموعنوع المسكن

Totalغير مبينبركس، أخرى/كرفان/خيمة، براكيةغرفة مستقلةشقةدارفيال

VillaHouse ApartmentIndependent

 Room

Tent, Marginal\Caravan\ 

Barracks, Others

Not Stated

45619,67419,0981228239,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

1422000063A'kkabaَعكَّاَبة

89101,2933002,214Qaffinَقف ِّين

يسى 143862100502Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

629225210326An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 95324730001,014Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

0474510194An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

22127000221An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

2479154900644Zeitaَزْيَتا

14013991000811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'131,1953558201,573عِّ

231,0361,09615002,170A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 309961,0696102,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 373178300257Al Jarushiyaالجاروشِّ

025700032Al Masqufaالَمْسقوَفة

301,1794545001,668Bal'aَبْلعا

24448110100583Iktabaإكَتاَبا

05587845001,347Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

06061,43017002,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 2154,7448,816231113,800Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'0900009عِّ

 281,0945859001,716Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'025100026عِّ

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع المسكن، : 20جدول 
Table 20: Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Housing Unit, 2017

التجمع

Type of Housing Unit

 Locality
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المجموعنوع المسكن
Totalغير مبينبركس، أخرى/كرفان/خيمة، براكيةغرفة مستقلةشقةدارفيال

VillaHouse ApartmentIndependent

 Room

Tent, Marginal\Caravan\ 

Barracks, Others

Not Stated

 7770149000926Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

18575000161Kafaَكَفا

042000042Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'1695195010307عْزَبة ُشوَفة

0299117100417Raminَرامِّين

12588284000884Far'unَفْرُعون

12105150000267Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 068000068Khirbet Jubaraخِّ

06491000155Saffarinَسفَّارِّين

49072663001,180Beit Lidبِّيت لِّيد

01450010146Ar Rasالَراس

121081000292Kafr Surَكْفر ُصور

0263700063Kurُكوْر

221335000250Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

2387231000620Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

332924010357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

التجمع

Type of Housing Unit

 Locality

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع المسكن، : (تابع) 20جدول 
Table 20 (Cont.): Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Housing Unit, 2017
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017 التعداد العام: PCBS  ا

متوسط عدد الغرف في المسكن
غير مبين

Not StatedTotal

8564,56011,83312,6359,474239,3603.7Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

151027200634.1A'kkabaَعكَّاَبة

3526477675838102,2143.6Qaffinَقف ِّين

يسى 193913518912005023.8Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

11401301014403263.4An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 148028639723701,0143.9Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

1123432141943.6An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

21873804802213.8An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

3510219419911406443.4Zeitaَزْيَتا

237426828516108113.7Seidaَصْيدا

الَّر Illar'5623056947824001,5733.5عِّ

4621066175150202,1703.8A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 2620071271345102,1023.7Deir al Ghusunدِّ

يَّة 82272847102573.9Al Jarushiyaالجاروشِّ

03810110324.0Al Masqufaالَمْسقوَفة

3519864749928901,6683.6Bal'aَبْلعا

15592162108305833.5Iktabaإكَتاَبا

422966133158101,3473.1Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

2298357322174002,0532.5Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 1371,0513,6814,7914,139113,8003.9Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'00342093.9عِّ

 1719042746761501,7164.0Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'0087110264.2عِّ

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع وعدد الغرف في المسكن، : 21جدول 
Table 21: Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Number of Rooms in the Housing Unit, 2017

التجمع
Number of Rooms عدد الغرف 

المجموع
Locality

12345+

Average Number of 

Rooms in the Housing 

Unit
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017 التعداد العام: PCBS  ا

متوسط عدد الغرف في المسكن
غير مبين

Not StatedTotal

 126924332527709264.0Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

21233645001614.0Kafaَكَفا

09181050423.3Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'1147310911003074.1عْزَبة ُشوَفة

86211612310804173.7Raminَرامِّين

229627530718408843.7Far'unَفْرُعون

322508710502674.1Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 312172790683.4Khirbet Jubaraخِّ

42550324401553.6Saffarinَسفَّارِّين

1612932038832701,1803.9Beit Lidبِّيت لِّيد

12944502201463.5Ar Rasالَراس

421708910802924.0Kafr Surَكْفر ُصور

261129150633.8Kurُكوْر

112295815002504.6Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

165813019622006204.0Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

956991276603573.6Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

5+

Average Number of 

Rooms in the Hosing 

Unit

Table 21 (Cont.): Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Number of Rooms in the Housing Unit, 2017

التجمع
Number of Rooms عدد الغرف 

المجموع
Locality

1234

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع وعدد الغرف في المسكن، : (تابع) 21جدول 
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017ام التعداد الع: PCBS  ا

المجموعالمصدر الرئيسي للكهرباء
Totalغير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot Stated

39,340153239,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

6300063A'kkabaَعكَّاَبة

2,2140002,214Qaffinَقف ِّين

يسى 501100502Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

326000326An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 1,0140001,014Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

9300194An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

221000221An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

644000644Zeitaَزْيَتا

811000811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,5730001,573عِّ

2,1682002,170A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 2,1001102,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 257000257Al Jarushiyaالجاروشِّ

3200032Al Masqufaالَمْسقوَفة

1,6671001,668Bal'aَبْلعا

583000583Iktabaإكَتاَبا

1,3470001,347Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

2,0530002,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 13,79090113,800Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'90009عِّ

 1,7140201,716Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'2600026عِّ

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرباء، : 22جدول 
Table 22: Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Main Source of Electricity in the Housing Unit, 2017

التجمع
Main Source of Electricity

Locality

86



PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017ام التعداد الع: PCBS  ا

المجموعالمصدر الرئيسي للكهرباء
Totalغير مبينال يوجدمولد خاصشبكة عامة

Public NetworkPrivate GeneratorNo ElectricityNot Stated

 926000926Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

161000161Kafaَكَفا

4200042Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'307000307عْزَبة ُشوَفة

416100417Raminَرامِّين

884000884Far'unَفْرُعون

267000267Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 6800068Khirbet Jubaraخِّ

155000155Saffarinَسفَّارِّين

1,1800001,180Beit Lidبِّيت لِّيد

146000146Ar Rasالَراس

292000292Kafr Surَكْفر ُصور

6300063Kurُكوْر

250000250Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

620000620Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

357000357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرباء، : (تابع) 22جدول 
Table 22 (Cont.): Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Main Source of Electricity in the Housing 

Unit, 2017

التجمع
Main Source of Electricity

Locality
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PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017 العام التعداد: PCBS ا 

المجموع

مرحاض متصل بمصرف مفتوح،ال يوجد مرحاض متصل بحفرة صماءمرحاض متصل بحفرة امتصاصيةمرحاض متصل بشكبة مجاري عامة
مرحاض في البرية في الحقل،اخرى

