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 وتقدير شكر
 

إلى حيز هذا الكتاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصااااااء الفلساااااطيني تالياااااكر والتقدير لجميع الذين سااااااهموا في إ را  
 النور.  

 
الفلساااطيني تقيادة فريق فني من الجهاز المركزي لإلحصااااء  2020إعداد كتاب فلساااطين اإلحصاااائي السااانوي لقد تم 

ممثلة تمكتب  2020( لعام CFGمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز )و  فلسطين دولة وبدعم مالي ميترك بين كل من
 .فلسطين دولة الممثلية النرويجية لدى

 
مجموعة التمويل الرئيسااااية للجهاز  ءتجزيل اليااااكر والتقدير إلى أع ااااايتقدم الجهاز المركزي لإلحصاااااء الفلسااااطيني 

(CFGعلى ) مساهمتهم القيمة في تمويل إعداد هذا الكتاب. 
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 تقديم
 

اإلحصــاءات الرســمية الفلســطينية الهي يســتند إلى ســعى الجهاز المركزي لصحصــاء الفلســطيني منه نشــبته إلى بناء ن ام 
وقد اعتمدت   احتياجات المجتمع ويتوافق مع التوصـــيات التي تضـــمن العضـــوية الكاملة في المجتمع اإلحصـــائي الدولي.

األســـــرة اإلحصـــــائية مبدأ التدرج ضـــــمن األولويات الفلســـــطينية في المرحلة الراهنة كبســـــاس في التقدم نحو اســـــتكمال بناء 
 ام المهكور، حيث أنجز العديد من األنشـــــــــطة اإلحصـــــــــائية باالعتماد على المصـــــــــادر األولية بما في  ل  التعدادات الن

والمســـوح الميدانية، باإلضـــافة إلى اشـــتقاق اإلحصـــاءات من المصـــادر الثانوية من خالل الســـجالت اإلدارية بالتعاون مع 
 العام والخاص. القطاعينمؤسسات 

 

لتوفير ســلســلة زمنية متواصــلة  نبهلها اســتكماال للجهود التي الحادي والعشــرون اب اإلحصــائي الســنوي قدم الكتنأن  نايســر 
من خالل مرجع إحصــــائي شــــامل ي طي مع م المجاالت العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتتتيح المجال لدراســــة 

 .والبيئية السكانية واالجتماعية واالقتصادية والج رافية
 

يوفر التقرير يمثل هها الكتاب أهم المراجع اإلحصــائية الرســمية الشــاملة حول الفلســطينيين في مختلف بقاي األرض حيث 
، باإلضـــــــافة إلى ما أمكن توفيره من إحصـــــــاءات حول الشـــــــعب فلســـــــطينإحصـــــــاءات رســـــــمية حول مجاالت الحياة في 

 واالجتماعي واالقتصــــــادي الســــــكانيع الفلســــــطينيين فيعرض الكتاب الســــــنوي واقتواجده.   مختلف أماكنالفلســــــطيني في 
 .والمصطلحات المفاهيمإضافة إلى فصل رابع حول  في ثالثة فصول أساسية والج رافي

 

والتي ما زالت تحت االحتالل اإلسرائيلي، حيث يعرض فلسطين في دولة يتناول الفصل األول سمات المجتمع الفلسطيني 
 .والج رافيةواالجتماعية واالقتصادية  السكانيةواقع السكان في النواحي 

 

وفي الفصـــل الثاني يســـتعرض الكتاب واقع الفلســـطينيين الهين يرزحون تحت اإلدارة والســـلطة اإلســـرائيلية الكاملة منه عام 
 .والبيئية السكانية واالجتماعية واالقتصادية والج رافية، حيث يتطرق الى الخصائص 1948

 

البلدان التي يتركز وجود  فيأبرز ســـــمات فلســـــطينيي الشـــــتات وخاصـــــة ويســـــتعرض الكتاب الســـــنوي في الفصـــــل الثالث 
 .، األردن وسوريا ولبنانفيها وهي الدول العربية المجاورةالفلسطينيين 

 

 وتناول الفصل الرابع أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هها الكتاب.
 

في ســــــــــد فجوة إضــــــــــافية من الفجوات المعلوماتية، وأن نكون قد أســــــــــهمنا في توفير أحد المراجع  نبمل أن نكون قد وفقنا
األســاســية لصحصــاءات الرســمية الفلســطينية لخدمة المســيرة التنموية وصــناي القرار في مختلف مواقعهم لصــياغة القرارات 

 والخطط على أسس مهنية علمية.
 

 وهللا نسبل أن يتكلل عملنا بالنجاح،،
 

 عال عوض د.  2020كانون أول، 
 الجهاز ةرئيس
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 تنويه
 

منشورات الجهاز المركزي الى مصدرها تعود في هها الكتاب  من األولفي الفصل حصائية المدرجة إلجميع البيانات ا
التواصل مع الجهاز من يمكن للقارئ الكريم  ، ولصطالي على تفاصيل أكثر حول أي من المواضيعلصحصاء الفلسطيني

 .المشار لها في صفحة االقتباس العناوينخالل 
 

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

يمكن أن يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المت ير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المت ير ومجموعه، 
 .أو الختالف المصدر نجم  ل  عن التقريب المصاحب للعمليات الحسابية وقد
 

وقد نجم  ل  عن في نفس السنة في ههه النشرة مقارنة مع نشرات سابقة يمكن أن يالحظ اختالفات لقيم نفس المت ير كما 
 .تنقيح البيانات المنشورة في ههه النشرة مقارنة مع النشرات السابقة

 
 -مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هها الكتاب، وداللة ههه الرموز كالتالي:تم استخدام 

 مشاهدات/ حاالت ( ال يوجد-)
 ).(  التصنيف ال ينطبق
 )..( البيانات غير متوفرة

 ):(  البيانات غير متاحة للنشر
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 االول الفصل
 

  فلسطين دولة الفلسطينيون في
 )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

 
قــاا الازــام الي كــصي لاحصــاي الفلســطيني  بنــ  لبــنات اايــئ الحوالــاع اإلحصــائوي حــو   اقــئ الفلســطينيين فــي 

بـــن اليســـود الييفالوـــي فـــي  كحيـــ  سلســـلي  2020خـــا  ال ـــاا  حيـــف لفـــ فـــي بفتلـــا الياـــا ع   فلســـطيند لـــي 
 قـاا بــن خــا  لـ و اليســود سحنـاي ساســ  مبنوـي  لــ  الي  ــ اع قتصــاد،ي  الياـا ع الســيالوي  ا اتيا وـي  ا 

 الفاصي االفلسطينيين في الضفي الغ بوي  قطاع غص   لكافي اليواضوئ.
 

الازام ستنفي  أ   ا فاد فلسطيني للسـيان  اليسـا ن  الينبـبع ان ـف  قاا سزالقف ا  اتويج الازود اإلحصائوي التي 
 ايــــئ كــــ  لائــــ  بــــن الحوالــــاع اإلحصــــائوي  ــــن الســــيان   2007 الت ــــفاد ال ــــالي  ــــاا  1997فلســــطينوي  ــــاا 

  قا ـف  ب لوبااوـي صحصـائوي بفصـلي. سنـاي  اـوفي الفلسطينيين في بفتلا الياا ع  ل و الازود  يلت ثـوة  فـي 
ــت بــ   اخــ ل ستنفيــ  الت ــفاد الفلســطيني للســيان  ال الــف  قــاا الازــام الي كــصي لاحصــاي الفلســطيني ستتــويج ا يال

   ذلـ  سزـفت ايـف ف ااـ  الي ا نـي  قوا ـف الحوالـاع البـابلي فـي الياـا ع السـيالوي 2017 اليسا ن  الينببع 
 ا اتيا وي  ا قتصاد،ي بن اا  استففابزا  غـ ا  التفطـوو  اافـاذ القـ اةاع  ةسـ  السواسـاع فـي القطـا ين 

ااـ   لتـوفي  سـا  قاا الازام ستنفي  أ   ا فاد مةا ي   الـ ي ، تحـ  حاـ  ا 2010ال اا  الفاص.   في ال اا 
الي ا نــي لليســود الصةا وــي اليتفصصــي  كيــا الــت  فــ  كــ  لائــ  بــن الحوالــاع ا حصــائوي  ــن القطــاع الصةا ــي 

 النبااي  الييوالي.  
 

  قــاا الازــام 2020التــي قــاا الازــام ستوفي لــا  ايــف  زا بــن خــا  اليســود الينفــ و  ــاا  الحوالــاعضــافي الــ  اا 
ستـوفي  سوالــاع حـو  الفلسـطينيين فــي الضـفي الغ بوـي  قطــاع  فلسـطين د لــي ال ابلـي فـيالي سســاع  بالت ـا ن بـئ 

 التي ا  اي زا  ن ا يق السااع اإلداةيي. زا    اساا اقئ بن غص  
 

اتنــــا   صــــفياع لــــ ا الفصــــ    ضــــا  إلســــ م  ألــــ  الي  ــــ اع اإلحصــــائوي فــــي بفتلــــا الياــــا ع  ــــن الواقــــئ 
   .الاغ افوي    ا قتصاد،ي ي  ا اتيا ويالفلسطيني في الياا ع السيالو

 

1 
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 السكان
 عدد السكان:

مليون نسمة في  3.05مليون نسمة موزعين إلى  5.10حوالي  2020بلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام 
 مليون نسمة في قطاع غزة. 2.05الضفة الغربية و

 

 
 .  2017تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات،  *               

                * Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 

 

1.1 
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 التركيب العمري والنوعي للسكان:
           يظهر التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في فلسطين أنه مجتمع فتي، إذ قدرت نسبة األفراد في الفئة العمرية 

% 41.3و % في الضفة الغربية36.1% من مجمل السكان بواقع )38.0في فلسطين  2020منتصف عام سنة(  0-14)
  في قطاع غزة(. 

 
% في 3.5ن مجمل السكان بواقع )ــ% م3.3طين ــــفي فلس  2020منتصف عام  (فأكثرسنة  65)كما قدرت نسبة األفراد 

 % في قطاع غزة(.2.9والضفة الغربية 
 
 
 (2020)منتصف العام الهرم السكاني في فلسطين، 

Population Pyramid* in Palestine, )Mid-Year 2020) 
 

  Population in Thousands                                                                                     عدد السكان باآلالف          

 

 

 .  2017تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات،  *                      
                        * Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 (2020 -2016)منتصف العام  حسب المنطقة والجنس، فلسطينفي  عدد السكان المقدر
Estimated Population in Palestine by Region and Sex,   

(Mid-Year 2016- 2020) 
 

 السنة/ المنطقة
 Sex الجنس

Year/ Region كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

2016    2016 

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

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

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

2017    2017 

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

 West Bank 1,399,759 1,456,932 2,856,691 الضفة الغربية

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

2018    2018 

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

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

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

2019    2019 

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

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

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

2020    2020 

 Palestine 2,507,511 2,593,641 5,101,152 فلسطين

 West Bank 1,497,442 1,555,741 3,053,183 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,010,069 1,037,900 2,047,969 قطاع غزة

 تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن *           
 .  2017ت، آوالمنش والمنشات

                * Revised Estimated based on the final results of 
Population, Housing and Establishments Census, 
2017 
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 2020 ،المحافظةو  عدد السكان في فلسطين حسب المنطقة
Population in Palestine by Region, and Governorate, 2020 

 

 المنطقة /المحافظة
 عدد السكان

Region/Governorate 
Population 

 Palestine 5,101,152 فلسطين

 West Bank 3,053,183 الضفة الغربية

 Jenin 332,050 جنين

 Tubas & Northern Valleys 64,507  واالغوار الشمالية طوباس

 Tulkarm 195,341 طولكرم

 Nablus 407,754 نابلس

 Qalqiliya 119,042 قلقيلية

 Salfit 80,225 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 347,818 رام هللا والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 52,355 أريحا واألغوار

 Jerusalem 461,666 القدس

 Bethlehem 229,884 بيت لحم

 Hebron 762,541 الخليل

 Gaza Strip 2,047,969 قطاع غزة

 North Gaza 403,457 شمال غزة

 Gaza 695,967 غزة

 Deir al Balah 294,260 دير البلح 

 Khan Yunis 401,582 خانيونس

 Rafah 252,703 رفح

 تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن *           
 .  2017والمنشات،  تآوالمنش

                * Revised Estimated based on the final results of 
Population, Housing and Establishments Census, 
2017 
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 (2020-2016)منتصف العام  عدد السكان المقدر والتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،

Estimated Population and Percentage Distribution of Population in Palestine by Region and Governorate, (Mid-Year 2016-2020) 
 

 
 
 
 

 المنطقة /المحافظة
 Year            السنة  

Region /Governorate 2016 2017 2018 2019 2020 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 100.0  5,101,152     100  4,976,684  100  4,854,013  100     4,733,357  100  4,632,025   فلسطين Palestine 

 West Bank 59.8  3,053,183     60.0  2,986,714  60.2  2,921,170  60.4  2,856,691  60.5  2,803,411 الضفة الغربية

 Jenin 6.5 332,050        6.5  325,271     6.6  318,629  6.6  312,135  6.6  306,275 جنين

 Tubas & Northern Valleys 1.3 64,507          1.3  63,114       1.3  61,745  1.3  60,399  1.3  59,316 واالغوار الشمالية طوباس

 Tulkarm 3.8  195,341        3.9  191,873     3.9  188,465  3.9  185,140  3.9  182,409 طولكرم

 Nablus 8.0  407,754        8.0  400,012     8.1  392,407  8.1  384,953  8.2  378,291 نابلس

 Qalqiliya 2.3  119,042        2.3  116,454     2.3  113,915  2.4  111,425  2.4  109,286 قلقيلية

 Salfit 1.6  80,225          1.7  78,380       1.6  76,568  1.6  74,790  1.6  73,166 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 6.8  347,818        6.8  340,475     6.9  333,194  6.9  326,008  6.9  321,234 رام هللا والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 1.0  52,355          1.0  51,410       1.0  50,481  1.0  49,568  1.1  48,820 أريحا واألغوار

 Jerusalem 9.1  461,666        9.1  451,584     9.1  441,585  9.1  431,706  9.2  424,935 القدس

 Bethlehem 4.5  229,884        4.5  225,020     4.5  220,227  4.6  215,514  4.6  211,342 بيت لحم

 Hebron 14.9  762,541        14.9  743,121     14.9  723,954  14.9  705,053  14.9  688,337 الخليل

 Gaza Strip 40.2  2,047,969     40.0  1,989,970  39.8  1,932,843  39.6  1,876,666  39.5  1,828,614 قطاع غزة

 North Gaza 7.9  403,457        7.8  390,245     7.8  377,279  7.7  364,582  7.7  354,519 شمال غزة

 Gaza 13.6  695,967        13.7  678,669     13.6  661,607  13.6  644,823  13.6  629,631 غزة

 Deir al Balah 5.8  294,260        5.7  286,070     5.7  277,964  5.7  269,946  5.7  263,265 دير البلح 

 Khan Yunis 7.9  401,582        7.9  389,604     7.8  377,819  7.7  366,223 7.6  356,179 خانيونس

 Rafah 5.0  252,703        4.9  245,382     4.9  238,174  4.9  231,092  4.9  225,020 رفح

.  2017، تآوالمنش تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن *                  * Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 (2020، )منتصف العام سكان في فلسطين حسب فئات العمر والمنطقةلل النسبي توزيعال
Percentage Distribution of Population in Palestine by Age Groups and Region,     

(Mid-Year 2020)  

 فئات العمر
 فلسطين

Palestine 

 Region  المنطقة

Age Groups الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0-4 13.7 13.0 14.9 4-0  

5-9 12.7 12.0 13.9 9-5  

10-14 11.7 11.1 12.5 10-14 

15-19 10.2 10.3 10.2 19-15  

20-24 9.5 9.6 9.2 24-20  

25-29 9.0 8.9 9.1 29-25  

30-34 7.3 7.3 7.3 34-30  

35-39 5.5 5.7 5.3 39-35  

40-44 4.8 5.0 4.4 44-40  

45-49 4.1 4.5 3.5 49-45  

50-54 3.4 3.8 2.8 54-50  

55-59 2.8 3.1 2.4 59-55  

60-64 2.0 2.2 1.6 64-60  

65-69 1.3 1.4 1.2 69-65  

70-74 0.9 0.9 0.9 74-70  

75-79 0.5 0.6 0.4 79-75  

80+ 0.6 0.6 0.4 80+ 

 Total 100 100 100 المجموع

 تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن *           
 .  2017والمنشات،  تآوالمنش

                * Revised Estimated based on the final results of 
Population, Housing and Establishments Census, 
2017 
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 معدل الخصوبة:
 3.9في الضـــــــفة الغربية و مولوداً  3.8مولودًا، بواقع  3.8في فلســـــــطين  2019-2017بلغ معدل الخصـــــــوبة الكلية للفترة 

% في الضـــــــــــــفة الغربية، 2.2%، بواقع 2.5في قطاع غزة.  كما بلغ معدل النمو الســـــــــــــنوي المقدر في فلســـــــــــــطين  مولوداً 
 .2020% في قطاع غزة وذلك منتصف العام 2.9و
 

 (سنوات مختارة)المقدر للسكان في فلسطين حسب المنطقة،  معدل النمو السنوي 
 Estimated Anuual Growth Rate of Population in Palestine by Region, 

(selected years) 
 

 السنة
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Year الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

2010 2.5 2.1 3.1 2010 

2015 2.2 1.9 2.7 2015 

2017 2.5 2.3 3.0 2017 

2018 2.5 2.2 3.0 2018 

2019 2.5 2.2 2.9 2019 

2020 2.5 2.2 2.9 2020 

 
سنة لإلناث،  75.3سنة للذكور و 73.0سنة بواقع  74.1في فلسطين  2020بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 

في الضفة  2020مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 
في  للبقاء على قيد الحياة سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع 75.6سنة للذكور و 73.3سنة بواقع  74.4الغربية 

 سنة لإلناث.    74.8سنة للذكور و 72.6سنة بواقع  73.7قطاع غزة 
 

 الالجئون في فلسطين:
سكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في العام % من مجمل ال42.2بلغت نسبة السكان الالجئين في دولة فلسطين 

 %. 66.1% من السكان في الضفة الغربية الجئون، في حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة 26.3، 2017
 

 2017 وحالة اللجوء، التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في فلسطين حسب المنطقة
Percentage Distribution of Palestinian Population in Palestine by Region and Refugee 

Status, 2017 
 

Region  
 المجموع
Total 

Refugee Status حالة اللجوء 

 غير مبين المنطقة 
 Not Stated 

              غير الجىء 

Non  Refugee 

 الجئ 

Refugee 

Palestine 100 0.7 57.1 42.2 فلسطين 
West Bank 100 1.1 72.6 26.3 الضفة الغربية 
Gaza Strip 100 0.0 33.9 66.1 قطاع غزة 
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 :األسرةحجم 

في قطاع  أفراد 5.5وفي الضـــــفة الغربية  أفراد 4.9، بواقع فرداً  5.1في فلســـــطين  2019 عام األســـــرةبلغ متوســـــ  حجم 
 .غزة

 2019في فلسطين حسب المنطقة،  االسرةمتوسط حجم 
Average Household Size in Palestine by Region, 2019 

 
 
 
 

 2019التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جنس رب األسرة والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Head of Household and 

Region, 2019 
 

جنس رب 
 األسرة

 فلسطين
Palestine 

 Region Sex of المنطقة
Head of 

Household 
 الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Male 90.9 88.3 89.2 ذكر

 Female 9.1 11.7 10.8 أنثى

 Total 100 100 100 المجموع
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 المباني 
 

 عدد المباني والمساكن
 منها مبنى، 627,383عدد المباني في فلسطين  أن 2017العام للسكان والمساكن والمنشآت نتائج التعداد بينت 

%، 29.7بنسبة  مباني 186,103بلغ  قطاع غزةوفي  ،%70.3وبنسبة بلغت  مبنى في الضفة الغربية 441,280
 726,143منها (، J1منطقة  القدسًا )باستثناء مسكن 1,129,264بلغ  نتائج أن عدد المساكن في فلسطينالبينت و 

بنسبة  في قطاع غزة اً مسكن 403,121و، %64.3( وبنسبة J1منطقة  القدس)باستثناء  الضفة الغربيةفي  اً مسكن
35.7 .% 

 
 )باأللف( 2017فلسطين حسب المنطقة،  يالمباني والمساكن* ف عدد

Number of Buildings and Housing Units* in Palestine by Region, 2017 (in Thousands) 

 
* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 

 .1967عام االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 
*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 2017المحافظة ونوع المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطين المباني عدد

Number of Buildings in Palestine by Region, Governorate and Type of Building, 2017 

 
  تشمل الخيمة والبراكية والكرفان والبركس والمباني االخرى. *

* Includes, tent, marginal, caravan, barracks and other buildings. 

 
 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

فيال

Villa
دار

House
عمارة

Building
منشأة

Establishment
مبنى تحت التشييد

Under Construction Building
*أخرى

Other*
غير مبين

Not Stated



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                     2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي                                                                                        
 

 المباني                                                                                  29

 2017المحافظة ونوع المبنى،  المنطقة، حسب في فلسطين المباني عدد
Number of Buildings in Palestine by Region, Governorate and Type of Building, 2017 

 

 المحافظة المنطقة/
 Type of Building نوع المبنى 

 المجموع
Total Region/Governorate فيال 

Villa 
 دار

House 
 عمارة

Building 
 منشأة

Establishment 
 أخرى* مبنى تحت التشييد

Other* 
 غير مبين

Not Stated Under Construction 
Building 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 المحافظة المنطقة/
 Type of Building نوع المبنى 

 المجموع
Total 

Region/Governorate فيال 
Villa 

 دار
House 

 عمارة
Building 

 منشأة
Establishment 

 أخرى*
Other* 

 غير مبين
Not Stated 

 Palestine 601,045 1,613 4,775 43,375 150,365 387,571 13,346 فلسطين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 المحافظة المنطقة/
 Utilization of Building استخدام المبنى

 المجموع
Total Region/Governorate للسكن فقط 

Habitation 
Only 

 للسكن والعمل
Habitation 

& Work 
 للعمل فقط

Work Only 
 مغلق

Closed 
 خالي

Vacant 
 مهجور

Deserted 
 تحت التشطيب

Under 
Preparation 

 غير مبين
Not Stated 

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

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

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

 Tubas & Northern Valleys 10,789 0 567 142 135 455 607 786 8,097 واالغوار الشمالية طوباس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Rafah 27,494 0 490 221 762 944 1,506 2,703 20,868 رفح
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 2017المحافظة وصفة المالك،  المنطقة، حسبفي فلسطين عدد المباني المكتملة* 
Number of Completed Buildings* in Palestine by Region, Governorate and Type of Ownership, 2017 

 

 المحافظة المنطقة/

 Type of Ownership صفة المالك

 المجموع
Total Region/Governorate 

 خاص، مالك مقيم
Private, 

Resident 
Owner 

 

 خاص، مالك غير مقيم
Private, Non 

Resident Owner 
 حكومي

Governmental 
 سلطة محلية

Local 
Authority 

 هيئة او جمعية خيرية
Charitable Society 

 وقف
Waqf 

 وكالة الغوث
UNRWA 

 أخرى 
Other 

 غير مبين
Not Stated 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli * .1967ت ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * البيانا
Occupation in 1967.  
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 2017المحافظة ومادة البناء للجدران الخارجية،  المنطقة، حسب في فلسطين عدد المباني المكتملة*

Number of Completed Buildings* in Palestine by Region, Governorate and Material of External Walls, 2017 

 المحافظة المنطقة/
 Material of External Walls مادة البناء للجدران الخارجية

 المجموع
Total Region/Governorate حجر نظيف 

Cleaned Stone 
 حجر واسمنت

Stone and Concrete 
 اسمنت مسلح
Concrete 

 طوب اسمنتي
Cement Block 

 لبن طيني
Adobe Clay 

 حجر قديم
Old Stone 

 أخرى 
Other 

 غير مبين
Not Stated 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية 
 .1967عام 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 
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 2017المحافظة واستخدام المسكن،  المنطقة، حسب في فلسطين عدد المساكن*
Number of Housing Units* in Palestine by Region, Governorate and Utilization of Housing Unit, 2017  

 المحافظة المنطقة/
 Utilization of Housing Unit استخدام المسكن

 المجموع
Total 

Region/Governorate للسكن فقط 
Habitation Only 

 للسكن والعمل
Habitation & Work 

 للعمل فقط
Work only 

 مغلقة
Closed 

 خالية
Vacant 

 مهجورة
Deserted 

 تحت التشطيب
Under Preparation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation * .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 
in1967. 
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 2017المحافظة وملكية المسكن،  المنطقة، حسب في فلسطين دد المساكن*ع
Number of Housing Units* in Palestine by Region, Governorate and Housing Unit Ownership, 2017 

 المحافظة المنطقة/

 Type of Ownership صفة المالك

 المجموع
Total Region/Governorate 

 خاص، مالك مقيم
Private, 

Resident 
Owner 

 خاص، مالك غير مقيم
Private, Non 

Resident Owner 
 حكومي

Governmental 
 سلطة محلية

Local 
Authority 

 هيئة او جمعية خيرية
Charitable Society 

 وقف
Waqf 

 وكالة الغوث
UNRWA 

 أخرى 
Other 

 غير مبين
Not Stated 

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

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

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

 Tubas & Northern Valleys 15,977 45 0 0 3 1 0 0 292 15,636 واالغوار الشمالية طوباس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967 * .1967ت ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام * البيانا
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 حصاءات الحيويةاإل
 

 
 ن: يالمسجل أحياءعدد المواليد 

 الضفة الغربية فيمولودا   81,333 ، منهامولودا   137,361في فلسطين 2019ن عام يالمسجل أحياءبلغ عدد المواليد 
 في قطاع غزة.   مولودا   56,028و
 
 

 

 2019 -2015 المنطقة والجنس،حسب  فلسطين*ن في يالمسجل أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region and Sex, 2015-2019 

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region لمنطقةا

Year 

 *الضفة الغربية
 West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 كال 
 الجنسين

 كال  اناث ذكور
 الجنسين

 كال  اناث ذكور
 الجنسين

 اناث ذكور

Both 
Sexes 

Males Females 
Both 

Sexes 
Males Females 

Both 
Sexes 

Males Females 

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

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

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

2018 143,334 73,578 69,756 83,815 43,099 40,716 59,519 30,479 29,040 2018 

**2019 137,361 70,609 66,752 81,333 41,980 39,353 56,028 28,629 27,399 2019** 

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders * * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.

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

 المسجلة فقط.

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 
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 2019-2015والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Sex,        

2015-2019 

Region / Governorate 
 / Sex 

Year المحافظة المنطقة / السنة
 2015 2016 2017 2018 **2019 الجنس/

Both Sexes        كال الجنسين 
Palestine* 137,361 143,334 140,441 138,238 132,995 *فلسطين 

West Bank * 81,333 83,815 80,544 77,951 76,546 الضفة الغربية* 

Jenin 9,579 9,744 9,291 9,002 8,684 جنين 

Tubas & Northern Valleys 1,699 1,653 1,638 1,539 1,537 
غوار ألطوباس وا

 الشمالية

Tulkarm 5,310 5,488 5,430 5,138 5,221 طولكرم 

Nablus 11,184 11,467 11,296 11,072 10,761 نابلس 

Qalqiliya 3,589 3,801 3,685 3,504 3,380 قلقيلية 

Salfit 2,345 2,430 2,312 2,245 2,204 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 8,500 8,974 8,631 8,756 9,093 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 2,134 2,189 2,147 2,049 2,068 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 3,587 3,783 3,601 3,637 3,615 القدس* 

Bethlehem 6,787 7,125 6,761 6,486 6,367 بيت لحم 

Hebron 26,619 27,161 25,752 24,523 23,616 الخليل 

Gaza Strip 56,028 59,519 59,897 60,287 56,449 قطاع غزة 

North Gaza 9,937 10,381 10,434 10,149 9,529 شمال غزة 

Gaza 20,480 21,831 21,872 22,155 20,553 غزة 

Deir Al Balah 7,646 7,992 8,187 8,286 7,733 دير البلح 

Khan Yunis 11,125 11,828 11,724 11,996 11,384 سخان يون 

Rafah 6,840 7,487 7,680 7,701 7,250 رفح 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders .البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية * 

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

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

 فقط.
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 2019-2015والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد )تابع(: 
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2015-2019 

Region / Governorate 
 / Sex 

Year السنة 
 الجنس/المحافظة المنطقة /

2019** 2018 2017 2016 2015 

Males      ذكور 
Palestine* 70,609 73,578 72,248 70,999 68,259 *فلسطين 
West Bank*  41,980 43,099 41,405 40,293 39,436 الضفة الغربية* 

Jenin 4,973 5,039 4,756 4,626 4,452 جنين 

Tubas & Northern Valleys 881 877 845 828 801  الشمالية واألغوارطوباس 

Tulkarm 2,768 2,836 2,739 2,656 2,736 طولكرم 

Nablus 5,740 5,988 5,815 5,770 5,568 نابلس 

Qalqiliya 1,847 1,931 1,906 1,808 1,723 قلقيلية 

Salfit 1,168 1,178 1,182 1,176 1,148 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 4,457 4,592 4,479 4,471 4,625 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 1,095 1,111 1,077 1,076 1,058 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 1,883 1,933 1,838 1,881 1,908 القدس* 
Bethlehem 3,514 3,648 3,502 3,369 3,271 بيت لحم 
Hebron 13,654 13,966 13,266 12,632 12,146 الخليل 

Gaza Strip 28,629 30,479 30,843 30,706 28,823 قطاع غزة 
North Gaza 5,109 5,341 5,407 5,119 4,913 شمال غزة 
Gaza 10,499 11,038 11,265 11,283 10,446 غزة 
Deir Al Balah 3,888 4,205 4,282 4,260 3,960 دير البلح 
Khan Yunis 5,631 6,053 5,893 6,050 5,820 سخان يون 
Rafah 3,502 3,842 3,996 3,994 3,684 رفح 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders  المقدسية.* البيانات ال تشمل حاملي الهوية 
**Note: Declining numbers of registered births by 
year is due to lack of completeness of registration, 
so the published figure represents only registered 
births. 

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

 فقط.
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 2019-2015والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد )تابع(: 
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2015-2019 

Region / Governorate  
/ Sex 

Year السنة 
 الجنس/المحافظة المنطقة /

2019** 2018 2017 2016 2015 

Females      إناث 
Palestine* 66,752 69,756 68,193 67,239 64,736 *فلسطين 
West Bank*  39,353 40,716 39,139 37,658 37,110 الضفة الغربية* 

Jenin 4,606 4,705 4,535 4,376 4,232 جنين 

Tubas & Northern 
Valleys 

 الشمالية واألغوارطوباس  736 711 793 776 818

Tulkarm 2,542 2,652 2,691 2,482 2,485 طولكرم 

Nablus 5,444 5,479 5,481 5,302 5,193 نابلس 

Qalqiliya 1,742 1,870 1,779 1,696 1,657 قلقيلية 

Salfit 1,177 1,252 1,130 1,069 1,056 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 4,043 4,382 4,152 4,285 4,468 
 رام هللا والبيرة

Jericho   & Al Aghwar 1,039 1,078 1,070 973 1,010 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 1,704 1,850 1,763 1,756 1,707 القدس* 

Bethlehem 3,273 3,477 3,259 3,117 3,096 بيت لحم 

Hebron 12,965 13,195 12,486 11,891 11,470 الخليل 

Gaza Strip 27,399 29,040 29,054 29,581 27,626 قطاع غزة 
North Gaza 4,828 5,040 5,027 5,030 4,616 شمال غزة 
Gaza 9,981 10,793 10,607 10,872 10,107 غزة 
Deir Al Balah 3,758 3,787 3,905 4,026 3,773 دير البلح 
Khan Yunis 5,494 5,775 5,831 5,946 5,564 سخان يون 
Rafah 3,338 3,645 3,684 3,707 3,566 رفح 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  المقدسية.* البيانات ال تشمل حاملي الهوية                                                                        
**Note: Declining numbers of registered births 
by year is due to lack of completeness of 
registration, so the published figure represents 
only registered births. 

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في  مالحظة:**
 اكتمال تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط.
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 2019المحافظة وشهر الوالدة، و  المنطقةحسب  فلسطين* في المسجلين  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Month of Birth, 2019 

 السنة والمحافظة 
   Month of Birth شهر الوالدة

Year and Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

 نيسان
April 

 أيار

May 

 حزيران
June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

November 

 كانون أول
December 

 *Palestine 11,428 11,041 12,127 12,235 12,882 12,358 11,090 10,892 10,521 11,077 9,753 11,957 137,361 فلسطين*

  *West Bank 6,332 6,166 6,788 6,946 7,567 7,591 7,071 6,836 6,561 6,700 5,865 6,910 81,333 *الضفة الغربية

 Jenin 764 728 793 845 869 887 859 771 743 821 672 827 9,579 جنين

 Tubas & Northern Valleys 134 129 140 170 141 183 140 145 147 118 110 142 1,699 الشمالية واألغوارطوباس 

 Tulkarm 380 427 454 446 517 497 424 422 430 463 372 478 5,310 طولكرم

 Nablus 794 834 967 946 1,044 1,005 1,001 982 872 971 840 928 11,184 نابلس

 Qalqiliya 312 268 284 307 335 365 267 285 283 310 256 317 3,589 قلقيلية

 Salfit 177 190 195 190 229 200 211 199 187 183 168 216 2,345 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 594 621 700 680 795 842 804 779 715 669 602 699 8,500 رام هللا والبيرة

Jericho 207 197 208 173 226 181 160 146 146 153 165 172 2,134 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 275 277 299 294 361 371 292 317 298 261 252 290 3,587 القدس

 Bethlehem 550 478 528 574 615 637 618 606 582 575 453 571 6,787 بيت لحم

 Hebron 2,145 2,017 2,220 2,321 2,435 2,423 2,295 2,184 2,158 2,176 1,975 2,270 26,619 الخليل

 Gaza Strip 5,096 4,875 5,339 5,289 5,315 4,767 4,019 4,056 3,960 4,377 3,888 5,047 56,028 قطاع غزة

 North Gaza 883 892 943 945 958 828 710 739 686 772 687 894 9,937 شمال غزة

 Gaza 1,901 1,824 1,957 1,967 1,929 1,709 1,453 1,457 1,424 1,584 1,436 1,839 20,480 غزة

 Deir Al Balah 702 648 733 691 706 646 548 565 545 629 532 701 7,646 دير البلح

 Khan Yunis 1,007 937 1,048 1,051 1,076 990 771 803 793 881 785 983 11,125 سخان يون

 Rafah 603 574 658 635 646 594 537 492 512 511 448 630 6,840 رفح

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders *                                                                                    * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.

 Note: Declining numbers of registered births by year is due to lack of completeness of registration, so the published تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط. مالحظة:
figure represents only registered births. 
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 : ةالمسجل الوفياتعدد 
 حالة وفاة 5,013وفاة في الضفة الغربية، و7,589 ، منها 12,602في فلسطين  2019المسجلة للعام  الوفياتبلغ عدد 

 في قطاع غزة. 
 

 2019-2015الجنس، حسب المنطقة و  فلسطين*في  الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths* in Palestine* by Region and Sex, 2015-2019 

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region المنطقة

Year 

 *الضفة الغربية
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 كال
 الجنسين

 كال اناث ذكور
 الجنسين

 كال اناث ذكور
 الجنسين

 اناث ذكور

Both 
Sexes 

Males Females 
Both 

Sexes 
Males Females 

Both 
Sexes 

Males Females 

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

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

2017 11,778 6,197 5,581 7,123 3,767 3,356 4,655 2,430 2,225 2017 

2018 12,452 6,920 5,532 7,227 3,917 3,310 5,225 3,003 2,222 2018 

2019 12,602 6,855 5,747 7,589 4,116 3,473 5,013 2,739 2,274 2019 

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders*                                                                البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية. *
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 2019-2015المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2015-2019 

 المحافظةالمنطقة /

 Year and Sex       السنة والجنس

Region/Governorate 2015 2016 2017 2018 2019 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 *Palestine 5,747 6,855 5,532 6,920 5,581 6,197 5,624 6,578 5,484 6,424 فلسطين*

 *West Bank 3,473 4,116 3,310 3,917 3,356 3,767 3,397 3,991 3,289 3,999 *الضفة الغربية

 Jenin 429 514 457 483 460 451 471 487 464 552 جنين

طوباس واالغوار 
 الشمالية

88 75 80 71 78 82 78 58 76 80 
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 330 366 341 356 317 334 363 369 333 372 طولكرم

 Nablus 631 667 589 651 597 635 525 618 564 651 نابلس

 Qalqiliya 175 193 137 185 142 156 157 167 123 161 قلقيلية

 Salfit 114 109 119 124 100 103 115 129 115 99 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 449 539 439 456 460 459 464 456 413 504 رام هللا والبيرة

 Jericho  &Al Aghwar 64 127 65 129 91 77 80 118 76 99 أريحا واألغوار

 *Jerusalem 151 190 143 152 141 200 147 214 120 198 *القدس

 Bethlehem 277 325 273 327 279 342 282 370 305 350 بيت لحم

 Hebron 773 1,010 689 976 687 932 722 983 701 925 الخليل
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 2019-2015المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في )تابع(  
(Cont.) Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2015-2019 

 المحافظةالمنطقة /

 Year and Sex   السنة والجنس

Region/Governorate 2015 2016 2017 2018 2019 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 Gaza Strip 2,274 2,739 2,222 3,003 2,225 2,430 2,227 2,587 2,195 2,425 قطاع غزة

 North Gaza 419 446 389 467 358 383 371 424 363 368 غزة شمال

 Gaza 826 1,027 744 1,149 766 915 805 978 760 900 غزة

 Deir Al Balah 333 402 344 430 345 345 343 374 349 343 دير البلح

 Khan Yunis 411 529 460 595 478 456 431 488 434 472 سخان يون

 Rafah 285 335 285 362 278 331 277 323 289 342 رفح

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders *                                                                                   * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.
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 2019، الوفاةالمحافظة وشهر المنطقة، حسب  فلسطين* في  الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Month of Death, 2019 

 السنة والمحافظة
     Month of Death شهر الوفاة

Year and 
Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

 نيسان

April 

 أيار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

November 

 كانون أول
December 

 *Palestine 1,178 955 929 865 977 882 914 1,029 1,049 1,232 1,132 1,460 12,602 فلسطين*

 *West Bank 684 521 555 495 529 530 588 639 640 790 689 929 7,589 *الضفة الغربية

 Jenin 91 62 79 60 70 70 58 72 75 116 74 116 943 جنين

 واألغوارطوباس 
 18 11 12 8 13 8 15 10 14 15 15 17 156 الشمالية

Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 61 37 42 31 55 61 49 73 65 77 61 84 696 طولكرم

 Nablus 110 81 96 76 88 86 123 109 124 137 120 148 1,298 نابلس

 Qalqiliya 32 21 29 30 32 20 34 29 24 36 37 44 368 قلقيلية

 Salfit 26 14 19 9 19 17 22 22 10 24 14 27 223 سلفيت

 Ramallah & Al 87 74 76 63 65 75 81 63 91 106 90 117 988 رام هللا والبيرة
Bireh 17 20 13 12 12 13 15 16 15 10 21 27 191 أريحا واألغوار Jericho   & Al 
Aghwar 37 20 13 24 25 22 32 38 21 34 28 47 341 *القدس Jerusalem* 

 Bethlehem 42 50 52 51 38 43 34 38 57 60 59 78 602 بيت لحم

 Hebron 163 131 124 131 112 115 125 169 144 175 170 224 1,783 الخليل

 Gaza Strip 494 434 374 370 448 352 326 390 409 442 443 531 5,013 قطاع غزة

 North Gaza 80 80 72 53 73 64 67 69 67 73 73 94 865 شمال غزة

 Gaza 175 157 131 121 167 126 121 134 156 176 178 211 1,853 غزة

 Deir Al Balah 81 66 56 61 71 40 50 58 60 63 65 64 735 دير البلح

 Khan Yunis 99 81 70 81 87 70 47 66 80 77 77 105 940 سخان يون

 Rafah 59 50 45 54 50 52 41 63 46 53 50 57 620 رفح

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders * * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.                                                                                  
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 2019-2017حسب فئات العمر والجنس،  فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex, 2017-2019 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 
Males 

2017    2017 
Total 5,581 6,197 11,778 المجموع 

0-4 487 582 1,069 0-4 

5-9 65 74 139 5-9 

10-14 33 78 111 10-14 

15-19 48 116 164 15-19 

20-24 54 137 191 20-24 

25-29 64 125 189 25-29 

30-34 56 114 170 30-34 

35-39 91 108 199 35-39 

40-44 79 147 226 40-44 

45-49 146 229 375 45-49 

50-54 210 353 563 50-54 

55-59 309 471 780 55-59 

60-64 331 553 884 60-64 

65-69 434 593 1,027 65-69 

70-74 640 644 1,284 70-74 

75-79 659 517 1,176 75-79 

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

2018    2018 
Total 5,532 6,920 12,452 المجموع 

0-4 551 676 1,227 0-4 

5-9 45 93 138 5-9 

10-14 52 100 152 10-14 

15-19 34 141 175 15-19 

20-24 57 197 254 20-24 

25-29 68 200 268 25-29 

30-34 57 144 201 30-34 

35-39 85 127 212 35-39 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية
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 2019-2017حسب فئات العمر والجنس،  فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في )تابع(:
(Cont.): Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex,       

2017-2019 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

40-44 106 167 273 40-44 

45-49 137 237 374 45-49 

50-54 195 385 580 50-54 

55-59 293 558 851 55-59 

60-64 364 621 985 60-64 

65-69 435 652 1,087 65-69 

70-74 650 706 1,356 70-74 

75-79 651 563 1,214 75-79 

80+ 1,752 1,353 3,105 80+ 

2019    2019 

Total 5,747 6,855 12,602 المجموع 

0-4 507 611 1,118 0-4 

5-9 66 93 159 5-9 

10-14 51 72 123 10-14 

15-19 58 95 153 15-19 

20-24 60 168 228 20-24 

25-29 57 140 197 25-29 

30-34 77 121 198 30-34 

35-39 88 130 218 35-39 

40-44 85 173 258 40-44 

45-49 128 231 359 45-49 

50-54 220 385 605 50-54 

55-59 301 531 832 55-59 

60-64 401 675 1,076 60-64 

65-69 456 696 1,152 65-69 

70-74 707 737 1,444 70-74 

75-79 735 598 1,333 75-79 

80+ 1,750 1,399 3,149 80+ 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية *. 
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 2019-2017 العمر،وفئات المنطقة، حسب  فلسطين*المسجلة في  عدد الوفيات
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, and Age Groups, 2017-2019 

Year and 
Region 

  Age groups                            فئات العمر  
 والمنطقةالسنة 

65+ 55-64 40-54 25-39 10-24 5-9 0-4 
 المجموع
Total 

2017         2017 
Palestine* 6,718 1,664 1,164 558 466 139 1,069 11,778  *فلسطين  

West Bank* 4,244 1,036 745 301 247 60 490 7,123  الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,474 628 419 257 219 79 579 4,655  قطاع غزة  

2018         2018 

Palestine* 6,762 1,836 1,227 681 581 138 1,227 12,452 *فلسطين 
West Bank 4,247 1,092 751 314 229 57 537 7,227 الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,515 744 476 367 352 81 690 5,225 قطاع غزة 

          

2019         2019 
Palestine* 7,078 1,908 1,222 613 504 159 1,118 12,602 *فلسطين 
West Bank 4,493 1,181 745 310 255 68 537 7,589 الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,585 727 477 303 249 91 581 5,013 قطاع غزة 
* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية
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  2019-2017والجنس، المنطقة، حسب  فلسطين*عدد وفيات الرضع المسجلة في 
Number of Registered Infant Deaths in Palestine* by Region, and Sex, 2017-2019                             

Year and Region 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث والمنطقةالسنة 

Females 
 ذكور

Males 

2017    2017 

Palestine* 367 454 821 *فلسطين 
West Bank* 170 208 378 الضفة الغربية* 
Gaza Strip 197 246 443 قطاع غزة 
     

2018 
2018    2018 

Palestine* 420 500 920 

 
 فلسطين*

West Bank* 186 215 401 الضفة الغربية* 
Gaza Strip 234 285 519 غزة قطاع 
     

2019    2019 

Palestine* 381 441 822 *فلسطين 

West Bank* 184 219 403 الضفة الغربية* 

Gaza Strip 197 222 419 قطاع غزة 
 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية
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 عقود الزواج:
 27,280، منها عقدا   44,320في فلسطين  ائسفي المحاكم الشرعية والكن 2019بلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 

في قطاع غزة، وقد سجلت محافظة الخليل أعلى عدد من عقود الزواج في  عقدا   17,040وفي الضفة الغربية  ا  عقد
 .عقدا   371أدنى عدد من عقود الزواج بواقع  واألغوار أريحابالمقابل سجلت محافظة  عقدا   8,086فلسطين بواقع 

 
 

 سنة. 20.7سنة ولإلناث  25.3في فلسطين  2019بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام 
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 2019-2017عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Registered Marriages in Palestine by Region and                 

Governorate, 2017- 2019 
 

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
2019 2018 2017 

Palestine 44,320 43,515 47,218 فلسطين 
West Bank 27,280 28,378 29,977 الضفة الغربية 
Jenin 2,397 3,121 3,385 جنين 
Tubas & Northern Valleys 684 662 755  الشمالية واألغوارطوباس 
Tulkarm 1,983 2,110 2,201 طولكرم 
Nablus 3,610 3,839 4,130 نابلس 
Qalqiliya 1,277 1,257 1,256 قلقيلية 
Salfit 814 858 875 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 3,139 3,164 3,338 هللا والبيرة رام 
Jericho   & Al Aghwar 371 450 413 أريحا واألغوار 
Jerusalem 3,056 3,239 3,363 القدس 
Bethlehem 1,863 1,670 1,744 بيت لحم 
Hebron 8,086 8,008 8,517 الخليل 
Gaza Strip 17,040 15,137 17,241 قطاع غزة 
North Gaza 3,174 2,835 3,387 شمال غزة 
Gaza 6,071 5,477 6,281 غزة 
Dier Al-Balah 2,463 2,051 2,394 دير البلح 
Khan Yunis 3,251 3,066 3,197 خانيونس 
Rafah 2,081 1,708 1,982 رفح 
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  2019الزوجة،  المسجلة في فلسطين حسب عمر الزوج و عدد عقود الزواج
Number of Marriages Registered in Palestine by Age of Groom and Bride, 2019 

 

 األزواج فئات العمر
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups 

 Total 44,320 44,320 المجموع

 and Less 14  726 0  فأقل 14

15-19 2,294 16920 15-19 

20-24 15,973 17045 20-24 

25-29 16,934 6045 25-29 

30-34 4,630 1867 30-34 

35-39 1,732 918 35-39 

40-44 870 458 40-44 

45-49 577 189 45-49 

50+ 1,310 152 50+ 
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 2019المحافظة والجنس، ، العمر الوسيط عند الزواج األول في فلسطين حسب المنطقة
Median Age at First Marriage in Palestine by Region ,Governorate and                        

Sex, 2019 
 

Region and Governorate  

Sex                                  الجنس 

 إناث المنطقة والمحافظة

Females 

 ذكور

Males 

Palestine 20.7 25.3 فلسطين 
West Bank 20.6 25.3 الضفة الغربية 
Jenin 20.4 25.5 جنين 
Tubas & Northern Valleys 20.9 25.5  الشمالية واألغوارطوباس 
Tulkarm 21.6 26.4 طولكرم 
Nablus 21.3 26.1 نابلس 
Qalqiliya 20.5 25.6 قلقيلية 
Salfit 20.9 25.3 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 21.3 25.7 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 21.5 25.8 أريحا واألغوار 
Jerusalem 20.9 25.5 القدس 
Bethlehem 21.2 26.1 بيت لحم 
Hebron 19.5 24.3 الخليل 
Gaza Strip 20.8 25.2 قطاع غزة 
North Gaza 19.9 24.4 شمال غزة 
Gaza 20.3 25.1 غزة 
Dier Al-Balah 22.0 25.6 دير البلح 
Khan Yunis 21.0 25.7 خانيونس 
Rafah 21.4 25.2 رفح 
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2017الحالة الزواجية والجنس، المنطقة و سنة فأكثر( في فلسطين حسب  14السكان الفلسطينيون )  
Palestinian Population (14 Years and above) in Palestine by Region, Marital Status 

and Sex, 2017 
 

الجنس  الحالة الزواجية  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip Sex 

    Marital 
Status 

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

 Females 176,147 276,707 452,854 إناث

 Males Legally 6,067 16,646 22,713 ذكور عقد قران ألول مرة
Married 

 Females 6,543 17,455 23,998 إناث

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

 Females 344,308 543,727 888,035 إناث

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

 Females 9,063 11,191 20,254 إناث

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

 Females 24,411 44,039 68,450 إناث

 Males Separated 263 876 1,139 ذكور منفصل

 Females 1,259 2,719 3,978 إناث

 Males Not Stated 32 923 955 ذكور غير مبين

 Females 14 372 386 إناث

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

 Females 561,745 896,210 1,457,955 إناث
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 وقوعات الطالق:
                واقعــــة،  8,551في فلســــــــــــــطين   2019الطالق المســــــــــــــجلــــة في المحــــاكم الشــــــــــــــرعيــــة في العــــام  وقوعــــاتبلغ عــــدد 

واقعة في قطاع غزة، من جانب آخر ســــــــجلت محافظة غزة أعلى عدد  3,182واقعة في الضــــــــفة الغربية و 5,369 منها
أدنى عدد من وقوعات  أريحا واألغوارقعة بالمقابل ســــــــجلت محافظة وا 1,195من وقوعات الطالق في فلســــــــطين بواقع 

 واقعة. 125الطالق بواقع 
 

 2019-2017عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Divorces Registered in Palestine by Region and Governorate, 2017-2019 

 

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
2019 2018 2017 

Palestine 8,551 8,509 8,568 فلسطين 
West Bank 5,369 5,362 5,326 الضفة الغربية 
Jenin  731 720 688 جنين 
Tubas & Northern Valleys 150 105 129 غوار الشمالية طوباس واأل 
Tulkarm 426 464 462 طولكرم 
Nablus 770 783 857 نابلس 
Qalqiliya 315 285 249 قلقيلية 
Salfit 155 154 172 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 806 825 730 رام هللا والبيرة 
Jericho & Al Aghwar 125 98 107 أريحا واألغوار 
Jerusalem 525 595 635 القدس 
Bethlehem 238 251 254 بيت لحم 
Hebron 1,128 1,082 1,043 الخليل 
Gaza Strip 3,182 3,147 3,242 قطاع غزة 
North Gaza 581 616 601 شمال غزة 
Gaza  1,195 1,127 1,200 غزة 
Dier Al-Balah 493 435 448 دير البلح 
Khan Yunis 537 619 580 خانيونس 
Rafah 376 350 413 رفح 
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 2019عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب مدة الحياة الزواجية، 

Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2019 
 

Duration of  Marriage 
 عدد وقوعات الطالق 

Number of Divorces 
 مدة الحياة الزواجية

Total 8,551 المجموع 
Less than One Year 3,714 أقل من سنة 
1 1,238 1 

2 673 2 

3 446 3 

4 324 4 

5 230 5 

6-7 399 6-7 

8-9 318 8-9 

10-14 488 10-14 

15-19 289 15-19 

20+ 432 20+ 

 

 

 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                       2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الصحة                                                                57

 الصحة
 

  الخدمات الصحية:
مستشفى في الضفة  53بواقع  ،2019مستشفى في العام  85بلغ عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين 

 2,485و، الضفة الغربية في ا  سرير  3,950موزعة على  ،ا  سرير  6,435بسعة مستشفى في قطاع غزة. و  32الغربية و
 في قطاع غزة. ا  سرير 

 

 2019-2017في فلسطين في منتصف العام حسب المنطقة، اهم مؤشرات المستشفيات   
Main Indicators of Hospitals in Palestine in the Mid-Year by Region, 2017- 2019 

 

 المؤشر
 Year  السنة

Indicator 
2017 2018 2019 

 Palestine    فلسطين

 Number of Hospitals 85 82 81 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 6,435 6,440 6,213 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.3 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 West Bank    الضفة الغربية

 Number of Hospitals 53 52 51 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 3,950 3,897 3,792 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.3 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Number of Hospitals 32 30 30 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 2,485 2,543 2,421 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.3 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 
 

 2019عدد العاملين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنة, 
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2019 

 

 المنطقة
 Profession المهنة

Region 
 االطباء

Doctors 
 تين/االممرض

Nurses 
 اطباء االسنان
Dentists 

 الصيادله
Pharmacists 

 Palestine 7,948 4,978 18,946 13,507 فلسطين

 West Bank 5,059 3,643 9,751 8,386 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,889 1,335 9,195 5,121 قطاع غزة

 
 
 

4.1 
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 الصحة العامة:
، هي ا)ســـ اب المتعلبة  ما قال الضـــفة الغربيةفي  2019ســـنواتي في العام  4-0الســـال الرئيســـي في وأليات ا)طفا   

االعاقة بين االفراد حسل نوع االعاقة  ذوي  %. اما نس ة20.4%، يليها تشوهات خلقية 66.9الوالدة حيث بلغت النس ة 
في  االعاقة، في حين أن 2017% في العام 1.1هي ا)كثر انتشـااا  في فلسـطين حيث بلغت  الحركةفي  االعاقةفكانت 

 % لكل منهما. 0.4كانت ا)قل انتشااا  في فلسطين حيث بلغت  التواصل والتركيز
 

 2019سنوات( المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب سبب الوفاة والجنس،  4-0وفيات األطفال )ل النسبي توزيعال
Percentage Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in the West Bank by 

Cause of Death and Sex, 2019 
 

 سبب الوفاة
 كال الجنسين

Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Cause of Death 

 Malnutrition & Metabolic Disorders 0.6 0.8 0.7 سوء التغذية والغدد

 Respiratory System Diseases 2.3 1.0 1.6 أمراض الجهاز التنفسي

 Nervous System Diseases 2.3 1.3 1.8 أمراض الجهاز العصاي

 Malignant neoplasms 1.1 1.0 1.0 السرطانيةا)واام 

 Conditions in the Prenatal Period 66.5 67.2 66.9 أس اب متعلبة  ما قال الوالدة

 Congenital Anomalies 20.6 20.2 20.4 تشوهات خلقية

 Sudden Death 3.0 2.7 2.8 المفاجئالموت 

 Transport Accident 1.7 2.3 2.0 حوادث الطرق 

 Other 1.9 3.5 2.8 أخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

 

وأليات  .  أليما بلغ معد 2019-2015والدة حية خال  الفترة  1000وفاه لكل  12.1بلغ معد  وأليات االطفا  الرضع 
 والدة حية. 1000وفاة لكل  14.2االطفا  دون سن الخامسة في فلسطين لنفس الفترة 

 
 2019-2015، حسب المنطقة في فلسطينووفيات االطفال دون الخامسة  وفيات الرضع عدلم

Infant Mortality Rate and Children Under 5 years Mortality Rate in Palestine by 
Region, 2015-2019 

 

Region 

 وفيات الرضع معدل وفيات األطفال دون سّن الخامسة معدل

 المنطقة
Children Under 5 years Mortality 

Rate 
Infant Mortality Rate 

Palestine 14.2 12.1 فلسطين 
West Bank 14.7 11.7  الغربيةالضفة 

Gaza Strip 13.7 12.7 قطاع غزة 
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من ا)طفا  دون ســــن الخامســــة % 8.7ي إلى ان ما نســــات  MICSأشــــاات بيانات المســــد العنبودي متعدد الم شــــرات  
زيــادة يعــانون من % 8.6هزا ، يعــانون من ال% 1.3و ،نبص الوزن من  يعــانون % 2.1و قصــــــــــــــر البــامــة،يعــانون من 

 الوزني.
 

 2020-2019المنطقة والجنس، سوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة حسب 
Malnutrition among Children Under Five Years by Region and Sex, 2019-2020 

 

 المنطقة والجنس
 Indicators Malnutrition مؤشرات سوء التغذية

Region and 
Sex 

 الوزن زيادة  الهزال نقص الوزن  قصر القامة
Stunting Underweight Wasting Overweight 

 Palestine 8.6 1.3 2.1 8.7 فلسطين

 West Bank 10.9 1.7 2.1 8.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 5.8 0.8 2.1 9.0 قطاع غزة

 Sex     الجنس

 Males 10.2 1.3 2.6 8.6 ذكوا

 Females 6.9 1.3 1.6 8.8 إناث

 

 
 
 

 2020-2019، الخاصة بالصحة االنجابية وصحة األمهات وحديثي الوالدة حسب المنطقة تسلسل التدخالت
Continuum of Reproductive and Maternal and new-born health Interventions by 

Region, 2019-2020 
 

 المؤشرات
 غزة قطاع الغربية الضفة فلسطين

Indicators 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 زيااات 4  الحمل أثناء الصحية الرعاية
 95.4 94.3 94.8 )ا)قل على

Antenatal Care visits (4 or 
more visits) 

 100.0 99.4 99.7 الوالدة أثناء الطاي االشراف
Skilled attendant at 
delivery  

 Delivered in health facility 99.4 99.4 99.4 صحي مرفق في الوالدة

 Cesarean Births 22.4 28.2 25.8 القيصرية الوالدات

 Post-natal Care for mothers 91.6 87.0 88.9 الوالدة  عد لألم الصحية الرعاية

 86.8 95.4 91.9 الوالدة  عد لألطفا  الصحية الرعاية
Post-natal Care for 
newborn 
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 2017، والجنس المنطقة ،حسب نوع اإلعاقة *في فلسطين ذوي االعاقةنسبة 
Percentage of Disabled in Palestine* by Type of Disability, Region and Sex, 2017 

 

 نوع 
 اإلعاقة

 Region المنطقة

Type of  
Disability 

 فلسطين
Palestine 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 المجموع

Total 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 المجموع

Total 

 ذكوا
Males 

 إناث
Females 

 المجموع

Total 

 ذكوا
Males 

 إناث
Females 

 Seeing 0.7 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 ال صر

 Hearing 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 السمع 

 Communication 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 التواصل

الحركة 
واستخدام 

 ا)يدي

1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 1.3 1.4 1.3 Mobility 

التذكر 
 والتركيز

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 
Remembering 
and 
Concentration 

.يستطيع مطلبا والاقة تشمل صعوبة كايرة، االعحظة: الم  Note: Disability includes a lot of difficulty, and can't at all. 

تشمل ذلك الجزء من محافظة البدس والذي ضم   ال الايانات* 
1967االحتال  اإلسرائيلي إلي  عنوة  عيد احتالل  للضفة الغربية عام   

* Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 
 
 

 2017، الجنس والفئة العمريةحسب  في فلسطينذوي اإلعاقة نسبة 
Percentage of Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2017 
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 التأمين الصحي:
 % على التواليي.66.5%، 95.5الضفة الغربية،   منها فيفي قطاع غزة أعلى  نس ة االفراد الم منين صحيا  و ، 2017مل سكان فلسطين م منين صحيا  في العام % من مج78.9

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

Percentage Distribution of Persons in Palestine* by Coverege of Health Insurance, Insurance Type and Selected Background 
Characteristics, 2017 

 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance الصحي التأميننوع 

Background 
Characteristics حكومي 

Governmental 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 خاص
Private 

 ووكالة حكومي

Governmental 
& UNRWA 

 وخاص حكومي

Governmental 
& Private 

 وخاص وكالة

UNRWA& 
Private 

 إسرائيلي

Israeli 

 أخرى 
Other 

 بدون تأمين
Without 

Insurance 

 Region          المنطقة

 Palestine 21.1 0.3 0.7 0.7 0.2 28.6 1.7 15.0 31.7 فلسطين

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

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

 Type of Locality          نوع التجمع

 Urban 20.7 0.3 0.6 0.6 0.2 28.1 1.7 14.3 33.4 حضر

 Rural 34.5 0.5 1.4 0.5 0.3 8.9 2.7 10.6 40.6 ايف

 Camp 0.6 0.1 - 1.2 - 68.5 0.1 28.3 1.2 مخيم

 Sex          الجنس

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

 Females 20.1 0.3 0.6 0.7 0.2 29.6 1.7 14.6 32.2 إناث

تشمل ذلك الجزء من محافظة البدس والذي ضم  االحتال  اإلسرائيلي إلي  عنوة  عيد  ال الايانات: مالحظة*
1967احتالل  للضفة الغربية عام   

*Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2017، وبعض الخصائص الخلفيةالتغطية بالتامين الصحي ونوعه حسب فلسطين* في  التوزيع النسبي لألفراد)تابع(: 
(Count.): Percentage Distribution of Persons in Palestine* by Coverege of Health Insurance, Insurance Type and Selected 

Background Characteristics, 2017 
 

 الخصائص الخلفية

 Type of Health Insurance الصحي التأميننوع 

Background 
Characteristics 

 حكومي
Government

al 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 خاص
Private 

 ووكالة حكومي

Government
al & 

UNRWA 

 وخاص حكومي

Government
al & Private 

 وخاص وكالة

UNRWA& 
Private 

 إسرائيلي

Israeli 

 أخرى 
Other 

 بدون تأمين
Without 

Insurance 

 Age Groups          العمرفئات 

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

5-14 33.3 13.5 1.5 31.2 0.2 0.7 0.7 0.3 18.6 5-14 

15-29 27.6 16.7 1.6 26.7 0.2 0.6 0.6 0.3 25.7 15-29 

30-39 32.0 14.6 2.3 28.9 0.3 0.9 0.7 0.3 20.1 30-39 

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

50-59 34.9 14.2 1.8 29.2 0.3 0.7 0.6 0.4 17.7 59-50  

60+ 40.8 12.8 1.2 29.6 0.2 0.4 0.6 0.5 13.9 +60  

تشمل ذلك الجزء من محافظة البدس والذي ضم  االحتال  اإلسرائيلي إلي  عنوة  عيد  ال الايانات: مالحظة*
1967احتالل  للضفة الغربية عام   

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

سنوات في مراكز  5جميع ا)طفا  الذين تبل أعمااهم عن  يذكر أن وزااة الصحة تبوم  معالجةمالحظة: 
ومستشفيات الوزااة مجانا، وه الء ا)فراد ال يعتاروا من بين المشمولين في التأمين الحكومي إال إذا كان الطفل 

 مسجل في  طاقة أحد الوالدين الذين لديهم تأمين حكومي.

 

Note: It is worth noting that the Ministry of Health treats all children under 
the age of 5 years in the Ministry's centers and hospitals for free, and these 
individuals are not considered among those covered by government 
insurance unless the child is registered in the card of one of the parents 
government's insurance. 
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 ظروف السكن        
 

  كثافة السكن:
فرد/غرفس، حيث يتوزع بواقع  1.4حوالي  2019 في فلســــطين في ال ا  )عدد األفراد في غرفس( بلغ متوســــا ك افس الســــكن

 فرد/غرفس في الضفس الغربيس. 1.3فرد/غرفس في قطاع غزة، مقابل  1.6
 

 نوع المسكن:
% تسكن في مساكن 59.2في مساكن على شكل دار، في حين  سكنت 2019% من األسر في فلسطين في ال ا  38.8

 %. 1.0على شكل شقس، ونسبس األسر التي تسكن في فيال بلغت 
 

 ملكية المسكن:
% 4.3% تعيش في مســـاكن مســـتو رة، و7.9و% من األســـر في مســـاكن ت ود ملأليت ا ألحد افراد األســـرة، 87.7تعيش 
 .2019في ال ا   او اخرى  مقابل ال مل اوبدون مقابل  في مساكن تسكن

 

 2019، 2017التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كثافة السكن، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Housing Density, 2017, 2019 

 

Housing Density (Number 
of Persons per Room) 

Year  السنة 
 )عدد األفراد في الغرفة( كثافة السكن

2019 2017 

Housing Density   كثافة السكن 

Less Than 1 19.7 20.5  1أقل من 

1.00 - 1.99 53.8 50.8 1.00 - 1.99 

2.00 - 2.99 20.3 21.3 2.00 - 2.99 

3+ 6.2 7.4 3+ 

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

 )فرد/ غرفة( متوسط كثافة السكن 1.4 1.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
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  2019المنطقة والمحافظة،  )عدد األفراد في الغرفة(، التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كثافة السكن
Percentage Distribution of Households in Palestine by  Housing Density           

(Number of Persons per Room), Region and Governorate, 2019 
 

 المنطقة / المحافظة

     Housing Density    كثافة السكن 

 المجموع

Total 

متوسط كثافة 
 السكن

Average 
Housing 
Density 

Region / Governorate  1أقل من 
Less  
than 1 

1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 +3 

 Palestine 1.4 100 6.2 20.3 53.8 19.7 فلسطين

 West Bank 1.3 100 4.8 17.1 55.1 23.0 الضفة الغربية

 Jenin 1.3 100 2.9 15.8 57.2 24.1  نين

 1.2 100 2.6 12.1 57.0 28.3 الشماليس  واألغوارطوباس 
Tubas & Northern 
Valleys   

 Tulkarm 1.2 100 2.7 14.6 55.6 27.1 طولألر 

 Nablus 1.3 100 4.9 14.4 54.6 26.1 نابلس

 Qalqiliya 1.2 100 1.5 13.3 54.9 30.3 قلقيليس

 Salfit 1.3 100 1.5 19.0 51.5 28.0 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 1.1 100 2.0 8.6 60.6 28.8 را  هللا والبيرة

Jericho 1.5 100 8.1 27.4 47.7 16.8 اريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 1.4 100 5.8 20.7 51.4 22.1 القدس

 Bethlehem 1.4 100 4.3 23.3 55.6 16.8 بيت لحم

 Hebron 1.4 100 7.9 19.6 54.8 17.7 الخليل

 Gaza Strip 1.6 100 8.6 26.1 51.4 13.9 قطاع غزة

 North Gaza 1.6 100 7.9 26.6 52.4 13.1 شمال غزة

 Gaza 1.6 100 7.5 26.8 53.8 11.9 غزة

 Deir Al- Balah 1.6 100 10.3 28.9 46.8 14.0 دير البلح

 Khan Yunis 1.5 100 9.8 25.2 47.2 17.8 خانيونس

 Rafah 1.5 100 8.6 21.3 55.6 14.5 رفح
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 2019في فلسطين حسب المحافظة،  السكن متوسط كثافة
Average Housing Density in Palestine by Governorate, 2019 
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 2017،2019التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households In Palestine by Type of Housing Unit and 

Region, 2017,2019 
 

Type of Housing Unit 
and Region 

Year  نوع المسكن والمنطقة السنة 
2019 2017 

Palestine   فلسطين 
Villa 1.0 1.1  فيال 
House 38.8 35.3 دار 
Apartment 59.2 61.5  شقة 
Other* 1.0 .90 *اخرى 
Not Stated - 1.2 غير مبين 
Total 100 100  المجموع 
West Bank   الضفة الغربية 
Villa 1.1 1.4  فيال 
House 47.8 43.0 دار 
Apartment 50.4 53.0  شقس 
Other* 0.7 .70 *اخرى 
Not Stated - 1.9 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 
Gaza Strip   قطاع غزة 
Villa 0.4 .50  فيال 
House 23.1 21.5 دار 
Apartment 74.7 76.6  شقس 
Other* 1.8 1.4 *اخرى 
Not Stated - .00 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 
*Other include (Independent Room, Tent  and 
Marginal\Caravan\Barracks(. 

