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  1034 ،نيسان –هـ 3415، اآلخرةجمادى. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

 .النتائج الرئيسية  .1031 ،الثروة الحيوانيةمسح   .1024الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين -رام اهلل 

 
 : جميع المراسالت توجه إلى

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 فلسطين –رام اهلل  ،2441.  ب.ص
 

  (271/270) 1 2700 298: هاتف
  (271/270) 1 2710 298: فاكس

 3000100100: الرقم المجاني
  diwan@pcbs.gov.ps: بريد إلكتروني

 2042 :الرقم المرجعي                                               http://www.pcbs.gov.ps: صفحة إلكترونية

في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة 
 1004لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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  شكـر وتقديـر
 

 جمــع بيانــاتفــي إنجــا   الــذين ســاهموا االســرجميــع الــى  يتقــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بالشــكر والتقــدير
لى جميع العاملين في ،المسح  .لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأدية واجبهم المسح هذا وا 

 
فريق فني من الجهـاز المركـزي لإلحصـاء  بقيادة في فلسطين، 1023 لثروة الحيوانيةمشروع مسح اتخطيط وتنفيذ لقد تم 

( CFG)مجموعـة التمويـل الرئيسـية للجهـاز و  دولة فلسـطينوزارة الزراعة، وبدعم مالي مشترك بين كل من و الفلسطيني 
 .(SDC)الوكالة السويسرية للتنمية والتعاونو  ،لدى دولة فلسطين ةممثلة بمكتب الممثلية النرويجي 2013لعام 

 
ل الرئيسية للجهاز     يو متلا ةعو مجمأعضاء قدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى يت
(CFG)  واإلتحاد األوروبي(EU ) المسحالذين ساهموا بالتمويل على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا. 
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 فريق العمل 
 

 اللجنة الفنية 

 رئيس اللجنة برهان عيسى

  فداء عبيد

  نجوى شلش 

  محمد الصيرفي

  زياد قاللوة

 وزارة الزراعة اياد غانم

 
 إعداد التقرير 

 برهان عيسى
 فداء عبيد
 نور عابد

 

  
 تصميم جرافيكي 

 أحمد سوالمة
 

 تدقيق معايير النشر 
 حنان جناجره   
 

 المراجعة األولية 

 شادية أبو الزين
 أحمد مرداوي
 مروان بركات

 محمود عبد الرحمن
 

 المراجعة النهائية 

                       عناية زيدان

 
  اإلشراف العام 

 رئيس الجهاز  عال عوض                          
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 قائمة المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
  قائمة الجداول    
  المقدمة 
 21 الرئيسيةالنتائج  :الفصل األول   
 32 ائز الزراعيالح  3.3 

 32  الزراعية الحيازات 1.3 

 10  الحيوانيةالثروة   1.3 

 12  مزارع الدواجن  4.3 

 12  النحل 5.3 

 10  الدواجن المنزلية 6.3 

 10  (حيوانات العمل)أخرى  حيوانات 7.3 

 10 ذبائحال 0.3 

 10  الزراعية التطبيقات 2.3 

 13  العمالة الزراعية 30.3 

 11 اآلالت والمعدات الزراعية 3313 

 11 المباني الزراعية 3113 

 11 قيمة اإلنتاج الحيواني 3113 

 11 قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني 3413 

   
 33 وجودة البيانات المنهجية :الفصل الثاني

 15 استمارة المسح  311 

 16 االطار والعينة  1.1 

 17 العمليات الميدانية  111 

 12 الترميز  4.1 

 12 معالجة البيانات  5.1 

 12 البيانات جودة  6.1 

 44 مالحظات فنية  ..7 

 43 المفاهيم والمصطلحات :الفصل الثالث   

 33 الجداول    
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة  الجدول
لحائزي الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية للحائز التوزيع النسبي  :1جدول    

 .1031/1031والمحافظة، 

55 

التوزيع النسبي لحائزي الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المؤهل العلمي للحائز  :2جدول    
 .1031/1031والمحافظة، 

56 

الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب جنس الحائز والمحافظة،  التوزيع النسبي للحيازات :3جدول    
1031/1031. 

57 

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الكيان القانوني للحائز والمحافظة،  :4جدول    
1031/1031. 

58 

الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب عالقة الحائز برب االسرة  التوزيع النسبي للحيازات :5جدول    
 .1031/1031والمحافظة، 

59 

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب حجم أسرة الحائز والمحافظة،  :6جدول    
1031/1031. 

60 

الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب أسلوب ادارة الحيازة والمحافظة،  التوزيع النسبي للحيازات :7جدول    
1031/1031. 

61 

 62 .1031/1031عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة،  :8جدول    

والمحافظة،  الحيوانيةنوع الثروة الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب عدد الحيازات  : 9جدول    
1031/1031. 

63 

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة،  :11جدول    
1031/1031. 

64 

والمحافظة،  ختلطة في فلسطين حسب حق االنتفاعالتوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والم :11جدول    
1031/1031. 

65 

والمحافظة،  الرئيسيالتوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب مصدر المياه  :12جدول    
1031/1031. 

66 

 لطة في فلسطين حسب مصدر الكهرباء الرئيسيالتوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمخت :13جدول    
 .1031/1031والمحافظة، 

67 

  لإلنتاجالتوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الغرض الرئيسي  :14جدول    
 .1031/1031والمحافظة، 
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 الصفحة  الجدول
  لإلرشادللحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المصدر الرئيسي التوزيع النسبي  :15جدول    

 1031/1031والمحافظة، 
69 

 نوعفي فلسطين حسب خدمات بيطرية  التي تتلقىالحيوانية والمختلطة  الحيازات النسبيالتوزيع  :16جدول    
 1031/2013، الخدمة والجهة التي تقدم الخدمة

70 

التوزيع النسبي لكميات المنتجات المصنعة والمباعة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين  :17جدول    
 2012/2013حسب النوع والمحافظة، 

71 

فئات المساحة حسب في فلسطين التي فيها أعالف  التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة :18جدول    
 1031/1031والمحافظة، باألعالف  المزروعة

72 

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب تصريف اإلنتاج والمحافظة،  :19جدول    
2012/2013 

73 

والمحافظة، الجهة الرئيسية للتسويق التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب  :21جدول    
1031/1031 

74 

المحافظة نسبة استخدام التطبيقات الزراعية في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب  :21جدول    
 1031/1031 ،الزراعي نوع التطبيقو 

75 

 77 1031/1031مؤشرات زراعية مختارة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة،  :22جدول    

 78 03/04/1031أعداد الثروة الحيوانية في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في  :23جدول    

 79 03/30/1031كما هو في  عدد االبقار في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، :24جدول    

 80 03/30/1031عدد االبقار في فلسطين حسب الساللة والمحافظة، كما هو في  :25جدول    

 81 03/30/1031عدد االبقار في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في  :26جدول    

 82 03/30/1031عدد االبقار في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في  :27جدول    

 83 03/30/1031عدد االبقار في فلسطين حسب العمر والمحافظة، كما هو في  :28جدول    

 84 03/30/1031عدد الضأن في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، كما هو في  :29جدول    

 85 03/30/1031عدد الضأن في فلسطين حسب الساللة والمحافظة، كما هو في  :31جدول    

 86 03/30/1031عدد الضأن في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في  :31جدول    

 87 03/30/1031عدد الضأن في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في  :32جدول    

 88 03/30/1031عدد الضأن في فلسطين حسب العمر والمحافظة، كما هو في  :33جدول    

 89 03/30/1031عدد الماعز في فلسطين حسب الجنس والمحافظة، كما هو في  :34جدول    

 90 03/30/1031عدد الماعز في فلسطين حسب الساللة والمحافظة، كما هو في  :35جدول    
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 الصفحة  الجدول
 91 03/30/1031عدد الماعز في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في  :36جدول    

   
 92 03/30/1031عدد الماعز في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في  :37جدول 

 93 03/30/1031عدد الماعز في فلسطين حسب العمر والمحافظة، كما هو في  :38جدول    

 94 03/30/1031، كما هو في والمنطقةعدد الجمال في فلسطين حسب الجنس  :39جدول    

، كما هو في والمنطقةعدد الجمال في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية ونظام التربية  :41جدول    
03/30/1031 

95 

 96 1031/1031أعداد االبقار المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة،  :41جدول    

 97 1031/1031أعداد الضأن المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة،  :42جدول    

 98 1031/1031أعداد الماعز المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة،  :43جدول    

 99 1031/1031، والمنطقةالمكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر  الجمالأعداد  :44جدول    

والمحافظة، ن خالل العام الزراعي حسب المصدر النقص في أعداد االبقار في فلسطي :45جدول    
1031/1031. 

100 

والمحافظة، ن خالل العام الزراعي حسب المصدر النقص في أعداد الضأن في فلسطي :46جدول    
1031/1031 

101 

النقص في أعداد الماعز في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة،  :47جدول    
1031/1031 

102 

 103 1031/1031، والمنطقةفي فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر  الجمالالنقص في أعداد  :48جدول    

 104 1031/1031أعداد الثروة الحيوانية النافقة في فلسطين حسب نوع الحيوان وسبب النفوق،  :49جدول    

كما هو في في فلسطين حسب نوع الحيوان وحالة الحليب والمحافظة،  عدد االناث من الماشية :51جدول    
03/30/1031 

105 

كما هو في في فلسطين حسب نوع الحيوان وغرض التربية والمحافظة،  عدد االناث من الماشية :51جدول    
03/30/1031 

106 

والمحافظة، حسب نوع الحيوان  في فلسطين عدد الذبائح في الحيازات الحيوانية والمختلطة :52جدول    
1031/1031 

107 

التي فيها ذبائح حسب نوع الحيوان وجهة تصريف  في فلسطين عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة :53جدول    
 1031/1031األجزاء الداخلية والمحافظة، 

108 

التي فيها ذبائح حسب نوع الحيوان وجهة تصريف  في فلسطين عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة :54جدول    
 1031/1031الجلود والمحافظة، 

109 
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 الصفحة  الجدول
حسب نوع  في فلسطين معدل الوزن الحي ومعدل صافي الذبيحة في الحيازات الحيوانية والمختلطة :55جدول    

 1031/1031الحيوان والمحافظة، 
110 

والمحافظة، الحيوان حسب نوع  في فلسطين والمختلطة قيمة الذبائح في الحيازات الحيوانية :56جدول    
1031/1031. 

111 

عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة ومعدل عدد الدورات في فلسطين حسب النوع  :57جدول    
 1031/1031والمحافظة، 

112 

كما هو عدد الدواجن المرباة والسعة االنتاجية القصوى للعنابر في فلسطين حسب النوع والمحافظة،  :58جدول    
 03/30/1031في 

113 

 114 1031/1031عدد الدواجن المرباة في السنة في فلسطين حسب النوع ونظام التربية والمحافظة،  :59جدول    

 116 03/30/1031عدد الدواجن المنزلية في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في  :61جدول    

 117 03/30/1031عدد خاليا النحل في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في  :61جدول    

 118 03/30/1031عدد خاليا النحل في فلسطين حسب الساللة والمحافظة، كما هو في  :62جدول    

 119 03/30/1031عدد حيوانات العمل في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في  :63جدول    

عدد العمال في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع العمالة والجنس والمحافظة،  :64جدول    
1031/1031. 

120 

عدد العمال الدائمين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية  :65جدول    
 1031/1031والمحافظة، 

121 

عدد العمال المؤقتين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية  :66جدول    
 1031/1031والمحافظة، 

122 

في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة  الدائمين من أفراد األسرةعدد العمال  :67جدول    
 1031/1031العمرية والمحافظة، 

123 

الفئة  في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسبالمؤقتين من أفراد األسرة عدد العمال  :68جدول    
 1031/1031العمرية والمحافظة، 

124 

 الحيازات الحيوانية والمختلطةللعاملين بأجر في بالشيكل االسرائيلي األجر اليومي  معدلتعويضات العاملين و  :69جدول    
 1031/1031والجنس المحافظة،  نوع العمالةفي فلسطين حسب 

125 

في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين  والمستخدمة عدد االالت والمعدات الزراعية المملوكة :71جدول    
 1031/1031حسب النوع والمحافظة، 

126 

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة التي تستخدم اآلالت والمعدات الزراعية ألغراض  :71جدول    
 1031/1031اإلنتاج الحيواني في فلسطين حسب مصدر اآللة والمحافظة، 

127 
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 الصفحة  الجدول
في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين  ألغراض اإلنتاج الحيواني عدد المباني المستخدمة :72جدول    

 1031/1031حسب النوع والمحافظة، 
128 

مساحة المباني الزراعية المستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة ومتوسط مساحة المبنى في  :73جدول    
 1031/1031والمحافظة، فلسطين حسب النوع 

129 

 130 1031/1031كمية وقيمة انتاج االبقار في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :74جدول    

 131 1031/1031كمية وقيمة انتاج الجمال في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :75جدول    

 132 1031/1031كمية وقيمة انتاج الضأن في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :76جدول    

 133 1031/1031كمية وقيمة انتاج الماعز في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :77جدول    

 134 1031/1031كمية وقيمة انتاج الدواجن في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :78جدول    

 135 1031/1031كمية وقيمة انتاج خاليا النحل في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة،  :79جدول    

المحافظة كمية مستلزمات االنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب  :81جدول    
 1031/1031والنوع، 
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المحافظة قيمة مستلزمات االنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب  :81جدول    
 1031/1031والنوع، 

138 

، الحيواننوع و  المنطقة حسبفي فلسطين  التوزيع النسبي لطرق معالجة روث الماشية :82جدول    
1031/1031 

140 

، المنطقة ونوع الدواجن الدواجن في فلسطين حسبالتوزيع النسبي لطرق معالجة زرق  :83جدول    
1031/1031 
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 المقدمة   
 

تعتبر مسألة توفير بيانات إحصائية حول القطاع الزراعي أمر ضروري لرسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج التنموية 
 1 فلسطينوتقدر مساهمة القطاع الزراعي في  ا  هام ا  تلعب الزراعة دور التي تساهـم بالنهوض في هذا القطاع الهام، حيث 

وتشارك كذلك في القوى العـاملة  ،باألسعار الجارية 1033لعام مالي المحلي اإلج الناتج من اجمالي% 5.2بنسبة 
، تصبح الحاجة ملحة إلجراء 1030في العام  فلسطينوبعد تنفيذ أول تعداد زراعي شامل على مستوى   .الفلسطينية

 .المسوح الزراعية المتخصصة والمكملة للتعداد الزراعي
 

وتساهم في  قطاع الثروة الحيوانيةواقع توفير إحصاءات زراعية تمثل إلى بشكل عام ، 1031 الحيوانيةالثروة يهدف مسح 
وكذلك لتحديث اطار الحيازات الزراعية الناتج عن ، وضع الخطط ورسم السياسات التنموية لرفع شأن هذا القطاع الهام

يها في جمع البيانات الزراعية مستقبال ،  وبناء قاعدة بيانات يتم االعتماد عل1030الزراعي خالل العام  التعدادتنفيذ 
 .باستخدام السجالت االدارية

 
يتألف من الذي ، و فلسطينفي  1031، الثروة الحيوانيةلمسح  الرئيسيةالنتائج  والذي يعرض التقريريسرنا أن نصدر هذا 

 .المسح تنفيذ شامال  حول إجراءات، تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج، وتوفر لمستخدم البيانات توثيقا  ثالثة فصول
 

جراءات جودة البيانات المنهجية العلمية ويعرض الفصل الثاني، للمسح الرئيسيةيعرض الفصل األول النتائج  التي تم  وا 
لعمليات الميدانية ل، كما يشمل هذا الفصل توثيقا ومحتوياتها المسحبما في ذلك استمارة  المسحفي تخطيط وتنفيذ  إتباعها

لجودة البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها  تقييما   كذلكويعرض  ،في ذلك التدريب وجمع البيانات ومعالجتها بما
 .المسحفي  اعتمادهابينما يعرض الفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم  مشروع،في هذا ال

 
 .الزراعي القطاعبفي توفير البيانات الالزمة للنهوض المسح  هذاآملين أن تسهم بيانات 

 
 
   

 لتوفيق،،،اواهلل ولي 
 

 عال عوض 1024، نيسان
 رئيـس الجهـاز

 
 
 
 
 

                                                           
1

 .3267الغربية عام البيانات باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة  
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 الفصل األول
  
 الرئيسيةالنتائج 

 
حيوانية, )عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة على  3192, مسح الثروة الحيوانيةل الرئيسيةاشتملت النتائج 

إلى أعداد , باإلضافة 21/11/3192إلى  19/91/3193والذي يمتد من  3193/3192خالل العام الزراعي ( مختلطةو 
 , كذلك الحيوانات األخرىوخاليا النحل والضأن والماعز والدواجنوالجمال األبقار الثروة الحيوانية المرباة لكل من 

, الة الزراعيةوالعم, اعيةوالتطبيقات الزر , الذبائحأعداد و  ,19/91/3192 اإلسناد الزمني للمسحوالموجودة فعليا في يوم 
خالل  ومستلزمات اإلنتاج الحيوانياإلنتاج اشتملت على كميات وقيم  كما, والمباني الزراعية, الزراعية اآلالت والمعداتو 

 .3193/3192العام الزراعي 
 

 الزراعي الحائز 1.1

خالل العام الزراعي  في فلسطين حائزي الحيازات الحيوانية والمختلطةإجمالي  من% 2..4أن إلى تشير النتائج  
 .إعداديعلمي ال هممؤهلمنهم % 45.2ن أو  ,عام .2 – 21تتراوح أعمارهم بين  4104/4102

 
 2112/2112, لتوزيع النسبي لحائزي الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية للحائزا

 

 
 

 الحيازات الزراعية 2.1
في الضفة  ةحياز  767,45 , منهاةحياز  17724,بلغ  فلسطينفي  الحيوانية والمختلطةالحيازات تبين النتائج أن عدد  

وذلك خالل العام الزراعي , %41.4ما نسبته  يأ, قطاع غزةفي   حيازة 510,7و ,%7..6ما نسبته  يأ الغربية
محافظة الخليل حيث هي في  الحيوانية والمختلطة نجد أن أكبر عدد من الحيازاتلى مستوى المحافظة ع  .4104/4102
 .4104/4102خالل العام الزراعي  وذلك في فلسطين الحيازات الحيوانية والمختلطةإجمالي من  %40.0نسبتها  بلغت
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الحيوانية فبلغت نسبتها  زاتاما الحيأ, %74.4ن نسبة الحيازات المختلطة أإلى النتائج أشارت فقد , على صعيد نوع الحيازة
 .4104/4102في فلسطين خالل العام الزراعي الحيوانية والمختلطة الحيازات إجمالي وذلك من % 26.7

 
خالل العام الزراعي  في فلسطين الحيازات الحيوانية والمختلطة يإجمال من% ..1.أن إلى  أيضا تشير النتائج

ة كو لمم فيها حق االنتفاع% 7.7.و ,فرد فيها ني للحائزالكيان القانو  %72.2و, جنس الحائز فيها ذكر  4104/4102
 .أساسا  فيها للبيع  لإلنتاجالغرض الرئيسي % 57.7و, و في حكم المملوكةأ
 

رشاد زراعي من أي إال تتلقى في فلسطين  الحيوانية والمختلطةالحيازات  إجمالي من %52.6أن إلى النتائج تشير كما 
خالل العام الزراعي  وذلك ,وزارة الزراعة هوالزراعي  لإلرشادمصدرها الرئيسي  %02.1 بينما, جهة من الجهات

4104/4102. 
 