غير مبين
Total

Flush to Piped Sewer 

System

Flush to Septik Porous 

Tank 

Flush to Septik Tight Tank Flush to Open Drain ,No 

Facility/Bush/Field,Others

Not Stated

18,78016,5683,96248239,360Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

010530063A'kkabaَعكَّاَبة

02,11797002,214Qaffinَقف ِّين

يسى 030519700502Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

02309600326An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 83516019001,014Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

062310194An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

0221000221An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

56676200644Zeitaَزْيَتا

07753600811Seidaَصْيدا

الَّر Illar'01,54132001,573عِّ

1011,309760002,170A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 01,915186102,102Deir al Ghusunدِّ

يَّة 0256100257Al Jarushiyaالجاروشِّ

03200032Al Masqufaالَمْسقوَفة

2311,121316001,668Bal'aَبْلعا

242334430583Iktabaإكَتاَبا

1,34700001,347Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

2,05120002,053Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 11,6881,5605510113,800Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'090009عِّ

 1,376234634301,716Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'02600026عِّ

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه االسرة، : 23جدول 
Table 23: Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Toilet Facility Used by the Household in the Housing 

Unit, 2017

Localityالتجمع

Type of Toilet Facility used by the Householdنوع المرحاض الذي تستخدمه االسرة

88



PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017 العام التعداد: PCBS ا 

المجموع

مرحاض متصل بمصرف مفتوح،ال يوجد مرحاض متصل بحفرة صماءمرحاض متصل بحفرة امتصاصيةمرحاض متصل بشكبة مجاري عامة
مرحاض في البرية في الحقل،اخرى

غير مبين
Total

Flush to Piped Sewer 

System

Flush to Septik Porous 

Tank 

Flush to Septik Tight Tank Flush to Open Drain ,No 

Facility/Bush/Field,Others

Not Stated

 2286188000926Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

0161000161Kafaَكَفا

04200042Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'07223500307عْزَبة ُشوَفة

57355500417Raminَرامِّين

076212200884Far'unَفْرُعون

011415300267Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 06800068Khirbet Jubaraخِّ

01322300155Saffarinَسفَّارِّين

58733389001,180Beit Lidبِّيت لِّيد

0146000146Ar Rasالَراس

02771500292Kafr Surَكْفر ُصور

042210063Kurُكوْر

012812200250Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

036026000620Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

02639310357Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

2017المساكن المأهولة في محافظة طولكرم حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه االسرة، : (تابع) 23جدول 

التجمع

نوع المرحاض الذي تستخدمه االسرة

Locality

Table 23  (Cont.): Occupied Housing Units in Tulkarm Governorate by Locality and Type of Toilet Facility Used by the Household in the Housing 

Unit, 2017

Type of Toilet Facility used by the Household
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Utilization of Buildingاستخدام المبنى

تحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

21,6902,7592,2371,2405997711,36130,657Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

54042221579A'kkabaَعكَّاَبة

1,479142974426351141,937Qaffinَقف ِّين

يسى 39138443315485Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

2492116361245370An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 66890843928719935Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

75294356104An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

179413120243253An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

39837342722124534Zeitaَزْيَتا

54368401635825735Seidaَصْيدا

الَّر Illar'1,0717575554354341,407عِّ

1,335154156544962751,885A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 1,196156103712849971,700Deir al Ghusunدِّ

يَّة 144241317043205Al Jarushiyaالجاروشِّ

2912301137Al Masqufaالَمْسقوَفة

1,1176390806024571,491Bal'aَبْلعا

393141742288466Iktabaإكَتاَبا

5901035968133782Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

8081886024101021,102Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 5,7761,1398402371531803568,681Tulkarmُطولَكْرم

ْزَبة أبو َخمِّيش Izbat Abu Khameish'701301113عِّ

 1,106951071382139891,595Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'2202200329عِّ

 2017المباني المكتملة في محافظة طولكرم حسب التجمع واستخدام المبنى، : 24جدول 
Table 24: Completed Buildings in Tulkarm Governorate by Locality and Utilization of Building, 2017 

المجموعالتجمع 
Total

Locality
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Utilization of Buildingاستخدام المبنى

تحت التشطيبمهجورخاليمغلقللعمل فقطللسكن والعملللسكن فقط
Habitation OnlyHabitation & WorkWork OnlyClosedVacantDesertedUnder Preparation

 65748533112243855Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

114346126136Kafaَكَفا

3503011040Al Haffasiالَحفَّاصي

Izbat Shufa'184171588124257عْزَبة ُشوَفة

30129251781223415Raminَرامِّين

45451613661742667Far'unَفْرُعون

2001010832513269Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 4518071769Khirbet Jubaraخِّ

101992333114190Saffarinَسفَّارِّين

8158444127521571,153Beit Lidبِّيت لِّيد

98612115318153Ar Rasالَراس

1911835353517304Kafr Surَكْفر ُصور

472620116496Kurُكوْر

17617242302320283Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

36237385123651541Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

280132423113617404Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

 2017المباني المكتملة في محافظة طولكرم حسب التجمع واستخدام المبنى، : (تابع) 24جدول 
Table 24 (Cont.): Completed Buildings in Tulkarm Governorate by Locality and Utilization of Building, 2017 

المجموعالتجمع 
Total

Locality
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No. of Employed Personsعدد العاملينعدد المنشآت العاملة

إناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

*7,40717,45113,4963,955Tulkarm Governorate*محافظة طولكرم

1110A'kkabaَعكَّاَبة

299539438101Qaffinَقف ِّين

يسى 7713110229Nazlat 'Isaَنْزَلة عِّ

3141392An Nazla ash Sharqiyaالَنْزَلة الَشْرقي ِّة

 19837532946Baqa ash Sharqiyaباَقة الَشْرقي ِّة

717134An Nazla al Wustaالَنْزَلة الُوسطى

1118144An Nazla al Gharbiyaالَنْزَلة الَغْربي ِّة

731178532Zeitaَزْيَتا

11718211666Seidaَصْيدا

الَّر Illar'188407292115عِّ

379897735162A'ttilَعت ِّيل

ير الُغُصون 294624477147Deir al Ghusunدِّ

يَّة 33232118114Al Jarushiyaالجاروشِّ

2211Al Masqufaالَمْسقوَفة

14123218844Bal'aَبْلعا

34855728Iktabaإكَتاَبا

21533028050Nur Shams Campُمَخيَّم ُنوْر َشْمس

27744436381Tulkarm Campُمَخيَّم ُطولَكْرم

 4,01310,1527,7952,357Tulkarmُطولَكْرم

 285862603259Anabtaَعَنْبتا

ْزَبة  الِّخالل Izbat al Khilal'1990عِّ

 1061579958Kafr al Labadَكْفر الَلَبد

2017عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب التجمع، : 25 جدول 
Table 25: Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and 