 (.كرفان/بركس/* اخرى تشمل )غرفس مستقلس، خيمس، براكيس

 
 2019التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن، 

Percentage Distribution of Households In Palestine by Type of Housing Unit, 2019 
 

 
*Other include (Independent Room, Tent and Marginal\ Caravan\  
Barracks  ( . 

 (.كرفان/بركس/* اخرى تشمل )غرفس مستقلس، خيمس، براكيس

1.0

38.8

59.2

1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

فيال
Villa 

دار
House

شقة
Apartment

*أخرى
*Other



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 المساكن وظروف السكن                                                                                        67

2019، المنطقة والمحافظةو  عدد الغرف في المسكن في فلسطين حسبلتوزيع النسبي لألسر ا  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in The Housing Unit, Region and Governorate, 2019 

 

 المحافظة

 Number of Rooms عدد الغرف

 المجموع
Total 

متوسط عدد الغرف في 
 المسكن

Average 
Number of 

Rooms in the 
Housing Unit 

Governorate 

1 2 3 4 +5 

 Palestine 3.6 100 19.9 33.6 30.6 13.0 2.9 فلسطين

 West Bank 3.6 100 20.6 32.1 31.6 12.8 2.9 الضفة الغربية

 Jenin 3.5 100 19.8 29.0 36.7 11.0 3.5  نين

 Tubas & Northern Valleys 3.9 100 25.7 42.4 21.1 8.7 2.1 طوباس واالغوار الشماليس

 Tulkarm 3.9 100 33.3 29.3 23.3 11.4 2.7 طولألر 

 Nablus 3.7 100 23.8 34.9 25.3 13.6 2.4 نابلس

 Qalqiliya 3.9 100 19.8 52.6 22.5 4.5 0.6 قلقيليس

 Salfit 3.4 100 13.2 25.8 47.8 10.8 2.4 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 4.1 100 38.0 29.3 21.1 8.6 3.0 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al-Aghwar 3.5 100 10.5 38.7 38.5 8.5 3.8 اريحا واألغوار

 Jerusalem 3.1 100 6.0 25.8 46.2 19.0 3.0 القدس

 Bethlehem 3.5 100 19.4 32.7 29.5 14.3 4.1 بيت لحم

 Hebron 3.6 100 18.6 33.5 31.7 13.3 2.9 الخليل

 Gaza Strip 3.6 100 18.6 36.2 28.9 13.4 2.9 قطاع غزة

 North Gaza 3.6 100 19.3 36.0 25.6 15.2 3.9 شمال غزة

 Gaza 3.6 100 15.6 43.8 27.6 10.3 2.7 غزة

 Deir Al-Balah 3.4 100 11.4 32.8 35.7 18.1 2.0 دير البلح

 Khan Yunis 3.6 100 21.8 31.7 29.8 13.9 2.8 خانيونس

 Rafah 3.7 100 28.8 26.7 28.0 12.9 3.6 رفح
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2019، 2017 التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب عدد الغرف في المسكن،  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in The 

Housing Unit, 2017, 2019 
 

Number of Rooms in 
The Housing Unit 

Year  عدد الغرف في المسكن السنة 
2019 2017 

1 2.9 2.8 1 
2 13.0 13.2 2 
3 30.6 32.6 3 
4 33.6 30.2 4 
+5 19.9 20.0 5+ 

Not Stated - 1.2 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 

Average Number of Rooms in 
The Housing Unit 

 متوسط عدد الغرف في المسكن 3.6 3.6

 
   2019، والمحافظة حسب حيازة المسكن والمنطقةفي فلسطين التوزيع النسبي لألسر 

Percentage Distribution of Households in Palestine by Tenure of Housing Unit, 
Region and Governorate, 2019 

 

 المنطقة / المحافظة
 Tenure of Housing Unit     حيازة المسكن

 Region / Governorate ملك 
Owned 

 مستو ر 
Rented  

 اخرى*
Other* 

 غير مبين
Not 

Stated 

 المجموع
Total 

 Palestine 100 0.1 4.3 7.9 87.7 فلسطين

 West Bank 100 0.1 3.4 9.2 87.3 الضفة الغربية

 Jenin 100 0.0 5.3 4.9 89.8  نين

   Tubas & Northern Valleys 100 0.0 5.9 7.2 86.9 غوار الشماليس طوباس واأل

 Tulkarm 100 0.0 5.5 11.3 83.2 طولألر 

 Nablus 100 0.3 5.1 12.7 81.9 نابلس

 Qalqiliya 100 0.1 3.9 4.1 91.9 قلقيليس

 Salfit 100 0.0 2.4 6.9 90.7 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 100 0.0 2.5 12.0 85.5 را  هللا والبيرة

Jericho 100 0.0 1.3 4.3 94.4 اريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 0.0 0.3 14.8 84.9 القدس

 Bethlehem 100 0.3 0.9 7.1 91.7 بيت لحم

 Hebron 100 0.0 3.8 6.0 90.2 الخليل

 Gaza Strip 100 0.0 6.1 5.5 88.4 قطاع غزة

 North Gaza 100 0.0 3.4 3.3 93.3 شمال غزة

 Gaza 100 0.0 9.5 7.2 83.3 غزة

 Dier Al- Balah 100 0.0 2.7 4.4 92.9 دير البلح

 Khan Younis 100 0.0 7.0 3.1 89.9 خانيونس

 Rafah 100 0.0 3.8 9.4 86.8 رفح

  .Other includes For  Work, Without Payment, and Other * . اخرى و  دون مقابل، مقابل عمل* اخرى تشمل 
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  2017 نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها بعض السلع المعمرة،
Percentage of Households in Palestine Which Had Certain Durable                          

Goods, 2017 
 

Durable Goods 
 النسبة

 السلع المعمرة
Percentage 

Private Car 25.9 سيارة خصوصيس 

Refrigerator 97.8 ثال س ك ربائيس 
Solar Boiler  56.0 سخان شمسي 

Cooking Stove\ Electricity 99.0 ك رباء /طباخ غاز  

Washing Machine  95.4 غسالس مالبس 

Dishwashe 4.5 اليس  
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 العمل واألجور
 

 
المشاركة في 

 القوى العاملة:
بلغـــــــــــــــــــ   ســـــــــــــــــــ   
المشــارك  فــي ال ــو  
العاملــــــــــــــــ  للعــــــــــــــــا  

فـي فلسـطين  2019
ســــــــن   15لالفــــــــ ا   
%، 44.3فــــــــــــ      

% 69.9بواقــــــــــــــــــــــــ  
% 18.1للــــــــــ كور و

 لإل اث.
 

ال طال  وبلغ معدل 
في فلسطين 

% في العا  25.3
بواق   2019
% لل كور 21.3

  % لإل اث.41.2و
 

الحالة العملية 
 ومكان العمل:

% من 71.4
  العاملين في

 مستخدمون ب ج . والمستعم ات% من العاملين في إس ائيل 91.1، و2019فلسطين مستخدمون ب ج  في العا   

 
 
 
 
 

  

6.1 
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 2019-2017، المنقحة العاملة سمات القوى  في فلسطين حسب الجنس وأهم (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals )15 Years and Above( in Palestine by Sex and 

Revised Labour Force Status, 2017- 2019 
 

 سمات القوى العاملةالجنس و 
السنة   Year 

Sex and Labour Force Status 
2017 2018 2019 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labour Force 44.3 43.5 44.0 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 55.7 56.5 56.0 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 74.7 73.8 74.3 عمالة 

 Revised Unemployment Rate 25.3 26.2 25.7 معدل البطالة المنقح

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labour Force 69.9 69.0 70.0  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 30.1 31.0 30.0 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 78.7 77.6 78.5 عمال  

معدل ال طال  المن ح   21.5 22.4 21.3 Revised Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labour Force 18.1 17.4 17.3  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 81.9 82.6 82.7 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 58.8 58.1 57.2 عمال  

معدل ال طال  المن ح   42.8 41.9 41.2 Revised Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 المجموع
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 2019 والمنطقة، القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Region, 2019 
. 

 سمات القوى العاملةالجنس و 

 Region المنطقة

Sex and Labour Force Status فلسطين 
Palestine 

 الضف  الغ بي 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labour Force 40.9 46.4 44.3 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 59.1 53.6 55.7 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 53.0 84.1 73.2 عمالة تامة

 1.9 1.3 1.5 ناقصة متصلة بالوقتعمالة 
Time Related 
Underemployment 

 Revised Unemployment Rate 45.1 14.6 25.3 المنقح معدل البطالة

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labour Force 62.3 74.4 69.9  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 37.7 25.6 30.1 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 58.4 86.5 77.1 عمال  تام 

 Time Related Underemployment 2.1 1.4 1.6  اقص  متصل  بالوق عمال  

معدل ال طال  المن ح   21.3 12.1 39.5 Revised Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labour Force 19.2 17.4 18.1  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 80.8 82.6 81.9 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 35.0 73.3 57.7 عمال  تام 

 Time Related Underemployment 1.3 0.9 1.1  اقص  متصل  بالوق عمال  

معدل ال طال  المن ح   41.2 25.8 63.7 Revised Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 المجموع
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 2019 ،والمنطقة والمحافظة القوى العاملة أهم سمات حسب في فلسطين (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour 

Force Status, Region and Governorate, 2019 
 

المنطقة / 
 المحافظة

 Labour Force Status  سمات القوى العاملة 

Region / 
Governorate 

 اخل ال و  
 العامل 

خارج ال و  
 عمال  تام  المجموع العامل 

 اقص  عمال  
 المجموع من ح  بطال  متصل  بالوق 

In Labour 
Force 

Outside 
Labour 
Force 

Total 
Full 

Employment 
Time Related 

Underemploy-
ment 

Revised 
Unemploy

-ment 
Total 

 Palestine 100 25.3 1.5 73.2 100 55.7    44.3      فلسطين

الضفة الغربية   46.4 53.6 100 84.1 1.3 14.6 100 West Bank 

 Jenin 100 21.3 0.1 78.6 100 52.3 47.7 جنين 

غوار طوباس واأل
 100 11.1 1.2 87.7 100 46.9 53.1 الشمالي  

Tubas & Northern 
Valleys   

 Tulkarm 100 12.7 0.7 86.6 100 54.2 45.8 طولك   

 Nablus 100 14.8 1.4 83.8 100 49.4 50.6  ابلس 

 Qalqiliya 100 7.4 3.7 88.9 100 51.0 49.0 قل يلي 

 Salfit 100 16.4 0.0 83.6 100 57.4 42.6 سلفي 

 100 9.5 0.0 90.5 100 55.6 44.4 والبي ةرا  هللا 
Ramallah & Al-
Bireh 

 100 12.3 0.4 87.3 100 55.1 44.9 أريحا واألغوار
Jericho & AL 
Aghwar 

 Jerusalem 100 6.8 0.7 92.5 100 64.2 35.8 ال دس

 Bethlehem 100 22.9 6.0 71.1 100 50.2 49.8 بي  لحم 

 Hebron 100 16.5 0.8 82.7 100 50.9 49.1 الخليل

قطاع غزة   40.9 59.1 100 53.0 1.9 45.1 100 Gaza Strip 

شمال غزة   40.5 59.5 100 55.3 2.4 42.3 100 North Gaza 

غزة   41.4 58.6 100 58.1 1.0 40.9 100 Gaza 

 Dier Al- Balah 100 51.7 1.4 46.9 100 58.9 41.1  ي  البلح 

خا يو س   37.7 62.3 100 50.2 0.6 49.2 100 Khan Younis 

رفح   45.2 54.8 100 45.9 6.3 47.8 100 Rafah 
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 2019العمر، وفئات  القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 15) لتوزيع النسبي لألفرادا
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Age Groups, 2019 
 

سمات القوى الجنس و 
 العاملة

 المجموع Age Groups لعمرفئات ا
Total 

Sex and Labour Force 
Status 24-15 25-34 35-44 54-45 +55 

 Both Sexes       كال الجنسين

 In Labour Force 44.3 23.7 50.9 56.9 60.7 30.3 داخل القوى العاملة

 55.7 76.3 49.1 43.1 39.3 69.7 خارج القوى العاملة
Outside Labour 
Force 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 73.2 91.1 87.6 83.4 67.3 58.0 عمالة تامة

ناقصة متصلة عمالة 
 بالوقت

1.9 1.9 1.2 0.9 0.4 1.5 
Time related 
underemployment 

معدل البطالة المنقح   40.1 30.8 15.4 11.5 8.5 25.3 
Revised 
Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Males       ذكور

 In Labour Force 69.9 42.1 81.8 90.2 90.3 49.4  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 30.1 57.9 18.2 9.8 9.7 50.6 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 77.1 90.4 86.4 85.1 74.6 63.2 عمال  تام 

 اقص  متصل  عمال  
 1.6 0.4 1.1 1.2 2.0 2.1 بالوق 

Time related 
underemployment 

معدل ال طال  المن ح   34.7 23.4 13.7 12.5 9.2 21.3 
Revised 
Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Females       إناث

 In Labour Force 18.1 6.1 18.5 23.4 30.1 10.3  اخل ال و  العامل 

 Outside Labour Force 81.9 93.9 81.5 76.6 69.9 89.7 خارج ال و  العامل 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 57.7 96.7 92.7 77.4 44.6 32.1 عمال  تام 

 اقص  متصل  عمال  
 1.1 - 0.3 0.9 1.6 0.8 بالوق 

Time related 
underemployment 

معدل ال طال  المن ح   67.1 53.8 21.7 7.0 3.3 41.2 Unemployment 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2019العمر، وفئات القوى العاملة  في فلسطين حسب أهم سمات (سنة فأكثر 15نسبة االفراد )
Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 

and Age Groups, 2019 
 

 
 

 

 2019العمل،  ومكان حسب الحالة العملية فلسطينمن  سنة فأكثر( 15) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Employment Status, and Place of Work, 2019 
 

 الحالة العملية
 Place of Work مكان العمل

 المجموع
Total 

Employment Status  الضف  الغ بي 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

 والمستعم ات إس ائيل
Israel & 

Settlements 
 Employer 6.5 3.9 3.2 8.5 صاحب عمل
 Self Employed 18.1 4.9 14.2 22.7 يعمل لحسابه
 Wage Employee 71.4 91.1 80.5 63.3 مستخد  ب ج 

 Unpaid Family Member 4.0 0.1 2.1 5.5 عضو أس ة بدون اج 
 Total 100 100 100 100 المجموع
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  2019-2017من فلسطين حسب مكان العمل والجنس،  سنة فأكثر( 15) العاملين التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Place of Work and Sex, 2017-2019 
 

  مكان العملو الجنس 
 Year السنة

Sex and Place of Work  
2017 2018 2019 

 Both Sexes    كال الجنسين

 West Bank 61.0 60.1 57.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip 25.8 26.6 29.4 قطاع غزة

والمستعمراتإسرائيل   13.0 13.3 13.2 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 West Bank 58.4 57.4 55.0 الضف  الغ بي 

 Gaza Strip 26.0 26.9 30.0 قطاع غزة

والمستعم اتإس ائيل   15.0 15.7 15.6 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

الغ بي الضف    72.5 74.5 74.3 West Bank 

 Gaza Strip 25.1 24.7 26.1 قطاع غزة

والمستعم اتإس ائيل   1.4 0.8 0.6 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع
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 2019مكان العمل، و والجنس  حسب النشاط االقتصادي فلسطينمن  سنة فأكثر( 15) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Economic Activity, Sex and Place of Work, 2019 
 

 النشاط االقتصاديالجنس و 

 مكان العمل

Place of Work 

 المجموع
Total 

Sex and Economic Activity 
الضف  
إس ائيل  قطاع غزة الغ بي 

 والمستعم ات
West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Israel & 
Settlements 

 Both Sexes     كال الجنسين

 Agriculture, Hunting & Fishing 6.1 5.9 4.7 6.6 الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

 12.3 12.8 6.2 14.7 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 17.4 64.2 3.3 13.2 البناء والتشييد

 22.6 10.8 22.0 25.4 التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 5.8 1.7 8.6 5.6 النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 35.8 4.6 55.2 34.5 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Males     ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 5.9 5.9 5.3 6.2 الزراع  والصيد والح اج  وصيد األسماك

 13.3 12.6 6.7 16.4 التعدين والمحاج  والصناع  التحويلي 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 20.6 64.6 3.9 16.3 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 24.7 10.8 25.1 28.3 التجارة والمطاعم والفنا ق

 6.6 1.7 9.9 6.5 الن ل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 28.9 4.4 49.1 26.3 الخدمات والف وع األخ   

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Females     إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 6.7 5.5 1.7 8.4 الزراع  والصيد والح اج  وصيد األسماك

 6.9 31.5 3.4 7.9 التعدين والمحاج  والصناع  التحويلي 
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 0.5 6.4 0.0 0.6 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 11.1 10.9 5.2 13.1 التجارة والمطاعم والفنا ق

 1.7 0.0 1.6 1.7 الن ل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 73.1 45.7 88.1 68.3 الخدمات والف وع األخ   

 Total 100 100 100 100 المجموع

 
 
 
 

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 العمل واالجور                                                       79

في  (سنة فأكثر 15)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملوأيام  العمل األسبوعية معدل ساعات
 2019، حسب الجنس والنشاط االقتصادي فلسطين

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees (15 Years and Above) in Palestine by Sex and Economic Activity, 2019 

 

 الجنس والنشاط االقتصادي

معدل 
الساعات 
 األسبوعية

معدل أيام 
العمل  
 الشهرية

معدل األجرة 
 اليومية

األجر الوسيط 
 اليومي

Sex and Economic Activity 
 

Average  
Weekly 
Hours 

Average 
Monthly 

Days 

Average 
Daily  
Wage 

Median of 
Daily Wage 

 كال الجنسين
    

Both Sexes 

 Agriculture, Hunting & Fishing 75.0 89.6 18.4 35.7 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 100.0 115.2 22.5 45.1 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر

 Construction 200.0 212.1 19.0 40.2 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 76.9 96.2 23.8 48.4 والفنادق التجارة والمطاعم

 58.0 91.7 21.8 42.3 واالتصاالت النقل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 107.7 113.8 23.3 38.8 األخرى  الخدمات والفروع

 Total 103.8 128.6 22.2 41.7 المجموع

 Males     ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 75.0 90.0 18.2 35.6 والح اج  وصيد األسماك الزراع  والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 100.0 119.0 22.5 45.2 والصناع  التحويلي  التعدين والمحاج 

 Construction 200.0 212.4 18.9 40.2 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 76.9 98.2 23.8 48.7 والفنا ق التجارة والمطاعم

 54.8 91.8 21.7 42.6 واالتصاالت الن ل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 107.7 118.8 23.5 41.3 األخ    الخدمات والف وع

 Total 107.7 134.4 22.0 42.9 المجموع

 Females     إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 76.9 76.7 22.8 38.6 والح اج  وصيد األسماك الزراع  والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 53.8 61.8 23.5 44.0 والصناع  التحويلي  التعدين والمحاج 

 Construction - - - - البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 57.7 69.9 23.8 44.9 والفنا ق التجارة والمطاعم

 96.2 91.3 23.4 39.3 واالتصاالت الن ل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 103.8 103.7 23.0 33.6 األخ    الخدمات والف وع

 Total 96.2 98.6 23.1 35.2 المجموع

 )-( this category are no enough observations in there. .المشاهدات له ه الفئ  تعني عد  وجو  عد  كاف من  - 
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في  (سنة فأكثر 15)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملالعمل األسبوعية وأيام  معدل ساعات
 2017-2019، فلسطين حسب مكان العمل

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees (15 Years and Above) in Palestine by Place of Work, 2017-2019 

 

 مكان العمل
 Year السنة

Place of Work 
2017 2018 2019 

 Average Weekly Work Hours    معدل ساعات العمل األسبوعية

 West Bank 44.1 43.9 44.2 الضف  الغ بي  

 Gaza Strip 36.6 37.3 37.6 قطاع غزة

 Israel and Settlements 41.3 40.7 41.6 والمستعم اتإس ائيل 

 Total 41.7 41.6 41.8 المجموع

 Average Monthly Work Days    معدل أيام العمل الشهرية

 West Bank 22.8 22.8 22.9 الضف  الغ بي  

 Gaza Strip 22.7 22.6 22.6 قطاع غزة

 Israel and Settlements 19.8 19.7 19.6 والمستعم اتإس ائيل 

 Total 22.2 22.1 22.2 المجموع

 Average Daily Wage    معدل األجرة اليومية

 West Bank 118.9 109.4 101.8 الضف  الغ بي  

 Gaza Strip 61.2 63.1 59.4 قطاع غزة

 Israel and Settlements 254.4 243.1 226.9 والمستعم اتإس ائيل 

 Total 128.6 123.0 113.8 المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسيط اليومي

 West Bank 100.0 100.0 96.2 الضف  الغ بي  

 Gaza Strip 40.0 46.2 40.0 قطاع غزة

 Israel and Settlements 250.0 250.0 200.0 والمستعم اتإس ائيل 

 Total 103.8 100.0 96.2 المجموع

 

 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 العمل واالجور                                                       81

   في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة 
 2019والعمر، 

Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force (15 Years and 
Above) in Palestine by Sex, Reason and Age, 2019 

 

 السبب و الجنس 
 Sex and المجموع Age Groups فئات العمر

Reason  15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total 

 Both Sexes        كال الجنسين
كبرررررررررررر السرررررررررررن/ 

 المرض
2.8 4.5 7.8 18.8 44.7 76.4 15.6 Old/ Ill 

  Housekeeping 45.1 17.9 47.1 69.4 79.3 75.3 19.5 أعمال المنزل

 29.0 0.0 0.1 0.4 0.8 3.7 69.5 بالدراسة/ التدري
Study/ 
Training 

 Other 10.3 5.7 8.1 11.4 12.1 16.5 8.2 أخرى 
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Males        ذكور
ــــــــــــــــ  الســــــــــــــــن    ب

 Old/ Ill 35.9 96.6 87.0 74.2 52.3 26.9 5.9 الم ض

  Housekeeping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أعمال المنزل
 Study/ Training 45.7 0.0 0.1 0.0 1.0 12.6 81.1 بالدراس   التدري

 Other 18.4 3.4 12.9 25.8 46.7 60.5 13.0 أخ   
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Females        إناث
ــــــــــــــــ  الســــــــــــــــن    ب

 Old/ Ill 7.9 61.8 24.0 5.8 2.0 1.3 1.0 الم ض

  Housekeeping 62.1 30.7 70.1 85.6 89.5 86.2 31.0 أعمال المنزل
 Study/ Training 22.7 0.0 0.1 0.5 0.7 2.4 62.7 بالدراس   التدري

 Other 7.3 7.5 5.8 8.1 7.8 10.1 5.3 أخ   
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 :سنة( 17-10) عمالة االطفال
 .2019% لإل اث خالل العا  0.2% لل كور و5.8% من األطفال في فلسطين عاملون، بواق  3.0

 

 2019العمر والجنس والمنطقة،  فئات حسب فلسطينفي  من إجمالي األطفالسنة(  17 -10)العاملين نسبة األطفال 
Percentage of working Children (10-17 Years) from Total of Children in Palestine by 

Age Groups, Sex and Region, 2019 
 

 العمرفئات و  الجنس
 Region المنطقة

Sex and Age 
Groups فلسطين 

Palestine 
 الضف  الغ بي 

West Bank 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 Both Sexes    كال الجنسين

10-14 1.0 1.4 0.6 14-10 

15-17 6.7 9.5 2.7 17-15 

 Total 1.3 4.3 3.0 المجموع

 Males    ذكور

10-14 1.9 2.5 1.2 14-10 

15-17 12.9 18.2 5.1 17-15 

 Total 2.6 8.2 5.8 المجموع

 Females    إناث

10-14 0.1 0.2 - 14-10 

15-17 0.2 0.3 - 17-15 

 Total - 0.2 0.2 المجموع

 )-( this category are no enough observations in there. .المشاهدات له ه الفئ  تعني عد  وجو  عد  كاف من  - 
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 2019( سنة العاملين من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي لالطفال )
Percentage Distribution of Employed Children (10-17 Years) From Palestine by Sex, 

Educational Attendance and Region, 2019 
 

الجنس وااللتحاق بالتعليم 
 النظامي

 Region المنطقة
Sex and Educational 

Attendance فلسطين 
Palestine 

 الضف  الغ بي 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين
 Currently Attending 37.8 25.6 27.8 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  62.2 74.4 72.2 حاليا غي  ملتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Males    ذكور

 Currently Attending 37.5 24.2 26.6 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  62.5 75.8 73.4 حاليا غي  ملتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Females       إناث

 Currently Attending - 73.1 74.3 ملتحق حاليا

 Currently Not Attending  - 26.9 25.7 حاليا غي  ملتحق

 Total - 100 100 المجموع
 )-( this category are no enough observations in there. .المشاهدات له ه الفئ  تعني عد  وجو  عد  كاف من  - 
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 معايير المعيشة
 

، 1997تستند إحصاءات الفقر في فلسطين على المفهوم "النقدي" للفقر وفقا للتعريف الرسمي الذي تم وضعه في العام 
حيث ضم التعريف مالمح مطلقة ونسبية مستندا إلى موازنة االحتياجات األساسية. حيث تم إعداد خطَي فقر وفقًا ألنماط 

وقد تم احتساب األول، الذي يطلق عليه " خط الفقر المدقع"، بشكل يعكس االستهالك الحقيقية ألسرة مرجعية بداية. هذا 
ميزانية الطعام، والملبس، والمسكن. ويبحث خط الفقر الثاني "خط الفقر"، عالوة على مكونات الخط األول، في احتياجات 

قد تم تعديل خطي الفقر بشكل أخرى كالرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والرعاية الشخصية، ومستلزمات المنزل. هذا و 
 يعكس مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر استنادًا إلى حجم وتركيبة األسرة ) عدد البالغين  وعدد األطفال(. 

 
. 2017في فلسطين عانوا من الفقر في العام  %29.2وفقا لهذا المفهوم "المفهوم التقدي للفقر"، ما يقارب ثلث السكان 

% بحوالي أربعة 13.9% يفوق المعدل السائد في الضفة الغربية 53.0ن نسبة الفقر في قطاع غزة كما يمكن القول أ
أضعاف. كما أن التفاوت في الظروف المعيشية يصبح كبيرًا حتى إذا ما تم إعطاء المزيد من االهتمام لألكثر فقرًا من 

% يعانون من الفقر المدقع مقابل 33.7ن قطاع غزة الفقراء "مؤشر الفقر المدقع". حيث تظهر النتائج أن حوالي ثلث سكا
% من سكان الضفة الغربية، )أي أن أسرهم غير قادرة على تلبية احتياجاتها األساسية من المأكل والملبس، والمسكن(. 5.8

 وهذا يشير إلى أن األسر الفقيرة في قطاع غزة كانت أكثر فقرًا من األسر الفقيرة في الضفة الغربية. 
  

 2017ة الفقر بين السكان وفقا لخط الفقر "النقدي"، نسب
Poverty Rates among Population using Monetary Poverty Concept, 2017 

 المنطقة

 الفقر المدقع شدة الفقر فجوة الفقر نسبة الفقر

Region 
Poverty Rate Poverty Gap Severity of Poverty Deep Poverty 

 المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة المساهمة القيمة
Value Contribution Value Contribution Value Contribution Value Contribution 

 Palestine 100 16.8 100 3.1 100 7.9 100 29.2 فلسطين

 West Bank 21.0 5.8 18.1 0.9 21.7 2.8 28.8 13.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 79.0 33.7 81.9 6.5 78.3 15.7 71.2 53.0 قطاع غزة

 
من المعروف أن الفقر بطبيعته ظاهرة متعددة األبعاد تتألف من جوانب نقدية وغير نقدية. كما أن االعتماد على بعد واحد، 
من أبعاد الرفاهية مثل الدخل واالستهالك، يعكس صورة ضيقة لمستويات الفقر وتوزيعاته. وعلى الرغم من معرفتنا عن 

 أنه لم يكن واضحا ما هو حجم ظاهرة الفقر متعدد األبعاد وتوزيعاتها. حجم ظاهرة الفقر النقدي في فلسطين، إال 
 

لقد تم اختيار مفهوم الفقر متعدد األبعاد الفلسطيني وفقًا للتوصيات الدولية وبما يتماشى مع الحالة الفلسطينية في توضيح 
األبعاد، ومع ذلك فإن اإلطار الفلسطيني مسببات الفقر وأبعاده. لقد تم البناء على التجارب الناجحة لقياس الفقر متعدد 

المقترح مرتكز على المفهوم الحقوقي للفرد كما يشمل األبعاد النقدية وغير النقدية. حيث تم االعتماد على مواد من القانون 
تستند جزئيًا األساسي، كما تم اختيار أبعادا تستند إلى وثيقة حقوق الطفل الفلسطيني وقانون العمل. كما تم اختيار أبعادًا 

إلى آراء الخبراء والمناقشات مع أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الفقر، فالمؤشرات المقترحة في اإلطار الفلسطيني مبنية 
 على الحقوق.

7.1 
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قريبة ولكنها أقل من الفقر  2017(، في فلسطين في العام Hإن نسبة الفقر، "متعدد األبعاد" والذي يرمز له بالرمز )

%، 29.2، بينما بلغت نسبة الفقر وفقا للمفهوم "النقدي" للفقر %24.0ث بلغت نسبة الفقر متعدد األبعاد "النقدي"، حي
 مما يعني أن الفقر في فلسطين مرتبط ومدفوع بشكل رئيسي بالفقر "النقدي".

 
يساعد توفر خريطة للفقر معدي السياسات على تصميم برامج مستهدفة للفقر على المستوى الوطني والجغرافي، آخذين 
بعين االعتبار وجود تباين مناطقي مذهل في فلسطين على الرغم من صفر حجمها، فعلى سبيل المثال هنالك تباينات بين 

والبنية التحتية، واألسواق، والكثافة السكانية، وتركيبة السكان، ووضع  وداخل المناطق من حيث الموارد الطبيعية، والثروة،
 اللجوء. 

 
بشكل عام، يمكن القول بأن الجنوب أكثر فقرًا من الشمال، وهذا ينطبق على فلسطين يشكل عام، فباستثناء وسط الضفة 

 الغربية يزداد الفقر بشكل متسق كلما تحركنا من الشمال إلى الجنوب.
 

 2017المنطقة )نسبة مئوية(، فقر متعدد األبعاد حسب مؤشر ال
Multi-Dimensional Poverty Indicator (MPI) by Region (Percentage), 2017 

 
 

، يمكن القول أن نسبة الفقر في قطاع غزة 2017% في العام 44.7مع وجود نسبة فقر بين سكان قطاع غزة تعادل 
(،  0M%. واألمر األكثر داللة أن مؤشر نسبة الفقر المعدلة، والذي يرمز له بالرمز )10.6تفوق مثيلتها في الضفة الغربية 

%(. وبشكل عام، فإن انتشار الفقر في قطاع 4.3% أعلى من مثيلتها في الضفة الغربية )19.4بين سكان قطاع غزة 
 دل انتشاره في الضفة الغربية.غزة في كل من مؤشرات نسبة الفقر ونسبة الفقر المعدلة  تفوق بأربعة أضعاف مع
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من الجدير بالذكر أن التفاوت يصبح قلياًل إذا ما تم إعطاء المزيد من االهتمام لمؤشر شدة الفقر، والذي  يعكس متوسط 
% في قطاع غزة 43.3عدد المؤشرات المحروم منها من يعانون من الفقر من إجمالي عدد المؤشرات الكلي، )حوالي 

الضفة الغربية(. وهذا يشير إلى أن الفقراء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يعانون بنفس % في 40.0وحوالي 
 الدرجة ويواجهون نفس مسببات الفقر "الحرمان".

 
تخفي نسب الفقر المنخفضة نسبيا في الضفة الغربية فروقات هامة بين المناطق الجغرافية، فقد كانت نسب الفقر متعدد 

أعلى من تلك السائدة في  %10.5ومحافظات شمال الضفة الغربية  %13.6جنوب الضفة الغربية  األبعاد في محافظات
. لذلك، فإن منطقة وسط الضفة الغربية تعتبر األقل فقرا، كونها 2017في العام  %7.3محافظات وسط الضفة الغربية 

قطاع غزة، هنالك اختالفات بارزة داخل قطاع بالرغم من أن نسبة الفقر مرتفعه لدرجة كبيرة في   تتمتع بأقل نسب للفقر.
أكثر انتشارا من جنوب قطاع  %47.8د في شمال ووسط قطاع غزة  غزة على صعيد الفقر، فنسبة الفقر متعدد األبعا

 .%40.9غزة 
 

 2016/2017، %() الفقر متعدد األبعاد حسب المنطقةمؤشر 
Palestine -MPI by Region, 2016/2017 

 المنطقة
 نسبة الفقر المعدلة شدة الفقر الفقرنسبة 

Region Headcount  Intensity  MPI  

 (H %)  (A%)  (M0 %) 

 Palestine 10.2 42.4 24.0 فلسطين

 West Bank 4.3 40.0 10.6 الضفة الغربية

 North West Bank 4.3 40.6 10.5 شمال الضفة

 Middle West Bank 2.8 38.1 7.3 وسط الضفة

 South West Bank 5.5 40.4 13.6 الضفة جنوب

 Gaza Strip 19.4 43.3 44.7 قطاع غزة

 North and Middle Gaza Strip 21.3 44.6 47.8 شمال ووسط قطاع غزة

 South Gaza Strip 17.0 41.5 40.9 جنوب قطاع غزة

 
تفاوت في نسب الفقر. تشهد المخيمات في  يعتبر مكان اإلقامة من جملة األبعاد المكانية التي يتوقع أن تساهم في حدوث

فلسطين أعلى نسب للفقر، فقد أظهرت النتائج أن مؤشرات الفقر متعدد األبعاد في المخيمات أعلى منها في المناطق 
 %13.9في المناطق الحضرية، و %24.4في المخيمات مقارنة بـ   %38.1الحضرية والريفية، فقد بلغت نسبة الفقر 

أعلى بكثير  %31.0 نسبة الفقر بين الالجئين يفية. أما على مستوى حالة اللجوء لرب األسرة، فقد بلغتفي المناطق الر 
 .%18.9 منها بين غير الالجئين

 
في المناطق  %5.6في المخيمات مقارنًة بـ  %16.6بالمقابل، ُتظهر نسبة مؤشر الفقر المعدلة توزيعًا مماثاًل يتراوح بين 

. أما على مستوى مؤشر شدة الفقر فال يوجد اختالفات ظاهرة بين المناطق، بمعنى أن الفقراء بغض النظر على الريفية
 مكان تواجدهم يعانون )محرومون( بنفس الدرجة ويواجهون نفس مسببات الفقر "الحرمان". 
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بين الالجئين مقارنًة  %13.0اًل يتراوح بين وبالمثل ُتظهر نسبة الفقر المعدلة، وفقا لحالة اللجوء لرب األسرة، توزيعًا مماث
 بين غير الالجئين، وال يوجد اختالفات تذكر بين الالجئين وغير الالجئين بما يتعلق بمؤشر شدة الفقر.  %8.1بـ 
 

ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع نسب الفقر في قطاع غزة، حيث أن قطاع غزة منطقة حضرية بشكل رئيسي ويضم 
 ين.غالبية الالجئ

 
 2016/2017، مؤشر الفقر متعدد األبعاد حسب نوع التجمع )%(

Palestine-MPI by Locality Type (%), 2016/2017 

 نوع التجمع
 نسبة الفقر المعدلة شدة الفقر نسبة الفقر

Locality Type Headcount  Intensity  MPI  

 (H %)  (A%)  (M0 %) 

 Urban 10.4 42.4 24.4 حضر

 Rural 5.6 40.5 13.9 ريف 

 Refugee Camp 16.6 43.6 38.1 ماتمخي

 
 2017نوع التجمع )نسبة مئوية(، مؤشر الفقر متعدد األبعاد حسب 

Multi-Dimensional Poverty Indicator (MPI) by Locality Type (Percentage), 2017 

 
 

 2016/2017 ،مؤشر الفقر متعدد األبعاد حسب حالة اللجوء لرب األسرة )%(
Palestine-MPI by Refugee Status of Head (%), 2016/2017 

 حالة اللجوء لرب األسرة
 نسبة الفقر المعدلة شدة الفقر نسبة الفقر

Refugee Status of 
Head Headcount  Intensity  MPI  

 (H %)  (A%)  (M0 %) 

 Refugee 13.0 42.1 31.0 الجئ

 Non-refugee 8.1 42.8 18.9 غير الجئ

 
تتفاوت مستويات واتجاهات الفقر بشكل كبير تبعا لالختالفات في حجم األسرة والخصائص الديموغرافية لرب األسرة 

أفراد فأكثر، حيث  7، بين األسر المؤلفة من 2017خاصة النوع االجتماعي. فقد ظهرت أعلى نسب للفقر في العام 
 1األسرة. فنسبة الفقر بين األسر صغيرة الحجم التي تضم من  أظهرت النتائج أن الفقر يزداد باستمرار عند ازدياد حجم
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أفراد أو أكثر. كذلك تتميز األسر كبيرة الحجم  7في األسر كبيرة الحجم التي تضم  %35.4مقارنة بـ  %أفراد هي  3إلى 
 بوجود أعلى معدل لمؤشر نسبة الفقر المعدلة مقارنة باألسر األقل حجما.

 
 2016/2017، اد حسب حجم األسرة )%(مؤشر الفقر متعدد األبع

Palestine-MPI by Household Size (%), 2016/2017 

 حجم األسرة
 نسبة الفقر المعدلة شدة الفقر نسبة الفقر

Household Size Headcount  Intensity  MPI  

 (H %)  (A%)  (M0 %) 

1-3 6.2 36.6 2.3 1-3 

4-6 14.2 40.8 5.8 4-6 

7+ 35.4 43.1 15.3 7+ 

 
بما أن الفقر متعدد األبعاد يقسم إلى أبعاد ومؤشرات مختلفة، فقد أظهرت نتائج تركيبة الفقر في فلسطين وكما هو متوقع 

من الفقر الكلي "الحرمان". كما أن العمل  %45.4أن الفقر النقدي هو المساهم األكبر في الفقر متعدد األبعاد، إذ يمثل 
لكل  %11، بينما يساهم التعليم وظروف السكن بنسبة متشابهة في الفقر، إذ يمثالن نسبة %12.5يساهم بنسبة مقدارها 

، على %6.5و %8.4منهما. كما تسهم السالمة الشخصية وحرية استخدام األصول وكذلك الحرية الشخصية بنحو 
 .%5.3ر الكلي، في حين أن الُبعد الصحي يساهم بنسبة مقدارها التوالي في الفق

 
أما على مستوى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة كال على حده، فيالحظ أنه وباستثناء مساهمة الفقر النقدي المرتفعة، 

ألكبر في مسببات يشكل الحرمان من العمل، والتعليم، وظروف السكن والوصول للخدمات، والصحة على التوالي النسبة ا
الفقر المتعدد األبعاد في الضفة الغربية، بينما في قطاع غزة، فتتركز مسببات الحرمان في كل من العمل وظروف السكن 
والوصول للخدمات في المرتبة الثانية بعد الفقر النقدي يليها الحرمان في مجال التعليم ومن ثم مجال السالمة الشخصية 

 وحرية استخدام األصول. 
 

 2016/2017، مساهمة مركبات الفقر متعدد األبعاد في المؤشر اإلجمالي حسب المنطقة )%( 
Contribution of each dimension to Palestine-MPI by Region (%), 2016/2017 

 مركبات الفقر
 Region المنطقة                    

Dimension of MPI قطاع غزة  الضفة الغربية فلسطين 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 Education 10.7 11.0 10.8 التعليم

 Health 4.4 7.7 5.3 الصحة

 Employment 11.7 14.9 12.5 العمل

 Housing Conditions 11.7 9.9 11.2 ظروف المسكن والوصول للخدمات

 Safety and Use of Assets 9.3 5.6 8.4 السالمة الشخصية وحرية استخدام األصول

 Personal Freedom 7.2 4.4 6.5 الحرية الشخصية

  Monetary 45.0 46.6 45.4 الفقر النقدي

 

من جانب آخر، هنالك بعض االختالفات في مساهمة الفقر ضمن مؤشرات األبعاد. فبغض النظر عن البعد النقدي للفقر 
، فإن مؤشر العنف الشخصي والمجتمعي هو ثاني أكبر مساهم في الفقر %45.4الذي يتكون من مؤشر واحد فقط بنسبة 
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. إن المساهمات %5.3. وتعد مزايا العمل وكثافة السكن والحرية االقتصادية للمرأة هي األكبر بعد ذلك بنسبة %6.7بنسبة 
لوصول إلى الصحة( إلى )الملكية واستخدام األصول، وا %1النسبية للمؤشرات المتبقية صغيرة، وتتراوح بين أقل من 

)جودة التعليم، والتلوث(. وهذا يعزز الفرضية بأن الفقر في فلسطين مرتبط ومدفوع بشكل رئيسي بالفقر  %4حوالي 
 "النقدي".

 

 2016/2017، مساهمة مؤشر القياس في مؤشر الفقر متعدد األبعاد اإلجمالي حسب المنطقة )%(
Contribution of Each Indicator to Palestine-MPI by Region (%), 2016/2017 

 مؤشر القياس في مؤشر الفقر متعدد األبعاد

 Region المنطقة                    

Indicator of MPI فلسطين 
الضفة 
 الغربية

 قطاع 
 غزة 

Palestine 
West 
Bank 

Gaza 
Strip 

 School Enrolment 1.6 2.1 1.8 االلتحاق بالتعليم

 Repetition 2.5 2.3 2.4 الرسوب

 Educational Attainment 3.5 1.7 3.0 التحصيل العلمي

 Quality of Education 3.1 4.8 3.6 جودة التعليم

 Disability Prevalence 2.0 1.6 1.9 اإلعاقة

 Chronic Disease Prevalence 1.1 1.1 1.1 األمراض المزمنة

 Health Insurance 1.3 4.4 2.1 التأمين الصحي

 Health Access - 0.5 0.1 الوصول للخدمات الصحية

 Unemployment 1.4 1.0 1.3 البطالة

 Quality of Work 2.8 3.9 3.1 ظروف العمل

 Employment Benefits 4.8 7.1 5.3 مزايا العمل

الشباب خارج التعليم/ التدريب/ وغير ملتحقين 
 بالعمل

2.8 3.0 2.8 NEET Rate 

 Access to Piped Water 0.2 1.0 0.4 االتصال بشبكات المياه

 Disruption of Water Supply 2.9 0.7 2.3 االنقطاع في إمدادات المياه/ الكهرباء

  Ventilation 4.0 3.0 3.8 التلوث )مشاكل التهوية في المسكن(

 Overcrowding 4.6 5.2 4.8 كثافة المسكن

 Theft or Damage to Property 1.4 1.5 1.4 السرقة/ تخريب الممتلكات

 Ownership and Use of Assets 0.2 0.5 0.2 ملكية واستخدام األصول

 Interpersonal and State Violence 7.7 3.6 6.7 العنف

 Freedom of Movement 1.2 1.5 1.3 حرية التنقل

 Economic Freedom of Women 6.1 2.9 5.3 التحكم بدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل

  Monetary 45.0 46.6 45.4 الفقر النقدي
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 التعليم
 المدارس: 

المدارس حسب المنطقة بواقع تتوزع مدرسة. و  3,074فلسطين  في 2019/2020 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 
 مدرسة في قطاع غزة. 751مدرسة في الضفة الغربية و 2,323

 
 الطلبة:عدد 

 1,061,639، منهم وطالبة طالبا   1,309,165في فلسطين  2019/2020بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 
في  الطلبة لكل شعبة عدد معدل  في المرحلة الثانوية. وطالبة طالبا   247,526و في المرحلة االساسية وطالبة طالبا  

طالبا  لكل شعبة،  30.2 بلغ 2019/2020المرحلة االساسية في المدارس التابعة للحكومة في فلسطين للعام الدراسي 
طالبا  لكل شعبة في المدارس الخاصة. في حين بلغ معدل  22.8طالبا  في مدارس وكالة الغوث، و 40.0بينما بلغ 

طالبا  في مدارس وكالة  31.3بلغ و  طالبا   28.8التابعة للحكومة الطلبة لكل شعبة في المرحلة الثانوية في المدارس 
 طالبا  لكل شعبة. 19.8الغوث، وفي المدارس الخاصة 

  
  المعلمون في المدارس:

من الذكور 21,692 ومعلمة، منهم  معلما   58,470 ،2019/2020عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي بلغ 
 من اإلناث. 36,778و
 

 2019/2020-2016/2017، والمرحلة في فلسطين حسب العام الدراسيالمدارس  عدد
Number of Schools in Palestine by Scholastic Year and Stage, 2016/2017- 2020/2019  

 

 
أصبحت المدارس األساسية تشمل  2017/2018في العام الدراسي  مالحظة:

المدارس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس التي تدّرس 
الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى قانون التعليم الجديد 
الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار الصف العاشر ضمن المرحلة 

 ة.الثانوي

Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic schools 
include schools that teach the ninth grade or below. The 
schools that teach the tenth grade and above are 
considered as secondary schools, based on the new 
education law issued by the Ministry of Education and 
Higher Education that consider the tenth grade in 
secondary stage. 

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

Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 
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 2019/2020- 2016/2017، والمرحلة ، العام الدراسيالمدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                           

Stage, 2017/2016 - 2020/2019  
 

 المنطقة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Scholastic 
Year مجموعال 

Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine      فلسطين

2016/2017 1,808 2,963 1,994 969 2017/2016 

2017/2018 1,954 2,998 1,795 1,203 2018/2017 

2018/2019 2,017 3,037 1,820 1,217 2019/2018 

2019/2020 .. 3,074 1,851 1,223 2020/2019 

 West Bank        الضفة الغربية

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

2017/2018 1,263 2,269 1,275 994 2018/2017 

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

2019/2020 .. 2,323 1,314 1,009 2020/2019 

 Gaza Strip        قطاع غزة

2016/2017 613 714 567 147 2017/2016 

2017/2018 691 729 520 209 2018/2017 

2018/2019 685 737 524 213 2019/2018 

2019/2020 .. 751 537 214 2020/2019 

أصبحت المدارس األساسية  2017/2018في العام الدراسي  مالحظة:
تشمل المدارس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس 
التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى 
قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية. الصف

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2019/2020 ،الجهة المشرفة والمرحلة، المدارس حسب المنطقة عدد
Number of Schools by Region, Supervising Authority and  Stage, 2020/2019  

 المنطقة والجهة المشرفة
 Stage المرحلة

Region and Supervising 
Authority مجموعال 

Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine 1,223 1,851 3,074 فلسطين

 Governmental 1,075 1,184 2,259 ةيحكوم

 UNRWA 2 370 372 الغوث وكالة

 Private 146 297 443 خاصة

 West Bank 1,009 1,314 2,323 الضفة الغربية

 Governmental 882 963 1,845 ةيحكوم

 UNRWA 2 94 96 الغوث وكالة

 Private 125 257 382 خاصة

 Gaza Strip 214 537 751 قطاع غزة

 Governmental 193 221 414 ةيحكوم

 UNRWA - 276 276 الغوث وكالة

 Private 21 40 61 خاصة

 أصبحت المدارس األساسية 2017/2018في العام الدراسي  مالحظة:
تشمل المدارس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس 
التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى 
قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2019/2020-2016/2017، والمرحلة العام الدراسيو  األطفال حسب المنطقة ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 2017/2016 - 2020/2019  
 

 رياض أطفال المنطقة والعام الدراسي
Kindergartens 

 Stage Region and المرحلة
Scholastic 

Year 
 مجموع
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine     فلسطين

2016/2017 146,833 1,229,756 1,084,953 144,803 2017/2016 

2017/2018 150,850 1,253,238 1,022,083 231,155 2018/2017 

2018/2019 148,253 1,282,054 1,044,033 238,021 2019/2018 

2019/2020 .. 1,309,165 1,061,639 247,526 2020/2019 

 West Bank       الضفة الغربية

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

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

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

2019/2020 .. 734,316 593,372 140,944 2020/2019 

 Gaza Strip       قطاع غزة

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

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

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

2019/2020 .. 574,849 468,267 106,582 2020/2019 

أصبحت المدارس األساسية  2017/2018في العام الدراسي  مالحظة:
تشمل المدارس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس 
 التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى

قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 
 الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

مالحظة: البيانات ال تشمل المدارس ورياض االطفال التي تشرف عليها 
 المعارف والبلدية االسرائيليةوزارة 

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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                              والعام الدراسي         حسب الجهة المشرفة في فلسطين الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد
 2019/2020-2016/2017 والمرحلة

Number of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 
Authority, Scholastic Year and Stage, 2017/2016 - 2020/2019  

 

 الجهة المشرفة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Supervising Authority and 

Scholastic Year مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Governmental     ةيحكوم

2016/2017 2,186 800,484 664,114 136,370 2017/2016 

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

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

2019/2020 .. 854,153 621,565 232,588 2020/2019 

 UNRWA       الغوث وكالة

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

2017/2018 . 319,260 319,121 139 2018/2017 

2018/2019 . 324,862 324,727 135 2019/2018 

2019/2020 . 327,210 327,116 94 2020/2019 

 Private       خاصة

2016/2017 144,647 118,843 110,410 8,433 2017/2016 

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

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

2019/2020 .. 127,802 112,958 14,844 2020/2019 

أصبحت المدارس األساسية  2017/2018الدراسي مالحظة: في العام 
تشمل المدارس التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس 
التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى 
قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 ن المرحلة الثانوية.الصف العاشر ضم

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2019/2020 ،والمرحلةوالجنس حسب المنطقة  في فلسطينلطلبة في المدارس ل نسبيالتوزيع ال
Percentage Distribution of Pupils in Schools in Palestine by Region, Sex and Stage, 

2020/2019  
 

 والجنسالمنطقة 

 Stage المرحلة

Region and Sex مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine    فلسطين

 Both Sexes 100 100 100 كال الجنسين

 Males 45.0 50.7 49.6 رو ذك

 Females 55.0 49.3 50.4 إناث

 West Bank      الضفة الغربية

 Both Sexes 100 100 100 كال الجنسين

 Males 43.5 50.5 49.2 رو ذك

 Females 56.5 49.5 50.8 إناث

 Gaza Strip      قطاع غزة

 Both Sexes 100 100 100 كال الجنسين

 Males 46.9 50.9 50.1 رو ذك

 Females 53.1 49.1 49.9 إناث

أصبحت المدارس األساسية  2017/2018في العام الدراسي  مالحظة:
التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس تشمل المدارس 

التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى 
قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2019/2020-2016/2017، المشرفة والجهة العام الدراسيو  حسب المنطقة في فلسطين معدل عدد الطلبة لكل معلم
Pupils Per Teacher in Palestine by Region, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 2017/2016 - 2020/2019  
 

 المنطقة والعام

 الدراسي  
 رياض أطفال

Kindergartens 
 المعدل العام

Grand 
Average 

 حكومة

Government 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 خاصة
Private 

Region and 
Scholastic 

Year 

 Palestine      فلسطين

2016/2017 22.5 22.2 20.9 30.9 16.9 2017/2016 

2017/2018 21.3 22.1 20.9 30.8 16.4 2018/2017 

2018/2019 21.6 22.3 20.9 32.5 16.3 2019/2018 

2019/2020 .. 22.4 21.2 31.8 16.3 2020/2019 

 West Bank      الضفة الغربية

2016/2017 21.4 19.7 20.0 25.5 16.7 2017/2016 

2017/2018 19.3 19.7 19.9 25.4 16.7 2018/2017 

2018/2019 20.1 19.4 19.8 26.7 16.1 2019/2018 

2019/2020 .. 19.5 19.8 27.6 16.5 2020/2019 

 Gaza Strip      قطاع غزة

2016/2017 23.9 26.7 23.3 32.2 18.6 2017/2016 

2017/2018 24.1 26.4 23.3 32.0 15.1 2018/2017 

2018/2019 23.9 27.5 23.9 33.7 17.6 2019/2018 

2019/2020 .. 27.5 24.9 32.6 15.1 2020/2019 
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 2019/2020-2016/2017، المشرفة والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة في فلسطين عدل عدد الطلبة لكل شعبةم
Pupils Per Class in Palestine by Stage, Scholastic Year and Supervising Authority, 

2017/2016 - 2020/2019  

 المرحلة والعام

 الدراسي

 المعدل العام
Grand Average 

 Supervising Authority                  الجهة المشرفة
Stage and Scholastic 

Year حكومة 

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة

Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2016/2017 23.2 19.2 . 23.3 2017/2016 

2017/2018 22.7 18.4 . 22.8 2018/2017 

2018/2019 22.4 18.9 . 22.5 2019/2018 

2019/2020 .. .. . .. 2020/2019 

 Basic     األساسية

2016/2017 30.9 30.0 38.3 22.6 2017/2016 

2017/2018 31.1 29.8 38.8 23.0 2018/2017 

2018/2019 31.5 30.1 40.2 22.6 2019/2018 

2019/2020 31.5   30.2 40.0 22.8 2020/2019 

 Secondary     الثانوية

2016/2017 26.3 27.0 . 18.7 2017/2016 

2017/2018 28.0 28.7 34.8 19.9 2018/2017 

2018/2019 28.0 28.7 33.8 19.6 2019/2018 

2019/2020 28.1 28.8 31.3 19.8 2020/2019 

أصبحت المدارس األساسية  2017/2018مالحظة: في العام الدراسي 
التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس تشمل المدارس 

التي تدّرس الصف العاشر فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى 
قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي باعتبار 

 الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

 Note: In the scholastic year 2017/2018, the basic 
schools include schools that teach the ninth grade or 
below. The schools that teach the tenth grade and 
above are considered as secondary schools, based on 
the new education law issued by the Ministry of 
Education and Higher Education that consider the 
tenth grade in secondary stage. 

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2018/2019، والجنس حسب المنطقة في فلسطين نسب الرسوب والتسرب
Drop-Out and Repetition Rates in Palestin by Region and Sex, 2019/2018  

 

 المنطقة 
 Drop-Out Rates نسب التسرب Repetition Rates نسب الرسوب

Region  كال الجنسين 
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

  إناث
 Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

 إناث

 Females 

 Palestine 0.6 0.9 0.8 0.7 0.9 0.8 فلسطين

 West Bank 0.8 1.2 1.0 0.7 1.1 0.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 0.4 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 قطاع غزة

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

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

 
  العام الدراسيو  حسب الجهة المشرفة في فلسطين ن في المدارس ورياض األطفاليالمعلمعدد 

 2019/2020-2016/2017، والجنس
Number of Teachers in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 

Authority, Scholastic Year and Sex, 2017/2016 - 2020/2019  
 

الجهة المشرفة 
 والعام 

 الدراسي

مدارسال Kindergartens األطفالرياض    Schools Supervising 
Authority and 

Scholastic Year  
 كال الجنسين

Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 Governmental       ةيحكوم

2016/2017 112 - 112 38,262 16,173 22,089 2017/2016 

2017/2018   181 -   181    39,026 16,333 22,693 2018/2017 

2018/2019 270 - 270    40,004 16,521 23,483 2019/2018 

2019/2020 .. - .. 40,333 16,587 23,746 2020/2019 

 UNRWA       الغوث وكالة

2016/2017 . . . 10,042 3,552 6,490 2017/2016 

2017/2018 . . . 10,363 3,475 6,888 2018/2017 

2018/2019 . . . 10,004 3,320 6,684 2019/2018 

2019/2020 . . . 10,301 3,486 6,815 2020/2019 

 Private       خاصة

2016/2017 6,426 - 6,426 7, 701  1,598 5,419 2017/2016 

2017/2018 6,911 - 6,911 7,279 1,529 5,750 2018/2017 

2018/2019 6,582 - 6,582 7,450 1,526 5,924 2019/2018 

2019/2020 .. - .. 7,836 1,619 6,217 2020/2019 

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

Note: Data does not include schools and 
kindergartens supervised by Israeli Municipality and 
culture committee. 
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العام الدراسي                                              حسب في فلسطين عدد الطلبة في الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية
 2018/2019-2016/2017، الجنسو 

Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in Palestine                                 
by Scholastic Year and Sex, 2017/2016 - 2019/2018  

 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث

 Females 

ر و ذك  

 Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 المؤسسة والعام الدراسي

Universities*    الجامعات*  

2017/2016 127,370 79,992 207,362 2016/2017 

2018/2017 128,417 82,877 211,294 2017/2018 

2019/2018 127,944 79,363 207,307 2018/2019 

Community Colleges    كليات المجتمع 

2017/2016 5,662 5,391 11,053 2016/2017 

2018/2017 5,870 5,610 11,480 2017/2018 

2019/2018 5,669 5,150 10,819 2018/2019 

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

يوس ر و لوالبكــــــاط لمتوســــــلــــــدبلوم اابــــــة شــــــمل طلات تمعــــــالجابيانــــــات * 
ــــا  تدراســــالوا ــــي الجالعلي ــــو  والكلامعــــات ف ــــيم المفت ــــة والتعل ــــاالتقليدي ت ي
 . ةامعيلجا
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 2019-2017 الجنس والمنطقة،و  العمرفئات  حسب في فلسطين سنة فأكثر( 15معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين )
Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Age Groups, Sex and Region, 2017-2019 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  المنطقة والسنة
Age Groups 

and Sex فلسطين Palestine الضفة الغربية West Bank قطاع غزة Gaza Strip 

2017* 2018 2019 2017* 2018 2019 2017* 2018 2019 

 Both Sexes          كال الجنسين

  Total 97.8 97.6 97.0 97.1 97.0 96.4 97.4 97.2 96.7 المجموع

19-15 99.4 99.3 99.4 99.5 99.2 99.3 99.4 99.5 99.5 15-19 

24-20 99.4 99.4 99.3 99.5 99.4 99.2 99.3 99.4 99.4 20-24 

34-25 99.2 99.2 99.2 99.2 99.4 99.4 99.0 99.1 99.0 25-34 

44-35 98.5 99.1 99.1 98.7 99.0 99.0 98.4 99.2 99.2 35-44 

+45 89.0 91.0 91.8 88.5 90.6 91.2 89.8 91.9 92.8 45+ 

 Males             ذكور

  Total 98.9 98.7 98.3 98.7 98.7 98.3 98.8     98.7     98.3 المجموع

19-15 99.4 99.1 99.4 99.4 98.9 99.2 99.3 99.5 99.7 15-19 

24-20 99.3 99.5 99.3 99.3 99.5 99.3 99.2 99.4 99.3 20-24 

34-25 99.1 99.1 99.3 99.2 99.3 99.4 98.9 98.7 99.0 25-34 

44-35 98.8 99.3 99.3 98.9 99.3 99.2 98.6 99.2 99.5 35-44 

+45 95.7 96.9 97.2 95.7 97.0 97.2 95.7 96.9 97.4 45+ 

 Females          إناث

  Total 96.7 96.6 95.7 95.4 95.2 94.5 95.9     95.7 95.0 المجموع

19-15 99.5 99.5 99.4 99.6 99.5 99.4 99.4 99.5 99.3 15-19 

24-20 99.5 99.3 99.2 99.6 99.2 99.0 99.4 99.3 99.6 20-24 

34-25 99.2 99.4 99.2 99.3 99.4 99.4 99.1 99.4 99.0 25-34 

44-35 98.3 98.9 98.9 98.4 98.7 98.9 98.2 99.1 98.9 35-44 

+45 82.2 85.1 86.2 81.3 84.2 85.2 84.0 86.9 88.2 45+ 

شمل تقديرات عدد السكان ت، وال 2017تشمل السكان الذين تم عدهم فعال في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت * 
 عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعديةالذين لم يتم 

* Includes actually counted population in the population, housing and establishments 
Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based on the post 
enumeration survey results. 
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 2019 الجنس،المنطقة و و  سنة فاكثر( حسب الحالة التعليمية 15ن )يلسكان الفلسطينيالتوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2019 
 

الحالة 
 التعليمية

 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Educational 
Attainment 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

     Illiterate 3.3 1.1 2.2 4.6 1.3 2.9 4.1 1.2 2.6 أمي

 3.2 5.0 4.1 5.4 4.8 5.1 4.5 4.9 4.7 ملم
Can Read 
and Write     

     Elementary 8.8 11.8 10.3 11.3 15.2 13.3 10.4 13.9 12.2 ابتدائي

     Preparatory 33.8 36.9 35.4 34.5 41.2 38.0 34.3 39.6 37.0 إعدادي

     Secondary 25.9 20.2 23.0 21.4 19.7 20.5 23.1 19.9 21.5 ثانوي 

دبلوم 
 متوسط

5.7 5.7 5.8 4.7 4.3 5.1 7.5 8.0 7.0 
Associate 
Diploma     

س بكالوريو 
 فأعلى

16.3 14.8 17.8 15.5 13.5 17.7 17.5 17.0 18.0 
Bachelor and 
Above    

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017سنة فأكثر( في فلسطين حسب الحالة التعليمية والمنطقة والمحافظة،  15) نالتوزيع النسبي للسكان الفلسطينيي
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Educational Attainment, Region and               

Governorate, 2017 
   

 المنطقة/المحافظة
 Educational Attainment الحالة التعليمية

Region/ Governorate أمي 
Illiterate 

 ملم
Can Read and 

Write 
 ابتدائي

Elementary 
 إعدادي 

Preparatory  
 ثانوي 

Secondary 
 دبلوم متوسط 

Associate Diploma   

 بكالوريوس فأعلى 
Bachelor and 

Above  
 المجموع
Total 

 Palestine 100 17.3 5.8 23.4 33.4 11.7 5.1 3.3 فلسطين

 West Bank 100 16.7 5.2 22.3 34.1 12.6 5.5 3.6 الضفة الغربية

 Jenin 100 16.4 4.0 23.2 33.9 13.5 5.3 3.7 جنين

   Tubas & Northern Valleys 100 18.7 4.3 22.1 31.4 12.3 6.5 4.7  الشمالية واألغوارطوباس 

 Tulkarm 100 18.4 6.7 23.2 32.4 11.5 4.5 3.3 طولكرم

 Nablus 100 18.5 5.8 20.8 33.4 12.8 5.7 3.0 نابلس

 Qalqiliya 100 16.0 4.0 23.0 33.6 13.6 5.9 3.9 قلقيلية

 Salfit 100 20.8 4.3 23.5 32.0 10.4 5.2 3.8 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 23.4 6.0 20.9 30.3 10.8 5.2 3.4 رام هللا والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar 100 18.4 3.6 18.5 32.2 15.4 6.8 5.1 أريحا واألغوار

 Jerusalem 100 21.4 4.8 22.4 35.8 10.2 3.3 2.1 القدس

 Bethlehem 100 18.2 4.9 23.4 32.3 11.8 5.8 3.6 بيت لحم

 Hebron 100 13.9 5.0 21.1 34.9 13.9 6.8 4.4 الخليل

شمل تقديرات ت، وال 2017تشمل السكان الذين تم عدهم فعال في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مالحظة: البيانات 
 .عدد السكان الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية

Note: Data includes actually counted population in the population, housing and 
establishments Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based 
on the post enumeration survey results. 
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 2017التعليمية والمنطقة والمحافظة، سنة فأكثر( في فلسطين حسب الحالة  15)تابع(: التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين )
(Count): Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Educational Attainment, Region and               

Governorate, 2017 
   

 المنطقة/المحافظة
 Educational Attainment الحالة التعليمية

Region/ Governorate أمي 

Illiterate  
 ملم

Can Read and Write 
 ابتدائي

Elementary 
 إعدادي 

Preparatory  
 ثانوي 

Secondary 
 دبلوم متوسط 

Associate Diploma   
 بكالوريوس فأعلى 

Bachelor and Above  
 المجموع
Total 

 Gaza Strip 100 18.3 6.8 25.0 32.3 10.3 4.3 3.0 قطاع غزة

 North Gaza 100 17.6 5.7 24.2 32.8 11.4 5.1 3.2 شمال غزة

 Gaza 100 17.8 6.4 25.2 32.6 11.3 4.4 2.3 غزة

 Deir Al Balah 100 21.0 9.1 24.9 29.9 8.3 3.7 3.1 دير البلح

 Khan Yunis 100 17.9 6.8 24.2 33.9 9.6 4.3 3.3 خانيونس

 Rafah 100 18.7 6.4 27.1 31.5 9.0 3.3 4.0 رفح

شمل تقديرات عدد ت، وال 2017: تشمل السكان الذين تم عدهم فعال في التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت مالحظة
 على ضوء نتائج الدراسة البعدية.السكان الذين لم يتم عدهم 

Note: Includes actually counted population in the population, housing and 
establishments Census, 2017 but not includes uncounted population estimates based 
on the post enumeration survey results. 
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 2020-2019 سب المنطقة والجنس،حمؤشرات التعليم الرئيسية 
Selected Education Indicators by Region and Sex, 2019-2020 

 
 

Indicator 

Sex الجنس Region  المنطقة 
 فلسطين الضفة الغربية قطاع غزة ذكور اناث المؤشر

Females Males Gaza Strip West Bank Palestine 

Percentage of children age 36-59 months who are 
attending kindergarten 

32.5 35.9 35.5 33.3 34.2 
( شـــهرا  وملتحقـــون بريـــاض 36-59) الـــذين أعمـــارهم نســـبة األطفـــال

 األطفال
Net attendance ratio of children age one year 
younger than the official basic school entry age at 
the beginning of the school year, who attended to 
kindergarten or basic education  

95.0 92.7 94.0 93.6 93.8 

األساســية معــدل االلتحــاص الصــافي فــي ريــاض األطفــال أو المرحلــة 
 الرســـمي الســـن عـــن واحـــدة ســـنة عـــن أعمـــارهم تقـــل لألطفـــال الـــذين

 الدراسي العام بداية في األساسية المرحلة لدخول
Percentage of children attending first grade of 
basic school who attended pre-school the 
previous year 

93.7 92.3 94.6 91.7 92.9 
الملتحقــين فـــي الصــف األول مــن المرحلــة األساســـية نســبة األطفــال 

 والذين التحقوا في التعليم ما قبل المدرسي في العام الدراسي السابق
Net intake rate of children of basic school entry 
age entering grade 1  

96.3 95.0 96.2 95.2 95.6 
معــدل االســتيعاب الصــافي للصــف األول لألطفــال فــي ســن التعلـــيم 

 األساسي 
Percentage of children of basic school age who 
are out of school 

 نسبة األطفال في سن التعليم األساسي الذين هم خارج المدرسة 2.8 3.4 2.2 4.3 1.3
Percentage of children of secondary school age 
who are out of school 

 نسبة األطفال في سن التعليم االثانوي الذين هم خارج المدرسة 21.5 24.9 16.9 29.8 11.6
Completion rate for basic school 94.1 77.8 87.2 84.9 85.8 معدل االكمال في التعليم األساسي 
Effective transition rate to secondary school 97.2 90.3 97.4 90.7 93.8 معدل االنتقال الفعلي للمرحلة الثانوية 
Gender parity index (GPI) for basic school 
adjusted net attendance rate 

. . 1.0 1.0 1.0 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين في االلتحاص الصافي المعدل في التعليم 

 األساسي
Gender parity index (GPI) for secondary school 
adjusted net attendance rate 

. . 1.2 1.4 1.3 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين في االلتحاص الصافي المعدل في التعليم 

 الثانوي 
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 الثقافة
 

مركـزًا فـي اطـا   56في الضـفة الررييـة،   مراكز 510، منها 2019مركزًا ثقافيًا عاماًل في العام  566يوجد في فلسطين 
متـاح  فــي  5متحفـًا فـي الضـفة الررييـة   29منهـا  2019العـام  فـي متحفـًا عـامالً  34غـز.  فـي حـين يوجـد فـي فلسـطين 

 اطا  غز. 
  