 2112/2112, التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة
 

 
 

 الثروة الحيوانية 2.1

 

 :األبقار. 1
رأسا  في 8,368 رأسا  في الضفة الغربية و 25,612رأسا , منها  229.71 فلسطينالتي يتم تربيتها في األبقار بلغ عدد  

     وذلك كما هو سنتين كثر منأعمرها % ..54و ,أبقار هولندي% 77.7و ,إناثمنها % 75.2 حوالي  .قطاع غزة
التي يتم تربيتها األبقار ما نسبة أ ,%67.4التي يتم تربيتها بطريقة مكثفة األبقار بلغت نسبة و , 10/01/4102في 

أعلى مستوى المحافظة فقد كانت أما على , في فلسطيناألبقار عدد إجمالي وذلك من % 55.2 نتاج الحليبإ ألغراض
                  وذلك كما هو الحالاألبقار دد عإجمالي من % 05.5سبة نب جنينهي محافظة األبقار محافظة لتربية 

 .10/01/4102في 
 

الدفع مقابل , المنح الهدايا أو, األبقار المشتراة, المواليد من األبقار)األبقار أعداد الزيادة في   أن إلىتشير نتائج المسح 
 منها ,رأسا   30,195بلغت  قد 4104/4102خالل العام الزراعي  الحيوانية والمختلطة في فلسطينداخل الحيازات ( العمل
 ,رـــغيـهداة للـم, هالك داخل الحيازةــــــاست, مباعة حية أو مذبوحة) قارـاألبعدد ص في ـبلغ النقبينما   .تراةـار مشـأبق% 71.5

 حيوانية
27.8% 

 مختلطة
63.3% 



جنین

طولكرمطوباس

قلقیلیة

سلفیت
نابلس

رام هللا والبیرة أريحا
واألغوار 

القدس

بیت لحم

الخلیل

سط
متو

ر ال
لبح

ا

یت
الم

حر 
الب

األردن

Me
dite

rra
nea

n S
ea

De
ad

 Se
a

Jenin

Jordan

Tubas

Nablus

Tulkarm

Qalqiliya

Salfit

Ramallah & Al Bireh

Jerusalem

Bethlehem

Hebron

Jericho &
Al Aghwar

مصر
Egypt

رفح
Rafah

Khan Younis
خانیونس

دير البلح
Dier Al Ballah

Gaza
غزة

شمال غزة
North Gaza

المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2014
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014/ 0 9.5 19 28.54.75

Kilometers

21

عدد األبقار في فلسطین حسب المحافظة, كما ھو في 2013/10/01
Number of Cattles in Palestine by Governorate, As in 01/10/2013

265 - 490

491 - 883

884 - 2,109

2,110 - 3,208

3,209 - 5,269



PCBS :3102, مسح الثروة الحيوانية   

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :3102, مسح الثروة الحيوانية   

32 

 

أبقار نافقة وحوالي % 07.1وأبقار مباعة  %71.6 منها ,رأسا   525,40داخل الحيازات الحيوانية والمختلطة ( النافق
 . 4104/4102من األبقار النافقة كان بسبب األمراض وذلك خالل العام الزراعي % 54.4

 
 ناثنسبة اإل نأكما , بقار حلوبأ% ..70منها  ,رأسا   122,07بعمر سنتين فأكثر األبقار  إناثعدد  نإلى أتشير النتائج 

   بعمر سنتين فأكثر كما هو اإلناث األبقارعدد إجمالي وذلك من  %5.2.ى بهدف التناسل ببعمر سنتين فأكثر والتي تر 
 .0/01/4102في 
 
 :الجمال. 2

رأسا  في  724و ,رأسا  في الضفة الغربية 1,226رأسا , منها  2,058بلغ عدد رؤوس الجمال التي يتم تربيتها في فلسطين 
بلغت نسبة الجمال التي يتم تربيتها بطريقة و , 10/01/4102وذلك كما هو في  ,إناثمنها % 71.5حوالي   .قطاع غزة
عدد الجمال في إجمالي ن وذلك م% 70.4نتاج الحليب إ ألغراضما نسبة الجمال التي يتم تربيتها أ ,%71.1شبه مكثفة 

إجمالي من % 22.5بنسبة  الغربيةفي جنوب الضفة لتربية الجمال  منطقةعلى أفقد كانت  المنطقةعلى مستوى و , فلسطين
 .10/01/4102وذلك كما هو الحال في عدد الجمال 

 
الحيوانية داخل الحيازات ( الجمال المشتراة, مالالمواليد من الج)الجمال الزيادة في أعداد أن  تشير نتائج المسح إلى

بينما بلغ   .مواليد جمال% 70.7 منها ,رأسا   1,011بلغت  قد 4104/4102والمختلطة في فلسطين خالل العام الزراعي 
داخل الحيازات الحيوانية ( النافق, مهداة للغير, استهالك داخل الحيازة, مباعة حية أو مذبوحة)الجمال عدد النقص في 
النافقة كان بسبب  الجمالمن % 27.2جمال نافقة وحوالي % 46.7مباعة  جمال% 60.7 منها ,رأسا   774والمختلطة 
 . 4104/4102ك خالل العام الزراعي األمراض وذل

 
 :لضأنا. 2

 60,562ورأسا  في الضفة الغربية  7619224رأسا , منها  62197.2بلغ عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في فلسطين 
  عمرها سنة فأكثر وذلك كما هو% 62.0و ,ضأن عساف% 47.3و ,إناثمنها % ..72حوالي   .رأسا  في قطاع غزة

ما نسبة الضأن التي يتم تربيتها أ, %64.4مكثفة  شبه بلغت نسبة الضأن التي يتم تربيتها بطريقةو , 10/01/4102في 
على أعلى مستوى المحافظة فقد كانت و , عدد الضأن في فلسطينإجمالي وذلك من % 66.4نتاج الحليب إ ألغراض

                 عدد الضأن وذلك كما هو الحال إجماليمن % 45.4محافظة لتربية الضأن هي محافظة الخليل بنسبة 
 .10/01/4102في 
 

الدفع مقابل , المنح الهدايا أو, الضأن المشتراة, المواليد من الضأن)الضأن الزيادة في أعداد أن  تشير نتائج المسح إلى
 ,رأسا   7749610بلغت  قد 4104/4102الحيوانية والمختلطة في فلسطين خالل العام الزراعي داخل الحيازات ( العمل
مهداة , استهالك داخل الحيازة, مباعة حية أو مذبوحة)الضأن عدد بينما بلغ النقص في   .مواليد ضأن% 71.6 منها
ضأن نافقة % 45.0ومباعة  ضأن% 77.2 منها ,رأسا   594,636داخل الحيازات الحيوانية والمختلطة ( النافق, للغير

 . 4104/4102كان بسبب األمراض وذلك خالل العام الزراعي النافقة  الضأنمن % 57.4وحوالي 
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  ناثن نسبة اإلأكما , جافةضأن % 72.7منها  ,رأسا   502,580الضأن بعمر سنة فأكثر  إناثعدد  أنإلى تشير النتائج 
       الضأن بعمر سنة فأكثر كما هو إناثعدد إجمالي وذلك من % 6.2.ثر والتي تربى بهدف التناسل بعمر سنة فأك

 .0/01/4102في 
 
 :الماعز. 4

 0192.7رأسا  في الضفة الغربية و 4129.26, منها رأسا   4059225بلغ عدد رؤوس الماعز التي يتم تربيتها في فلسطين 
   عمرها سنة فأكثر وذلك كما هو % ..62و ,بلديماعز % 74.0و ,إناثمنها % 72.1حوالي  . رأسا  في قطاع غزة

ما نسبة الماعز التي يتم تربيتها أ, %70.1بلغت نسبة الماعز التي يتم تربيتها بطريقة شبه مكثفة  ,10/01/4102في 
على أعلى مستوى المحافظة فقد كانت و , عدد الماعز في فلسطينإجمالي من  وذلك% 72.1نتاج الحليب إ ألغراض

               اعز وذلك كما هو الحال عدد المإجمالي من % 40.1محافظة لتربية الماعز هي محافظة الخليل بنسبة 
 .10/01/4102في 
 

الدفع مقابل , المنح الهدايا أو, الماعز المشتراة, المواليد من الماعز)الماعز الزيادة في أعداد أن  تشير نتائج المسح إلى
 ,رأسا   191,558بلغت  قد 4104/4102الحيوانية والمختلطة في فلسطين خالل العام الزراعي داخل الحيازات ( العمل
مهداة , استهالك داخل الحيازة, مباعة حية أو مذبوحة)الماعز  عدد بينما بلغ النقص في  .مواليد ماعز% 70.2 منها
ماعز نافقة % ..46ومباعة  ماعز% 72.0 منها ,رأسا   173,218داخل الحيازات الحيوانية والمختلطة ( النافق, للغير

 . 4104/4102افقة كان بسبب األمراض وذلك خالل العام الزراعي الن الماعزمن % 57.0وحوالي 
 

  ناثن نسبة اإلأكما , جافةماعز % 84.7منها  ,رأسا   148,057الماعز بعمر سنة فأكثر  إناثن عدد أإلى تشير النتائج 
       فأكثر كما هوالماعز بعمر سنة  إناثعدد إجمالي وذلك من % 7.6.بعمر سنة فأكثر والتي تربى بهدف التناسل 

 .0/01/4102في 
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عدد الضأن في فلسطین حسب المحافظة, كما ھو في 2013/10/01
Number of Sheep in Palestine by Governorate, As in 01/10/2013

5,817 - 12,326

12,327 - 29,709

29,710 - 61,525

61,526 - 99,236

99,237 - 184,527

25



PCBS :3102, مسح الثروة الحيوانية   

32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 2014
Source: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2014/ 0 9.5 19 28.54.75

Kilometers

27

عدد الماعز في فلسطین حسب المحافظة, كما ھو في 2013/10/01
Number of Goats in Palestine by Governorate, As in 01/10/2013
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  الدواجنمزارع  ..4
ألف طير, أما  2.7..عدد أمهات الدجاج الالحم  وبلغ, طير مليون 20.5عدد الدجاج الالحم في فلسطين إجمالي  بلغ

 19,690وبلغ عدد األرانب  ألف طير, 527.2طير, فيما بلغ عدد طيور الحبش  مليون 0.7عدد الدجاج البياض فقد بلغ 
الدواجن أعداد بلغت  10/01/4102 اإلسناد الزمني للمسحوفي يوم   .4104/4102وذلك خالل العام الزراعي  أرنب

أما عدد , ألف طير 602.1وبلغ عدد أمهات الدجاج الالحم  طير من الدجاج الالحم, ماليين 4.3فلسطين     المرباة في
 ,أرنب 49567وبلغ عدد األرانب  ألف طير, 002.4فيما بلغ عدد طيور الحبش , مليون طير 1.2الدجاج البياض فقد بلغ 

 . 4م1,432,697  أما مساحة العنابر العاملة في فلسطين فبلغت
 

 2112/2112, والمنطقةلدواجن المرباة في فلسطين حسب النوع ل التوزيع النسبي

 

 
 

 النحل  ..5
بلغ عدد و  ,غزة في قطاع %15.2و ,في الضفة الغربية% 84.8منها   .خلية 46,226بلغ عدد خاليا النحل في فلسطين 

               يوم وذلك كما هو في خاليا تقليدية  %5.7 , مقابل%94.3بنسبة  خاليا 43,604 خاليا النحل الحديثة
ذلك كما هو في و  خاليا النحلإجمالي من % 7..2يطالي إلساللة النحل ا وشكلت ,10/01/4102 اإلسناد الزمني للمسح

 . 10/01/4102 م اإلسناد الزمني للمسحيو 
 

 11/11/2112خاليا النحل في فلسطين حسب النوع, كما هو في ل التوزيع النسبي
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 الدواجن المنزلية  ..6

ألف طير, أما الحبش  285.6وبلغ عدد الحمام  ,ألف طير 258.9بلغ عدد الدجاج المنزلي الذي يتم تربيته في فلسطين 
      فيما بلغ عدد طيور ألف أرنب, 29.1بلغ عدد األرانب و طير,  الفآ 5.0فقد بلغ عددها ( الديك الرومي)المنزلي 

 .10/01/4102 اإلسناد الزمني للمسحألف, وذلك كما هو في يوم  29.7وبلغ عدد الدواجن األخرى  ,ألف طير 4.1الفر 
  

 ( حيوانات العمل)حيوانات أخرى  ..7
رأسا , فيما بلغ عدد  485رأسا , وعدد البغال  3,814في فلسطين  والمختلطةالحيوانية بلغ عدد الخيول المرباة في الحيازات 

 .10/01/4102 للمسح اإلسناد الزمنيرأسا , وذلك كما هو في يوم  11,362الحمير 
 

 الذبائح  ..8

 

 :األبقار. 1
ك خالل في قطاع غزة وذل %69.5منها  ,رأسا   440 في فلسطين بلغ عدد ذبائح األبقار في الحيازات الحيوانية والمختلطة

أما قيمة , كغم 202بينما بلغ معدل صافي الذبيحة  ,كغم 358وبلغ معدل وزن الرأس الحي  ,4104/4102العام الزراعي 
   .4104/4102شيقل وذلك خالل العام الزراعي  ماليين  3.1ذبائح األبقار فبلغت

 
 :الضأن. 2

ك وذل الضفة الغربيةفي % 93.8منها رأسا   34,772 في فلسطين الحيوانية والمختلطة بلغ عدد ذبائح الضأن في الحيازات
أما , كغم 28بينما بلغ معدل صافي الذبيحة  ,كغم 55وبلغ معدل وزن الرأس الحي  ,4104/4102خالل العام الزراعي 

 . 4104/4102شيقل وذلك خالل العام الزراعي  مليون 51.9قيمة ذبائح الضأن فبلغت 
 
 :الماعز. 2

الضفة الغربية في % 98.0منها  ,رأسا   10,643 في فلسطين بلغ عدد ذبائح الماعز في الحيازات الحيوانية والمختلطة
, كغم 21بينما بلغ معدل صافي الذبيحة  ,كغم 41وبلغ معدل وزن الرأس الحي  ,4104/4102لك خالل العام الزراعي وذ

 . 4104/4102شيقل وذلك خالل العام الزراعي  مليون 12.5أما قيمة ذبائح الماعز فبلغت 
 

 التطبيقات الزراعية  ..9
والتي فيها حيوانات ماشية تقوم بتطعيم  في فلسطين من الحيازات الحيوانية والمختلطة% 96.9تشير النتائج إلى أن 

والتي فيها دواجن في المزارع  في فلسطين وانية والمختلطةيمن الحيازات الح% 22.7وأن , األمراض الوبائية ضدالحيوانات 
 في فلسطين من الحيازات الحيوانية والمختلطة% 20.6 كذلك فإن, بالتطعيم ضد األمراض الوبائية أو دواجن منزلية تقوم

 .4104/4102وذلك خالل العام الزراعي  (التطريد االصطناعي)بتقسيم خاليا النحل  والتي فيها خاليا نحل تقوم
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 1021/1023التطبيقات الزراعية في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع التطبيق,  استخدامنسبة 
 

 
 

  الزراعية العمالة ..11
 8,628حوالي  4104/4102بلغ عدد العاملين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين خالل العام الزراعي 

إجمالي من % 61.0ما نسبته ين تمؤقالعمال ال وشكل ,في قطاع غزة %25.0و ,الغربيةفي الضفة % 75.0منهم  ,عامل
 .العاملين بأجر

 
    ,عامل 82,765أما عدد العاملين من أفراد األسرة بدون أجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين فقد بلغ 

وشكل العمال , 4104/4102خالل العام الزراعي في قطاع غزة وذلك % 16.7و ,في الضفة الغربية% 83.3منهم 
 .العاملين من أفراد األسرة بدون أجرإجمالي من % 71.2الدائمين ما نسبته 

 
  العاملين في الحيازات الحيوانية والمختلطة خالل العام إجمالي وذلك من % ..75شكل الذكور العاملين ما نسبته 

حيث , شيقل 68بلغ معدل األجر اليومي للعاملين في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين و  ,4104/4102الزراعي 
 .4104/4102شيقل وذلك خالل العام الزراعي  34وفي قطاع غزة  ,شيقل 79المعدل في الضفة الغربية  بلغ
 

نما يب ,شيقل للعمال المؤقتين70 و ,شيقل للعمال الدائمين 65على مستوى الجنس فقد بلغ معدل األجر اليومي للذكور 
             شيقل للعامالت المؤقتات وذلك خالل العام 53و ,شيقل للعامالت الدائمات 37 ناثبلغت المعدالت لإل

 .4104/4102الزراعي 
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 2112/2112العمالة, حسب نوع  فلسطينفي  الحيوانية والمختلطةالزراعيين بأجر وبدون أجر في الحيازات  التوزيع النسبي للعمال
 

 
 

 اآلالت والمعدات الزراعية  ..11
آلة وذلك  24,490 في فلسطين حيوانية والمختلطةالالمملوكة والمستخدمة في الحيازات بلغ عدد اآلالت والمعدات الزراعية 

 7,993على مستوى نوع اآللة فقد كان هناك و  ,في الضفة الغربيةآله  19,100منها  ,4104/4102خالل العام الزراعي 
من اآلالت والمعدات الزراعية المستخدمة في الحيازات % 82.4تشير النتائج إلى أن كما   .خضاضة 6,786و, تنك ماء

 .مملوكة في الحيازةهي آالت  4104/4102العام الزراعي خالل  في فلسطين الحيوانية والمختلطة
 

 المباني الزراعية  ..12
  ,مبنى 71,871نتاج الحيواني ألغراض اإل في فلسطين بلغ عدد المباني المستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة

وذلك خالل العام الزراعي  4م 94بلغ متوسط مساحة حظائر األغنام حوالي حيث  ,ظائر أغنامح% 43.5 منها
4104/4102. 