Government Companies in Tulkarm Governorate by Locality, 2017

Localityالتجمع No. of Operating 

Establishments

92



PCBS: PHC 2017: Census Final Results - Summary - Tulkarm Governorate محافظة طولكرم- ملخص النتائج النهائية للتعداد :  2017عداد العام الت: PCBS ا 

No. of Employed Personsعدد العاملينعدد المنشآت العاملة

إناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

511101Kafaَكَفا

Izbat Shufa'2913011911عْزَبة ُشوَفة

6013812315Raminَرامِّين

11423320528Far'unَفْرُعون

1818126Shufaُشوَفة

ْرَبة ْجبارة 4862Khirbet Jubaraخِّ

1416115Saffarinَسفَّارِّين

15324417866Beit Lidبِّيت لِّيد

13423210Ar Rasالَراس

6227224329Kafr Surَكْفر ُصور

556560Kurُكوْر

3320718126Kafr Zibadَكْفر زِّيَباد

8117112447Kafr Jammalَكْفر َجمَّال

3451429Kafr A'bbushَكْفر َعبُّوش

.Some localities not appear due to unavailability of establishments in such localities *.أسماء بعض التجمعات لم ترد بسبب عدم وجود منشآت فيها* 

2017عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب التجمع، : (تابع) 25 جدول 
Table 25 (Cont.): Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and 

Government Companies in Tulkarm Governorate by Locality, 2017

Localityالتجمع No. of Operating 

Establishments
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No. of Employed Personsعدد العاملينعدد المنشآت العاملة

اناثذكورالمجموع

TotalMalesFemales

Tulkarm Governorateمحافظة طولكرم

51111110Mining and quarrying Bالتعدين  واستغالل المحاجرباء

9804,2413,354887Manufacturing Cالصناعات التحويليةجيم

1000Electricity, gas, steam and air conditioning supply Dإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواءدال

امدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات هاء
ومعالجتها

3753530Water supply; sewerage, waste management and 

remediation activities

E

3021418034ConstructionFاإلنشاءاتواو

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

4,1106,9755,8841,091Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 

and motorcycles

G

814904873Transportation and storageHالنقل والتخزينحاء

4531,078945133Accommodation and food service activitiesIانشطة خدمات االقامة والطعامطاء

4318111269Information and communicationJالمعلومات واالتصاالتياء

62416294122Financial and insurance activitiesKاالنشطة المالية وأنشطة التأمينكاف

921183Real estate activitiesLاألنشطة العقاريةالم

224485311174Professional, scientific and technical activitiesMاألنشطة المهنية والعلمية والتقنيةميم

8319513362Administrative and support service activitiesNأنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندةنون

166840281559EducationPالتعليمعين

276573307266Human health and social work activitiesQانشطة صحة االنسان والعمل االجتماعيفاء

17545536986Arts, entertainment and recreationRالفنون والترفيه والتسليةصاد

6691,099650449Other service activitiesSانشطة الخدمات األخرىقاف

انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية غير الخاضعة للوالية شين
 الوطنية

324717Activities of extraterritorial organizations and bodiesU

7,40717,45113,4963,955Totalالمجموع

2017عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظة طولكرم حسب النشاط االقتصادي، : 26جدول 
Table 26: Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Companies in Tulkarm Governorate by Economic Activity, 2017

النشاط اإلقتصادي Economic ActivityISICقطاع No. of Operating 

Establishments
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Notice For Users 
 

 For more information about the methodology and data quality, please refer to the report 

titled "Population, Housing and Establishments Census 2017: Census Final Results – 

Summary", which is available at: 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2383.pdf 
 

 Number of total population includes those actually counted in addition to number of 

persons estimated based on the post enumeration survey. 
 

 Number of people actually counted in Tulkarm governorate 183,205 includes 34 

individuals whose data were not obtained, the detailed data presented in this report 

including the tables does not include those individuals' data, and data of individuals 

estimated based on the post enumeration survey as well. 
 

 The percentages in the main findings chapter were calculated on the cases with specified 

characteristics only, unless otherwise. 

 

 In some tables the total of percentages might not add up to 100% due to rounding. 
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Introduction 
 

The implementation of the Population, Housing and Establishments Census 2017 aims to 

provide a comprehensive and modern statistical database that creates a digital profile of the 

Palestinian society in all areas. It additionally fulfills the national needs and in accordance to 

international recommendations and UN recommendations on the contents of the Census. 

Consequently, the Census serves as the backbone of planning and developmental policies and 

strategies formulation during the upcoming decade. This census is the third ever census to be 

implemented in Palestine, where the first census was implemented in 1997 and the second one 

was implemented in 2007. Census implementation constitutes a legal, developmental and 

statistical entitlement in abidance to the General Statistics Law 2000. 

 

Most countries implement population censuses once every ten years, as per UN 

recommendations. Such effort requires a stable and natural environment, which is not 

available in Palestine because of the procedures of the Israeli occupation and obstacles 

including the Annexation Wall and settlement expansion. The Wall suffocates those living 

behind it. On top of this, there are inaccessible military areas not to mention the challenges 

faced in Jerusalem. On the other hand, there are technological challenges including lack of 3G 

technology at that time because of the restrictions imposed by the occupation. As a result, the 

PCBS had to develop a clear comprehensive plan to overcome the challenges and take into 

account the particularities of the Palestinian context and field difficulties.  

 

The current Census was innovative in its use of modern data collection technology. All phases 

were implemented using tablets and GIS. Furthermore, special applications  were designed for 

every phase including maps updating, pilot census, delineation, listing and actual population 

count through to the post enumeration survey. This helped save time and effort in addition to 

enhancing the quality, harmony of data. Consequently, it became easier to analyze data and 

reinforce administration and monitoring of fieldwork.  

 

Different crews implemented the census, including managers, assistants, supervisors, crew 

leaders, enumerators and logistical support teams. They worked day and night to accomplish 

the census, which generated 11,000 temporary jobs for young graduates in the different 

phases. They worked for different periods that ranged from one to eight months. This round 

of census was marked by its fully automated operations including automation of assessment 

of workers and trainees. This comprised daily tests and final exams. Training halls were 

equipped with the necessary infrastructure, which saved time and effort needed to select work 

teams without any human intervention, in compliance with good governance requirements.  