 علـــــــــــــ  مســــــــــــــتو  
المحافظـــــــــة كا ـــــــــ  
أكثــــــر المحافظـــــــا  
مــــــــن حيــــــــ  عــــــــد  
المراكــــــــــز الثقافيــــــــــة 
هـــي محافظـــة  يـــ  

 لـــــــــ  لحـــــــــ  حيـــــــــ  
مركــــــزًا  84عــــــد ها 

 تليهــــــــــا محــــــــــافظتي
ـــــــــــ     ـــــــــــا ل  الخلي

 التــــــــي  لــــــــ  عــــــــد  
فـي المراكز الثقافيـة 
 77 كــــــــــــ  منهمــــــــــــا

مركـــزًا  ـــالم العــــام 
2019  

 
أمـــــــــــــــــــا  النســـــــــــــــــــ ة 
ـــــ   للمحافظـــــا  ا ا
مــــــــن حيــــــــ  عــــــــد  

كز الثقافـــــــــــية المـــــــــرا
ــــــــــــــــــــــ   فقــــــــــــــــــــــد كا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مـحافظــــــ

 ـــــــــــــا يو   فيهـــــــــــــا        
مراكــــــــــز ثقافيــــــــــة        5

  محافظــــــــــة  فــــــــــ  
مراكز  ذلك  7فيها 

 ــــــــــــــــــالم العــــــــــــــــــام 
2019  

 2019، المحافظةالثقافية العاملة في فلسطين حسب  المراكزعدد  
Number of Cultural Centers in Operation in Palestine by 

Governorate, 2019 
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 2019، والمحافظة المنطقة، فلسطين حسب النوععدد المؤسسات الثقافية العاملة في 
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region and Governorate, 2019 

 

 المنطقة/المحافظة
 Cultural Institutions  المؤسسات الثقافية

Region/ Governorate السينما المسا ح المتاح  المراكز الثقافية المجموع     
Total Cultural Centers Museums Theaters Cinema 

 Palestine 2 17 34 566 619 فلسطين

 West Bank 2 14 29 510 555 الضفة الغربية

 Jenin - 3 1 59 63 جنين

 - - - 14 14 الشمالية  ا غوا طوياس 
Tubas & Northern 

Valleys  

 Tulkarm - - 2 46 48 طولكرم

 Nablus - 5 2 77 84  ا ل 

 Qalqiliya - - 1 39 40 القيلية

 Salfit - - - 11 11 سلفي 

 Ramallah & Al Bireh 2 3 4 35 44  ام هللا  البير.  

Jericho - - 2 15 17 أ يحا  ا غوا    & Al Aghwar 

 Jerusalem - 2 6 53 61 القدس

 Bethlehem - - 8 84 92  ي  لح 

 Hebron - 1 3 77 81 الخلي 

 Gaza Strip - 3 5 56 64 قطاع غزة

 North Gaza - - 1 10 11 شمام غز.

 Gaza - 2 1 20 23 غز.

 Dier Al Balah - - 2 14 16  ير البل 

 Khan Yunis - 1 1 5 7  ا يو  

 Rafah - - - 7 7  ف 
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 2019 ،والمنطقة الثقافية حسب نوع المؤسسة المتاحف والمسارحو  الثقافية للمراكز *عدد الزوار
Number of Visitors* to Cultural Centers, Museums and Theatres  

 by Cultural Institution and Region, 2019 
 

Cultural Institution 
Region المنطقة 

 اطا  غز. المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
 الضفة الرريية

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 038,134  216,424  المراكز الثقافية 558,254 
Museums 102,51  242,337  344,388  المتاح  

Theaters 588,24  535,65  123,90  المسا ح 

*: There are 21 Cultural Centers and Two Museums 
and one thrater did not Respond. 

 مركز ثقافي  متحفين  مسرح  احد  فضوا اإل الء  البيا ا  21*: هناك 

 
 

 2019 ،حسب الشهر في فلسطينن للمسرحيات المعروضة يلمشاهدعدد ا
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2019 
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 2019، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينعدد المساجد العاملة في 
Number of Mosques in Operation in Palestine by Region and Governorate, 2019 

 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المساجد العاملة

Region/ Governorate Number of Mosques In 
Operation 

 Palestine 3,434 فلسطين

 West Bank 2,317 الضفة الغربية

 Jenin 272 جنين

  Tubas & Northern Valleys 62 الشمالية  ا غوا طوياس 

 Tulkarm 180 طولكرم

 Nablus 290  ا ل 

 Qalqiliya 115 القيلية

 Salfit 81 سلفي 

 Ramallah & Al Bireh 238  ام هللا  البير.  

Jericho 56 أ يحا  ا غوا    & Al Aghwar 

 Jerusalem 122 القدس

 Bethlehem 174  ي  لح 

 Hebron 727 الخلي 

 Gaza Strip 1,117 قطاع غزة

 North Gaza 178 شمام غز.

 Gaza 273 غز.

 Dier Al Balah 192  ير البل 

 Khan Yunis 309  ا يو  

 Rafah 165  ف 
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 2019، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينفي  والمراكز الشبابية واألندية النسويةاألندية الرياضية عدد 
Number of Sport Clubs, Youth Centers and Women Clubs in Palestine by Region and 

Governorate, 2019 
 

 المحافظة/المنطقة
 أ دية  سوية مراكز ش ا ية أ دية  ياضية المجموع

Region/ Governorate 
Total Sport Clubs 

Youth 
Centers 

Women 
Clubs 

 Palestine 8 218 444 670 فلسطين

 West Bank 2 154 361 517 الضفة الغربية

 Jenin - 10 37 47 جنين

  Tubas & Northern Valleys - 1 6 7 الشمالية  ا غوا طوياس 

 Tulkarm - 5 26 31 طولكرم

 Nablus - 5 11 16  ا ل 

 Qalqiliya - 5 14 19 القيلية

 Salfit 1 19 50 70 سلفي 

 Ramallah & Al Bireh - 56 77 133  ام هللا  البير.  

Jericho - 28 55 83 أ يحا  ا غوا    & Al Aghwar 

 Jerusalem - 4 12 16 القدس

 Bethlehem 1 8 37 46  ي  لح 

 Hebron - 13 36 49 الخلي 

 Gaza Strip 6 64 83 153 قطاع غزة

 North Gaza 1 7 12 20 شمام غز.

 Gaza 2 23 32 57 غز.

 Dier Al Balah 1 6 19 26  ير البل 

 Khan Yunis 1 19 10 30  ا يو  

 Rafah 1 9 10 20  ف 
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 مجتمع المعلومات
 
 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: أدواتتوفر 
% 35.7% في فلسطين، بواقع 33.2بلغت نسبة األسر التي لديها جهاز حاسوب )حاسوب مكتبي أو محمول أو لوحي( 

 .2019في العام  % في قطاع غزة28.7وفي الضفة الغربية 
 

% في 72.7% في الضفة الغربية و83.5% من األسر في فلسطين لديها نفاذ لخدمة اإلنترنت في المنزل، بواقع 79.6
 .2019قطاع غزة في العام 

 
% 97.3و% في الضفة الغربية 97.2% من األسر في فلسطين لديها خط هاتف خلوي نقال واحد على األقل، بواقع 97.3

%، 86.2، كما بلغت نسبة األسر في فلسطين التي تمتلك هاتف ذكي واحد على األقل 2019في قطاع غزة في العام 
 .2019% في قطاع غزة للعام 78.2% في الضفة الغربية و90.8بواقع 

 
 2019نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المنزل، 

Percentage of Households in Palestine that have (ICT) Tools At Home, 2019 
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 حسب في المنزل نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 2019المنطقة،  

Percentage of Households in Palestine That Have ICT Tools at Home by Region, 2019 

 

أدوات تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت 

 Region                                                      المنطقة 

ICT Tools  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

  Desktop 3.9 10.4 8.0 مكتبي حاسوب

 Laptop 18.1 24.3 22.0 حاسوب محمول

 Tablet 13.2 13.1 13.2 حاسوب لوحي

 Smart Phone 78.2 90.8 86.2 هاتف ذكي

 72.7 83.5 79.6 المنزلانترنت في خدمة 
Internet Service at 
Home 

 Fixed Telephone Line 17.0 39.3 31.2 خط هاتف ثابت

  Mobile Phone 97.3 97.2 97.3 هاتف نقال

 
 نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب )مكتبي أو محمول أو لوحي( في فلسطين حسب المنطقة 

 2019ونوع التجمع، 

Percentage of Households That Have Computer (Desktop, Laptop or  
Tablet) in Palestine by Region and Type of Locality, 2019 

 

 نوع التجمع  والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 33.2 فلسطين

 West Bank 35.7 الضفة الغربية

 North of West Bank 35.1 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 40.7 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 32.1 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 28.7 قطاع غزة

 Type of Locality   نوع التجمع  

 Urban 33.6 حضر

 Rural 33.7 ريف

 Camps 27.6 مخيمات
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2019نسبة األسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،   

Percentage of Households That One of its Members Has a Smart Phone in 
Palestine by Region and Type of Locality, 2019 

   

 نوع التجمع والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 86.2 فلسطين

 West Bank 90.8 الضفة الغربية

 North of West Bank 89.6 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 88.7 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 94.0 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 78.2 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 85.9 حضر

 Rural 90.7 ريف

 Camps 81.1 مخيمات

 
 
 

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،   
Percentage of Households That Have Internet Service at Home in Palestine 

by Region and Type of Locality, 2019 
   

 نوع التجمع والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 79.6 فلسطين

 West Bank 83.5 الضفة الغربية

 North of West Bank 85.1 الغربيةشمال الضفة 

 Middle of West Bank 82.0 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 82.8 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 72.7 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 79.8 حضر

 Rural 80.9 ريف

 Camps 74.5 مخيمات
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2019لديها هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، نسبة األسر التي يتوفر   

Percentage of Households That Have a Mobile Phone in Palestine by Region 
and Type of Locality, 2019 

   

 نوع التجمع  والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 97.3 فلسطين

 West Bank 97.2 الضفة الغربية

 North of West Bank 97.3 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 95.3 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 98.9 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 97.3 قطاع غزة

 Type of Locality   نوع التجمع 

 Urban 97.2 حضر

 Rural 97.5 ريف

 Camps 97.7 مخيمات

 
 

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،   
Percentage of Households That Have Fixed Telephone Line in Palestine by 

Region and Type of Locality, 2019 
     

 نوع التجمع  والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 31.2 فلسطين

 West Bank 39.3 الضفة الغربية

 North of West Bank 42.3 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 46.4 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 29.4 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 17.0 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 32.3 حضر

 Rural 29.3 ريف

 Camps 23.4 مخيمات
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 الزراعة واستعماالت األراضي
 

 االسماك
طن، وكانت أهم  3,943من جميع أنواع األسماك حوالي  2019بلغت كمية األسماك المصطادة في قطاع غزة خالل عام 

 طن. 974 حيث كانت الكمية المصطادة منها حوالي انشوقا/ام راسأنواع األسماك المصطادة هي 
 

% من اجمالي كمية 64.6طن مشكلة ما نسبته  2,548حيث بلغت  كانت أكبر كمية أسماك مصطادة في محافظة غزة
 .2019خالل العام   االسماك المصطادة في قطاع غزة

 
% من اجمالي كمية 12.1نسبته  مشكلة ما طن 478بلغت أكبر كمية مصطادة من جميع انواع االسماك خالل ايار حوالي 

 . 2019خالل العام  االسماك المصطادة في قطاع غزة
 
حسكة مجداف  779مركًبا موزعة حسب نوع المركب بواقع  1,739صيادا، وبلغ مجموع مراكبهم  4,054لغ عدد الصيادين ب

لنش جر ومن  12لنش شنشولة، و 54، وحسكة شانشوال 139حسك )الشباك العادية(،  715حسك )صنانير(،  40وفلوكة، و
 .2019ن المراكب موجودة في محافظة غزة وذلك خالل العام % م54.9الجدير بالذكر أن 

 
 .2019كمية األسماك المصطادة بالطن في قطاع غزة حسب النوع، 

Quantity of Caught Fish in Tons in Gaza Strip by Type, 2019 

 
Note: Differences in the results of certain indicators 
are due to approximation   

 

مالحظة: االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو 
بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب المصاحب لعمليات 

 حساب النتائج.
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 ذبائح الطيور والماشية:
% في 40.4% في الضفة الغربية و59.6)منها  رأس بقر 35,969 ،فلسطينبلغ مجموع الذبائح في المسالخ العاملة في 

الماعز الذبائح من ، أما % في قطاع غزة(2.8الغربية و في الضفة% 97.2)منها  ضأنرأس  65,509، وقطاع غزة(
 9,950 وبلغ مجموع الذبائح من الطيور قطاع غزة(.% في 0.6% في الضفة الغربية و99.4رأس )منها  5,936 تبلغ

 .2019وذلك خالل العام % في قطاع غزة( 3.5% في الضفة الغربية و96.5)منها لف طير أ

 
 2019الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب النوع والمنطقة، 

Slaughtered Birds and Livestock in Operating Slaughterhouses in Palestine by Type 
and Region, 2019 

 
 

 الفقاسات:
 ألف بيضة 95,793، وبلغ عدد البيض المعد للتفقيس 2019فقاسه خالل العام  40 فلسطينبلغ عدد الفقاسات العاملة في 

إلنتاج صيصان  ألف بيضة737 و % في قطاع غزة(،22.2% في الضفة الغربية و77.8)منها  إلنتاج صيصان الالحم
 .البياض جميعها في قطاع غزة

 
 الجمعيات التعاونية الزراعية:

جمعية تعاونية في الضفة  141، 2019جمعية خالل العام  159 فلسطينبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في 
االنتاج النباتي حيث بلغت نشطة على أفلسطين وقد تركز نشاط الجمعيات في جمعية تعاونية في قطاع غزة،  18الغربية، 

 .جمعية 38جمعية، يليها نشاط تربية ثروة حيوانية ودواجن حيث بلغت  69
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 2019الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في فلسطين حسب نوع النشاط، 

Operational Agricultural Cooperative Societies in Palestine by Type of Activity, 2019 

 

 
 المهندسون الزراعيون 

، منهم 2019خالل العام  اً مهندس  3,073 فلسطينن في نقابة المهندسين الزراعيين في يبلغ عدد المهندسين الزراعيين المسجل
اكبر عدد من المهندسين  االنتاج النباتيوقد كان لتخصص  في قطاع غزة. اً مهندس  1,274في الضفة الغربية، و اً مهندس 1,799
 .في قطاع غزة اً مهندس 125في الضفة الغربية و اً مهندس 851منهم  اً مهندس 976والبالغ 
 

 المشاتل الزراعية
خالل العام مشتل في قطاع غزة  50و الضفة الغربيةفي  مشتالً  136منها  مشتالً  186في فلسطين بلغ عدد المشاتل الزراعية 

في ًا دونم 137.5و، %88.7نسبته  في الضفة الغربية أي ماًا دونم 1,082.2منها  اً دونم 1,219.7، وبلغت مساحتها 2019
دونم في الضفة الغربية،  7.96في فلسطين، و اتدونم 6.56أما فيما يتعلق بمعدل مساحة المشتل فقد بلغت   قطاع غزة.

فلسطين حيث  وحسب نوع المشتل فقد شكلت المشاتل المختلطة العدد األكبر من عدد المشاتل في  .دونم في قطاع غزة 2.75و
 .مشتال 57مشتل يليها مشاتل الخضار وبلغت  69بلغ عددها 

 
 2019عدد ومساحة المشاتل الزراعية المرخصة من قبل وزارة الزراعة في فلسطين حسب المنطقة، 

Number, Area of Licensed Nurseries by Ministry of Agriculture in Palestine by  
Region, 2019 

 

69

38

6 9
16

20

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

إنتاج نباتي
Agricultural 
Production

انية تربية ثروة حيو
ودواجن 

Livestock 
and Poultry 
Breeding

تربية النحل 
Bees 

Breeding

خدمات زراعية 
Agricultural 

Services

عصر الزيتون 
Olive 

Pressing

تسويق وتوريد 
مستلزمات إنتاج 

وإقراض 
Marketing 

Lending and 
Supply of 

Inputs

أخرى
Others

186 136 50

1,219.7 
1,082.2 

137.5 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

فلسطين
Palestine

الضفة الغربية
West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip 

Numberالمشاتلعدد Area(دونم)المشاتلمساحة (Dunum)



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 
 

 األراضيالزراعة واستعماالت                                             120

 والطعوم البيطريةاللقاحات 
 ،2019خالل العام  اً لقاح 1,499,608فلسطين في  للحيوانات المعطاةبلغت اعداد اللقاحات والطعوم البيطرية 

حسب نوع اللقاح فقد بلغ عدد لقاح الطاعون   في قطاع غزة. اً لقاح 21,914في الضفة الغربية، و اً لقاح  1,477,694امنه
ًا، وعدد لقاحات لقاح 311,152 جدري ، وعدد لقاحات اً لقاح 411,458الحمى القالعية  وعدد لقاحات، اً لقاح 453,721

   .ًا العدد المتبقي من اللقاحاتلقاح 55,333ًا، فيما تشكل األنواع األخرى لقاح 267,944 حمى مالطية
 

 2019أعداد اللقاحات والطعوم البيطرية المعطاة للحيوانات في فلسطين حسب نوع اللقاح/ الطعم، 

Number of Vaccines Given to the Animals in Palestine by Type of Vaccine, 2019 

 

 االطباء البيطرييون 
 413، منهم 2019خالل العام  اً طبيب 542 فلسطينفي  االطباء البيطريينن في نقابة يالمسجل االطباء البيطريينبلغ عدد 

  في قطاع غزة. طبيب بيطري  129في الضفة الغربية،  طبيب بيطري 
 

 معاصر الزيتون 
  39,609.8، وقد استخرج منهامتري  طن 177,610.8 الستخراج الزيت 2019لموسم عام  المدروسبلغت كمية الزيتون 

مليون دوالر أمريكي،  19.1حوالي  2019من الزيت. وبلغت القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام  متري  طن
مليون دوالر  23.9مليون دوالر أمريكي وقيمة إنتاج المعاصر حوالي  4.8في حين بلغت قيمة االستهالك الوسيط حوالي 

 أمريكي.
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2019-2017لنشاط معاصر الزيتون في فلسطين،  األساسيةالمؤشرات   
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine, 2017-2019 

 

      Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000                                       الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 No. of Operating Presses  285 260 274 عدد المعاصر العاملة 

 Full Automatic Presses  275 248 258 المعاصر االتوماتيكية 

 Traditional and Half Automatic Presses  10 12 16 المعاصر القديمة والنصف االتوماتيكية

 No. of Olive Presses Temporarily  Closed  17 32 21 عدد المعاصر المغلقة مؤقتا 

 Quantity of Olive Pressed  177,610.8 59,344.8 87,799.1 كمية الزيتون المدروس 

 Quantity of Oil Extracted  39,609.8 14,740.4 19,532.9 كمية الزيت المستخرجة 

 No. of Employed Persons  1,859 1,290 1,473 عدد العاملين 

 No. of Unpaid Employment  344 407 358 بدون أجر العاملون  

 No. of Wage Employement  1,515 883 1,115 باجر العاملون عدد  

 Compensation of Employees  2,110.7 823.9 1,015.2 العاملون تعويضات  

 Output Value  23,921.2 8,865.6 15,580.8  االنتاجقيمة  

 Intermediate Consumption Value  4,803.4 1,961.2 2,896.7 االستهالك الوسيطقيمة  

 Gross Value Added  19,117.7 6,904.4 12,684.1 القيمة المضافة 

  



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                    2018كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 
 

 الزراعة واستعماالت األراضي                                                                                   122

 2019الزيتون في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  لنشاط معاصر األساسيةالمؤشرات 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine by Region and Governorate, 2019 

(Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000)   (الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي)  

Region/Governorate  

كمية الزيتون  المستخرج كمية الزيت تعويضات العاملين قيمة إنتاج المعاصر  االستهالك الوسيط القيمة المضافة
 المدروس

عدد المعاصر 
 العاملة 

 المحافظةالمنطقة/
Gross Value 

Added 
Intermediate 
Consumption  

Olive Presses 
Output Value  

Compensation 
of Employees 

Extracted Oil 
Quantity  

Pressed 
Olive 

Quantity  

No. of 
Operating 
Presses 

Palestine 19,117.7 4,803.4 23,921.2 2,110.7 39,609.8 177,610.8 285 فلسطين  

West Bank 14,346.4 4,134.3 18,480.6 1,751.6 34,026.9 145,620.9 250 الضفة الغربية 

Jenin and Tubas & 
Northern Valleys * 

3,120.6 747.5 3,868.1 310.1 10,442.3 45,764.6 66.0 
الشمالية  جنين وطوباس واألغوار

* 

Tulkarm 3,753.0 506.9 4,259.9 256.9 6,031.0 24,228.0 33.0 طولكرم 

Nablus 1,866.8 749.6 2,616.5 376.8 4,671.7 20,212.7 39.0 نابلس 

Qalqiliya 677.1 245.5 922.5 156.4 2,544.0 10,176.0 18.0 قلقيلية 

Salfit 1,209.0 310.9 1,519.9 152.9 3,460.5 15,728.9 25.0 سلفيت 

Ramallah and Al-Bireh 2,728.2 1,192.1 3,920.3 384.3 4,701.4 19,746.6 34.0 رام هللا والبيرة 

Jerusalem** 205.2 55.5 260.7 2.0 277.6 1,346.3 3.0 **القدس 

Bethlehem 369.1 180.2 549.3 55.0 836.2 3,478.1 6.0 بيت لحم 

Hebron 417.4 146.1 563.4 57.2 1,062.2 4,939.7 26.0 الخليل 

Gaza Strip 4,771.3 669.1 5,440.6 359.1 5,582.9 31,989.9 35 قطاع غزة 

Gaza and North Gaza* 1,722.1 213.0 1,935.1 132.2 1,692.7 10,087.8 12.0 *غزة وشمال غزة 

Dier Al Balah 2,145.1 311.3 2,456.6 150.0 2,725.4 15,358.4 11.0 دير البلح 

Khan Yunis and 
Rafah* 

 خانيونس ورفح* 12.0 6,543.7 1,164.8 76.9 1,048.9 144.8 904.1

* The Data of some Governorates were merged to maintain data confidentiality as stated in 
the General Statistics Law 2000. 
 

            .2000لعام  نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه قانون اإلحصاءات العامة* تم دمج بيانات بعض المحافظات 

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

 .1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام ** البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه 

Al Aghwar Governorate.   &No olive presses in Jericho- -واالغوار اريحا محافظة ال توجد معاصر زيتون في  
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 الكثافة السكانية:
 ، أما في2كم/فرد  845الضفة الغربية  في وبلغت 2020 العام في منتصف 2كم/فرد 847السكانية في فلسطين  الكثافة بلغت
 .2كم/فرد  5,612 فبلغت  غزة قطاع

 

 

 2020الكثافة السكانية في فلسطين حسب المنطقة، منتصف العام، 
Population Density in Palestine by Region Mid Year, 2020 

 

 
 

 2019عدد المستعمرات اإلسرائيلية والمستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2019 

 المحافظة
 نسبة المستعمرين الى عدد المستعمرين عدد المستعمرات

 السكان الفلسطينيين*
Governorate  

Number of 
Settlements 

Number of 
Settlers 

Ratio of Settlers 
to Palestinian 
Population* 

 West Bank 22.8 688,262 151 الضفة الغربية

 Jenin 1 3,373 5 جنين

 3.9 2,465 7 طوباس واألغوار الشمالية
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 2.1 4,145 3 طولكرم

 Nablus 5 20,124 13 نابلس

 Qalqiliya 33.9 39,955 8 قلقيلية

 Salfit 59.6 47,233 13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 39.8 136,954 26 رام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 14.3 7,413 17 أريحا واالغوار

 Jerusalem 69.2 316,176 26 القدس

 Bethlehem 39.2 89,244 13 بيت لحم

 Hebron 2.8 21,180 20 الخليل

* نسبة المستعمرين إلى السكان الفلسطينيين: هي عدد المستعمرين مقسوما على 
 فلسطيني. 100مستعمرا مقابل كل  23تعني وجود  23عدد الفلسطينيين، فمثال 

* Ratio of settlers to the Palestinian population: Number 
of settlers devided by the Palestinian population, for 
example 23 means the presence of 23 settlers to each 
100 Palestinian. 
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2019-1990في الضفة الغربية حسب المنطقة،  اإلسرائيلية عدد المستعمرين في المستعمرات  

Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Region, 1990-2019 

 السنة
 Region المنطقة

 الضفة الغربية
West Bank 

Year  منطقة( الضفة الغربية باستثناء القدسJ1) 
West Bank excluding Jerusalem 

(Area J1)  
 (J1القدس )منطقة 

Jerusalem (Area  J1) 
1990 88,888 132,460 221,348 1990 

1991 100,729 137,331 238,060 1991 

1992 111,673 140,872 252,545 1992 

1993 122,320 146,436 268,756 1993 

1994 133,572 152,219 285,791 1994 

1995 140,235 156,724 296,959 1995 

1996 153,974 159,684 313,658 1996 

1997 167,124 158,929 326,053 1997 

1998 179,087 162,842 341,929 1998 

1999 190,750 170,400 361,150 1999 

2000 205,113 173,986 379,099 2000 

2001 215,062 175,987 391,049 2001 

2002 226,712 178,437 405,149 2002 

2003 *240,313 181,425 *421,738 2003 

2004 *252,737 184,944 *437,681 2004 

2005 *265,049 187,573 *452,622 2005 

2006 *279,479 190,534 *470,013 2006 

2007 *294,133 193,485 *487,618 2007 

2008 *298,961 197,071 *496,032 2008 

2009 *314,101 *196,803 *510,904 2009 

2010 *328,774 *200,545 *529,319 2010 

2011 *343,350 *205,088 *548,438 2011 

2012 *359,571 *205,746 *565,317 2012 

2013 *373,995 *209,912 *583,907 2013 

2014 *387,949 *214,362 *602,311 2014 

2015 *400,988 *218,297 *619,285 2015 

2016 414,127 *221,755 *635,882 2016 

2016 428,286 *225,137 *653,423 2017 

2018 442,393 *228,563 *670,956 2018 

2019 456,169 232,093 688,262 2019 

: مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي.  القدس، المصادر
 .(2018 – 2003سنوات مختلفة، )

(. 33)رقم  2019، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2019معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 
 .القدس

 .* البيانات منقحة

Sources: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical 
Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 
2018).  
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2019, Statistical 
Yearbook of Jerusalem 2019 (No. 33). Jerusalem. 
* Revised data. 
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 األمن والعدالة

 األفعال اإلجرامية المبلغ عنها:
 .  إجرامياا  فعلا  32,267في الضفة الغربية  2019بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام 

 
وإيذاء،  ،%(6.2)وجرائم المخدرات  (،13.9والتهديد ) ،%(27.9) على الغير وقد تركزت األفعال اإلجرامية في االعتداء

%(، وتتوزع باقي 10.4) واالعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ،%(11.1والسرقة )%(، 4.9أفعال غير أخلقية )
وغيرها من  محاولة القتلوالقتل و  الحرق الجنائي االحتيال والتزوير،األفعال اإلجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، 

 .  2019، وهذه البيانات تمثل األفعال اإلجرامية التي تم التبليغ عنها في الضفة الغربية في العام االفعال االجرامية

 
 *2019 ،حسب المحافظة في الضفة الغربية المبلغ عنها اإلجرامية عدد األفعال

Number of Reported Criminal Offenses in West Bank by Governorate, 2019* 
 

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

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  * البيانات ال تشمل
.1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام   

 

 الجانحون:األحداث 
  في الضفة الغربية 271حدثاا، بواقع  1,738فلسطين بلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصلحية في 

األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في  تركزت. 2018عام في  في قطاع غزة 1,467و
فيما توزعت باقي  93، افعال غير اخلقية 135، المخدرات 347 الغيرعلى االعتداء ، 785السرقة : آلتيالمؤسسات كا

 األفعال االجرامية على قضايا القتل أو الشروع في القتل واإلخلل باألمن العام، وجرائم أخرى.
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 2019* ،والمحافظة اإلجراميحسب نوع الفعل  في الضفه الغربية المبلغ عنها اإلجرامية األفعال
Reported Criminal Offenses in the West Bank by Type of Criminal Offense and Governorate, 2019* 

 

 عل اإلجرامينوع الف

ألف من  100الجرائم لكل 
 السكان

 المجموع

Total 

 جنين
Jenin 

طوباس 
واألغوار 
 الشمالية

Tubas & 
Northern 
Valleys 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliya 

 سلفيت
Safit 

 رام هللا والبيرة

Ramallah 
& Al- 
Bireh 

أريحا 
 واألغوار

Jericho
 &  Al 

Aghwar 

 القدس*
Jerusalem* 

 بيت لحم

Bethlehem 

 الخليل

Hebron 

Type of Criminal 
 Offense criminal offenses  

per 100  thousand 
of the population 

 Murder/ Attempt 72   32   10   7   28   15   19   55   10   7   43   298   11.1   قتل/ شروع  في قتل

 35   16   5   4   27   6   5   21   4   3   71   197   7.3   خطف / محاولة خطف
Kidnapping /  
Attempt  

إغتصاب / محاولة 
 إغتصاب

  3.8   102   23   3   2   7   7   7   5   8   3   18   19 Rape/  Attempt 

 Assault 1,732   797   262   363   798   547   624   1,049   511   306   2,012   9,001   333.9   إعتداء على الغير

ممتلكات الإعتداء على 
 الخاصة/ العامة

  123.9   3,340   567   181   150   396   252   477   208   160   56   340   553 
Attack on Private 
and 
Public Property  

 564   410   95   131   452   456   234   183   81   101   332   3,039   112.8   أخلقيةافعال غير  إيذاء /
Harming / Immoral 
Offenses 

 Drugs 180   318   239   168   264   36   285   167   144   59   154   2,014   74.7   مخدرات

 Theft/ Robbery 459   168   190   453   475   147   191   716   96   113   580   3,588   133.1   سطو /سرقة

 Forgery / Fraud 330   379   73   83   186   38   30   204   36   19   209   1,587   58.9   إحتيال / تزوير
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 2019 ،والمحافظة اإلجراميحسب نوع الفعل  *المبلغ عنها في الضفة الغربية اإلجرامية ) تابع(: األفعال 
(Cont.): Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Type of Criminal Offense and Governorate, 2019 

 نوع الفعل اإلجرامي

ألف  100الجرائم لكل 
 السكانمن 

Criminal 
Offenses  per 
100  thousand 

of the 
population 

 المجموع

Total 

 جنين
Jenin 

طوباس 
واألغوار 
 الشمالية

Tubas & 
Northern 
Valleys 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliya 

 سلفيت
Safit 

 رام هللا والبيرة

Ramallah 
&  

Al- Bireh 

أريحا 
 واألغوار

Jericho 
 &  
Al 

Aghwar 

 القدس*
Jerusale

m* 

 بيت لحم

Bethlehe
m 

 الخليل

Hebron 

Type of Criminal 
 Offense 

 179   62   34   16   93   57   45   60   45   21   62   674   25.0   االخلل بسير العدالة
Prejudice the course 

of justice 

إعتداء على موظفي القطاع 
 العام

  33.3   898   169   19   65   128   51   18   124   62   24   88   150 
Assualt Government 
Employees 

ادوية  وأحيازة / بيع اغذية 
 فاسدة

  0.8   22   6   0   0   0   1   0   1   1   0   13   0 
Possessing / Trading 
with Expired Food or 
Medicine 

 Arson 26   15   11   9   11   7   21   85   13   8   93   299   11.1   حريق جنائي

حيازة سلح بدون ترخيص/ 
 إطلق نار

  3.8   103   27   8   5   12   14   6   5   4   6   9   7 
Unlawful Possession 
of Arms/Shooting 

 Suspected Crimes 122   147   16   34   76   27   15   12   56   16   186   707   26.2   جرائم مشتبه فيها

 232 154 30 18 85 121 89 70 24 10 134 967   35.9   جرائم ضد النظام العام
Crimes Against 
Public Order 

 233   104   14   26   169   66   32   134   37   22   96   933   34.6   إساءة إئتمان/ فساد/ رشوة
crime  of breach of 
trust/ corruption 

 Threat 762   525   96   131   400   302   407   532   280   193   870   4,498   166.9   تهديد

 Total 5,655   3,595   1,164   1,678   3,407   2,333   2,322   3,831   1,559   1,089   5,634   32,267  1,197.1   المجموع

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام  البيانات ال تشمل *
1967. 

* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967. 
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 2018المؤسسات اإلصالحية في فلسطين حسب بعض الخصائص الخلفية والمنطقة، األحداث الذين أودعوا في 
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions in Palestine by Some 

Background Characteristics and Region, 2018 
 

 الخلفية الخصائص
 Background قطاع غزة  الضفة الغربية  فلسطين

Characteristics Palestine West Bank Gaza strip 

 Total 1,467 271 1,738 المجموع

 Age    العمر

 Up to 12 years 68 2 70 سنة  12حتى 

 15 - 13 748 61 687  13 - 15 

 18 - 16 920 208 712  16 - 18 

 Level of Education    المستوى التعليمي

 Illiterate 41 0 41 امي

 Can Read and Write 471 4 475 ملم

 Elementary 529 33 562 ابتدائي

 Preparatory 322 150 472 اعدادي

 Secondary 104 84 188 ثانوي 

 Type of Criminal Offense    نوع الفعل اإلجرامي

 Immoral Offenses 61 32 93 أخلقيةأفعال غير 

 Murder/ Attempt 35 3 38 قتل او شروع في قتل

  Assualt 262 85 347 على الغير إعتداء 

 Burglary and Theft 714 71 785 سرقةالسطو وال 

 Drugs 123 12 135 مخدرات 

 Against Public Orders 34 11 45 إخلل باألمن العام 

 Under Investigation 138 0 138 رهن التحقيق

 Legality Contravention 19 3 22 مخالفات قانونية

 Other 81 54 135 اخرى  
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 حوادث الطرق:
، وبلغ عدد اإلصابات الناجمة عن حوادث 2019حادثاا في عام  13,165بلغ عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية 

 122إصابة خطيرة و 152إصابة متوسطة و 757إصابة بسيطة و 9,937: كاالتيإصابة توزعت  10,968الطرق 
  قاتلة. ةإصاب
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 2019حسب الشهر،  *في الضفة الغربية عدد حوادث الطرق المسجلة

Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Month, 2019 
 

 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  *

 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام 

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

 
 2019 –2015 حسب نوع اإلصابة، *الضفة الغربيةفي  عدد حوادث الطرق المسجلة وعدد المصابين

Number of Registered Road Traffic Accidents and Casualties in the West Bank* by  
Type of Injury, 2015 –2019 

 

Indicator 
Year     السنة 

 المؤشر
2019 2018 2017 2016 2015 

Total of Road 
Accidents 

 الطرق  مجموع حوادث  8,985 10,630 11,541 12,829 13,165
Total of Injured 
Persons 

 المصابين إجمالي 8,673 9,447 9,316 9,561 10,968

Mild Injured    9,937 8,549 8,268 8,367 7,757   إصابات بسيطة 
Moderate Injured 757 735 772 743 651 إصابات متوسطة 
Seriously Injured 152 152 168 178 155 إصابات خطيرة 
Fatally Injured     122 125 108 159 110 إصابات قاتلة 
* Data exclude those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه  البيانات ال تشمل* 
 .1967بعيد احتلله للضفة الغربية عام االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة 
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 *2019حسب المحافظة والشهر،  *في الضفة الغربية المسجلة عدد حوادث الطرق 
Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Governorate and Month, 2019* 

 

 المحافظة
 المجموع
Total 

 كانون ثاني
Jan. 

 شباط
Feb. 

 آذار
Mar. 

 نيسان
April 

 ايار
May 

 حزيران
June 

 تموز
July 

 آب
Aug. 

 أيلول
Sept. 

 تشرين أول
Oct. 

 تشرين ثاني
Nov. 

 كانون أول
Dec. 

Governorate 

 West Bank   الضفة الغربية 

 Jenin   130   158   146   159   143   165   124   156   131   130   92   123   1,657   جنين 

  Tubas & Northern Valleys   40   34   24   21   30   33   39   32   28   29   23   25   358   الشمالية واألغوارطوباس  

 Tulkarm   65   73   58   64   48   64   69   89   55   44   49   36   714   طولكرم 

 Nablus   184   219   198   267   217   238   222   229   225   208   182   185   2,574   نابلس 

 Qalqiliya   28   30   37   20   23   35   28   22   21   27   18   21   310   قلقيلية 

 Salfit   31   27   32   37   36   41   44   32   29   21   31   19   380   سلفيت 

 Ramallah & Al Bireh   294   289   274   288   318   287   295   334   305   312   280   319   3,595   رام هللا والبيرة 

Jericho   35   41   33   49   42   45   39   42   54   38   31   28   477   أريحا واألغوار    & Al Aghwar 

 *Jerusalem   50   47   39   46   44   46   35   41   44   47   50   53   542   القدس* 

 Bethlehem   81   71   75   97   106   121   87   83   82   75   76   57   1,011   بيت لحم 

 Hebron   142   129   129   132   133   144   145   153   133   102   107   98   1,547   الخليل 

 Total  1,080   1,118   1,045   1,180 1,140 1,219   1,127   1,213   1,107   1,033   939   964   13,165   المجموع 

نات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله البيا* 
 .1967للضفة الغربية عام 

* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in1967. 
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 2019-2017حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  *في فلسطين قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters in Palestine* by Stage of Proceeding and Region, 2017-2019 

 

 المرحلة القانونية/ المنطقة
 

 Year Region /Stage of   السنة
Proceeding 2017 2018 2019 

  *Palestine    *فلسطين

 550,981 508,421 408,063 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 696,193 507,468 470,467 وارد

  Total 1,247,174 1,015,889 878,530 المجموع

 Decided 623,632 446,634 449,887 مفصول 

 Pending 632,542 569,255 428,643 معلق

 *West Bank    *الضفة الغربية

 350,602 325,433 277,002 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 465,046 369,516 317,320 وارد

  Total 815,648 694,949 594,322 المجموع

 Decided 424,633 329,632 284,692 مفصول 

 Pending 391,015 365,317 309,630 معلق

 Gaza Strip    قطاع غزة

 200,379 182,988 131,061 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 231,147 137,952 153,147 وارد

  Total 431,526 320,940 284,208 المجموع

 Decided 198,999 117,002 165,195 مفصول 

 Pending 232,527 203,938 119,013 معلق

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي إليه * 
 .1967احتلله للضفة الغربية عام عنوة بعيد 

*Data exclude those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 والمصادر الطبيعية البيئة
 المياه: 
المصدر بار المياه الجوفية وتعد آ  .2018مليون متر مكعب عام  398.3في فلسطين  المتاحةكمية المياه بلغت 

ما تشكل ، من اآلبار الفلسطينية مليون متر مكعب من المياه 286.7 حواليحيث تم ضخ الرئيسي لكمية المياه المتاحة 
، يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( حيث بلغت كميتها من كمية المياه المتاحة %72.0نسبته 
مليون متر مكعب وشكلت ما  25.5السنوي  التدفقالينابيع حيث بلغ  ثم%، 20.6مليون متر مكعب بنسبة  82نحو 

 من مصادر المياه التي يتم االعتماد عليها لتغطية الطلب على المياه لمختلف االستخدامات. %6.4نسبته 
 

 2018المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2018 

 

 Unit: Million m3    3ممليون : الوحدة

 المنطقة
 المجموع
Total 

  Source                                                                         المصدر

Region 

المضخوخة من  المياه
 (1)اآلبار الفلسطينية

Water Pumped 
from 

Palestinian 
Wells(1) 

 تدفق
 (2)الينابيع

Springs 
Discharge(2) 

 (3)شرب محالة مياه 
Desalinated 

(3)Drinking Water  

 من شركة المياه المشتراة  المياه
 (4) كروت(ياإلسرائيلية )م

Water Purchased from 
Israeli Water Company 

(Mekorot) (4) 

 *Palestine 82.0 4.1 25.5 286.7 398.3 *فلسطين

 *West Bank 70.0 - 25.5 109.1 204.6 *الغربية الضفة

 Gaza Strip 12.0 4.1   -               177.6 193.7 غزة قطاع

* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 
.1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   

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

 الكمية ال تشمل المياه المستخرجة من اآلبار غير المرخصة. (1)
(1) This does not include water abstracted from 
unlicensed wells. 

 .This does not include Fashkha springs (2) الكمية ال تشمل  ينابيع الفشخة (2)

مياه شرب بمحطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان  (3)
  .محالة معبأة

(3) Desalinated water plants owned by private sector, 
suplied people with bottled desalinated drinking 
water. 

تشمل الكميات المضخوخة من اآلبار الواقعة ضمن اراضي دولة فلسطين  (4)
والمسيطر عليها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( لالستخدامين المنزلي  

مليون متر مكعب لالستخدام الزراعي في محافظة طوباس  4.4والزراعي،  منها 
 غوار الشمالية.ألوا

 . نظام معلومات المياه. 2018ة، سلطة المياه الفلسطيني المصدر:
 فلسطين. -رام هللا           

Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water Information 
System. Ramallah - Palestine. 

                                               

(4) Includes the pumped water from the wells which 
are located in the  territories of the State of Palestine 
and controlled by Israeli Water Company (Mekorot)  
for domestic and agricultural uses, includes 4.4 
million m3 for agricultural use in Tubas & Northern 
Valleys governorate. 
Source: Palestinian Water Authority, 2018.  Water 
Information System. Ramallah - Palestine. 

 
 
 

13.1 
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 2018المصدر، و  حسب المنطقة *في فلسطين المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine* by Region and Source, 2018 

 3Unit: Million m                                                            3ممليون : الوحدة

 
* البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 

.1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام   
*Data exclude those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

 

 2018المحافظة واالستخدام،  الضخ من اآلبار الجوفية في فلسطين حسبكمية 
Annual Pumped Water Quantity in Palestine by Region, Governorate and  

Use, 2018 
 

286.7

109.1

177.6

25.5 25.5
-

82.0 70.0

12.04.1 - 4.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

فلسطين
Palestine

الضفة الغربية
West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip

Wellsاآلبار  Springsالينابيع  Mekorotميكروت  Drinking Waterمياه شرب محاله 

 Unit: Million m3     3ممليون : الوحدة

 (1)المحافظةالمنطقة/
 Use االستخدام

(1)Region /Governorate (3)المجموع 
(3Total 

 منزلي
Domestic 

 (2)زراعي
Agricultural 

 Palestine 145.4 141.3 286.7 فلسطين

 West Bank 48.4 60.7 109.1 الضفة الغربية

 Jenin 0.6 5.0 5.6 جنين

  Tubas & Northern Valleys 6.0 5.8 11.8 الشمالية  واألغوارطوباس 

 Tulkarm 12.4 13.6 26.0 طولكرم

 Nablus 6.9 15.4 22.3 نابلس

 Qalqiliya 8.0 7.0 15.0 قلقيلية

 Ramallah & Al Bireh & Jerusalem   -              1.8 1.8 والقدس رام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 14.5   -          14.5 أريحا واألغوار

       Bethlehem & Hebron   -             12.1 12.1 والخليل بيت لحم

 Gaza Strip 97.0 80.6 177.6 قطاع غزة

 يقتصر وجود اآلبار على المحافظات الواردة في هذا الجدول. (1) 
(1) The wells existence is restricted to the 
governorates mentioned. 

كمية الضخ السنوية من اآلبار الزراعية في قطاع غزة هي بيانات خاضعة   (2)
 لتقديرات.

(2) Data about annual quantities from agricultural wells 
in Gaza Strip is estimated. 

كميات الضخ من اآلبار حسب االستخدام وليست حسب الترخيص وال تشمل  (3)
 اآلبار غير المرخصة.الكمية المياه المستخرجة من 

 

(3) Quantities pumped from the wells were calculated 
according to use, not to the well's permit and does not 
include water abstracted from unlicensed wells. 
 . نظام معلومات المياه. 2018: سلطة المياه الفلسطينية، المصدر 

 فلسطين. -رام هللا           
Source: Palestinian Water Authority, 2018.  Water 
Information System.  Ramallah - Palestine. 
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 2018حسب المحافظة،  *كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في فلسطين
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Daily Allocation per Capita in 

Palestine* by Governorate, 2018 
 

 

 

 
 
 

 المحافظة

 كمية المياه المزودة 
 (2( )1)  (3)مليون م

Quantity of 
water supply  
(Milion m3)(1)(2) 

كمية المياه المستهلكة 
 (3)مليون م

Quantity of 
water 

consumed  
(Milion m3) 

 كمية الفاقد الكلية
 (3)مليون م

Total Losses 
(Milion m3) 

حصة الفرد اليومية 
 )لتر/فرد/يوم(

Daily allocation 
per capita 

(Liter/capita/day) 

Governorate 

 *Palestine 87.3 66.4 147.6 214.0 *فلسطين

  *West Bank 90.5 30.8 88.1 118.9  *الضفة الغربية

 Jenin 50.2 2.3 5.9 8.2 جنين

  Tubas & Northern Valleys 118.4 1.3 2.7 4.0 غوار الشمالية ألطوباس وا

 Tulkarm 99.3 3.2 6.9 10.1 طولكرم

 Nablus 82.9 3.7 12.0 15.7 نابلس

 Qalqiliya 147.4 2.1 6.2 8.3 قلقيلية

 Salfit 155.5 1.0 4.4 5.4 سلفيت

 97.3 3.8 17.6 21.4 *رام هللا والبيرة والقدس
Ramallah & Al-Bireh, and 
Jerusalem* 

 Jericho & Al-Aghwar 268.7 1.5 5.0 6.5 أريحا واألغوار

  Bethlehem & Hebron 78.5 11.9 27.4 39.3 بيت لحم والخليل 

 Gaza Strip 83.1 35.6 59.5 95.1 قطاع غزة

 North Gaza 89.9 11.4 12.6 24.0 شمال غزة 

 Gaza 85.8 11.4 21.0 32.4 غزة 

 Dier Al Balah 80.6 5.6 8.3 13.9 البلحدير 

 Khan Younis 81.3 4.0 11.4 15.4 خان يونس

 Rafah 70.2 3.2 6.2 9.4 رفح 

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

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

% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا 97أكثر من  (1)
   ال تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية.

(1) More than 97% of the water pumped from the 
coastal aquifer does not satisfy the water quality  
standards of the World Health Organization.   

 6.4البيانات تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي  (2)
   3مليون م

(2) Data include water purchased from Mekorot about 
6.4 million m3. 

  . نظام معلومات المياه . 2018سلطة المياه الفلسطينية،  :المصدر
 فلسطين -رام هللا          

Source: Palestinian Water Authority, 2018.  Water 
Information System.  Ramallah - Palestine. 
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  األحوال المناخية:
بلعغ اعلعى متوسعح لحعرارة الهعواء و  )ملعم(، 780نابلس بواقعع  في محطة 2019خالل العام  كمية أمطار سنويةبلغت أعلى 

 ورام هللا نعابلس تعيفعي محط 2019للععام  (.  وأعلعى مععدل للرطوبعةo)م 24.9في محطة أريحعا  2019في فلسطين للعام 
 %.75.0حيث بلغ 

 
 2019)ملم( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة،  كمية المطر السنوي 

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 2019 
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Station Locationموقع المحطة  

 Source: Metrological Genera Directorate,Ramallah-Palestine فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا
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2019-2010السنوي )ملم( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة،  كمية المطر    

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2019 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 569 763.0 175.4 438.8 529.1 297.4 480.0 544.9 459.3 336.5 جنين

 Tulkarm .. 877.0 208.2 547.6 700.1 365.5 742.5 .. 521.1 391.9 طولكرم

 Nablus 780 873.0 291.0 681.2 595.4 360.8 805.9 763.5 608.3 508.6 نابلس

 Ramallah 612 804.0 252.4 567.8 612.4 476.4 771.2 860.8 526.1 502.1 رام هللا

 Jericho 137 213.0 45.8 107.4 200.5 177.1 147.7 136.1 99.0 124.2 أريحا

 Bethlehem .. 621.0 355.7 605.6 542.9 378.8 661.4 620.5 375.5 393.7 بيت لحم

 Hebron 451 518.0 243.4 553.3 511.7 444.8 548.0 505.7 405.7 366.7 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine  فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  الفلسطينيون في فلسطين                                                                                                                                                     2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

 والمصادر الطبيعية البيئة                                                         138

2019-2010م( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، )°المعدل العام لحرارة الهواء    
Mean of Air Temperatures (°C) in the West Bank by Station   Location and Year, 2010-2019   

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 21.3 21.8 21.2 21.5 21.0 21.1 21.0 21.0 20.2 21.8 جنين

 Tulkarm .. 22.0 21.9 21.7 22.0 .. .. .. 22.4 22.5 طولكرم

 Nablus 19.1 19.5 18.9 19.0 18.6 18.7 18.1 18.2 17.8 20.0 نابلس

 Ramallah 16.1 17.5 17.0 17.3 16.8 17.0 16.8 17.0 16.1 18.6 رام هللا

 Jericho 24.9 25.5 24.9 25.2 24.7 24.5 24.5 24.9 24.4 25.6 أريحا

 Bethlehem .. 18.4 18.2 18.5 18.0 17.9 17.9 18.1 17.2 19.7 بيت لحم

 Hebron 16.8 17.3 17.1 17.2 16.6 16.8 16.5 16.9 15.8 18.5 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine    فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا  
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2019-2010معدل الرطوبة النسبية )%( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة،    

Mean Relative Humidity (%) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2019 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 67 69 65 64 66 66 66 68 70 64 جنين

 Tulkarm .. 61 57 58 60 .. .. .. 61 55 طولكرم

 Nablus 75 77 73 71 75 73 72 71 66 61 نابلس

 Ramallah 75 76 68 67 68 65 63 59 62 70 رام هللا

 Jericho 43 47 42 42 45 53 52 44 45 43 أريحا

 Bethlehem .. 60 55 56 57 58 56 55 57 51 بيت لحم

 Hebron 67 69 64 64 66 65 63 61 65 56 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine    فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا
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2019-2010كمية التبخر )ملم( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة،   
Evaporation Quantity (mm) in the West Bank by Station Location and Year, 2010-2019   

   

موقع 
 المحطة

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Station 

Location 

  Jenin 2,070.0 .. 2,080.5 2,119.9 2,046.8 2,046.8 2,100.1 2,043.6 1,922.4 2,102.7 جنين

 Tulkarm .. 1,863.0 1,861.5 2,046.8 1,827.5 1,864.1 1,967.7 1,958.4 1,789.2 2,032.4 طولكرم

 Nablus 1,787.0 1,607.0 1,788.5 1,864.1 1,754.4 1,754.4 1,829.2 1,960.8 1,700.4 1,974.0 نابلس

 Ramallah 1,708.0 2,411.0 2,409.0 2,448.8 2,339.2 2,375.7 2,445.0 2,475.6 2,316.0 2,411.9  رام هللا

 Jericho 2,416.0 1,936.0 2,007.5 1,790.9 1,717.9 1,681.3 1,974.0 2,088.0 1,928.4 2,196.4 أريحا

 Hebron 2,069.0 .. 2,080.5 2,119.9 2,046.8 2,046.8 2,100.1 2,043.6 1,922.4 2,102.7 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine    فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا
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 الطاقة:
مليععون ميجاواس.سععاعة، وبلغععت كميععة الطاقععة المسععتوردة  5.9بلغععت كميععة الطاقععة الكهربائيععة المسععتوردة فععي فلسععطين حععوالي 

 167مليععون لتعر معن السععوالر وحعوالي مليعون لتععر كعاز، باالضعافة الععى  646مليععون لتعر، وحعوالي  306معن البنعزين حعوالي 
 .2019ألف طن من غاز البترول المسيل وذلك خالل العام 

 
 2019حسب الشهر وشكل الطاقة،  في فلسطين الطاقة المستوردة

Imported Energy in Palestine by Month and Type of Energy, 2019 
 

 الشهر

 Type of Energy                              الطاقة شكل

Month 
الكهرباء 

 )ميجاواس.ساعة(
Electricity  

(MWh) 

 البنزين
 )ألف لتر(

Gasoline  
(1000 Liter) 

 السوالر
 )ألف لتر(
Diesel  

(1000 Liter) 

 الكاز
 )ألف لتر(

Kerosene  
(1000 Liter) 

غاز البترول المسيل 
 )طن(
LPG  
(Ton) 

 كانون ثاني
        

585,984  
             

23,741  
              

58,269  
                   

368  
         

20,224  
January 

 شباس
        

463,710  
             

21,094  
              

44,788  
                     

87  
         

12,854  
February 

 آذار
        

461,252  
             

27,111  
              

60,689  
                     

34  
         

11,855  
March 

 نيسان
        

408,271  
             

27,431  
              

55,901  
                        

-  
         

14,983  
April 

 أيار
        

475,550  
             

27,154  
              

50,876  
                     

31  
         

16,156  
May 

   حزيران
        

468,403  
             

24,681  
              

41,514  
                     

15  
         

11,777  
June 

 تموز
        

527,987  
             

29,153  
              

58,781  
                        

-  
         

14,364  
July 

 آب
        

531,886  
             

28,604  
              

55,010  
                     

35  
         

11,977  
August 

 أيلول
        

502,483  
             

26,131  
              

57,440  
                     

34  
         

11,673  
September 

 تشرين أول 
        

510,512  
             

24,391  
              

53,341  
                        

-  
         

11,676  
October 

 تشرين ثاني
        

433,822  
             

22,943  
              

53,123  
                   

168  
         

14,169  
November 

 كانون أول
        

545,898  
             

23,552  
              

56,742  
                   

236  
         

15,716  
December 

 المجموع
    

5,915,758  
           

305,986  
           

646,474  
               

1,008  
       

167,424  
Total 

  Liquid Petroleum Gas LPG= 
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 المنبعثات:
الف  4,527.7حوالي  2018قدرت كمية المنبعثات الناتجة من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين خالل العام 

 (. 2COطن مكافئ من غاز ثاني اكسيد الكربون )
 

 2008-2018 (2COمجموع كميات المنبعثات الوطنية )الف طن مكافئ 
Overall GHG Emissions (1000 ton CO2 eq.) 2008-2018 

  

 السنة

 كميات المنبعثات )الف طن(
Overall GHG emissions (1000 ton) 

                    كميات المنبعثات
 (2CO)الف طن مكافئ 

Overall GHG emissions 
(1000 ton CO2 eq.) 

Year  اكسيد النيتروز غاز الميثان ثاني اكسيد الكربون 
2Net CO 4CH O2N 

2008 1,374.4 33.9 1.7 2,620.3 2008 

2009 1,779.2 34.0 1.7 3,026.6 2009 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 2010 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 2011 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 2012 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 2013 

2014 3,180.3 40.5 1.9 4,614.9 2014 

2015 3,013.4 42.8 1.9 4,496.1 2015 

2016 3,254.5 44.2 1.5 4,645.5 2016 

2017 3,284.3 44.2 1.8 4,777.2 2017 

2018 2,968.0 47.9 1.8 4,527.7 2018 
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 المنشآت
 

 عدد المنشآت
في فلسطين  2017والشركات الحكومية في العام  األهليت العاملة في القطاع الخاص والقطاع آبلغ عدد المنش

منشأة في قطاع غزة .  كما بلغ عدد العاملين 47,457 و في الضفة الغربية أةمنش 101,517، منها منشأة 148,974
 عامل في قطاع غزة. 134,238 ة وعامل في الضفة الغربي 309,848 عامل منهم  444,086فيها 

 
حسب النشاط  في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين عند توزيع المنشآت العاملة

شاط تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات احتل المرتبة األولى حيث بلغ عدد االقتصادي الرئيسي، تبين أن ن
منشأة  19,778فيما جاء نشاط  الصناعة التحويلية في المرتبة الثانية بواقع   أةمنش 81,203في هذا النشاط   المنشآت

األسر المعيشية التي تستخدم افرادًا منشأة، بينما بلغت أدناها في أنشطة  13,697تالها أنشطة الخدمات األخرى بواقع 
 . منشآت 5وأنشطة األسر المعيشية في انتاج سلع وخدمات غير محددة الستخدامها الخاص بواقع 

 
 لعاملين في فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب للمنشآت العاملة و التوزيع النسبي ل

 2017والمحافظة، 
Percentage Distribution of Operating Establishments and Employed Persons in 

Palestine in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and 
Government Companies by Governorate, 2017 
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عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في فلسطين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية حسب المنطقة         
 2017والمحافظة، 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in Palestine 
in the Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government 

Companies by Region and Governorate, 2017 
 

Region/Governorate 
 العاملين عدد

No. of Employed 
Persons 

 المنشآت عدد

No. of Establishments 
 المنطقة/المحافظة

Palestine  444,086 148,974 فلسطين 
West Bank 309,848 101,517  الغربيةالضفة 
Jenin 30,187 12,871 جنين 
Tubas & Northern Valleys 3,755 1,786 واالغوار الشمالية طوباس 
Tulkarm 17,451 7,407 طولكرم 
Nablus 47,967 16,178 نابلس 
Qalqiliya 9,688 4,061 قلقيلية 
Salfit 7,013 2,732 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 63,113 14,880   رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 4,647 1,324 أريحا واألغوار 
Jerusalem 34,786 9,704 القدس 
Bethlehem 29,192 8,507 بيت لحم 
Hebron 62,049 22,067 الخليل 
Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة 
North Gaza 20,779 8,161 شمال غزة 
Gaza 63,572 18,541 غزة 
Dier al Balah 16,077 6,357  دير البلح 
Khan Yunis 20,335 8,534 خانيونس 
Rafah 13,475 5,864 رفح 
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عدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في فلسطين حسب النشاط االقتصادي 
  2017الرئيسي والمنطقة، 

      Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private Sector, 
Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Palestine by 

Main Economic Activity and Region, 2017 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Employed 
Persons 

 المنشآتعدد 
No.of 
Est. 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

Palestine   فلسطين 
B Mining and quarrying 2,192 326 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 81,827 19,778 جيم التحويلية الصناعات 

D 
Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

3,714 93 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  إمدادات

 دال الهواء

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

1,091 324 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  امدادات

 هاء النفايات ومعالجتها ةوإدار 

F Construction 7,832 871 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

164,136 81,203 
الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح  تجارة

 زاي المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 8,294 1,588 حاء والتخزين النقل 
I 

Accommodation and food service 
activities 

 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 8,219 26,512
J Information and communication 9,200 972 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 12,122 1,360 كاف المالية وأنشطة التأمين االنشطة 
L Real estate activities 1,338 411 الم العقارية األنشطة 
M 

Professional ,scientific and 
technical activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 4,920 13,805

N 
Administrative and support 
service activities 

 نون   الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 2,000 6,116

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

827 48 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 سين االلزامي

P Education 38,297 4,135 عين التعليم 
Q 

Human health and social work 
activities 

 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 6,092 27,184

R 
Arts ,entertainment and 
recreation 

 صاد والترفيه والتسلية الفنون  2,809 8,390
S Other service activities 29,514 13,697 قاف الخدمات األخرى  انشطة 

T 

Activities of households as 
employers undifferentiated goods- 
and services-producing activities 
of households for own use 

1 
 

5 
 

التي تستخدم افرادًا   األسر المعيشية  أنشطة
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص  وخدمات
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

1,612 74 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 

 شين الخاضعة للوالية  الوطنية غير

 Not stated 82 49 مبين غير   
 Total 444,086 148,974  المجموع   
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حسب النشاط  الضفة الغربيةعدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في )تابع( 
  2017االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

(Cont.) Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in the 

West Bank by Main Economic Activity and Region, 2017 
 

IS
IC

 

Economic Activity 

 عدد العاملين
No. of 

Employed 
Persons 

 عدد المنشات
No.of 
Est. 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

West Bank   الضفة الغربية 
B Mining and quarrying 2,081 302 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 64,060 15,095 جيم التحويلية الصناعات 

D 
Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

2,265 51 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  إمدادات

 دال الهواء

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

647 160 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  امدادات

 هاء النفايات ومعالجتها ةوإدار 

F Construction 5,691 585 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motorcycles 

110,471 54,579 
الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح  تجارة

 زاي المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 5,603 1,097 حاء والتخزين النقل 

I 
Accommodation and food service 
activities 

 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 5,851 18,766

J Information and communication 6,084 606 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 10,031 951 كاف المالية وأنشطة التأمين االنشطة 
L Real estate activities 1,010 292 الم العقارية األنشطة 

M 
Professional ,scientific and 
technical activities 

 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 3,638 10,253

N 
Administrative and support 
service activities 

 نون   الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 1,340 4,548

O 
Public administration and defense 
compulsory social security 

781 39 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 سين االلزامي

P Education 24,308 2,330 عين التعليم 

Q 
Human health and social work 
activities 

 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 4,489 18,587

R Arts ,entertainment and recreation 6,048 1,915  صاد والترفيه والتسلية الفنون 
S Other service activities 17,524 8,091 قاف الخدمات األخرى  انشطة 

T 

Activities of households as 
employers undifferentiated goods- 
and services-producing activities 
of households for own use 

1 5 

التي تستخدم افرادًا   األسر المعيشية  أنشطة
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص  وخدمات
 راء

U 
Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

1,016 57 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 

 شين للوالية  الوطنيةغير الخاضعة 

 Not stated 73 44 مبين غير   
 Total 309,848 101,517  المجموع   
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حسب النشاط  قطاع غزةعدد المنشآت العاملة والعاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في )تابع( 
  2017االقتصادي الرئيسي والمنطقة، 

(Cont.) Number of Operating Establishments and Employed Persons in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in Gaza 

Strip by Main Economic Activity and Region, 2017 
 

IS
IC

 

Economic Activity 
 عدد العاملين

No. of 
Employed 
Persons 

 المنشاتعدد 
No.of 
Est. 