 
 نتاج الحيواني قيمة ال  ..12

 

 :األبقار. 1
 ماليين 208.7حوالي  4104/4102خالل العام الزراعي  في فلسطين نتاج األبقارإ قيمةإجمالي تشير النتائج إلى أن 

      بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج.  في قطاع غزة% 18.0و ,في الضفة الغربية% 82.0منها  ,شيقل
ار خالل العام الزراعي األبقإنتاج قيمة إجمالي وذلك من  %10.7تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة  ,%87.7الحليب 
4104/4102. 

 
 :الجمال. 2

 مليون 15.9حوالي  4104/4102خالل العام الزراعي  في فلسطين قيمة إنتاج الجمالإجمالي تشير النتائج إلى أن 
      بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج.  في قطاع غزة %17.6و ,في الضفة الغربية% 82.4منها  ,شيقل

         قيمة إنتاج الجمال خالل العامإجمالي وذلك من % 11.3تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة  ,%87.7الحليب 
 .4104/4102الزراعي 
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 :الضأن. 2
 ماليين 509.7حوالي  3193/3192خالل العام الزراعي  في فلسطين قيمة إنتاج الضأنإجمالي تشير النتائج إلى أن 

         بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج.  في قطاع غزة% 4.3و ,في الضفة الغربية% 95.7منها  ,شيقل
         قيمة إنتاج الضأن خالل العام إجمالي وذلك من % 44.3تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة  ,%51.9الحليب 
 .3193/3192الزراعي 

 
 :الماعز. 4

 مليون 169.7حوالي  4104/4102خالل العام الزراعي  في فلسطين قيمة إنتاج الماعزإجمالي تشير النتائج إلى أن 
        بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج.  في قطاع غزة% 2.0و ,في الضفة الغربية% 98.0منها  ,شيقل

         قيمة إنتاج الماعز خالل العامإجمالي وذلك من % 32.7تليها قيمة إنتاج المواليد بنسبة  ,%63.7الحليب 
 .4104/4102الزراعي 

 
 :الدواجن. 5

        ,شيقلمليون  1,115.5حوالي  4104/4102في فلسطين خالل العام الزراعي  قيمة إنتاج الدواجنإجمالي بلغ 
          أما بالنسبة لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاج.  في قطاع غزة% 7..4و ,في الضفة الغربية% 61.4منها 

          وذلك من قيمة إنتاج الدواجن خالل العام% 02.2يلها قيمة إنتاج بيض التفقيس بنسبة  ,%60.1الطيور 
 .4104/4102الزراعي 

 
 :خاليا النحل. 6

% 61.0منها  ,شيقل مليون 116.8 حوالي 4104/4102في فلسطين خالل العام الزراعي  قيمة إنتاج النحلإجمالي بلغ 
يلها قيمة  ,%93.2العسل  لنوع المنتج فقد شكلت قيمة إنتاجأما بالنسبة .  في قطاع غزة% 39.0و ,في الضفة الغربية

 .4104/4102وذلك من قيمة إنتاج النحل خالل العام الزراعي  %5.8إنتاج الطرود بنسبة 
 

 قيمة مستلزمات النتاج الحيواني  ..4.
              قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين خالل العامإجمالي بلغ 

كما   .في قطاع غزة% 17.3و ,في الضفة الغربية %82.7منها  ,مليون شيقل 2,694.5حوالي  4104/4102الزراعي 
         التبن والقشيليها  ,قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيوانيإجمالي من % 27.0ساهمت األعالف المركزة بما نسبته 

 .4104/4102قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني وذلك خالل العام الزراعي إجمالي من % 1..بنسبة 
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 الفصل الثاني

 

 المنهجية والجودة
 

 المسح  ستمارةا 1.2
توصـــيات إلــى باالســتناد  الثــروة الحيوانيـــةوقـــد تــم تصــميم اســـتمارة مســح تعــد اســتمارة المســح األداة الرئيســـية لجمــع البيانــات 

مــــن جهــــة, مــــع  3191باســــتمارة التعــــداد الزراعــــي وكــــذلك باالســــتعانة  ,(FAO)منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة ل مــــم المتحــــدة 
أنهـا تحقــق المواصـفات الفنيــة لمرحلـة العمــل إلــى المحافظـة علـى خصوصــيات المجتمـع الفلســطيني مـن جهــة أخـرى, إضـافة 

 :حو االتيالميداني, كما تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها, وتتكون االستمارة من البنود الرئيسية على الن
 

  البيانات التعريفية: القسم األول
 .   الحيازة ومدلي البياناتبيانات تعريفية عن الحائز و  شملت

 
  الحائزعن بيانات : الثانيالقسم 
وغيرهـا مـن المؤشـرات  ,للحـائزوالكيـان القـانوني  ,عـدد أفـراد أسـرة الحـائزو  ,والمؤهـل العلمـي ,العمـرو  ,جـنسالبيانات  تشمل

 .ذات العالقة
 

  عن الحيازة الزراعيةبيانات : الثالثالقسم 
 .وغيرها من المؤشرات ذات العالقة ,اإلنتاجوالغرض من  ,للحيازة االنتفاعحق و  ,شملت بيانات عن نوع الحيازة

 
  الماشيةعن بيانات : والخامس الرابعالقسم 

ــادة والــنقص فــي و  ,والغــرض مــن التربيــة, التربيــة نــوعو  ,والجــنس ,والعمــر ,الســاللةو  ,والعــدد ,عــن النــوع شــملت بيانــات الزي
 .والذبائح في الحيازات وقيمتها وغيرها من المؤشرات ذات العالقة, وكمية وقيم اإلنتاجاألعداد, 

 
  عن الدواجنبيانات : السادسالقسم 

, وكميــات وقــيم اإلنتــاجنظــام التربيــة, و  ,ومعــدل عــدد الــدورات ,ومســاحة العنــابر العاملــة, والعــدد ,النــوعشــملت بيانــات عــن 
 .وغيرها من المؤشرات ذات العالقة

 
  الدواجن المنزلية وحيوانات العملبيانات : السابع والثامنالقسم 

 .والعدد شملت بيانات عن النوع
 

  النحل خاليا عنبيانات : التاسعالقسم 
 .كمية وقيم اإلنتاجو والساللة,  ,والعدد ,شملت بيانات عن النوع
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  عن التطبيقات الزراعيةبيانات : العاشرالقسم 
 .والدواجن والنحل لحيوانات الماشيةشملت بيانات عن التطبيقات الزراعية 

 
  عن العمالة الزراعيةبيانات : الحادي عشرالقسم 

فــي عــدد أيــام العمــل و معــدل ســاعات العمــل اليــومي, و , والفئــة العمريــة ,جــنسوالالحالــة العمليــة, و  ,العــددشــملت بيانــات عــن 
 .العينية المزاياقيمة و , ومعدل األجر اليومي, العام الزراعي

 
  عن اآلالت والمعدات الزراعيةبيانات : الثاني عشرالقسم 

 .ومصدر اآللة ,العددانات عن شملت بي
 

  عن المباني الزراعيةبيانات : الثالث عشرالقسم 
 .ومساحة المبنىشملت بيانات عن نوع 

 
  عن مستلزمات النتاج الحيوانيبيانات : الرابع عشرالقسم 

 .والقيمة لمستلزمات اإلنتاج الحيوانيوالكمية  ,النوعشملت بيانات عن 
 

 الطار والعينة  2.2

 

 (مجتمع الدراسة)الشمول  1.2.2
 .4102للعام  فلسطينيشمل الحيازات الحيوانية والمختلطة في 

 
  إطار المعاينة 2.2.2

وقد تم فصل  ,4101تم إنشاء إطار الحيازات الزراعية الحيوانية والمختلطة من البيانات التي وفرها التعداد الزراعي للعام 
عن  يقلال  وعدد الجمال ,ةيكون عدد األبقار ال يقل عن بقر  وهي أن, الحيوانيةالحيازات التي ينطبق عليها معايير الحيازة 

وقد تم   .2, وعدد خاليا النحل ال يقل عن 51, وعدد الدواجن ال يقل عن 5يقل عن  والماعز ال الضأنوعدد  ,جمل
 .الستخدامها كإطار معاينة محدث للمسح ,4102حيازة في الربع الثاني  7,297تحديث عينة شاملة حجمها 

 
  حجم العينة 2.2.2

من اطار الحيازات الحيوانية % 07, وهذا الحجم يمثل تقريبا فلسطينحيازة من  5,000بلغ حجم عينة المسح  .0
 .جميع الحيازات ضمن الفئة الخامسةتم حصر و والمختلطة 

 .بالنسبة للتغطية الجغرافية, غطت عينة المسح كافة المحافظات والمناطق في فلسطين .4
 

  تصميم العينة 4.2.2
 .ويتم اختيار عينة الحيازات من الطبقة بطريقة العينة العشوائية المنتظمة ,ة هي عينة طبقية ذات مرحلة واحدةالعين
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  طبقات العينة 5.2.2
 :اآلتيةتم تصنيف الحيازات حسب المستويات 

 المحافظة. 0
وتم تصنيف  الزراعي الرئيسي ويتم تحديد النشاط الزراعي الرئيسي للحيازة حسب الحيازة األعلى في الفئة, النشاط. 4

 :اآلتيةالحيازات إلى األنشطة 
 .تربية األبقار  -0      
 .والماعز تربية الضأن -4      
 .الجمال تربية -2      
 .تربية الدواجن -2      
 .خاليا النحل تربية -5      
 .حيوانات مختلطة -7      

يبين فئات حجم الحيازة حسب  اآلتي والجدول . فئات حسب الحجم 5ف الحيازات إلى حيث تم تصني: حجم الحيازةفئة . 2
 .نوع الحيازة

 
 جدول فئات حجم الحيازة حسب النشاط الزراعي

 

 الفئة الخامسة الفئة الرابعة الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة األولى وحدة القياس نوع الحيازة
 فأعلى 40 41 - 00 01 - 6 5 -2 3 - 0 عدد تربية األبقار

 فأعلى 80 81 - 40 41 - 30 31 -00 01 - 5 عدد والماعز الضأنتربية 

 فأعلى 40 41 - 20 21 - 30 31 -00 01 - 0 عدد تربية الجمال

 فأعلى 6,000 5,999 - 3,000 2,999 – 1,500 1,499 -511 499   - 51 عدد تربية الدواجن

 فأعلى 311 099 - 51 49 - 35 34 -03 00 - 2 عدد تربية خاليا النحل

 
 حساب األوزان  6.2.2

نه مقدار ما يمثله العنصر في أويمكن تفسير الوزن على  ,االختيار للعنصر في العينة حتمالانه مقلوب أيعرف الوزن على 
وتم تعديل األوزان بحيث تم مراعاة التعويض عن حاالت عدم االستجابة التي تمت خالل   .العينة من عناصر المجتمع

 .عملية جمع البيانات
 

 العمليات الميدانية 2.2

لـذلك فـإن ضـمان وجــود .  تمثـل العمليـات الميدانيـة, أهـم مراحـل تنفيـذ المسـح لجمـع البيانــات المطلوبـة مـن مصـادرها األوليـة
وقـد اشـتمل ذلـك علـى تـوفير .  مقومات النجاح في هذه المرحلة مـن القضـايا األساسـية التـي تـم العمـل عليهـا بشـكل تفصـيلي

فنيــة واإلداريــة بمــا فــي ذلــك عمليــات التعيــين والتــدريب وتــوفير المســتلزمات الماديــة الالزمــة ألداء العمــل كــل المســتلزمات ال
 .بأفضل صورة
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  التدريب والتعيين 1.2.2
الستمارة حيث اتم تجهيز كتيب تدريب فريق العمل الميداني ليشمل جميع المواضيع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء 

جراء المقابلة واستيفاء االستمارة وكذلك .  شمل مهام كل عضو في فريق العمل الميداني, وآلية الوصول للحيازة الزراعية, وا 
المدقق الميداني المعيارية, وذلك بهدف تدريب الطاقم على كل المهارات الالزمة و تم تزويد الفريق بكتيبات تدريب المشرف 

وعقدت الدورة .  وقد تم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع الواردة في دليل التدريب.  علضمان نجاح المشرو 
    التدريبية في نفس الوقت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة, حيث تم تدريب فريق العمل للضفة الغربية في مدينة 

 . رام اهلل, وتدريب فريق العمل لقطاع غزة في مدينة غزة
 

, في حين تم 2/91/3192-3إجراء الدورة التدريبية لطاقم العمل الميداني لمدة خمسة أيام خالل الفترة الواقعة ما بين تم 
في  23متدربا  ومتدربة, منهم  22وقد شارك في الدورة التدريبية .  31/91/3192مع الفريق الميداني في  لقاء تذكيريعقد 

 .في قطاع غزة 92الضفة الغربية 
 

 جمع البيانات 2.2.2
قامت اإلدارة العامة للمسوح والعمل الميداني في الجهاز بوضع خطة لتنفيذ العمل الميداني للمسح الرئيسي في الضفة 

االستمارات )الغربية وقطاع غزة, وقد شملت هذه الخطة تحضير طاقم العمل الميداني, وتحضير لوازم وأدوات العمل 
 ا  باحث 22وتم توزيع .  لفريق على المحافظات المختلفة, وغيرها من األمور ذات العالقة, وتوزيع ا(والخرائط وكشوف العينة

كافة لى ومدقق ع فينومشر  ينباحث 2 كذلك تم توزيع. كافة محافظات الضفة الغربيةعلى قين مدق 2و فينمشر  91و
 . 9/93/3192وحتى  39/91/3192خالل الفترة  متدتايذكر أن فترة تنفيذ العمل الميداني للمسح   .محافظات قطاع غزة

 
 تدقيق البيانات في الميدان 2.2.2

وكانت آلية التدقيق المتبعة .  قامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات, وتم تدريب طاقم المدققين عليها
 :كاآلتي

 .استالم االستمارات المكتملة من الباحثين بشكل يومي -
فحص كل استمارة والتأكد من أنه قد تم جمع بيانات عن الحيازات الزراعية الواردة في العينة وأنه قد تم استيفاء جميع  -

 .األقسام واألسئلة في االستمارة
 .المكتبيين في العمل الميدانيعلى االستمارات من خالل المدققين  المكتبيتطبيق آليات التدقيق  -
 

 بعةآلية الشراف والمتا 4.2.2
تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات, وكذلك على صعيد متابعة 
.  اإلنجاز اليومي للباحثين, حيث كان المشرف يقوم بتوزيع العمل على الفريق من خالل الخارطة وكشف العينة االستداللي

الميداني, يوضح فيها عدد المقابالت المكتملة, وحاالت الرفض, والحاالت التي  منسق العملإلى وكان يقدم تقارير يومية 
إجراء زيارات إلى باإلضافة .  مدير المشروعإلى ال تنطبق, وغيرها من حاالت نتيجة المقابلة, ومن ثم يتم رفع التقرير 

البيانات والمساعدة في حل أي مشكلة  ميدانية من قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة
 .تواجه فريق العمل الميداني
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 الترميز 4.2
 التصنيف هذا طور , وقد 2010لعام للثروة الحيوانيةالداللي  التصنيفحسب  الحيواننوع في هذه المرحلة تم ترميز 

 .فلسطين في الحيوانية الثروةب يتعلق فيما الخصوصية بعض هناك.  (CPC) الرئيسي المنتج تصنيف أساس الداللي على
 

 معالجة البيانات  5.2

 

 تجهيز برامج الدخال 1.5.2
وتم تصميم شاشات اإلدخال والعمل على  Oracleعداد برامج اإلدخال باستخدام قواعد بيانات إتم خالل هذه المرحلة 

كذلك وضع استعالمات تنظيف لفحص البيانات بعد  وضع قواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد,
 . إدخالها حيث تعمل هذه االستعالمات على فحص المتغيرات على مستوى االستمارة

 
 إدخال البيانات 2.5.2

بــدأ العمــل علــى إدخــال البيانــات وذلــك بعــد أن تــم  بعــد االنتهــاء مــن تصــميم بــرامج اإلدخــال واختبارهــا والتأكــد مــن جاهزيتهــا
وانتهـى  12/99/3192وبدأ العمل على إدخال بيانـات المسـح فـي تـاري  .  تدريب المدخلين على التعامل مع برامج اإلدخال