 

The Census is a perfectly national project. Since the outset of preparation and 

implementation, PCBS initiated ongoing dialogue and consultation with different ministries 

and official and private organizations as well as civil society organizations. It organized 

bilateral meetings, symposia and workshops to reach national consensus on the contents of the 

census. All energies and efforts were employed for its success together with a broad publicity 

campaign, in coordination with local governmental and non-governmental media outlets. The 

campaign aimed to raise citizens’ awareness of the importance of the census and motivate 

them to cooperate with its crews. The message of the census reached every house, family and 

citizen. The entire Palestinian society consolidated efforts and used its human and material 

resources including premises, offices, training halls, equipment and other resources. The 

society was also very instrumental in facilitating the work of field teams and solving the 
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obstacles they faced including non-response. The census was in brief an honorable scene of 

national belonging to implement the slogan “together, we build our nation”.  

 

As we present to you today the final results of the Census, which were published in a record 

time, we express our extreme happiness and pride of this achievement. We aspire to optimal 

investment of its data so as they can be translated into services to citizens. We hope census 

data will contribute to achieving the vision of the government “citizen first”, as development 

is not possible without statistics.  

 

 

 

 

 

 

October, 2018  

 

Ola Awad 

President of PCBS 

National Director of Census 
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Chapter One 

 

Terms, Indicators and Classifications  
 

1.1 Terms and Indicators 

The following terms and indicators are defined in accordance with the glossary and guide 

statistical indicators issued by PCBS and certified on the latest international recommendations 

in statistics and consistent with international systems. 
 

Geographical, Administrative and Statistical Divisions 

According to current administrative divisions, Palestine is divided into two geographic regions: 

the Remaining West Bank and Gaza Strip.  

1. West Bank is divided into 11 Governorates (Jenin, Tubas & Northern Valleys, Tulkarm, 

Nablus, Qalqiliya, Salfit, Ramallah & Al-Bireh, Jericho & AlAghwar (Ariha), Jerusalem 

(Al Quds), Bethlehem (Beit Lahm), and Hebron (Al Khalil)).  

2. Gaza Strip is divided into 5 Governorates (North Gaza, Gaza, Deir Al Balah, Khan 

Yunis, Rafah).   
 

Locality: 

A permanently inhabited place which has an independent municipal administration, or a 

permanently inhabited separated place not included within the formal boundaries of another 

locality and not have an independent administrative authority. 
 

Population Census: 

The total process of planning, collecting, compiling, evaluating, disseminating, and analyzing 

demographic, economic  and social data at the smallest geographic level pertaining at a specific 

time, to all persons in a State, and citizens who are temporarily outside the borders of the State. 
 

Collective Households: 

Collective living quarters include structurally separate and independent places of abode 

intended for habitation by large groups of individuals or several households and occupied at the 

time of the census. Such quarters usually have certain common facilities, such as cooking and 

toilet installations, baths, lounge rooms or dormitories, which are shared by the occupants. 

They may be further classified into hotels, rooming houses and other lodging houses, 

institutions and camps. 
 

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.  

In PHC-2017, the household includes: 

1. Original members of the household living in the household home on the night of 1
st
 

December 2017 

2. Visitors from outside Palestine who spent the night of 1
st
 December 2017 in the household 

home (relatives or non-relatives) 

3. Visitors from the same country (residents of the West Bank and Gaza Strip) (the entire 

family) if they are spending the period from 01-24 December 2017 with the household. 
4. Home servants, drivers, cooks or the like who work for the household and regularly live 

with it. 

5. New-borns who are born before the night of 01 December 2017, who are still alive on the 

night of 1
st
 December 2017, whether they were in the household home or still at hospital.  
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6. Individuals living with the household and who spent the night of 1
st
 December 2017 with 

the household and passed away after the night of 1
st
 December 2017.  

7. Individuals living with the household, but who were not present on the night of 1
st
 

December 2017 with the household; they including the following groups: 
 Individuals who spent the night of 1st December 2017 visiting another household in 

Palestine. 

 Workers of night shifts in factories, hospitals, airports, crossing points or any other 

workplace. 

 Household members who spent the night of 1st December 2017 travelling on public roads 

within Palestine. 

 Fishermen who spent the night of 1st December 2017 on boats and ships in territorial 

waters. 

 Household members working with security apparatuses wherever they are on the night of 

1st December 2017. 
 Household members residing with the household and who happen to be temporarily 

outside Palestine for a period of less than a year for purpose of work and who return 

regularly every year; or who are on business, tourism, visits, pilgrimage, umra (semi-

pilgrimage, Islamic ritual), treatment or other trips. 

 Patients who spent the night of 1
st
 December 2017 in hospitals and their escorts as well as 

any members who spent the night of 1
st
 December 2017 in the detention and arrest 

centres in police states and the like. 

 Household members who spent the night of 1
st
 December 2017 in worship places (like 

mosques, churches) 

 Household members who usually reside with the household, but were in a hotel inside 

Palestine on the night of 1
st
 December 2017. 

 Students who study abroad regardless of the duration of their absence abroad. 

 Students who study in universities, institutes and other centres inside Palestine regardless 

of their whereabouts on the night of 1
st
 December 2017. 

 Household members detained in Israeli prisons regardless of the duration of their 

imprisonment/ detention. 

 Household members residing regularly with the household, but who are not present with 

their family on the night of 1
st
 December 2017, regardless of the reason. 

  
The following categories shall be excluded of the list of household members: 

1. Household members who passed away before the night of 1
st
 December 2017. 

2. Household members born after the night of 1
st
 December 2017. 

3. Household members who on the night of 1
st
 December 2017 were regular residents of 

senior people houses, orphanages or public students housing (students who do not 

have a regular place of residence in Palestine), psychiatric asylums, Palestinian 

prisons. Residents of such places will be counted in their place of residence. 
 

The type of households that underwent enumeration may be divided into:  

1. Private Households: The households included in the aforementioned definition of the 

household. 

2. Collective (Institutional Households): It refers to the households enumerated in the 

aforementioned collective households.  
 

Palestinian Household: 

It is the private household whose head holds the Palestinian nationality. 
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Types of Private Households: 

1. A one–person– household: It is the household comprised of one individual. 

2. 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. 

3. Extended Household: A household of at least one nuclear household together with other 

relatives.  

4. Composite Household: Refers to household consisting of at least one nuclear household 

with other non-relatives. 
 

Average Household Size: (Indicator) 

It refers to the average number of household members calculated through dividing the total 

number of members of a certain category by the number of households for that particular 

category. 
 

Sex: 

It is classified into male and female.  
 

Age in Completed Years: 

The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the date 

of birth and the census reference period. 
 

Original Nationality:  

It refers to the political identity of the individual as Palestinian, Jordanian, Egyptian, Brazilian, 

French, etc. 
 

Refugee Status: 

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

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

1. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee registration cards 

issued by UNRWA. 

2. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not hold refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

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

aforementioned status. 
 

Difficulty/disability:  

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. 
 