 النشاط االقتصادي

شاط
 الن

رمز
 

Gaza Strip   قطاع غزة 
B Mining and quarrying 111 24 باء واستغالل المحاجر  التعدين 
C Manufacturing 17,767 4,683 جيم التحويلية الصناعات 

D Electricity ,gas, steam and air 
conditioning supply 

1,449 42 
الكهرباء والغاز والبخار وتكييف  إمدادات

 دال الهواء

E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 

444 164 
  يالصحالمياه وأنشطة الصرف  إمدادات

 هاء النفايات ومعالجتها ةوإدار 

F Construction 2,141 286 واو اإلنشاءات 

G 
Wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and 
motorcycles 

53,665 26,624 
الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح  تجارة

 زاي المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

H Transportation and storage 2,691 491 حاء والتخزين النقل 
I Accommodation and food 

service activities 
 طاء خدمات االقامة والطعام انشطة 2,368 7,746

J Information and communication 3,116 366 ياء واالتصاالت المعلومات 
K Financial and insurance activities 2,091 409 كاف المالية وأنشطة التأمين االنشطة 
L Real estate activities 328 119 الم العقارية األنشطة 
M Professional ,scientific and 

technical activities 
 ميم المهنية والعلمية والتقنية األنشطة 1,282 3,552

N Administrative and support 
service activities 

 نون   الخدمات االدارية والخدمات المساندة أنشطة 660 1,568

O 
Public administration and 
defense compulsory social 
security 

46 9 
العامة والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة

 سين االلزامي

P Education 13,989 1,805 عين التعليم 
Q Human health and social work 

activities 
 فاء صحة االنسان والعمل االجتماعي انشطة 1,603 8,597

R Arts ,entertainment and 
recreation 

 صاد والترفيه والتسلية الفنون  894 2,342
S Other service activities 11,990 5,606 قاف الخدمات األخرى  انشطة 

T 

Activities of households as 
employers undifferentiated 
goods- and services-producing 
activities of households for own 
use 

0 0 

التي تستخدم افرادًا   األسر المعيشية  أنشطة
في انتاج سلع   المعيشية وأنشطة االسر

 غير محددة الستخدامها الخاص  وخدمات
 راء

U Activities of extraterritorial 
organizations and bodies 

596 17 
انشطة المنظمات والهيئات غير اإلقليمية 

 شين غير الخاضعة للوالية  الوطنية

 Not stated 9 5 مبين غير   
 Total 134,238 47,457  المجموع   
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  الحسابات القومية
 الناتج المحلي االجمالي:

، 2019مليون دوعث أمريكي خالل الاام  15,829.0 بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في فلســطين باعاــااث الةابتة 
  .2018مقاثنة مع الاام % 1.4بنسبة  اثتفاعا حيث اجل

 

 2019دوعث أمريكي خالل الاام  3,378.3بلغ نصــيا الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باعاــااث الةابتة في فلســطين 
دوعث  3,417.7 حوالي 2018حيث بلغت قيمت  في الاام  2018بالمقاثنة مع الاام % 1.2نســـــ ت   انخفاضـــــامســـــجال  
  أمريكي.

 
 االجمالي:الدخل القومي 

، 2019مليون دوعث أمريكي خالل الاام  18,415.6بلغت قيمة الدخل القومي اإلجمالي في فلســـــطي باعاـــــااث الةابتة 
 دوعث أمريكي. 3,930.3وبلغ نصيا الفرد من  لنفس الاام 

 
 الدخل المتاح االجمالي:

، 2019مليون دوعث أمريكي خالل الاام  19,960.7قيمة الدخل المتاح اإلجمالي في فلســـــطين باعاـــــااث الةابتة بلغت 
 وعث أمريكي.د 4,260.1وبلغ نصيا الفرد من  لنفس الاام 

 
  

15.1 
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 2019-2017حسب المنطقة )القيمة بالمليار دوالر أمريكي(،  في فلسطين باألسعار الثابتةالمحلي االجمالي  الناتج
Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region (Value in 

USD Billion), 2017-2019   

 

 

  .1967ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  اعحتالل اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام  :-

-: The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
 .Note: 2015 is the base year هي انة اعااس  2015مالحظة: 
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  2019-2017 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، الناتج المحلي االجمالي في فلسطين
GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2017-2019  

 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوعث أمريكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة

Economic Activity 
2017 2018 2019 

 Agriculture, forestry and fishing 1,100.7 1,091.1 1,074.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه  
 والكهرباء:

2,094.2 2,056.6 2,074.7 
Mining, manufacturing, electricity and 
water: 

 Mining and quarrying - 68.7 66.7 43.0 التادين وااتغالل المحاجر -

 Manufacturing- 1,779.0 1,762.8 1,756.8 الصناعات التحويلية -

إمدادات الكهرباء والغاز والبخاث  -
 وتكييف الهواء

171.2 165.9 164.1 
- Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

إمدادات المياة وأنشطة الصرف  -
 النفايات وماالجتها   الصحي وإداثة

123.2 61.2 62.9 
- Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 889.1 920.8 818.8 اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة واصالح  
 المركبات  والدراجات النارية

3,165.5 3,346.1 3,371.4 
Wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 270.6 278.0 275.6 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 632.2 626.1 551.8 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 489.7 497.0 486.3 المعلومات واالتصاالت

 :Services 3,098.1 2,995.0 2,846.0 الخدمات:

 257.1 257.9 258.4 أنشطة خدمات اعقامة والطاام-
-Accommodation and food service 
activities 

 Real estate activities- 710.1 708.6 719.5 الاقاثية واعيجاثية اعنشطة-

 188.1 174.1 169.3 اعنشطة المهنية والالمية والتقنية-
-Professional, scientific and technical 
activities 

أنشطة الخدمات اعداثية والخدمات -
 المساندة

85.8 106.1 107.4 
-Administrative and support service 
activities 

 Education- 933.6 895.3 957.1 التاليم-

 Human health and social work activities- 539.3 509.4 456.5 الصحة والامل اعجتماعي-

 Arts, entertainment and recreation- 80.4 84.9 64.3 الفنون والترفي  والتسلية-

 Other service activities- 282.1 258.7 135.1 أنشطة الخدمات اعخرى -

 Public administration and defense 1,559.7 1,501.5 1,753.3 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 7.8 5.3 7.2 الخدمات المنزلية
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  2019-2017 االقتصادي،باألسعار الثابتة حسب النشاط  )تابع(: الناتج المحلي االجمالي في فلسطين
(Cont.): GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2017-2019 

 

     Value in USD Million                                                                                                                  القيمة بالمليون دوعث أمريكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
  Year السنة

Economic Activity 
2017 2018 2019 

 Customs Duties 1,111.5 1,102.4 1,079.9 الراوم الجمركية

على  صافي ضريبة القيمة المضافة
 الواثدات

1,274.2 1,196.3 1,223.5 VAT on Imports, net 

 Gross Domestic Product 15,829.0 15,616.2 15,426.9 الناتج المحلي اإلجمالي

ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  اعحتالل : -
 .1967اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 .Note: 2015 is the base year .هي انة اعااس 2015مالحظة: 

 
نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي حسب المنطقة باألسعار الثابتة، 

2017-2019 
GDP, GNI and GDI Per Capita by Region at Constant Prices, 2017-2019 

 

  Value in USD                                                                                                            القيمة بالدوعث اعمريكي                                                                                                     

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2017 2018 2019 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
 اإلجمالي

   GDP Per Capita 

 Palestine 3,378.3 3,417.7 3,463.1 فلسطين

 West Bank 4,822.5 4,854.4 4,851.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,422.2 1,458.3 1,556.6 قطاع غزة

 الدخل القومينصيب الفرد من 
 اإلجمالي

   GNI Per Capita 

 Palestine 3,930.3 3,966.1 3,890.6 فلسطين

 West Bank 5,775.2 5,787.7 5,576.8 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,431.6 1,481.4 1,574.3 قطاع غزة

 الدخل المتاح نصيب الفرد من 
 اإلجمالي

   GDI Per Capita 

 Palestine 4,260.1 4,291.5 4,271.1 فلسطين

 West Bank 6,099.5 6,112.1 5,955.9 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,768.7 1,808.5 1,956.6 قطاع غزة

ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  اعحتالل : -
 .1967اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 .Note: 2015 is the base year  هي انة اعااس. 2015مالحظة: 
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  2019-2017حسب المنطقة،  في فلسطين باألسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية مؤشرات

 Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by                  
Region, 2017-2019 

 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوعث أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2017 2018 2019 

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج

 Palestine 15,829.0 15,616.2 15,426.9 فلسطين

 West Bank 12,998.8 12,797.3 12,505.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,830.2 2,818.9 2,921.4 قطاع غزة

الدخل من  صافي
 الخارج 

   Income vis-à-vis non-residents, net 

 Palestine 2,586.6 2,505.3 1,904.4 فلسطين

 West Bank 2,567.8 2,460.5 1,871.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 18.8 44.8 33.3 قطاع غزة

تعويضات  صافي
 العاملين 

   Compensation of employees, net 

 Palestine 2,526.1 2,384.3 1,905.6 فلسطين

 West Bank 2,509.2 2,346.3 1,868.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 16.9 38.0 37.1 قطاع غزة

الملكية صافي دخل     Property income, net 

 Palestine 60.5 121.0 1.2- فلسطين

 West Bank 58.6 114.2 2.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1.9 6.8 3.8- قطاع غزة

القومي  الدخل
 االجمالي 

   Gross National Income (GNI) 

 Palestine 18,415.6 18,121.5 17,331.3 فلسطين

 West Bank 15,566.6 15,257.8 14,376.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,849.0 2,863.7 2,954.7 قطاع غزة

التحويالت من  صافي
 الخارج  

   
Current transfers vis-à-vis non-
residents, net 

 Palestine 1,545.1 1,487.1 1,694.8 فلسطين

 West Bank 874.2 855.0 977.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 670.9 632.1 717.3 قطاع غزة
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2019-2017حسب المنطقة،  في فلسطين باألسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية )تابع(: مؤشرات  
(Cont.): Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by Region, 

2017-2019 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دوعث أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2017 2018 2019 

 Gross Disposable Income (GDI)    المتاح االجمالي  الدخل

 Palestine 19,960.7 19,608.6 19,026.1 فلسطين

 West Bank 16,440.8 16,112.8 15,354.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3,519.9 3,495.8 3,672.0 قطاع غزة

 Final Consumption    النهائي االستهالك

 Palestine 17,328.8 16,889.0 16,513.9 فلسطين

 West Bank 13,893.8 13,538.0 13,270.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3,435.0 3,351.0 3,243.4 قطاع غزة

 Savings    اإلدخار

 Palestine 2,631.9 2,719.6 2,512.2 فلسطين

 West Bank 2,547.0 2,574.8 2,083.6 الضفة الغربية

 Gaza Strip 84.9 144.8 428.6 قطاع غزة

ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  : -
 .1967اعحتالل اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام 

 

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

 

  Note: 2015 is the base year هي انة اعااس  2015مالحظة: 
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باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي،    في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة 
2017-2019 

 Percentage Contribution to GDP in Palestine at Constant Prices by Economic  
Activity, 2017-2019  

 

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة 

Economic Activity 
2017 2018 2019 

 Agriculture, forestry and fishing 7.0 7.0 6.9 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 
13.6 13.2 13.1 Mining, manufacturing, electricity and 

water 

 Mining and quarrying - 0.4 0.4 0.3 التادين وااتغالل المحاجر -

 Manufacturing- 11.2 11.3 11.4 الصناعات التحويلية -

وتكييف إمدادات الكهرباء والغاز والبخاث  -
 الهواء

1.1 1.1 1.0 
- Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي  -
 النفايات وماالجتها   وإداثة

0.8 0.4 0.4 
- Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 5.6 5.9 5.3 اإلنشاءات

  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 والدراجات النارية

20.4 21.4 21.3 
Wholesale and retail trade, repair of  
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 1.7 1.8 1.8 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 4.0 4.0 3.6 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 3.1 3.2 3.2 المعلومات واالتصاالت

 :Services 19.6 19.2 18.6 الخدمات:

 Accommodation and food service activities- 1.6 1.7 1.7 أنشطة خدمات اعقامة والطاام-

 Real estate activities- 4.5 4.5 4.7 اعنشطة الاقاثية واعيجاثية-

 اعنشطة المهنية والالمية والتقنية-
1.1 1.1 1.2 -Professional, scientific and technical 

activities 

 أنشطة الخدمات اعداثية والخدمات المساندة-
0.6 0.7 0.7 -Administrative and support service 

activities 

 Education- 5.9 5.7 6.2 التاليم-

 Human health and social work activities- 3.4 3.3 3.0 الصحة والامل اعجتماعي-

 Arts, entertainment and recreation- 0.5 0.5 0.4 الفنون والترفي  والتسلية-

 Other service activities- 1.8 1.7 0.9 أنشطة الخدمات اعخرى -

 Public administration and defense 9.9 9.6 11.3 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 0.0 0.0 0.1 الخدمات المنزلية

 Customs Duties 7.0 7.1 7.0 الراوم الجمركية

 VAT on Imports, net 7.7 7.7 8.2 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواثدات

محافظة القدس والذي ضم  اعحتالل : ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من -
 .1967اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

  .هي انة اعااس 2015مالحظة: 
 

Note: 2015 is the base year . 
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  2019-2017باألسعار الثابتة،  المحلي االجمالي واإلنفاق عليه في فلسطين الناتج
 GDP by Expenditure in Palestine at Constant Prices, 2017-2019 

 

 Value in Million USD القيمة بالمليون دوعث أمريكي

 النهائي  االستخدام
 Year  السنة

Final use  
2017 2018 2019 

 Final consumption 17,328.8 16,889.0 16,513.9 النهائي االستهالكي اإلنفاق

 Household final consumption 13,627.5 13,087.8 12,924.0 لألار المعيشية النهائياعاتهالكي  اإلنفاق

 Government final consumption 3,202.3 3,318.9 3,093.6 الحكومي النهائياعاتهالكي  اإلنفاق

النهائي لمنتجي  اعاتهالكي اإلنفاق
الخدمات الخاصة التي ع تهدف إلى الربح 

 المعيشيةوتخدم اعار 

496.3 482.3 499.0 NPISH final consumption 

 Gross capital formation 4,177.1 4,260.3 4,166.9 التكوين الرأسمالي االجمالي

  Gross fixed capital formation 3,911.2 4,015.9 3,918.2 اعجمالي الةابتالرأامالي  التكوين

 Buildings -  2,519.2 2,634.8 2,583.8 المباني - 

 Non-buildings -  1,392.0 1,381.1 1,334.4 غير المباني - 

 Changes in inventories 265.9 244.4 248.7 في المخزون  التغير

 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمة صافي

 5,745.6- 5,678.1- 5,385.9- والخدماتالصادرات من السلع  صافي
Net exports of goods and 
services 

 Exports 2,630.5 2,578.7 2,515.6 الصادثات

 Goods -  2,207.0 2,218.4 2,162.1 السلع -  

 Services -  423.5 360.3 353.5 الخدمات -  

 Imports 8,376.1 8,256.8 7,901.5 الواثدات

 Goods -  7,641.3 7,550.6 7,182.4 السلع -  

 Services -  734.8 706.2 719.1 الخدمات -  

 Net Errors and Omissions 68.7 145.0 132.0 صافي السهو والخطأ

 Gross Domestic Product 15,829.0 15,616.2 15,426.9 الناتج المحلي االجمالي

ال يانات ع تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  : -
 .1967اعحتالل اعارائيلي إلي  عنوة بايد احتالل  للضفة الغربية عام 

 

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

 

 .Note: 2015 is the base year اعااس.هي انة  2015مالحظة: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                         2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 األسعار واألرقام القياسية                                           157                        
 

 األسعار واألرقام القياسية 
 سعار المستهلك:ألالرقم القياسي 

، 2018باليقاربــة  ــع العــام  2019خــ ا العــام  %1.58ارتفاعــان بســ ت  ســ ا الــاقق القياســي ألســعار اليســتطلن فــي فلســطين 
 % في قطاع غزة.0.40، وبنسبة J1% في القدس 1.37% في الضفة الغابية، وبنسبة 1.81بواقع 
 

 2019 - 2017 ،والشهر األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة
Monthly Consumer Price Index by Region and Month, 2017- 2019 

 

Region and Month 
 Year   السنة 

والشهر المنطقة  
2019 2018 2017 

Palestine 101.58 100.00 100.20 فلسطين 
January 100.07 99.63 99.91 كابون ثابي 
February 100.02 99.58 100.53 شباط 

March 100.88 99.46 101.61 آذار 

April 101.74 99.78 101.10 بيسان 

May 102.18 99.37 100.25 أيار 

June 101.69 100.30 99.29 حزياان 
July 101.88 100.34 99.14 تيوز 

August 102.20 100.32 99.69 آب 

September 102.54 100.25 100.34 أيلوا 

October 102.22 100.62 100.55 تشاين أوا 

November 101.90 100.26 100.17 تشاين ثابي 

December 101.66 100.08 99.76 كابون أوا 

 

16.1 
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 2019 - 2017 القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة،األرقام )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Region, 2017- 2019 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2019 2018 2017 

West Bank* 101.81 100.00 99.59 الضفة الغربية*  

January 100.16 99.06 99.94 كابون ثابي 
February 100.33 99.12 100.72 شباط 

March 101.21 99.03 100.93 آذار 
April 102.32 99.59 99.92 بيسان 
May 102.18 99.82 99.42 أيار 
June 101.83 100.80 98.53 حزياان 

July 102.15 100.81 98.88 تيوز 
August 102.48 100.49 99.45 آب 
September 102.75 100.40 99.58 أيلوا 
October 102.53 100.57 99.50 تشاين أوا 
November 102.20 100.15 99.33 تشاين ثابي 
December 101.59 100.16 98.90 كابون أوا 
Gaza Strip 100.40 100.00 101.36 قطاع غزة 
January 100.29 101.04 100.73 كابون ثابي 
February 99.72 100.76 101.14 شباط 

March 100.61 100.25 103.49 آذار 
April 100.68 99.94 103.63 بيسان 
May 101.81 99.00 101.95 أيار 
June 100.53 99.52 100.32 حزياان 

July 100.14 99.96 99.73 تيوز 
August 100.42 99.29 100.04 آب 
September 101.11 100.07 101.43 أيلوا 
October 100.05 100.45 102.09 تشاين أوا 
November 99.69 100.02 101.11 تشاين ثابي 
December 99.75 99.69 100.66 كابون أوا 
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 2019 - 2017 األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة، )تابع(
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Region, 2017- 2019 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2019 2018 2017 

Jerusalem ( J1) 101.37 100.00 98.97  ( J1) القدس 
 
January 

 كابون ثابي 98.84 98.98 99.37

February 98.88 98.75 99.19 شباط 
March 99.45 98.67 98.50 آذار 
April 100.20 99.36 99.09 بيسان 
May 102.10 99.68 98.93 أيار 
June 102.09 100.21 98.64 حزياان 
July 102.26 100.37 98.52 تيوز 
August 102.41 100.58 98.98 آب 
September 102.31 100.68 99.25 أيلوا 
October 102.40 100.94 99.33 تشاين أوا 
November 102.23 100.87 99.18 تشاين ثابي 
December 102.78 100.91 99.24 كابون أوا 
* The data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 

ال يابات ال تشيا ذلن ال زء  ن  حافظة القدس والذي ضي  االحت ا *
 .1967االساائيلي إلي  عنوة بعيد احت ل  للضفة الغابية عام 

 
Note: Base Year 2018=100  :100=  2018األساس  سنة  حظة 
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  2019-2017 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2017- 2019 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
 الكحولية، والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء والغاز 

وغيرها من 
 الوقود

المفروشات 
والمعدات المنزلية 
وصيانة المنازل 

 الروتينية

المعلومات  المواصالت الصحة
 واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، 
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

المطاعم  خدمات التعليم
 وخدمات االقامة

السلع والخدمات 
المتنوعة 

(12+13) 

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverages 

Alcholoic 
Beverages,

Tobacco 
and 

Narcotics 

Clothing 
and 

Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other Fuels 

Furnishings, 
Household 
Equipment 

and Routine 
Houshold 

Maintenance 

Health Transport Information 
and 

Communic
ation 

Recreation, 
Sport, Culture, 
Gardens and 

Pets 

Education 
Services 

Resturants 
and 

Accomodati
on Services 

Miscellane
ous Goods 

and 
Services 
(12+13) 

2017 100.71 101.30 104.44 99.18 100.96 98.92 98.96 98.93 98.50 101.09 98.90 98.88 2017 

 January 98.44 99.83 103.62 96.93 98.74 99.97 98.05 101.33 97.77 104.86 95.50 100.85 كابون ثابي

 February 98.49 101.61 103.62 96.11 98.91 99.94 98.15 101.61 98.62 105.16 95.38 102.31 شباط

 March 98.07 99.99 101.63 97.34 98.94 99.60 98.84 101.38 100.15 105.02 102.27 104.37 آذار

 April 98.12 98.20 101.63 97.52 99.17 98.94 98.99 101.36 99.77 104.63 103.38 103.10 بيسان

 May 98.11 98.37 101.63 98.32 99.21 99.13 99.06 101.41 99.22 104.92 101.41 100.85 أيار

 June 98.89 100.12 100.85 98.43 98.82 98.67 98.73 100.77 99.03 104.67 101.68 98.02 حزياان

 July 98.90 97.56 100.85 99.26 98.80 98.10 98.78 100.69 98.62 105.21 98.80 98.46 تيوز

 August 99.10 97.43 100.85 98.98 98.74 98.73 99.03 100.68 98.22 104.02 100.65 99.79 آب

 September 99.53 99.08 99.93 99.09 98.72 98.28 99.12 100.43 99.14 104.10 103.02 101.07 أيلوا

 October 99.49 97.63 99.93 99.92 98.74 98.77 99.15 100.70 99.53 103.56 103.85 101.35 أواتشاين 

 November 99.44 97.60 99.93 99.77 98.66 98.67 99.28 100.29 99.86 104.03 104.74 99.97 تشاين ثابي

 December 100.02 99.44 98.55 100.34 99.68 98.66 99.81 100.82 100.21 103.10 104.94 98.31 كابون أوا

 Base Year 2018=100 100=2018سنة األساس 
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 2019 - 2017 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2017 - 2019 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
الكحولية، 

 والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء والغاز 
 وغيرها من الوقود

المفروشات 
والمعدات المنزلية 

المنازل وصيانة 
 الروتينية

المعلومات  المواصالت الصحة
 واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، 
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

المطاعم  خدمات التعليم
 وخدمات االقامة

السلع والخدمات 
المتنوعة 

(12+13) 

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverages 

Alcholoic 
Beverages
,Tobacco 

and 
Narcotics 

Clothing 
and 

Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other Fuels 

Furnishings, 
Household 
Equipment 

and Routine 
Houshold 

Maintenance 

Health Transport Information 
and 

Communicati
on 

Recreation, 
Sport, Culture, 
Gardens and 

Pets 

Education 
Services 

Resturants 
and 

Accomodat
ion 

Services 

Miscellane
ous Goods 

and 
Services 
(12+13) 

2018 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2018 

 January 100.12 99.32 98.55 99.55 99.72 98.61 99.78 100.59 100.33 103.71 98.77 99.02 كابون ثابي

 February 99.99 98.65 98.55 98.83 99.64 98.95 99.94 100.49 100.45 103.09 98.49 99.03 شباط

 March 99.84 99.47 98.35 98.60 100.19 98.14 100.17 100.32 99.71 102.58 101.10 98.76 آذار

 April 99.95 99.26 98.35 98.87 100.22 98.53 100.10 100.55 99.25 102.88 101.20 99.54 بيسان

 May 99.82 100.14 98.35 98.98 100.28 98.88 99.85 100.36 98.70 103.22 94.57 99.57 أيار

 June 100.30 99.68 100.05 99.83 99.62 100.65 100.18 100.57 99.80 102.32 97.53 100.60 حزياان

 July 100.23 100.28 100.05 99.27 99.67 100.39 99.78 100.40 100.08 101.29 94.82 101.53 تيوز

 August 100.17 100.35 100.05 99.78 99.70 100.62 99.72 100.32 100.16 100.88 102.15 100.06 آب

 September 99.93 100.09 101.25 101.10 100.35 101.23 100.20 99.88 100.31 99.74 99.89 100.06 أيلوا

 October 100.05 101.14 101.25 101.37 100.25 101.29 99.94 99.05 100.51 96.04 103.53 101.12 تشاين أوا

 November 100.08 100.86 101.25 101.43 100.21 101.15 99.84 98.40 100.45 93.07 103.97 100.67 تشاين ثابي

 December 99.50 100.76 103.95 102.38 100.15 101.55 100.50 99.07 100.24 91.19 103.98 100.05 كابون أوا

 Base Year 2018=100 100=2018سنة األساس 
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 2019 - 2017 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2017 - 2019 

 

الفترة 
 الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
 الكحولية، والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء 

والغاز وغيرها 
 من الوقود

المفروشات 
والمعدات 
المنزلية 
وصيانة 
المنازل 
 الروتينية

المعلومات  المواصالت الصحة
 واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، 
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

خدمات 
 التعليم

المطاعم 
 وخدمات االقامة

السلع 
والخدمات 
المتنوعة 

(12+13) 

التأمين 
والخدمات 

 المالية

الرعاية 
الشخصية 
والحماية 

االجتماعية 
والسلع 

والخدمات 
 المتنوعة

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverage

s 

Alcholoic 
Beverages
,Tobacco 

and 
Narcotics 

Clothin
g and 

Footwe
ar 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other 
Fuels 

Furnishin
gs, 

Househol
d 

Equipme
nt and 

Routine 
Houshold 
Maintena

nce 

Health Transport Informati
on and 

Communi
cation 

Recreation, 
Sport, 

Culture, 
Gardens and 

Pets 

Educatio
n 

Services 

Resturants 
and 

Accomodat
ion 

Services 

Miscellan
eous 

Goods 
and 

Services 
(12+13) 

Insuranc
e and 

Financial 
Services 

Personal 
Care, 
Social 

Protectio
n and 

Miscellan
eous 

Goods 
and 

Services 

2019 103.33 101.36 97.37 99.86 98.89 99.03 99.39 96.92 112.33 101.29 102.33 104.19 99.84 105.64 2019 

 January 99.92 99.62 99.85 99.19 102.78 100.50 99.24 98.66 99.51 98.58 100.54 97.84 100.56 101.24 بيكابون ثا

 February 99.90 99.46 99.79 100.72 102.78 101.21 98.46 98.82 99.45 98.77 100.51 97.49 100.94 100.94 شباط

 March 99.82 100.05 99.87 100.21 101.58 106.06 97.41 99.32 99.62 98.70 100.74 97.55 102.30 103.42 آذار

 April 99.89 99.98 99.91 100.79 101.58 110.87 96.87 99.87 99.24 98.50 100.20 97.61 101.62 106.30 بيسان

 May 108.50 99.97 106.38 101.95 101.58 112.37 96.43 99.99 99.11 98.70 99.87 98.70 101.60 103.64 أيار

 June 108.39 99.77 106.25 103.57 101.02 113.59 97.09 99.65 99.11 98.97 99.36 98.54 101.52 102.05 حزياان

 July 108.48 99.65 106.28 103.17 101.02 118.21 96.67 99.60 99.08 98.84 99.75 98.24 101.43 102.52 تيوز
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 2019 - 2017 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات  )تابع(
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2017 - 2019 

 

الفترة 
 الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
 الكحولية، والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء 

والغاز وغيرها 
 من الوقود

المفروشات 
والمعدات 
المنزلية 
وصيانة 
المنازل 
 الروتينية

المعلومات  المواصالت الصحة
 واالتصاالت

الرياضة، الترفيه، 
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

خدمات 
 التعليم

المطاعم 
 وخدمات االقامة

السلع 
والخدمات 
المتنوعة 

(12+13) 

التأمين 
والخدمات 

 المالية

الرعاية 
الشخصية 
والحماية 

االجتماعية 
والسلع 

والخدمات 
 المتنوعة

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverage

s 

Alcholoic 
Beverages
,Tobacco 

and 
Narcotics 

Clothin
g and 

Footwe
ar 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other 
Fuels 

Furnishin
gs, 

Househol
d 

Equipme
nt and 

Routine 
Houshold 
Maintena

nce 

Health Transport Informati
on and 

Communi
cation 

Recreation, 
Sport, 

Culture, 
Gardens and 

Pets 

Educatio
n 

Services 

Resturants 
and 

Accomodat
ion 

Services 

Miscellan
eous 

Goods 
and 

Services 
(12+13) 

Insuranc
e and 

Financial 
Services 

Personal 
Care, 
Social 

Protectio
n and 

Miscellan
eous 

Goods 
and 

Services 

 August 108.55 99.56 106.31 103.91 101.02 116.45 96.81 99.73 98.66 99.10 99.22 97.71 101.43 103.86 آب

 September 108.53 100.71 106.58 103.72 100.65 115.42 96.69 98.91 98.66 98.81 99.74 97.12 101.33 105.46 أيلوا

 October 108.55 100.68 106.59 104.55 100.65 117.65 96.33 99.27 98.63 99.38 99.34 96.05 101.08 104.28 اتشاين أو 

 November 108.56 100.55 106.56 102.90 100.65 118.10 96.07 99.18 98.42 99.10 99.42 96.03 101.24 103.41 بيتشاين ثا

 December 108.56 98.09 105.95 103.26 100.22 117.57 95.03 99.66 98.90 99.27 99.68 95.56 101.29 102.81 اكابون أو 

 100=2018سنة األساس 
Base Year 2018=100 
 

والصادر  COICOP – 2018تق االعتياد على اإلصدار ال ديد  ن تصنيف االستط ك الفادي حسب الغاض  ن االستخدام 
والذي يتألف  ن  2019عن شعبة األ ق اليتحدة، لتصنيف الي يوعات الائيسية والسلع والخد ات االستط كية  ع  طلع العام 

 13، 12  يوعة رئيسية، وألغااض اليقاربة  ع سلسلة ال يابات السابقة ليؤشا أسعار اليستطلن تق د ج الي يوعتين  13
 .COICOP - 1999( ضين التصنيف السابق 12خد ات اليتنوعة سابقان )ليقاربتطا  ع   يوعة السلع وال

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according 
to Purpose COICOP – 2018  issued by the United Nation division (UN), to classify 
major groups, commodities' and services consumed at the beginning of 2019 which 
consists of 13 major groups, and for comparison purposes with the previous CPI time 
series, groups 12, 13 has been merged in order to be compared with the previous 
group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious classification 
COICOP - 1999. 
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 2019 -2017 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2017 - 2019 

االساائيلي اقاألسعار بالشي     Prices in NIS  

 وصف السلعة
 Year  السنة

Commodity Description 
2017 2018 2019 

 Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack/ 1kg 12.34 12.77 12.87 كغق1باكيت/-أ ياكا-أبكا بنز -أرز حبة طويلة

 Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 138.24 135.31 135.53 كغق 60كيس /-إساائيا-زياو-طحين أبيض حيفا

 White Bread – Local - 1kg 3.85 3.62 3.62 كغق 1- حلي-خ ز أبيض كياج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/250gm 3.89 3.71 3.92 غق250باكيت/-اساائيا-اوسق -(3 عكاوبة رفيعة بياه )

 Fresh Beef Meat– Local–1kg 49.84 45.83 46.07 كغق 1- حلي-لحق ع ا طازج

كغق1- حلي-دجاجة  طازجة دون الايش  13.90 13.47 14.78 Fresh Chicken with out Feathers – Local – 1kg 

 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 32.07 27.44 26.99 كغق 1- حلي-سين بوري طازج

كغق 2.5علبة/-فابسا-بيدو-حليب   فف  90.86 86.93 83.99 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 

كغق1- حلي-ج نة غنق بيضاء  غلية  25.40 23.95 23.32 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 

كغق2كاتوبة/- حلي-بيض دجاج  14.03 14.94 14.01 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 

لتا  3علبة/-السعودية-العافية-زيت ذره  24.44 24.07 22.45 Corn Oil –Alafia- Saudi Arabia –Can/3liter 

كغق 2علبة/- حلي-غزاا-سينة بباتية  22.81 22.65 26.00 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2 kg 

كغق1- حلي-لييون حا ض أصفا  3.47 3.46 4.14 Yellow Lemon – Local – 1kg 

كغق1-إساائيا- وز ك يا الح ق  5.57 4.39 5.21 Big Size Banana – Israel – 1kg 

 Red Apple – Israel – 1kg 6.55 6.50 5.47 كغق 1-إساائيا-تفاح أحيا

كغق1-فستق حل ي بقشاة  حيص  62.47 62.13 63.62 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 39.48 39.76 39.85 كغق1- حلي-بزر بطيخ  حيص

كغق1اكستاا  - كساات  شكلة  58.71 59.92 61.35 Assorted Nuts- Extra – 1 kg 

 Green House Tomato – Local – 1kg 3.92 3.28 3.35 كغق1- حلي-بيوت ب ستيكيةبندوره 
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  2019 - 2017 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك )تابع(
(Cont.) Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2017 - 2019 

االساائيلي اقاألسعار بالشي      Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
2017 2018 2019 

كغق1-إساائيا-بصا باشف  2.58 3.01 3.06 Dry Onion – Israel – 1kg 

كغق1-إساائيا-ثوم  19.87 14.79 15.11 Garlic –Israel – 1kg 

كغق1- حلي-كوسا لليحاشي صغيا الح ق  5.06 5.30 5.80 Small Marrow – Local – 1kg 

كغق1-إساائيا-بطاطا حبة  توسطة الح ق  2.59 2.48 2.68 Medium Size Potato – Israel – 1kg 

 Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/800 gm 10.17 9.17 8.99  غق 800/كيس-إساائيا-بازي ء خضااء   يدة

كغق1-تاكيا-فوا حبة صغياة حلا  4.38 4.48 5.50 Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey – 1kg 

 Fine White Sugar – Crystal – Britain – Sack/1kg   3.18 3.35 3.62 كغق1باكيت/-بايطابيا-كايستاا-سكا ابيض باعق

 Grinded Coffee – Colombia – 1kg 41.58 42.62 42.79 كغق1-كولي يا-قطوة  طحوبة

 Imperial – Local – Box/20 cigarettes 21.01 21.05 21.06 سي ارة20علبة/- حلي-ااـا  اي

 Medium Cigarette–Al.IM–USA–Box/20cigarettes 23.37 22.33 22.93 سي ارة20علبة/-أ ايكا-أا.امس ائا 

 فتوح  ن  –ستايت  –قييص رجالي قياش كق طويا سادة ك سن 
% 30-% 20% قطن، 80-%70اال ام،  ع ازرار على طول ، 

 بوليستا، باكيا
74.81 63.00 53.19 Long Sleeve Shirt – 70% Cotton, 20%Polester – Turkey 

 Shoes for Women – Local 55.93 66.59 70.47  حلي -كندرة بسائي ك سين، جلد صناعي، كعب  توسط 

 Shoes for Boys – Local 54.93 59.86 60.82  حلي -بابولي  -أحز ة" جلد ط يعي  3-2صندا والدي "

كغق12إسطواب /- حلي-اسطوابة غاز  62.93 66.35 67.05 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 

 Glucose–Local–Packet/100 tablets 18.77 17.97 18.90  حلي -حبة  100 –باكيت  –جلوكوكيز 

 Randin- Stomach - local–Packet/20 tablet 12.98 12.72 13.04 حب  20باكيت/ -لليعدة  رابدين

 Perfume for Women – Lacoste – France – Bottle/100ml 193.40 201.74 197.30  ا100زجاجة / -فابسا  – الكوست –عطا بسائي 
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  2019 - 2017 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك )تابع(
(Cont.) Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2017- 2019 

االساائيلي اقاألسعار بالشي     Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
2017 2018 2019 

 Perfume for Men–Danhell–France–Bottle/100ml 201.81 189.25 207.55  لق100زجاج / -فابسا -دبطا -عطا رجالي

غق125قطعة / - ا ياكا –باليوليف  -صابون تواليت   2.80 2.75 2.86 Toilet Soap – Lux – Local – Piece/75gm 

 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/750ml 16.60 16.42 16.99  ا700ع وه/-أ ايكا-سابسيلن-شا  و

 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 11.44 11.48 11.53  ا100ع وه/-ا ياكا-باليوليف- ع ون ح قة

غق - صنع  حليا -21ذهب عيار   140.30 140.16 144.92 Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local - gm 
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 2018 ألسعار المستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،للرقم القياسي أوزان الترجيح 
Relative Weights for Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure and Region, 2018 

 

 مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 Region المنطقة

Major Groups of Expenditure فلسطين 
Palestine  

*الضفة الغابية  
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 (J1)  القدس  

Jerusalem (J1) 

 Food and Non-Alcoholic Beverages 21.9516 32.9790 27.7871 28.1534 اليواد الغذائية واليشاوبات غيا الكحولية

 Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics 6.3951 3.8909 5.5626 5.3124 اليشاوبات الكحولية، والتبغ

 Clothing and Footwear 4.7450 5.1772 4.8285 4.8921 الي بس واألحذية

 Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels 11.3516 10.1467 8.2840 9.0680 اليسكن واليياه والكطاباء والغاز وغياها  ن الوقود

 4.9857 4.1090 4.4439 4.4412 اليفاوشات واليعدات الينزلية وصيابة الينازا الاوتينية
Furnishings, Household Equipment and Routine 
Houshold Maintenance 

 Health 1.9687 4.2717 3.6442 3.5658 الصحة

  Transport 14.3943 7.6737 16.3568 14.2620 اليواص ت

 Information and Communication 5.1935 5.0306 5.0936 5.0928 اليعلو ات واالتصاالت

 Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets 1.8468 1.7168 1.6481 1.6879 والحيوابات األليفةالتافي ، الاياضة، الثقافة، الحدائق 

 Education Services 2.9330 3.4941 3.6975 3.5576 خد ات التعليق

 Resturants and Accomodation Services 2.3773 2.8918 2.8380 2.7912 اليطاعق وخد ات االقا ة

 Insurance and Financial Services 5.8625 6.3565 3.3079 4.2793 والخد ات الياليةالتأ ين 

الاعاية الشخصية والحياية االجتياعية والسلع والخد ات 
 اليتنوعة

12.8965 12.5079 12.2619 15.9950 
Personal Care, Social Protection and Miscellaneous 
Goods and Services  

 Consumer Price Index 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 السعار المستهلكالرقم القياسي 

 Base Year 2018=100 100=2018سنة االساس 

ال يابات ال تشيا ذلن ال زء  ن  حافظة القدس والذي ضي  االحت ا االساائيلي إلي  عنوة بعيد احت ل  للضفة الغابية عام  *
1967. 

 .2017 – 2016 قاربة  ع  2018باستخدام اليستوى العام لألسعار للعام   2018  حظة: تق تحديث االوزان لتع ا عن العام 

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
Note: CPI weight update to be 2018 using the general price level for 2018 
compared to 2016-2017. 
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 الرقم القياسي العام ألسعار المنتج:
لسـلع الينت ـة واليسـتطلكة  حليـان ل الينـتج سـعارأل، حيث س ا الاقق القياسي 2018باليقاربة  ع العام  2019% خ ا العام 0.58 ابخفاضان  قدارهس ا الاقق القياسي العام ألسعار الينتج في فلسطين 

 %.0.42 ابخفاضان  قدارهلسلع الينت ة  حليان واليصدرة للخارج الينتج لس ا الاقق القياسي ألسعار كيا %، 0.60  قدارهابخفاضان 
 

 2019 - 2018حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، ونسب التغير األرقام القياسية ألسعار المنتج 
Producer Price Index and Percent Changes by Economic Activity in Palestine, 2018 -  2019 

 رمز النشاط
 

 النشاط االقتصادي

 Producer Price Index المنتجاألرقام القياسية ألسعار 

Economic Activity ISIC إجمالي Total نسبة التغير 
% 

Percent 
Changes 

 بسبة التغيا Local  حلي
% 

Percent 
Changes 

 بسبة التغيا Exported  صدر
% 

Percent 
Changes 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 
 0.42- 99.58 100.00 0.60- 99.40 100.00 0.58- 99.42 100.00 الرقم القياسي العام ألسعار المنتج 

All Items Producer Price 
Index  

 0.83 100.83 100.00 0.80- 99.20 100.00 0.72- 99.28 100.00 الزراعة والحااجة وصيد األسياك أ
Agriculture, forestry and 
fishing  

A 

 Mining and quarrying  B 1.34- 98.66 100.00 1.95- 98.05 100.00 1.82- 98.18 100.00 التعدين واستغ ا اليحاجا ب

 Manufacturing  C 0.13- 99.87 100.00 0.32- 99.68 100.00 0.29- 99.71 100.00  الصناعات التحويلية ج

إ دادات الكطاباء والغاز والبخار   د
 وتكييف الطواء

100.00 98.94 -1.06 100.00 98.94 
-1.06 

 
 

.. .. .. 
Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply  

D 

ا دادات اليياه وأبشطة الصاف  ه
و عال تطاالصحي وادارة النفايات   

100.00 96.74 -3.26 100.00 98.41 -1.59 100.00 94.11 -5.89 
Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

E 

 (100=  2018األساس ) سنة

 

 

 

 

 

Base year (2018 = 100) 

 Not applicable (..) )..( ال ينط ق
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 الرقم القياسي العام ألسعار الجملة:
 ــة  حليـان ارتفاعــان ، حيـث ســ ا الـاقق القياســي ألسـعار ال يلــة للسـلع الينت2018باليقاربــة  ـع العــام  2019% خــ ا العـام 0.11سـ ا الـاقق القياســي العـام ألســعار ال يلـة فــي فلسـطين ارتفاعــان بسـ ت  

 .%  قاربة بالعام السابق0.86فييا ابخفضت أسعار ال يلة للسلع اليستوردة  ن الخارج بيقدار %، 1.41بس ت  
 

  2019 -2018 األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، 
Wholesale Price Index and Percent Changes by Main Categories in Palestine, 2018  - 2019 

 

 رمز النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Index األرقام القياسية ألسعار الجملة

Main 

Categories 
ISIC إجمالي Total نسبة التغير 

%  
Percent 
Changes 

 بسبة التغيا Local  حلي
%  

Percent 
Changes 

 التغيا بسبة Imported  ستورد
% 

Percent 
Changes 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

 0.86- 121.72 122.77 1.41 129.61 127.80 0.11 125.61 125.47 الرقم القياسي العام  
All Items 
Price Index 

 

 Agriculture A 2.06- 147.32 150.42 3.48 140.25 135.53 0.68 141.03 140.07 الزراعة  أ

االسياكصيد   ب  92.58 100.80 8.89 94.31 101.41 7.53 90.89 100.21 10.26 Fishing B 

 0.04 124.76 124.71 5.27 92.33 87.71 2.62 107.32 104.58 التعدين واستغ ا اليحاجا  ج
Mining and 
Quarrying 

C 

 Manufacturing D 0.65- 118.08 118.86 0.18- 123.36 123.58 0.20- 119.63 119.87 الصناعات التحويلية  د

 Base Year 2007=100 100=2007سنة األساس 
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 اإلنشاءات
 

مؤسسة يعمل فيها  669 في فلسطين 2019لعام  القطاع المنظم بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة اإلنشاءات
 مليون دوالر, وبلغ حجم االستهالك الوسيط500.3 عامال, وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة اإلنشاءات  10,230
 مليون دوالر. 215.4مليون دوالر, كما بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة  284.9

  
 

 2019-2017 ،في فلسطين القطاع المنظم –مقاولي اإلنشاءات  عدد المؤسسات والعاملين في أنشطة
Number of Enterprises and Employed Persons in Construction Contractors   

Activities - Formal Sector In Palestine, 2017–2019 
 

 
 
 2019 -2017 ،*في فلسطين القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 

Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal Sector 
In Palestine*, 2017- 2019 

  Value in 1000 USD                                                                                         القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 No. of Enterprises 669 661  640 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 10,230  10,128  10,621 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 83,455.8  87,843.6  94,782.7 تعويضات العاملين

 Output 500,302.8  735,286.8  690,541.1 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 284,942.8  377,332.5  348,890.0 االستهالك الوسيط

 Value Added 215,360.0  357,954.3  341,651.1 القيمة المضافة

 Revised data * بيانات منقحة  *

640 
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 2019، حسب النشاط االقتصادي القطاع المنظم-  أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities- Formal Sector by Economic Activity, 2019 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity عدد المؤسسات 
No. of Ent. 

 العاملينعدد 
No. of   

Employed 
Persons 

 تعويضات

 العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة
Value Added 

 Total 215,360.0 284,942.8 500,302.8 83,455.8 10,230 669 مجموعال

 Construction of Buildngs 172,324.7 219,542.5 391,867.2 64,470.1 7,668 327 تشييد المباني

 Civil Engineering 26,357.3 44,648.3 71,005.6 8,680.5 1,069 72 الهندسة المدنية

 أنشطة التشييد المتخصصة
270 1,493 10,305.2 37,430.0 20,752.0 16,678.0 

Specialized Construction 
Activities 

الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة :البيانات ال تشمل ذلك -
 .1967الغربية عام 

-:Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 

 Gross Fixed Capital Formation G.F.C.F: 
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 2019القطاع المنظم حسب النشاط االقتصادي، -في أنشطة مقاولي اإلنشاءات بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Paid and Unpaid Employed Persons for Construction Contractors Activities- Formal Sector by Economic Activity, 2019 

 

 النشاط االقتصادي

 Employed Persons                                                                            العاملون 
Economic Activity مجموعال 

Total 

 عاملون بدون أجر
Unpaid Employees 

 بأجر العاملين
Wage Employees 

 Total 9,562 668 10,230 مجموعال

 Construction of buildngs 7,361 307 7,668 تشييد المباني
 Civil engineering 999 70 1,069 الهندسة المدنية

 Specialized construction activities 1,203 290 1,493 أنشطة التشييد المتخصصة
:البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة -

 .1967الغربية عام 
-:Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
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 رخص االبنية:
مقارنة  2019% خالل العام 2.6بنسبة  ارتفاعا  سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة , و 2018% مقارنة بالعام 1.8بنسبة  2019عام لالصادرة في فلسطين  رخص االبنيةعدد انخفض 

 .2018بالعام 
 2019-2017، في فلسطين رخص األبنية الصادرة

Issued Building Licenses In Palestine, 2017-2019 
 

Period 

 (2المساحات المرخصة )ألف م
)2Licensed Area (1000 m Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2017          2017 

Total 679.8 3,387.2 4,067.0 54 1,931 46 1,272 5,939 9,242 المجموع 
Quarter I 162.7 886.1 1,048.8 12 451 14 264 1,340 2,081 الربع األول 
Quarter II 163.3 720.8 884.1 14 432 4 308 1,426 2,184 الربع الثاني 
Quarter III 133.6 799.2 932.8 17 416 10 339 1,610 2,392 الربع الثالث 
Quarter IV 220.2 981.1 1,201.3 11 632 18 361 1,563 2,585 الربع الرابع 
2018          2018 

Total 880.2 3,559.2 4,439.4 114 2,449 58 1,218 6,059 9,898 المجموع 
Quarter I 198.8 809.8 1,008.6 16 616 12 317 1,524 2,485 الربع األول 
Quarter II 203.4 832.3 1,035.7 27 511 8 294 1,437 2,277 الربع الثاني 
Quarter III 238.0 974.1 1,212.1 41 667 18 276 1,532 2,534 الربع الثالث 
Quarter IV 240.0 943.0 1,183.0 30 655 20 331 1,566 2,602 الربع الرابع 

 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                                      2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

 175                             اإلنشاءات                                       

 2019-2017، في فلسطين رخص األبنية الصادرة)تابع(: 
(Cont.): Issued Building Licenses In Palestine, 2017-2019 

 

Period 

 (2المساحات المرخصة )ألف م
)2Licensed Area (1000 m Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2019          2019 

Total 799.2 3,487.9 4,287.1 191 2,030 13 1,022 6,461 9,717 المجموع 
Quarter I 239.7 992.4 1,232.1 32 599 4 337 1,645 2,617 الربع األول 
Quarter II 244.5 715.8 960.3 34 631 3 215 1,358 2,241 الربع الثاني 
Quarter III 199.5 714.4 913.9 68 478 5 203 1,451 2,205 الربع الثالث 
Quarter IV 115.5 1,065.3 1,180.8 57 322 1 267 2,007 2,654 الربع الرابع 
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  :-

.1967الغربية عام   
-: Excluding boundary walls licenses. - :ال تشمل رخص األسوار. 
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 2019-2017، في فلسطين الوحدات السكنية المرخصة ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestine, 2017-2019 

 

Period 

Licensed Dwellings  ةالوحدات السكنية المرخص 

 وحدات جديدة New Dwellings وحدات قائمة Existing Dwellings الفترة
 مساحة )ألف م2(

Area (1000 m2) 
 عدد

Number 

 مساحة )ألف م2( 
Area (1000 m2) 

 عدد

No. 

2017     2017 

Total 560.3 3,577 2,484.1 14,760 المجموع 

Quarter I 125.2 829 653.1 3,693 الربع األول 

Quarter II 135.1 823 510.5 3,061 الربع الثاني 

Quarter III 110.9 713 640.5 3,934 الربع الثالث 

Quarter IV 189.1 1,212 680.0 4,072 الربع الرابع 

2018     2018 

Total 713.9 4,614 2,452.1 14,945 المجموع 

Quarter I 162.3 1,040 597.8 3,462 الربع األول 

Quarter II 166.9 1,116 540.5 3,312 الربع الثاني 

Quarter III 192.8 1,257 631.0 3,965 الربع الثالث 

Quarter IV 191.9 1,201 682.8 4,206 الربع الرابع 

2019     2019 

Total 612.7 3,956 2,464.5 15,331 المجموع 

Quarter I 169.0 1,195 683.6 4,340 الربع األول 

Quarter II 183.4 1,160 493.1 3,076 الربع الثاني 

Quarter III 165.6 1,006 522.8 3,230 الربع الثالث 

Quarter IV 94.7 595 765.0 4,685 الربع الرابع 
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 الصناعة
 

 المؤسسات العاملة 
، عـاةا 121,763ةسسسـة عمؤـف في ـا  20,710فـي فلسـطين  2019بلغ عـد  الؤسسسـاا الماةلـة فـي ة اـطة الصـناعة لمـا  

ةليــون  2,866.1ةليــون  و، ، وبلــغ ح ــن ا،ســت ا  الوســ    5,144.9بلــغ ح ــن اإل تــاح الؤت أــط ةــن ة اــطة الصــناعة و 
 ةليون  و، .  2,278.8 و،  وبلغ ح ن الق ؤة الؤضافة التي حأأت ا تلك األ اطة 

 

 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2017-2019 

 

 
 

 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2017-2019 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                الق ؤة باأللف  و،  ةةريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

  No. of Enterprises 20,710 20,104  19,118 عد  الؤسسساا

 No. of Employed Persons 121,763 112,835  95,787 الماةلينعد  

 Compensation of Employees 723,390.6 594,737.5  538,200.1 تمويضاا الماةلين

 Output 5,144,933.5 4,956,010.4  4,784,691.1 اإل تاح

 Intermediate Consumption 2,866,146.0 2,851,640.1  2,805,931.8 ا،ست ا  الوس  

 Value Added 2,278,787.5 2,104,370.3  1,978,759.3 الق ؤة الؤضافة

والذي ضؤه ا،حتال الب ا اا ، تاؤف ذلك ال زء ةن ة افظة الأدس : -
 .1967اإلسرائيلي إل ه عنوة بميد احتاله للضفة الغرب ة عا  

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 2019 هم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي،أ
Main Economic Indicators for Industrial Activities by Economic Activity, 2019 

 

       Value in 1000 USD                                                                                                  الق ؤة باأللف  و،  ةةريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity عد  الؤسسساا 
No. 

of Ent. 

 الماةلينعد  
No. of 

Employed 
Persons 

 الماةلينتمويضاا 
Compensa-

tions of 
Employees 

 اإل تاح
Output 

 ا،ست ا  الوس  
Intermediate 
Consumption 

 الق ؤة الؤضافة
Value 
Added 

  Total 2,278,787.4 2,866,146.0 5,144,933.5 723,390.6 121,763 20,710 مجموع ال

 Mining and Quarrying 66,695.6 51,181.1 117,876.7 23,241.3 2,847 276 التمدين واستغال الؤ اجر

 Manufacturing 2,025,799.8 2,554,418.5 4,580,218.3 662,211.7 115,188 20,105 الصناعة الت ويل ة

والبخا  إةدا اا الك رباء والغاز 
 وتك ف ال واء

41 2,293 29,518.5 371,567.8 227,630.0 143,937.8  Electricity, Gas, Steam and Air 
Conditioning Supply 

إةدا اا الؤ اه وة اطة الصرف 
الص ي وإ ا ة النفاعاا 

 وةمال ت ا

288 1,435 8,419.1 75,270.7 32,916.4 42,354.2  Water  Collection, and Waste 
Collection, Treatment and Disposal 
Activities                                                                                      

الب ا اا ، تاؤف ذلك ال زء ةن ة افظة الأدس والذي ضؤه ا،حتال اإلسرائيلي إل ه عنوة بميد احتاله للضفة الغرب ة عا  : -
1967. 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in1967. 
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 2019في أنشطة الصناعة حسب النشاط االقتصادي، بأجر وبدون أجر  العاملينعدد 
Number of Wage and Unpaid Employed Persons for Industrial Activities by Economic 

Activity, 2019 
 

 Value in 1000 USD                                                                                                الق ؤة باأللف  و،  ةةريكي

 النشاط االقتصادي
 Employed Persons                                          العاملون  

Economic Activity المجموع 
Total 

 عاةلون بدون ةجر
Unpaid Employees 

 الماةلين بأجر
Wage Employees 

  Total 96,518 25,245 121,763 مجموع ال
 Mining and quarrying 2,433 414 2,847 التمدين واستغال الؤ اجر

 Manufacturing 90,633 24,555 115,188 الصناعة الت ويل ة
 إةدا اا الك رباء والغاز

 2,281 12 2,293 والبخا  وتك ف ال واء

Electricity, Gas, Steam and 
Air conditioning Supply 

إةدا اا الؤ اه وة اطة 
الصرف الص ي وإ ا ة 

 النفاعاا وةمال ت ا
1,435 264 1,171 

Water  collection, and Waste 
collection, treatment and 
disposal activities                                                                                      

الب ا اا ، تاؤف ذلك ال زء ةن ة افظة الأدس والذي ضؤه ا،حتال : -
 .1967احتاله للضفة الغرب ة عا  اإلسرائيلي إل ه عنوة بميد 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 181 النقل واالتصاالت

 النقل واالتصاالت
 النقل والتخزين: 

 8,395 ؤســــســــ  ا مل في ا  1,070في فلســــطين  2019النقل والتخزين ل ام  أنشــــط  بلغ عدد المؤســــســــات ال ا ل  في
 84.7 ليون دوالر، وبلغ حجم االست الك الوسيط  223.2عا ال، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق  ن أنشط  النقل والتخزين 

  ليون دوالر. 138.4 ليون دوالر وبلغ حجم القيم  المضاف  التي حققت ا تلك األنشط  
 

 المركبات المرخصة:
 ركب ، حيث كانت النسب  االعلى  ن  269,550في الضف  الغربي   2019بلغ عدد المركبات المرخص  خالل ال ام 

%  ن  جموع المركبات المرخص  في الضف  84.0المركبات المرخصه هي للسيارات الخاص  حيث بلغت نسبت ا 
كلت %، بينما ش3.6كسي بنسب  ا%، تلي ا سيارات االجرة الت9.3الغربي ، تلي ا الشاحنات والسيارات التجاري  حيث بلغت 

 %.3.1باقي المركبات  ا نسبته 
 
 
 

 
 

19.1 
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 2019أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities by Economic Activity, 2019 

 

 Value in 1000 USD                القيم  باأللف دوالر أ ريكي                                                                        

 

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

 
Economic Activity عدد المؤسسات 

No. of Ent. 

 ال ا لين  عدد
No. of 

Employed 
Persons 

 ت ويضات ال ا لين
Compensation 
of Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االست الك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيم  المضاف 
Value Added 

 Total 138,447.6 84,749.6 223,197.2 51,023.4 8,395 1,070 المجموع 
لنقل البرى والنقل عبر خطوط ا

 87,286.0 66,767.7 154,053.7 36,352.8 5,922 688 األنابيب
Land Transport and Transport Via 
Pipelines 

 35,631.9 13,359.3 48,991.2 8,668.8 1,753 339 التخزين وانشط  الدعم للنقل
Warehousing and Support 
Activities for Transportation 

انشط  البريد ونقل الرسائل 
 Postal and Courier Activities 15,529.7 4,622.6 20,152.3 6,001.8 720 43 والطرود

 اعنوة ب يد احتالل  االحتالل اإلسرائيلي إليه ضمهالبيانات ال تشمل ذلك الجزء  ن  حافظ  القدس الذي  :-
 .1967للضف  الغربي  عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
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 2019ونوع المركبة،  المحافظةحسب  الضفة الغربيةعدد المركبات المرخصة في 

Licensed Road Vehicles in the West Bank by Governorate and Type of Vehicle, 2019 
 

Governorate 

مركبات 
 اخرى 

Other 
Vehicles 

شاحنات وسيارات 
 تجارية

Trucks and 
Commercial 

Cars 

 جرارات

Road 
Tractors 

 جرارات زراعية

Agricultural 
Tractors 

مقطورات ونصف 
 مقطورات

Trailers and 
Semi-

Trailers 

باصات 
 عمومية

Public 
Buses 

باصات 
 خصوصية

Private 
Buses 

نارية دراجات 
ودراجات نارية 

 صغيرة

Motorcycles 
and Moped 

سيارات أجرة 
 "تاكسي"

Taxis 

 سيارات خاصة

Private 
Cars 

 المجموع

Total 
 المحافظة

West Bank* 442 25,179 32 671 3,757 1,055 1,246 1,212 9,655 226,301 269,550 الضفة الغربية 
Jenin 7 3,592 6 135 1,117 197 143 74 1,101 23,577 29,949 جنين 
Tubas & 
Northern 
Valleys  

1 137 3 36 10 18 18 3 65 1,440 1,731 
طوباس واالغوار 

 الشمالي 
Tulkarm 9 1,091 6 33 138 74 122 22 929 14,568 16,992 طولكرم 
Nablus 31 2,457 2 76 677 132 204 226 1,921 32,812 38,538 نابلس 
Qalqiliya 5 1,062 1 42 51 13 43 50 334 5,145 6,746  قلقيلي 
Salfit 4 101 0 4 16 4 9 18 63 2,038 2,257 سلفيت 
Ramallah & Al 

Bireh 
 رام هللا والبيرة 99,524 85,162 2,695 576 322 215 1,414 103 3 8,679 355

Jericho   & Al 
Aghwar 

 أريحا واألغوار 3,042 2,327 134 138 23 62 28 28 1 296 5

Jerusalem* 0 148 0 1 6 20 27 7 23 1,046 1,278 القدس* 
Bethlehem 5 1,552 3 36 33 72 82 58 774 20,384 22,999 بيت لحم 
Hebron 15 6,012 7 167 257 248 249 37 1,616 37,676 46,284 الخليل 
Unclassified 5 52 0 10 10 0 4 3 0 126 210  حددغير   
*Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 

 
للضف  الغربي  عام  اعنوة ب يد احتالل  االحتالل اإلسرائيلي إليه ضمهالبيانات ال تشمل ذلك الجزء  ن  حافظ  القدس الذي  *

1967. 
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 2019حسب نوع المركبة،  *الضفة الغربيةالمركبات المسجلة ألول مرة في  عدد
Number of New Registered Road Vehicles in the West Bank* by  

Type of Vehicle, 2019 
 

 نوع المركبة
مرة المركبات المسجلة ألول عدد  

Type of Vehicle Number of New Registered 
Road Vehicles 

 Total 27,335 المجموع

 Private Cars 22,670 سيارات خاص 

 1,068 كسي(اسيارات أجرة )ت
 

Taxis 

 Motorcycles and Moped 393 دراجات ناري  و دراجات ناري  صغيرة

 Buses (Public/ Private) 246 )عمو ي  / خصوصي ( باصات

  Trailers and Semi-Trailers 1,185  قطورات ونصف  قطورات

 Agricultural Tractors 120 جرارات زراعي 

 Road Tractors 2 جرارات

 Trucks and Commercial Cars 1,618 شاحنات وسيارات تجاري 

  Other Vehicles 33  ركبات أخرى 

االحتالل  ضمهالبيانات ال تشمل ذلك الجزء  ن  حافظ  القدس الذي  *
 .1967للضف  الغربي  عام  اعنوة ب يد احتالل  إليهاإلسرائيلي 

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2019-2017، المنشآتخارج القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Establishments Sector, 2017-2019 

 

 Value in 1000 USD القيم  باأللف دوالر أ ريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 Number of Vehicles 10,979 11,294 11,726 عدد المركبات
  Number of Employed Persons 11,587 12,661 12,368 ال ا لينعدد 

 Compensation of Employees 40,546.6 35,955.6 36,016.6 ت ويضات ال ا لين
 Output 268,384.7 280,663.7 299,070.5 اإلنتاج 

 Intermediate Consumption 123,448.8 128,752.4 139,220.0 االست الك الوسيط
 Value Added 144,935.9 151,911.3 159,850.5 المضاف  القيم 
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 2019 حسب النشاط االقتصادي،خارج المنشآت القطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 
Main Economic Indicators for Transport – Outside Establishments Sector by Economic Activity, 2019 

 Value in 1000 USD                         القيم  باأللف دوالر أ ريكي                                                              

 النشاط االقتصادي

 Indicators   المؤشرات                                           

Economic Activity عدد المركبات 
No. of 

Vehicles 

 ال ا لينعدد 
No. of Employed 

Persons 

 ت ويضات ال ا لين
Compensation of 

Employees 
 اإلنتاج

Output 
 االست الك الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيم  المضاف 
Value Added 

 Grand Total 144,935.9 123,448.8 268,384.7 40,546.6 11,587 10,979 المجموع الكلي
ع النقل البري األخرى للركاب ا أنو 

 140,586.4 121,120.1 261,706.5 40,442.1 11,282 10,675 غير المحددة  بموعد
Other Non-Scheduled 
Passenger Transport 

 Freight Transport by Road 4,349.5 2,328.7 6,678.2 104.5 305 304 النقل البري للبضائع
 
 

  



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                                                                                                      2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

         

 

 النقل واالتصاالت                                                                                             187                                                                                            

 

  2019-2017، خارج المنشآتالقطاع  –المستخلصة ألنشطة النقل  المؤشراتأهم 
Selected Indicators for Transport - Outside Establishments Sector, 2017-2019 

 

 المؤشرات
 Year   السنة  

Indicators 
2017 2018 2019 

 Compensation per Wage Employees (USD) 7,791.4 7,087.6 7,183.2 ربالدوال ال ا لين بأجر  ن ت ويضات ال ا لنصيب 
 Output per Employed Person (USD) 23,162.6 22,167.6 24,181.0 ربالدوال  ن اإلنتاج ال ا ل نصيب

 Output per Wage  Employed Person (USD) 51,572.8 55,325.0 59,647.1 ربالدوال  ن اإلنتاج ال ا ل بأجرنصيب 

 Value Added per Employed Person (USD) 12,508.5 11,998.4 12,924.5 ر ن القيم  المضاف  بالدوال ال ا لنصيب 

 Value Added per Wage Employee (USD) 27,850.9 29,945.1 31,880.8 ربأجر  ن القيم  المضاف  بالدوال ال ا لنصيب 
 (%) Value Added to Output 54.0 54.1 53.4 نسب  القيم  المضاف  إلى اإلنتاج )%(

 (%) Compensation of Employees to Value Added 28.0 23.7 22.5 إلى القيم  المضاف  )%( ال ا لين نسب  ت ويضات
 (%) Annual Depreciation to Output 10.4 9.8 9.6  است الك رأس المال الثابت السنوي الى االنتاج )%(نسب  
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 االتصاالت والمعلومات: 
ا مل في ا   ؤســــســــ ، 684 في فلســــطين 2019بلغ عدد المؤســــســــات ال ا ل  في أنشــــط  االتصــــاالت والم لو ات  ل ام 

 ليون دوالر، وبلغ حجم  666.2وبلغ حجم اإلنتـاج المتحقق  ن أنشــــــــــــــطـ  االتصـــــــــــــــاالت والم لو ـات  عـا ال، 8,781
  ليون دوالر.  531.9بلغ حجم القيم  المضاف  التي حققت ا تلك األنشط  كما  ليون دوالر  134.2االست الك الوسيط 

 
  2019-2017 المنطقة، حسب وأعداد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني الرئيسية الهاتفخطوط  عدد

Number of Main Telephone Lines and Number of Palestinian Cellular Phone 
Subscribers by Region, 2017-2019 

 

 السنةالمؤشر /

المنطقة    Region 
Indicator / Year فلسطين* 

Palestine * 

 *الضف  الغربي 
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

    عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Number of Main 
Telephone Lines 

2017 472,292 331,922 140,370 2017 

2018 469,741 343,777 125,964 2018 

2019 467,189 341,089 126,100 2019 

أعداد المشتركين في الهاتف 
 الخلوي الفلسطيني

   
Number of Palestinian 
Cellular phone 
Subscribers 

2017 3,997,206 .. .. 2017 

2018 4,294,368 .. .. 2018 

2019 4,333,875 .. .. 2019 

 ضمهالبيانات ال تشمل ذلك الجزء  ن  حافظ  القدس الذي  *
للضف  الغربي  عام  اعنوة ب يد احتالل  االحتالل اإلسرائيلي إليه

1967. 