 .مدخل على إدخال البيانات 92الي وقد عمل حو  12/19/3192العمل على إدخال البيانات بتاري  
 

 ات المدخلةتدقيق البيان 2.5.2
عداد قواعد خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق منطقيـة واتسـاق األقسـام المختلفـة لالسـتمارة بعضـها بـبعض, ووفقـا  لهـذه إتم 

دخالها مرة أخرى بهدف الحصول على إاآلليـة فقد تم  عداد كشوف باالستمارات التي شملت أية أخطاء حيث تم تصحيحها وا 
 .  بيانات دقيقة ونظيفة

 
 استخراج النتائج وجدولة البيانات ..4.5

البيانات, وقد  لصماء مسبقا  بهدف تسهيل جدولةالجداول اعداد إفي استخراج النتائج, حيث تم  SPSSتم استخدام برنامج 
جداول هذا التقرير باالستفادة من التوصيات الدولية ومراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني في جدولة بيانات عداد إتم 

 .المسح
 

 جودة البيانات 6.2
يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة, بدءا  بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة 

, االتساق, القابلية للمقارنة ,امكانية الوصول, الصلة بالواقع, الدقة, الوقتية: بعاد للجودة اإلحصائيةأناك سبعة وه . منها
 .االكتمال

 
 دقة البيانات  1.6.2

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة فـي المسـح مـن أبرزهـا األخطـاء اإلحصـائية بسـبب اسـتخدام عينـة, وكـذلك أخطـاء 
هـــم آثارهـــا علـــى أمعـــدالت االســـتجابة فـــي المســـح و إلـــى طـــاقم العمـــل وأدوات المســـح, باإلضـــافة إلـــى غيـــر إحصـــائية ترجـــع 

 :ويشمل هذا القسم على اآلتي  .التقديرات
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  األخطاء الحصائية 1.1.6.2
إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمع الدراسة, ولذلك 

ساب التباين ألهم وقد تم احت.  من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات
ن الجداول المنشورة ضمن مستويات النشر كانت جيدة وفيها مستوى أظهر أ, و ما هو موضح في الجداول أدناهالمؤشرات ك

 .مقبول من الدقة على مستوى فلسطين وعلى مستوى المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة
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والمحافظةبقار حسب الجنس يبين التباين لعدد األ اآلتيالجدول   
  

 الخطأ المعياري قيمة التقدير الجنس المحافظة
%55فئة الثقة   

% الخطأ النسبي عدد  
 الحد األعلى الحد األدنى المشاهدات

 جنين
 89 24.0 1,908 684 311.3  1,296          ذكور

 89 33.5  6,594           1,353          1,332.9  3,973          إناث

 طوباس
 73 11.6  526              330             49.7  428             ذكور

 73 11.6  3,412           2,149          321.4  2,780          إناث

 طولكرم
 25 7.5  417              310             27.3  364             ذكور

 25 4.0  964              823             35.7  894             إناث

 نابلس
 102 20.9  960              400             142.3  680             ذكور

 102 13.0  5,507           3,259          571.7  4,383          إناث

 قلقيلية
 26 2.8  1,555           1,394          40.8  1,474          ذكور

 26 2.2  1,504           1,381          31.5  1,442          إناث

 سلفيت
 8 7.6  182              134             12.1  158             ذكور

 8 0.5  311              305             1.6  308             إناث

 رام اهلل و البيرة
 16 6.7 79  61                4.7  70                ذكور

 16 2.3  439              400             9.8  420             إناث

 اريحا و االغوار
 12 7.8  265              195             17.9  230             ذكور

 12 2.3  501              457             11.2  479             إناث

 القدس
 9 25.8  113              37                19.3  74                ذكور

 9 4.3  207              175             8.2  191             إناث

 بيت لحم
 8 14.3  861              484             96.1  672             ذكور

 8 32.5 73  16                14.4  44                إناث

 الخليل
 51 11.2  1,573           1,004          144.7  1,289          ذكور

 51 18.4  5,396           2,530          729.0  3,963          إناث

 شمال غزة
 59 10.7  1,642           1,071          145.1  1,356          ذكور

 59 19.8  1,678           738             239.0  1,208          إناث

 غزة
 25 14.9  1,264           693             145.4  979             ذكور

 25 13.7  363              209             39.1  287             إناث

 دير البلح
 15 27.1  1,051           320             186.0  685             ذكور

 15 25.0  1,285           439             215.1  861             إناث

 خان يونس
 14 10.5  518              341             45.0  430             ذكور

 14 33.3  751              157             151.3  453             إناث

 رفح
 20 33.0  2,565           547             513.4  1,556          ذكور

 20 25.8  832              272             142.6  553             إناث
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 ن حسب الجنس والمحافظةأيبين التباين لعدد الض اآلتيالجدول 
 

 الخطأ المعياري قيمة التقدير الجنس المحافظة
%55فئة الثقة   

% الخطأ النسبي عدد  
 الحد األعلى الحد األدنى المشاهدات

 جنين
 516 6.2  10,939        8,561          606.4  9,751            ذكور

 516 4.3  77,470        65,407       3,076.4  71,438          إناث

 طوباس
 351 13.0  5,980           3,544          621.2  4,763            ذكور

 351 5.6  63,004        50,522       3,183.2  56,762          إناث

 طولكرم
 154 19.8  6,362           2,807          906.6  4,584            ذكور

 154 16.1  21,119        10,997       2,581.4  16,057          إناث

 نابلس
 514 6.7  13,683        10,515       807.8  12,099          ذكور

 514 4.5  94,869        79,407       3,943.3  87,137          إناث

 قلقيلية
 135 16.7  7,363           3,735          925.3  5,548            ذكور

 135 8.5  23,619        16,864       1,722.6  20,242          إناث

 سلفيت
 79 15.1  2,133           1,158          248.6  1,646            ذكور

 79 15.9  12,803        6,713          1,553.0  9,758            إناث

 رام اهلل و البيرة
 203 18.4  7,734           3,635          1,045.3  5,685            ذكور

 203 6.2  37,596        29,492       2,066.6  33,544          إناث

 اريحا و االغوار
 200 9.8  6,278           4,248          517.8  5,262            ذكور

 200 7.5  43,112        32,054       2,820.0  37,584          إناث

 القدس
 176 22.4  5,456           2,130          848.1  3,793            ذكور

 176 7.3  29,613        22,219       1,885.7  25,916          إناث

 بيت لحم
 247 14.6  14,329        7,944          1,628.4  11,137          ذكور

 247 10.9  76,597        49,599       6,885.0  63,099          إناث

 الخليل
 1,034 8.4  44,409        31,879       3,195.4  38,145          ذكور

 1,034 3.7  156,970      135,795     5,400.1  146,382       إناث

 شمال غزة
 116 14.0  5,456           3,111          598.0  4,284            ذكور

 116 11.7  15,104        9,457          1,440.2  12,281          إناث

 غزة
 96 15.4  3,222           1,729          380.9  2,476            ذكور

 96 10.0  11,781        7,921          984.3  9,850            إناث

 دير البلح
 51 22.5  2,748           1,066          428.8  1,907            ذكور

 51 14.5  8,703           4,840          985.2  6,772            إناث

 خان يونس
 93 17.6  6,794           3,308          889.1  5,050            ذكور

 93 11.0  14,739        9,508          1,334.2  12,125          إناث

 رفح
 47 22.7  1,952           748             307.0  1,349            ذكور

 47 14.6  5,748           3,188          652.9  4,468            إناث

 

  األخطاء غير الحصائية 2.1.6.2
أمــا األخطــاء غيــر اإلحصــائية فهــي ممكنــة الحــدوث فــي كــل مراحــل تنفيــذ المشــروع, خــالل جمــع البيانــات أو إدخالهــا والتــي 

.  وأخطـاء إدخـال البيانـات( الباحـث), وأخطـاء المقابلـة (المبحوث)يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة, وأخطاء االستجابة 
لت جهود كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريبا مكثفا , وتدريبهم على كيفية إجـراء ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذ
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المقابالت, واألمور التي يجـب اتباعهـا أثنـاء إجـراء المقابلـة, واألمـور التـي يجـب تجنبهـا, وتـم إجـراء بعـض التمـارين العمليـة 
 . والنظرية خالل الدورة التدريبية

 
عـادةمــن عينـة المســح الرئيسـي وتــم عمـل مطابقــة بـين بيانــات المسـح الرئيســي % 2تـم اجــراء اعـادة مقابلــة بنسـبة  المقابلــة  وا 

عــدد خاليــا النحــل ) فقــط لمؤشــر واحــد ياناتهــا وعــدم تطــابقوكــان هنــاك تطــابق لكثيــر مــن المؤشــرات ممــا يــدل علــى جــودة ب
 .تي قد يكون هناك جودة متدنية فيهوال  ,(األخرى

 
   التجاوبنسب التجاوب وعدم  2.1.6.2
حيازة, وقد جرى تعديل ( 4,715), وبلغ عدد الحيازات التي تم استيفاء بياناتها لفلسطينحيازة ممثلة ( 5,000)تم اختيار 

بلغت نسبة عدم االستجابة في األوزان على مستوى طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب, و 
 .على من حاالت عدم االستجابةالنسبة األ( حد في البيتأخرى وال أ)حيث شكلت حالة  %. 5.6المسح 

 
 :جدول يبين نسبة عدم االستجابة وتوزيع هذه النسبة على مختلف الفئات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :معادالت التجاوب وعدم التجاوب
 %011×  مجموع حاالت عدم االستجابة= نسبة عدم االستجابة 

 العينة                              
 %5.6= وتساوي 

 

  نسبة عدم االستجابة -% 011= نسبة االستجابة 
 

 %2.2.= وتساوي 
 

 قابلية المقارنة  2.6.2
مصـادر أخـرى ومـع فتـرات  هذا المعيار مرتبط بالمنتج اإلحصائي إذ ال بد مـن أن تتـوفر فـي اإلحصـاءات سـمة المقارنـة مـع

حيـث تـم مقارنـة بيانـات ومؤشـرات المسـح مـع بيانـات التعـداد   .فالكثير من التحليالت تقوم علـى أسـاس المقارنـة زمنية أخرى
كـــذلك مـــع بيانـــات مســـح  , وبمنهجيـــة مشـــابهة لمنهجيـــة المســـح3191الزراعـــي والـــذي تـــم تنفيـــذه مـــن قبـــل الجهـــاز فـــي العـــام 

 التكرار نتيجة المقابلة
 4,711 مكتمل

 4 مكتمل جزئي

 14 األسرة مسافرة

 1 وحدة غير ماهولة

 30 ال احد في البيت

 23 رفض التعاون

 3 يوجد شخص مؤهلال 

 27 لم يتم االستدالل على االسرة

 187 أخرى حدد

 5,000 المجموع
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لــك , وذبأعــداد الثــروة الحيوانيــة, نجــد أن هنــاك بعــض االختالفــات خاصــة فيمــا يتعلــق 3191/3199اإلحصــاءات الزراعيــة 
 . بالتغير الثروة الحيوانية تسامال
 

 اجراءات ضبط الجودة   2.6.2
خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من االجراءات لضـمان ضـبط الجـودة, حيـث تـم تـدريب مـدخلي البيانـات علـى 

طــالع علــى صــورة الوضــع ومــن أجــل اال.  برنــامج اإلدخــال, وتــم فحــص برنــامج اإلدخــال قبــل البــدء بعمليــة إدخــال البيانــات
 لإلطــالعوالحـد مـن أيـة إشـكاليات, كــان هنـاك اتصـال دائـم مــع طـاقم العمـل الميـداني مـن خــالل الزيـارات الميدانيـة المسـتمرة 

على سير العمل الميداني للمشروع, وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريـق الميـداني خـالل الزيـارات الميدانيـة المختلفـة, كـذلك 
المشــاكل التــي واجههــا البــاحثين أثنـاء العمــل الميــداني ووضــع الحلــول المناســبة لهــا مــن خــالل إلــى ل مســتمر تـم التطــرق بشــك

 .    مزيد من التوضيحإلى إصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة 
  

  مالحظات فنية 7.2

هناك مجموعة من المالحظـات الفنيـة الهامـة والتـي يجـب أخـذها بعـين االعتبـار عنـد االطـالع علـى هـذا التقريـر, وهـي علـى 
 :  اآلتيالنحو 
الحيازات التي تقسمت نتيجة وفـاة الحـائز كـذلك الحيـازات التـي أصـبحت الحيوانية والمختلطة ال يشمل عدد الحيازات  .9

  .شروط الحيازة فيها ال تنطبق

عنـد التنفيـذ الميـداني للمسـح, مثـل تحـول بعـض  الحيوانيـة والمختلطـةرت بعـض حـاالت تغيـر فـي أنـواع الحيـازات ظه .3
, وقــد تــم التعامــل مــع مثــل هــذه فقــط حيــازات حيوانيــةإلــى أو  فقــط حيــازات نباتيــةإلــى الحيــازات الزراعيــة المختلطــة 

 .الحاالت عند تعديل األوزان واستخراج النتائج النهائية للمسح
تم ترسي  مفهوم الحائز الزراعي والحيازة الزراعية فنيا  وميدانيا  حسب التوصـيات الدوليـة مـن خـالل التـدريب المكثـف  .2

 .والزيارات الميدانية المكثفة إلدارة المشروع
حيث أعرب الفنيين في وزارة  تم مراجعة المؤشرات األساسية من قبل الفنيين في وزارة الزراعة ومناقشة النتائج معهم, .2

عـــن البيانـــات المتـــوفرة فـــي وزارة الزراعـــة وذلـــك بســـبب اخـــتالف فـــي بيانـــات المســـح  وجـــود فـــروق فـــيالزراعـــة عـــن 
 .المنهجية
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 الفصل الثالث
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

وذلــك إلمكانيــة المقارنــة مــع الــدول المجــاورة,  توصــيات منظمــة األغذيــة والزراعــة العالميــة,إلــى  الثــروة الحيوانيــةمســح اســتند 
متغيـر تعريـف محـدد لكـل وتـم وضـع .  آخذين بعين االعتبار نتائج المشاورات التي تمت مع المستخدمين الرئيسيين للبيانـات

 مــع التوصــيات كبيــرحــد إلــى  ا  , بحيــث كــان التعريـــف متفقــالمســحالمتغيــرات التــي تــم الحصــول علــى بياناتهــا مــن خــالل مــن 
   .تلبية الحاجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني باالعتباراألخذ , مع الدولية

 
 :المحافظة

وتضم كل  9112محافظة حسب التقسيمات اإلدارية المعتمدة في نهاية عام  92فلسطين هي منطقة إدارية, وتشمل 
 .محافظة عدة تجمعات

 

 :الحيازة الزراعية
دارة واحدة, وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي المستغلة إلهي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع 

وقد تكون إدارة الحيازة الواحدة بيد   .الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني اإلنتاج ألغراضكليا أو جزئيا 
وقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد تدار من قبل أ وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر, شخص واحد أو أسرة,

الحيازة من جزء واحد أو أكثر, تقع في  وقد تتكون أرض  .شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية
من  أكثرأن تشترك أجزاء الحيازة في واحدة أو  بشرط تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة

  .ال ... وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر 
 

 :النباتيةالحيازة 
 تحت تصرف الحائز, زراعيالنباتية وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول  بالحيازة يقصد

 .دونم للزراعات المحمية 1.5للزراعات المكشوفة, و دونم 0على أن ال تقل تلك المساحة عن 
 

 :الحيوانيةالحيازة 
عدد من  أي :اآلتيةمن الحاالت  أيالحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه  بالحيازة يقصد

فأكثر من الدواجن  51عدد  الخنازير,أو  (الماعزأو / والضأن )ألغنام رؤوس فأكثر من ا 5أو اإلبل, عدد األبقار 
أو الطيور األخرى مثل الحبش, والبط, والفر, والسمن وغيرها أو خليط  األرانبفأكثر من  51 , عدد(الالحم والبياض)

 .خاليا نحل فأكثر 2أن يدير الحائز  أومنها, 
 

 :المختلطةالحيازة 
بشرط  ,الحيازة النباتية والحيوانيةكل من تعريف الحائز حيازة نباتية وحيوانية معا حسب  لدى كان مختلطة إذا الحيازة تعتبر

 .    نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني وأنفس اآلالت  وأأن يتم استخدام نفس العمالة 
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 :الحائز الزراعي
يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعية ويتخذ ( حكومية ,جمعية, شركة)هو شخص مدني أو شخصية اعتبارية 
وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية خاصة بالحيازة وقد .  د المتاحةر قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموا

   .رمدير بأجإلى يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية 
 

 :األسرة
فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة, ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه, ويشتركون في المأكل 

 .أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخرى
 

 :لحظة السناد الزمني
 أو المسح بحيث تسند معظم نتائج التعداد , وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة,المسحهي اللحظة التي تسند إليها بيانات 

 .تلك الليلةإلى 
 

 :العامل الزراعي الدائم
العمل تزيد عن ثلثي العمل من  ومدةالذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية,  العامل هو

 (.ثمانية أشهر فأكثر)العام الزراعي 
 

 :العامل الزراعي المؤقت
وغالبا ما نستخدم العمالة  الزراعيةالذي يؤدي خدماته بشكل غير منتظم وغير مستمر في الحيازة خالل السنة  لالعام هو

محدودة بحيث تنتهي بانتهاء المهمة, ومدة العمل تقل عن ثلثي العمل  مهاملفترات قصيرة جدا إلنجاز ( العرضية)المؤقتة 
 (.أقل من ثمانية اشهر) الزراعيمن العام 

 