Seeing Difficulty/disability: 

Individuals who have some difficulties or disability in seeing 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.  
 

Hearing Difficulty/disability: 

Individuals who have some hearing difficulties or disability that contribute to the reduction of 

their ability to perform any part and aspect of their day, such as difficulty hearing someone 
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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. 
 

Mobility Difficulty/disability: 

Individuals who have difficulties or disability 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, Its also includes individuals who can't use their hands and fingers for holding tools or 

writing or anything else, or can't raising two liters of water at eye level, using their hands.. 
 

Remembering and concentrating Difficulty/disability: 

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. 
 

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. 
 

Cause of difficulty/disability: 

Cause of difficulty/disability is the main reason behind that difficulty/ disability, the causes are 

as follows: 

1. Congenital: if the main cause of difficulty/ disability is due to prenatal reasons, include 

genetic causes. 

2. Pregnancy\ Birth related: If the cause of the difficulty/ disability of the individual is 

conditions related to the mother's pregnancy or childbirth, ie the reasons for pregnancy or 

childbirth itself. 

3. Illness: If the cause of the major difficulty/ disability is due to a particular disease such as 

poliomyelitis. 

4. Physical and Psychological Abuse: That the individual has suffered a difficulty/ disability 

resulting from physical or psychological torture inflicted on him by a person or other 

entity. Here, attention should be paid to the fact that the individual is subjected to a kind of 

psychological and / or physical torture by his or her family members. Specific attention 

also for Individuals who have been subjected to physical or mental torture in Israeli prisons 

and who have been subjected to any attack by Israeli occupying forces or settlers are 

excluded. 

5. Aging: In the sense that the individual suffers from difficulty/ disability because of the 

pyramid and old age and this case applies only to the elderly (60 years and more). 
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6. Work injury: If the difficulty/ disability is the result of a work injury during the 

performance of the individual's work. 

7. Traffic accident: difficulty/ disability resulting from traffic accidents of various types or 

accidents of run. 

8. Other accident: difficulty/ disability is caused by any other accident such as falling from 

above buildings, fire, drowning, shooting accidents etc., with the assurance that any of 

these reasons if during work is considered a work injury . 

9. Israeli measurments: If the individual has any difficulty/ disability due to any attack by 

the Israeli army or the settlers, the beating, shooting or other attacks during the Intifada or 

the successive Israeli aggression on the Gaza Strip and others. 

10. War: If the cause is the result of injury during a war and does not include the first or 

second intifada. 

11. Stress: a state of extreme psychological tension, intolerance, occurs because of external 

factors that pressure the individual, and create a state of imbalance and disorder in the 

behavior. 

12. Other: If the cause of the major difficulty/ disability  is not mentioned above. 
 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of health 

problems. 
 

Chronic Disease: 

A disorder or impairment of the normal state of well-being which need continuous treatment, 

diagnosed by a specialist. Such as the following chronic diseases: blood pressure disease, 

diabetes, stomach ulcers, heart disease, cancer, kidney disease, liver disease, arthritis, 

osteoporosis, thalassemia, epilepsy, asthma, chronic back pain. 
 

Kindergarten: 

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 
 

Educational Attendance: 

Attendance means registering the person in any formal education stage irrespective of whether 

it took the form of continuous attendance or distant learning. Formal education stages include 

the elementary stage, preparatory stage, (both of which are referred to as the basic stage), 

secondary stage, and higher education stage. 

1. Attending: It applies if the person is currently enrolled in a regular educational 

stage. 

2. Attended and left: It applies if the person unsuccessfully left a regular 

educational stage, i.e., without obtaining any degree. 

3. Attended and graduated: It applies if the person successfully graduated from a 

regular educational stage and did not enroll in any stage after that. 

4. Never attended: It applies if the person is not currently enrolled and was never 

enrolled in any regular educational stage. 
 

Years of Schooling Completed:  

It is the number of years successfully completed in formal educational in completed years. It 

neither includes drop out years, failure years, years of attending in kindergartens, nor on – 

going educational year. Educational training courses are not included among the years of 

regular study. 
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Illiterate: It applies to persons unable to read or write in any language and who were never 

awarded a certificate from any formal education system. 
 

Can Read and Write: It applies to persons who are able to read and write without completing 

any of the educational stages. Such persons are generally able to read and write simple 

sentences. 
 

Employed: 

Persons aged 7 years and over who were work at  least one hour during the reference period, or 

who were not at work during the reference period, but held a job or owned business from which 

they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stoppage, or any other 

reason).  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. 
 

Labor Force Status:                                      
A person’s work status in terms of being inside or outside the labor force and also classified as 

follows: 

1. Employed 1-14 work hours: Persons aged 7 years and over who were at work for at 

least one hour or were not at work during the reference week but held a job or owned a 

business from which they were temporarily absent and usually working hours 1-14 hours 

per week. 

2. Employed 15-34 work hours: Persons aged 7 years and over who were at work for at 

least one hour or were not at work during the reference week but held a job or owned a 

business from which they were temporarily absent and usually working hours 15-34 

hours per week. 

3. Employed 35-45 hours or more: Persons aged 7 years and over who were at work 

during the reference week and held a job or owned a business from which they were 

temporarily absent and usually working hours 35-45 hours per week. 

4. Employed 46 hours or more: Persons aged 7 years and over who were at work during 

the reference week and held a job or owned a business from which they were temporarily 

absent and usually working hours 46 hours or more per week. 

5. Does not work but want to work - Ever employed actively seeking a job during the 

Last 4 weeks: Those individuals aged 7 years and over who worked for more than two 

weeks continuously during the past reference period, i.e. this individual did not work 

even for one hour during the reference week (last week that precedes  the night of 

reference period), although he wants to work and actively seeking a job during the last 4 

weeks preceding the interview, by one method of the following: registration at 

employment office, or registration at a labor union, or asking friends or relatives, or a 

personal visit to the premises, or reading the newspaper in order to obtain jobs, or 

searching for a building or land or machinery or equipment in order to establish a private 

project or seek financial resources.  Note: this category is those who worked in the 

previous two weeks continuously for the last three years. 

 

6. Does not work and wants to work – never employed actively seeking a job during 

the last 4 weeks: Those individuals aged 7 years and over who did not work at all during 

the last period, were not absent from a job, were available for work and actively seeking a 

job during the last 4 weeks preceding the interview, by one method of the following: 

registration at an employment office, or registration at a labor union, or asking friends or 

relatives, or a personal visit to the premises, or reading the newspaper in order to obtain 
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jobs, or searching for a building or land or machinery or equipment in order to establish a 

private project or seek financial resources. 
 