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2019االتصاالت حسب النشاط االقتصادي، أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المعلومات و 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities by Economic Activity, 219 

 
  

      Value in 1000 USD   القيم  باأللف دوالر أ ريكي

 النشاط االقتصادي

  Indicators  المؤشرات 

Economic Activity  عدد المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 ال ا لينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 ت ويضات ال ا لين

Compensation 
of Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االست الك الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيم  المضاف 

Value Added 

 Total 531,934.4 134,240.0 666,174.5 137,902.2 8,781 684 المجموع

 أنشطه النشر
39 686 3,831.4 11,029.8 1,090.5 9,939.3 

Publishing Activities 
 

أنشط  إنتاج ونشر برا ج التليفزيون 
والفيديو واألفالم السينمائي  والتسجيالت 

 الصوتي  والموسيقي 
64 386 2,133.8 4,933.7 1,034.1 3,899.6 

Motion Picture, Video and 
Television Programme 
Production, Sound 
Recording and Music 
Publishing Activities  

 والبثأنشطه البرا ج 
88 1,220 8,824.8 20,925.8 6,884.7 14,041.0 

Programming and 
Broadcasting Activities 

 االتصاالت
313 4,792 110,172.1 569,453.2 120,412.0 449,041.2 

Telecommunications 

أنشطه البر ج  الحاسوبي  والخبرة 
 51,787.7 4,107.8 55,895.5 11,340.7 1,435 148 االستشاري  و ا يتصل ب ا  ن انشط 

Computer Programming, 
Consultancy and Related 
Activities 

 أنشط  خد ات الم لو ات
32 262 1,599.4 3,936.5 710.9 3,225.6 

Information Service 
Activities 

عنوة ب يد احتالله لبيانات ال تشمل ذلك الجزء  ن  حافظ  القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه : ا-
.1967للضف  الغربي  عام   

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in1967. 
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 191 السياحة

 السياحة
 :النشاط الفندقي

، غرفة 7 245,، وبلغ متوسط عدد الغرف فيهادقا  فن125 في الضفة الغربية  2019بلغ عدد الفنادق العاملة خالل عام 
 ، حيث بلغ عدد النزالء في جميع الفنادق العاملة في الضفة الغربيةا  سرير  15,770 ومتوسط عدد األِسّرة فيها

%، 44.5ليلة.  وقد بلغت نسبة اشغال الغرف الفندقية  2,009,934 ، أما عدد ليالي المبيت فقد بلغ نزيال   911746,
 العام خالل عامال   025,3متوسط عدد العاملين في الفنادق العاملة بلغ %، و 34.9أما نسبة اشغال األِسّرة فقد بلغت 

 .اثنإ 706 و ذكرا   2,319 ، منهم2019
 
 
 

  2019حسب المنطقة، الضفة الغربيةعدد الفنادق العاملة في 
Number of Operating Hotels in the West Bank by Region, 2019 

 

 

 * .Jerusalem Governorate is not included                  *ال تشمل محافظة القدس.                
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  2019حسب المنطقة، الضفة الغربيةالمؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في 
Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank by Region, 2019 

 

 المنطقة
*الفنادقعدد   

No. of 
Hotels* 

عدد متوسط  

  الغرف
Average 
No. of 

Rooms 

 متوسط عدد
 المتاحاألِسّرة 

Average No. 
of Beds 

النزالءعدد   

No. of 
Guests 

ليالي المبيتعدد   
No. of Nights 

 معدل مدة
 اإلقامة )ليلة(

Average 
length 
of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

األِسّرة إشغال  

Bed Occupancy 

Region اإلشغال متوسط 

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 West Bank 34.9  5,506.7 44.5  3,224.2 2.7 2,009,934 746,911 15,770 7,245 125 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية      28 569 1,501 55,174 85,842 1.6 138.2  24.2 235.2  15.7  North of West Bank  

**الضفة الغربية وسط   35 1,664  3,302  96,595  211,459  2.2 395.0  23.7 579.3  17.5  Middle of West Bank**  

القدسمحافظة    19 1,187  2,665  126,378  367,184  2.9 642.1  54.1 1,006.0  37.7 
 Jerusalem 
Governorate 

جنوب الضفة الغربية   43 3,825  8,303  468,764  1,345,449  2.9 2,048.9  53.6 3,686.2  44.4  South of West Bank  

 .Represents No. of hotels at the end of the year * .* يمثل عدد الفنادق في نهاية العام

 **.Jerusalem Governorate is not included **ال تشمل محافظة  القدس.
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 2019حسب المنطقة والسعة،  في الضفة الغربية الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of Hotel Rooms in the West Bank by Region and Capacity, 2019 

 

 المجموع المنطقة
Total 

 Capacity السعة

Region مفردة 
Single 

 مزدوجة
Double 

 ثالثية
Triple 

 رباعية
Quadruple 

 أجنحة
Suits 

 أخرى 
Other 

 West Bank  54      482      303             1,078     4,559      769      7,245    الضفة الغربية

 North of West Bank  18      31         117             105        252         46        569       شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية      1,664  
 

    394         822        100               27      305      16  Middle of West Bank * 

القدسمحافظة       1,187  
 

    164         705        189               61         68           -    Jerusalem Governorate 

 South of West Bank  20      78         98               684        2,780      165      3,825     جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included       *ال تشمل محافظة  القدس

       .                                                                  
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                                                                                                                   194       السياحة                                                                                          

 

 2019 أول،كانون  فيحسب المنطقة  في الضفة الغربية الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة فيهاالفنادق و  عدد
Number of Hotels and Rooms in the West Bank by Facilities and Region as of December, 2019 

 

 المنطقة
الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

 عدد

  الغرف
No. of 
Rooms 

في الغرف التجهيزات  Rooms Facilities 

Region  تلفزيون 
T.V 

 ثالجة
Réfrigérateur 

 هاتف
Telephone 

 مذياع
Radio 

 خاص حمام
Private 

Bathroom 
 تدفئة

Heaters 
 تكييف
Air 

Condition 
 إنترنت

Internet 

 West Bank  6,138  6,724  6,833  6,798  335  6,394  5,887  6,518  6,917  125     الضفة الغربية

 North of West Bank  527  523  509  520  137  312  447  474  575  28         شمال الضفة الغربية

*الضفة الغربيةوسط           35  1,555  1,517  1,425  1,532  0  1,528  1,552  1,555  1,553  Middle of West Bank* 

القدسمحافظة           19  987  850  634  953  132  950  977  977  977  Jerusalem Governorate 

 South of West Bank  3,081  3,669  3,795  3,800  66  3,597  3,381  3,677  3,800  43         جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included                                                           *ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2019، والمنطقةحسب طبيعة العمل والجنس  في الضفة الغربية متوسط عدد العاملين في الفنادق 
Average Number of Employed Persons in Hotels in the West Bank by Type of Work, Sex, and Region, 2019 

 

 المنطقة
 عدد الفنادق*

No. of 
Hotels * 

 المجموع
Total 

 إدارة
Administration 

 التشغيل
Operation 

Region 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 West Bank 441 1,826 265 493 706 2,319 125 الضفة الغربية

 North of West Bank 25 140 40 65 65 205 28 شمال الضفة الغربية

**وسط الضفة الغربية  35 843 194 170 77 673 117 Middle of West Bank** 

القدسمحافظة   19 493 159 112 56 381 103 Jerusalem Governorate 

 South of West Bank 196 632 92 146 288 778 43 جنوب الضفة الغربية

لعاما نهايةيمثل عدد الفنادق في  *  *Represents Number of hotels at the end of the year 

 **.Jerusalem Governorate is not included                                                                **ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2019، أولكانون  شهر حسب المنطقة في في الضفة الغربية في الفنادق المتوفرةالمرافق العامة 
Public Utilities Available in Hotels in the West Bank by Region as of December, 2019 

 

 المنطقة
الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

 المطاعم

Restaurants 

االجتماعات قاعات  

Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking 

 عدد
 المصاعد

No. of 
Lifts 
 

المسابح عدد  

No. of 
Swimming  

Pools 

 المالعب/ عدد
الرياضية الصاالت  

No.of 
Playgrounds/ 
Sport Halls 

Region 
 العدد

Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 West Bank 26 24 181  4,885      159      24,548  191       21,854  148  125 الضفة الغربية

 North of West Bank 5 4 22  522         31        2,540  34         2,637 16  28 شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية  35  49 5,845         69  8,830        65      2,304  67 13 16 Middle of West Bank* 

القدسمحافظة   19  24 2,225         20  1,658        16         311  16 1 1 Jerusalem Governorate 

الضفة الغربيةجنوب   43  59 11,147         68  11,520        47      1,748  76 6 4 South of West Bank 

 *.Jerusalem Governorate is not included                                    *ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2019حسب الجنسية والمنطقة،  فنادق الضفة الغربيةتوزيع النزالء في 
Distribution of Guests in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2019 

 

 المنطقة

عدد 
 الفنادق*
No. of 

Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region المجموع 
Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى 
Other 

 American 
Countries 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 اخرى  أوروبا دول
Other 

European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 

New 
Zeland 

 West Bank 4,183 16,961 29,616 321,796 15,955 61,700 146,163 85,090 6,550 58,897 746,911 125 الضفة الغربية

 North of West Bank 46 61 280 4,084 59 672 397 41,983 613 6,979 55,174 28 شمال الضفة الغربية

وسط الضفة 
**الغربية  

35 96,595 34,810 1,558 15,985 19,158 8,635 352 14,778 72 584 663 Middle of West Bank ** 

القدسمحافظة   19 126,378 4,682 158 11,765 26,828 22,085 2,852 54,631 2,817 293 267 Jerusalem Governorate 

 South of West Bank 3,207 16,023 26,447 248,303 12,692 30,308 99,780 15,357 4,221 12,426 468,764 43 جنوب الضفة الغربية

العام نهاية* يمثل عدد الفنادق في   *Represents Number of hotels at the end of the year 

 **.Jerusalem Governorate is not included                                                                                **ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2019 ،حسب الجنسية والمنطقة في الضفة الغربية ليالي المبيت في الفنادق عدد
 Number of Guest Nights in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2019 

  

 المنطقة

 عدد 
 الفنادق*
No. of 

Hotels * 

 Nationality الجنسية

Region 
 المجموع 

Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

 الواليات
 المتحدة وكندا

U.S.A &  
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى 
Other 

American 
Countries 

 االتحاد
 األوروبي

European 
Union 

 أوروبا دول
 أخرى 

Other 
European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 
New Zeland 

 West Bank 11,757 50,035 88,016 965,864 48,058 179,449 356,772 131,237 32,456 146,290 2,009,934 125 الضفة الغربية

 North of West Bank 105 101 812 8,411 126 1,608 923 57,552 1,841 14,363 85,842 28 شمال الضفة الغربية

**وسط الضفة الغربية  35 211,459 88,585 4,944 29,457 35,245 16,421 596 34,193 334 624 1,060 
Middle of West Bank 
** 

 19 محافظة القدس
367,184 

 
21,352 477 18,882 70,891 72,373 8,124 165,136 7,959 965 1,025 

Jerusalem 
Governorate 

 South of West Bank 9,567 48,345 78,911 758,124 39,212 89,047 249,713 25,346 25,194 21,990 1,345,449 43 جنوب الضفة الغربية

 * يمثل عدد الفنادق في نهاية العام
 

*Represents Number of hotels at the end of the year. 

 **.Jerusalem Governorate is not included ** **ال تشمل محافظة القدس. 
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 199  الخدمات

 الخدمات
 

 أنشطة الخدمات
 166,834مؤسسة يعمل فيها 41,567  في فلسطين 2019بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة الخدمات لعام 

وبلغ حجم االستهالك الوسيط  امريكي دوالرمليون 2,847.0  وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة الخدمات عامال،
 مليون دوالر.  2,114.1 مليون دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة 732.9

  
 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 

Main Economic Indicators for Services Activities, 2017-2019 
 

 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه : -
 .1967االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 

 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2017-2019 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 No. of Enterprises 41,567 40,484 38,728 عدد المؤسسات
 No. of Employed Persons 166,834 151,660 145,802 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 804,754.0 696,887.0 630,986.2 تعويضات العاملين
 Output 2,846,975.5 2,474,231.7 2,048,166.6 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 732,856.9 654,689.6 581,331.8 االستهالك الوسيط
 Value Added 2,114,118.6 1,819,542.1 1,466,834.8 القيمة المضافة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل : - 
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

:- Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 200  الخدمات

 2019أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Services Activities by Economic Activity, 2019 

 

 Value in 1000 USD                                      القيمة باأللف دوالر أمريكي                           

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity  عدد المؤسسات 

No. of 
 Ent 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين

Compensation of 
Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك الوسيط

Intermediate 
Consumption 

 القيمة المضافة

Value Added 

 Total 2,114,118.6 732,856.9 2,846,975.5 804,754.0 166,834 41,567 المجموع

 خدمات االقامة والطعام انشطة
7,653 29,426 122,225.5 557,198.2 212,568.9 344,629.3 Accommodation and food 

service activities 

 Real Estate Activities 66,160.6 10,253.9 76,414.5 11,037.4 1,623 409 األنشطة العقارية 

 Professional, Scientific and 229,675.8 67,253.0 296,928.8 78,371.6 14,942 4,551 األنشطة المهنية والعلمية والتقنية
Technical Activities 

 Administrative and Support 137,435.2 48,817.3 186,252.5 38,346.4 8,580 2,107 الدعمأنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات 
Service Activities 

 Education 408,456.2 72,079.9 480,536.1 259,605.9 37,759 3,685 التعليم

أنشطة الصحة البشرية والخدمة 
 االجتماعية

6,062 25,577 144,359.4 566,808.3 158,839.8 407,968.5 
Health and Social Work 

 Arts, Entertainment and 107,775.7 49,295.5 157,071.2 35,700.3 12,179 3,214 الفنون والترفيه والترويج
Recreation 

 Other Service Activities 412,017.3 113,748.6 525,765.9 115,107.5 36,748 13,886 األخرى  الخدماتأنشطة 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية : -
 .1967عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which were annexed by Israeli 
Occupation in1967. 
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 201 التجارة الداخلية                           

 الداخليةالتجارة  
 

يعمل فيها  اتمؤسس 80,407في فلسطين  2019بلغ عدد المؤسسات العاملة في أنشطة التجارة الداخلية لعام 
مليون دوالر, وبلغ حجم  5,224.8 عامال, وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة التجارة الداخلية 053,219

 دوالر.  مليون   4,304.0األنشطة مليون دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة التي حققتها تلك  920.7االستهالك الوسيط 
 

 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2017-2019 

 

 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه : -

االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
1967. 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 2019-2017أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2017-2019 
 

  Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 No. of Enterprises 80,407 76,749 75,630 عدد المؤسسات

 No. of Employed Persons 219,053 191,182 175,634 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 681,734.4 567,166.7 501,395.8 تعويضات العاملين

 Output 5,224,792.2 4,473,969.5 4,002,697.7 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 920,745.0 807,498.9 736,876.5 االستهالك الوسيط

 Value Added 4,304,047.2 3,666,470.6 3,265,821.2 القيمة المضافة

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل : -
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

 

75,630

175,634

76,749

191,182

80,407

219,053

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

  No. of Employed Personsعدد العاملين  No. of Enterprisesعدد المؤسسات 

د 
عد

ال
N

u
m

b
e

r

2017 2018 2019

22.1 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                    2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 
 

 202 التجارة الداخلية                           

 2019 أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية حسب النشاط االقتصادي،
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities by Economic Activity, 2019 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 النشاط االقتصادي

 Indicators المؤشرات

Economic Activity عدد المؤسسات 
No.of Ent. 

 العاملينعدد 
No.of 

Employed 
Persons 

 تعويضات العاملين
Compen- 
sation of 

Employees 

 اإلنتاج
Output 

 االستهالك

 الوسيط
Intermediate 
Consumption 

 القيمة

 المضافة
Value 
Added 

 Total 4,304,047.2 920,745.0 5,224,792.2 681,734.4 219,053 80,407 مجموع ال
تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( واصالح 

 المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
10,627 30,614 109,230.3 624,603.5 145,147.1 479,456.5 

Wholesale and Retail Trade and 
Repair of Motor Vehicles and 
Motorcycles 

تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات 
 1,329,457.1 174,025.4 1,503,482.5 165,111.6 25,955 4,030 والدراجات النارية

Wholesale Trade, Except of 
Motor Vehicles and Motorcycles 

تجارة التجزئة عدا المركبات ذات المحركات 
 والدراجات النارية

65,749 162,483 407,392.5 3,096,706.1 601,572.5 2,495,133.6 
Retail Trade, Except of Motor 
Vehicles and Motorcycles 

عنوة بعيد احتالله للضفة البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه : -
 .1967الغربية عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 
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            203    التجارة الخارجية

 التجارة الخارجية المرصودة 
 

 الواردات من السلع:
% 1.1، حيث ارتفعت بنسبة 2019مليون دوالر أمريكي في عام   6,613.5السلعية المرصودة  بلغ إجمالي الواردات

 .2018مقارنة مع عام 
 

 الصادرات من السلع 
مليون دوالر  1,103.8لتصل إلى  2018% مقارنة مع عام 4.5الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة بنسبة  نخفضتا

 .2019أمريكي في عام 
 

 الميزان التجاري:
مليون  5,509.6ووصل إلى  2018% مقارنة مع عام 2.3بنسبة  2019ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي عام 

 دوالر أمريكي.
 

 2019 -2000في فلسطين، صافي الميزان السلعي السلعية المرصودة و  الصادراتو  الواردات قيمة
Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 

2000 – 2019 
 

 

ضمه االحتالل البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي : -
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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            204    التجارة الخارجية

 2019، 2018 في فلسطين*، وصافي الميزان التجاري  السلعية المرصودة قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports, Exports of Goods and Net Trade Balance in Palestine*,  

2018, 2019 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
 Year السنة 

 المؤشرات
2019 2018 

Imports Value 6,613,454 6,539,590                                                                                                   قيمة الواردات 
Exports Value 1,103,808 1,155,634 قيمة الصادرات 
Net Trade Balance -5,509,646 -5,383,955  صافي الميزان التجاري 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 
 

البيانـات ال تشـمل ذلـك الجــزء مـن محافظـة القــدس والـذي ضـمه االحــتالل  *
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Differences in the results of certain indicators are 
due to approximation   

 

مالحظة: االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو 
بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب المصاحب لعمليات 

 حساب النتائج.
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 2019، 2018التنقيح الثالث،  -التصنيف الموحد للتجارة الدوليةأبواب حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2018, 2019 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

رمز 
 التصنيف

 الموحد

 الباب
   Value قيمةال

Section 
SITC 
Code 2018 2019 

  Imports   الواردات 

  Total Imports 6,613,454 6,539,590 مجموع الواردات 

 Food And Live Animals 0 1,571,805 1,449,473 األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 333,025 339,157 المشروبات والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 111,966 161,091 ستثناء الوقوداالصالحة لألكل بالمواد الخام غير  2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,245,650 1,259,999 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 62,284 47,637 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere specified) 5 765,143 633,442 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ.م.أ. 5

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 1,160,487 1,226,215 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 981,448 1,048,470 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 381,617 373,939 مصنوعات متنوعة 8

9 
 

في موضع آخر في التصنيف الدولي الموحد  ةسلع ومعامالت غير مصنف
 28 167 نقيح الثالثالت –للتجارة الخارجية 

Commodities And Transactions n.e.s. (not classified elsewhere) 
In The SITC-Rev.3 

9 
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 2019، 2018التنقيح الثالث،  -الموحد للتجارة الدوليةأبواب التصنيف حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات)تابع(  
 (Cont.) Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2018, 2019 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

 Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2018 2019 

  Exports   الصادرات 

  Total Exports 1,103,808 1,155,634 مجموع الصادرات 

 Food And Live Animals 0 162,502 177,431 األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 23,604 46,330 المشروبات والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 98,228 121,056 بإستثناء الوقودالمواد الخام غير الصالحة لألكل  2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 953 830 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 57,027 49,435 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 70,592 73,879 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ.م.أ. 5
Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 388,771 404,108 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 48,210 42,057 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 253,922 240,508 مصنوعات متنوعة 8

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية  *
 .1967عام 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 

بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب مالحظة: االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير 
 المصاحب لعمليات حساب النتائج.

Note: Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 
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 2019، 2018، حسب مجموعات الدولفي فلسطين*  المرصودة للسلع الواردات والصادراتقيمة 
 Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Groups of         

Countries, 2018, 2019 
 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Groups of Countries 

Year    السنة 

 2018 2019 مجموعات الدول

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 1,103,808 6,613,454 1,155,634  6,539,590 المجموع 
Israel 897,563 3,636,223 967,462 3,605,845 إسرائيل 
Arab Countries 149,654 500,902 143,625 434,825 الدول العربية 
Europe Countries 16,075 954,691 13,936 1,019,316 الدول األوروبية 

Asian Countries 17,737 1,345,640 13,557 1,325,212 الدول اآلسيوية 

American Countries 21,952 149,590 15,986 127,948 الدول األمريكية 

Rest of World Countries 828 26,409 1,068 26,445 باقي دول العالم 

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
 
 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

  
 

 2019، 2018 المنطقة، حسبفي فلسطين*  المرصودة للسلع الواردات والصادراتقيمة 
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Region, 2018, 2019 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Region 

Year السنة 

 2018 2019 المنطقة

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 1,103,808 6,613,454 1,155,634 6,539,590  المجموع 
West Bank 1,092,718 5,878,785 1,141,533 5,899,553 الضفة الغربية 
Gaza Strip 11,090 734,669 14,101 640,037  قطاع غزة 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967.  
 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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  2019، 2018 الفئات االقتصادية الواسعة،حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع والصادرات الوارداتاجمالي قيمة 
Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories, 2018, 2019 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 2018 2019 2018 2019 االقتصادي

 Total 1,103,808 1,155,634 6,613,454 6,539,590 المجموع  
111 Food and beverages primary mainly for industry 6,166 6,588 324,753 299,866  111 األولية للصناعةاألغذية والمشروبات في أشكالها 

112 
Food and beverages primary mainly for 
household consumption 

 112 األغذية والمشروبات في أشكالها األولية لالستهالك النهائي 234,236 232,712 102,244 84,331

121 
Food and beverages processed mainly for 
industry 

 121 األغذية والمشروبات المعالجة أساسًا للصناعة 168,226 141,803 3,092 2,285

122 
Food and beverages processed mainly for 
household consumption 

 122 األغذية والمشروبات المعالجة أساسًا لالستهالك النهائي 724,236 765,563 125,315 139,997

21 Industrial supplies n.e.s primary 95,234 119,268 118,208 116,660 21 منتجات صناعية في أشكالها األولية غ.م.أ 

22 Industrial supplies n.e.s processed 478,093 484,605 1,930,810 1,824,274 22 منتجات صناعية معالجة غ.م.أ 

31 Fuels and lubricants, primary 11 28 907 1,309 31 وقود ومزلقات معدنية أولية 

32 Fuels and lubricants, processed for motor spirit 950 815 519,540 564,489 32 وقود ومزلقات معدنية معالجة لمحركات النفاثات 

322 Fuels and lubricants, processed for other uses 1,280 1,223 715,637 680,703  322 وقود ومزلقات معدنية معالجة للالستخدامات األخرى 

41 Capital goods (except transport equipment) 43,394 36,043 484,526 500,583 )41 السلع الرأسمالية )عدا معدات النقل 
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  2019، 2018 الفئات االقتصادية الواسعة،حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع والصادرات الوارداتجمالي قيمة )تابع(: ا
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories, 2018, 2019 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 
Exports صادرات Imports واردات 

 االستخدام االقتصادي وصف
االستخدام رمز 

 2018 2019 2018 2019 االقتصادي

42 
Parts and accessories of capital goods (except 
transport equipment).  

10,781 11,551 143,246 133,555 
قطع غيار ولوازم السلع الرأسمالية )عدا قطع غيار 

 42 معدات النقل(

51 
Transport equipment, and parts and accessories   
of passenger motor cars 

 51 وسائط النقل، قطع ومحركات وسائط النقل 197,292 152,196 45 25

521 Transport equipment for industrial uses 2,742 4,687 92,752 112,267 521 وسائط نقل لإلسخدام الصناعي 

522 Transport equipment for non - industrial uses 76 45 2,367 4,633 522 وسائط نقل لغير اإلستخدامات الصناعية 

53 
Parts and accessories of all kinds of transport  
equipment 

 53 أجزاء وملحقات وسائط النقل 87,343 82,544 22,058 14,329

61 Durable consumer goods 87,473 78,629 203,989 198,619 61 سلع استهالكية معمرة 

62 Semi - durable consumer goods  79,384 84,289 192,800 187,313 62 سلع استهالكية شبه معمرة 

63 Non - durable consumer goods 57,257 75,111 509,073 503,821 63 سلع استهالكية غير معمرة 

7 Goods n.e.s.in broad economic categories - - 28 167 
التصنيف حسب الفئات سلع أخرى غ.م.ا في 

 7 االقتصادية الواسعة

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 
Note: Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 

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

1967.  
 االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريبمالحظة:  

النتائج. المصاحب لعمليات حساب  
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 ميزان المدفوعات
 :الحساب الجاري 

في العام  مليون دوالر أمريكي 1,780حقق هذا الحساب )سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية( عجزًا بلغ مقداره 
   .مليون دوالر أمريكي 2,140والذي سجل عجزًا مقداره  2018% مقارنة مع عام 17، بانخفاض بلغت نسبته 2019

 
% عن 2 ، بنسبة ارتفاع بلغت2019مليون دوالر أمريكي في عام  5,510عجزًا مقداره سجل الميزان التجاري السلعي 

 ..  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيس في هذا العجز2018العجز عام 
 
مليون دوالر أمريكي قيمة العجز عام  1,033مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ  993عجزًا مقداره ل ميزان الخدمات سج

 .، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع قيمة صادرات خدمات السفر2018
 

 حساب الدخل:
.  2018% عن عام 9بارتفاع نسبته  2019مليون دوالر أمريكي في عام  3,031سجل هذا الحساب فائضًا مقداره 

مليون دوالر  2,946وقد كان ارتفاع تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 
مليون دوالر أمريكي بانخفاض  242، فيما بلغ دخل االستثمار من الخارج 2018% عن عام 12أمريكي بارتفاع نسبته 

، نتج بشكل أساسي عن انخفاض الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، 2018% عن عام 24نسبته 
 .وانخفاض عوائد االستثمارات األخرى في الخارج )تحديدًا الفوائد على الودائع في الخارج(

 
 ميزان التحويـالت الجارية:

بارتفاع  2019ون دوالر أمريكي في عام ملي 1,692حقق ميزان التحويـالت الجارية )بدون مقابل( فائضـًا بلغت قيمته 
، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع التحويالت الجارية من المانحين للقطاعين العام والخاص، 2018% عن عام 13نسبته 

% من إجمالي التحويالت الجارية من الخارج )التدفقات الداخلة إلى فلسطين(، 25وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة 
% وللقطاعات األخرى 28وقد توزع إجمالي التحويالت الجارية المقبوضة من الخارج، للقطاع الحكومي بما نسبته 

 %.72)القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات غير الحكومية( بما نسبته 
 

 والمالي:  الحساب الرأسمالي

مليون دوالر أمريكي.  ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في  1,691سجل هذا الحساب فائضًا بلغ مقداره 
 1,407الحساب المالي )االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية( حيث بلغ 

ئض في بند العملة والودائع في االستثمارات األجنبية األخرى، بينما حقق مليون دوالر أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفا
 مليون دوالر أمريكي. 284الحساب الرأسمالي فائضًا بلغ مقداره 

 
  

24.1 
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 2019، 2018ميزان المدفوعات في فلسطين* للعامين 

Balance of Payments in Palestine* for the Years 2018, 2019 
 

(Value in million USD) 
  

 (القيمة بالمليون دوالر أمريكي)
Indicator 2019 2018 المؤشر 

Current account (net) -1,779.9 -2,140.3 )الحساب الجاري )صافي 

  Goods (net) -5,509.6 -5,392.9 )السلع )صافي 

    Exports (fob) 1,747.9 1,846.7    )الصادرات )فوب 

    Imports (fob) 7,257.5 7,239.6    )الواردات )فوب 

  Services (net) -992.8 -1,032.8 )الخدمات )صافي 

    Exports 911.4 751.3    الصادرات 

        Transportation services  8.4 5.0        خدمات النقل 

        Travel services  726.0 538.0        خدمات السفر 

       Communications services 15.9 18.8        خدمات االتصاالت 

       Construction services 93.8 101.1        خدمات اإلنشاءات 

       Other business services 14.2 15.4         خدمات األعمال األخرى 

       Government services 21.5 46.1        الخدمات  الحكومية 

       Others** 31.6 26.9        **أخرى 

    Imports 1,904.2 1,784.1    الواردات 

        Transportation services 251.9 251.4        خدمات النقل 

        Travel services 1,434.5 1,317.2        خدمات السفر 

        Communication services 12.9 12.0    خدمات االتصاالت 

Insurance services 36.9 36.2     التأمينخدمات 

Other business services 126.7 126.9  خدمات األعمال األخرى 
        Government services 31.8 30.2  الخدمات الحكومية 

        Others*** 9.5 10.2      ***أخرى 

  Income (net) 3,030.9 2,786.3 )الدخل )صافي 

    Receipts  3,211.9 2,983.9     المقبوضات 

        Compensation of employees 2,970.3 2,666.2 تعويضات العاملين 

            Of which from Israel 2,945.8 2,619.7 منها: من إسرائيل 

        Investment income  241.6 317.8     دخل االستثمار 

    Payments 181.0 197.6     المدفوعات 

  Current transfers (net) 1,691.6 1,499.1 )التحويالت الجارية )صافي 

    Inflows  2,265.5 1,992.9    التدفقات الداخلة إلى فلسطين 

       To the government sector 628.2 467.1       للقطاع الحكومي 

           of which from Donors transfers 398.6 277.0 تحويالت الدول المانحة 

      To the other sectors 1,637.3 1,525.8        للقطاعات االخرى 

         of which from Donors transfers 170.8 118.7 تحويالت الدول المانحة 

    Outflows 573.9 493.8   التدفقات الخارجة من فلسطين 
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 2019، 2018)تابع(: ميزان المدفوعات في فلسطين* للعامين  

 (Cont.): Balance of Payments in Palestine* for the Years 2018, 2019 
  

(Value in million USD)  
( دوالر أمريكيالقيمة بالمليون  ) 

Indicator 2019 2018 المؤشر 

Capital and financial account (net) 1,690.9 1,776.0 )الحساب الرأسمالي والمالي )صافي 

   Capital account (net) 284.4 449.2    )الحساب الرأسمالي )صافي 

      Capital transfers (net) 284.4 449.2       )التحويالت الرأسمالية )صافي 

          Inflows 284.4 449.2          التدفقات الداخلة إلى فلسطين 

             To the government sector 14.9 173.8              للقطاع الحكومي 

                of which from Donors transfers 14.9 173.8                   تحويالت الدول المانحة 

             To the other sectors 269.5 275.4               للقطاع الخاص 

          Outflows 0.0 0.0          التدفقات الخارجة من فلسطين 

Acquisition / disposal of non-Produced, non-
financial assets non-financial assets (net) 0.0 0.0 

حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أو 
 التصرف فيها )صافي(

   Financial account (net)**** 1,406.5 1,326.8 )الحساب المالي )صافي**** 

     Foreign Direct investment (net) 188.4 282.5   )االستثمار األجنبي المباشر )صافي 

         Change in investment abroad (net) 56.5 30.9     )التغير في االستثمار في الخارج )صافي 

         Change in investment in Palestine (net) 131.9 251.6     )التغير في االستثمار في فلسطين )صافي 

     Foreign  Portfolio investment (net) -35.5 25.7   )استثمار الحافظة األجنبي )صافي 

         Change in Assets (net) -12.5 13.4      )التغير في األصول )صافي 

         Change in Liabilities (net) -23.0 12.3      )التغير في الخصوم )صافي 

     Foreign Other investment (net) 1,374.1 1,109.9    األجنبية األخرى )صافي(االستثمارات 

         Change in Assets (net) 892.4 1,303.7      )التغير في األصول )صافي 

            Of which Loans to nonresidents 20.6 -10.9           منها قروض ممنوحة لغير مقيمين 

            Of which Currency and deposits***** 846.2 1,303.4          منها عملة وودائع***** 

         Change in Liabilities (net) 481.7 -193.8      )التغير في  الخصوم )صافي 

            Of which Loans nonresidents 187.0 -26.4           منها قروض من غير مقيمين 

            Of which Currency and deposits****** 288.6 -186.0          منها عملة وودائع****** 

Net errors and omissions 89.0 364.3 صافي السهو والخطأ 

Overall balance 120.5 91.3 الميزان الكلي 

Financing  -120.5 -91.3 التمويل 

Exceptional financing 0.0 0.0 التمويل االستثنائي 

Change in Reserve assets (- = Increase/+= 
decrease) 

 = زيادة/ + = نقص(- التغير في األصول االحتياطية ) 91.3- 120.5-

 االحتالل الذي ضمهو ذلك الجزء من محافظة القدس  ال تشملالبيانات *
 .1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  ي اليهسرائيلاإل

*The data excludes those part of Jerusalem which were annexed 

by Israeli occupation in 1967. 

تشــمل خــدمات التــأمين، الخــدمات الماليــة، وخــدمات المعلومــات والكمبيــوتر،  **
 رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية والترفيهية والثقافية.

**Include insurance, financial, information and computer, 

royalties and licenses, and personal cultural recreational services. 

ـــــة،  *** ـــــاز  االنشـــــاءات،الخـــــدمات المالي المعلومـــــات والكمبيـــــوتر، رســـــوم االمتي
 والتراخيص وخدمات التأمين.

***Include financial,construction, information and computer, 

royalties and licenses fees, insurance services. 

 .Include reserve assets **** .يشمل األصول االحتياطية **** 

ودائــع: تشــمل النقــد مــن العمــالت األجنبيــة فــي صــناديق البنــو  و عملــة  *****
 .وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

*****Currency and deposits: Including the cash of foreign 

currency in the banks and the deposits of the Palestinian 

institutions deposited abraod. 

-Currency and deposits : Includes the deposits of non****** ودائع: ودائع غير المقيمين المودعة في البنو  المحلية.و عملة  ******

residents deposited in Local banks. 
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 المالية والتأمين
 عدد المؤسسات:

 14,685ي مل فيها  ،مؤســـــســـــة 523في فلســـــطين  2019ل ام املة في أنشـــــطة المالية والت مين بلغ عدد المؤســـــســـــا  ال 
، وبلغ حجم االســـــــــــــتهال  أمريكي مليون دوالر 1,004.3 المالية والت مينعامال، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشـــــــــــــطة 

 مليون دوالر 715.4بلغ حجم القيمة المضـــــــــافة التي حققتها ةل  ا نشـــــــــطة  ، بينماأمريكي مليون دوالر 288.9الوســـــــــي  
 . أمريكي

 
 
 
 
 

 2019أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين في فلسطين، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities in Palestine, 2019 

Value in 1000 USD القيمة با لف دوالر أمريكي 

Indicators 
 القيمة

Value المؤشرات 

Number of Enterprises 523   عدد المؤسسا 
Number of Employed Persons 14,685 عدد ال املين 
Compensations of Employees 347,016.0 ة ويضا  ال املين 
Output 1,004,320.3 اإلنتاج 
Intermediate Consumption  288,877.4   االستهال  الوسي 
Value Added 715,442.9  القيمة المضافة 
Data excludes those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli occupation in 1967  

البيانا  ال ةشمل ذل  الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل 
  1967اإلسرائيلي إليه عنوة ب يد احتالله للضفة الغربية عام 

 

25.1 
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 2019أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين حسب النشاط االقتصادي، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities by Economic Activity, 2019 

 

 Value in 1000 USD القيمة با لف دوالر أمريكي 

Economic Activity 

Indicators المؤشرات  

 القيمة المضافة النشاط االقتصادي

Value Added 

 االستهال  الوسي 

Intermediate 
Consumption 

 اإلنتاج

Output 

 ة ويضا  ال املين

Compensations of 
Employees 

 عدد ال املين
No. of 

Employed 
Persons 

 عدد المؤسسا 

No. of Ent. 

Total  715,442.9 288,877.4 1,004,320.3 347,016.0 14,685 523 مجموع ال 
Palestine Monetary Authority, 
Commercial & Islamic Banks, Other 
Credit  Institutions, Holding 
Companies, and Financial Leasing 

544,358.8 219,291.0 763,649.8 285,336.3 11,276 46 

سلطة النقد والبنو  التجارية واإلسالمية 
ومؤسسا  اإلقراض المتخصصة والشركا  

 القابضة والت جير التمويلي

Money Exchangers & Palestine 
Exchange & Stock Market Brokers 

41,399.7 5,766.4 47,166.1 13,230.2 1,710 468 
ة فلسطين وشركا  بورصو  صرافي ال مال 
 ا وراق المالية

Insurance Corporations 129,684.4 63,820.0 193,504.4 48,449.5 1,699 9  شركا  الت مين 
-:Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israel occupation 
in 1967 

البيانا  ال ةشمل ذل  الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة ب يد احتالله :-
 1967عام  للضفة الغربية
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 2019حسب النشاط االقتصادي في فلسطين،  همعدد العاملين وتعويضات
Number and Compensations of Employees by Economic Activity in Palestine, 2019 

 

Value in 1000 USD القيمة با لف دوالر أمريكي 

Economic Activity 
 ة ويضا  ال املين

Compensations of 
Employees 

 No. of Employed Persons  عدد العاملين                              

 عدد المؤسسا 

No. of Ent. 
 المجموع ال املين ب جر أجرال املين بدون  النشاط االقتصادي

Non-Paid 
Employees 

Wage Employees Total 

Total of Financial 
Intermediaries 

 مجموع الوساطة المالية  523 14,685 14,211 474 347,016.0

Palestine Monetary Authority 
Commercial & Islamic Banks 
Other Credit  Institutions And 
Holding Companies 

285,336.3 8 11,268 11,276 46 

والبنو  التجارية  سلطة النقد 
واإلسالمية ومؤسسا  اإلقراض 

 والشركا  القابضة المتخصصة

Money Exchangers & Palestine 
Exchange & Stock Market 
Brokers 

13,230.2 466 1,244 1,710 468 
 بورصة فلسطين و صرافي ال مال 

 ا وراق الماليةوشركا  

Insurance Corporations 48,449.5 0 1,699 1,699 9  شركا  الت مين 

-: Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli occupation 
in 1967 

عنوة ب يد احتالله البيانا  ال ةشمل ذل  الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه : -
 1967للضفة الغربية عام 
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 والدين الخارجي وضع االستثمار الدولي 
 

 الاصـو  األينيةـ ب غلـو حـوالي –)األصـو  الااريةـ   2019خـل  الاـا  وضع االستثمار الـدولي لفلسـطين  رصيد صافي
 مليون دوالر أمريكي. 1,842

 
 :الخارجيةاألصول 

موزع  غين مليون دوالر أمريكي،  7,273 قد غلو القتصاد الفلسطيني المستثمرة في الاارجاغلو إيمالي أرصدة أصو  
%، 68 )أهمها الامل  والودائعب %، واستثمارات أخرى 19%، واستثمارات حافظ  4غنسب   استثمار أينيي مباشر

إيمالي  % من71شكلت االستثمارات الاارية  لقطاع الينوك قد ف، يمستوى القطاعالعلى أما  %.9 وأصو  احتةاطة 
 .األصو  الاارية  للقتصاد الفلسطيني

 
 الخصوم األجنبية:

)أرصدة غير المقةمين المستثمرة في  يفلسطيناالقتصاد العلى )االلتزاماتب غلو إيمالي أرصدة الاصو  األينية  
%، واستثمارات حافظ  51غنسب  باشر ماستثمار أينيي ، توزعت غين مليون دوالر أمريكي 5,431 فلسطينب حوالي

، شكلت االستثمارات يمستوى القطاعالوعلى  .%36أخرى )أهمها القروض والودائع من الاارجب %، واستثمارات 13
 على االقتصاد الفلسطيني إيمالي الاصو  األينية  % من37حوالي األينية  في قطاع الينوك 

 
 :الدين الخارجي

 مليون دوالر أمريكي 1,967حوالي ة  قد غلو فلسطينالقطاعات االقتصادي  ال غلو إيمالي رصيد الدين الااريي على
 %، وقطاع الينوك61الحكومي غنسب  قطاع الدين على % مقارن  مع الاا  الساغق. توزعت غين 32بارتفاع غلغت غنسب  

 واألسر األهلة ،والمؤسسات  ،غير المالة المالة  غير المصرفة ، والشركات )الشركات  األخرى %، والقطاعات 36غنسب  
 %.1 ، واالقتراض غين الشركات التابا  والمنتسب  غنسب  اقل من%2غنسب   المعةشة ب
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 2019رصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في فلسطين، في نهاية عام 
International Investment Position (IIP) Stock by Economic Sectors For Palestine, at End of 2019 

   Value in Million USD                                                                                                                                                                                    القةم  بالمليون دوالر أمريكي                                         

 األرصدة حسب نوع االستثمار
 المجموع
Total 

 Economic Sector  القطاع االقتصادي 

Investments Stocks by Type of 
Investment 

 قطاع السلطات 
)سلط   النقدي 

 النقدب
Monetary 

Authori-ties 
(PMA) 

 القطاع الحكومي
Gover-nment 

Sector 

 قطاع الينوك
Banks 
Sector 

 Others Sectors  القطاعات األخرى  

قطاع الشركات غير المالة  وشركات التأمين 
 وقطاع المؤسسات األهلة 

Non-Financial companies, 
Insurance companies and 

NGO's Sector 

قطاع األسر 
 المعةشة 

Households 
Sector 

 976- 323- 3,182 1,089- 1,048 1,842 وضع االستثمار الدولي )صافي(*
International Investment Position (net)* 

 41 866 5,189 129 1,048 7,273 مجموع األصول الخارجية
Total External Assets  

 9 260 0 0 0 269 المباشر في الاارجاالستثمار األينيي 
Foreign Direct Investment Abroad 

 0 409 919 0 89 1,417 استثمارات الحافظ  في الاارج
Portfolio Investments Abroad 

 32 197 4,270 129 301 4,929 االستثمارات األخرى في الاارج:
Other Investments Abroad 

 32 34 4,204 0 301 4,571 منها: عمل  وودائع**      
     Of which: currency and deposits** 

 0 0 0 0 658 658 األصو  االحتةاطة 
 Reserve Assets 

 1,017 1,189 2,007 1,218 0 5,431 مجموع الخصوم األجنبية
Total Foreign Liabilities  

 1,017 748 991 0 0 2,756 االستثمار األينيي المباشر في فلسطين 
Foreign Direct Investment in Palestine 

 0 404 310 0 0 714 استثمارات الحافظ  األينية  في فلسطين 
Foreign Portfolio Investments in Palestine 

 0 37 706 1,218 0 1,961 االستثمارات األخرى األينية  في فلسطين: 
Foreign Other Investments in Palestine 

 0 15 0 1,218 0 1,233 منها: قروض من الاارج     
     Of which: Loans from abroad 

 0 0 706 0 0 706 منها: عمل  وودائع***     
    Of which: currency and deposits*** 

 اليةانات في الجدو  أعله مقرب  ألقرب عدد صحةح. -
 وضع االستثمار الدولي )صافيب: تساوي مجموع األصو  الاارية  مطروح منها مجموع الاصو  األينية . *

 ودائع: اإليداعات المحلة  في الينوك الاارية ، إضاف  إلى النقد األينيي المويود في االقتصاد الفلسطيني.و عمل   **
 لمحلة .ودائع: ودائع غير المقةمين المودع  في الينوك او عمل   ***

 

-The Data in the table above are closed to the nearest integer 
* International investment position (net): equals total external assets minus total foreign liabilities. 
** Currency and deposits: including residents deposits in banks abroad, in addition to foreign 

Currency Cash in Palestinian Economy. 
*** Currency and deposits: include the deposits of non-residents deposited in local banks. 
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2019في فلسطين، نهاية عام  إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية  
Gross External Debt Position in Palestine, at the end of 2019 

 

 
 
 
 
 
 
  

                              Value in Million USD       القةم  بالمليون دوالر أمريكي                           

 القيمة القطاع  االقتصادي
Value 

Economic Sector 

 General Government 1,218 الحكومة العامة

قصير األيل    156 Short-term 

طويل األيل    1,062 Long-term 

 Monetary Authorities 0 السلطات النقدية

قصير األيل    0 Short-term 

طويل األيل    0 Long-term 

 Banks 706 البنوك

قصير األيل    306 Short-term 

طويل األيل    400 Long-term 

 Other Sectors 37 القطاعات األخرى 

قصير األيل    22 Short-term 

طويل األيل    15 Long-term 

االستثمار المباشر )االقتراض ما بين الشركات التابعة 
 6 والمنتسبة(

Direct Investment: Lending Between 
Affliated Companies 

 Debt Liabilities to Affiliated Enterprises 0 خصو  الدين لمؤسسات منتسب 

 Debt Liabilities to Direct Investors 6 خصو  الدين لمستثمرين مباشرين

إجمالي رصيد الدين الخارجي   1,967 Gross External Debt Position 
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  التابعةالحسابات 
 2018الحسابات الصحية الفلسطينية 

 1,571.7إلى أن مجموع النفقات الجارية على الصحة بلغت  2018تشير بيانات الحسابات الصحية الفلسطينية للعام 
بينما مليون دوالر أمريكي.   1,471.3الذي بلغ  2017% مقارنة مع العام 6.8مليون دوالر أمريكي بارتفاع نسبته 

 21.9، حيث سجل 2017العام % مقارنة مع 12.4على الصحة بنسبة التكوين الرأسمالي اإلجمالي المرصود  انخفض
  .2017يون دوالر أمريكي في العام مل 25.0، في حين بلغ 2018مليون دوالر امريكي خالل العام 

 
، بينما في عام 2018% خالل العام 9.8سجلت نسبة االنفاق على الصحة من الناتج المحلي االجمالي في فلسطين 

 %.9.3بلغت  2017
 

 %44.8لتصل إلى  2018على الصحة خالل العام  ة المركزيةتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة مساهمة انفاق الحكوم
  .%42.7حيث بلغت  2017مالى مساهمات الوحدات المؤسسية عن ما كانت عليه في العام من اج

 

 2018-2000 فلسطين،وإجمالي تمويل النظم والبرامج الحكومية في  على الصحةإجمالي اإلنفاق 
Total Current Expenditure on Health and Total Current Expenditure on Health by 

Government Schemes in Palestine, 2000-2018 
 

 
 

% للعــامين 35.9% و38.2بينمــا ســجلت المستشــليات النســبة االعلــى لينفــاق الصــحي وفــث مــزود الخدمــة حيــث بلغــت 
 ةعلـــى التـــوالي، ويليفـــا االنفـــاق مـــن خـــالل مرارـــز بيـــع التجزئـــة و يرهـــا مـــن مـــزودي الســـلع الطبيـــة بنســـب 2017و 2018
. بينمــــا كانــــت النســــبة االدنــــى للمرافــــث الرعا ــــة الصــــحية  ويلــــة االمــــد 2017% للعــــام 20.7و  2018% للعــــام 19.1

 .2017% للعام 0.1و  2018% للعام 0.5للمقيمين بواقع 
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 2018-2000مؤشرات مختارة في فلسطين، 
Selected Indicators in Palestine, 2000-2018 

 

 السنة

الجارية مجموع النفقات 
على الصحة )مليون 

 دوالر أمريكي(

التكوين الرأسمالي 
االجمالي )مليون 
 دوالر أمريكي(

الناتج المحلي اإلجمالي 
باألسعار الجارية )مليون 

 دوالر أمريكي(

نسبة اإلنفاق على الصحة 
من الناتج المحلي 
 Year Total Current اإلجمالي )%(**

Expenditure on 
Health (Million 

USD) 

Gross Capital 
Formation  

(Million USD) 

Gross Domestic 
Product at 

Current Prices 
 (Million USD) 

Health 
Expenditure as 
Percentage of 

GDP (%)** 

2000 408.3  10.7 4,313.6  9.7  2000 

2001 413.0  6.9 4,003.7  10.5  2001 

2002 392.8  14.3 3,555.8  11.4  2002 

2003 379.3  13.6 3,968.0  9.9  2003 

2004 523.8  12.6 4,603.1  11.7  2004 

2005 563.6  13.6 5,125.7  11.3  2005 

2006 561.7  17.3 5,348.3  10.8  2006 

2007 557.6  25.1 5,815.7  10.0  2007 

2008 769.5  16.4 7,310.4  10.8  2008 

2009 870.4  19.0 8,085.7  11.0  2009 

2010 881.5  17.2 9,681.5  9.3  2010 

2011 1,269.2  34.7 11,186.1  11.7  2011 

2012 1,257.6  29.6 12,208.4  10.5  2012 

2013 1,412.2  22.1 13,515.5  10.6  2013 

2014 1,387.8  16.2 13,989.7  10.0  2014 

2015 1,297.3  28.9 13,972.4  9.5  2015 

2016 1,387.1  20.9 15,405.4  9.1  2016 

2017 1,471.3  25.0 16,127.6  9.3  2017 

2018 1,571.7  21.9 16,276.6  9.8  2018 

* تشمل الخدمات الصحية التعزيزية عبر قطاعات متعددة، باالضافة 
 إلى خدمات الصحة المدرسية.

تشمل مجموع  ** نسبة اإلنفاق على الصحة من الناتج اإلجمالي
النفقات الجارية على الصحة مضاف له التكوين الرأسمالي لمزودي 

 الخدمات الصحية.

 *Includes Health promotion with multi-sectoral approach 
and School health services. 
** Share of total current expenditure on health to Gross 
Domestic Product includes gross capital formation in 
health care providers. 
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 2018الحسابات السياحة الفرعية 
في فلسطين إلى ارتفاع القيمة اإلجمالية الستفالك السياحة الوافدة  2018حسابات السياحة الفرعية للعام تشير بيانات 

%، حيث سجل 5.8بنسبة  2017)تشمل استفالك الزوار الوافدين مع مبيت والزوار الوافدين ليوم واحد( عن العام 
مليون دوالر  1,312.8ليصل إلى  2017عام  مليون دوالر أمريكي في 1,241.1مجموع استفالك السياحة الوافدة 

 .2018أمريكي في عام 
 

%، حيث سجل 1.5بنسبة  2017وأ ضا ارتفعت القيمة اإلجمالية إلنفاق السياحة المحلية بشكل  ليف عن العام 
الزوار  مليون دوالر أمريكي )وهي تشمل إنفاق الزوار المحليين مع مبيت وإنفاق 160.7مجموع إنفاق السياحة المحلية 
 .2017مليون دوالر أمريكي لعام  158.4المحليين ليوم واحد( مقارنه بـ 

 
مليون دوالر  326.5فقد بلغت  2018وارتفعت القيمة اإلجمالية لينفاق على السياحة الخارجية للفلسطينيين خالل عام 

الر امريكي( وهي تشمل إنفاق مليون دو  318.4)  2017% عما كانت عليه في العام 2.5أمريكي بزيادة بلغت نسبته 
 الفلسطينيين في الخارج مع مبيت وإنفاق زوار اليوم الواحد.

 
 2018-2017قيمة اإلنفاق على السياحة حسب نوع السياحة، 

Value of Tourism Consumption in Palestine by Categories of Tourism 2017-2018 
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 2018-2017فلسطين،  مؤشرات مختارة لقطاع السياحة في
Selected Indicators for the Tourism Sector in Palestine, 2017- 2018 

 المؤشر

 Value القيمة
Indicator 

2017 2018 

  985,047  928,904 عدد الزوار الوافدين مع مبيت*
Number of inbound visitors with 
overnight stay* 

  2,443,616  2,263,180 )زوار اليوم الواحد(عدد الزوار الوافدين دون مبيت 
Number of inbound visitor without 
overnight stay (same day visitor) 

  47,607  42,964 عدد الزوار المحليين مع مبيت في الفنادق
The number of domistic visitors 
with overnight stay in hotels 

  2,877,106  3,175,985 مبيت )زوار اليوم الواحد(عدد الزوار المحليين دون 
The number of domistic visitors 
without overnight stay (same day 
visitors) 

متوسط مدة االقامة للزوار الوافدين في الفنادق 
 المحلية )ليلة(

5.9  5.8  
Average length of stay for inbound 
visitors in local hotels (night) 

متوسط مدة االقامة للزوار الوافدين باستضافة اسر 
  14.6  13.0 )ليلة(

Average length of stay for inbound 
visitors in hosting of local families 
(night) 

متوسط مدة االقامة للزوار الوافدين في منازل ملكية 
  18.4  18.3 ثانوية )ليلة(

Average length of stay for inbound 
visitors in a secondary home  
(night) 

  7,794,680.7  7,761,273.6 عدد ليالي المبيت للزوار الوافدين*
Number of overnight stays for 
inbound visitors* 

  145,949  146,369 عدد ليالي المبيت للزوار المحليين في الفنادق
Number of overnight stay for 
domistic visitors in hotels 

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )مليون 
  16,276.6  16,128.0 دوالر االمريكي(

GDP at current prices  (million 
USD) 

نسبة مساهمة استفالك السياحة الوافدة في فلسطين 
 من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

7.7  8.1  

Contribution of inbound tourism 
consumption to gross domestic 
product (GDP) in Palestine at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة انفاق السياحة المحلية في فلسطين من 
  1.0  1.0 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

Contribution of domestic tourism 
expenditure to gross domestic 
product (GDP) to Palestine  at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة استفالك السياحة الداخلية في فلسطين 
  9.1  8.7 من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

Contribution of internal tourism 
consumption to gross domestic 
product (GDP) to Palestine at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة انفاق السياحة الو نية في فلسطين من 
 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

3.0  3.0  

Contribution of national tourism 
expenditure to gross domestic 
product (GDP) to Palestine at 
current prices  (%) 

تشمل الزوار األجانب مع مبيت في الفنادق المحلية، والزوار مع مبيت  *
 .باستضافة أسر فلسطينية، والزوار مع مبيت في بيت ملك

* Include the foreign visitors with overnight stay in 
local hotels, visitors with overnight stay in hosting of 
local families, and in secondary homes. 
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  موضوعات خاصة
 

 على الظروف االجتماعية واالقتصادية لالسر  19 –أثر كوفيد  1.28.1
  على واقع سوق العمل  19 -أثر كوفيد 

فترة اإلغالق والممتدة من الخامس من آذار كانوا يعملون خالل  المعيلين الرئيســـــــيين لفلـــــــر في فلســـــــطين% من 64.5
توقفوا  المعيلين الرئيســيين لفلــر في فلســطين% من 16.5بالمقابل   .2020حتى الخامس والعشــر ن من ايار من العا  

  .كانوا ال يعملون قبل فترة اإلغالق %19.0 وكذلك، عن العمل خالل فترة اإلغالق
 

 وواقع العمل خالل فترة اإلغالق  المنطقة والمحافظةسر في فلسطين حسب التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين لأل
 2020أيار(،  -)آذار

Percentage Distribution of Household's Main Income Earner in Palestine by Region, 
Governorate and the Reality of Work During the Lockdown Period (March-May), 2020  

 /المحافظة المنطقة

 Reality of Work During واقع العمل خالل االغالق
Lockdown 

Region/Governorate 

عمل خالل 
 االغالق

توقف عن العمل 
 خالل االغالق

كان ال يعمل قبل فترة 
 المجموع فرض حالة الطوارئ 

Worked 
During 

Lockdown 

Stopped 
Working During 

Lockdown 

Was Not 
Working Before 

Lockdown 
Total 

 Palestine 100 19.0 16.5 64.5 فلسطين

 West Bank 100 13.2 14.1 72.7 الضفة الغربية 

 Jenin 100 8.1 13.4 78.5 جنين

 100 11.3 32.0 56.7 طوباس واألغوار الشمالية
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 100 10.8 24.9 64.3 طولكر 

 Nablus 100 10.7 16.2 73.1 نابلس

 Qalqiliya 100 6.8 9.8 83.4 قلقيلية

 Salfit 100 10.7 22.5 66.8 للفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 11.7 9.4 78.9 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 100 9.6 20.9 69.5 ار حا واألغوار

 Jerusalem 100 23.9 9.9 66.2 القدس

 Bethlehem 100 12.3 13.5 74.2 بيت لحم

 Hebron 100 13.5 13.4 73.1 الخليل

  Gaza Strip 100 27.7 20.0 52.3 قطاع غزة 

 North Gaza 100 25.7 10.6 63.7 شمال غزة

 Gaza 100 26.6 21.5 51.9 غزة

 Dier Al-Balah 100 32.9 18.0 49.1 دير البلح

 Khan Yunis 100 29.0 22.7 48.3 خانيونس

 Rafah 100 25.8 28.9 45.3 رفح

 
 

28.1 
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   % من العاملين تغيبوا عن العمل خالل فترة االغالق، مع وجود تباين واضح بين الضفة الغربية وقطاع غزة.46.9
 

 وواقع العاملين خالل فترة اإلغالق  المنطقة والمحافظةالتوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين لألسر في فلسطين حسب 
 2020أيار(،  -)آذار

Percentage Distribution of Household's Main Income Earner in Palestine by Region, 
Governorate and Reality of Whom Worked During Lockdown Period  

(March-May), 2020 

 المنطقة/المحافظة

 Reality of Who Worked االغالقواقع العاملين خالل 
During Lockdown 

Region/Governorate 

العمل مقابل اجرة او اي 
 مردود نقدي او عيني

العمل في مصلحة او 
مشروع لفلرة بشرط ان 
تكون وجهة المنتج او 

 جزء منه للسوق 

غائب عن 
 المجموع العمل

Work for a Wage, 
or Other Income in 

Cash or Kind 

Work Even For 
One Hour in 

Family Enterprise 
or Farm 

Absent 
From 
Work 

Total 

 Palestine 100 46.9 2.9 50.2 فلسطين

 West Bank 100 53.8 3.5 42.7 الضفة الغربية 

 Jenin 100 61.0 1.7 37.3 جنين

طوباس واألغوار 
 100 55.5 10.6 33.9 الشمالية

Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 100 44.9 8.3 46.8 طولكر 

 Nablus 100 52.7 4.0 43.3 نابلس

 Qalqiliya 100 71.6 0.2 28.2 قلقيلية

 Salfit 100 41.6 1.3 57.1 للفيت

 Ramallah & Al-Bireh 100 56.5 2.7 40.8 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 100 55.2 0.6 44.2 ار حا واألغوار

 Jerusalem 100 51.6 3.5 44.9 القدس

 Bethlehem 100 59.8 2.4 37.8 بيت لحم

 Hebron 100 49.0 4.2 46.8 الخليل

  Gaza Strip 100 32.3 1.8 65.9 قطاع غزة 

 North Gaza 100 31.4 2.0 66.6 شمال غزة

 Gaza 100 34.6 0.3 65.1 غزة

 Dier Al-Balah 100 26.7 4.0 69.3 دير البلح

 Khan Yunis 100 33.4 0.2 66.4 خانيونس

 Rafah 100 32.0 6.2 61.8 رفح
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  على الوصول الى الخدمات  19 –أثر كوفيد 
 انشــطة في اطفالهم شــار  اإلغالق قبل بالتعليم وملتحقين لــنة  18-6) اطفال لديها التي فلســطين في االلــر من 51.0%

 خالل بعد عن التعليمية األنشــطة من اي في اطفالهم شــار  التي األلــر من %39.5  .اإلغالق فترة خالل بعد عن عليميةت
 ولكن منها الغرض وادت جيدة بانها التجربة قيموا %39.1و منها، الغرض ُتؤد    ولم لـــــــــــــي ة بانها التجربة قيموا اإلغالق فترة

 ان الى اشـــارت االلـــر من %48.5 منها. الغرض وادت جيدة بانها التجربة قيموا %21.4و التجربة، لتحســـين مجال هنالك

  .اإلغالق خالل التعليمية األنشطة في األطفال مشاركة دون  حال المنزل في االنترنت توفر عد 
 

حسب وتقييمها لهذه التجربة خالل فترة اإلغالق التي شارك اطفالها في التعليم عن بعد في فلسطين  لألسرالتوزيع النسبي     
 2020أيار(،  -)آذار المنطقة والمحافظة

Percentage Distribution of Households in Palestine whose Children Participated in 
Distance Educational Activities During the Lockdown Period and Assessment of this 

Experience by Region, Governorate (March-May), 2020 

 المنطقة/المحافظة

التي االسر نسبة 
أطفالها في  شارك

 أنشطة تعليمية
Percentage of 
Households 

whose 
children 

participated in 
educational 

activities 

تقييم التعلم 
 عن بعد

Assessing the Distance 
Learning Experience 

Region/Governorate 

جيدة، وادت 
 الغرض منها

جيدة، وادت الغرض منها 
 وهنا  مجال للتحسين

لي ة، لم تؤدي 
 الغرض منها

Good, It 
Served 

Its 
Purpose 

Good, It Served 
Its Purpose and 

Can Be improved 

Bad, Not 
Done 

Served Its 
Purpose 

 Palestine 39.5 39.1 21.4 51.0 فلسطين

 West Bank 42.0 36.5 21.5 53.3 الضفة الغربية 

 Jenin 33.0 52.4 14.6 48.4 جنين

طوباس واألغوار 
 الشمالية

49.2 62.3 11.7 26.0 
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 44.0 37.6 18.4 47.0 طولكر 

 Nablus 44.7 28.8 26.5 49.5 نابلس

 Qalqiliya 36.7 37.5 25.8 40.4 قلقيلية

 Salfit 28.4 24.8 46.8 42.6 للفيت

 Ramallah & Al-Bireh 39.9 27.0 33.1 64.2 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 14.9 82.4 2.7 43.7 ار حا واألغوار

 Jerusalem 41.7 44.4 13.9 84.8 القدس

 Bethlehem 23.0 45.7 31.3 44.5 بيت لحم

 Hebron 56.4 24.9 18.7 38.9 الخليل

  Gaza Strip 36.4 42.4 21.2 48.5 قطاع غزة 

 North Gaza 38.9 35.0 26.1 53.9 شمال غزة

 Gaza 40.0 49.0 11.0 47.6 غزة

 Dier Al-Balah 29.5 5.5 65.0 41.4 دير البلح

 Khan Yunis 26.6 51.6 21.8 45.4 خانيونس

 Rafah 39.2 58.3 2.5 55.1 رفح
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 2020أيار(،  -آذار) المنطقة والمحافظةالسبب و حسب خالل فترة اإلغالق شارك اطفالها في التعليم عن بعد يالتي لم في فلسطين  لألسرالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Households in Palestine whose Children did not Participated in Distance Educational Activities During 

the Lockdown Period by Reason, Region and Governorate (March-May), 2020 

 المنطقة/المحافظة

 Reason     األسباب

Region/Governorate 

ال يوجد انترنت 
 بالمنزل

عد  رغبة األهل في 
 تنفيذ األنشطة التعليمية

مقدرة/)معرفة  األهل عد  
 على تنفيذ األنشطة التعليمية

عد  رغبة الطفل في 
 تنفيذ األنشطة التعليمية

ال يوجد علم لدى األلرة 
 بمثل هكذا انشطة

عد  قيا  المدرلين 
 اخرى  بتنفيذ انشطة تعليمية

There is no 
internet 

available in 
the house 

The parents do 
not want to carry 
out educational 

activities 

The household 
(parents) cannot/are 
not able to carry out 
educational activities 

The child does not 
want to carry out 
such educational 

activities 

The household 
does not know 

of such activities 

Teachers did 
not perform any 

educational 
activities 

Others 

 Palestine 2.9 21.6 2.8 13.3 6.3 4.6 48.5 فلسطين

 West Bank 3.6 34.4 4.0 11.7 5.3 6.0 35.0 الضفة الغربية 

 Jenin 3.4 27.6 3.9 12.0 0.4 21.9 30.8 جنين

 0.0 17.3 2.2 15.5 2.8 8.5 53.7 طوباس واألغوار الشمالية
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 4.1 24.0 3.4 8.3 14.6 10.3 35.3 طولكر 

 Nablus 1.8 31.1 0.5 21.5 2.2 5.8 37.1 نابلس

 Qalqiliya 1.1 15.9 17.7 7.1 12.7 2.0 43.5 قلقيلية

 Salfit 0.6 30.6 16.1 10.2 10.5 16.9 15.1 للفيت

 Ramallah & Al-Bireh 17.4 33.2 2.0 17.2 6.7 10.9 12.6 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 2.9 33.3 1.3 5.7 1.8 3.8 51.2 ار حا واألغوار

 Jerusalem 1.9 32.4 1.1 23.7 0.9 0.9 39.1 القدس

 Bethlehem 1.5 19.3 1.5 12.2 0.4 1.8 63.3 بيت لحم

 Hebron 2.3 45.3 5.0 6.5 7.2 0.9 32.8 الخليل

  Gaza Strip 2.0 9.2 1.7 14.9 7.3 3.2 61.7 قطاع غزة 

 North Gaza 0.3 14.6 1.9 11.6 0.8 1.6 69.2 شمال غزة

 Gaza 3.5 9.6 2.5 10.0 14.1 0.9 59.4 غزة

 Dier Al-Balah 0.0 12.0 1.0 36.5 4.4 5.9 40.2 دير البلح

 Khan Yunis 3.2 5.4 1.2 15.5 5.9 5.1 63.7 خانيونس

 Rafah 0.1 1.0 0.7 5.1 0.0 6.9 86.2 رفح
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  على سبل العيش  19 -األمن الغذائي وأثر كوفيد 
براير % من االلـــر الفلســـطينية انخفا دخلها بمقدار النصـــف ففكثر خالل فترة اإلغالق مقارنة مع شـــهر شـــباط/ف42.3
 % في قطاع غزة .  37.6% في الضفة الغربية، و45.5) 2020

 
 حسب المنطقة والمحافظة 2020، شهر شباط/فبرايرمقارنة بالشهري خالل فترة اإلغالق التي قيمت دخلها في فلسطين  لألسرالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Households in Palestine who assessed their Monthly Income During 
Lockdown Period compared with February, 2020 by Region, Governorate 

 المنطقة/المحافظة

 Monthly Household Income دخل األسرة الشهري 

Region/ 
Governorate 

بقي كما هو بدون  زاد
 ز ادة

انخفا اقل من 
 النصف

انخفا بمقدار 
 النصف ففكثر

 المجموع

Increased    
Remained 
the same 

Decreased 
by less than 

half 

Decreased 
by half or 

more 
Total 

 Palestine 100 42.3 31.1 25.9 0.7 فلسطين

 West Bank 100 45.5 31.3 22.3 0.9 الضفة الغربية 

 Jenin 100 48.7 22.7 26.5 2.1 جنين

طوباس واألغوار 
 100 43.7 34.6 18.3 3.4 الشمالية

Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 100 46.8 23.8 28.5 0.9 طولكر 