 :جرغير مدفوع األأسرة عضو 
الفرد من األسرة والذي يعمل في الحيازة لحساب األسرة وال يتقاضى مقابل عمله في الحيازة  أي أجر وليس له نصيب  هو

 .في األرباح
 

 :مصدر الرشاد الزراعي الرئيسي

وقد تقدم الخدمات .  والماشيةهو المصدر الذي يقوم بتقديم المشورة والمعلومات الزراعية لمنتجي المحاصيل الزراعية  
, والمؤسسات نوالمنظمات غير الحكومية, ومنظمات المزارعي( وزارة الزراعة)اإلرشادية من جانب المؤسسات الحكومية 

 .التعليمية, والمنظمات الشعبية غير الرسمية وغيرها
 

 :العام الزراعي
 .عام ولغاية نهاية شهر أيلول من العام التاليتشرين أول من ال شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية

 

 :المؤهل العلمي للحائز
 .سنوات فأكثر 91ويكون المستوى التعليمي ل فراد الذين أعمارهم بنجاح,  الحائزمؤهل علمي أتمه  أعلى هو
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 :سلوب إدارة الحيازةأ
هي األسلوب الذي يتم من خالله اإلشراف اليومي على الحيازة الزراعية بما يشمل العمال والري والتسميد, وغيرها من 

 .األمور وقد يكون بواسطة الحائز نفسه, أو مدير باجر, أو أحد أفراد األسرة
 

 :الكيان القانوني للحائز
.  جوانب أخرى عن أنواع الحيازاتإلى ة الزراعية, كما يشير الجوانب التشريعية التي تعمل من خاللها الحياز  إلىيشير 

فمن وجهة النظر القانونية, يمكن تشغيل الحيازة بشخص واحد أو المشاركة من عدة أفراد, بعقد أو بدون عقد, ينتمون لنفس 
 ال ...مؤسسة, جمعية تعاونية, مؤسسة حكومية:  األسر أو ألسر مختلفة, أو بواسطة شخصية اعتبارية

 

 :المصدر الرئيسي للمياه
 :وهو المصدر األكثر استخداما  من قبل األسرة ل غراض المختلفة, وتكون إحدى الحاالت اآلتية

  مـن أجـل ضـخها واسـتغاللها  الميـاه الجوفيـة, إلـىاآلبـار التـي يـتم حفرهـا للوصـول هـي تلـك : ارتوازي –بئر جوفي
 .شرب كمصدر من مصادر المياه ل غراض المتعددة من ري أو

 اآلبـــار التـــي تحفـــر ألعمـــاق قليلـــة وتتجمـــع فيهـــا الميـــاه بكميـــات قليلـــة وبشـــكل طبيعـــي عـــن طريـــق هـــي : بئـــر نـــزاز
 .الترشيح من طبقات التربة القريبة الحاملة للمياه

 هي اآلبار التي يتم حفرها وتبطينها بغرض تجميع وتخزين مياه األمطار فيها :آبار جمع مياه األمطار. 
 األرضمسارب المياه الجوفية عند التقـاء الطبقـة الحاملـة للمـاء مـع سـطح  أحدالينبوع هو ماء متدفق من  :ينابيع ,

  .فصل الشتاء فقطموسمية حيث تنفجر في  وأخرىوهناك ينابيع دائمة التدفق يستمر تدفقها على مدار السنة, 

 مــن األنابيــب الرئيســية والفرعيــة تنتشــر فــي التجمــع الســكاني لغــرض توزيــع وتوصــيل  شــبكة هــي: شــبكة ميــاه عامــة
 ., وتشرف عليها سلطة محلية فلسطينيةالصالحة للشرب إلى  التجمع المياه

  استخدام المياه من خالل سيارات نقل المياه(: تنكات)صهاريج. 

 در الرئيسي للمياه غير ما ذكر أعالهإذا كان المص: أخرى. 
 

 :الماشية/  حيوانات المزرعة
 (الضأن والماعز)واألغنام األبقار زراعية وتشمل  ألغراضتشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها والمرباة بشكل رئيسي 

 .والنحلال , ...والفر  الخنازير, وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياض, والحبش,والخيول والبغال والحمير والجمال و 
 

 :التربية( نظام)نوع 

 :منها أسلوب التربية والتغذية واإلنتاجمن حيث  الممارسات والخصائص العامة لتربية المواشي بالحيازة إلىيشير 
 .المكملة بتقديم األعالف في آن واحدتغذية على الرعي والتغذية الفي الحيوانات  هي اعتماد: مكثفة شبه تربية

بكافة أنواعها  تقديم األعالفعلى بشكل كامل عتمد في تغذيتها تخرج للرعي و تمزارع وال الالحيوانات في  يةترب: مكثفةتربية 
 .داخل الحظائر

 

 :غرض النتاج الرئيسي

وهو تحديد الغرض أو الهدف من اإلنتاج وهو إما للبيع أساسا أو لالستهالك األسري أساسا وتعني كلمة أساسا أي اكثر من 
 .نصف اإلنتاج الزراعي للحيازة خالل السنة الزراعية
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 :تصريف النتاج

أو االستهالك الذاتي  التصديرتوزيع اإلنتاج حسب الجهة أو الطريقة التي صرف لها, فقد يكون للبيع المحلي أو  به ويقصد
 .أو الهدايا

 

 :الغرض الرئيسي لتربية حيوانات الماشية

 .السبب الرئيسي لإلبقاء على الحيوانات كان يكون للحصول على الحليب أو اللحوم إلىيشير 
 

 :ساللة الحيوان
 البلديةاألبقار هي مجموعة من الصفات الوراثية الخارجية واإلنتاجية لمجموعة من الحيوانات ذات النوع الواحد مثل ساللة 

 .العساف والضأن
 

 :الدواجن
ن يكون دجاج الحم أو إلنتاج البيض أو إلنتاج لحم الحبش أو أالطيور مخصصة لغرض إنتاج معين ك مجموعة من

 .الحمام أو أي نوع آخر من الطيور, كما تشمل الدواجن األرانب
 

 :الحظيرة

وقد تستخدم في بعض األحيان لتربية الماشية أو لتخزين المركبات   .هي بناء زراعي تستخدم للتخزين ومكان عمل مغطى
 .وتوجد الحظائر غالبا في المزارع أو في المزارع القديمة المهجورة . والمعدات الزراعية

 

 :أمهات الدجاج الالحم
 .الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض مخصب لتفريخه في المفرخات إلنتاج الصوص الالحمهو 

 

 :مالالح الدجاج
 .يوما   21مدة ال تتعدى دورتها  فينتاج اللحوم البيضاء الدجاج الذي يربى إل هو

 

 :الدجاج البياض
 .شهرا   21بيض المائدة وعادة ما يربى لمدة ال تزيد عن  نتاجالدجاج الذي يربى إل

 

 :الدواجن المنزلية
قليلة في مكان مخصص لتربيتها بجانب المنزل ويكون الهدف الرئيسي من تربيتها أعداد هي الدواجن التي تتم تربيتها ب

 .االستهالك المنزلي مثل الدجاج البياض والحمام واإلوز والبط واألرانب والحبش وغيرها من الطيور
 

 :السعة النتاجية القصوى

 .عدد ممكن من الطيور والتي يمكن تربيتها في المزرعة أقصى

 

 :في العنابرعدد الدورات 

 .عدد الدورات اإلنتاجية التي قام المزارع بتربيتها خالل السنة الزراعية لجميع العنابر
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 :دورة دجاج الحم

 .حتى نهاية تسويق الدواجن المنتجة( عمر يوم واحد)تربية الصيصان  بدايةالفترة التي تمتد من  هي

 

 :دورة دجاج بياض

 .الصيصان حتى نهاية إنتاجها من البيض وهي بالمعدل سنتانهي الفترة التي تمتد من بداية تربية 
 

 :نظام التربية للدواجن

 :منها ط المتبع في تصميم مزارع الدواجنهو النم
 .هو النظام الذي يكون فيه مسكن الدواجن بدون جدران: مفتوح .9

 .نظام إضاءة وتدفئة وتبريد الذي يتم التحكم فيه بالكامل أي يوجد به مسكن الدواجنهو : مغلق .3

هو النظام الذي يكون فيه مسكن الدواجن ذو شبابيك أو ستائر يمكن أن تقفل أثناء العواصف أو : شبه المغلق .2
 .الطقس البارد

 

 :الحديثة خاليا النحل
ات متعارف عليها تتكون من قاعدة وصندوق تربية وغطاء ويمكن إضافة طبق عبارة عن صندوق خشبي بإبعاد معينة

 .أخرى, كذلك يمكن إضافة أو إزالة البراويز
 

 :التقليدية خاليا النحل
من الطين أو الفخار غير محددة القياسات واألحجام واألشكال وقد تكون مصنوعة التي تصنع محليا وتكون  الخاليا هيو 

 .وتكون غير قابلة لزيادة طبقات أو إضافة براويزوأحيانا من الخشب 
 

 :األمراض الوبائية

إدراجها لدى منظمة  راض تم, وهذه األممتوقعه لعدد الحاالت المصابة بمرض معينالوهي تعني الزيادة الفجائية غير 
الحمى المالطية, والحمى القالعية, والحمى الفحمية, وأنفلونزا الطيور, : األوبئة العالمية على أنها أمراض وبائية ومنها

 .والنيوكسل, والجدري وغيرها

 

 :واللقاحات البيطريةالطعوم 

, أو هي عبارة عن مضادات ةضعيفة أو ميت( ال ..والفطريات, والفيروساتكالبكتيريا ) ةعبارة عن كائنات مجهري هي
واألمراض  المعدية, أو التركيبات االصطناعية, وتستخدم لمنع, أو تحصين, أو عالج األمراض منها المشتقةالبروتينات 

 .األخرى
 

 :الفقاسات

 .آلة مخصصة لتفري  بيض الدواجن هي

 

 :اآلالت والمعدات الزراعية
 األدواتالزراعي, وهذا يشمل كل شيء من  اإلنتاجكمدخالت في  المستخدمة واألدواتوالمعدات  اآلالتجميع  تغطي
 .المعقدة مثل الحصادات اآلالتإلى  الفأسمثل  البسيطةاليدوية 
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 :االنتفاعحق 

شخص  إلىهي الترتيبات أو الحقوق التي يستغل الحائز بمقتضاها أرض الحيازة أو يستخدمها وال تعتبر األرض المؤجرة 
مقابل مبلغ من المال أو حصة من أمالك أو ) مستأجرة أو أو في حكم المملوكة, آخر جزء من الحيازة وقد تكون مملوكة

 .كام قبلية وعشائرية, أو أي شكل آخرأو مستغلة وفقا ألح حكومية أو (حصة من اإلنتاج

 

 :الوزن الحي للحيوانات المعدة للذبح

ساعة قبل  93و الشراب لهذه الحيوانات لفترة أالوزن الذي يؤخذ للحيوان قبل الذبح, ومن المفترض أن ال يتم تقديم الطعام 
 .الذبح

 

 :وزن الذبيحة

مفصل  حتى واألقدام الخلفيةمفصل الركبة,  حتى ماميةاألقدام األ, سهو وزن الذبيحة ل بقار واإلبل بعد إزالة الجلد, الرأ
مخلفات الصالحة ل كل ال, و (عدا الكلى)األجهزة البولية والتناسلية و العرقوب, واألوعية الدموية الكبيرة من البطن والصدر, 

 .ل كل, والذيل الصالحةوغير 
 

جهزة البولية األ, و (ل كل ةصالحالالصالحة ل كل وغير )مخلفات الو  الجلد, وزن الذبيحة بعد إزالة أما للضأن والماعز 
 ., والقدمين(الكلى عدا)والتناسلية 

 

 :الحيوانات الحلوب

 .نتاج الحليب والتي كانت منتجة للحليب خالل العامإفي سن االنجاب والمرباة بغرض  ناثجميع اإل

 

 :حالة الحليب

 .للحليب أو جاف في يوم العدشير إلى ما إذا كان الحيوان مدر ت

 

 :الحيوانات المكتسبة

الماشية التي تم شرائها أو التي اكتسبتها الحيازة خالل العام الزراعي ويشمل ذلك الحيوانات التي وردت كهدايا أو إلى يشير 
 .المواليد إلىمن خالل الدفع مقابل العمل باإلضافة 

 

 :العسل

عداده جمعهتم ي والذي االزهار فيالرحيق حلو ولزج من سائل هو  نحل معينة, وخصوصا  حشراتعن طريق  للغذاء وا 
تخزين العسل في بالنحل ويقوم  . جمع الرحيق منهاحد كبير على النباتات التي يتم  إلىيعتمد طعم ولون العسل و   .العسل

 .سداسية شمعخاليا  , والتي هي عبارة عنقبلهممن إعدادها  التي يتمأقراص العسل 

 

 :لعسلاشمع 

الشمع عبارة عن الشمع األبيض هو ما أ . أقراص العسل بالماء المغلي الشمع االصفر من ذوبان الحصول علىيتم 
 .غير الغذائية األخرى اتومستحضرات التجميل واالستخدام ,للشموعويستخدم شمع العسل   .األصفر المبيض

 
 
 



PCBS :3102, مسح الثروة الحيوانية   

29 

 

 :الترقيم

معينة على الحيوان وذلك حتى يتم التعرف عليه وتمييزه عن باقي أفراد القطيع هي عملية وضع وتثبيت عالمة أو إشارة 
 .ومعرفة النسب وتسلسل الصفات الوراثية ومتابعة القطيع ومراقبته

 

 :الخصي

 الجنسية الهرمونات مستوى في انخفاض أو تأثيرهما, نعداما إلى يؤدي مما مفعولهما إبطال أو الجسم من الخصيتين إزالة

إلى  باإلضافة الجسم, في الدهن ترسيب على الحيوان مقدرة تزيد وبالتالي األنثوية الهرمونات نسبة وزيادة الدم, في الذكرية
 على وليس النمو طبيعة على يؤثر الخصي نأل الذبيحة, صفات وتحسين العلفية المواد من استهالكه وزيادة الحيوان هدوء

 .الذبيحة في التصافي نسبة تزداد بحيث النمو, سرعة

 

 :التلقيح االصطناعي

عملية آلية حيث يؤخذ السائل المنوي من الذكر ثم يدفع مخففا  أو غير مخفف رحم األنثى أثناء فترة الشياع فتلقح البويضة 
 .أو البويضات ويحدث اإلخصاب

 

 (:االظالف) تقليم الحوافر

 المفاصل والتهاب األظالف لتهاباو  تعفن من ووقايتها الحيوانات على للحفاظ الظلف وذلك في الزائدة النموات وهو إزالة

 .مرتين في السنة دورياالتقليم  ويتم الطبيعية  الحيوان وسير حركة على والمحافظة

 

 :ونإزالة القر 

الحوادث بين تقليل حدوث , و تقليل الحيز لكل حيوان سواء في الحظائر أو أثناء النقل بهدف إزالة القرون يتم فيها عملية
 .زالة القرون بعد الوالدة بعدة أيام حتى ال تنموإوتتم   .واإلنسان الحيوانات  الحيوانات وبين

 

 :األغنامتغطيس 

ما التغطيس بعد أغنام بمواد معقمة من أجل التخلص من الطفيليات وغسل الصوف قبل عملية الجز, عبارة عن تغطيس األ
 .حيويتهاالجز فيكون لتنظيف األغنام وزيادة 

 

 : جز الصوف

عملية قص الصوف وهي من العمليات الموسمية التي تحدث مرة كل عام وفي فلسطين تحدث قبل موسم التناسل هي 
 .الطبيعي وقبل اشتداد الحرارة

 

 (:القلش)تصويم الدواجن 

وتتم بالتوقف عن .  بيضنتاج الإهو عملية فسيولوجية موسمية تتمثل بسقوط ثم إعادة نمو الريش للدواجن بعد فترة من 
عادته تدريجيا وفق برامج مخصصة لذلك عند انخفاض إنتاج البيض  وذلك  ,نهاية السنة األولى فيإعطاء العلف للدواجن وا 

 .بهدف زيادة اإلنتاج من البيض
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 :حبوب اللقاح

هذه البودرة تعلق في الشعر الذي في جسم النحلة ويوجد في أرجل النحلة  ,(البودرة الموجودة في الزهور)هو لقاح األزهار 
تقوم النحلة في تجميع ما علق في جسمها من هذه البودرة في تلك الجيوب وتأتي بها   .الخلفية جيوب تسمى سلة اللقاح

 .الخليةج من الخلية, كما أن في الخلية مصايد خاصة بحبوب اللقاح يتجمع بها هذا األخير ثم يستخر إلى 

 
 :غذاء ملكات النحل

فراز مادة عليه إيتم   .الناضجة وكذلك الملكات غذاء ملكات النحل هو إفراز عسل النحل الذي يستخدم في تغذية اليرقات,
.  , بغض النظر عن الجنس أو الطائفةالخليةتغذية جميع اليرقات في يتم النحل, و  ناثإلالغدد في البلعوم السفلي من 

العديد من اليرقات الصغيرة  ختيارافيتم , تأو قتلالملكة ضعفت ملكة جديدة, إما ألن  اختيارعندما تقرر الشغاالت و 
هذا النوع من التغذية يتسبب في  . لهذا الغرضخصيصا عداده إي تم والذكميات وفيرة من غذاء ملكات النحل  اواطعامه
 .الالزم لوضع البيضو لمبيضين الكامل لالملكة, بما في ذلك النمو  تشكل

 

 (:التطريد الصناعي)الخاليا تقسيم 

أعداد نتاج ملكات جديدة لزيادة إيستغل النحالين قدرة النحل على  حيث  (.خلية)كثر من طائفه أ إلىخلية النحل تقسيم 
 .جراء تقسيم طوائف النحلإوبالتالي النحل 

 