Does not work and does not want to work:  

Individuals aged 7 years or over for whom the concept of employed or unemployed does not 

apply, are classified outside the labor force in the sense that this individual did not work even 

one hour during the reference period, nor is looking for work and does not wish to work and 

falls under this definition:  

7. Full-time studying / training: Individuals aged 7 years and above who regularly study in 

order to obtain a qualified skill and not linked to work during the reference period. It 

should be noted here that household chores and hobbies are excluded from the concept of 

employment. 

8. Full-time housekeeping: females aged 7 years and above not working and not looking 

for work and not attending regular study and aims to serve the household. This does not 

include the servicing other households for payment in kind or cash .  

9. Disabled /old age / illness: An individual aged 7 years and above who cannot do any 

kind of work due to chronic illness or disability. This category also includes all 

individuals who are unable to work because of old age. 

10. The existence of income: If an individual is able to work but does not work and did not 

wish to work nor look for work because there is revenue or a source of income.  

11. Retirement: If an individual is able to work but does not work and did not wish to work 

nor look for work because of his retirement.  

12. Other: Includes any individual for which all the previously stated did not apply, such as 

a prisoner, or individual capable of work but not wishing or looking for work and who 

has no income, such as sons and daughters who are not attending school and do not apply 

to any situation mentioned previously. 
 

Marital Status: 

The status of those aged 14 years and over in terms of marriage traditions and laws in the 

country. 

May be one of the following cases: 

1. Never married: It applies if the person aged 14 years has not been married or. Legally 

engaged (according to customs and traditions applicable in the country). 

2. Legally engaged: It applies if the person-aged 14 years has an official marriage 

document (issued by a competent court) but has not been actually married yet according 

to customs and traditions applicable in the country. The divorced, widowed, and married 

twice do not belong to this category. 

3. Married: It applies if the person aged 14 years is actually and officially married 

(according to customs and traditions applicable in the country) irrespective of his \ her 

past marital status as well as of whether the couple were together during the reference 

period or not. The person married to more than one wife is classified married. 

4. Divorced: The person aged 14 years who previously married and legally divorced but 

was not married again. 

5. Widowed: The married person aged 14 years whose marriage was split by the death of 

the spouse and was not married again. 

6. Separated: The individual 14 years old and over who was married, but his/her marriage 

was revoked for some reason without any legal or official registration, and he/she did not 

marry again.  
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Housing Unit: 

A housing unit is a separate and independent place (a building or part of a building) intended 

for habitation by a single household, or one not intended for habitation but occupied as housing 

unit by a household at the time of the census. The housing unit may be an occupied or vacant, 

an occupied non-conventional housing unit or any other place occupied as housing unit by a 

household at the time of the census. This category includes housing unit of various levels of 

permanency and acceptability for habitation.  
 

Housing Unit type: 

Housing unit type may refer to any of the following: 

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

constructed for the living of one household and consists of a 2 - suite – single or double 

or multiple floors 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Tent: It is made of textile, wool, or hair.  It is typically used in the Bedouin Localities. 

6. Marginal\Caravan\Barracks: It is a separate established building, temporary and 

unconventional building, It is usually comprised of one or more rooms.  The main 

construction material of the ceiling and the external walls is made of zinc, tibplate,  

reinforced fiber, or building Its ceiling is made of wood or similar materials and the 

external walls is made of cement bricks and other materials, regardless of their current 

use and the external walls materials. 

7. Other: It refers to any type of housing unit other than the aforementioned. Examples of 

this type include cottages, caves, grottos, and booths occupied by a tenant during the 

Census. 
 

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. 
 

Tenure of the Housing Unit: 

This section refers to the household tenure of the housing unit that could be one of the 

following categories: 
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1. Owned: This category applies when the household or one of the household members 

(usually live therein) owns the Housing unit. 

2. Rented Unfurnished: If the housing unit is rented without furniture and the payment is 

paid on a monthly or annually base. 

3. Rented Furnished: If the housing unit is rented with furniture. 

4. Without Payment: If the housing unit is used without any payments. 

5. For Work: If the housing unit is offered to the household as a result of working relation 

with one member of the family or more. 

6. Other: If the tenure of the house is not mentioned above. 
 

Main source of drinking water: 

Is the most commonly used source by the family for drinking; it is one of the following cases: 

1. Piped into dwelling: Transferring water through the water network into the dwelling 

(through internal pipe extensions) and connecting it to one or more facilities, for example, 

in the kitchen and / or bathroom. 

2. Protected dug well/protected spring: The dug well is a deep hole in the ground that has 

been drilled or excavated to reach the groundwater, where the water can be extracted 

from it using a pump or other means. The spring is intended to automatically flow 

groundwater from the ground and may be in a pit or surface flow. In the two cases, the 

protected well or spring  is a dust-protected well, such as bird droppings, insects and 

other health contaminants, and is separated from the external contaminants and covered 

so that no pollutant can enter. 

3. Unprotected dug well/unprotected spring: It is a well or spring without a cover that 

prevents the arrival of life or any other contaminants to the water surface, and is more 

exposed to health contaminants. 

4. Rainwater: Rainwater collected from rooftops or elsewhere and collected in wells or 

reservoirs.  Groundwater is not considered as a collection water for rain.  Therefore, the 

main source of this water is rainwater. Tanks, artesian wells, springs, public water 

network. 

5. Tanker truck/cart with small tank: Means large, small or animal-drawn trucks or any 

means of transporting water using tanks for the housing unit regardless of where the 

water is stored in the housing unit. 

6. Bottled water: Water is bought in sealed bottles or gallons, it is not meant that store the 

water of the house in bottles or gallons. 

7. Public tap: A source of water available to the public and is usually located in a public 

square or public place.  

8. Other: In case the main source of drinking water other than previous case. 
 

Electricity: 

1. Public Network: Electrical wiring deployed in residential areas and covering all or most 

of the households in the locality, particularly through electricity companies or local 

authorities (municipal or village).  

2. Private Generator: Device used for electric power generation and supply to housing 

and owned by the owner of the household or group of individuals. 

3. Not Available: In the case of lack of means and therefore foregoing electricity. 
 

Type of Toilet Facility: 

Types of Toilet Facility used by the household. 

1. Flush to piped sewer system: a public sewer system designed to remove human waste 

and wastewater from the housing unit to outside. These include pipes, trenches, pumps 

and disposal mechanisms. 
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2. Flush to septic porous tank: a hole in the ground for the collection of wastewater, and 

its walls have holes or openings that enable it to leak water to the surrounding land. 

3. Flush to septic tight tank: a hole in the ground for the purpose of collection of 

wastewater, and its walls have are tight so that wastewater is not allowed to leak to the 

surrounding land. 

4. Flush to open drain: It is the connection of housing unit drains with an area outside the 

home and not to a public network or a hole (e.g. in the valley.( 

5. no facility/bush/field: no toilet in the housing unit. 