 Nablus 100 54.2 22.3 23.3 0.2 نابلس

 Qalqiliya 100 42.7 43.1 14.2 0.0 قلقيلية

 Salfit 100 27.0 36.5 35.4 1.1 للفيت

 100 55.5 23.0 21.3 0.2 را  هللا والبيرة
Ramallah & Al-
Bireh 

 100 57.5 14.0 28.3 0.2 ار حا واألغوار
Jericho & Al 
Aghwar 

 Jerusalem 100 41.6 34.4 23.0 1.0 القدس

 Bethlehem 100 37.9 47.1 14.9 0.1 بيت لحم

 Hebron 100 41.1 37.6 20.0 1.3 الخليل

  Gaza Strip 100 37.6 30.8 31.2 0.4 قطاع غزة 

 North Gaza 100 33.9 28.3 37.2 0.6 شمال غزة

 Gaza 100 49.9 24.5 25.5 0.1 غزة

 Dier Al-Balah 100 16.7 55.2 27.3 0.8 دير البلح

 Khan Yunis 100 41.7 24.6 33.7 0.0 خانيونس

 Rafah 100 27.7 33.6 37.4 1.3 رفح
 

 على برامج المساعدات االجتماعية 19 – أثر كوفيد 
خالل فترة االغالق كان هنا  دورًا رئيســـــًا للحكومة وللتكافل االجتماعي داخل المجتمع الفلســـــطيني في مواجهة التحديات 

% من االلر غير المستفيدة من برامج 14.9االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن الجائحة، حيث اشارت النتائج الى ان 
المساعدات والحماية االجتماعية قبل االغالق تلقت مساعدات على شكل كوبونات طعا  وطرود غذائية، تليها التحو الت 

% ، والثالثة المســــــــاعدات التي كانت على شــــــــكل تحو الت من العائلة واألصــــــــدقاء من داخل 4.5النقدية من الحكومة )
% . 3.5فلسطين )
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نوع خالل فترة اإلغالق حسب  مساعدات التي تلقتو ة من برامج الحماية االجتماعية غير المستفيدنسبة االسر في فلسطين 
 2020أيار(،  -)آذارالمنطقة المساعدة و 

Percentage of Households in Palestine who are not benefiting from social protection 
programs and Received Aids During the Lockdown Period by Type of Assistance, 

Region (March-May), 2020 

 نوع المساعدات
 فلسطين

 Region المنطقة

Type of Assistance قطاع غزة الضفة الغربية 
Palestine West Bank Gaza Strip 

  Food/food vouchers 10.1 15.4 14.9 كوبونات طعا / طرود غذائية 

 0.0 0.2 0.2 العالج المجاني 
Free medicine\ health 
treatment 

 0.4 5.0 4.5 التحو الت النقدية من الحكومة 
Government cash transfer 
program 

 Job opportunity program 0.1 0.0 0.1 فرص العمل 

 0.0 0.4 0.4 مخصصات الشهداء/الجرحى 
Martyrs/ injuries 
compensation 

المساعدات من المؤلسات غير  
 الربحية

0.4 0.5 0.0 
Assistance from private 
non-profit organizations 

 Assistance from UNRWA 0.0 0.2 0.2 مساعدات من وكالة األونروا 

تحو الت من العائلة/ األصدقاء  
 في الخارج

0.6 0.6 0.2 
Family/friends transfer 
(international) 

تحو الت من العائلة/ األصدقاء  
 من داخل فلسطين

3.5 3.8 0.8 
Family/ friends transfer 
(Domestic) 

  Procurement coupons 3.5 0.5 0.8 كوبانات قسيمة شراء 
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 2020أيار(،  -)آذار المنطقة والمحافظةحسب  على األسر خالل فترة اإلغالق 19التدابير أو اإلجراءات الواجب على الحكومة القيام بها للحد من تأثير فيروس كوفيد وفقًا لوجهة نظرهم حول في فلسطين  لألسرتوزيع النسبي ال
Percentage Distribution of Households in Palestine According to the Priorities and Measurements that Government Should Take to Limit the Impact of the COVID 19 on 

Households During the Lockdown Period by Region, Governorate (March-May), 2020 

المنطقة/ 
 المحافظة

  Measures or Procedures         التدابير او اإلجراءات

Region/ Governorate 

 توفير كوبونات
طعا / طرود 

 غذائية/قسائم شرائية

توفير مساعدات 
 نقدية لفلرة

توفير األدو ة/ تفمين 
 العالج

توفير بدل 
 ايجار

االعفاء من شحن 
 الكهرباء/الماء

قروض ميسرة لضمان التمرار ة 
 وتعافي مشروع األلرة

توفير مدخالت 
االنتاج 

)الزراعية/الغير 
 زراعية 

توفير فرص عمل/ 
 تشغيل

الق ورفع إزالة االغ
 اخرى  القيود عن الحركة

Food /food 
supplies 

vouchers/ 
procurement 

coupons  

Cash 
transfer 

assistance 

Providing free 
medicine\ 

health 
treatment 

Providing 
a rental 

allowance  

Exemption 
from paying 
electricity/ 

water 
recharging 

Easy loans to ensure 
the continuity and 

recovery of the 
household business/ 

family business 

 Providing 
production 

inputs 
(agricultural/  

non-
agricultural) 

Job 
opportunity 

creation/ 
employment 

Removing 
lockdown 

and lifting the 
restrictions 
imposed on 
movement 

Others  

 Palestine 9.4 4.4 20.6 0.3 0.4 5.6 4.4 7.6 28.5 18.8 فلسطين

 West Bank 11.2 7.3 7.5 0.4 0.6 9.0 3.7 7.3 31.0 22.0 الضفة الغربية 

 Jenin 13.4 10.5 6.4 0.2 0.2 6.4 1.1 11.3 32.0 18.5 جنين

طوباس واألغوار 
 7.0 0.2 9.7 0.2 0.0 7.6 0.0 3.0 30.5 41.8 الشمالية

Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 15.4 6.1 10.5 0.0 0.0 7.8 4.9 4.8 26.8 23.7 طولكر 

 Nablus 11.6 8.2 7.4 0.2 0.1 8.5 4.6 8.3 23.6 27.5 نابلس

 Qalqiliya 16.9 6.6 6.9 1.4 0.1 15.4 2.6 2.9 28.4 18.8 قلقيلية

 Salfit 9.6 3.9 10.7 0.2 0.0 8.4 5.3 2.7 39.0 20.2 للفيت

 Ramallah & Al-Bireh 12.0 8.9 3.5 0.0 0.0 16.7 5.5 6.3 29.8 17.3 را  هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 12.7 4.7 4.4 1.8 0.2 1.7 8.3 5.4 26.8 34.0 ار حا واألغوار

 Jerusalem 16.9 1.8 11.7 0.0 0.1 5.0 1.7 10.6 37.5 14.7 القدس

 Bethlehem 9.2 5.0 4.9 0.3 0.4 9.1 8.2 3.7 32.5 26.7 بيت لحم

 Hebron 6.3 9.8 7.6 1.0 2.1 9.1 2.8 7.0 31.7 22.6 الخليل

  Gaza Strip 7.0 0.5 37.7 0.1 0.2 1.2 5.4 8.0 25.3 14.6 قطاع غزة 

 North Gaza 3.3 0.0 45.6 0.2 0.1 2.0 2.0 6.3 28.1 12.4 شمال غزة

 Gaza 5.1 0.6 34.1 0.0 0.5 1.2 8.3 9.0 23.9 17.3 غزة

 Dier Al-Balah 2.6 1.1 25.2 0.2 0.0 0.4 2.4 8.9 31.5 27.7 دير البلح

 Khan Yunis 13.6 0.4 48.3 0.1 0.0 1.0 4.3 6.3 17.6 8.4 خانيونس

 Rafah 13.6 0.6 33.2 0.1 0.1 1.2 8.3 9.7 28.7 4.5 رفح
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  19 -أولويات المواطنين للحد من أثر كوفيد 
% من االلـــــــــــــر إلى ان برامج التحو الت النقدية من اكثر التدابير واالجراءات التي يجب على الحكومة 28.5اشـــــــــــــارت 

ولو ة الثالثة توفير كوبونات طعا  وطرود غذائية وقســائم % ، واأل20.6القيا  بها، يلي ذلك توفير فرص عمل وتشــغيل )
 % ، مع وجود تباين بين الضفة الغربية وقطاع غزة كما يشير الشكل ادناه. 18.8شرائية )

 
 على المؤسسات االقتصادية 19 –كوفيد أثر جائحة  2.28.1

  إغالق المؤسسات االقتصادية 
لعدد من االيا  نتيجة  اغلقت ابوابها% في قطاع غزة  27.2% في الضفة الغربية، 91.7% من المؤلسات )71.2

بلغت نسبة ايا  ، فقد االجراءات الحكومية الموجبة بضرورة االغالق كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا
وصلت نسبة تركزت في نشاط الخدمات حيث  % 51.2)  حوالي 31/5/2020 - 5/3/2020خالل الفترة )االغالق 

% ، بينما وصلت نسبة ايا  االغالق ألنشطة النقل 53.8%  ولنشاط الصناعة )68.8غالق لنشاط الخدمات )ايا  اال
 ، كما تركز اإلغالق األكبر في محافظة بيت لحم لفترة تز د عن شهر ن.%  على التوالي41.6)و % 55.9والتجارة )

 
  صدمات الطلب 

٪ ، مع 93.1خالل األشهر الثالثة من اإلغالق بنسبة ) تانخفض المبيعات/ اإلنتاج قدحجم افادت معظم المؤلسات ان 
%  مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث لجلت المؤلسات التي تعمل في 49.5انخفاض في متولط المبيعات/اإلنتاج بنسبة )

جال % ، تلتها المؤلسات التي تعمل في م56.1مجال االنشاءات اعلى انخفاض في متولط المبيعات/ اإلنتاج بنسبة )
 % .55.5الخدمات بنسبة بلغت )

 
2020أيار(،  -آذاراإلغالق )خالل فترة الطلب لدى المؤسسات االقتصادية في فلسطين مؤشرات الصدمات   

Indicators of Demand Shocks in Economic Establishments in Palestine during the 
Lockdown Period (March-May), 2020 
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مقارنة بالوضع الطبيعي( 31/5/2020-5/3/2020)يوًما 88نسبة المؤسسات التي شهدت انخفاًضا في اإلنتاج آلخر 
Percentage of  establishment having a decline in production for the last 88 days (5/3-31/5/2020) 
compared with the normal situation

مقارنة بالوضع الطبيعي( 31/5/2020-5/3/2020) يوم 88متوسط نسبة التغير في إنتاج المؤسسة آلخر 
Average percentage change of establishment's production for the last 88 days (5/3-31/5/2020) 
compared with the normal situation
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  الصدمات المالية 
٪ من المؤلسات انخفاضًا في توفر التدفق النقدي مما اثر على نسبة الشيكات المرتجعة التي شهدت ازديادا 88.7يواجه 

٪ من المؤلسات 59.5٪ في قطاع غزة ، بينما افادت 9.5٪ في الضفة الغربية 48.3٪ )36.0في نسبتها لتصل الى 
 ية المتاحة في الوضع الطبيعي.بوجود صعوبة في توفير الخدمات المال

 

2020أيار(،  -آذاراإلغالق )خالل فترة لدى المؤسسات االقتصادية في فلسطين  مؤشرات الصدمات المالية  
Indicators of Financial Shocks in Economic Establishments in Palestine during the 

Lockdown Period (March-May), 2020 
 

 
 

  آلية التسوية المالية 
% من المؤلسات على التفخر في الدفع للموردين والعمال، بينما وصلت نسبة المؤلسات التي اضطرت 36.5جبرت ا 

 %.35.5 حوالي للحصول على ديون عائلية او من االصدقاء واالقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي
 
  التأثير على العمالة 
، الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا لتسر ح وفصل العمال لديها لمواجهة االزمة المالية % من المؤلسات13.8جبرت ا

% من المؤلسات قامت بإعطاء العاملين 10.8% من المؤلسات بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، 9.2بينما قامت 
 .راتب مع % من المؤلسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجازة9.4. راتبلديها اجازة بدون 

 
 استخدام الحل الرقمي 

٪ من المؤلسات بدات بالتخدا  او ز ادة التخدا  اإلنترنت او ولائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت او 12.2
التطبيقات المتخصصة او المنصات الرقمية التجابة لتفشي فيروس كورونا؛ حيث كان االلتخدا  الرئيسي لتلك الحلول 

 ٪ للبيع.43.8٪ ألعمال اإلدارة 54.1٪ من تلك المؤلسات 67.2ة الرقمية للتسو ق بنسب
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 ، بلغت نسبة العمال الذين عملوا عن بعد 5/2020 /31-3/  5يوًما  من تار خ ) 88خالل الثالث اشهر الماضية )
ا ه٪ من إجمالي العمال  تال16.6٪ من إجمالي العمال، تركزت بشكل رئيسي في انشطة االتصاالت )5.0من المنزل 

 ٪ من إجمالي العاملين .12.3انشطة اإلنشاءات بنسبة )
 

 السياسات المطلوبة 
واإلنترنت  الصحي والمياه والصرفالكهرباء المتمثلة بخدمات % من المؤلسات اختارت ليالة دعم المرافق 72.1
%، 52.5بنسبة  إعفاءات الراتب ها% من المؤلسات اختارت اإلعفاءات والتخفيضات الضر بية، تال52.5 ،اوغيره

 %. 51.3وتفجيل اإليجار بنسبة 
 



237 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 
 
 

 
 

1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون 
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 الفصل الثاني
 

 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون 
 

تجمعًا سكانياً، وطرد  531باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  1948تمثلت نكبة فلسطين في عام 
% من السكان الفلسطينيين. حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل من فلسطين في العام 85وتشريد حوالي 

وأما السكان الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم ووطنهم فأصبحوا % من أرض فلسطين قبل النكبة، 78والذي يعادل  1948
تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبروا مواطنين إسرائيليين، بما يترتب عليه من محاوالت لطمس الهوية والثقافة 

 الفلسطينية. 
 

 1948التي احتلت عام  الفلسطينية األراضيالقاطنين في حدود  إحصائيًا، جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين
تضمنها النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزٌء من مواطني دولة إسرائيل، وعليه فإن جميع اإلصدارات 

 والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان الفلسطينيين.
 

في األراضي سطيني جاهدًا بجمع وتبويب ونشر اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفل
في رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثلة بشح البيانات المتوفرة عن الفلسطينيين  1948الفلسطينية المحتلة عام 

 إحصائية حولهم.  بشكل مستقل إضافة إلى تعقيدات جمع بيانات 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومع ذلك، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصًا إحصائيًا عامًا لواقع الفلسطينيين 
 1948عام  المحتلةالفلسطينية  األراضي، حيث يعرض هذا الفصل بعض اإلحصائيات حول فلسطينيي 1948عام 

األراضي ة والقوى العاملة، علمًا بأن المؤشرات اإلحصائية حول الفلسطينيين في وتشمل الخصائص الديمغرافية والتعليمي
مستمدة من واقع إسرائيل والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من المؤشرات  1948الفلسطينية المحتلة عام 

كن تواجدهم األخرى.  ويالحظ في بيانات هذا الفلسطينيين في أما مع الواردة بالدرجة األولى مع السكان في إسرائيل وليس
 تالفصل إختالفًا مع ما ورد في العدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك باألساس إلى التعديالت والتنقيحات كما ورد

والعرب الذين يقيمون داخل حدود األراضي التي احتلت عام  يينالفلسطين شملتوبيانات هذا الفصل ال من المصادر.  
 وتم ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 1967

 ، ومرتفعات الجوالن السورية.  1967لضفة الغربية عام ل هعنوة بعيد احتالل االحتالل اإلسرائيلي إليه
 

  

2 
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 السكان
 

مليون فرد  1.5حوالي  2019في نهاية عام  1948بلغ عدد السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .المحتّلين()باستثناء سّكان القدس والجوالن 

 
نالحظ أنه مجتمع فتي وإن  1948ومن خالل التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 2019ن بدرجة أقل من الفلسطينيين في فلسطين حيث بلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام كا
% 4.5سنة فأكثر للذكور  65% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد الذين أعمارهم 31.1% ولإلناث 31.9للذكور 
في األراضي الفلسطينية المحتلة  2019فردًا لعام  4.44بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية حيث    %.5.5 ولإلناث

 .1948عام 
 

 2019حسب الديانة، نهاية عام  1948الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  توزيع
Distribution of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Religion, 

End Year 2019 
 

 
 

في األراضي الفلسطينية  اتسنة( للفلسطيني 49-15اإلنجاب ) مولود لكل امرأة في سن 2.98بلغ معدل الخصوبة الكلي 
كما   لإلناث. سنة 81.9وسنة  78.1 ر، وبلغ توقع البقاء على قيد الحياة للذكو 2019وذلك للعام  1948المحتلة عام 

 أما معدل الوفيات الخام لنفس العام فقد بلغ ،2019للعام  من السكان 1000مولود لكل  23بلغ معدل المواليد الخام 
 ذكر لكل مائة أنثى. 102.8بلغت  2019من السكان علمًا أن نسبة الجنس للعام  1000حالة وفاة لكل  2.9

المسلمون
Muslims

83.9%

العرب المسيحيون

Arab Christians
8.1%

الدروز

Druze
8.0%

1.2 
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 لسنوات مختارة، نهاية العام 1948الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  عدد
Number of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 for Selected 

Years, End Year 
 

End Year 
 عدد السكان

Population Number 
السنةنهاية   

1948 154,900 1948 

1967 324,100 1967 

1972 388,800 1972 

1985 619,000 1985 

1997 875,600 1997 

2007 1,146,000 2007 

2008 1,172,000 2008 

2009 1,223,300 2009 

2010 1,252,000 2010 

2011 1,280,900 2011 

2012 1,308,900 2012 

2013 1,335,600 2013 

2014 1,366,500 2014 

2015 1,383,900 2015 

2016 1,421,500 2016 

2017 1,471,000 2017 

2018 1,483.400 2018 

2019 1,516,900 2019 

 
 2019حسب الديانة، نهاية عام  1948عدد الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Number of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Religion, End 
Year 2019 

 

 In thousand العدد باأللف

 عدد السكان الديانة
Population Number 

Religion 

 Muslims 1,273.1 المسلمون 

 Arab Christians 123.0 ون العرب المسيحي

 Druze 120.8 الدروز

 Total 1,516.9 المجموع
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 حسب فئات العمر والجنس، 1948التوزيع النسبي للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2019نهاية عام 

Percentage Distribution of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 
by Age Groups and Sex, End Year 2019 

Age Groups 

Sex     الجنس 

 إناث الفئة العمرية
Females 

 ذكور
Males 

 المجموع

Total 

4-0  10.9 11.2 11.0 0-4 

5-14 20.2 20.7 20.4 14-5 

15-19 10.6 10.8 10.7 19-15 

20-24 9.5 9.7 9.6 24-20 

25-29 8.3 8.5 8.4 29-25 

30-34 6.6 6.5 6.6 34-30 

35-44 11.8 11.8 11.8 44-35 

45-54 10.0 10.0 10.0 54-45 

55-64 6.6 6.3 6.5 64-55 

65+ 5.5 4.5 5.0 65+ 

Total 100 100 100 المجموع 

 
 2019، نهاية عام 1948مؤشرات ديموغرافية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Demographic Indicators for Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948, 
End Year 2019 

 

Indicator 
 القيمة

Value 
 المؤشر

Sex Ratio  102.8 نسبة الجنس 
Average Household Size 4.44  ةمتوسط حجم األسر 
Total Fertility Rate  2.98 معدل الخصوبة الكلي 
Life Expectancy at Birth  توقع البقاء على قيد الحياة 
Males 78.1 ذكور 
Females 81.9 إناث 
Median Age  العمر الوسيط 
Males 23.6 ذكور 
Females 24.0 إناث 
Crude Birth Rate (per 1,000 persons) 23.0 )معدل المواليد الخام )لكل ألف من السكان 
Crude Death Rate (per 1,000 persons)  2.9 )معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان 
Infant Mortality Rate (per 1,000 live births) 5.2  المواليد األحياء(لكل ألف من )معدل وفيات الرضع 
Population Annual Growth Rate  2.2  للسكان معدل النمو السنوي 
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، الزواجيةوالحالة  الجنس حسب 1948سنة فأكثر( في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  18التوزيع النسبي للفلسطينيين )
2018 

Percentage Distribution of Palestinians (18 Years and above) In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Sex and Marital Status, 2018 

 
 

 الحالة الزواجية
 Sex الجنس

Marital Status ذكور 
Males 

 إناث
Females 

  Never Married 19.9 25.2 لم يتزوج أبًدا

 Engaged 4.1 3.9 خاطب/ة

 Married 66.5 68.6 متزوج/ة

 Divorced 2.4 0.7 مطلق/ة

 Widowed 6.5 1.3 أرمل/ة

  Separated 0.6 0.3 منفصل/ة

 Total 100 100 المجموع
 
 
 
 
 

 2017، األسرة والمنطقةحسب نوع  1948ضي الفلسطينية المحتلة عام الفلسطينية في األرا التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Type of Household and Region, 2017 
 

 نوع األسرة
 المجموع
Total 

 Region                                                               المنطقة
Type of 

Household 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

 0.5 14.7 7.1 5.6 6.1 أسرة من  فرد واحد 
One-Person 
Household 

 98.9 83.6 89.8 91.7 91.7 أسرة نووية 
Nuclear 
Household 

 0.6 1.7 3.1 2.7 2.2 أسرة ممتدة 
Extended 
Household 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع 
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 المساكن وظروف السكن
 

ون في مســاكن نالذين يســك 2018عام في ال 1948في األراضــي الفلســطينية المحتلة عام  األســر الفلســطينيةبلغت نســبة 
 .من األسر يسكنون في مساكن يمتلكونها% 90.3%، علما بان 50.3نوعها دار 

 
 2018 والمنطقة، نوع المسكنحسب  1948الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر

Percentage Distribution of Palestinian Households in the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 by Type of Housing Unit and Region, 8201  

 

 المجموع نوع المسكن
Total 

                                                             Region المنطقة

Type of Housing Unit جنوب وسط حيفا شمال 
North Haifa Center South 

 House 64.4 27.2 58.2 50.9 50.3 دار

 Apartment 13.0 69.1 35.1 44.8 42.7 شقة

 /Independent Room 22.6 3.7 6.7 4.3 7.0 براكية /غرفة مستقلة
Tent/ Tin Shack 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 
 
 
 

 2017والمنطقة،  حيازة المسكنحسب  1948الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر
Percentage Distribution of Palestinian Households in the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Tenure of Housing Unit and Region, 2017 
 

 المجموع حيازة المسكن 
Total 

                                                          Region المنطقة

Tenure of Housing 
Unit  

 جنوب وسط حيفا شمال
North Haifa Center South 

 Owned 96.4 88.8 86.3 90.3 90.3 ملك 

 Rented 1.4 11.2 10.0 5.6 6.7 مستأجر

 Without Payment 2.2 - 3.7 4.1 3.0 دون مقابل

  Total 100 100 100 100 100 المجموع 

  

 
  

2.2 
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 2017حسب حيازة المسكن،  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينية لألسرالتوزيع النسبي 

Percentage Distribution of Palestinian Households in the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 by Tenure of Housing Unit, 2017 

 

 
       (2حسب مساحة مسّطح المسكن )م 1948الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  التوزيع النسبي لألسر

 2017والمنطقة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Area of Housing Unit (m2) and Region, 2017 

 المجموع (2المسكن )ممساحة مسّطح 
Total 

                                                Regionالمنطقة 
Area of Housing Unit 

)2m( 
 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

  Less than 80 9.5 4.8 8.2 4.6 5.8 80أقل من 

80 - 119 20.0 19.7 18.0 21.1 22.2 80 -119 

120 - 159 41.3 51.0 25.4 29.6 34.4 120 -159 

160 - 199 17.3 13.5 17.7 23.4 24.9 160 -199 

200+ 15.6 11.2 30.7 21.1 9.0 200+ 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017بالشبكات العامة )مياه وكهرباء وصرف صحي(،  واتصالهاالتوزيع النسبي لألسر حسب المنطقة 
Percentage Distribution of Households by Region and Connection to Public Networks 

(Water, Electricity, and Sewage), 2017 
  

 المنطقة 

     Connection to Public Networks بالشبكات العامةاالتصال 

Region 
 

                                 مياه
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                                  كهرباء
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                               صرف صحي
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 North 0.6 11.2 88.2 2.1 0.6 97.3 0.3 0.5 99.2 شمال

 Haifa 0.6 7.4 92.0 7.0 1.8 91.2 0.3 - 99.7 حيفا

 Center - 0.6 99.4 - 0.6 99.4 - 0.9 99.1 وسط

 South 4.3 39.4 56.3 - 43.8 56.2 0.3 28.8 70.9 جنوب

 Total 1.0 12.6 86.4 2.3 6.5 91.2 0.3 4.2 95.5 المجموع

 
 
 
 

تحتاج إلى وحدات سكنية خالل السنوات التي  1948التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2017، السكنية عدد الوحداتو القادمة حسب المنطقة  العشر

Percentage Distribution of Palestinian Households in the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 Who Need Housing Units During the Next Ten  

Years by Region and Number of Housing Units, 2017 

 المنطقة 
 المجموع عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها األسرة

Region  Number of Needed Housing Units Total 

0 1 2 3 4  

 North 100 3.4 7.6 18.3 28.9 41.8 شمال

 Haifa 100 2.8 6.8 21.2 30.1 39.1 حيفا

 Center 100 1.1 6.8 18.8 27.1 46.2 وسط

 South 100 4.3 6.2 14.8 44.4 30.3 جنوب

 Total 100 3.1 7.1 18.4 30.9 40.5 المجموع
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 معايير المعيشة

تعتمد على األجور والرواتب كمصدر لدخلها  1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام األسر الفلسطينية في  % من56.8
% من القطاع الخاص العربي 20.7% من القطاع الخاص اإلسرائيلي و 22.0بواقعموّزعة  2017خالل العام  يالرئيس
% تعتمد على مصادر دخل من القطاع العام كمصدر لدخلها األساسي، وتتفاوت هذه النسب من منطقة 14.1مقابل 

% من 29.3في حين أن  % من األسر العربية على القطاع العام الحكومي13.7ألخرى، ففي منطقة الشمال تعتمد 
ويشكل القطاع الخاص العربي  ،لدخلهااألسر تعتمد على األجور والرواتب من القطاع الخاص اإلسرائيلي كمصدر رئيسي 

حيفا % وفي 26.0إلى  الشمال% فقط من األسر في منطقة الجنوب بينما ترتفع النسبة في 9.0لـ  مصدر دخل رئيسي
 %.13.5إلى 

 
ترى بالمشاريع االقتصادية الخاّصة باألسرة  1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام % من األسر الفلسطينية في 14.9

% في 9.9إلى  وتنخفض% في الوسط 12.7% في حيفا و18.3% في الشمال و15.7مصدر دخل رئيسي بواقع 
صات % من األسر تعتمد على المخصصات الحكومية كمصدر لدخلها الرئيسي )مخص25.7الجنوب. كما تبين أن نحو 

مساعدات والتحويالت من الخارج، كما تشمل ايضًا  وتقاعد، وبطالة، وإعاقة، واستكمال الدخل( أوالد، وشيخوخة،
 جتماعية.اال
 

لألسرة  لمستوى المعيشة األسرةحسب تقييم  1948التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2017والمنطقة، 

Percentage Distribution of Palestinian Households In the Occupied Palestinian 
Territory in 1948 by Assessed of living Standards of the Household and Region, 2017 

 

تقييم األسرة 
لمستوى   
 المعيشة لألسرة

 المجموع
Total 

 Region                                                       The المنطقة
Household 
Assessed 

of its 
Living 

Standards 

 شمال
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Good 26.9 55.5 49.2 31.8 37.8 جّيد

 moderate 42.2 18.2 27.0 44.5 37.2 متوّسطة

 Difficult 25.4 26.0 19.9 19.2 21.1 صعب

ا  .93 4.5 3.9 صعب جدًّ  30.  5.5 
Extremely 
difficult 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  

3.2 
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 2017الرئيسي للدخل والمنطقة،  حسب المصدرالتوزيع النسبي لألسر 
Percentage Distribution of Households by Main Source of Income and Region, 2017 

 

 المصدر الرئيس للدخل
 

 المجموع
Total 

 Region                                                 المنطقة
Main Source of 

Income شمال 
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Agriculture 9.6 0.8 1.0 0.2 1.7 الزراعة

  Household Business 9.9 12.7 18.3 15.7 14.9 مشاريع األسرة 

القطاع العام/ أجور ورواتب من 
  الحكومي 

14.1 13.7 14.9 9.5 20.1 
Wages and Salaries 
from The Public 
sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
 العربي

20.7 26.0 13.5 19.6 9.0 
Wages and Salaries 
from The Private Arab 
Sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
 اإلسرائيلي

22.0 15.8 28.8 30.2 29.3 
Wages and Salaries 
from The Private 
Israeli Sector  

 Old Age Benefits 1.9 10.0 5.0 11.3 8.8 مخصصات شيخوخة

 4.4 1.9 0.4 2.1 2.1 مخصصات بطالة
Unemployment  
Benefits 

 Disability Insurance 1.2 3.6 5.1 5.3 4.4 تأمين إعاقة

 Income Benefits 12.6 1.9 6.2 3.9 5.1 تأمين دخل

 Retirement Benefits - 8.2 4.3 4.5 4.4 مخصصات تقاعد

   Other 0.5 0.6 1.5 0.9 0.9 *أخرى 

 Not stated 1.5 1.0 1.0 0.6 0.9 غير مبين

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

تحويالت من الخارج،   تشمل: تأمين األوالد، مخصصات نفقة أخرى*.

 مساعدات اجتماعية.

*Other Includes: Children’s Insurance, Alimony 

Benefits, Remittance from Abroad and Welfare 
Assistance 
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 2017والمنطقة، للدخل الرئيسي المصدرحسب  (شيكل) الشهري الدخل متوسط
Average Monthly Income (NIS) by Main Source of Income and Region, 2017 

 

 المصدر الرئيس للدخل
 

 المجموع
Total 

 Region                                                المنطقة
Main Source of 

Income شمال 
North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Agriculture 10,704 4,600 10,000 11,122 10,287 الزراعة

  Household Business 16,039 9,999 11,842 16,191 14,901 مشاريع األسرة 

القطاع العام/ أجور ورواتب من 
  الحكومي 

14,257 14,651 14,043 16,008 13,025 
Wages and Salaries 
from The Public 
sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
 العربي

10,916 11,036 10,526 10,811 10,069 
Wages and Salaries 
from The Private Arab 
Sector  

أجور ورواتب من القطاع الخاص 
 اإلسرائيلي

11,684 13,281 10,519 11,058 10,261 
Wages and Salaries 
from The Private 
Israeli Sector  

 Old Age Benefits 5,963 4,125 4,173 4,701 4,613 مخصصات شيخوخة

 4,768 6,811 4,475 5,223 5,260 مخصصات بطالة
Unemployment  
Benefits 

 Disability Insurance 7,357 3,151 6,508 8,966 8,050 تأمين إعاقة

 Income Benefits 6,922 4,797 4,654 4,233 5,196 تأمين دخل

 Retirement Benefits - 8,690 8,316 8,514 8,527 مخصصات تقاعد

   Other 8,359 5,600 3,377 10,018 8,037 *أخرى 

 Total 10,358 9,787 10,105 11,183 10,733 المجموع

تحويالت من الخارج،   تشمل: تأمين األوالد، مخصصات نفقة أخرى*.

 مساعدات اجتماعية.

*Other Includes: Children’s Insurance, Alimony 

Benefits, Remittance from Abroad and Welfare 
Assistance 
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 التعليم 

إلى أن  2019/2020في العام الدراسي  1948المحتلة عام تشير بيانات التعليم للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 
مدرسة لألطفال ذوي  82ومدرسة ابتدائية  575 مدرسة منها 657عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 

، مدرسة 219 تبلغ قد 2018/2019في العام الدراسي  االحتياجات الخاصة، والمدارس التي يتوفر فيها التعليم اإلعدادي
 مدرسة.  385أما المدارس التي يتوفر فيها التعليم الثانوي فقد بلغ عددها 

 
معلمًا ومعلمة، منهم  43,925 بكافة مراحلهاالعربية )بما يشمل رياض األطفال(  كما بلغ عدد المعلمين في المدارس

 .2019/2020وذلك للعام الدراسي  أنثى 32,554و ذكر 11,371
 

 2020/2019 - 2016/2015حسب المرحلة،  1948عدد المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
Number of Arab Schools in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Stage, 

2015/2016  - 2019/2020 
 

 Stage 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 المرحلة

 Total .. (*1,114) (*1,097) (*1,081) (1,054)* المجموع

 Primary Education 657 654 643 629 621 التعليم االبتدائي 

 Primary Schools 575 574 563 551 545 مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي 
 82 80 80 78 76 االحتياجات الخاصة

Schools for children with 
Special needs 

 Post Primary Education *(460) *(460) *(454) (*452) (*(433  التعليم ما بعد االبتدائي

 Intermediate Schools .. 219 214 208 202 مدارس إعدادية

 Secondary Schools .. 385 378 372 353 مدارس ثانوية

االبتدائي  بعد المدرســــــــــــــة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم ما*
حسبت مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم االبتدائي وكذلك على 

بعد االبتدائي. ولكن في الســـــــــــــطر الذي يمثل  أنها مدرســــــــــــــة للتعليم ما
المجموع حســــــــــــبت على أنها مدرســــــــــــة واحدة وللتنويه لهذه المالحظة فقد 

   .األقواس المجموع بينوضعت البيانات التي تمثل 

*An institution in which both Primary and Post 
Primary Education exist was Counted Twice, once 
as a primary institution and once as a post-primary 
institution.  Whereas in the “total” line they were 
counted only once.  In order to draw the reader's 
attention to this fact, the data in the “total” line were 
put in brackets. 

 

 
  

4.2 
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 حسب المرحلة، 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ابتدائي فأكثر(تعليم ) العربيةعدد الطلبة في المدارس 
 2016/2015 - 2020/2019 

Number of Students in Arab Schools (Primary Education and above) In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Stage, 2015/2016  - 2019/2020 

 

 
 حسب المرحلة والجنس، 1948عدد المعلمين في المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

2016/2015 - 2020/2019 
Number of Teachers in Arab Schools in the Occupied Palestinian Territory in 

1948 by Stage and Sex, 2015/2016  - 2019/2020 
 

 Stage and Sex 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 المرحلة والجنس

 Total 43,925 43,653 43,271 42,267 40,665 المجموع

 Males 11,371 11,616 11,738 11,732 11,507 ذكور

 Females 32,554 32,037 31,533 30,535 29,158 إناث

 Kindergartens education 3,138 3,082 3,023 3,050 3,053 رياض األطفال 

 Males 0 0 0 0 0 ذكور

 Females 3,138 3,082 3,023 3,050 3,053 إناث

 Elementary Education 20,899 20,982 20,881 20,606 20,070 التعليم االبتدائي 

 Males 4,347 4,533 4,573 4,657 4,696 ذكور

 Females 16,552 16,449 16,308 15,949 15,374 إناث

التعليم ما بعد 
  االبتدائي

17,542 18,611 19,367 19,589 19,888 Post Elementary Education 

 Males 7,024 7,083 7,165 7,075 6,811 ذكور

 Females 12,864 12,506 12,202 11,536 10,731 إناث

 Intermediate Schools 8,694 8,786 8,796 8,461 8,137 مدارس إعدادية 

 Males 2,434 2,513 2,577 2,538 2,522 ذكور

 Females 6,260 6,273 6,219 5,923 5,615 إناث

 Secondary Schools 11,194 10,803 10,571 10,150 9,405 مدارس ثانوية 

 Males 4,590 4,570 4,588 4,537 4,289 ذكور

 Females 6,604 6,233 5,983 5,613 5,116 إناث
 

 Stage 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 المرحلة

 Total .. 440,844 440,686 438,940 437,380  المجموع

 Primary Education 246,866 246,709 245,945 246,352  245,800 التعليم االبتدائي

 Primary Schools 243,442 243,440 242,586 243,064  242,582 مدارس ابتدائية

مدارس التعليم 
 Special Schools 3,424 3,269 3,359 3,288  3,218 الخاص

التعليم ما بعد 
  االبتدائي

191,580  192,588 194,741 194,135 .. 
Post Primary 
Education 

 Intermediate Schools .. 82,424 85,569 86,552  88,531 مدارس إعدادية

 Secondary Schools .. 111,711 109,172 106,036  103,049 مدارس ثانوية
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 2018سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية، الجنس والمنطقة،  18التوزيع النسبي للسكان )
Percentage Distribution of Population (18 Years and Above) by Educational 

Attainment, Sex and Region, 2018 
 

 والجنس الحالة التعليمية
 المجموع
Total 

 Region   قةنطالم

Educational Attainment 
and Sex 

 جنوب وسط حيفا شمال

North Haifa Center South 

 Both Sexes      كال الجنسين

 9.7 3.5 6.3 5.2 5.7 أمي أو ملم
Illiterate or Can Read and 
Write     

     Elementary or Preparatory 22.5 14.1 20.6 21.8 20.5 إعداديأو ابتدائي 

 20.6 29.6 38.0 27.1 28.7 (بدون بجروت) ثانوي 
High school (Without 
Bagrot) 

 High school (With Bagrot) 31.3 30.2 22.5 24.0 25.6 (بجروت )مع ثانوي 

شهادة كلية أو أقل من 
 بكالوريوس

7.4 8.2 4.6 11.7 2.9 
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 13.0 10.9 8.0 13.7 12.1 بكالوريوس فأعلى

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Males      ذكور

 7.6 0.6 3.2 3.0 3.3 أمي أو ملم
Illiterate or Can Read and 
Write     

     Elementary    or Preparatory 24.4 12.5 22.0 23.9 21.9 إعداديأو ابتدائي 

 High school (Without Bagrot) 22.8 32.8 41.2 27.5 30.3 (بدون بجروت) ثانوي 

 High school (With Bagrot) 30.7 28.7 19.6 23.5 24.5 (بجروت )مع ثانوي 

 2.7 13.7 5.0 9.5 8.4 شهادة كلية أو أقل من بكالوريوس
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 11.8 11.7 9.0 12.6 11.6 بكالوريوس فأعلى

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Females      إناث

 11.7 6.4 9.4 7.4 8.2 أمي أو ملم
Illiterate or Can Read and 
Write     

     Elementary    or Preparatory 20.6 15.7 19.2 19.7 19.2 إعداديأو ابتدائي 

 High school (Without Bagrot) 18.5 26.3 34.9 26.7 27.1 (بدون بجروت) ثانوي 

 High school (With Bagrot) 31.9 31.6 25.4 24.6 26.8 (بجروت )مع ثانوي 

 3.2 9.8 4.0 6.9 6.3 شهادة كلية أو أقل من بكالوريوس
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 14.1 10.2 7.1 14.7 12.4 بكالوريوس فأعلى

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
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 2018وفق التخصص )البرنامج(، الجنس التوزيع النسبي للسكان الذين أنهوا شهادة كلية فأعلى حسب 
Percentage Distribution of Population Who Hold a College Degree and Above by Sex 

and Specialization (Program), 2018 

 التخصص
 )البرنامج(

 كال الجنسين
Both Sexes 

 الجنس
Sex Specialization 

(Program) ذكور 
Male 

 إناث
Female 

 Humanities 1.5 5.0 3.2 علوم إنسانية عامة

 11.6 10.8 11.2 ودراسات عاّمة  لغات، وآداب
Languages, Literature  
and General Studies 

 37.6 13.5 26.1 معلمين/ات تربية وإعداد
 Education and Teacher 
 Training  

 Fine and Applied Arts  0.7 2.1 1.4 فنون جميلة وتطبيقية

  Social Sciences  7.4 14.1 10.6 علوم اجتماعية

 3.9 8.8 6.2 تجارة وإدارة أعمال
 Commerce and Business  
Administration  

  Law  1.6 5.1 3.2 محاماة وحقوق 

 Medicine  3.9 7.8 5.7 طب

 Paramedical Studies 18.4 9.2 14.0 مهن طبية مساعدة

 2.6 3.8 3.2 رياضيات، وإحصاء وعلم الحاسوب
 Mathematics, Statistics and 
Computer Science 

 Physical Sciences  2.9 1.1 2.1 علوم فيزيائية

 Biological  Science  1.7 0.2 1.0 علم األحياء 

 Engineering and Architecture  3.5 14.0 8.5 مهن هندسية وهندسية معمارية

 Other 2.7 4.5 3.6 أخرى 

 Total  100 100 100 المجموع
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 العمل واألجور
 

 

الفلسطينية المحتلة في األراضي  سنة فأكثر 15 % بين السّكان الفلسطينّيين49.9 املةقوى العالبلغت نسبة المشاركة في 
قوى الكما وتشير البيانات إلى تغيرات طفيفة بنسبة مشاركة الرجال العرب في  . 2017وذلك خالل العام  1948عام 

%؛ هذا ويبرز ارتفاع ملحوظ بنسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، فقد بلغت 66.6، حيث بلغت النسبة ةملاالع
وذلك خالل  1948األراضي المحتلة عام % بين الفلسطينّيين في 3.7غت نسبة البطالة بل  %.32.9نسبة المشاركة نحو

 . بين الرجال( %2.2بين النساء و %6.6 )بواقع 2017العام 
 

 2017سنة فأكثر( حسب الفئة العمرية والجنس والعالقة بقوى العمل،  15التوزيع النسبي للسكان )

Percentage Distribution of Population ( 15 Years and Above) by Age Group, Sex and 
Labour Force Status, 2017 

 

 

الفئات 
العمرية 
 والجنس

 
 

 Labour Force Status                                                  العالقة بقوى العمل

 المجموع
Total 

Age Groups 
and Sex 

داخل القوى  In Labour Force                 داخل القوى العاملة
 العاملة

in Labour 
Force 

 خارج القوى العاملة
Outside 

Labour Force 
 عمالة

Employment 

 بطالة
Unemployment 

 المجموع
Total 

  Both Sexes       كال الجنسين
15-24  92.7 7.3 100 32.8 67.2 100 15-24 
25-34  97.1 2.9 100 74.2 25.8 100 25-34 
35-44  97.3 2.7 100 71.5 28.5 100 35-44 
45-54  97.3 2.7 100 51.9 48.1 100 45-54 

+55 97.4 2.6 100 20.5 79.5 100 55+ 

  Total 100 50.1 49.9 100 3.7 96.3 المجموع

 Males       ذكور

15-24  96.1 3.9 100 44.6 55.4 100 15-24 
25-34  98.3 1.7 100 91.7 8.3 100 25-34 
35-44  98.4 1.6 100 89.8 10.2 100 35-44 
45-54  97.8 2.2 100 77.3 22.7 100 45-54 

+55 98.1 1.9 100 34.1 65.9 100 55+ 

  Total 100 33.4 66.6 100 2.2 97.8 المجموع

  Females       إناث 
15-24  84.8 15.2 100 20.3 79.7 100 15-24 
25-34  95.0 5.0 100 56.3 43.7 100 25-34 
35-44  95.2 4.8 100 52.7 47.3 100 35-44 
45-54  95.7 4.3 100 26.4 73.6 100 45-54 
55+  95.0 5.0 100 8.1 91.9 100 55+ 

  Total 100 67.1 32.9 100 6.6 93.4 المجموع

 
 
 

  

5.2 



PCBS 1948المحتلة عام  ةالفلسطيني األراضيالفلســطينيون في                                                2019: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

256 

 2017 ،العمل والجنس العالقة بقوةسنوات فأكثر( حسب المنطقة وفق  15التوزيع النسبي للسكان )
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) by Region, Labour Force 

Status and Sex, 2017 

 العالقة بقوة العمل
 والجنس

 المجموع
Total 

                                        المنطقة

Region Labour Force Status 
and Sex شمال 

North 

 حيفا
Haifa 

 وسط
Center 

 جنوب
South 

 Both Sexes           كال الجنسين

 Inside Labour Force 36.7 50.9 52.6 51.8 49.9 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 63.3 49.1 47.4 48.2 50.1 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Time Employed 74.2 88.8 83.3 72.9 77.4 كاملةبوظيفة  مشتغل

 Part Time Employed 8.2 6.1 8.0 11.9 9.9 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 14.6 4.1 4.7 10.9 9.0 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 3.0 1.0 4.0 4.3 3.7 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Males      ذكور

 Inside Labour Force 54.1 71.8 66.3 68.1 66.6 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 45.9 28.2 33.7 31.9 33.4 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Time Employed 77.7 92.2 89.0 78.5 82.5 بوظيفة كاملة مشتغل

 Part Time Employed 1.7 3.0 1.7 5.7 4.1 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 17.5 3.8 5.3 14.1 11.2 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 3.1 1.0 4.0 1.7 2.2 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Females          إناث

 Inside Labour Force 19.7 29.3 38.4 35.2 32.9 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 80.3 70.7 61.6 64.8 67.1 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Time Employed 64.7 80.1 73.2 61.8 66.8 بوظيفة كاملة مشتغل

 Part Time Employed 25.9 13.9 19.2 24.2 21.9 بوظيفة جزئية  مشتغل

 Employed - Not Stated 6.8 4.8 3.9 4.5 4.6 غير مبين –مشتغل 

 Unemployed 2.6 1.2 3.7 9.5 6.7 متعطل 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017سنة فأكثر( العاملين حسب المهنة، الجنس والمنطقة،  15التوزيع النسبي للسكان )

Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) who are Employed by Occupation, Sex and Region, 2017 
  

 المهنة

 Total       المجموع
                                                                                                                                                    Region المنطقة

Occupation 

 South                جنوب Middle                   وسط Haifa                           حيفا North                         شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 7.3 5.9 7.9 8.5 11.2 7.5 8.2 9.0 7.8 5.7 5.9 5.6 6.8 7.3 6.5 مهن أكاديمية
Academic 
Professions 

 20.5 62.2 5.1 8.2 21.4 3.2 8.8 20.1 2.3 13.2 30.4 5.2 12.2 29.4 4.3 فنيون ومتخّصصون 
Professionals 
and Technicians 

 - 0.2 - 0.2 0.5 0.1 0.7 0.4 0.1 0.5 وموظفو اإلدارة العليا مشرعون 
 

- 0.4 0.7 0.5 
Legislators and 
Managers 

 Clerks 6.2 13.6 3.4 9.1 22.0 4.3 4.2 7.2 2.5 5.1 9.8 3.0 5.7 11.2 3.1 الكتبة

 10.0 8.0 10.7 14.4 21.5 11.7 26.9 33.1 23.3 17.7 28.8 12.6 18.3 27.1 14.2 الباعة ومرفق الخدمات
Service and 
Sales Workers 

 0.9 - 1.2 1.4 1.2 1.5 0.4 0 0.6 2.0 4.0 1.1 1.5 2.4 1.1 الزراعة
Agricultural 
workers 

 40.9 1.6 55.4 46.2 4.8 61.8 32.5 5.4 47.8 44.6 5.5 62.7 42.1 5.1 59.2 العاملون في الحرف والمهن

Craft and 
related trades 
workers 

 13.7 8.0 15.9 12.2 17.9 10.0 18.8 25.2 15.5 11.2 15.5 9.1 13.0 17.4 11.1 المهن األولية أو بدون مهنة

Elementary 
Occupations or 
with out  

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2017النشاط االقتصادي، و الجنس ، سنة فأكثر( العاملين حسب المنطقة 15التوزيع النسبي للسكان )
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) Who are Employed by Region, Sex and Economic Activity, 2017 

 

 النشاط االقتصادي

 Total       المجموع
                                                                                                                                                                   Region المنطقة

Economic 
Activity 

 South         جنوب Middle وسط              Haifa حيفا           North شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 
 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 
 الزراعة

1.7 3.4 2.2 1.2 5.7 2.6 2.2 0.0 1.4 2.5 1.2 2.2 2.4 0.7 2.0 
Agriculture 

التعدين والمحاجر 
 والصناعة التحويلية

13.9 4.6 11.0 13.9 5.6 11.3 17.3 4.0 12.5 10.1 3.8 8.4 13.1 1.2 9.8 
Total Industry / 

Manufacturing 

إمدادات المياه 
 والكهرباء

0.4 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Electricity, gas 

and water 

supply 

 اإلنشاءات
32.2 0.9 22.4 39.4 1.2 27.5 22.4 1.2 14.7 24.2 0.0 17.6 20.7 0.0 14.9 

Constructions 

 وتجزئة جملة تجارة
 المركبات وإصالح

 والدراجات

15.3 26.1 18.7 12.5 28.2 17.4 22.9 26.7 24.2 20.3 31.4 23.3 8.4 0.0 6.0 
Wholesale and 

retail trade, 

repairs 

 الفنادق والمطاعم
3.3 2.2 3.0 1.3 1.4 1.4 3.2 3.6 3.4 5.2 4.3 5.0 13.0 0.4 9.5 

Hotels and 

Restaurants 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

11.4 1.5 8.3 8.5 2.4 6.6 7.9 0.9 5.4 21.5 0.0 15.6 18.6 0.0 13.4 
Transport, 

storage and 

communication 

 الوساطة المالية
0.7 1.3 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 2.0 1.2 0.0 2.4 0.7 0.0 0.0 0.0 

Financial 

intermediation 
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 2017لنشاط االقتصادي، واالجنس  ،سنة فأكثر( العاملين حسب المنطقة 15التوزيع النسبي للسكان ))تابع(: 
(Cont): Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) Who are Employed by Region, Sex and Economic Activity, 2017 

 

 النشاط االقتصادي

 Total       المجموع
                                                                                                                                                                   Region المنطقة

Economic 
Activity 

 South جنوب Middle وسط              Haifa حيفا           North شمال

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 
 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 
األنشطة العقارية 

 3.0 0.4 4.0 6.2 12.1 4.0 8.4 14.3 5.1 4.2 4.7 4.0 5.3 7.5 4.2 والتجارية

Real Estate and 

Business 

activities 

 2.4 0.7 3.1 1.5 1.6 1.5 3.2 0.8 4.5 4.2 0.5 5.8 3.4 0.7 4.6 اإلدارة العامة
Public 

Administration 

 Education 30.0 75.9 12.1 8.6 17.0 5.4 11.5 22.7 5.2 14.7 31.7 7.0 14.5 31.1 6.9 التعليم

 Health services 7.0 15.3 3.9 9.9 23.6 4.7 9.1 18.2 4.0 6.0 14.0 2.4 7.3 16.3 3.2 خدمات صحية

 Public services 2.0 5.4 0.7 1.0 2.6 6. 3.7 5.1 2.9 1.7 2.6 1.3 2.0 3.4 1.4 خدمات عامة

منظمات عامة 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.0 0.2 0.6 0.0 وخدمات األسرة

Public 

Organizations 

and Family 

Services 

 Not Stated 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.1 0.8 0.1 1.2 0.5 0.4 0.8 غير مبين

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 الثالثالفصل 
 

الشتات ن فيفلسطينيوال  
 

الشـــــفل الفلســـــطيني  حيث ظام   ن الدلم ظالتشـــــف   ا     كن ظ ـــــف   في تاريخ شـــــكلة فلسط فلســـــطين   طط  ـــــو ا 
ظالويالت  ف ن مهط  ال فافاةالى  ظل أخفى خارج فلســــطين كافط أ ــــنا   وئهملجفي وام  الفلســــطينيون   فعن  ظالتفبيف

ظ  قوة   حولطف ظا  ن ظطنهم ظأرضــــــــــــــهم  ظتجف ظا  ن أ الكهم ظةيوتهم  ظ ن مهط ىافلط لجلظا الى فلهان لل  لهم فيها 
حيث راظ  الفلسطينيون ظ نذ خفظمهم  ن ظطنهم شفورًا بان حالط الطف  ظاللجو  هذه  ؤقتط ظلن تلخذ أكثف  ن عهة أشهف 

ا ظفظ  إقا تهم في هذا   ن و فة على  فكسط الت فيف ظرّ  ا عتسار  ظلهذا لم ف  د  عو ة     ن  ظ أظ حتى عهة أ ــــــــــــــافل  ظيفو 
الســــــــنط تلو   ّفتن أ   فلســــــــطين إفتدارًا لســــــــاعط الصــــــــفف إ ذافًا بالفو ة  ظ ا  قلوةهمإهت ا ًا كافلًا  ظظلة  البله أظ ذاك

قة ظ ـــــــيوام  الفلســـــــطينيون  زيهًا  ن ال فافاة  فبف ت لخذ  زيهًا  ن الو ل ـــــــ تشـــــــف ال ااألخفى حتى أ رك الج ل  بلن هذ
ال فكات ظالتندل ات الج اهيفيط ظالشــفبلط للهفاع عن ال قوا الســلا ــلط ظال لاتلط اليو لط للفلســطينيين في  واق  توامههم 

فلسطينلط الشتات حتى تل ل   ند ط الت فيف ال يكلان  لا ي  وحه ظقوي   ثل كافط فلسطيني ظمو ظةقية األ ور  ظن 
لتلون الجســــم الســــلا ــــي ال  ثل للافط الفلســــطينيين أ ن ا  1965  ظافطالا الثورة الفلســــطينلط ال فا ــــفة عام 1964عام 

في تلك الفتفة ت ة اإل ارة الففةلط )األر فلط على الضفط الغفةلط  ظال صفيط على قطاع  فلسطين ن     كافوا  رغم بقا  مز 
 غزة(.

 
ال فكزي لإلحصـــــــــــــا  الفلســـــــــــــطيني على فذل مهو  فائقط  ن أمل م   ظتبويل ظفشـــــــــــــف  إحصـــــــــــــائلا  فقه عك  الجها 

اإلحصـــائلات ال تفلقط بالفلســـطينيين في فلســـطين ظالشـــتات.  ظللن تصـــطهم هذه ال ه ط بج لط  ن الصـــفوةات أقلها عهم 
ظالتي تســــتنه في  فد ها توفف فلافات  ســــتقلط عنهم في  فدم  ظل الشــــتات  إضــــافط إلى عهم حهاىط البلافات ال تهاظلط  

  إلى  جالت ظكالط الغوث الهظللط.  ظفل ل أن  تم تجاظ  هذه الصفوةات في الفتفة القا  ط.
 

تو ي  الفلســـطينيين في عهة  ظل  بســـبل ف قاعهة فلافات إحصـــائلط عن الفلســـطينيين في  ظل الشـــتات يتفو   ـــفوةط توف
فل حاظلوا في  احلا  خا ـــــــــــ  فهم  ظلم  تخذظا  ن  واق  تج فهم الهظلطفي فف    تفه ة ظ تساعهة  ناطقظتو يفهم على 

   ال فاظ على خصــــو ــــيتهم  ظتفو  الصــــفوةط أ ضــــًا الى  فل  الغالل ا فخفاط في ال لاة الواقعلط للبله الذي  علشــــون 
 ى أراضيها.أي مهط في السكان الذ ن  قل ون عل تهخل التي ت ن ال ضلفط القوافين ا  اريط ظال هفلط للهظل 

 

ف فلافات إحصائلط يإضافط الى  ج وعط  ن التفقيهات ال وضوعلط األخفى مفلة  ن ال تفذر توف  الصفوةات هذه إن
 .حسل  واق  توامههم الشتات ي تسقط بشكل كا ل لج ل  فلسطيني
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 السكان
 

 المؤشرات الديموغرافية: 
ظكالط األ م ال ت هة إلغاىط ظتشغيل  مئي فلسطين في الشفا فلغ عه  الالمئين الفلسطينيين ال سجلين في  جالت 

ك ا فلغ .  2019عام  كافون ا ظل ليون  مئ في  6.3( في األر ن ظ وريا ظلبنان ظفلسطين حوالي  األظففظا) األ فى
 خل ًا في كافون  58ن ال سجلين في األر ن ظ وريا ظلبنان ظفلسطين عه  ال خل ات التي  قلم فيها الالمئين الفلسطينيي

 .2019ا ظل 
 

  2019نهاية عام  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الالجئين عدد
Number of Registered Palestinian Refugees by Country, End Year 2019 

  

Country  
 أشخاص مسجلون آخرون* عدد المخيمات

Other Registered 
Persons * 

 الالجئون المسجلون 
Registered 
Refugees 

 المجموع
Total الدولة 

Number of 
Camps 

Total  58 663,561 5,629,829 6,293,390 المجموع 
Jordan 10 147,251 2,272,411 2,419,662 ا ر ن 
Lebanon 12 62,659 476,033 538,692 لبنان 
Syria 9 84,831 562,312 647,143 وريا  
Palestine 27 368,820 2,319,073 2,687,893  فلسطين 
  West Bank 19 207,014 858,758 1,065,772   الضفط الغفةلط 
  Gaza Strip 8 161,806 1,460,315 1,622,121   قطاع غزة 
* : Other Registered Persons include those eligible 
to receive services. 

 *: أشخاص  سجلون آخفظن  ش لون أظلئك ال ؤهلين لتلقي الخه ات.
 

 2019نهاية عام  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالتوزيع ال
Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country,  

End Year 2019 
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 الصحة
 

 25األر ن   فكزًا  27لبنان  في 2019 كافون ا ظل في  األظففظاالتي تشــــف  عليها   فاكز الفعا ط الصــــ لط األظللطفلغ عه  
 . فكزاً  65  ظفي فلسطين اً  فكز  24  ظ وريا اً  فكز 

 
 2019نهاية عام  ،حسب الدولة  ألونرواالبنية التحتية الصحية ل

UNRWA’s Health Infrastructure by Country, End Year 2019 

 
 

Country  

Health Infrastructure البنية التحتية الصحية 
  وظفي الص ط ا فاث )%( الدولة

Female  health staff (%) 

 عه   وظفي الص ط
Health staff 

 عه  ال فاكز الص لط
Primary health care 

facilities 
Total 59.0 2,986 141 المجموع 
Jordan  60.0 680 25 ا ر ن 
Lebanon  52.0 297 27 لبنان 
Syria 58.0 430 24 وريا  
Palestine 63.0 1,579 65 فلسطين 
 West Bank 63.0 693 43  الضفط الغفةلط 
 Gaza Strip 63.0 886 22  قطاع غزة 

 
 2019نهاية عام  ،حسب الدولة  ألونروالفي المراكز الصحية التابعة  عدد المرضى

Number of Patients in UNRWA’s Health Care Facilities by Country, End Year 2019 

 
 

Country  

Annual number of patients  عدد المرضي السنوي 
 مرضى السكري / ارتفاع ضغط الدم رعاية ما قبل الوالدة  الرعاية اثناء الحمل الدولة

Antenatal care  Perinatal care  Diabetes /hypertension patients 

Total 73,378 80,794 277,350 المجموع 
Jordan  17,810 18,699 79,558 ا ر ن 
Lebanon  3,912 4,039 27,561 لبنان 
Syria 4,776 5,686 33,835 وريا  
Palestine 46,880 52,370 136,396 فلسطين 
 West Bank 12,750 13,416 41,780  الضفط الغفةلط 
 Gaza Strip 34,130 38,954 94,616  قطاع غزة 
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 1التعليم
 

 هر ـــــــط في  169(  األظففظا) ظكالط األ م ال ت هة إلغاىط ظتشـــــــغيل  مئي فلســـــــطين في الشـــــــفا األ فىفلغ عه   هارس 
 الطلسطةلغ عه  ظ  .2017/2018الفام الهرا ـــــي  خالل  هر ـــــط في لبنان ظذلك 65في  ـــــوريا  ظ  هارس 103األر ن  ظ

  ظفي  ــــــــــــــوريا طالل ظطالسط 36,817   ظفي لبنانظطالسط طالل 118,296في األر ن  األظففظامئين في  هارس الال
 4,641إلى  األظففظا هارس التهري  في  هيئطفي حين ظ ـــــل عه  أففا    الفام.فف  ظذلك في طالل ظطالسط  50,143

  .لنف  الفام 1,707   ظلبنان1,922في األر ن  ظفي  وريا 
 

2017/2018، الدولة حسب األونرواعدد مدارس   

UNRWA Schools by Country, 2017/2018 
 

Country  
 المدارس

Schools  الدولة 

Total 709 المجموع 
Jordan 169 ا ر ن 
Lebanon 65 لبنان 
Syria 103 وريا  
Palestine 372 فلسطين 
West Bank 96  الضفط الغفةلط  
Gaza Strip 276   قطاع غزة  

* The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book due to different of the 
source. 

 ختال  في اللتـاب    الجـهاظل األخفى القلم في هـذا الجـهظل تســــــــــــــاظى ت   *
 ال صهر.

 

2017/2018 ،الدولة حسب بات منهملونسبة الطا األونروافي مدارس  عدد الطلبة  

Number of Students in UNRWA Schools and percentage of Female Pupils by              
Country, 2017/2018 

 

Country 
 الطالبات )%(

Female Pupils (%) 

 مجموع
Total الدولة 

Total 52.0 533,342 المجموع 
Jordan 49.0 118,296 ا ر ن 
Lebanon 52.0 36,817 لبنان 
Syria 49.0 50,143 وريا  
Palestine*  328,086 *فلسطين 

West Bank 60.0 45,726 الضفط الغفةلط 

Gaza Strip 48.0 282,360 قطاع غزة           

* The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book due to different of the 
source. 

 ختال  في اللتـاب    الجـهاظل األخفى القلم في هـذا الجـهظل تســــــــــــــاظى ت   *
 ال صهر.

                                                           
 Education data for the academic year 2017/2018 is revised data 1      وهي بيانات منقحة 2017/2018الدراسي بيانات التعليم خاصة بالعام  1
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   2017/2018 ،حسب الدولة األونرواهيئة التدريس في مدارس 
Teaching Staff in UNRWA schools by Country, 2017/2018 

 

Country 
 هيئة التدريس

Teaching Staff الدولة 

Total 20,146 المجموع 
Jordan 4,641 ا ر ن 
Lebanon 1,707 لبنان 
Syria 1,922 وريا  
Palestine 11,876 فلسطين 
  West Bank 2,332   الضفط الغفةلط    
  Gaza Strip 9,544   قطاع غزة  

 
 

ظ فكز   وريا في ظاحه  فكز فاكز تو عة فواق   فكزين في ا ر ن ظ  8التابفط لألظففظا  ظالفني فلغ عه   فاكز التهريل ال هني
الطلسط  بالنسسط لفه  ا  أ  فكزين في الضفط الغفةلط ظ فكزين في قطاع غزة تتو ع على فلسطين فاكز في  4لبنان  ظظاحه في 

 .2017/2018ظذلك في الفام  طالل ظطالسط 7,688التهريل فبلغ   فاكز في
 

  2018/2017، الدولةحسب  وعدد الطلبة الفنيو  التدريب المهنيعدد مراكز 
Number of Vocational Technical Training Centers and Number of Student by   

Country, 2017/2018  
 

Country  
 التدريب مراكزالطلبة في  عدد

 Number of Student in of 
Training Centers  

 والفني المهنيعدد مراكز التدريب 
Number of vocational and 

Technical Training 
Centres 

 الدولة

Total  7,688 8 المجموع 
Jordan 2,714 2 ا ر ن 
Lebanon 983 1 لبنان 
Syria 1,109 1 وريا  
Palestine 2,882 4 فلسطين 
  West Bank 1,062 2   الضفط الغفةلط 
  Gaza Strip 1,820 2   قطاع غزة 
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 االغاثة والخدمات االجتماعية
 

 فكزا  ظعه   38فبلغة  ظفلسطين ظ وريا في ا ر ن ظلبنان  فكزا  أ ا عه   فاكز التلهيل ا مت اعي 61ن فلسطيظ  ظ وريا في ا ر ن ظلبنانالتابفط لألظففظا غ عه   فاكز ففا ج ال فأة لف
 .2019فها ط عام ظذلك في   نهظقا 25 في ا ر ن ظلبنان ظفلسطين   ظالصنا  ق ال هارة  ن قبل ال جت   فكزا 14 وريا ظ  األر ن في ي فاكز التطويف ا مت اع

 
 2019نهاية عام ، الدولةحسب  أهم المؤشرات الخاصة باالغاثة والخدمات االجتماعية

Main Indicators of Relief and Social Services by Country, End Year 2019 
 

 الدولة

عدد حاالت 
برنامج شبكة 

األمان 
 االجتماعي

نسبة عدد حاالت برنامج 
األمان االجتماعي  من شبكة 

 عدد الالجئين المسجلين

عدد مراكز 

 برامج المرأة

عدد مراكز 

 المجتمعي التأهيل

عدد مراكز 

 التطوير المجتمعي

صناديق تدار من 

 قبل المجتمع

عدد موظفي 

 اإلغاثة والخدمات

نسبة االناث من 
مجمل موظفي 

 اإلغاثة والخدمات

Country  

Social  
safety 

net 

social safety net out 
of the number of 

registered refugees 
(%) 

Women's   
program 
centers 

Community 
rehabilitation 

centers 

Community 
development 

centers 

Community 
managed 

fund 
schemes 

Relief and 
social 

services 
staff 

Female 
relief and 

social 
services 
staff (%) 

  Total 62.0 839 25 14 38 61 4.8 270,998 المجموع

 Jordan 79.0 118 10 1 10 14 2.6 58,479 ا ر ن

 Lebanon 72.0 133 7 0 1 8 12.9 61,384 لبنان

 Syria 61.0 83 0 13 5 13 2.5 16,071  وريا

 Palestine 50.0 505 8 0 22 26 5.0 135,064 فلسطين

 West Bank   50.0 168 8 0 15 19 4.2 36,129 الضفط الغفةلط  

 Gaza Strip   50.0 337 0 0 7 7 6.8 98,935 قطاع غزة  
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 الرابعالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 المفياهيمتسيتن  هي   حيي  .  المواضيي مختلف الواردة في الكتاب ولفيما يلي عرضًا الهم المفاهيم والمصطلحات 
 التوصيات الصادرة في المجاالت المختلفة. علىبشكل اساسي 

 

 أ
 

 :االجنبي استثمار الحافظة
هيييي تليييث االسيييتتمارات التيييي تشيييمل المايييايةت فيييي سييين ات الملكيييية وسييين ات الييي ين  وتن سيييم سييين ات الييي ين  ليييى 

وييييتم اسيييتلااد المايييايةت التيييي تشيييمل ا كيييل يييين  سييين ات وناو،يييات  وندوات السيييو  الن ييي ي  والمشيييت ات الماليييية.
 .االستتمار الملاشر واألصول االحتياطية

 
 :االجنبي المباشر االستثمار

هييو االسييتتمار اليي ي صمتلييث صيياحلي بموألييي سيييطرة نو  ييوة تصييويتية فييي الملسسيية.  وييين الناحييية الاملييية يتمتييل 
% علييى األ ييل ييين األسيي م فييي الشييركة.  10المسييتتمر لحييوالي يعيييار التمييييد لييضدراه ضييمن هيي ا ال نيي  بييايتة  

ويشمل االستتمار الملاشر كافة الماايةت بين المستتمرين الملاشيرين ويلسسيات االسيتتمار الملاشير وال ص تصير 
ف ييع علييى الماايليية الم  ئييية بييين الطييرفين  وت سييم الماييايةت فيييي  لييى رنسييمال ح ييو  الملكييية  الاائيي ات المايياد 

مارها ون،يييواأ رنل الميييال األليييرال  المايييايةت بيييين الشيييركاتا.  ويييي ره ضيييمن هييي   الف ييية نص يييا حييييا ة نو اسيييتت
 التخلص ين األراضي ين   ل غير المقيمين  ياع ا السفارات األأن ية والتي ت ره ضمن الحساب الرنسماليا.