 :المحاصيل العلفية

في السنة وتشمل ثالث مجموعات رئيسية  كثر من مرةأمكانية زراعتها إلمحاصيل المؤقتة التي تزرع بشكل مكثف مع هي ا
البقوليات, بما في ذلك البقول التي تحصد خضراء, ؛ خضراءاألعشاب, بما في ذلك الحبوب التي تحصد : من العلف

, إما كعلف أخضر, كما القش, أي المحاصيل نواعبهذه األلحيوانات اويتم تغذية  . والمحاصيل الجذرية التي تزرع كعلف
األعالف الخضراء المحفوظة دون تجفيف عن وهي  المحصودة الجافة أو المجففة بعد الحصاد, أو كمنتجات السيالج

 . عالف المركبةلمكونات كبعض المحاصيل العلفية وتدخل   .لتأخير فسادهاق التخمير طري
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
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Age Group of Holderالفئة العمرية للحائز

ال ينطبق
Not 

Applicable

3.915.929.425.325.20.3100Palestineفلسطين

3.814.830.825.324.90.4100West  Bankالضفة الغربية

2.512.133.524.227.20.5100Jeninجنين

8.426.320.017.627.20.5100Tubasطوباس

1.411.242.625.519.20.1100Tulkarmطولكرم

100Nablus-4.512.739.420.323.1نابلس

2.012.527.733.623.01.2100Qalqiliyaقلقيلية

100Salfit-5.716.927.235.714.5سلفيت

1.711.327.131.527.80.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

10.018.529.318.419.54.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

100Jerusalem-5.220.230.422.222.0القدس

100Bethlehem-3.516.433.723.822.6بيت لحم

3.415.325.027.928.20.2100Hebronالخليل 

4.420.623.725.226.10.0100Gaza Stripقطاع غزة

6.820.124.427.621.00.1100North Gazaشمال غزة

100Gaza-7.226.821.311.733.0غزة 

100Deir Al- Balah-1.621.526.328.622.0دير البلح

100Khan Yunis-3.417.921.630.326.8خانيونس 

100Rafah-2.319.625.522.030.6رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Value less than 0.05 :(0.0)0.05القيمة أقل من : (0.0)

2013/2012التوزيع النسبي لحائزي الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية للحائز والمحافظة، :  1جدول 
Table 1:  Percentage Distribution of Holders of Animal and Mixed Holdings in Palestine by 

Age Group of Holder and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
29 -1539 - 3049 - 4059 - 50+ 60
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المؤهل العلمي للحائز
ال ينطبقبكالوريوس فأعلىدبلوم متوسطثانويإعداديابتدائيملمأمي

IlliterateCan Read and 

Write

ElementaryPreparatorySecondaryAssociate 

Diploma

Bachelor and 

Above

Not 

Applicable

10.114.224.125.313.15.07.90.3100Palestineفلسطين

9.014.526.025.112.55.66.90.4100West  Bankالضفة الغربية

4.76.726.031.015.58.76.90.5100Jeninجنين

8.712.129.330.410.45.92.70.5100Tubasطوباس

5.74.815.527.421.76.318.50.1100Tulkarmطولكرم

100Nablus-5.716.526.423.813.86.17.7نابلس

3.97.424.220.412.912.417.61.2100Qalqiliyaقلقيلية

100Salfit-11.09.815.135.411.95.910.9سلفيت

6.031.235.517.45.31.12.90.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

9.913.721.537.010.61.31.74.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

100Jerusalem-17.020.330.316.311.00.94.2القدس

100Bethlehem-11.719.025.328.410.32.72.6بيت لحم

12.915.526.721.211.65.66.30.2100Hebronالخليل 

14.713.016.526.015.42.412.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

15.619.628.414.09.0310.30.1100North Gazaشمال غزة

100Gaza-18.415.010.115.221.13.416.8غزة 

100Deir Al- Balah-5.9-6.83.216.242.525.4دير البلح

100Khan Yunis-11.616.414.922.617.72.114.7خانيونس 

100Rafah-22.34.36.444.87.43.111.7رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Value less than 0.05 :(0.0)0.05القيمة أقل من : (0.0)

2013/2012التوزيع النسبي لحائزي الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المؤهل العلمي للحائز والمحافظة، :  2جدول 
Table 2:  Percentage Distribution of Holders of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Educational Attainment of Holder and 

Governorate, 2012/2013

المحافظة

  Educational Attainment of Holder

المجموع
Total

Governorate
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Sex of Holder

ال ينطبق شراكة ذكور واناث شراكة اناثشراكة ذكورأنثىذكر 
MaleFemaleCo-holders 

are Males   

Co-holders 

are Females

Co-holders 

are Males & 

Females

Not 

Applecable

90.94.53.20.20.90.3100Palestineفلسطين

91.63.43.50.20.90.4100West Bankالضفة الغربية

0.5100Jenin--95.62.21.7جنين

0.20.4100Tubas-90.93.84.7طوباس

0.70.1100Tulkarm-91.24.83.2طولكرم

100Nablus-90.22.22.60.34.7نابلس

1.11.2100Qalqiliya-87.10.210.4قلقيلية

100Salfit---90.26.63.2سلفيت

92.31.93.20.61.40.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

0.74.3100Jericho & Al- Aghwar-90.52.61.9أريحا واالغوار

 100Jerusalem-0.1-84.412.82.7القدس

100Bethlehem---95.10.84.1بيت لحم

 0.2100Hebron-90.94.63.90.4الخليل

1.10.0100Gaza Strip-88.38.52.1قطاع غزة

100North Gaza---86.512.31.2شمال غزة

100Gaza---93.44.71.9غزة

100Deir Al-Balah---95.63.60.8دير البلح

4.10.1100Khan Yunis-82.18.75.0خانيونس

100Rafah---89.610.20.2رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Value less than 0.05 :(0.0)0.05القيمة أقل من : (0.0)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب جنس الحائز والمحافظة، :  3جدول 
Table 3:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Sex of Holder 

and Governorate, 2012/2013

المحافظة

جنس الحائز

المجموع
Total

Governorate
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Legal Status of Holder

*أخرىأسرةشراكةفرد
IndividualPartnershipHouseholdOthers*

84.33.312.10.3100Palestineفلسطين

83.43.412.80.4100West Bankالضفة الغربية

71.41.626.50.5100Jeninجنين

10.83.984.80.5100Tubasطوباس

95.93.80.20.1100Tulkarmطولكرم

100Nablus-92.42.84.8نابلس

87.411.20.21.2100Qalqiliyaقلقيلية

100Salfit--96.83.2سلفيت

93.34.91.20.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

84.42.29.14.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 100Jerusalem-89.92.08.1القدس

100Bethlehem-91.52.56.0بيت لحم

 85.93.710.20.2100Hebronالخليل

87.92.79.40.0100Gaza Stripقطاع غزة

100North Gaza-77.01.221.8شمال غزة

100Gaza-95.01.93.1غزة

100Deir Al-Balah--99.20.8دير البلح

82.77.39.90.1100Khan Yunisخانيونس

100Rafah-96.10.23.7رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Value less than 0.05 :(0.0)0.05القيمة أقل من : (0.0)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الكيان القانوني للحائز والمحافظة، :  4جدول 
Table 4:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Legal Status 

of Holder and Governorate, 2012/2013

Include  company, government, society, other  :(*)تشمل شركة مسجلة، حكومية، جمعية، أخرى :  (*)

المحافطة
الكيان القانوني للحائز

المجموع
Total

Governorate
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العالقة برب األسرة
*أخرىبنت/ إبن زوج/ زوجة رب األسرة

Head of Household   Wife / HusbandSon / GirlOthers*

95.61.91.60.9100Palestineفلسطين

95.61.91.60.9100West Bankالضفة الغربية

100Jenin-98.21.30.5جنين

0.2100Tubas-95.74.1طوباس

100Tulkarm-1.5-98.5طولكرم

95.20.63.40.8100Nablusنابلس

100Qalqiliya-97.00.82.2قلقيلية

100Salfit-94.40.35.3سلفيت

95.11.90.82.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

96.60.90.32.2100Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 100Jerusalem-95.73.40.9القدس

97.40.10.42.1100Bethlehemبيت لحم

 93.13.81.91.2100Hebronالخليل

95.22.12.00.7100Gaza Stripقطاع غزة

100North Gaza-3.6-96.4شمال غزة

97.01.90.11.0100Gazaغزة

1.9100Deir Al-Balah-94.83.3دير البلح

100Khan Yunis-94.72.92.4خانيونس

92.83.02.41.8100Rafahرفح

(*):  Include father /mother, brother / sister, grandfather / grandmother, others

Nill :(-)ال يوجد: (-)

جدة، آخرون/ أخت، جد / أم، أخ / أب :  (*)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب عالقة الحائز برب االسرة والمحافظة، :  5جدول 
Table 5:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Relation of 

Holder to the Head of Household and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافطة
Total

Governorate

Relation of Holder to the Head of Household
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حجم أسرة الحائز
ال ينطبق
Not 

Applecable

11.430.857.50.3100Palestineفلسطين

11.931.056.70.4100West Bankالضفة الغربية

15.335.149.00.6100Jeninجنين

17.538.743.40.4100Tubasطوباس

7.044.848.10.1100Tulkarmطولكرم

100Nablus-14.829.555.7نابلس

10.835.452.61.2100Qalqiliyaقلقيلية

100Salfit-13.828.957.3سلفيت

12.336.151.00.6100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

7.120.268.44.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 100Jerusalem-14.330.255.5القدس

100Bethlehem-6.536.856.7بيت لحم

 10.422.966.50.2100Hebronالخليل

9.329.761.00.0100Gaza Stripقطاع غزة

100North Gaza-10.935.753.4شمال غزة

100Gaza-6.428.764.9غزة

100Deir Al-Balah-10.526.263.3دير البلح

3.033.663.30.1100Khan Yunisخانيونس

100Rafah-18.018.064.0رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Value less than 0.05 :(0.0)0.05القيمة أقل من : (0.0)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب حجم أسرة الحائز والمحافظة، :  6جدول 
Table 6:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Size of 

Holder Household and Governorate, 2012/2013

المحافظة

Size of Holder Household

المجموع
Total

Governorate
6 - 4 3 - 1+ 7
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Holding Management Methodأسلوب إدارة الحيازة

مدير بأجرأحد أفراد األسرةالحائز  نفسه
 Holder  HimselfMember of the 

Holders Family

Hierd Manager

64.734.21.1100Palestineفلسطين

66.532.70.8100West Bankالضفة الغربية

66.931.91.2100Jeninجنين

15.583.31.2100Tubasطوباس

84.714.50.8100Tulkarmطولكرم

82.117.00.9100Nablusنابلس

78.721.10.2100Qalqiliyaقلقيلية

32.065.92.1100Salfitسلفيت

78.420.90.7100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

29.769.80.5100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

24.372.82.9100Jerusalemالقدس

100Bethlehem-96.83.2بيت لحم

62.437.40.2100Hebronالخليل 

57.739.92.4100Gaza Stripقطاع غزة

64.929.35.8100North Gazaشمال غزة

91.78.20.1100Gazaغزة 

62.734.62.7100Deir Al- Balahدير البلح

50.048.21.8100Khan Yunisخانيونس 

100Rafah-23.276.8رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب أسلوب ادارة الحيازة والمحافظة، :  7جدول 
Table 7:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Holding 

Management Method and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate

61



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

Type of Holdingنوع الحيازة

مختلطة حيوانية 
AnimalMixed

12,16720,01032,177Palestineفلسطين

8,56917,10725,676West  Bankالضفة الغربية

1,2592,8964,155Jeninجنين

3238031,126Tubasطوباس

1231,3181,441Tulkarmطولكرم

1,1322,6053,737Nablusنابلس

3678631,230Qalqiliyaقلقيلية

124580704Salfitسلفيت

6741,0691,743Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

7852151,000Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

9392801,219Jerusalemالقدس

7251,8092,534Bethlehemبيت لحم

2,1184,6696,787Hebronالخليل 

3,5982,9036,501Gaza Stripقطاع غزة

1,2224851,707North Gazaشمال غزة

597370967Gazaغزة 

5624571,019Deir Al- Balahدير البلح

7679681,735Khan Yunisخانيونس 

4506231,073Rafahرفح 

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة، :  8جدول 
Table 8:  Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Holding and 

Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Type of Livestockنوع الثروة الحيوانية

PoultryالدواجنCamels and Ruminantsالجمال والمجترات

خليط دواجندجاج بياض فقطدجاج الحم فقطخليط ماشيةجمال فقطماعز فقطضأن فقطأبقار فقط
Cattles 

Only 

Sheep 

Only 

Goats 

Only 

Camels 

Only 

Mix Broilers 

Only

Layers OnlyMix Beehives 

Only

Mix  of 

Livestock

6485,242940132,6601,2271321,26336019,69232,177Palestineفلسطين

5684,83193012,2201,0019165633315,04525,676West  Bankالضفة الغربية

5682395193832,0284,155Jenin-17782834جنين

87106531,126Tubas-13025-221954طوباس

489518138429281,441Tulkarm-231481طولكرم

2531361057732,1003,737Nablus-15588568نابلس

51501312308081,230Qalqiliya-924710قلقيلية

50710214503704Salfit-5365-سلفيت

195382527351,0831,743Ramallah & Al-Bireh-10172158رام اهلل والبيرة

1278051,000Jericho & Al- Aghwar-761-5238-أريحا واألغوار

31048571,219Jerusalem-90-161193القدس

31317242121,2472,534Bethlehem-740161-بيت لحم

1711,450198144639358734,0336,787Hebronالخليل 

80411101244022641607274,6476,501Gaza Stripقطاع غزة

961644170251,0061,707North Gaza-3120110شمال غزة

50714862740967Gaza--3038غزة 

8731,019Deir Al- Balah-97181813----دير البلح

1,2701,735Khan Yunis-94155265--1670خانيونس 

7581,073Rafah-73-1210322-3102رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الثروة الحيوانية والمحافظة، :  9جدول 
Table 9:  Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Livestock and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate

خليط ثروة حيوانية خاليا نحل فقط
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Type of Holdingنوع الحيازة

مختلطة حيوانية 
AnimalMixed

37.862.2100Palestineفلسطين

33.466.6100West  Bankالضفة الغربية

30.369.7100Jeninجنين

28.771.3100Tubasطوباس

8.591.5100Tulkarmطولكرم

30.369.7100Nablusنابلس

29.870.2100Qalqiliyaقلقيلية

17.682.4100Salfitسلفيت

38.761.3100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

78.521.5100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

77.023.0100Jerusalemالقدس

28.671.4100Bethlehemبيت لحم

31.268.8100Hebronالخليل 

55.344.7100Gaza Stripقطاع غزة

71.628.4100North Gazaشمال غزة

61.738.3100Gazaغزة 

55.244.8100Deir Al- Balahدير البلح

44.255.8100Khan Yunisخانيونس 

41.958.1100Rafahرفح 

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة، :  10جدول 
Table 10:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type 

of Holding and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Tenure

حكومية أو وقفمستأجرةمملوكة أو في حكم المملوكة
Owned or Owned 

Like Possession

RentedGovera-mented 

or Waqf

96.61.91.5100Palestineفلسطين

98.41.30.3100West Bankالضفة الغربية

100Jenin-99.60.4جنين

100Tubas-99.40.6طوباس

100Tulkarm-98.41.6طولكرم

95.74.20.1100Nablusنابلس

100Qalqiliya--100قلقيلية

100Salfit--100سلفيت

100Ramallah & Al-Bireh-99.50.5رام اهلل والبيرة 

85.77.27.1100Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 100Jerusalem-99.90.1القدس

100Bethlehem-98.51.5بيت لحم

 100Hebron--100الخليل

89.34.66.1100Gaza Stripقطاع غزة

74.511.713.8100North Gazaشمال غزة

91.45.33.3100Gazaغزة

100Deir Al-Balah-98.21.8دير البلح

93.01.06.0100Khan Yunisخانيونس

96.71.22.1100Rafahرفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب حق االنتفاع والمحافظة، :  11جدول 
Table 11:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Tenure 

and Governorate, 2012/2013

المحافطة

حق اإلنتفاع
المجموع
Total

Governorate
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Main Source of Waterمصدر المياه الرئيسي

*أخرىتنكاتالشبكة العامةبرك وخزانات وبئر تجميعارتوازي- بئر جوفي 
Artesian WellsTanks, Ponds and 

Collective Well    

Public 

Network

TanksOthers*

12.74.861.419.91.2100Palestineفلسطين

5.06.063.224.41.4100West  Bankالضفة الغربية

4.30.156.338.31.0100Jeninجنين

1.30.149.148.60.9100Tubasطوباس

2.32.194.60.90.1100Tulkarmطولكرم

4.37.256.529.92.1100Nablusنابلس

93.43.40.5100Qalqiliya-2.7قلقيلية

100Salfit-98.50.5-1.0سلفيت

81.58.51.9100Ramallah & Al-Bireh-8.1رام اهلل والبيرة

76.314.25.1100Jericho & Al- Aghwar-4.4أريحا واألغوار

0.18.172.413.85.6100Jerusalemالقدس

4.314.180.40.11.1100Bethlehemبيت لحم

8.111.643.036.50.8100Hebronالخليل 

54.02.40.5100Gaza Strip-43.1قطاع غزة

59.94.41.8100North Gaza-33.9شمال غزة

100Gaza-46.21.0-52.8غزة 

100Deir Al- Balah-49.53.9-46.6دير البلح

100Khan Yunis-51.91.3-46.8خانيونس 

100Rafah-59.51.0-39.5رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

 Include streams and valleys, dug well, springs, other  :(*)تشمل سيول ووديان جانبية، بئر نزاز، ينابيع او عيون، مصادر أخرى :  (*)

sources

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب مصدر المياه الرئيسي والمحافظة، :  12جدول 
Table 12:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Main Source 

of Water and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة المجموع
Total
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Main Source of Electricityمصدر الكهرباء الرئيسي