6. Others: If the type of toilet used by household members other than the mentioned. 
 

Using Computer: 

The basic use of the computer such as: opening the computer and files, creating, copying, 

pasting, and saving files during the last three month. 
 

Building: 

A building is any independent free-standing structure comprising one or more rooms or other 

spaces, covered by a roof and usually enclosed within external walls or dividing walls that 

extend from the foundations to the roof. However, a building may consist of a roof with 

supports only, that is to say, one without constructed walls; in some cases, a roofless structure 

consisting of a space enclosed by walls may be considered a building. 
 

A building may be used or intended for residential, commercial or industrial purposes or, it 

may therefore be a factory, shop, detached dwelling, residential building, warehouse, and so 

forth, the building may be vacant, closed, deserted, under preparation or under construction. 
 

Utilization of the Building: 

It refers to the way the building is using in listing time counted, regardless of the purpose of its 

construction. The utilization could be one of the following: 

1. Habitation Only: It means that the building was completely used for residential purposes 

only, i.e., normal buildings.  

2. Habitation and Work: It means that some of the houses in the building are used for 

habitation purposes whereas other units are used for work. 

3. Work Only: It means that the building was used for work only, i.e. not occupied by any 

household.  

4. Closed: It means that one household or more occupied the building but it was closed 

during the listing period. This applies as well to buildings used for work purposes but 

found closed during the listing period. 

5. Vacant: It means that the building is not being utilized. Normally, such a building is for 

rent or for sale. 

6. Deserted: A building that has not been used for a long period of time due to being 

unsuitable and requires necessary repairs and maintenance to be suitable for living. 

Deserted also includes buildings that cannot be used by owners as a result of Israeli 

measures. Buildings that are partly destroyed and fall-down are not considered buildings. 

7. Under Preparation: A building with fully completed external façade, i.e., the entire 

floors are built, but internal finishing is still underway, including plastering, tiling, and 

installing electric and water networks. The building in this case would not be ready for 

use. 
  

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 
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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. 
 

Establishment status: 

It is the status of work for the establishment at the time of the census, which is one of the 

following cases: 

1. In operation: It’s an establishment engaged in the work actually and have one employed 

person at least, and auxiliary units which are supporting establishments considered an 

establishment if it has at least one employee and the outputs are used in the same 

establishment. 

2. Temporarily closed: Its an establishment suspended from work for any reason (travel, 

illness, ...) and its contents are still present in the place but stopped throughout the period 

of establishments enumeration, it is expected that they will return to practice its activities 

later. 

3. Under preparation: Its an establishment which have been being processed for the 

purposes of practicing of economic activity, such as acts decor and furnishings, or 

complete the registration procedures with the official authorities, but did not actually start 

working. 

4. Completely closed: Its an establishment, which closed permanently and exited from the 

market to liquidate their accounts and then no longer have an economically presence on 

the ground, its place may be still exists but is empty of any contents. 
 

Ownership: 

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. 

6. Central Government: All establishments (ministries, departments and agencies) that 

belongs to  the state of Palestine and provide public administration services. This includes 

institutions that belongs to these ministries and provides educational,  health and social 

services such as schools and government hospitals and mosques 

7. Local Authority: Municipalities and village councils and its belonging  facilities, public 

parks, public libraries and electricity  generators that belongs to the village council and 

the like. 
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8. Foreign Government: Its an establishments that belongs directly to the foreign 

Government, such as embassies and diplomatic missions, consulates and diplomatic 

missions. 
9. UNRWA: Includes all institutions belongs to the United Nation for Relief and Works 

Agency for Palestinian Refugees, whether administration offices and services, schools 

and clinics and training centers. 

10. International Organization: Includes various United Nations organizations (except for 

UNRWA), such as UNESCO, UNDP and a like, and similar international institutions 

(such as the International Red Cross and the World Bank, the International Monetary 

Fund ...). 
 

Employed Persons (In the establishments): 

They includes all of workers in the establishment (male or female), working half the 

establishment time or more for an ongoing basis, whom to be on the lists of workers in the 

reference time, and aged (ten years or more) and whether they are establishments owners, or 

who are self-employed or family members working without pay or wage employees, whether 

paid in cash or in kind, in the specified time reference period 31/8/2017. It does not include 

trainees in the establishment or senders in missions or unpaid long-term leave, also does not 

include part-time workers in the establishment, who are working less than half the time for the 

establishment time. It is noted that the number of workers should include workers in the 

supporting units activities of the establishment, for example, workers in the warehouse of the 

establishment or working in repair garages of the establishment itself in other areas 
 

Economic Activity: 

The kind of work which is done by the establishments, and the main economic activity is the 

activity that contributes to the largest value added in establishments practicing more than one 

activity. The UN International Industrial Classification of all Economic Activities, fourth 

revision (ISIC-4), was used for coding the activities at the five digits. 
 

2.1  Classifications  

Classifications used in the process of collection and processing of statistical data adopted by 

PCBS, According to international standards and with the Palestinian privacy. 

1. Palestinian Localities Guidance, 2017 

2. Palestinian Occupation Classification (ISCO-8) 

3. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC-4)  

4. Countries and Citizens Classification 

5. International Standard Classification of Education (ISCED-2013) 
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Chapter Two 

 

Main Findings
1
 

 

This chapter presents the main results  for key indicators of the Population and Housing Census 

in Tulkarm governorate, 2017 which was carried out during the period (1/12/2017-24/12/2017) 

on the individual, household, and housing condition. 
 

2.1 Population Final Results 
 

2.1.1 Population and Sex Structure 
 

103.6 Males/100 Females 
 

Final results show that the total population of Tulkarm governorate on the midnight of 30/11-

1/12/2017 was 186,760 persons, this number includes 3,555 persons estimated based on the 

post enumeration survey, where the under coverage rate was 1.9%, while the number of 

actually counted population in Tulkarm governorate was 183,205 persons; including 93,206 

males and 89,999 Females, the sex ratio was 103.6 males per 100 females.  In comparison with 

the 2007 Census, the actually counted population in Tulkarm governorate was 156,792 

persons, hence, the percentage of increase in the population number is 18.2% (see table 1).  

The total population of Tulkarm governorate comprising 3.9% of the total population in 

Palestine which was 4,781,248 persons.   
 

2.1.2 Population Age Structure 
 

More than One Third of Palestinian Population in 

the Governorate are Under 15 Years of Age 
 

Palestinian society in Tulkarm governorate is still a young society; the results showed that the 

number of persons aged 0-14 years in the governorate totaled 61,281 or 33.5% of the total 

population in the Tulkarm governorate, and the number of persons aged 15-64 years was 

114,050 persons or 62.3% of the total population, while the population aged 65 years and over 

total 7,840 persons or 4.3% of the total population in the governorate (see table 1, 2).   
 