 
 :االستثمارات األجنبية األخرى 

الم رأة تحت ف ات االستتمار الملاشير نو  سيتتمارات الحاف ية نو  كافة ياايةت األصول والخصوم المالية غير
األصيول اإلحتياطييية ونبر هيا االئتما،ييات التجاريية  ال ييرو   الاملية والودائيي   والحسيابات األلييرال يسيتح ة اليي ف  

 نو التحصيل.
 
 
 
 

4 



المفاهيم والمصطلحات                                                             2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 272 

 استهالك األسرة:
يعيشيية  وييمية السيل  والخي يات التيي هو الن ي  الي ي صصيرل عليى شيرال السيل  والخي يات المسيتخ ية ألغيرا  

يتل اها نفيراد األسيرة الايايلين يين رب الاميل وتخصيص السيت ة  األسيرة  والسيل  التيي ييتم اسيت ةك ا ن نيال فتيرة 
 التسجيل ين  ،تاه األسرة ال اتي  والقيمة الت  يرية ألأرة المسكن الملث.

 
 االستهالك الوسيط:

تييي تسييت لث كميي لةت لاملييية اال،تيياه  باسييتتنال االصييول التابتيية التييي ص ييي  يتكييوم ييين ييميية السييل  والخيي يات ال
 .است ةك ا بوصفي است ةكا لرنل المال التابت

 
 األسرة:

فرد نو يجموعة نفيراد تيرهط م نو ال تيرهط م صيلة  رابية  ويقيميوم عيادة فيي يسيكن واحي   ويشيتركوم فيي الم كيل 
  ترتيلات المعيشة.ب يتالقنو في ني وأي 

 
 إصابة بسيطة:

وهي اإلصابة التي ينتج عن ا أرح شخص في حياد  طير   ولكين الشيخص ليم يي لل المستشيفى  نو دليل يي ة 
 ساعة. 24ت ل عن 

 
 إصابة خطيرة:      

 ساعة نو اكتر. 24هي اإلصابة التي ينتج عن ا دلول شخص للمستشفى ،تيجة حاد  سير  وه ي فيي و
 

 :         إصابة قاتلة
يوييًا يين تياريق و يوأ حياد   30اإلصابة التي تلدي  لى يوت شخص أرال حاد  طر  او الموت ليةل وهي 
 السير.
 

  :االعتداء
وي صيي  بييي الييت جم ال يي ،ي علييى شييخص ذليير  بمييا فييي الييث ال ييرب  ويميييد هنييا بييين االعتيي ال الشيي ي  واالعتيي ال 

نلييرال  باإلضيييافة  ليييى يجييرد االعتييي ال فيييي  اللسيييع  نييييا الشييي ي  ف ييو االعتييي ال المصيييحوب بنييية ارتكييياب أريمييية
ظييرول لطييرة نو وحشييية  كيي م صسييتامل سييةحًا  يياتًة نو يييت جم علييى نطفييال نو ،سييال نو ينشيي  عيين ف يييحة نو 
ص ص  بي ارتكاب فايل فياأر بالماتي ال علييي.  ونييا االعتي ال اللسييع وهيو ييا ال يتاي ال يجيرد اعتي ال وال يتجياو   

  اليي  ت  يي ًا بال يرب  نو و يول ال يرب عني  حي  المحاولية كي م ي يوي شيخص  لى  ص  أنائي ذلر  ويني رفي
 .على ذلر لي رهي فة صصيلي
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 :األجر النقدي
األأيير الن يي ي الصييافي الميي فوأ للمسييتخ يين بيي أر ييين   ييل نصييحاب الامييل.  واألأييور المشييار الي ييا فييي هيي ا 

باال،ابيةا. كميا  ال وال الاايلة ييتم أمي  بيا،اتيي هي نأور المستخ يين يالويي األأر ف ع  حي  نم يسح الت رير
ن،ي يتم أمي  بيا،يات حيول األأير حسيم الاملية التيي يتااييل ب يا المسيتخ يين بي أر  دينيار  شييكل  دوالرا وفيي 

 ه ا الت رير يتم احتساب ا بالشيكل بنال على يا ل سار الصرل في ،فس فترة المسح.
 

 :األراضي الزراعية
صشير ه ا المصطلح  لى األصنال الرئيسية الستاماالت األراضيي فيي الحييا ات الدرا،يية  وألغيرا  التصيني   

التييي ت ييام علي ييا  الدرا،ييية: األراضييييييتم يسييح المسيياحة اإلأمالييية لييدر   لتح ييي  صيينف ا.  وتشييمل األراضييي 
دروعيييية بشييييكل دائييييم  يتييييل الر يييي  غييييير األبنييييية الدرا،ييييية المتنييييا رة  والح ييييائر ويلح ات ييييا  واألراضييييي غييييير الم

 الميدروعة  والمميرات الدراعيية  وال نوات وال رو ات واألكتال.
 

 :األصول االحتياطية
هي األصيول التيي تكيوم لاضياة لسييطرة السيلطة الن  صية  ويكيوم بسيكيام السيلطة الن  صية الوصيول  لي يا بسي ولة 

 تكوم يرتلطة باملة  ابلة للتحويل. ألغرا  ييدام الم فوعات لةل  شاار  صير  ويجم نم
 

 األفراد خارج القوى العاملة:
تشمل ه   الف ة ين السكام أمي  األفيراد الي ين ينتميوم لسين الاميل  ضيمن ال يوة اللشيريةا ولكين م ال صامليوم وال 

عين  يلحتوم عن عمل وال حتى يستا ين للامل سوالًا بس م ع م رغ ت م في الاميل نو السيتانائ م عين التكسيم
 .طريق الامل نو ألسلاب نلرال 

 
 أوزان الترجيح:

هيييي األهمييييية النسييي ية للسييييل  والخييي يات دالييييل سييييلة المسيييت لث نو بييييين يكو،يييات اليييير م القياسيييي  وتسييييتخ م فييييي 
 الحسابية للر م القياسي.الامليات 

 
 التضخم:

 هو االرتفاأ المستمر والملمول في المستوال الاام لدساار في دولة يا.
 

 العمل الشهرية:أيام 
عيي د األصيييام التيييي عمل يييا الشييخص ليييةل الشييي ر  باسيييتتنال نصيييام الاطييل  و، اصييية األسييي وأ  والمايييادرات المرضيييية 

 وغيرها الم فوعة وغير الم فوعة. وتات ر ساعة عمل واح ة لةل اليوم كيوم عمل.
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 :)مؤشر( إجمالي القيمة المضافة
 يلسسية تمارل ني ،شاط  ،تاأي.  أمالي القيمة الم افة المتول ة ألصة وح ة

 
   (:)مؤشر اجمالي عدد ليالي المبيت في جميع الفنادق العاملة

تمتييل عييي د األسييرجة المحجيييو ة للنييدالل فيييي الفنييي   ألأييل الم ييييت سييوال تيييم الم ييييت نو لييم ييييتم  حييي  ص يييال بوحييي ة 
 .شخص/ليلة

 
  :)مؤشر( عدد الغرف الفندقية المشغولة

حجدهيا وي فوعية األأير يين   يل النيدالل السيتخ اي ا لايرل الم ييت. وتات ير الارفية يشياولة ع د الارل التيي تيم 
 .سوال استخ يت فاليًا نو لم تستخ م

 
  :اإلقامة

تاييرل اإل اييية هنييا ييين ين ييور ا تصييادي ال  ييا،و،ي  والمعييييار األساسييي لتح ييي  اإل اييية لكيييام يييا  هييو يركيييد 
المصيييلحة اال تصيييادصة والييي ي صايييرل ب ،يييي وأيييود يحيييل سيييكني نو يو ييي   ،تييياأي نو يوا ييي  نليييرال داليييل اإل لييييم 

،طيا  واسي  ب صي  االسيتمرار في يا يا ت وم فيي نو يني بملاشرة ن،شطة وياايةت ا تصادصة على  ل ل  اال تصادي
 ألأل غير يسمى نو لم ة يح دة نو غير يح دة  ولكن ا عادًة يا تكوم طويلة.

 
 اإلنترنت:

شلكة حاسيوهية عموييية عالميية تيوفر النفياا  ليى عي د يين لي يات االتصياالت تشيمل الوييم الايالمي  
 ،ات.وتن ل ال ري  االلكترو،ي واألللار ويواد الترفيي ويلفات ال يا

 
 الهاتف الخلوي المتنقل:

صشييير ال يياتف الخلييوي المتن ييل الييى هيياتف يحمييول صشييتر  فييي ل ييية هيياتف يتن ييل عاييية ويسييتخ م التكنولوأيييا 
ا. ويشيييمل اليييث األ، مييية الخلويييية PSTNالخلويييية التيييي تيييوفر النفييياا اليييى الشيييلكة ال اتييييية الاموييييية الت  يليييية  

ا. كميا صشييمل 3Gييين الجييل التاليي    2000-االتصياالت المتن ليية ال ولييةالتما ليية والر ميية  ف يية عين ن، ميية 
 يستخ يي االشتراكات المس دة الح ا والحسابات المس دة يسل ا على السوال.

 
 إنفاق األسرة:

هو الن ي  الي ي صصيرل عليى شيرال السيل  والخي يات المسيتخ ية ألغيرا  يعيشيية. وييمية السيل  والخي يات التيي 
ألسييرة الاييايلين ييين رب الامييل وتخصييص السييت ة  األسييرة.  والن يي  اليي ي يييتم  ،فا ييي علييى الرسييوم يتل اهييا نفييراد ا
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وال يييييرائم  غيييييير االسيييييتتماريةا  الدكييييياة  الت يينيييييات  ال ييييي اصا  الت رعيييييات  الفوائييييي  عليييييى الييييي يوم واألييييييور غيييييير 
 االست ةكية األلرال. 

 
 (:المؤشر الدولي لخبراء احصاءات العملالبطالة )حسب 

سينة في كترا وليم صامليوا نبي ًا ليةل فتيرة اإلسيناد فيي  15تشمل ه   الف ة أمي  األفراد ال ين ينتموم لسين الاميل  
ني ،يوأ يين األعميال  وكيا،وا ليةل هي   الفتيرة يسيتا ين للاميل و يايوا باللحي  عنيي بسحي ال الطير  يتيل يطالاية 

 رب نو غير الث ين الطر .الصحف  التسجيل في يكاتم االستخ ام  سلال األص  ال واأل ا
 

 :البلد المصّدر )الجهة الشاحنة(
هييو ال ليي  اليي ي ارسييلت ينييي السييل  الييى بليي  االسييتيراد  دوم حيي و  ني ياييايةت تجارييية او عمليييات الييرال ييين 

 شا، ا تايير المركد ال ا،و،ي للسل  في ني بل  وسيع.
 

 الحسابات الصحية:
هي نداة لوصف ت فق المصروفات ين ال طاعين الاام واألهلي  التي تصم في  طاأ الرعاصة الصحية لم ة 

وال نوات لكل يورد ين الموارد المالية المخصصة  واالستخ ايات ينية يح دة. وهي تصف نص ًا المصادر 
 .لى يستوال الوظيفةل طاأ الصحة   وذليات ت فق ه   األيوال والمصادر في ، ام الرعاصة الصحية ع

 
 السياحة )رحلة سياحية(: 

،شاط ص وم بي المسافر  لى وأ ة رئيسية لاره بي تي الماتادة  أل ل ين عام  ألي غر  رئيسي  الامل 
التجاري  نو الترفيي نو لار  شخصي ذلرا باستتنال يا صستخ يي الشخص المقيم في ال ل  نو المكام ال ي 

 .سائح نو  ائر ي يتيدور .  ويصنف الدائر ب ،ي 
 

 السياحة المحلية: 
 .الدائر   ايةهي الرحلة السياحية التي تكوم وأ ت ا الرئيسة دالل بل  

 
 السياحة الخارجية: 

 الدائر.   اية لاره بل هي الرحلة السياحية التي تكوم وأ ت ا الرئيسة 
 

 السياحة الوافدة: 
والل ال في نياكن لاره بي ت م الماتادة  لم ة ال تتجاو  سنة السياحة الواف ة تشمل ن،شطة األشخاص المسافرين 

 واح ة يتتالية  ب  ل االستجمام والراحة  نو القيام بم مات رسمية ونعمال نلرال.
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 ت
 :التأمين الصحي

 تاويض عن لسارة يادصة ترتلع بتاطية التكالي  المتال ة بمشكلة صحية يا وعةأ ا.
 

 :التركيب العمري والنوعي
تركيييم السييكام حسييم عيي د نو ،سييلة اليي كور واإل،ييا  ضييمن كييل ف يية عمرييية.  ويايي  التركيييم الامييري والنييوعي 
للسيكام النتيجيية التراكمييية لةتجاهييات السياب ة فييي يايي الت الخصييوهة والوفييات وال جييرة. ويات يير تييوفر المالويييات 

 ي  ين ن،واأ ال يا،ات ال صموغرافية.حول التركيم الامري والنوعي شرطًا نساسيًا يسل ًا لوصف وتحليل الا 
 

 :التكوين الرأسمالي اإلجمالي
المنتجيية يخصييويا ين ييا ييميية االصييول التييي تييم التصييرل ب ييا والييث ييين نأييل تكييوين رنل  األصييولي ييين حيييا ة 

 .المال التابت والمخدو،ات نو السل  القيمة
 

 :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي
المنتجييين لمنتجييات أ ييي ة و ائميية ييين األصييول المنتجيية ،ييا ص ييميية تصييرف م فييي يتكييوم ييين ييميية اسييتحوااات 
 االصول التابتة لنفس النوأ.

 
 :تعويضات العاملين

هيي ،لييارة عيين التاوي يات المتح  يية للمقيمييين فيي اال تصيياد المحلييي الي ين صاملييوم فييي الخياره  وتلييث الم فوعيية 
 .لاير المقيمين ال ين صاملوم في ال الل

 
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وصييييف ندوات وطيييير  النفيييياا لوسييييائل تكنولوأيييييا المالويييييات  والقيييييام بامليييييات اسييييترأاأ ال يا،ييييات  وتخدين ييييا  
وتن يم ييا  ونسيياليم ياالجت ييا وا،تاأ ييا.   كيي لث وصييف وسيييائل عيير  المالويييات وتلادل ييا ييين لييةل الطييير  

 اإللكترو،ية والي وية.   

 ج
 :الجريمة
كل فال صخالف نحكام  ا،وم الا وهات نو صات ر تا صًا على الح و  الاايية نو لر يًا للواأليات المترتلية عليى  وهي

 ال ولة نو المجتم  بوأي عام.
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 ح
 

 حالة اللجوء:  
 األبنييالوتشييمل  1948التييي احتلت ييا  سييرائيل عييام  فلسييطينحاليية اللجييول لاصيية بالفلسييطينيين اليي ين هجييروا ييين 

 ال كور ين م ونحفادهم.
 - لى: تصنف 

  الملما الصادرة عن وكالة الاو . بطا ة التسجيلالأئ يسجل:  اا كام الفرد الأ ًا ولي اسم يسجل في 
 الأئ غير يسجل:  اا كام الفرد الأ ًا  ال ن،ي غير يسجل في بطا ة وكالة الاو   الملما ألي س م كام.

 الأ ًا يسجًة نو الأ ًا غير يسجل.ليس الأ ًا: هو كل فلسطيني ليس 
 

 حفرة امتصاصية:
 ب ر نو حفرة صخدم ب ا الاائع اللشري نو  ااورات نلرال وت نى ين أ رام يسايية  حفر ترابيةا.

 
 حفرة صماء:

 .ب ر نو حفرة صخدم ب ا الاائع اللشري نو  ااورات نلرال وت نى ين أ رام يحكمة
 

 :حيازة المسكن
 األسرة للمسكن  وتكوم  ح ال الحاالت التالية:ويمتل كييية حيا ة 

. يست أر:  اا كام المسكن يست أرا ي ابيل  صجيار ييتم دفايي بشيكل دوري شي ريًا نو كيل يي ة ياينية. و ي  صكيوم 1
 المسكن يست أر يفروش  ي  ن ا ا نو يسكن غير يفروش  ب وم ن ا ا.

 ها ال ين صقيموم بالمسكن عادة.. يلث: والث  اا كام المسكن يلكًا لدسرة نو ألح  نفراد2
. دوم ي ابييل: والييث فييي حاليية حيييا ة المسييكن بيي وم دفيي  ني يلييالأ كيي م صكييوم المالييث نب نو نم نو نحيي  ن ييارب 3

 رب األسرة نو نح  نفرادها ال ين ال صقيموم بالمسكن نو ي  يا ين أ ة نلرال دوم ي ابل.
عة ية عميل تيرهع نحي  نفيراد األسيرة بج ية الاميل دوم دفي  . ي ابل عمل:  اا كام المسكن ي  يًا لدسرة ،تيجية 4

  صجار. وسوال نكا،ت ه   الج ة تملث المسكن نو ت وم هي ب ف  اإلصجار للمالث األصلي.
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 د
 :الدار

وهييي ي نييى يايي  نصييًة لسييكن نسييرة واحيي ة نو نكتيير  ويمتييل ال نييال الت لييي ي فييي فلسييطين  و يي  تتكييوم اليي ار ييين 
طيياب ين تسييتال ما نسييرة واحيي ة  نيييا  اا كا،ييت الي ار ي سييمة  لييى وحيي ات سييكنية ينفصييلة كييل ين ييا طيابق واحيي  نو 

 تشمل المرافق الخاصة ب ا ويقيم بكل ين ا نسرة يست لة  فيات ر كل يسكن ش ة.
 

 :الدخل
 نو السنة.هو الاائ  الن  ي نو الايني المتح ق للفرد نو األسرة لةل فترة  ينية يح ودة كاألس وأ نو الش ر 

 
 الدخل القومي اإلجمالي:

هو القيمة االأمالية الأمالي ارص ة ال لل االولي لكافية ال طاعيات. وي يال عليى ا،يي النياتج المحليي االأميالي 
دليييل الملكيييية يييين الخييياره   ائييي  ال يييرائم ،يييا ص  صيييافي تاوي يييات الايييايلين يييين الخييياره   ائييي  صيييافي  ائييي 

االعا،ييات ييين اال،تيياه ييين الخيياره  ،ييا ص تاوي ييات الاييايلين للخيياره  ،ييا ص دلييل الملكييية للخيياره  ،ييا ص 
 ال رائم  ائ  االعا،ات او ال عم على المنتجات للخاره.

 
 الدخل القومي المتاح اإلجمالي:

واليث بيام ت يال الييي كيل التحيويةت الجاريية الن  صية او الاينيية صشتق ين الي لل ال يويي االأميالي او الصيافي 
التي تل ت ا الوح ات الملسسية المقيمة ين الوح ات غير المقيمة  وهام تطيرح كيل التحيويةت الجاريية الن  صية او 

 الاينية التي   يت ا الوح ات الملسسية المقيمة الى الوح ات غير المقيمة.
 

 ر
 لألسعار:الرقم القياسي 

 هو وسيلة  حصائية لقيال التايرات الحاصلة على نساار السل  والخ يات بين فترتين  ينيتين.
 

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك:
هو ،لارة عن وسيلة  حصائية لقيال التايرات في نساار السل  والخ يات ضيمن سيلة المسيت لث بيين فتيرة  ينيية 

 ة األسال.تسمي فترة الم ار،ة ونلرال تسمى فتر 
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 رياض األطفال:
كل يلسسة تاليمية ت  م ترهية للطفيل   يل يرحلية التالييم األساسيي بسينتين عليى األكتير  وتحصيل عليى تيرليص 
يداولة الم نة يين و ارة الترهيية والتالييم الايالي.  وت سيم  ليى ييرحلتين: يرحلية اللسيتام ويكيوم األطفيال في يا عيادة 

 ي ويكوم األطفال في ا عادة في سن الخايسة.في سن الراباة  ويرحلة التم ي 

 س
 سجل السكان:

هيو ذلييية التسييجيل المسييتمر لمالويييات ينت ياة تتالييق بكييل فييرد ييين السييكام المقيميين ل ليي  يييا او ينط يية يييا ياينيية  
 وهو يا صجال ين الممكن تح ي  يالويات يستكملة عن ع د السكام ولصائص م في اي و ت ياين.

 
 السرقة:

الميييال نو الممتلكيييات دوم يواف ييية الماليييث  وتشيييمل سييير ة المنيييا ل وة تحاي يييا كميييا تشيييمل سييير ة  نلييي وي صييي  ب يييا 
السييارات  نييا ،شيل الحوا،ييت وسيائر المخالفيات الصيارال يتيل السير ات اللسييطة والطييفية فييمكن نم تصيينف نو 

 ال تصنف ضمن السر ات.
 

 :السرير
سياعة يتواصيلة علييى  24المستشييفى والي ي صشيال ييين   يل الميريض لميي ة السيرير المتواأي  فييي غرفية نو ردهيات 

 األ ل لت  صم الرعاصة الط ية.
 

 سعر الجملة:
هو سار  عادة ال ي   ال يي  دوم تحوييلا للسيل  الج يي ة نو المسيتاملة  ليى تجيار التجدئية نو  ليى المسيتاملين فيي 

لايييرهم ييين تجييار الجمليية  نو القيييام بيي ور الييوكةل نو المجيياالت الصيينا،ية نو التجارييية نو الملسسييية نو الم نييية 
السماسييرة فييي شييرال الل ييائ  لحسيياب هييلالل األشييخاص نو الشييركات نو بيا ييا ل ييم  ويشييمل سييار الجمليية ضييريلة 

 القيمة الم افة واأور الن ل.
 

 سعر المستهلك:
 اأات األسرية.هو السار ال ي ي فاي المست لث األسري ي ابل حصولي على سلاة نو ل ية لةحتي

 
 سعر المنتج:

صارل سار المنيتج بيي ،ي السيار الي ي يتل يا  المنيتج يين المشيتري ل يال وحي ة يين سيلاة نو ل يية  يخصيويًا ين يا 
ضييريلة القيميية الم ييافة  نو نصيية ضييرائم ي تطايية نلييرال توضيي  علييى فيياتورة المشييتري  وغييير شييايلة نصيية تكييالي  

 ، ل.
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 األسّرة الفندقية: 
ير ة  ير ة التييي ت يال  لييى الفني   عنيي  هيي األسر المفييردة فيي الفنيي   والماي ة لةسييتخ ام يين   ييل النيدالل باسييتتنال األسر

 الطلم ويات ر السرير المددوه دالل الفن   سريرين يفردين.
 

 ش
 :شبكة صرف صحي

، يييام يييين نأ يييدة الجمييي  ولطيييوط األ،ابييييم والموصيييةت والم يييخات صسيييتخ م إلليييةل المييييا  المسيييتاملة  يييييا  
األيطيار  المييا  المندليية  وغيرهيا يين المييا  المسيتاملةا و، ل يا يين يوا ي   ،تاأ يا  ييا  ليى يحطية بل صية لماالجية 

 ييا  سطحية. ييا  المجاري نو  لى يو   حي  يتم تصري  الميا  المستاملة  لى 
 

 :شبكة مياه عامة
هييي شييلكة ييين األ،ابيييم الرئيسييية والفر،ييية تنتشيير فييي التجميي  السييكا،ي لايير  تو ييي  وتوصيييل الميييا  الصييالحة 

 للشرب  لى التجم  وتكوم تاباة لل ل صة نو المجلس ال روي نو لل طاأ الخاص.
 

 :الشقة
المرافييق ييين يطييلق وحمييام ويرحييا   وي فييل علي ييا وهييي أييدل ييين دار نو عمييارة تتكييوم ييين غرفيية نو نكتيير ييي  

أمياييًا بيياب لييارأي  وهييي يايي ة لسييكن نسييرة واحيي ة  ويمكيين الوصييول  لي ييا عيين طريييق دره نو يميير يييلدي  لييى 
 الطريق الاام.

 

 ص
 

 صاحب عمل:
هييو الفييرد اليي ي صامييل فييي ينشيي ة صملك ييا نو صملييث أييدلا ين ييا  شييريثا ويامييل تحييت  شييرافي نو لحسييابي يسييتخ م 

احي  علييى األ يل بيي أر.  ويشييمل اليث نصييحاب الاميل اليي ين ييي يروم يشياري  نو ي يياوالت لياره المنشيي ت بشييرط و 
نم صاميييل تحيييت  شيييراف م نو لحسييياب م يسيييتخ م واحييي  عليييى األ يييل بييي أر وال صات ييير حملييية األسييي م فيييي الشيييركات 

 المساهمة نصحاب عمل حتى ولو عملوا في ا.
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 الصادرات:
هو  أمالي السل  والخ يات التي يتم تص يرها او  عادة تص يرها لاره ال ةد  ويتم ، ل يلكيت ا  لى ا تصاد 
ذلر ين الاالم  نو المناطق الجمركية الحرة  وتشمل الصادرات وطنية المنش  والمااد تص يرها ين السل  

اال تصادصات األلرال نو اال تصاد غير والخ يات وتاتم  كل لصم ين اال تصاد الوطني ،تيجة للتاايةت ي  
 المقيم. 

 
 :الصحة

 هي حالة رفا  كايل ين الناحية الجس صة والنفسية واالأتما،ية وليس ف ع الخلو ين المر  نو اإلعا ة.
 

 الصحف:
هييي يط وعييات دورييية تسيييت  ل الجم ييور الاييام وهيييي يايي ة الم تكييوم يصيي رًا نولييييًا للمالويييات المط وعيية عييين 

 الجارية المرتلطة بالشلوم الااية والمسائل ال ولية والسياسية ...الق.األح ا  
 

: البصرصعوبة/إعاقة   
فييي الرايييا والتييي تحيي  ييين  يي رت م علييى ندال واألييات م اليويييية  علييى الصيياوهات األشييخاص اليي ين ليي ي م باييض 

رأ ن نييال ييييادة السيييارة  و يي  ال سيي يل المتييال  يي  ال صسييتطي  ال ييرالة  يتييل  ييرالة اإلشييارات علييى الةفتييات فييي الشييوا
صستطي  الرايا باين واح ة بشكل أي   نو    ال صستطي  الرايا  ال يا هو نيايي ولييس عليى الجوا،يم  بمانيى نم 
ني يشييكلة فييي الرايييا صات رو، ييا صييعلة صجييم تح ييي ها وحصييرها.  صسيي ل لجمييي  األفييراد سييوال كييام الفييرد يلييلس 

 س ، ارة نو ع سات ط ية  اا كام صاا،ي ين صاوهات في الرايا.، ارة نم ال  ويجم ت كير ين يلل
 

 صعوبة/ اعاقة التواصل:
ع م   رة الشخص على تلادل المالويات واألفكار ي  اآللرين والتاايل يا م ين لةل استخ ام النطق  نو 

الث ،اتجا عن عجد في اإلشارة نو الحركة نو الكتابة للمالويات التي يرغ وم بتلادل ا ي  اآللرين  و   صكوم 
 السم  نو الكةم  نو ع م ال  رة ال هنية بتفسير وةدرا  يا ص ولي اآللرين ين  شارات وكلمات وحركات.

 
 صعوبة/ إعاقة الحركة واستخدام االيدي:

فييي التن ييل والتجييول علييى األ يي ام والتييي  يي  تحيي  نو ال تحيي  ييين ندائ ييم  الصيياوهات األشييخاص اليي ين ليي ي م باييض
اليويية  فميتة  ي  صجي  صياوهة فيي يشيي يسيافة  صييرة  نو يشيكلة فيي الصياود وال  يوط عليى السيةلم  لد،شطة

واليييي ره والمنيييياطق الييييوعرة  وال صسييييتطي  يشييييي ني يسييييافة دوم اسييييتراحة نو تو ييييف  نو ال صسييييتطي  المشييييي دوم 
تيير ييين ديي يية ويحتيياه االعتمياد علييى عصييا نو عكييا  نو نأ ييدة المشييي  نو ال صسييتطي  الو ييول علييى ال يي يين ألك

كرسي باجةت للتن ل ين يكام آللر.  وتشمل ه   الصاوهة/اإلعا ة األفراد ال ين لي ي م صياوهات فيي التحير  



المفاهيم والمصطلحات                                                             2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 282 

ديي يية وكيي لث اسييتخ ام األييي ي واألصيياب  لمسييث  15دالييل المنييدل نو لارأييي  وكيي لث المشييي لفتييرات تدييي  عيين 
 ستوال الن ر يستخ يًا األي ي.لتر يال على ي 2األدوات نو الكتابة وغيرها  ورف  

 
 صعوبة/ إعاقة السمع:

في السم  والتي تساهم في الح  ين   رت م عليى ندال ني أيدل وأا،يم الصاوهات األشخاص ال ين ل ي م باض 
فييي ندائ ييم اليييويي  يتييل صيياوهة سييماأ شييخص يييتكلم فييي يكييام يييددحم وفيييي ضييجيج  نو ال صسييتطي  نم صسييم  

وت عادي  دوم صراخ  نو صوت يرتف ا   وتح يي  يين ال صسيتطي  السيم  بي ام شخص يتكلم ياي يلاشرة وهص
 واح ة نو كةهما.

 
 صعوبة/ إعاقة الفهم واإلدراك )التذكر والتركيز(:

صشمل الصاوهة في التالية: الت كر والتركيد  اتخاا ال رارات  ف م الكةم   رالة شيل يكتوب  التارل على 
المناطق واستخ ام الخريطة  الامليات الحسابية وال رالة والتفكير  يتل األشخاص األشخاص  االست الل على 

ال ين صج وم صاوهة في الف م واإلدرا  للقيام باأل،شطة اليويية  يتة نم صج  صاوهة في االست الل على 
نو ال ي   لي  المندل واألياكن في المحيع  ال صستطي  التركيد فيما صامل  نو ينسى نين هو نو ت كر الش ر 

ع م ف م يا  الي شخص يا  ،سيام تناول األدوية نو ع م تناول الطاام  ع م ف م ويارفة يا ي ور حولي. كما 
تشمل ع م   رة الشخص على ف م األشيال نو التاايل ي  اآللرين  ويشمل ،سيام فال االشيال الم مة  

كام االشيال في ال يت  وك لث صاوهة في واالشخاص ال ين صاا،وم ين ضاف ال اكرة يتل ،سيام وأود ي
 .د ائق 10التركيد على فال االشيال لم ة 

 
 الصعوبة/ اإلعاقة:

األشخاص ال ي صاا،وم ين صاوهات ب ،ية نو ع لية نو اهنية نو حسية  طويلة األأل وك لث الحواأد 
 م على   م المساواة ي  والموا ف وال ي ات المختلفة  التي تحول دوم يشاركت م يشاركة فاالة في يجتما

 اآللرين.

 ض
 

 الضحية:
وهيييو الشيييخص الييي ي تاييير  العتييي ال نو ضيييرر نو  صيييابة  نو و ييي  فريسييية لكار ييية نو فايييل  أراييييي نو  ت  يييي   

 والشخص ال ي لح ي ناال حاد  نو اعت ال  او الشخص ال ي نتلفت يمتلكاتي نو ت ررت أدئيًا نو كليًا.
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 : اإلنتاجالضرائب على 
ي فوعات ،  صة نو عينيية  ألاريية ودوم ي ابيل يي فا ا المنتجيوم  ليى الحكويية الاايية.  وتتي لف يين ضيرائم هي 

على المنتجات ت ف  على السل  والخ يات عن   ،تاأ يا نو بيا يا نو تصيريف ا  ويين ضيرائم نليرال عليى اإل،تياه 
 ي فا ا المنتج المقيم ،تيجة يمارستي لاملية اإل،تاه.

 

 ط
 :الكهربائيةالطاقة 

يصطلح صشير  لى الشال الم  ول لتحريث شحنة ك رهائية في يوصل. ووح ة ييال الطا ية الك رهائيية المسيتنف ة 
 الدين  ساعةا.× هي الكيلوواط ساعة. الطا ة الك رهائية المست لكة = ال  رة  كيلوواطا 

 ع
 

 العام الزراعي:
 تشرين نول ين الاام ولااصة ، اصة ش ر نيلول ين الاام التالي.هو الفترة الدينية الممت ة يا بين ب اصة ش ر 

 
 عضو أسرة غير مدفوع األجر:

هيو الفيرد اليي ي صاميل لحسياب الاائليية  ني فيي يشيروأ نو يصييلحة نو يدرعية للاائلية وال يت اضييى ، يير الييث ني 
 نأرة وليس لي ،صيم في األرهاح.

 
 العمالة:

وم الامالية  ني أميي  األفيراد الي ين ينتميوم لسين الاميل  ال يوة اللشيريةا تشمل ه   الف ة كل ين ينط يق علييي يف ي
ويامليييوم  وي ييييم اليييث نصييييحاب الاميييل  المسييييتخ يين بيييي أر  الايييايلين لحسيييياب م نو فيييي يصييييالح م الخاصيييية  

 باإلضافة ألع ال األسرة غير ي فوعي األأر.
 

 العامل:
نا ولو لسياعة واحي ة ليةل الفتيرة المرأعيية سيوال كيام سنة ف كتر وال ي باشر عمًة ياي 15هو الفرد ال ي عمر  

لحسييابي نو لحسيياب الاييير  بيياأر نو بيي وم اأيير نو فييي يصييلحة الاائليية نو كييام غائييم عيين عملييي بشييكل يل ييت 
 بسيييي م الميييير   عطليييية  تو ييييف يل ييييت نو ني سيييي م ذلييييرا  ويصيييينف الاييييايلوم حسييييم عيييي د سيييياعات الامييييل 

سيياعة فيي كتر وكيي لث األفييراد الاييائ وم عيين نعمييال م بسيي م  15لين ا سيياعة  عيياي14-1األسيي و،ية  لييى عييايلين  
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-1المر   نو  أا ة ي فوعة األأر  نو  غة  نو  ضراب نو تويي  يل ت ويا شابي اليث  صات ير عيايلين يين 
 ساعة. 14
 

 العمالة المحدودة:
ت م ه   المجموعة أمي  األفراد ال ين ينط ق علي م يف يوم الامالية ويامليوم بصيورة غيير اعتيادصية  سيوال كيا،وا 
صاملييوم عيي د سيياعات ن ييل ييين الماتيياد لسيي م ييين األسييلاب واليي ين يرغ ييوم فييي اات الو ييت بديييادة عيي د سيياعات 

هي ا الاي د بسحي ال الطير   كاللحي  عين  سياعة في كتر نسي و،ياا  ويحياولوم  ييادة 35عمل م  لى الا د الط ياي  
بالامالية المحي ودة ال ياهرة.  ىسيمصعمل  ضافي نو صحاولوم ت سيس عمل لاص نو يصيلحة لاصية وهي ا النيوأ 

وينيي ره كيي لث ضييمن الاماليية المحيي ودة نول ييث اليي ين يرغ ييوم بتايييير عمل ييم ألسييلاب ا تصييادصة يتييل عيي م كفاصيية 
 بالامالة المح ودة غير ال اهرة. ىسمص ا النوأ الراتم نو بس م ظرول الامل السي ة وه

 
 (:)مؤشر العمر الوسيط عند الزواج األول

الامير اليي ي ص سييم نعمييار المتييدوأين  لييى ،صييفين يتسيياويين النصييف األول تييدوه   ييل هيي ا الاميير فييي حييين تييدوه 
 النصف التا،ي با  ه ا الامر.

 

 غ
 

 الغرف واألسّرة المتاحة:
لضشيياال ييين غييرل ونسييرجة لييةل فتييرة المسييح باسييتتنال يييا هييو يالييق للصيييا،ة نو ألي سيي م تشييمل يييا هييو  ابييل 

 كام.
 

 :الغرفة
 نرهايية نيتييار يرهايية فيي كترا يحاطيية بجيي رام وسيي ف صسيي ل عييدل  2ا م4هييي نصيية يسيياحة تسيياوي نو تدييي  عيين   

المستخ يين ل ا عن اآللرين  وتات ر الشرفات  الفر، اتا الم د ة غرفة  اا كا،ت يسياحت ا يسياوية نو تديي  عين 
نرهاة نيتار يرهاة ويستخ ية ألي غر  يين األغيرا  المعيشيية  وتات ير الصيالة غرفية  وال صات ير يين ضيمن 

ييين المطييلق والحمييام والمرحييا  والممييرات.  كمييا ال صات يير ييين الاييرل تلييث المخصصيية للحيوا،ييات  الاييرل كييل
 وال واأن وك لث الارل المستخ ية للامل ف ع.
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 :غرفة مستقلة
 –حمييام  –وهيي غرفيية  ائمية بيي ات ا لييس ب ييا يرافيق بييل تشييتر  عيادة ييي  غيرهيا ييين الايرل فييي المرافيق  يطييلق 

للسييكن وتوأيي  عييادة علييى نسييطح الملييا،ي نو بالفنييال  وتكييوم أييدلًا ييين دار نو فييو   يرحييا ا وهييي يايي ة نصيية
 نسطح الامارات.

 

 ف
 :مفهوم الفقر متعدد االبعاد في فلسطين

تكيوم اإلطيار الم تيرح ييين يجيالين. المجيال األول صاكييس يجيال الرفيا  اال تصيادي  بينمييا صاكيس المجيال التييا،ي: 
يجيال الرفيا  اال تصيادي ب اي  ويلشير واحي  يميتة بخيع الف ير الن ي ي اليوطني. يجال الرفا  االأتماعي. تم شيمل 

 4يلشييراتا  الصيييحة   4نبايياد: التاليييم   6يلشييرا  فييي  21بينمييا شييمل يجييال الرفييا  االأتميياعي الم تييرح ييين 
يلشيراتا  األييام واسيتخ ام الممتلكييات  4يلشيراتا  ظيرول السيكن والوصيول للخي يات   4يلشيراتا  الاميل  

 يلشراتا  والحرية الشخصية  يلشراما. 3 
 

 :مستوى حرمان األسرة
صح د يستوال حريام األسرة ين لةل أم  ال رأات التي تحصل علي ا األسرة في أمي  الملشرات. فساا كا،ت 
األسرة يحروية في نح  الملشرات  فسم درأة الحريام التي تحصل علي ا تساوي الو م المخصص للملشر  

 تاا،ي األسرة حريا،ًا فسم درأة الحريام التي تحصل علي ا تكوم صفرًا.وعن يا ال 
 

 :الفقر )ضمن مفهوم الفقر متعدد األبعاد(
%ا 33تصنف األسرة المعيشية ك سرة ف يرة  اا كام يستوال حريا، ا صساوي نو يدي  عن  ل  ن صى حريام  

 ف يرة  صصنف أمي  نفرادها كافة كف رال.ين يلشرات الحريام. وعن يا تصنف األسرة المعيشية ك سرة 
 

 :" )أحد مؤشرات الفقر متعدد األبعاد(Hنسبة الفقر "
 ،سلة السكام ال ين صعيشوم في نسر يعيشية ف يرة  لى  أمالي السكام.

 

 :)أحد مؤشرات الفقر متعدد األبعاد( "Aشدة الفقر "
م ين لةل أم  نو ام يلشرات الحريام ،لارة عن يتوسع حريام األشخاص المصنفين كف رال  وال ي صحس

 لجمي  الف رال  وين  م  سمة حاصل الجم  على الا د اإلأمالي للف رال.  
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  : ")أحد مؤشرات الفقر متعدد األبعاد(0Mالفقر متعدد األبعاد "
صارل على ن،ي يجموأ الحريام ال ي صاا،ي يني الف رال ين  أمالي ع د السكام  ويحسم ين لةل ضرب 

 ،سلة الف رال في ش ة الف ر.
 

 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:
وهي فاتورة يوح ة للجا، ين الفلسطيني واإلسرائيلي  وي  ر في ا اسم ور م هوية المشتال المرلص للجا، ين  

وتاكس ور مي ال ري ي  والسلاة نو الخ ية المتلادلة  وتاريق التلادل ور م الفاتورة وييمة ال ريلة الم افة.  
 حركة التلادل التجاري بين فلسطين وةسرائيل ف ع.

 
 فترة األساس:

 هي الفترة الدينية التي يتم ي ار،ة الفترة الجارية ب ا.
 

 الفندق:
ينش ة تصنف ضمن ينش ت اال اية السياحية الجما،ية التي توفر الم يت للدائير.  ويشيترط فيي الفني   ام صكيوم 

تستوعم يجموعة نشخاص يديي  عين ياي ل عي د افيراد عائلية واحي ة وتكيوم تحيت  دارة ع د األياكن المتوفرة فيي 
يوحيي ة وت يي م ليي يات وتسيي يةت تشييمل ل ييية الاييرل واعيي اد االسييرة يوييييا وتن ييي  المرافييق الصييحية  وتصيينف 

 الفناد  في درأات وف ات وف ا للتس يةت والخ يات التي ت  ي ا.
 

 :الفيال
يين الحجيير الن يي  عييادة  وياي  نصية لسييكن نسيرة واحيي ة عيادة  ويتكييوم يين طييابق هيي ي نيى  ييائم ب اتيي يشييي  

واحيي  بجنيياحين نو ييين طيياب ين نو نكتيير  صصييل بين مييا دره داللييي  ويخصييص نحيي  األأنحيية فييي حاليية الطييابق 
الواحييي  نو الطيييابق التيييا،ي للنيييوم  والجنييياح اآللييير نو الطيييابق األرضيييي لةسيييتقلال والمطيييلق والخييي يات بمختليييف 

،واع ا  كما يتوفر في الاالم للفية ح ص ة تحيع ب يا بايض الن ير عين يسياحت ا باإلضيافة  ليى سيور صحييع ب يا ن
ين الخاره  وكراه للسيارة كما صاطى السيطح الاليوي للفيية بميادة ال رييي  عليى األغليم  ويمكين نم يوأي  ضيمن 

 ح ود الفية نح  الملا،ي نو المةحق ويكوم ين يكو،ات ا.
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 ق
 

 :قصر القامة
 ، ص الطول بالم ار،ة ي  الامر.

 
 قضايا المحاكم:

وهييي بيا،ييات و ييائ  او ح ييائق بت ييارير يكتوهيية بالو ييائ  المنطوييية علييى يسيي لة يتنييا أ علي ييا  يييتم تن يم ييا حسييم 
االصييول ال ا،و،ييية  وترفيي  الييى ال اضييي المخييتص ليفصييل في ييا  وتشييمل كافيية ال  يياصا الم ،ييية  والطيية  واالر  

 ل  اصا الجريية.  ويا الى الث  كما تشمل ال  اصا الجنائية والجنحية والمانو،ة با
 

 قطاع األسر المعيشية:
هو يجموعة صايرة ين األفراد ال ين صشتركوم فيي السيكن ويجمايوم بايض  نو كيل دلل يم و يروت م ويسيت لكوم 
ن،واعيا ياينيية ييين السييل  والخيي يات بصييورة أما،ييية  تتي لف بشييكل نساسييي ييين اإلسييكام والايي ال.  ويمكيين لدسيير 

ن باإلضافة لكو، م المست لكين الرئيسيين   ا نم كل األ،شيطة اال تصيادصة التيي المعيشية نم تكوم ضمن المنتجي
ت   ضمن ح ود اإل،تاه وتمارل ين   ل أ ات ال تحتفظ بمجموعة يتكايلية يين الحسيابات تات ير ضيمن  طياأ 

 األسر المعيشية.
 

 القطاع الحكومي:
صيناديق ال يمام االأتمياعي التيي تفرضي ا  يت لف ين وح ات الحكوية المركدية والحكويات المحلية  ليى أا،يم

وتسيطر علي ا تلث الوح ات وتشمل ك لث الملسسات غيير ال ادفية لليرهح التيي تنيتج  ،تاأيا غيير سيو ي وتسييطر 
 علي ا وتمول ا بصورة رئيسة الوح ات الحكويية نو صناديق ال مام االأتماعي. 

 
 القطاع المؤسسي:

المشتركة في ي اي ا االساسية وسلوكيات ا واهي اف ا. يصينفة  ليى ال طاعيات هو يجموعة ين الوح ات الملسسية 
التالييية باالسيييتناد  لييى ، يييام الحسييابات ال وييييية:  طيياأ الشيييركات غييير الماليييية   طيياأ الشيييركات المالييية  ال طييياأ 

عيشيييية الحكيييويي الايييام   طييياأ الملسسيييات غيييير ال ادفييية لليييرهح التيييي تخييي م األسييير المعيشيييية  و طييياأ األسييير الم
  ضافة لحساب بقية الاالم وال ي ينفرد لي حساب يست ل.

 
 القطاع الخاص:

 صشمل أمي  الوح ات الملسسية المقيمة والتي ال تن ره تحت  طاأ الحكوية.
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 قطاع الشركات غير المالية:
 ،شيياطي الرئيسييي فييي ا،تيياه السييل  او الخيي يات السييويية التييي يتركييد طيياأ صشييمل كييل الشييركات ونشييلا  الشييركات 

  ع ا الخ يات الماليةا.
 

 قطاع الشركات المالية:
 طياأ يتكيوم يين أمييي  الشيركات المقيمية التيي تشييتال بصيورة رئيسيية بتيوفير الخيي يات الماليية بميا في يا ليي يات 

 التايين وتمويل المااشات الت اع صة الى وح ات يلسسية الرال.
 

 لمؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية:قطاع ا
تيييوفر سيييل  ولييي يات غيييير السيييويية لدسييير المعيشيييية التيييي ال  لليييرهح والتيييييييين الملسسيييات غيييير ال ادفييية  تتييي لف

 تسيطر علي ا الحكوية.
 

 م
 

 :المبنى
 بي ره  الم نيى يحاطيا يل تيي  ويكيوم  نو دائمية بصيفة الميال نو عليى االر  عليى ويت يت ب اتيي  يائم يشيي  كيل

السي ف لطيابق واحي  عليى اال يل. واليث بصيرل الن ير عين الميادة المشيي  ين يا  وهصيرل الن ير عين  نو أي رام
الار  ين ا،شائي وكييية استخ ايي حاليا.  و   صكوم الم نيى و يت الدييارة يسيتخ يا للسيكن او الاميل او كلي ميا 

 . تحت التشيي  او لاليا او يال ا او ي جورا او تحت التشطيم او
 

 المحفظة االستثمارية:
هي ،لارة عن يجموعية يين االسيتتمارات التيي ت يوم ب يا الملسسيات الماليية وشيركات التي يين وت سيم اليى ،يوعين: 
استتمارات يالية  نس م  سن ات  ناو،ات لدينة وسن ات يالية نلرالا  واسيتتمارات فيي نصيول حقيقيية  ع يارات  

 اا.نراضي  ياادم ،ييسة وغيره
 

 المخرجات )اإلنتاج(:
تاييرل علييى ن، ييا السييل  والخيي يات المنتجيية ييين   ييل المنشيياة  باسييتتنال ييميية ني سييل  وليي يات يسييتخ ية فييي 
،شييياط ال ت لييي  فييييي الشيييركة بايييين االعتليييار يخييياطر اسيييتخ ام المنتجيييات فيييي اال،تييياه وهاسيييتتنال ييمييية السيييل  

لتكييوين رال المييال  رال  والخيي يات المسييت لكة ييين   ييل ،فييس المنشيياة فيمييا عيي ا السييل  والخيي يات المسييتخ ية
 المال التابت او التايرات في  وائم الجردا او لةست ة  الن ائي ال اتي. 
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 المدارس الحكومية:
 ني يلسسة تاليمية ت يرها و ارة الترهية والتاليم الاالي  نو ني و ارة نو سلطة حكويية.

 
 المدارس الخاصة:

يرلصيية يلسسي ا نو يرنسي ا نو ييي يرها نو ينفيق علي يا فييردا نو  ني يلسسية تاليميية نهليية نو نأن ييية غيير حكوييية
 نفرادا نو أمعيات نو هي ات فلسطينية نو نأن ية.

 
 مدارس وكالة الغوث الدولية:

 ني يلسسة تاليمية غير حكويية نو لاصة ت يرها نو تشرل علي ا وكالة الاو  لتشايل الةأ ين الفلسطينيين.
 

 المدرسة:
غير ريا  األطفيال بايض الن ير عين عي د طل ت يا وتركي  يا الصيفي  حيي  نم ند،يى صيف ني يلسسة تاليمية 

 في ا ال ص ل عن الصف األول ونعلى صف ال يدي  عن الصف التا،ي عشر.
 
 :لمستشفىا

هيي يلسسيية ط يية يتمتييل هي ف ا األول فييي تيوفير ليي يات تشخيصيية وعةأييية لمختليف ال ييرول الط يية أراحييية 
وت يي م يا ييم المستشييييات نص ييا ليي يات لمرضييى العيييادات الخارأييية ولاصيية ليي يات  كا،ييت نم غييير أراحييية 

 الطوارئ.
 

 المعاد تصديره:
هو ييمة أمي  السل  التي تم استيرادها ساب ًا وتم تص يرها  لى بل  ذلر دوم  أرال ني تايير على شكل ا نو 

 ييمت ا.
 

 المعصرة:
هي يلسسة نو أدل ين ا تنتج بشكل نساسي يجموعة واح ة يين السيل    ييت الديتيوم  يي  احتماليية اال،تياه يين 

 ن،شطة  ا،ويةا حي  صح ق ه ا النشاط الرئيسي غال ية القيمة الم افة.  
 

 :مكافئ طن متري من النفط
ييين الينفع  وهسيي م وأيود ن،ييواأ هيي وحي ة طا يية  وتايرل علييى ن، يا الطا يية الناتجية عيين احتيرا  طين يتييري واحي  

 يختلفة ين النفع  تم اعتماد القيم التالية ل  ا المكافىل:
 أيجا أول 41.9طن يتري ين النفع =  1

 طن يتري ين الفحم 1.43=                        
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 يتر يكام ين الاا  الط ياي 1200=                        
 النفع برييل ين 7=                        
 ييجا وح ة حرارية بريطا،ية 39.68=                        

 
 :صفة المالك للمبنى

 .تمتل ال طاأ نو الج ة التي يتلا ا يالث الم نى وليس الج ة التي تشال الم نى
 

 ملكية المنشأة:
في يا وهيو فيي الايادة  تاني الث ال طاأ ال ي تتل  ليي المنشي ة يين حيي  سييطرتي عليى  دارة المنشي ة واتخياا ال يرار

 %ا ف كتر وتكوم يلكية المنش ة  ح ال الحاالت التالية:51ال طاأ ال ي صمتلث نغل ية رنل المال  
% ف كتر ين رنسمال ا ألفراد نو يلسسات ال طاأ الخاص 51لاص وطني: المنش ت المملوكة بنسلة  .1

 المقيمة في فلسطين.
كتر ين رنسمال ا ألفراد نو ينش ت غير يقيمة في % ف 51لاص نأن ي: هي المنش ة المملوكة بنسلة  .2

فلسطين ويشمل الث فروأ الشركات األأن ية في فلسطين على نم الث ال صشمل اللاتات ال بلوياسية 
 .ل    الحكوياتوالرسمية 

 طاأ نهلي: المنش ت غير ال ادفة للرهح وتشمل األحداب واالتحادات والن ابات والجمعيات وكافة  .3
 لملسسات النسوية والشلابية والطةبية والكنائس واألديرة والملسسات التاباة ل ا.المن مات وا

شركة حكوية وطنية: المنش ت التي تمارل ن،شطة ا تصادصة اات ط ياة سويية رهحية ولكن تسيطر  .4
% ف كتر ين رنسمال ا نو ين لةل تشرياات نو يرسوم 51 لةل ايتة علي ا الحكوية  يا ين 

 حكويي.
حكوية نأن ية: الشركات التي تمارل ن،شطة ا تصادصة اات ط ياة سويية رهحية المملوكة  شركة .5

 % ف كتر ين رنسمال ا.51للحكويات األأن ية بنسلة 
 

 المنشأة:
يشروأ او أدل ين يشروأ ص   في يو   واح   ويمارل ،وأ واح  ف ع ين النشاط اال،تاأي  او صايود فييي ،شياط 

 القيمة الم افة.اال،تاه الرئيسي بما م 
 

 المهنة:
هييي الحرفييية نو ،ييوأ الاميييل الييي ي يلاشيير  الفيييرد  اا كيييام عيياية  نو الييي ي باشيير  سييياب ا  اا كيييام يتاطييل سييي ق ليييي 
الامل  باض الن ر عن ط ياة عمل المنش ة التي صامل ب ا وهاض الن ر عن يجيال ال راسية نو التي ريم الي ي 

 تل ا  الفرد.
 



المفاهيم والمصطلحات                                                             2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 291 

 المولود الحي:
ول  حيًا وصرخ نو بكى عن  الوالدة نو ظ يرت علييي ني عةيية نليرال يين عةييات الحيياة عني  اليوالدة ني يولود 

 حتى وةم يات با ها بلح ات.
 

 :المياه المزودة
المسيييت لكين  المنشييي ت  وياالجت يييا  ليييىهيييي كميييية المييييا  التيييي ييييتم تو يا يييا يييين يصيييادرها المختلفييية باييي  أما يييا 

 لري والملسسات الاايةا.التجارية والصنا،ية  ويرافق ا
 

 :المياه المستخرجة )المضخوخة(
 هي كمية الميا  التي ت ق ين ذبار الميا  الجوفية.

 ن
 الناتج المحلي اإلجمالي:

يلشيير صقيييس  أمييالي القيميية الم ييافة لكافيية األ،شييطة اال تصييادصة ييين لييةل المخرأييات ييين السييل  والخيي يات 
ييييا بواسيييطة المقيميييين وغيييير المقيميييين يييين سيييكا،ي    عواييييل اال،تييياه لةسيييتامال الن يييائي التيييي ينتج يييا ا تصييياد 

المحلية ا وهاض الن ر عن تو ي  ه ا اإل،تاه يحليا نو لارأييا. ليةل فتيرة  ينيية يحي دة وال صشيمل الحسيويات 
 على لفض ييمة است ة  رنل المال التابت نو استندال الموارد الط يعية وت هورها.

 
 النزالء:

ل ين يندلوم في الفن   ب أر  ويات ر كل ين يتير  الفني   وليو لليلية واحي ة  يم صايود للفني    ا،يية هم األشخاص ا
 بمتابة ،ديل أ ي .

 
 نقص الوزن:

 ، ص الو م بالم ار،ة ي  الامر.
 

 النشاط االقتصادي:
والتيي تسيتخ م يصطلح صشير  لى عملية ت يج يجموعة ين اإلأرالات واأل،شطة التي تنف  يين   يل وحي ة ياينية 

الامييل ورنل المييال والل ييائ  والخيي يات لتنييتج ينتجييات يحيي دة  سييل  وليي ياتا. كمييا صشييير النشيياط اال تصييادي 
الرئيسيييي اليييى ط ياييية الاميييل الييي ي تمارسيييي الملسسييية والييي ي  اييييت يييين نأليييي حسيييم التصيييني  الييي ولي الموحييي  

 تا د األ،شطة دالل الملسسة الواح ة. لد،شطة اال تصادصة ويس م ب ك ر   ر ين القيمة الم افة في حالة
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 النشاط االقتصادي الرئيسي:
هيييو ط ياييية الاميييل الييي ي تمارسيييي المنشييي ة والييي ي  اييييت يييين نأليييي حسيييم التصيييني  الييي ولي الموحييي  لد،شيييطة 
اال تصيييادصة  التنقييييح الرابييي ا ويسييي م بييي ك ر  ييي ر يييين القيمييية الم يييافة فيييي حالييية تاييي د األ،شيييطة داليييل الملسسييية 

 الواح ة.
 

 النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(: 
سينة في كترا وينط يق عليي م يف يوم الامالية نو  15تشمل هي   المجموعية أميي  األفيراد الي ين ينتميوم لسين الاميل 

 اللطالة.
 

 :النفايات الصلبة
يييييادة ع صميييية النفيييي  ولطييييرة نحيا،ييييا اات يحتييييوال ييييينخفض ييييين السييييوائل.  وتشييييمل النفاصييييات ال ل صيييية  والنفاصييييات 
الصنا،ية والتجاريية  و،فاصيات ،اتجية عين الاملييات الدرا،يية وترهيية الحيوا،يات  والنشياطات األليرال المرتلطية ب يا 

 و،فاصات ال  م ويخلفات التا ين.
 

 :نوع المسكن
وهييو الشييكل ال ن سييي نو المامييياري للمسييكن  واليي ي  يي  صكيييوم فييية  نو دارًا  نو شيي ة  نو غرفيية يسيييت لة  نو ني 

 القا.… براكية نو ليمة يتلشكل ذلر.  
 

 و
 الواردات:

هيي  أمييالي السيل  والخ ييييات المسيتوردة لل لي  عين طريييق الميوا،ئ ال ريية واللحريية والجوييية  التيي تيم ، يل يلكيت ييا 
 لتاطية االحتياأات المحلية لةست ة  الن ائي والوسيع والتص ير وةعادة التص ير.

 
 

 :الوحدة السكنية )المسكن(
هي ي نى نو أدل ين ي نى يا  نصًة لسكن نسيرة واحي ة  وليي بياب نو يي لل يسيت ل نو نكتير يين يي لل ييلدي 
 لييى الطريييق نو المميير الاييام دوم المييرور فييي وحيي ة سييكنية نلييرال  و يي  تكييوم الوحيي ة السييكنية غييير يايي ة نصيية 

ة للسيكن نو الاميل نو لكلي ميا نو للسكن  ال ن، ا وأ ت يسكو،ة و ت المسح  و   تكوم الوحي ة السيكنية يسيتخ ي
 يال ة نو لالية.  
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 وفيات الرضع:
يصطلح صشير  لى وفيات الرض   ال ين ت ل نعمارهم عن سنةا ويات ير ياي ل وفييات الرضي  عي د هي   الوفييات 

 ين الموالي  األحيال لةل سنة ياينة. 1,000لكل 
 

 :سنوات 5وفيات الذين أعمارهم تقل عن 
 األطفال بين والدت م و  ل بلوغ م عمر الخمسة سنوات.هي احتمال وفاة 

 

 ي
 يعمل بأجر:

هييو الفييرد اليي ي صامييل لحسيياب فييرد ذليير نو لحسيياب ينشيي ة نو أ يية ياينيية وتحييت  شييراف ا ويحصييل ي ابييل عملييي 
على نأر يح د سولا كام عليى شيكل راتيم شي ري نو نأيرة نسي و،ية نو عليى ال طاية نو ني طري ية دفي  نليرال.  

 لييى اليي ين صاملييوم بيي أر فييي وينيي ره تحييت الييث الاييايلوم فييي الييو ارات وال ي ييات الحكويييية والشييركات باإلضييافة 
 يصلحة لاصة بالاائلة نو ل ال الاير.

 
 يعمل لحسابه:

هييو الفييرد اليي ي صامييل فييي ينشيي ة صملك ييا نو صملييث أييدلًا ين ييا  شييريثا وليييس بالمنشيي ة ني يسييتخ م صامييل بيي أر 
 ش ت.نويشمل االشخاص ال ين صاملوم لحساب م لاره الم

 
 :الينابيع

سيطح األر  والناتجية عين ، طية الت يال ينسيوب المييا  الجيوفي يي  سيطح األر   هي الميا  المت ف ة ين تحت 
    تكوم دائمة نو يوسمية.

  



المفاهيم والمصطلحات                                                             2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي :  PCBS 
 

 294 

 



المصادر                                                                         2020: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  PCBS 

 

 

 295 

 المصادر
 األولمصادر الفصل 

".   20 "رقط   2019.  كتاب فلسططين اإلحصطائي السطنوي  2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .1
 فلسطين. -رام هللا 

 .فلسطين -جداول إحصائية محدثة من سجل السكان.  رام هللا  .2020وزارة الداخلية،   .2

.  تقديرات منقحطة مننيطة ىلطل النتطائن النةائيطة للتاطداد الاطام 2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .3
 فلسطين. -.  رام هللا 2017ت  آللسكان والمساكن والمنش

                 2019.  قاىططططططططد  ليااططططططططات الطططططططط وا  والططططططططط   2020 الجهاااااااااز المركاااااااازي لإلحصاااااااااء الفلسااااااااطيني،  .4
 فلسطين.  -رام هللا

رام  . 2019-2018.  قاىطد  ليااطات إحصطا ات الصطحة 2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .5
 فلسطين. –هللا 

 .  2017-2019فلسطين  -التقرير الصحي السنوي   .وزارة الصحة  .6

.  النتطططائن الرئيسطططية لمسطططتويات المليشطططة فطططي فلسططططين 2018الفلساااطيني، الجهااااز المركااازي لإلحصااااء   .7
 فلسطين. -.  رام هللا 2017  )اإلافا  واالستة ك والفقر(

.  رام 2019-2016قاىد  ليااات مسط  القطوا الااملطة   .2019 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  .8
 فلسطين. –هللا 

.  مسططتويات المليشططة فططي اارالططي الفلسطططينية: االافططا   2012الفلسااطيني، الجهاااز المركاازي لإلحصاااء   .9
 فلسطين.   -(.    رام هللا 2012كااون ثااي  – 2011االستة ك  الفقر )كااون ثااي 

 -2015/2016. الكتطططاب اإلحصطططائي الترسطططوي السطططنوي ليىطططوام الدراسطططية 2020وزارة التربياااة والتملاااي ،   .10
 فلسطين. –. رام هللا 2019/2020

  . 2019. قاىططد  ليااططات مسطط  إحصططا ات العقافططة للاططام 2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .11
 فلسطين. –رام هللا 

امططططول  السططططج ت اإلداريططططة للمجلطططط  ااىلططططل للشطططط اب . 2020المجلااااع األللاااا  للراااا،ا  والر ا ااااة،   .12
 فلسطين. –. رام هللا 2019والريالة  



المصادر                                                                         2020: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  PCBS 

 

 

 296 

: 2017التاططداد الاططام للسططكان والمسططاكن والمنشطططآت . 2018 لإلحصاااء الفلساااطيني،الجهاااز المركاازي   .13
 فلسطين. -ملخص النتائن النةائية للتاداد.  رام هللا 

مراق طططة الفطططروم االجتمااليطططة واالقتصطططاد ة لاطططام . مسططط  2019الجهااااز المركااازي لإلحصااااء الفلساااطيني،   .14
 فلسطين. -.  رام هللا 2018

. 2019  ليااطات متنوىططة–جطداول احصطا ات ارااليطة  .  2020صااء الفلسااطيني، الجهااز المركازي لإلح  .15
 فلسطين. –رام هللا 

      .  2018.  جططططداول إحصططططا ات الميططططا  فططططي فلسطططططين 2020الجهاااااز المركاااازي لإلحصاااااء الفلسااااطيني،   .16
 فلسطين –رام هللا 

.  إحصططططا ات اسططططتاماالت اارالططططي فططططي اارالططططي 2012الجهاااااز المركاااازي لإلحصاااااء الفلسااااطيني،   .17
 فلسطين. -.  رام هللا2011الفلسطينية  

-2016النتططائن ااساسططية  -.  مسطط  ماا ططر ال يتططون 2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .18
 فلسطين. –.  رام هللا 2018

. المستامرات اإلسطرائيلية فطي فلسططين: التقريطر اإلحصطائي 2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .19
 فلسطين. -.  رام هللا2019السنوي 

 فلسطين. –افام مالومات الميا .  رام هللا  .2018سلطة المياه الفلسطينية،   .20

               .  2018.   جطططططططططداول الطاقطططططططططة فطططططططططي فلسططططططططططين 2019الجهااااااااااز المركااااااااازي لإلحصااااااااااء الفلساااااااااطيني،   .21
 فلسطين. -رام هللا 

 فلسطين. -رام هللا .2019االدارة المامة لألرصاد الجو ة،   .22

                .        2017. المن اعطططططططططططططات إلطططططططططططططل الةطططططططططططططوا   2018 الجهااااااااااااااز المركااااااااااااازي لإلحصااااااااااااااء الفلساااااااااااااطيني،  .23
 فلسطين. -رام هللا 

   2017والمنشطآت والمسطاكن للسطكان الاطام التاطداد 2018.  الفلساطيني، لإلحصااء المركازي  الجهااز  .24
 فلسطين - هللا رام . المنشآت تقرير – النةائية النتائن

: 2017التاططداد الاططام للسططكان والمسططاكن والمنشطططآت  .2018 الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلساااطيني،  .25
 فلسطين. -تقرير الم ااي.  رام هللا  - النتائن النةائية

       . اامططططططن والادالطططططططة.  قاىططططططد  ليااطططططططات إحصططططططا ات 2019الجهاااااااز المركاااااازي لإلحصااااااااء الفلسااااااطيني،   .26 
 فلسطين. -.  رام هللا2010-2019

.  2019 .  الحسططاتات القوميططة تااسططاار الجاريططة والعالتططة2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .27
 فلسطين.  –رام هللا 



المصادر                                                                         2020: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  PCBS 

 

 

 297 

          . إحصطططططططططا ات الحسطططططططططاتات القوميطططططططططة الرسليطططططططططة 2019الجهااااااااااز المركااااااااازي لإلحصااااااااااء الفلساااااااااطيني،   .28
 فلسطين. –. رام هللا )2017-2018)

   .2019.  ااسططاار واارقططام اليياسططية: النشططر  السططنوية  2020 الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،  .29
 فلسطين. –رام هللا 

ت فططي فلسطططين: التقريططر .  إحصططا ات النقططل واالتصططاال2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .30
 فلسطين. -.  رام هللا 2019السنوي 

.   اتططائن 2019القطططاخ رططار  المنشططآت –.  مسطط  النقططل 2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .31
 .فلسطين –رام هللا  أساسية.  