ال يوجد كهرباءخاليا شمسيةمولد خاصالشبكة العامة
Public NetworkSpecial GeneratorSolar CellsWithout Electricity

74.00.70.524.8100Palestineفلسطين

80.90.90.617.6100West  Bankالضفة الغربية

96.80.80.12.3100Jeninجنين

72.20.31.825.7100Tubasطوباس

11.7100Tulkarm--88.3طولكرم

29.1100Nablus-70.70.2نابلس

8.7100Qalqiliya--91.3قلقيلية

1.861.0100Salfit-37.2سلفيت

61.81.51.335.4100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

69.64.40.425.6100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

40.01.73.255.1100Jerusalemالقدس

11.0100Bethlehem--89.0بيت لحم

90.01.50.77.8100Hebronالخليل 

53.0100Gaza Strip--47.0قطاع غزة

41.6100North Gaza-58.30.1شمال غزة

84.8100Gaza--15.2غزة 

53.1100Deir Al- Balah--46.9دير البلح

44.9100Khan Yunis--55.1خانيونس 

55.5100Rafah--44.5رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب مصدر الكهرباء الرئيسي والمحافظة، :  13جدول 
Table 13:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Main Source of 

Electricity and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة المجموع
Total
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  Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي لإلنتاج 

للبيع أساسًا لالستهالك األسري أساسًا
 For Household ConsumptionFor Sale

43.456.6100Palestineفلسطين

47.852.2100West  Bankالضفة الغربية

20.080.0100Jeninجنين

27.572.5100Tubasطوباس

33.166.9100Tulkarmطولكرم

41.358.7100Nablusنابلس

22.177.9100Qalqiliyaقلقيلية

63.436.6100Salfitسلفيت

55.844.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

66.133.9100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

70.929.1100Jerusalemالقدس

73.526.5100Bethlehemبيت لحم

59.640.4100Hebronالخليل 

25.974.1100Gaza Stripقطاع غزة

34.965.1100North Gazaشمال غزة

26.673.4100Gazaغزة 

32.467.6100Deir Al- Balahدير البلح

12.687.4100Khan Yunisخانيونس 

26.473.6100Rafahرفح 

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الغرض الرئيسي لإلنتاج والمحافظة، :  14جدول 
Table 14:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Main Purpose 

of the Production and Governorate, 2012/2013

TotalGovernorateالمجموع المحافظة
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Main Source of Agricultural Extension

ال يتلقى ارشاد*أخرىمزارعونتجار مواد زراعيةمؤسسات زراعية غير حكوميةوزارة الزراعة
Ministry of 

Agriculture

  Agricultural NGO's Whole Sailers of 

the Agricultural 

Materials

FarmersOthers*Not Received 

Extension

14.05.813.15.18.353.7100Palestineفلسطين

14.24.416.05.88.850.8100West  Bankالضفة الغربية

20.10.163.53.70.312.3100Jeninجنين

9.48.11.92.813.864.0100Tubasطوباس

9.934.85.319.425.35.3100Tulkarmطولكرم

18.410.43.23.44.560.1100Nablusنابلس

5.20.20.813.272.28.4100Qalqiliyaقلقيلية

6.94.457.8100Salfit-30.00.9سلفيت

7.70.47.93.20.380.5100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

29.63.70.230.20.336.0100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

55.3100Jerusalem-24.75.8-14.2القدس

23.00.11.31.33.470.9100Bethlehemبيت لحم

6.11.411.03.58.169.9100Hebronالخليل 

13.411.12.02.36.265.0100Gaza Stripقطاع غزة

3.460.2100North Gaza--13.423.0شمال غزة

26.954.1100Gaza--18.90.1غزة 

0.35.783.5100Deir Al- Balah-2.87.7دير البلح

0.40.964.0100Khan Yunis-21.812.9خانيونس 

4.72.512.012.71.266.9100Rafahرفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

 Include media, institutions and international bodies, agricultural engineers, bulletin  :(*)الخ...،تشمل وسائل اإلعالم، مؤسسات وهيئات دولية، مهندسون زراعيون، نشرات ارشادية، انترنت :  (*)

extension, internet…etc

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المصدر الرئيسي لإلرشاد والمحافظة، :  15جدول 
Table 15:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Main Source of Agricultural Extension and 

Governorate, 2012/2013

المحافظة

المصدر الرئيسي لإلرشاد
المجموع
Total

Governorate
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 Type of Serviceنوع الخدمة 

التلقيح اإلصطناعي(وقاية وعالج )اإلشراف الصحي التطعيم ضد األمراض الوبائية
Vaccination  Animals 

Against Epidemiological 

Diseases

Health Supervision 

(Prevention and 

Treatment)  

Artificial 

Insemination

41.09.513.5Governmental  Agencyجهة حكومية

14.016.325.9Private Sectorقطاع خاص

45.074.152.4Expense of Holder Himselfعلى حساب صاحب الحيازة

*0.18.2Others-*أخرى

100100100Totalالمجموع

(*):  Include NGO’s, cooperative associations, other

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة التي تتلقى خدمات بيطرية في فلسطين حسب نوع الخدمة والجهة التي : 16جدول 

Table 16:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings that Receive Veterinary 

Services in Palestine by Type of Service and Service Agency, 2012/2013

 Agency which Provides الجهة التي تقدم الخدمة البيطرية

Veterinary Service

، جمعيات تعاونية، أخرىNGO’sتشمل  :  (*)

2013/2012تقدم الخدمة، 
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سمنجميدجبنةزبدةلبنةلبن
YoghurtStrained YoghurtButterCheeseJameedGhee

100100100100100100Palestineفلسطين

89.096.898.897.099.459.3West  Bankالضفة الغربية

Jenin--24.1-39.38.5جنين

3.80.82.516.90.34.0Tubasطوباس

Tulkarm--3.0-3.913.9طولكرم

0.4Nablus-24.012.50.722.0نابلس

Qalqiliya--7.9--0.4قلقيلية

Salfit-5.727.00.20.80.1سلفيت

1.65.013.66.31.09.6Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

7.926.88.07.71.09.6Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 0.20.76.81.00.44.5Jerusalemالقدس

0.50.323.24.394.48.1Bethlehemبيت لحم

 1.71.343.83.02.223.1Hebronالخليل

11.03.21.23.00.640.7Gaza Stripقطاع غزة

0.81.60.31.00.21.3North Gazaشمال غزة

2.7Gaza-1.00.10.71.1غزة

Deir Al-Balah-1.01.50.20.80.4دير البلح

Khan Yunis--0.1---خانيونس

36.7Rafah----8.2رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

التوزيع النسبي لكميات المنتجات المصنعة والمباعة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب النوع :  17جدول 
2013/2012والمحافظة، 

Table 17:  Percentage Distribution of Quantity of Processing and sold Products in 

Palestine by Type and Governorate, 2012/2013

المحافطة
نوع المنتج

Governorate

Type of Product
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متوسط حجم الحيازة 

2.99حتى 

Up to  2.99

22.736.431.99.01002.3Palestineفلسطين

19.736.833.79.81002.3West  Bankالضفة الغربية

5.236.050.38.51002.6Jeninجنين

22.026.034.717.31002.5Tubasطوباس

36.541.121.80.61001.9Tulkarmطولكرم

22.635.027.614.81002.3Nablusنابلس

13.370.912.53.31002.1Qalqiliyaقلقيلية

51.720.326.41.61001.8Salfitسلفيت

22.330.041.95.81002.3Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

73.47.011.08.61001.5Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

17.746.931.63.81002.2Jerusalemالقدس

27.045.023.34.71002.1Bethlehemبيت لحم

19.134.733.512.71002.4Hebronالخليل 

57.731.211.00.11001.5Gaza Stripقطاع غزة

50.541.06.81.71001.6North Gazaشمال غزة

1001.8Gaza-30.761.28.1غزة 

1001.3Deir Al- Balah-68.529.12.4دير البلح

1001.3Khan Yunis-72.021.46.6خانيونس 

1002.7Rafah-4.819.176.1رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة التي فيها أعالف في فلسطين حسب فئات المساحة المزروعة باألعالف :  18جدول 
2013/2012والمحافظة، 

Table 18:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings Which have Fodder in 

Palestine by Area Group of Cultivated Fodder and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة

9.99 - 339.99 - 10 + 40

المجموع 
Total

فئات المساحة المزروعة باألعالف بالدونم
Area Group of Cultivate Fodder in DunumAverage of 

Holding Size 

(Dunum)
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تصريف اإلنتاج
إتالفإستهالك ذاتي للبيع 

For SaleSelf-ConsumptionDestroyed

49.945.15.0100Palestineفلسطين

47.149.03.9100West  Bankالضفة الغربية

65.434.20.4100Jeninجنين

66.132.51.4100Tubasطوباس

53.040.46.6100Tulkarmطولكرم

50.546.33.2100Nablusنابلس

71.726.41.9100Qalqiliyaقلقيلية

37.155.87.1100Salfitسلفيت

38.060.81.2100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

32.165.92.0100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

28.164.17.8100Jerusalemالقدس

30.358.111.6100Bethlehemبيت لحم

40.355.83.9100Hebronالخليل 

60.930.19.0100Gaza Stripقطاع غزة

63.833.72.5100North Gazaشمال غزة

59.528.711.8100Gazaغزة 

54.635.99.5100Deir Al- Balahدير البلح

64.123.912.0100Khan Yunisخانيونس 

58.630.011.4100Rafahرفح 

 Existence percentage dose not reflect the percent of totalالنسب الموجودة ال تعبر عن النسب من مجموع اإلنتاج الكلي

animal production

Include all type of products in the holding  :(*)تشمل جميع منتجات الحيازة :  (*)

2013/2012والمحافظة، * التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب تصريف اإلنتاج:  19جدول 
Table 19:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Product* 

Distribution Pattern and Governorate, 2012/2013

المحافظة
Product Distribution Pattern

TotalGovernorateالمجموع 

73



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

Main party for Marketing الجهة الرئيسية للتسويق

في نفس تجمع 
الحيازة

في نفس محافظة 
الحيازة

محافظات الضفة 
الغربية

لم يتم التسويق*أخرى

Holding 

Locality

Holding 

Governorate

West Bank 

Governorates

 *OthersUn Marketing

36.139.14.52.417.9100Palestineفلسطين

38.036.05.60.420.0100West  Bankالضفة الغربية

55.526.14.90.313.2100Jeninجنين

46.730.715.10.17.4100Tubasطوباس

35.044.87.40.212.6100Tulkarmطولكرم

36.136.14.41.921.5100Nablusنابلس

4.6100Qalqiliya-41.843.410.2قلقيلية

19.0100Salfit-42.832.75.5سلفيت

32.032.88.00.227.0100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

31.216.019.51.032.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

18.545.211.80.124.4100Jerusalemالقدس

21.3100Bethlehem-24.950.03.8بيت لحم

25.3100Hebron-37.236.70.8الخليل 

10.49.5100Gaza Strip-28.851.3قطاع غزة

25.63.0100North Gaza-47.523.9شمال غزة

1.417.9100Gaza-47.533.2غزة 

1.55.5100Deir Al- Balah-18.075.0دير البلح

4.27.6100Khan Yunis-20.268.0خانيونس 

13.119.0100Rafah-6.361.6رفح 

(*):  Include Gaza governorates, Israel, and other

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الجهة الرئيسية للتسويق والمحافظة، :  20جدول 
Table 20:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by  Main Party for 

Marketing and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة

تشمل محافظات غزة، إسرائيل، أخرى :  (*)

المجموع 
Total
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Governorateالمحافظة

رام اهلل والبيرةسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنينالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest  BankJeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit
Ramallah 

& Al-Bireh

التطعيم ضد األمراض الوبائية للجمال 
والمجترات

96.996.890.197.410095.510098.597.4Vaccination Camels and Ruminants 

Against Epidemiological Diseases

23.225.911.433.67.917.016.46.748.3Dehornesإزالة القرون

86.587.090.397.598.087.994.294.089.3Dipping Sheep and Coatsالطمر والتغطيس والرش

46.446.747.550.353.641.266.337.129.7Triming Hooves(األظالف )تقليم الحوافر 

0.26.5Castration-0.9-1.01.20.35.0خصي الذكور

9.710.316.433.22.813.76.92.311.5Markingالترقيم

7.67.97.420.711.511.71.35.014.2Artificial Inseminationالتلقيح اإلصطناعي

89.289.490.193.287.086.595.085.386.3Shearing Woolجز الصوف والشعر

3.2Cut the Tail-2.42.65.06.30.73.48.4قص الذيل

 33.826.822.421.426.925.928.546.291.1Vaccination Polutry Against*التطعيم ضد األمراض الوبائية للدواجن

Epidemiological Diseases*

*2.52.31.73.14.32.00.236.041.7Cut chicken's Beak*قص مناقير الدواجن

* 21.3Cut Spur for Male Poultry--0.10.3-0.60.80.1*قص المهماز لذكور الدواجن

*1.4Using Beak Rings for Males Poultry--0.60.41.22.50.10.1*تحجيم األنف لذكور الدواجن

*29.9Molting-2.00.51.0-1.10.90.5*(القلش)تصويم الدواجن 

41.734.219.727.758.946.90.923.024.8Production of Swarm Beesتقسيم خاليا النحل

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012نسبة إستخدام التطبيقات الزراعية في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة ونوع التطبيق الزراعي، :  21جدول 
Table 21:  Percent of Animal and Mixed Holdings Which Use Agricultural Practices in Palestine by Governorate and Type of Agricultural 

Practices for poultry farm and domostic poultry :(*)تطبيقات للدواجن في المزارع والدواجن المنزلية: (*)

Type of Agricultural Practices نوع التطبيق الزراعي

Practice, 2012/2013
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المحافظة
رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةقطاع غزةالخليلبيت لحمالقدسأريحا واألغوار
Jericho & 

Al- Aghwar
JerusalemBethlehemHebronGaza StripNorth GazaGazaDeir Al- BalahKhan YunisRafah

التطعيم ضد األمراض الوبائية للجمال 
والمجترات

99.797.299.898.297.495.496.610096.4100Vaccination Camels and Ruminants 

Against Epidemiological Diseases

Dehornes-58.045.623.931.111.038.74.32.23.8إزالة القرون

95.597.067.882.384.180.585.380.297.367.2Dipping Sheep and Coatsالطمر والتغطيس والرش

47.823.743.054.645.373.158.739.533.318.8Triming Hooves(األظالف )تقليم الحوافر 

Castration---0.70.40.30.80.20.21.2خصي الذكور

.6.25.85.07.37.09.24.42.18.58.8Markingالترقيم

Artificial Insemination--13.69.66.52.55.918.34.75.6التلقيح اإلصطناعي

.81.685.390.492.188.479.795.383.093.390.8Shearing Woolجز الصوف والشعر

Cut the Tail--0.71.66.30.90.3-0.53.0قص الذيل

 49.484.823.228.750.462.242.135.135.184.2Vaccination Polutry Against*التطعيم ضد األمراض الوبائية للدواجن

Epidemiological Diseases*

*Cut chicken's Beak-9.767.20.31.32.91.911.32.51.0*قص مناقير الدواجن

*Cut Spur for Male Poultry--0.3-0.11.30.10.2--*قص المهماز لذكور الدواجن

*Using Beak Rings for Males Poultry--0.21.21.84.70.3---*تحجيم األنف لذكور الدواجن

*Molting-1.4-10.425.10.40.11.51.44.8*(القلش)تصويم الدواجن 

70.488.250.239.767.552.979.535.883.488.8Production of Swarm Beesتقسيم خاليا النحل

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012نسبة استخدام التطبيقات الزراعية في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة ونوع التطبيق الزراعي، : (تابع ) 21جدول 
Table 21 (Cont.): Percent of Animal and Mixed Holdings Which Use Agricultural Practices in Palestine by Governorate and Type of Agricultural 

(*): Practices for poultry farm and domostic poultry تطبيقات للدواجن في المزارع والدواجن المنزلية: (*)

Type of Agricultural Practices

Governorate

نوع التطبيق الزراعي

Practice, 2012/2013
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Indicator and Type of Holding

مختلطةحيوانيهمختلطةحيوانيهمختلطةحيوانيهمختلطةحيوانيه
AnimalMixedAnimalMixedAnimalMixedAnimalMixed

8941,4152,3099362,2433,17925537814546Palestineفلسطين

2727West  Bank-4491,0311,4807551,8172,572254368الضفة الغربية

Jenin---8914323218024342312930جنين

11Tubas-10-191221417126833910طوباس

11Tulkarm-4418422831340371134طولكرم

Nablus---3018021050281331145نابلس

Qalqiliya------178198177592قلقيلية

Salfit---22-6565-3838-سلفيت

Ramallah & Al-Bireh------2626275077-رام اهلل والبيرة

33Jericho & Al- Aghwar-33-12426150259115374أريحا واألغوار

Jerusalem---12-1430442452912القدس

Bethlehem---22-7070-25153بيت لحم

2222Hebron----11015026096305401الخليل 

101011819Gaza Strip-445384829181426607قطاع غزة

1North Gaza-111-330137467117124241شمال غزة

11Gaza----254772202646غزة 

Deir Al- Balah------32366842106148دير البلح

1717Khan Yunis-99-451421872161163خانيونس 

Rafah------99-132235رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

(1): Governorate of holder

(2): Governorate of holding

المؤشر ونوع الحيازة
عدد الحائزين المتلقين دورات تدريبية 

في مجال الثروة الحيوانية 
(1)

عدد الحائزين المشتركين في تنظيمات أو 

إتحادات زراعية 
(1)

المجموع 

Total

المجموع 

Total

Number of Holders 

Participants in Agricultural 

Organizations or Unions 
(1)

المحافظة للحائز: (1)
المحافظة للحيازة: (2)

Number of Trainees Holder 

in the Field of Livestock 
(1)

Number of the 

Holdings which have 

Hatchery 
(2)