In comparison with Palestine; the number of actually counted persons aged 0-14 years in 

Tulkarm governorate comprising 3.4% of the total population in Palestine in that age group, the 

percentage of persons aged 15-64 years in the governorate was 4.2% of the total population in 

Palestine in that age group, while the percentage of persons aged 65 years and over comprising 

5.2% of the total population in Palestine in that age group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 The percentages in this chapter were calculated on the cases with specified characteristics only, unless otherwise. 
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2.2 Final Results of the Basic Characteristics of Population 
 

2.2.1 Prevalence of Disability  
 

1.2% of the Palestinian Population in Tulkarm Governorate 

are with Disability  
 

The final results of the Census in Tulkarm governorate showed that the number of Palestinian 

population2 with disability totaled 4,686 persons, including 2,470 males and 2,216 females.  

Regarding prevalence rate of disability by type, results showed that mobility disability is the 

most prevalent among other disabilities with 2,530 comprising 1.4% of total Palestinian 

population in the governorate, followed by seeing disability with 1,484 comprising 0.8%, then, 

hearing disability with 1,023 comprising 0.6%, communication disability with 961 comprising 

0.5% and finally remembering and concentrating disability with 839 comprising 0.5%, (see 

table 9). 
 

Prevalence Rate of Disabilities by Type of Disability, 2017 

 

 

2.2.2 Basic Characteristics of Education 
 

More than One Third of Palestinian Population in Tulkarm Governorate 

(5 Years and Over) are Attending Education 
 

The number of Palestinian population in Tulkarm governorate aged 5 years and over attending 

education was 57,823 persons, comprising 35.7% of the total Palestinian population aged 5 

years and over in the governorate.  As for the number of Palestinian population aged              

(3-5 years) attending kindergarten in Tulkarm governorate, data showed that the number was 

7,496 persons, comprising 63.1% of the total Palestinian population in that age group in the 

governorate (see table 5, 6).  
 

The number of Palestinian population aged 10 years and over with a bachelor’s degree or 

higher in Tulkarm governorate was 22,279 comprising 15.8% of the total Palestinian 

population in that age group in the governorate (see table 7). 
 

 
 
 
 

                                                 
2 Represent number of disability cases for person and not the number of persons with disability. 
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Percentage Distribution of Palestinian Population (10 years and over) in Tulkarm 
Governorate by Educational Attainment, 2017 

 
 

Among Palestinian population aged 10 years and over in Tulkarm governorate, 4,070 were 

illiterate, comprising 2.9% of the total Palestinian population aged 10 years and over in the 

governorate (see table 7). 
 

In comparison with previous censuses during 1997 – 2017 in Tulkarm governorate, it was 

noticed that illiteracy rate has witnessed a significant decrease.  Illiteracy rate of males has 

dropped from 5.3% in 1997 to 1.1% in 2017, whereas illiteracy rate of females has dropped 

significantly from 19.0% in 1997 to 4.7% in 2017, resulted in reducing the gap between both 

sexes from 13.7% in 1997 to 3.6% in 2017.  
 

Illiteracy Rate of Palestinian Population (10 Years and over) in Palestine and Tulkarm 
Governorate by Sex, 1997, 2007, 2017  

 
 

2.2.3 Basic Characteristics of Labor  
 

15.0% Unemployment Rate in Tulkarm Governorate 
 

The number of unemployed Palestinian population in Tulkarm governorate in the age group 15 

years and over was 8,392 persons, comprising 15.0% of the total economically active 
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Palestinian in that age group, including 5,725 males aged 15 years and over, comprising 12.5% 

of the total economically active Palestinian males at the same age group, and 2,667 females 

aged 15 years and over, comprising 27.0% of the total economically active Palestinian females 

at the same age group in the governorate (see table 8). 
 

2.2.4 Basic Characteristics of Marriage 
 

More than Half of Palestinian Population in Tulkarm Governorate           

(14 Years and Over) are Married 
 

The number of Palestinian population in Tulkarm governorate aged 14 years and over who are 

married was 69,061 persons, 55.0% of the target population. There were 33,962 males (53.3%) 

and 35,099 females (56.8%), while the number of Other persons (divorced, widowed and 

separated) in Tulkarm governorate was 5,650 persons (4.5%) of the target population in the 

governorate (see table 3). 
 

Percentage Distribution of Population (14 years and over) in Tulkarm Governorate by 
Marital Status, 2017 

 
* Includes Never Married, Legally Married. 

 

2.3 Number of Private Households 
 

4.7 Persons is the Average Household Size in Tulkarm Governorate 
 

According to the final results of the census, the number of private households in Tulkarm 

governorate was 39,360 households, and the average household size was 4.7, this average has 

decreased during the period 1997-2017 where it was 5.8 in 1997 and 5.3 in 2007 (see table 1), 

while the average household size in Palestine was 5.1 persons; 4.8 persons in the West Bank 

and 5.6 persons in Gaza Strip.    
   

2.4 Occupied Housing Units  
 

2.4.1 Occupied Housing Units by Type  
 

Half of Occupied Housing Units in Tulkarm 

Governorate Classified as Houses   
 

The findings showed that; the number of occupied housing units in Tulkarm governorate was 

39,360 housing units; 19,098 of occupied housing units were apartments by of the 48.5% of the 
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total number of occupied housing units, 19,674 of occupied housing units classified as houses 

reached 50.0%, 456 was the number of occupied housing units classified as villas with 

percentage of 1.2% (see table 20). 
 

Percentage Distribution of Occupied Housing Units in Palestine, West Bank and 
Tulkarm Governorate by Type, 2017 

 
  * Others includes occupied households classified as (Independent Room, Tent, Marginal/Caravan/Barracks, Other Housing 

units). 

 

2.4.2 Main Source of Drinking Water 
 

99.9% of Private Households in Tulkarm Governorate Using Safe 

Drinking Water Source  
 

The results showed that the piped into dwelling was the main source of drinking water  in 

Tulkarm governorate for 38,587 households 99.9% of  households in Tulkarm governorate use 

an improved drinking water source (Piped into dwelling, Public tap, Protected dug 

well/protected spring, Rainwater, Bottled water); (see table 16).   

 

2.4.3 Durable Goods 
 

21.1% of Private Households in Tulkarm Governorate have at 

Least One Ipad/Tablet    
 

The results showed that; 33.6% of households in Tulkarm governorate own a private car, while 

71.4% have (LED/ LCD/ S-D screen), 89.2% of households have at least one smart phone, and 

21.1% of households have at least one ipad/tablet (see table 17, 18). 
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