الرسطط   -2016.  إحصططا ات ررططص االنيططة )الرسطط  ااول 2019الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،  .32
 فلسطين. –(.  رام هللا 2018الرات  

النشطططر  السطططنوية   . النشطططال الفنطططدقي فطططي اليطططفة ال رسيطططة2020الجهااااز المركااازي لإلحصااااء الفلساااطيني،   .33
 فلسطين. –.  رام هللا 2019

. 2019السطل  والخطدمات  -إحصا ات التجار  الخارجية . 2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .34
 فلسطين. – رام هللا

                .  سلسططططططططططططططلة المسططططططططططططططو  االقتصططططططططططططططاد ة       2020 الجهاااااااااااااااز المركاااااااااااااازي لإلحصاااااااااااااااء الفلسااااااااااااااطيني،  .35
 فلسطين. -اتائن أساسية. رام هللا  2019 - 2017

     .ليططان  ططحفي  :2019مسطط  احصططا ات االىمططال ، 2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني،   .36
 .فلسطين –رام هللا 

السططنوي   . ميطط ان المططدفوىات2020الجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني، ساالطة الننااد الفلسااطينية،   .37
 فلسطين. -رام هللا  اتائن أولية.  2019

ليطان  .2019  الخطارجيولط  االسطتعمار الطدولي والطدين  .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،   .38
 فلسطين. -رام هللا  . حفي

هللا اتطائن أساسطية. رام  -2019مسط  الماليطة والتطنمين    .2020 لإلحصااء الفلساطيني، الجهاز المركزي   .39
 ن.فلسطي –

               . 2018السططططططططططياحة الفراليططططططططططة إحصططططططططططا ات   .2020 الفلسااااااااااطيني، لإلحصاااااااااااء المركاااااااااازي  الجهاااااااااااز  .40
 فلسطين. –رام هللا 

       . 2018-2000الفلسطططططينية الصططططحة إحصططططا ات   .2020 الفلسااااطيني، لإلحصاااااء المركاااازي  الجهاااااز  .41
 فلسطين. –رام هللا 



المصادر                                                                         2020: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  PCBS 

 

 

 298 

42. 4
4
. 

االتصاالت   المس  ااسري لتكنولوجيا المالومات  .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 فلسطين. -؛ تقرير النتائن الرئيسية.  رام هللا 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43. 4
4
. 

 -.  رام هللا 2019الانقودي متادد المؤشرات  المس    .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 فلسطين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. 4
4
. 

النتائن  - 2017الفقر متادد ااتااد في فلسطين    .2020الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 فلسطين. -.  رام هللا الرئيسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني مصادر
-ما  خا ل ركااز .2019الجمعية المربية النطر اة لل،حاوو والمادمال الصاحية (،.  ، -جمعية الجليل .45

 .لنك المالومات ليقلية الفلسطينية في إسرائيل.  الفلسطينيون في إسرائيل
".  20" رقطط  2019  كتططاب فلسطططين اإلحصططائي السططنوي . 2019الجهاااز المركاازي اءحصاااء الفلسااطيني،  .46

 فلسطين. -رام هللا 
 

  الثالثالفصل  مصادر
تاارقطططام    اططرواو اال .2019وكالااة ثااوو ولراااليل ال جفاااي  الفلسااطينيي  شااي منطناااة الراار  األدناا ،  .47

2019 http://www.unrwa.org . 
 
 

 

http://www.unrwa.org/


 

State of Palestine  

Palestinian Central Bureau of Statistics 
 

 

 

 

 

 
Statistical Yearbook of Palestine 

 

2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December, 2020 

 
 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

PAGE NUMBERS OF ENGLISH TEXT ARE PRINTED IN SQUARE BRACKETS. 

TABLES ARE PRINTED IN ARABIC FORMAT (FROM RIGHT TO LEFT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© December 2020. 

All Rights Reserved 

 

Citation: 

 

Palestinian Central Bureau of Statistics, 2020.  Statistical Yearbook of Palestine 

2020, No. 21.  Ramallah – Palestine. 

 
All correspondence should be directed to: 
Palestinian Central Bureau of Statistics   

P. O. Box 1647, Ramallah – Palestine.  

Tel: (970/972) 2 2982700 

Fax: (970/972) 2 2982710 

Toll Free:1800300300 
E-Mail :diwan@pcbs.gov.ps 

Website:  http://www.pcbs.gov.ps     
 

 

 

Reference ID: 2545 

 

This document is prepared in accordance with the 

standard procedures stated in the Code of Practice for 

Palestine Official Statistics 2006 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

  



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

Acknowledgment 

 
The Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) extends its deep 

appreciation to all those who contributed to the production of this 

yearbook. 

 

The Statistical Yearbook of Palestine 2020 was prepared by a technical 

team from PCBS with joint funding from the State of Palestine and the 

Core Funding Group (CFG) for 2020, represented by the Representative 

Office of Norway to State of Palestine. 

 

Moreover, PCBS is very grateful to the Core Funding Group (CFG) for 

its valuable contribution towards the funding of this book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

Team Work 
 

   Technical Department 

Department Director  Maen Salhab  
 Ghadeer Al-Haj Ali Rami Sarawan    
   

   Material Preparation 

Rana Salman Mohammad Shaheen Ahmad Dweikat  
Abdullah Azzam Osaid Al_Arda Maheera Qundah 

 
 

Nidal Omar Issam Sbaih Ayah Al-Rabi  
Nehaya Odeh Inas Alrifai Ashwaq Sadaqa  
Hana Bukhari Fidaa Obaid Ayat Saleh  
Mohammad El-Masri 

 
Masa Zeidan Maryam Al- Khatib  

Saadi AL_Masri Asala Khalid Shorouq Akel  
Fida Twam Mohammad Antari Ayat Assi  
Sajida Sroor Musaab Abu Baker Ruba Qubbaj  
Abeer Sheikhhasan Aseel Zidan Riham Mousa 

 
 

Ruba Alawneh Shadia Abu- Alzain Doaa Barghouthi  
 Manal Zaben Fadi Amarneh   

 

 Graphic Design        
        Mosab Thuminat 

 

 Dissemination Standards 
Hanan Janajreh 

 

 Map Design        
       Imtethal Shuaibi 

 

 Preliminary Review 

  Maen Salhab 

Omayma AL-Ahmad 
 

    
 

 Final Review 

  
Khalid Abu Khalid 
Inaya Zidan  

    
   

 Overall Supervision 
 PCBS President Dr. Ola Awad  

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

 

 

 

 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of  Palestine 2020 

Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 

based on local needs and in accordance with standards that guarantee full membership 

in the international statistical community. PCBS adopted a gradual approach to 

realizing Palestinian priorities. It has been able to accomplish several statistical tasks 

by relying on primary sources, including censuses and surveys. In addition, it has 

cooperated with public and private sector institutions in using secondary sources, such 

as administrative records, to derive further statistical data. 
 

We are pleased to present the Twenty one Statistical Yearbook of Palestine 2020. This 

book is part of our efforts to provide continuous time series data that make it possible 

to study general trends in different fields through a comprehensive statistical reference 

that covers most demographic, social, economic, and geographic enviroment fields. 

 

This book provides official statistics on various aspects of life in Palestine, along with 

available statistics on Palestinians throughout the world. The first chapter of the 

Yearbook comprises three sections on Palestinian demographic, social and economic 

data: the first section discusses the conditions of Palestinians in those parts of 

Palestine that are still under Israeli military occupation and covers social, economic, 

health, educational, and cultural conditions, in addition to other aspects.  

 

The second section of chapter one discusses the conditions of Palestinians in the 

Occupied Palestinian Territory in 1948, who live under full Israeli administration and 

jurisdiction. The third section addresses the most prominent characteristics of 

Palestinians in the Diaspora, particularly in countries that host Palestinian refugees: 

Jordan, Syria, and Lebanon. 
 

The second chapter describes the main concepts and definitions used in this Yearbook. 
 

We hope that the Yearbook will bridge gaps in information and serve as a major basic 

reference for official statistics on Palestine. The information provided by this 

Yearbook should enhance development and assist decision makers in formulating 

decisions and plans based on informed and professional foundations.  

 

 
December 2020 Dr. Ola Awad 

President of PCBS 
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Important Note 

 
The statistical data in the first section of the first chapter were derived 

from PCBS publications. Reader can, if he need more informations, 

refer to these publications. 

 

The statistical data in the second and third sections of the first chapter 

were from a variety of sources. 

 

There are some minor differences between the value of some variables 

and their aggregates in tables as a result of rounding of calculations and 

as a result of use different sources. 

 

It may also be noted that there are differences in some values of 

the same variables for the same year in this version compared to 

previous versions. This resulted from the revision of the data 

published in this version compared with previous versions. 

 
For more details for English readers about any topic in this Yearbook, 

please refer to the tables in the Arabic section, which are in both Arabic 

and English. 

 

A set of special symbols were used in the tables of this book. The 

representations of these symbols are as follows: 

 

 (-) Nil no Observations\ Cases 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Chapter One 

 

Summary 
 

Palestinians in Palestine  
(West Bank and Gaza Strip)  

 

1.  Population                                                          
 The population of Palestine was estimated at 5.10 million in mid-2020: 3.05 million in 

the West Bank and 2.05 million in Gaza Strip. 

 The population of Palestine is young: 38.0% of the total population were under 15 

years in mid-2020: 

36.1% in the West Bank 

and 41.3% in Gaza 

Strip.  Persons aged 65 

and above constituted 

3.3% of the total 

population: 3.5% in the 

West Bank and 2.9% in 

Gaza Strip.  

 The total fertility rate in 

Palestine between 2017 

and 2019 was 3.8 births: 

3.8 births in the West 

Bank and 3.9 births in 

Gaza Strip. 

 The Annual estimated 

growth rate of the 

Palestinian population 

was 2.5% in Palestine in 

mid 2020: 2.2% in the 

West Bank and 2.9% in 

Gaza Strip. 

 In 2020, life expectancy 

at birth in Palestine was 

74.1 years: 73.0 years 

for males and 75.3 years 

for females. 

 In 2017, Palestinian 

refugees constituted 

42.2% of the total 

population: 26.3% in the West Bank and 66.1% in Gaza Strip. 

 The average household size in Palestine was 5.1 persons in 2019: 4.9 persons in the 

West Bank and 5.5 persons in Gaza Strip. 
 

For more details on population, see the tables in chapter 1.1 in the Arabic section, pages 19-26. 

 

 

 

1.1 

Estimated Population in Palestine by Governorate (Mid-Year 2020) 
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2.  Buildings and Housing Units 

 The results of census 2017 showed that there were 627,383 buildings in Palestine of 

which 441,280 were in the West Bank (70.3%), and 186,103 in Gaza Strip (29.7%).  

Additionally, 

the census 

results showed 

that there were 

1,129,264 

housing units in 

Palestine, of 

which 726,143 

housing units 

were in the 

West Bank 

(excluding 

Jerusalem J1) 

(64.3%), and 

403,121 housing 

units in Gaza 

Strip (35.7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For more details on buildings, see the tables in chapter 1.2 in the Arabic section, pages  27-36. 

 

3.  Vital Statistics             

 The Data of registered births and registered deaths does not include Jerusalem ID 

holders. The number of live births registered in Palestine in 2019 was 137,361 births, 

comprising 81,333 births in the West Bank and 56,028 births in Gaza Strip. While the 

number of registered deaths in the same year was 12,602 in Palestine of which 7,589 

were in the West Bank and 5,013 in Gaza Strip 
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 The median age at first marriage in Palestine was 20.7 years for females and 25.3 years 

for males in 2019.  The number of registered marriages in 2019 at Sharia courts and 

churches in Palestine was 

44,320 contracts; 

comprising 27,280 

contracts in the West 

Bank and 17,040 

contracts in Gaza Strip. 

 Hebron governorate 

recorded the highest 

number of marriages in 

Palestine with 8,086 

contracts while Jericho   &

Al Aghwar governorate 

recorded the lowest 

number of marriages with 

371 contracts. 

 The number of registered 

divorces at Sharia courts 

in Palestine in 2019 was 

8,551 cases; 5,369 cases 

in the West Bank and 

3,182 cases in Gaza Strip. 

Gaza governorate 

recorded the highest 

number of divorce cases 

in Palestine with 1,195 

while Jericho   & Al 

Aghwar governorate 

recorded the lowest number with 125 cases. 

For more details on vital statistics, see the tables in chapter 1.3 of the Arabic section, pages 37-56. 

 

4.  Health                                 

 In 2019, there were 85 governmental and non-governmental hospitals in Palestine with a 

capacity of 6,435 beds. 

 The percentage of Malnutrition among children under five years indicators in Palestine 

during the period 2019-2020 as follows: (8.7% stunting, 2.1% underweight, 1.3% 

wasting, 8.6% overweight. 

 In 2015-2019, Infant Mortality Rate reached 12.1 deaths per 1000 live births in 

Palestine, while  under 5 years mortality rate reached 14.2 deaths per 1000 live births. 

 

  

Number of Registered Marriages in Palestine by Governorate, 2019 
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Percentage of the Disabled in Palestine by Sex and Age Group, 2017 
 

 
 

For more details on health, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic section, pages 57-62. 

 

5.  Housing and Housing Conditions 

 In 2019, the average housing density in Palestine was 1.4 persons per room. The average 

for the West Bank was 1.3 persons per room compared with 1.6 persons per room in 

Gaza Strip. 

 In 2019, 1.0% of households in Palestine lived in a villa, 38.8% lived in a house, and 

59.2% lived in an apartment. 

 

For more details on housing and housing conditions, see the tables in chapter 1.5 of the Arabic 

section, pages 63-70. 

 

6.  Labour and Wages                                

 In 2019, the labour force 

participation rate for 

persons (15 years and 

above) in Palestine was 

44.3%: 69.9% for males and 

18.1% for females.   

 In 2019, the unemployment 

rate was 25.3% in Palestine: 

21.3% for males against  

41.2% for females. 

 Most workers (71.4%) in 

Palestine, in 2019, were 

waged employees: 91.1% of 

workers working in Israel 

and Israeli settlements are 

waged employees. 

 3.0% of children in 

Palestine were employmed: 

5.8% males and 0.2% 

females in 2019. 
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Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 
and Age Groups, 2019 

 

 
 
For more details on labour and wages, see the tables in chapter 1.6 of the Arabic section, pages  
71-84. 

 

7.  Living Standards 

 Using the monetary poverty concept, about one out of three individuals (29.2%) were living 

below the poverty level in 2017. The poverty rate for Gaza Strip (53.0%) was more than four 

times higher than of the West Bank rate of 13.9%. More significant is the fact that (33.7%) in 

Gaza Strip were suffering from deep poverty compared with 5.8 percent of the West Bank; 

(which means that they are unable to meet the minimum required food, clothing and 

housing). This indicates that the poor Individuals in Gaza Strip were poorer than those of the 

West Bank. 

 Overall multi-dimensional poverty index (MPI) incidence in 2016/2017 was 24.0%. These 

figures are close but slightly lower than the monetary poverty line (29.2%). 

 The poverty is more severe in refugee camps than urban and rural areas.  MPI incidence is 

38.1% in refugee camps as compared to 13.9% in rural areas and 24.4% in urban areas.  This 

is largely a reflection of high poverty incidence in Gaza Strip, as Gaza Strip is mainly urban 

and camps, where the majority of refugees in Camps.  

 The adjusted head count ratio MPI shows a similar distribution ranging from 16.6% in camps 

as compared to 5.6% in rural areas.  Similarly, the incidence of poverty among refugees is 

much higher at 13.0% than non-refugees (8.1%). 

 MPI increases consistently by household size.  The incidence of poverty in small households 

with 1 to 3 members is 6.2% as compared to 35.4% in large households with 7 or more 

members. 

 
For more details on living standards, see the tables in chapter 1.7 of the Arabic section, pages 85-90. 

 

8.  Education  

 The total number of schools in Palestine in 2019/2020 was 3,074 comprising 2,323 

schools in the West Bank and 751 schools in Gaza Strip.  

 The  total  number of students was 1,309,165 students: 1,061,639 students at basic stage 

and 247,526 students at secondary stage. 
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 The average number of 

students per class in the 

basic stage by supervisory 

authority was 30.2 in 

governmental schools, 

40.0 in UNRWA schools, 

and 22.8 in private 

schools. The average 

number of students per 

class in the secondary 

stage was 28.8 in 

governmental schools, 

31.3 in UNRWA schools 

and 19.8 in private 

schools. 
 

For more details on education, 

see the tables in chapter 1.8 of 

the Arabic section, pages 91-

106. 

 

9.  Culture                                

 In 2019, there were 566 

operating cultural centers 

and 34 operating museums 

in Palestine. 

 
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2019 

 

 
 

For more details on culture, see the tables in chapter 1.9 of the Arabic section, pages 107-112. 
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10.  Information Society 

 In 2019, 33.2% of households in Palestine had computer (Desktop, Laptop, Tablet). 

 In 2019, 79.6% of households in Palestine had an Internet service at home and 97.3% of 

households in Palestine had at least one mobile phone. 
 

For more details on the information society, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic section, 

pages 113-116. 

 

11.  Agriculture and Land Use 

 The total amount of fishing in Gaza Strip reached 3,943 tons in 2019, of which 

Anchovies, were the most important as the fished amount totaled approximately 974 
tons. 

 The number of slaughtered livestock in operating slaughterhouses in palestine was 

35,969 head of cattle, 65,509 head of sheep and 5,936 head of goats. while the number 

of slaughtered birds was 9,950 thousand bird during year 2019. 

 Data indicated that  there where 40 operating hatcheries in Palestine during year 2019, 

the number of eggs prepared for hatching was 95,793 thousand eggs for the production 

of broilers chicks and 737 thousand eggs prepared for the production of layers chicks in 

Gaza Strip.  

 The number of operating agricultural cooperative societies in Palestine was 159. As for 

activity, there were 69 society focused on agricultural production activity, followed by 

38 society focused in livestock and poultry breeding activity in Palestine during year 

2019 

 There are 3,073 agricultural engineers registered in palestinian agricultural engineers 

association during 2019, 1,799 agricultural engineers of them were in the West Bank, 

and 1,274 agricultural engineers in Gaza Strip 

 The number of licensed agricultural nurseries were 186 nursery in Palestine during year 

2019, of which 136 were in the West Bank and 50 in Gaza Strip, the total area of these 

nurseries was 1,219.7 dunums while the average area of these nursery was 6.56 dunums  

 The number of vaccines given to the animals in Palestine were ,499,6081  vaccines 

during 2019 (of which 1,477,694 vaccines in the West Bank, and 21,914 vaccines in 

Gaza Strip) 

 There are 542 Registered Veterinaries in Veterinaries Association in Palestine during 

2019, including 413 veterinarian in the West Bank, and 129 veterinarian in Gaza Strip 

 The total quantity of pressed olives in 2019 was 177,610.8 metric tons and the quantity 

of extracted oil was 39,609.8 metric tons.  

 The value added of olive pressing activity totaled USD 19.1 million, while the 

intermediate consumption and output of olive presses totaled USD 4.8 million and USD 

23.9 million respectively. 

 
For more details on agriculture and land use, see the tables in chapter 1.11 of the Arabic section, 

pages 117-124. 
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12.  Security and Justice                                

 Criminal offenses reported: There were 32,267 criminal offenses reported in 2019 in 

the West Bank. 

 The criminal offenses reported in the West Bank governorates in 2019 included assault 

(27.9%), Using or Trading Narcotic Drugs (6.2%), harming and immoral offenses 

(9.4%), theft ( 11.1% ), attack on private and public property (10.4%), and the remainder 

were kidnapping, attempted kidnapping, arson and murder. 

 

Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 2019 
 

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

 

 Juvenile offenders: There were 1,738 juvenile offenders admitted to reform institutions 

in Palestine in 2019; 271 in the West Bank and 1,467 in Gaza Strip. The criminal 

offenses committed by those juveniles comprised 347 cases of assault, 785 cases of 

burglary and theft, 347 cases of assault, 135 cases of drugs, and 93 cases of immoral 

offenses. The remainder criminal offenses were distributed on cases of the property of 

others and against public order and other crimes. 

 Road traffic accidents: (Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel Occupation in 1967). Thus,  there were 13,165 road traffic accidents in the West 

Bank in 2019. 

 There were 10,968 injuries caused by road accidents as follows: 9,937 mild Injured, 757 

moderate Injured, 152 seriously Injured and 122 fatally Injured. 

 
For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.12 of the Arabic section, pages 
125-132. 

 

13.  Environment and Natural Resources   

 The quantity of annual available water in 2018 was 398.3 MCM, of which 286.7 MCM 

was pumped from water pumped from Palestinian wells, 82 MCM was purchased from 

the Israeli Mekorot water company, and 25.5 MCM was discharged from water springs. 

 The highest amount of annual rainfall in Nablus station was 780 (mm) in 2019. 
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Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 2019 
 

 
 

For more details on the environment and natural resources, see the tables in chapter 1.13 of the 

Arabic section, pages 133-142. 
 

 

14.  Establishments 

 In 2017, operating establishments in the private sector, non-governmental organization 

sector and governmental companies in Palestine comprised 148,974 establishments: 

101,517 establishments in the West Bank and 47,457 establishments in Gaza Strip with 

444,086 employees of them, 309,848 employees in the West Bank and 134,238 

employees in Gaza Strip.  

 

 The distribution of such establishments by economic activity showed that the activities 

of wholesale, retail trade and repairs came first with 81,203 establishments, 

manufacturing activities came in second place with 19,778 establishments, followed by 

establishments in other services activities; 13,697 establishments. The smallest number 

was in the activities of households as employers of undifferentiated goods and service-

producing activities of households for own use with 5 establishments.   

 
For more details on establishments, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic section, pages 143-

148. 
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15.  National Accounts 

 The value of the Gross Domestic Product in 2019 in palestine at Constant Prices was 

USD 15,829.0 million, with an increase of 1.4% compared with 2018. 

 GDP per capita at Constant Prices was USD 3,378.3 in 2019, a decrease of 1.2% 

compared with 2018. 

 Gross national income totaled USD 18,415.6 million in 2019 at Constant Prices, GNI 

per capita was USD 3,930.3 in the same year. 

 Gross disposable income totaled USD 19,960.7 million in 2019 at Constant Prices, 

GNDI per capita was USD 4,260.1 in 2019. 
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Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region 

(Value in USD Billion), 2017-2019 
 

 
-: The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
     Note: 2015 is the base year. 

 

For more details on national accounts, see the tables in chapter 1.15 of the Arabic section, pages 

149-156. 

 

16.  Prices and Price Indices  

16.1 Changes in Consumer Price Indices in 2019 compared with 2018:  

 The Consumer Price Index in Palestine increased by 1.58%. 

 The Consumer Price Index in Gaza Strip increased by 0.40%. 

 The Consumer Price Index in Jerusalem J1 increased by 1.37%. 

 The Consumer Price Index in the West Bank increased by 1.81%. 

 

16.2 Changes in Producer Price Indices in 2019 compared with 2018: 

 The total Producer Price Index decreased by 0.58%. 

 The Producer Price Index for locally consumed products decreased by 0.60%. 

 The Producer Price Index for locally exported products decreased by 0.42%. 

16.3 Changes in Wholesale Price Indices in 2019 compared with 2018: 

 The total Wholesale Price Index increased by 0.11%. 

 The Wholesale Price Index for local products increased by 1.41%. 

 The Wholesale Price Index for imported products decreased by 0.86%. 

 
For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.16 of the Arabic section, 

pages 157-170. 

 

17.  Construction 

17.1 Enterprises in Operation 

 There were 669 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2019. 

 There were 10,230 employed persons in this activity in 2019.  
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 The value of the enterprises output in the construction activity was USD 500.3 million; 

intermediate consumption totaled USD 284.9 million; and the value added was USD 

215.4 million in 2019. 

 

17.2 Building Licenses 

 The total number of building licenses issued in 2019 decreased by 1.8% and the new 

dwellings increased by 2.6% compared with 2018.  

For more details on construction, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, pages       
171-176. 

 

 

18.  Industry                               

 There were 20,710 enterprises engaged in this sector in Palestine in 2019. 
 

Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2017-2019 
 

 
 

 

 There were 121,763  employed persons in this sector in 2019. 

 The value of the enterprises output in industrial activities was USD 5,144.9  million, 

intermediate consumption totaled USD 2,866.1 million, and the value added was USD 

2,278.8 million in 2019. 

For more details on industry, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, pages 177-180. 

 

19.  Transport and Commuincation 

19.1 Transport and Storage                                

 There were 1,070 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2019. 

 There were 8,395 employed persons in this activity in 2019. 

 The value of the enterprises output in transport and storage activities was USD 223.2 

million; intermediate consumption was USD 84.7 million; and the value added was 

USD 138.4 million in 2019. 

 

19.2 Information and Communications 

 There were 684 enterprises engaged in this activity in Palestine in 2019. 

  There were 8,781 employed persons in this activity in 2019. 
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 The value of the enterprises output in information and communication activities was 

USD 666.2 million; intermediate consumption was USD 134.2  million; and the value 

added was USD 531.9 million in 2019. 

For more details on transport and Communications, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic 

section, pages 181-190. 

 

20.  Tourism                            

 There were 125 operating hotels in 2019 with 7, 245  rooms in total and 15,770 beds. 

 During 2019, the total number of guests in operating hotels in the West Bank was 

746,911. 

 The total number of guest nights was 2,009,934 during 2019.  

 The average number of employed persons were 3,025 hotel workers: 2,319 males and 

706 females. 

 Average Room occupancy percentage was 44.5% in 2019. 

 Average Bed occupancy percentage was 34.9% in 2019. 

For more details on tourism, see the tables in chapter 1.20 of the Arabic section, pages 191-198. 
 

 

21.  Services 

 There were 41,567 enterprises engaged in the services activities in Palestine in 2019. 

 There were 166,834 employed persons in services activities. 

 The value of the enterprises output in the services activities was USD 2,847.0 million; 

intermediate consumption totaled USD 732.9 million; and the value added was USD 

2,114.1 million. 

 For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, pages 

199-200. 

22.  Internal  Trade 

 In 2019, there were 80,407 enterprises engaged in this activity in Palestine. 

 In 2019, there were 219,053 employed persons in this activity. 

 The value of the enterprises output in internal trade activities was USD 5,224.8  million; 

intermediate consumption totaled USD 920.7 million; and the value added was USD 

4,304.0 million. 

 
For more details on Internal  trade, see the tables in chapter 1.22 of the Arabic section, pages     

201-202. 

 

23.  Registered Foreign Trade 

 The total value of registered imported goods in 2019 was USD 6,613.5 million, which 

marks an increase of 1.1% compared to 2018. 

 The registered exported goods totaled USD 1,103.8 million in 2019 marking a decrease 

of 4.5% compared to 2018.  
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 the deficit in the trade balance in goods (the difference between exports and imports) 

totaled USD 5,509.6 million in 2019, showing an increase of 2.3% compared to 2018. 

 

Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine, 
2000-2019 

 

 

*: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967. 
 

For more details on Registered Foreign Trade , see the tables in chapter 1.23 of the Arabic section, 

pages   203-210. 

 

24. Balance of Payments  
24.1 Current Account 

 The Palestinian balance of payments in 2019 recorded a deficit of USD 1,780 million in 

the current account (goods, services, income, current transfers)  

 The trade balance of goods recorded a deficit of USD 5,510 million.  This reflects an 

increase of 2% compared with the 2018 deficit.  The trade balance deficit with Israel 

was the main cause of the overall trade balance deficit. 

 The services balance recorded a deficit of USD 993 million. compared with a deficit of 

USD 1,033 million in 2018.  

24.2 Income Balance 

 A surplus of USD 3,031 million was recorded in this account in 2019, representing an 

increase of 9% compared with 2018.  The surplus was caused mainly by the surplus in 

compensations of employees working in Israel.  

 Balance of Current Transfers: The balance of current transfers (voluntary or 

compulsory, not a result of an economic transaction) recorded a surplus of USD 1,692 
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million in 2019, reflecting an increase of 13% compared with 2018, Current transfers by 

donors represented 25% of the total value of receipts from abroad (inflows to Palestine) 

 
24.3 Capital and Financial Account 

 This account recorded a surplus of USD 1,691 million in 2019, mainly due to the 

surplus in the financial account (direct investments, portfolio investments, other 

investments and reserve assets), which totaled USD 1,407 million as a result of the 

surplus in currency and deposits in other investments.  

 
For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.24 of the Arabic section, 

pages 211-214. 

 

25. Finance and Insurance  

 There were 523 enterprises operating in financial intermediation activities in 2019.  

 There were 14,685 employed persons in financial intermediation enterprises in 2019. 

 The value of output in financial intermediation enterprises was USD 1,004.3 million in 

2019. 

 The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was USD 

288.9  million in 2019.  

 The gross value added in financial intermediation enterprises was USD 715.4 million in 

2019.   

 

For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.25 of the Arabic section, 

pages 210-218. 

 

26. International Investment Position 

 International Investment Position (external assets – foreign liabilities) for Palestine at 

the end of 2019 revealed that the net IIP amounted to about USD 1,842 million, which 

means that the Palestinian economy’s investments outside Palestine outweigh 

investments in Palestine from abroad.   

 The total stocks of External Assets for Palestine amounted to USD 7,273 million, the 

Foreign Direct Investment abroad contributed to 4%, Portfolio Investments abroad 

reached 19%, while Other Foreign Investments abroad (mainly currency and deposits) 

reached 68% and Reserve Assets amounted to 9%.  At sector level, the external 

investments of banks sector represented a large share of the external assets, standing at 

71% of the total value of external assets. 

 The total stocks of Foreign Liabilities in Palestine (Stocks of non-residents invested in 

Palestine) amounted to USD 5,431 million. The Foreign Direct Investment in Palestine 

contributed to 51%, Portfolio Investments in Palestine reached 13% and Other 

Investments in Palestine (mainly loans and deposits from abroad) amounted to 36%.  

According to sectoral level, the foreign investments in banks sector contributed a major 

value in the foreign liabilities, represented by 37% of the total value of foreign liabilities 

on the Palestinian economy. 
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 The Gross External Debt on different sectors of the Palestinian economy reached USD 

1,967 million increased by 32% compared with previous year.  The debt on government 

sector represented 61%, while debt on banks sector reached 36%, and debt on other 

sectors (Nonbank financial corporations, non-financial corporations, NGOs and 

households sectors) amounted to 2%, and the lending between affiliated companies 

reached 1%. 

For more details on the  international investment position, see the table in chapter 1.26 of the 

Arabic section, pages219-222 

 

27. Satellite Accounts 

27.1 Palestinian Health Accounts 

 The total current expenditure on health totaled USD 1,571.7 million in 2018. 

 The percentage of health expenditure to Gross Domestic Product (GDP) in 

Palestine at current prices was 9.8% in 2018 and 9.3% in 2017. 

 
27.2 Tourisim Satellite Accounts: 

 The consumption on inbound tourism totaled USD 1,312.8 million in the year 

2018.             

 The expenditure on domestic tourism totaled USD 160.7 million in the year 2018. 

 Total expenditure on outbound tourism by Palestinians abroad was USD 326.5 

million in 2018. 

 
For more details on the Satellite Accounts, see the table in chapter 1.27 of the Arabic section, pages 
223-226 

 

28. Special Topics 

28.1 The impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic conditions of 

households 

 64.5% of the household's main income earners in Palestine worked during the 

lockdown period that started from March 5th and up to May 25th, 2020. 

 16.5% of the household's main income earners has stopped working during the 

lockdown period. 

 19.0% of the household's main income earners didn’t even work before the 

lockdown period. 

 46.9% of workers were absent from work during the lockdown period.  

 51.0% of households1 in Palestine thier childern particpated in eductional activities 

(remote/online education) during the lockdown. 

 39.5% of households, whose childern partcipated in any type of educational 

activities (remote/online education) during the lockdown period, have evaluted the 

experince as being bad and didn’t fulfill the desired task. However, 39.1% of them 

have evaluted it as being good and fullfilled the desired task, but there is a room 

for enhacing the experience, whereas 21.4% of them evaluted this experince as 

being good and fulfilled the desired task. 

 48.5% of households pointed out that the unavailability of intenet in the household 

prevented their children from participating in the educational activities during the 

lockdown period. 

                                                           
1 Households Which have children between the ages (6-18 years) and are enrolled in education before the lockdown. period 
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 In 42.3% of Palestinian's households, total income declined by half or more during 

the lockdown period, compared to February of 2020. (45.5% in the West Bank and 

37.6% in Gaza Strip). 

 During the lockdown period, there was a key role for the government and for 

social solidarity inside the Palestinian community in facing the social and 

economic challenges resulting from the pandemic, where the data showed that as a 

result of imposing the lockdown, 14.9% of households who were not benefiting 

from any assistance and social protection programs before the lockdown received 

assistance in form of food vouchers and food supplies,   followed by government 

cash transfers with (4.5%), and family/friends transfers from inside of Palestine 

(Domestic) with (3.5%).  

 The cash transfer programs are the most desirable measures and procedures the 

government should be taken in such times of crisis (28.5%). While job opportunity 

and employment program came as the second priority (20.6%). Whereas the third 

priority are food supplies parcels and procurement coupons (18.8%). Note that 

there is a variation between the West Bank and Gaza Strip as shown below. 

 

28.2 The Impact of the Covid-19 Pandemic on Economic Enterprises: 

 71.2% of establishments (91.7% in the West Bank and 27.2% in Gaza Strip) were 

closed for many days due to the restriction measures taken by the government 

enforcing the necessity of closure as a preventative measure for fighting the 

Coronavirus outbreak. 

 The percentage of the closure days during the lockdown period (5/3/2020 – 

31/5/2020) was (51.2%) concentrated in services activity, where the percentage of 

closure days for this activity reached (68.8%) and it reached (53.8%) for the 

industry activity. While the percentage of closure days for the activities of 

transport and trade reached (55.9%) and (41.6%), respectively. Also, the biggest 

percentage of closure was centered in Bethlehem Governorate for a period of more 

than two months.  

 Most of the establishments reported that sales/production size has decreased 

during the three months of the lockdown by (93.1%), with a decline in the average 

sales/production by 49.5% compared with normal situation, where establishments 

operating in construction sector recorded the highest decline of the average 

sales/production by (56.9%), followed by establishments operating in the services 

sector with a decline of (56.3%). 

 88.7% of the establishments are facing a decline in the availability of cash flow, 

which affected the percentage of returned checks that increased to reach 36.0% 

(48.3% in the West Bank and 9.5% in Gaza Strip). Also, 59.5% of the 

establishments reported having a difficulty in the provision of financial services 

that are usually available in the normal situation. 

 36.5% of establishments had to have delay payments to suppliers and employees, 

whereas 36.5% of them had to get loans from friends, family, relatives to cover the 

shortage in cash flow. 

 As a response to COVID-19 pandemic, 13.8% of the establishments had to dismiss 

and let go their employees to face the financial crisis resulted from the 

Coronavirus pandemic.  
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 Whereas 9.2% of the establishments reduced the salaries and wages of their 

employees, and 10.8% of them gave their employees unpaid leave while 9.4% of 

them gave their employees a paid leave. 

 12.2% of the establishments started using or have increased the use of internet, 

online social media networks, specialized apps or digital platforms in response to 

COVID-19 outbreak; whereas the main use of such digital solutions was for 

marketing with a percentage of 67.2%, 54.1% for business administration and 

43.8% for sale. 

 During the last three months (88 days) starting from March 5th until May 31st, 

2020), establishments reported that the percentage of employees who are currently 

working remotely from home was 5.0% of the total number of employees; mainly 

in the telecommunication sector (16.6% of the total number of employees) and 

construction sector (12.3% of the total number of employees). 

 72.1% of the establishments chose utility subsidies such as electricity, water, 

wastewater, internet services, and others, as the most needed policies to support 

their businesses over COVID-19 crisis. While 52.5% of the establishments chose 

exemptions or tax deductions, followed by salary subsidies with 52.5% and 51.3% 

for rental deferral. 

 
For more details on the Special Topics, see the table in chapter 1.27 of the Arabic section, pages 
227-236 
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 Palestinians in the Occupied Palestinian  

Territory in 1948 

 
Palestine Catastrophe (Nakba) of 1948 resulted in the occupation of more than three 

quarters of Palestine. Thus, Israel was established on that part of Palestine occupied in 

1948, which represents 78% of historical Palestine. The Palestinian population who 

remained in their homeland came under direct and complete Israeli sovereignty.  They were 

considered Israeli citizens and were subject to various policies and practices that sought to 

obliterate the Palestinian identity and culture.  
 

Statistically speaking, all data on Palestinians living in this part of historical Palestine 

occupied in 1948 were considered part of the Israeli statistical system. Thus, all Israeli 

statistical issues and publications include data on the Palestinian population. 
  

The Palestinian Central Bureau of Statistics strove hard to compile, tabulate and 

disseminate statistical data on the Palestinians living in Israel despite the difficulties, 

including the scarcity of separate data available on those Palestinians, in addition to the 

complications associated with compiling statistical data about them.  
 

Nevertheless, data disseminated in this chapter constitutes a general statistical diagnosis of 

the Palestinian reality in Israel.  This chapter presents statistics on the Palestinians in Israel 

including demographic, educational and labor force characteristics.  It is worth noting that 

such statistics are derived from the reality of living conditions in Israel. Thus, any possible 

comparisons for any of the statistical indicators should be made with those pertinent to the 

population in Israel and not with the Palestinians in other places. Some changes occurred in 

the data of this chapter which refers to revision and modification as in its sources. 

 

The data of this chapter does not include Palestinians and Arabs residing within the borders 

of the territories occupied in 1967 and subsequently annexed to Israel, which are 

determined mainly in that part of Jerusalem Governorate, which was annexed by the Israeli 

occupation by force following its occupation of the West Bank in 1967 and the Syrian 

Golan Heights. 

 

Population:  

 The total population of those areas at the end of 2019 was 1.5 million (excluding 

the residents of occupied East Jerusalem and the Golan Heights). 

 The total fertility rate for Palestinian women during 2019 was 2.98 births. 

 The average size of the Palestinian household was 4.4 persons in 2019. 

 

Housing and Housing Conditions:   

 90.3% of Palestinian households in 2018 owned the housing unit they  lived in. 

 50.3% of Palestinian households lives in a house in 2018. 

 

Living Standards: 

 56.8% of the Palestinian households in the occupied Palestinian territories in 1948 

depend on wages and salaries as their source of income during the year 2017. 

 14.9 % of the Palestinian households in the occupied Palestinian territories in 1948 

consider economic projects for the family as a main source of income. 

 

2.1 
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Education:  

 There were 657 schools, including 575 primary schools and 82 schools for 

children with special needs in 2019/2020, 219 intermediate schools and 385 

secondary schools in 2018/2019. 

 

Labour Force: 

 The labour force participation rate among Palestinians (15 years and above) was 

49.9%: 66.6% for males, and 32.9% for females in 2017. 

 The unemployment rate was 3.7%: 6.6% for females and 2.2% for males in 2017. 
 

 

For more details on Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948, see the tables 

in chapter 2 of the Arabic section, pages 237-260. 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 

The Nakba (Catastrophe) constituted a black period in the Palestinian history, when the 

Palestinian people were confronted with indescribable acts of oppression, dispossession and 

suffering. 

 

Palestinians who sought refuge in countries outside Palestine encountered all types of abuse 

and agonies.  On one hand, they were uprooted from their homeland and deprived of their 

property and homes.  On the other hand, they sought refuge in countries where they had no 

power or will. At the time of their dispossession, the Palestinians felt that their expulsion 

and refugee status would be temporary. They believed that their situation would not last 

more than several weeks or months, after which they would return in victory and with their 

honor restored. Thus, they paid little attention to their living circumstances in their host 

countries. Their hearts remained with Palestine, waiting for the signal for return. Year after 

another they realized that the Nakba would last longer than expected, and that Palestinians 

would endure more pain and suffering. Popular movements and organizations emerged to 

defend the rights of the Palestinians wherever they were located. The situation remained 

unchanged with no unified political and powerful entity representing all the Palestinians of 

the Diaspora until the foundation of the Palestine Liberation Organization (PLO). The 

emergence of the Palestinian revolt in 1965 caught the attention of most countries and 

gained their recognition. The PLO then became the sole political representative of all 

Palestinians everywhere, in spite of the fact that part of the Palestinian territory was subject 

to Arab administration (Jordan in the West Bank and Egypt in Gaza Strip). 

 

PCBS has been constantly working on collecting, tabulating and disseminating statistical 

data on the Palestinians both in Palestine and in the Diaspora.  This task always faces 

several constraints such as the shortage of separate and independent data on Palestinians in 

the Diaspora, as well as the outdated available data; which is mainly excerpted from 

UNRWA records.  We hope to overcome those constraints in the near future.   

 

The difficulty in creating a statistical database about Palestinians in the Diaspora lies in 

their dispersion both among a number of countries and within different areas of such 

countries. The Palestinians did not consider their communities as isolated ghettos; instead, 

they participated in the life of the countries they resided in, but retained their distinctiveness 

and identity at the same time.  The civil and administrative laws of the host countries made 

this task more difficult, by preventing integration with the population that resides there.  

 

Those hindrances and other subjective complications made it difficult to provide consistent 

and comprehensive statistical data on all Palestinians in the Diaspora. 

This chapter puts forth a set of data and statistical indicators dealing with population, 

employment, education, health and living and housing conditions for the Palestinians living 

in the Diaspora, especially in Jordan, Syria and Lebanon. 

 

  

3.1 
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Population:  
 

 There were 6.3 million Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon 

and Palestine at the end of 2019. 

 

Health: 

 There were 27 primary healthcare centers in Lebanon, 24 in Syria, and 25 in 

Jordan and 65 in palestine at the end of 2019. 

 

Education:  

 The total number of UNRWA schools was 169 schools in Jordan, 103 schools in 

Syria and 65 schools in Lebanon in 2017/2018. 
 

 The total number of refugee students in UNRWA schools was 118,296 in Jordan, 

36,817 in Lebanon and 50,143 in Syria in 2017/2018.  
 

 The total number of teaching staff in UNRWA schools was 4,641 in Jordan, 1,922 

in Syria and 1,707 in Lebanon in 2017/2018.  

 

 The number of vocational and technical training centers was 8 centers: 2 centers in 

Jordan, 1 in Syria and Lebanon, and 4 in Palestine; 2 centers of which are in the 

West Bank and the other 2 are in Gaza Strip. 

 

Relief and Social Services: 

 The number of women programs centers in Jordan, Lebanon, Syria and Palestine 

reached 61. The number of social rehabilitation centers reached 38. The number of 

social development centers reached 14, and the funds managed by the community 

25 at the end of 2019.  

 
For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the Arabic section, 

pages 261-268. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
The following are some of the concepts and Definitions in the book and the various 

topics .These concepts are based mainly on recommendations made in different 

areas. 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 

one night or more. 

 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of 

males and females in each age category. The age-structure of a population is the 

cumulative result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. 

Information on age-sex composition is an essential prerequisite for the description 

and analysis of demographic data. 

 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management 

comprising all kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture 

production purposes regardless to title legal form or size.  Single management may 

be exercised by an individual or household jointly by two or more individuals or 

households by a clan or tribe or by a juridical person such as:  a corporation 

cooperative or government agency.  The holdings land may consist of one or more 

parcels located in one or more separate areas or in one or more territorial or 

administrative divisions, providing the parcels share the same production means, 

such as labour, farm buildings, machinery or draught animals 

 

Agricultural Land: 

It refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification 

the "gross area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under 

scattered farm buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, 

such as uncultivated patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders 

(ECE 1986). 

 

Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 

 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any 

number of cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 
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birds of poultry (Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, 

ducks, fer...etc, or a mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 

 

Assault: 

 Refers to physical attack against another person, including beating. Some criminal 

or penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with 

intentions to commit other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the 

use of destructive weapons; attack on children; and any other dissolute attack. 

Simple assault involves attack not associated with criminal intentions, i.e. raising of 

a hand as a threat or unsuccessful attempt to beat…etc. 

 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. 

Closed rooms for maintenance or repairs are excluded. 

 

Apartment: 

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

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

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

household. 
 

B 
Base Time: 

It is Refers to the period to which current period is being compared. 

 

Bed: 

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

24 continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 

erected on the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls 

or with at least one completed ceiling, regardless of the construction material and the 

purpose of construction and utilization at the time of the visit. The building might be 

utilized for habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation 

or under construction at the time of the visit. 

 

Building Ownership: 

It refers to the sector or party to which the building belongs, to and not to the party 

operating the building. 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2020                                                   Concepts and Definitions  

 [39] 

C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 

This is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the taxation number, the goods exchanged with the 

type and value, the invoice number and the value added tax. This shows the 

movement of trade exchange between Palestine and Israel only. 

 

Communication disability/difficulty:  

Inability to exchange information and ideas with others and engage with them 

through the use of speech, or use signs, or write the information they want to share 

with others. This may be due to the result of a deficiency in hearing or speech, or 

lack of intellectual capacity to interpret and understand others.  

 

 

Cognition Disability (Remembering and concentrating): 

Includes difficulties in the following: memory, concentration, decision-making, 

understanding speech, reading, identifying individuals, directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, such as individuals who have difficulty in 

understanding and performing daily activities. For example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or forgets where they are or forgets which month 

it is, forgets to take medication or to eat, lacks understanding and knowledge of 

what is going on around him. It also includes the person's inability to understand 

things or deal with others.  It includes forgetting to do something important, people 

who suffer from lack of memory like where things have been put in the house, as 

well as difficulty in concentration on doing things for more than 10 minutes. 

 

Compensations of Employees:     

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

residents working in inside. 

 

Consumer Basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of 

goods and services that households consume between two different periods one is 

called the base period and the other is the comparison period. 

 

Composite Family:  

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
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Country of Consignments (Charging Destination): 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or other operations which change the legal 

status of the goods as imports from the country of purchase. 

 

Court Maters: 

Written proceedings involving all aspects of a disputed issue filed according to the 

law and submitted to the judge for settlement. Court cases involve civil cases, 

divorce, inheritance, etc. Also, they include criminal and petty offenses referred to 

as such by penal codes. 

 

Crime: 

Any act involving a violation of the law or public rights and duties towards the state 

or society in general. 

 

Customs Declaration: 

An Israeli document contains all the data related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and ports and, additionally, Damyah Bridge, 

Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives to the Ministry of 

Finance without any enclosures. Palestinian customs started to issue Palestinian 

custom declarations through the ASYCUDA program since a copy of this 

declaration is issued on imports from abroad. 
 

D 
Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of 

the stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or normal accidental damage. 

 

Discharges: 

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

care regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

Disability/difficulty: 

Individuals with disabilities include those who have long-term physical, mental, 

intellectual, or sensory impairments which, in interaction with various barriers, may 

hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. 

 

 

Domestic Tourism:  

It is a tourism trip, which is the main destination inside the country visiting the 

establishment. 
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E 
 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain 

entity that uses labour, capital, goods and services to produce specific products 

(goods and services). In addition to that, the main economic activity refers to the 

main work of the enterprise based on the (ISIC) and that contribute by the large 

proportion of the value added, whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 

 

Electric Energy: 

It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured 

in kilowatt-hour. Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single productive activity is carried out or in which the 

principal productive activity accounts for most of the value added. 

 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were at work at least one hour during the 

reference period, or who were not at work during the reference period, but held a job 

or owned business from which they were temporarily absent (because of illness, 

vacation, temporarily stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid 

family member or other.  The employed person is normally classified in one of two 

categories according to the number of weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 

15 work hours and above.  Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 hours. 

 

Wage Employee (Paid- employed): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision  and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind 

… etc.  This item includes persons employed in governmental, nongovernmental 

and private institutions along with those employed in a household enterprise in 

return for a specific remuneration. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to 

him\her and do hires or supervises the work of one or more waged employees.  This 

includes persons operating their project or contracting companies provided they 

employ a minimum of one waged employee.  Shareholders are not considered 

employers even if they are working in it. 
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Employment: 

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

specified brief period, either one week or one day, were in the following 

categories: paid employment; self-employment. 

 

Equivalent Metric Ton of Petroleum:    

Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy 

resulting from burning one ton of petroleum. Due to having many types of 

petroleum, it was fixed on a certain value. 

A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 1.43 metric ton of coal, 1200 m3 of 

natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British Thermal Units. 

 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-

exported outside the country, conditioned with ownership transcription to another 

economy or to free customs regions as a discount from the national economy, 

which results from transaction with a non-resident economy. 
 

F 
Final consumption expenditure of non-profit institution serving households:  

Consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident NPISHs on individual consumption goods and 

services and possibly on collective consumption services. 

 

Financial Corporation Sector: 

Consist of all resident corporations that are principally engaged in providing 

financial services, including insurance and pension funding services, to other 

institutional units. 

  

Fixed assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in 

production processes for more than one year. 

 

Foreign indirect investment (Portfolio): 

Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and financial derivatives. It is residual because 

these instruments are also included under direct investment and reserve assets. 

Portfolio investment is divided into two main categories: equity and debt. Shares are 

equity investment and the remaining instruments are debt investment.  

 

Foreign direct investment: 

This category includes investment over which the owner exercises control. 

Inpractice, the distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner  

should hold at least 10 percent of the ordinary shares in the company. However, this 

criterion should be applied somewhat flexibly to ensure that assets over which the 
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owner exercises control are classified as direct investment. Acquisitions and 

disposals of land – other than when foreign embassies are involved – are also 

included.  

 

Foreign Other investment: 

Under other investment are included all transactions in financial assets and 

liabilities, which are not classified under any of the three other broad categories.  

The most important of these are currency, deposits and loans (including trade 

credits). 

 

G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental 

instrument. 

 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local 

government units together with social security funds imposed and controlled by 

those units. In addition, it includes NPIs engaged in non-market production that are 

controlled and mainly financed by government units or social security funds. 

 

Gross National Disposable Income (GNDI): 

Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national 

income by adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident 

institutional units from non-resident units and subtracting all current transfers in 

cash or in kind payable by resident institutional units to non-resident units. 

 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists 

output of goods and services for final use produced by both residents and non-

residents, (local factors of production) and regardless of the distribution of this 

production, locally or externally. during a specific period of time and does not 

include deductions for depreciation of Fixed capital or deterioration of natural 

resources. 

 

Gross Value Added (indicator): 

 Indicator measures gross value added of any institutional unit that carries out any 

productive activity. 

 

Gross Fixed Capital Formation:     

Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new 

and existing products of produced assets less the value of their disposals of fixed 

assets of the same type. 
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Gross National Income (GNI): 

It is the aggregate value of the gross balances of primary incomes for all sectorsis. 

defined as GDP plus compensation of employees receivable from abroad plus 

property income receivable from abroad plus taxes less subsidies on production 

receivable from abroad less compensation of employees payable abroad less 

property income payable abroad and less taxes plus subsidies on production payable 

abroad. 

 

Gross Capital Formation: 

It shows the acquisition less disposal of produced assets for purposes of fixed capital 

formation, inventories or valuables. 

 

Government final consumption: 

Consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by general government on both individual consumption goods 

and services and collective consumption services. 

 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new 

guests are based on the number of visits regardless whether it’s the same person or 

different. 

 

H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment 

of health problems. 

 

Hearing disability/difficulty: 

 The question determines individuals who have some hearing difficulties that 

contribute to the reduction of their ability to perform any part and aspect of their 

day, such as difficulty hearing someone talking in a busy place or with noise, or 

cannot hear someone speak directly and at normal volume (without shouting or 

higher volume), and determine whether they are unable to hear with one ear or both. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. 

Most hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care. 
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Hotel:                                

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an 

average single family. The establishment must be under one management, and 

provides different facilities and services to visitors. 

 

House: 

A building usually established for the residence of one household or more. The 

house may be comprised of single story or more that is utilized by a single 

household. Nevertheless, if the house is divided into housing units each of which has 

its own utilities and occupied by a different household, each housing unit would be 

classified as an apartment. 

 

Household:  
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live 

in the same housing unit, share meals and make joint provision of food and other 

essentials of living. 

 

Household Consumption: 

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

purposes, and The value of goods and service payments or part of payments 

received from the employer, and own-produced goods and food, including 

consumed quantities during the recording period, and Imputed rent for owned 

houses. 

 

Household Expenditure:  

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

purposes, and the value of goods and services payments or part of payments 

received from the employer, and Cash expenditure spent as taxes (non-commercial 

or non-industrial), gifts, contributions, interests on debts and other non-

consumption items. 

 

Household's Final Consumption: 

Consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on individual consumption goods and 

services, including those sold at prices that are not economically significant and 

including consumption goods and services acquired abroad. 

 

Household Sector: 

A household is defined as a group of persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who 

consume certain types of goods and services collectively, mainly housing and food.  

Households are mainly consumers, but they may also be producers.  All economic 

activity taking place within the production boundary and not performed by an entity 

maintaining a complete set of accounts is considered to be undertaken in the 

household sector. 



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2020                                                   Concepts and Definitions  

 [46] 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or 

more independent entrance leading to the public road without passing through 

another housing unit. The unit might not be constructed for living purposes but 

found occupied with a household during the enumeration. Likewise, the unit might 

be utilized for habitation or for work purposes or both purposes. Also, it might be 

closed, vacant. 

 

Type of Housing Unit: 

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

marginal, tent or other). 

 

Health Care: 

The sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing the 

application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, dental, 

complementary and alternative services, pharmaceutical, and clinical sciences (in 

vitro diagnostics), nursing, health professions.  Health care covers all health care 

goods and services to promote health. 

 

I 
Imports: 

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

and sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation. 

 

Inflation: 

The overall general upward price movement of goods and services in the economy. 

 

Infant Mortality: 

It is Refers to infant deaths (infants who are less than a year old), the infant 

mortality rate refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live 

births during the year. 

 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could 

be a week or a month or a year. 

 

Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 

manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 

manual automated means. 

 

Institutional Sector: 

The institutional units are grouped together to form institutional sectors, on the basis 

of their principal functions, behaviour and objectives, there are five institutional 
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sectors in the system of national accounts: government; non-profit institutions 

serving households; financial corporation's; households; and non-financial 

corporations, In addition to the Rest of world sector that has separate account. 

 

Independent Room: 

It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other 

households these basic services, and it is prepared for living. 

 

Intermediate Consumption: 

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

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption 

of fixed capital. 

 

Internet: 

A worldwide public computer network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide Web and carries e-mail, news, 

entertainment and data files. 

 

Inbound Tourism:  

Inbound tourism comprises the activities of persons traveling to Palestinian Territory 

and staying in places outside their usual permanent places of residence for not more 

than one consecutive year for leisure, business and other purposes.   

 

K 
Kindergarten: 

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

year olds. Kindergarten Consists of the first and second grades. 

 

Killed Injured: 

A person who died as a result of the accident, or died of his injuries within 30 days 

of the accident. 
 

L 
Labor Force: 

The economically active population (Labour Force) consists of all persons 15 years 

and over who are either employed or unemployed as defined above at the time of 

survey. 

 

Laspeyre’s Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 

prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the base periods. 
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Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, 

irrespective of whether he died after that or not. 

 

Livestock 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and 

other domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

 

M 
Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by 

the large proportion of the value added whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 

 

Mobile (cellular) telephone: 

 

A mobile (cellular) telephone refers to a portable telephone subscribing to a public 

mobile telephone service using cellular technology, which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital cellular systems and technologies such as 

IMT-2000 (3G) and IMT-Advanced. Users of both postpaid subscriptions and 

prepaid accounts are included. 

Median Age at First Marriage: (indicator)  

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

after it. 

 

Mental disability/difficulty: 

Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as 

those with difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse 

and addiction 

 

Mixed Holding: 

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

definition providing, both animal and plant activities, share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  

 

Mobility disability/difficulty: 

Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 

not the performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a 

short distance, or a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot 

walk any distance without a break or stop, or cannot walk without relying on a 

stick, or crutch, or walking device, or cannot stand on their feet for more than a 

minute and need a wheelchair for movement from one place to another. It covers 
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disabilities or difficulties that people with disability face inside or outside homes. It 

also covers difficulties that people face during walking for more than 15 minutes.  

 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and 

other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 

work-day. 
 

N 
Newspapers: 

Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a 

primary source of written information on current events connected with public 

affairs, international questions, politics..., etc. 

 

Non-Financial Corporation Sector: 

Consist of corporations whose principal activity is the production of market goods or 

non-financial services. 

 

Non-Profit Institutions Serving Households Sector: 

Consist of non-market NPIs that are not controlled by government. 

 

Number of Guest Nights: 

Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied 

whether they were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 

 

Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of 

the beds, which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two 

beds inside the hotel room. 

 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the 

employed person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective 

of the economic activity or the employment status of the person.  Occupations are 

grouped together mainly on the basis of the similarity of skills required to fulfill the 

tasks and duties of the job.  

 

Gross Operating surplus: (indicator)     

Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 

subsidies and custom fees plus depreciation). 
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Output (Production): 

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

value of any goods and services used in an activity for which the establishment does 

not assume the risk of using the products in production, and excluding the value of 

goods and services consumed by the same establishment except for goods and 

services used for capital formation (fixed capital or changes in inventories) or own 

final consumption. 

 

This means that production = value of production from main activity + value of 

production of secondary activities. 

 

Ownership of the enterprise: 

This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% 

or more). Ownership can be: 

1. Private national: Owned enterprises by 51% or more of their capital to 

individuals or private institutions residing in Palestine 

2. Private foreign: It's an establishment owned by 51% or more from its capital 

to individuals or non-resident enterprises in Palestine, including branches of 

foreign companies in Palestine that does not include diplomatic and official 

missions to these governments. 

3. Non-governmental organization sector: It’s a non-profit establishments, 

which include parties and unions, associations and all organizations related to 

women's organizations, youth and student, churches and monasteries and its 

affiliates. 

4. National government company: Establishments engaged in an economic 

activities for market profit, but the government-controlled either by owning 

51% or more from the capital or through legislation or government decree. 

5. Foreign government company: Companies that engage in an economic 

activities in profitable market owned by foreign governments by 51% or 

more from its capital. 

 

Self-employed: 

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 

in a profession or trade, and hires no employees. 

 

Olive Press: 

An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is 

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

 

Outbound Tourism:  

It is a tourist trip, which is the main destination outside the country visiting the 

establishment. 
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P 
 

The Palestine MPI Concept 

The Palestinian framework consists of two spaces: economic well-being and social 

well-being. The economic well-being was captured by one dimension and one 

indicator: the usual National monetary poverty line. The social well-being 

component comprised of 21 indicators grouped into 6 dimensions: Education (4 

indicators); health (4 indicators); employment (4 indicators); housing conditions & 

access to services (4 indicators); safety and use of assets (3 indicators); and personal 

freedom (2 indicators). Following the global MPI, the poor are identified by 

summing weighted deprivations across all dimensions, yielding a single variable, 

and then used the 33% cut-off point to separate the poor from the non-poor.  

 

1. The headcount ratio (H0), which is the proportion of people who 

have been identified as multidimensionally poor in the population. 

2. The intensity of multidimensional poverty (A), which is the 

average share of weighted indicators in which poor people are 

deprived. This entails adding up the deprivation scores of the poor 

and dividing them by the total number of poor people. 

3. The adjusted head count ratio (M0), which is the headcount 

index weighted by the average deprivation rate among the poor.   

 

 
Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and over, 

who were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions 

mentioned above. 

 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled 

by the holder, and must not be less than one dunum for open cultivated area and 

(0.5) dunum for protect cultivated area. 

 

Population Register: 

a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the size and characteristics of the population 

at selected points in time.  

 

  



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2020                                                   Concepts and Definitions  

 [52] 

Porous Cesspit: 

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

walls. 

 

Price Index: 

It is a statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal intervals. 

 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the 

government sector. 

 

Producer Price: 

Is the amount receivable by the producer from the purchaser for a unit of a good or 

service produced as output minus any VAT, or similar deductible tax, invoiced to 

the purchaser.  The producer prices exclude any transport charges invoiced 

separately by the producer. 

 

Public Water Network: 

A net of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, the council or to a private company. 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 

 

Portfolio Investment: 

It is a set of investments made by financial institutions, insurance companies and 

divided into two types: financial investments (stocks, bonds, Treasury Bills and 

other securities), and investments in real assets (real estate, land, precious metals, 

etc.). 

 

R 
 

Re-Export: 

It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they 

were imported. 

 

Refugee Status: 

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

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
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1. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not 

hold refugee registration cards issued by UNRWA. 

2. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

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

the two aforementioned statuses. 

Relative Weights: 

The percentage which reflects the relative significance of economic commodities 

and services within the consumer basket or any component of the index number and 

use in mathematical calculation for the index number. 

 

Repeater Student: 

A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 

following grade. 

 

Research and Experimental Development (R&D): 

Comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the 

stock of knowledge, including knowledge of humanity, culture and society, and the 

use of this stock of knowledge to devise new applications. The term R&D covers 

three activities: basic research, applied research and experimental development and 

studies. 

 

Reserve Assets: 

Are assets that must be controllable by the Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at relatively short notice for balance of 

payments purposes, and they must be denominated in a convertible currency. 

 

Residence: 

Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is 

centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year, excluding students (for illness and soldiers). 

 

Room: 

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

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

surpasses more than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. 

Likewise, the salon or living room is considered a room. The kitchen, bathroom, 

paths and toilet are not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry 

along with those used for work purposes only, are not considered rooms. 

 

Room Occupancy (indicator): 

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

they were actually used or not. 
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S 
School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number 

and grade structure. 

 

Secondary School: 

Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 

 

Seeing disability/difficulty: 

Individuals who have some difficulties in vision that limits their ability to perform 

their daily duties, for example, may not be able to read, or see road signs while 

driving a car, may not be able to see well with one eye, or tunnel vision, or problem 

with vision that they perceive to be a problem. All individuals are asked whether 

they wear glasses or not, and must be reminded to wear glasses or contact lenses. 

 

Seriously Injured: 

A person who was hospitalized as a result of the accident for a period of 24 hours or 

more. 

 

Slightly Injured: 

A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 

 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater 

(rainwater, domestic and other wastewater) from any of the location paces 

generation either to municipal sewage treatment plant or to a location place where 

wastewater is discharged. 

 

Springs: 

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 

 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources 

after collection and treatment for consumers (industrial and commercial 

establishment, irrigation utilities and public institutions). 

 

Stunting: 

Low height for age. 
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T 
Taxes on Production: 

Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consists of taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying out the production process. 

 

Tenure of Housing Unit: 

Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, 

rented, or other (include without payment, and for work). 

 

1. Owned Housing: This category applies when the household or one of the 

household members (usually live therein) owns the Housing unit. 

2. Rented Housing: If the unit is rented. And the payment is paid on a 

monthly or annually base.  Rented unit may be with furniture or rented 

unit without furniture. 

3. For Work Housing: If the housing unit is offered to the household as a 

result of working relation with one member of the family or more. 

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

payments. 

Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 

burglary and house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and 

other minor offenses, e.g., pilfering and petty theft may or may not be considered as 

thefts. 

 

Tight Cesspit: 

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

walls. 

 

Tourism:  

Activity carried out by the traveler to the main destination outside the usual 

environment, for less than a year, for any main purpose (business, entertainment or 

personal for another purpose) except as used by a resident of a country or place that 

is visited by a person. Classified as a visiting tourist or visitor overnight. 

 

U 
Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups: 
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1. Visible Underemployment: 

Visible underemployment refers to insufficient volume of employment:   

persons worked less than 35 hours during the reference week or worked less 

than the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed. 

 

2. Invisible Underemployment: 

Invisible underemployment refers to a misapplication of labour resources or 

fundamental imbalance as between labor and other factors of production, such 

as insufficient income, underutilization, or bad conditions of the current work, 

or other economic reasons. In labor force, employed persons are classified as 

invisibly underemployed if they are not already classified as visibly 

underemployed; and want to change their jobs because of an insufficiency of 

income, or because they are working in an occupation which does not 

correspond to their qualification. 

 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

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

during the reference period, who were not absent from a job and were available for 

work and actively seeking a job during the reference period by one of the following 

methods newspaper, registered at employment office, ask friends or relatives or any 

other method. 

 

Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related 

person living in the same household. 

 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

Under-5 Mortality: 

The probability of dying between birth and the fifth birthday. 

 

Under weight: 

Low weight for age. 
 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 

any unit that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the 

value of gross output less the value of intermediate consumption. The net value 

added is defined as the gross value less the value of fixed capital consumption. 
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Victim: 

The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or 

brutal events. Any person subject to an offense or whose properties were partially or 

totally affected by a criminal act or incident is classified as victim. 

 

Villa: 

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

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

double or multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is 

constructed as bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and 

involves the kitchen and other related services. In general, the villa is surrounded 

by a garden, regardless of the area of this garden, which is surrounded by boarding 

wall or fence. Villas normally have roofed parking area (garage). Villas also may 

include separate small building or extension as part of them. 

 

W 
Wholesale price: 

The resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, 

industrial, commercial, institutional and professional users, to other wholesalers, or 

to those acting as agents or brokers in buying merchandise for, or selling 

merchandise to such persons or companies.  The wholesale price includes VAT and 

any transportation charges. 

 

Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. 

 

Wasting: 
Low weight for height. 
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