المحافظة

عدد  الحيازات التي فيها 

فقاسات 
(2)

المجموع 

Total

المجموع 

Total

2013/2012مؤشرات زراعية مختارة في فلسطين حسب نوع الحيازة والمحافظة، : 22جدول 
Table 22: Selected Agricultural Indictors in Palestine by Type of Holding and Governorate, 2012/2013

Number of the 

Holdings which 

have Fishery 
(2)

عدد الحيازات التي تربي 

أسماك 
(2)

Governorate
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خاليا نحلحبشأمهات دجاج الحمدجاج بياضدجاج الحمجمال  ماعز ضأن أبقار
Cattles Sheep Goats CamelsBroilers LayersBroilers Mothers  Turkey Beehives

Palestine        30,361      148,448               504,820   1,241,535     3,610,579       2,165     232,033     620,407       31,718فلسطين

West Bank        26,543      147,953               504,820   1,114,493     2,791,688       1,486     221,456     583,130       26,324الضفة الغربية

Jenin          2,542        90,114               304,620      139,735        450,852          169       19,897       69,810         5,526جنين

Tubas          2,090---        153,950            43       12,370       50,193         2,170طوباس

Tulkarm          3,163        45,714                 96,867      205,530        276,674            16         2,713       19,125         1,444طولكرم

Nablus          2,001        10,000                 33,333      197,907        557,290            56       15,265       87,308         4,470نابلس

Qalqiliya          1,023          2,125-        20,763        134,345              5         3,232       17,865         1,455قلقيلية

Salfit          2,797--        31,421          49,401            15         5,495       12,733            669سلفيت

Ramallah & Al-Bireh          1,623--      160,208        165,135            21       31,206       39,049            290رام اهلل والبيرة 

Jericho & Al- Aghwar          7,235-                 70,000        58,449        290,450          109       24,818       39,262            720أريحا واالغوار

 Jerusalem             290--        22,984          14,250          135       26,896       31,566            213القدس

Bethlehem             571--      110,500        117,339          468       30,469       43,981         1,742بيت لحم

 Hebron          3,208--      166,996        582,002          449       49,095     172,238         7,625الخليل

Gaza Strip          3,818             495-      127,042        818,891          679       10,577       37,277         5,394قطاع غزة

North Gaza          1,076             233-        28,771        128,832            60         3,650       11,962         2,974شمال غزة

Gaza          1,347             262-        31,286          40,532          285         2,542         9,869            931غزة

Deir Al-Balah             245--        42,834        153,328            34         1,240         3,182            499دير البلح

Khan Yunis          1,103--        24,151          61,639          172         2,059         7,672            455خانيونس

Rafah               47---        434,560          128         1,086         4,592            535رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

These data collected during updating of 7,297 holdings in 2nd quarter of 2013, to use 

it as master sample to select sample of survey

 الستخدامها كاطار معاينة محدث للمسح2013 حيازة في الربع الثاني 7,297تم جمع هذه البيانات خالل مرحلة تحديث عينة حجمها 

2013/04/01أعداد الثروة الحيوانية في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في :  23جدول 
Table 23:  Numbers of livestock in Palestine by Type and Governorate, As in 01/04/2013

المحافظة
Type of Livestock

  Governorate

نوع الثروة الحيوانية

78



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

Sexالجنس

إناثذكور
MalesFemales

11,74122,23933,980Palestineفلسطين

6,73518,87725,612West Bankالضفة الغربية

1,2963,9735,269Jeninجنين

4282,7803,208Tubasطوباس

3648941,258Tulkarmطولكرم

6804,3835,063Nablusنابلس

1,4741,4422,916Qalqiliyaقلقيلية

158308466Salfitسلفيت

70420490Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

230479709Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 74191265Jerusalemالقدس

67244716Bethlehemبيت لحم

 1,2893,9635,252Hebronالخليل

5,0063,3628,368Gaza Stripقطاع غزة

1,3561,2082,564North Gazaشمال غزة

9792871,266Gazaغزة

6858611,546Deir Al-Balahدير البلح

430453883Khan Yunisخانيونس

1,5565532,109Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد األبقار في فلسطين حسب الجنس والمحافظة:  24جدول 
Table 24:  Number of Cattles in Palestine by Sex and Governorate, As in 01/10/2013

المجموع
Total

Governorate المحافظة
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Strainالساللة

*أخرىهولنديبلدي
LocalFriesianOthers*

6,13423,3114,53533,980Palestineفلسطين

4,07218,2473,29325,612West Bankالضفة الغربية

434,8973295,269Jeninجنين

2,3721297073,208Tubasطوباس

1664846081,258Tulkarmطولكرم

3634,3943065,063Nablusنابلس

1022,6901242,916Qalqiliyaقلقيلية

5356105466Salfitسلفيت

5142811490Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

63574709Jericho & Al- Aghwar-أريحا واالغوار

 1633270265Jerusalemالقدس

716Bethlehem-12704بيت لحم

 7953,4989595,252Hebronالخليل

2,0625,0641,2428,368Gaza Stripقطاع غزة

6241,7012392,564North Gazaشمال غزة

2826153691,266Gazaغزة

701775701,546Deir Al-Balahدير البلح

20060380883Khan Yunisخانيونس

2551,3704842,109Rafahرفح

(*): Include hybrid, and other straine

Nill :(-)ال يوجد: (-)

تشمل مهجن، أخرى:  (*)

2013/10/01كما هو في ، عدد األبقار في فلسطين حسب الساللة والمحافظة:  25جدول 
Table 25:  Number of Cattles in Palestine by Strain and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي للتربية

لحوم أساسًاحليب أساسًا
For MilkFor Meat

18,81315,16733,980Palestineفلسطين

16,8448,76825,612West Bankالضفة الغربية

4,6296405,269Jeninجنين

6112,5973,208Tubasطوباس

9792791,258Tulkarmطولكرم

4,972915,063Nablusنابلس

2502,6662,916Qalqiliyaقلقيلية

326140466Salfitسلفيت

41872490Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

449260709Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 131134265Jerusalemالقدس

2714716Bethlehemبيت لحم

 4,0771,1755,252Hebronالخليل

1,9696,3998,368Gaza Stripقطاع غزة

1,2031,3612,564North Gazaشمال غزة

3109561,266Gazaغزة

3221,2241,546Deir Al-Balahدير البلح

124759883Khan Yunisخانيونس

102,0992,109Rafahرفح

2013/10/01عدد األبقار في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في :  26جدول 
Table 26:  Number of Cattles in Palestine by Main Purpose of Production and Governorate, 

As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 System of  Raisingنظام التربية

شبه مكثفمكثف
RanchingSemi-Nomadic

26,5857,39533,980Palestineفلسطين

20,2625,35025,612West Bankالضفة الغربية

4,9762935,269Jeninجنين

1473,0613,208Tubasطوباس

1,225331,258Tulkarmطولكرم

3,8931,1705,063Nablusنابلس

2,6982182,916Qalqiliyaقلقيلية

40066466Salfitسلفيت

43852490Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

64762709Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 70195265Jerusalemالقدس

716Bethlehem-716بيت لحم

 5,0522005,252Hebronالخليل

6,3232,0458,368Gaza Stripقطاع غزة

2,474902,564North Gazaشمال غزة

1,0941721,266Gazaغزة

1081,4381,546Deir Al-Balahدير البلح

538345883Khan Yunisخانيونس

2,109Rafah-2,109رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01عدد األبقار في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في :  27جدول 
Table 27:  Number of Cattles in Palestine by System of Raising and 

Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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العمر
أكثر من سنتينأقل من سنة

Less Than 1 YearMore Than 2 Year

11,2404,74917,99133,980Palestineفلسطين

9,3192,18914,10425,612West Bankالضفة الغربية

1,7332633,2735,269Jeninجنين

7213712,1163,208Tubasطوباس

5321615651,258Tulkarmطولكرم

1,0325343,4975,063Nablusنابلس

2,5691082392,916Qalqiliyaقلقيلية

15940267466Salfitسلفيت

2185267490Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

31495300709Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 1404877265Jerusalemالقدس

6792710716Bethlehemبيت لحم

 1,2225373,4935,252Hebronالخليل

1,9212,5603,8878,368Gaza Stripقطاع غزة

9776359522,564North Gazaشمال غزة

2108631931,266Gazaغزة

5193386891,546Deir Al-Balahدير البلح

119288476883Khan Yunisخانيونس

964361,5772,109Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد األبقار في فلسطين حسب العمر والمحافظة:  28جدول 
Table 28:  Number of Cattles in Palestine by Age and Governorate, As in 01/10/2013

المحافظة
Age

المجموع
Total

Governorate
2-1
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Sexالجنس

إناثذكور
MalesFemales

117,479613,415730,894Palestineفلسطين

102,413567,919670,332West Bankالضفة الغربية

9,75171,43881,189Jeninجنين

4,76356,76261,525Tubasطوباس

4,58416,05720,641Tulkarmطولكرم

12,09987,13799,236Nablusنابلس

5,54820,24225,790Qalqiliyaقلقيلية

1,6469,75811,404Salfitسلفيت

5,68533,54439,229Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

5,26237,58442,846Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 3,79325,91629,709Jerusalemالقدس

11,13763,09974,236Bethlehemبيت لحم

 38,145146,382184,527Hebronالخليل

15,06645,49660,562Gaza Stripقطاع غزة

4,28412,28116,565North Gazaشمال غزة

2,4769,85012,326Gazaغزة

1,9076,7728,679Deir Al-Balahدير البلح

5,05012,12517,175Khan Yunisخانيونس

1,3494,4685,817Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد الضأن في فلسطين حسب الجنس والمحافظة:  29جدول 
Table 29:  Number of Sheep in Palestine by Sex and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Strainالساللة

أخرىمهجنعسافبلدي
LocalAsafHybridOthers

294,504345,47085,5045,416730,894Palestineفلسطين

276,06731098880,9112,366670,332West Bankالضفة الغربية

81,189Jenin-15,09155,79010,308جنين

61,525Tubas-28,64417,84615,035طوباس

20,641Tulkarm-47517,0203,146طولكرم

33,46942,85220,9191,99699,236Nablusنابلس

25,790Qalqiliya-3,34617,5834,861قلقيلية

11,404Salfit-1,9136,3813,110سلفيت

39,229Ramallah & Al-Bireh-20,61213,7214,896رام اهلل والبيرة 

27,9274,42510,12836642,846Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 29,709Jerusalem-20,7777,4041,528القدس

32,42741,506299474,236Bethlehemبيت لحم

 184,527Hebron-91,38686,4606,681الخليل

18,43734,4824,5933,05060,562Gaza Stripقطاع غزة

9,3745,5861,5139216,565North Gazaشمال غزة

3,2566,7277511,59212,326Gazaغزة

2,4795,3862175978,679Deir Al-Balahدير البلح

1,82312,4712,11276917,175Khan Yunisخانيونس

5,817Rafah--1,5054,312رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01كما هو في ، عدد الضأن في فلسطين حسب الساللة والمحافظة: 30جدول 
Table 30: Number of Sheep in Palestine by Strain and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 Main Purpose ofالغرض الرئيسي للتربية

Production

لحوم أساسًاحليب أساسًا
For MilkFor Meat

564,607166,287730,894Palestineفلسطين

559,077111,255670,332West Bankالضفة الغربية

77,5093,68081,189Jeninجنين

38,85522,67061,525Tubasطوباس

17,9352,70620,641Tulkarmطولكرم

89,13810,09899,236Nablusنابلس

15,9389,85225,790Qalqiliyaقلقيلية

7,5973,80711,404Salfitسلفيت

34,9484,28139,229Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

32,27610,57042,846Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 27,2422,46729,709Jerusalemالقدس

67,2596,97774,236Bethlehemبيت لحم

 150,38034,147184,527Hebronالخليل

5,53055,03260,562Gaza Stripقطاع غزة

2,69613,86916,565North Gazaشمال غزة

2,7139,61312,326Gazaغزة

8,6798,679Deir Al-Balah-دير البلح

12117,05417,175Khan Yunisخانيونس

5,8175,817Rafah-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01عدد الضأن في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في : 31 جدول 
Table 31: Number of Sheep in Palestine by Main Purpose of Production and 

Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 System of  Raisingنظام التربية

شبه مكثفمكثف
RanchingSemi-Nomadic

203,087527,807730,894Palestineفلسطين

179,211491,121670,332West Bankالضفة الغربية

38,62642,56381,189Jeninجنين

8,86352,66261,525Tubasطوباس

8,39512,24620,641Tulkarmطولكرم

26,16073,07699,236Nablusنابلس

12,84112,94925,790Qalqiliyaقلقيلية

2,9668,43811,404Salfitسلفيت

5,49133,73839,229Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

7,19435,65242,846Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 2,85226,85729,709Jerusalemالقدس

18,92155,31574,236Bethlehemبيت لحم

 46,902137,625184,527Hebronالخليل

23,87636,68660,562Gaza Stripقطاع غزة

8,4608,10516,565North Gazaشمال غزة

5,7346,59212,326Gazaغزة

4548,2258,679Deir Al-Balahدير البلح

5,04112,13417,175Khan Yunisخانيونس

4,1871,6305,817Rafahرفح

2013/10/01عدد الضأن في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في : 32  جدول 
Table 32: Number of Sheep in Palestine by System of Raising and Governorate, 

As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 Ageالعمر

أقل من سنة
Less Than 1 Year

189,595541,299730,894Palestineفلسطين

170,128500,204670,332West Bankالضفة الغربية

19,28561,90481,189Jeninجنين

11,89349,63261,525Tubasطوباس

7,79712,84420,641Tulkarmطولكرم

23,88775,34999,236Nablusنابلس

8,68917,10125,790Qalqiliyaقلقيلية

2,4758,92911,404Salfitسلفيت

7,73831,49139,229Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

8,22234,62442,846Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 4,86724,84229,709Jerusalemالقدس

21,78352,45374,236Bethlehemبيت لحم

 53,492131,035184,527Hebronالخليل

19,46741,09560,562Gaza Stripقطاع غزة

5,28711,27816,565North Gazaشمال غزة

3,2099,11712,326Gazaغزة

3,0145,6658,679Deir Al-Balahدير البلح

5,63511,54017,175Khan Yunisخانيونس

2,3223,4955,817Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد الضأن في فلسطين حسب العمر والمحافظة: 33جدول 
Table 33:  Number of Sheep in Palestine by Age and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
+1
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Sexالجنس

إناثذكور
MalesFemales

34,463180,872215,335Palestineفلسطين

31,967172,970204,937West Bankالضفة الغربية

1,59118,10119,692Jeninجنين

88811,36812,256Tubasطوباس

4832,3352,818Tulkarmطولكرم

1,99915,43117,430Nablusنابلس

3682,2982,666Qalqiliyaقلقيلية

4284,1914,619Salfitسلفيت

5,54621,01526,561Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

3,60825,15728,765Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 1,47115,55717,028Jerusalemالقدس

2,97624,98727,963Bethlehemبيت لحم

 12,60932,53045,139Hebronالخليل

2,4967,90210,398Gaza Stripقطاع غزة

5841,8402,424North Gazaشمال غزة

6041,7142,318Gazaغزة

4711,3561,827Deir Al-Balahدير البلح

4072,3322,739Khan Yunisخانيونس

4306601,090Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد الماعز في فلسطين حسب الجنس والمحافظة: 34جدول 
Table 34: Number of Goats in Palestine by Sex and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Strainالساللة

أخرىمهجنشاميبلدي
LocalShamiHybridOthers

176,85316,75421,142586215,335Palestineفلسطين

170,64713,50620,538246204,937West Bankالضفة الغربية

19,692Jenin-15,8868992,907جنين

12,256Tubas-10,2823571,617طوباس

1,0583531,310972,818Tulkarmطولكرم

17,430Nablus-11,8762,2923,262نابلس

2,666Qalqiliya-9231,598145قلقيلية

4,619Salfit-4,35083186سلفيت

26,561Ramallah & Al-Bireh-21,8922,7621,907رام اهلل والبيرة 

23,0621,4664,1746328,765Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 16,0805064192317,028Jerusalemالقدس

26,1931,349419227,963Bethlehemبيت لحم

 39,0451,8414,1926145,139Hebronالخليل

6,2063,24860434010,398Gaza Stripقطاع غزة

2,424North Gaza-8501,358216شمال غزة

1,397538363202,318Gazaغزة

1,827Deir Al-Balah-1,27452825دير البلح

3202,739Khan Yunis-1,595824خانيونس

1,090Rafah---1,090رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01كما هو في ، عدد الماعز في فلسطين حسب الساللة والمحافظة: 35جدول 
Table 35: Number of Goats in Palestine by Strain and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Main Purpose of Productionالغرض الرئيسي للتربية

لحوم أساسًاحليب أساسًا
For MilkFor Meat

178,81536,520215,335Palestineفلسطين

177,33727,600204,937West Bankالضفة الغربية

19,6632919,692Jeninجنين

8,1114,14512,256Tubasطوباس

2,6172012,818Tulkarmطولكرم

15,0112,41917,430Nablusنابلس

1,4111,2552,666Qalqiliyaقلقيلية

4,1914284,619Salfitسلفيت

24,2612,30026,561Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

24,8183,94728,765Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 15,8511,17717,028Jerusalemالقدس

26,6971,26627,963Bethlehemبيت لحم

 34,70610,43345,139Hebronالخليل

1,4788,92010,398Gaza Stripقطاع غزة

1362,2882,424North Gazaشمال غزة

1,1141,2042,318Gazaغزة

1,8271,827Deir Al-Balah-دير البلح

2282,5112,739Khan Yunisخانيونس

1,0901,090Rafah-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01عدد الماعز في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية والمحافظة، كما هو في : 36  جدول 
Table 36: Number of Goats in Palestine by Main Purpose of Production and Governorate, 

As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 System of  Raisingنظام التربية

شبه مكثفمكثف
RanchingSemi-Nomadic

40,971174,364215,335Palestineفلسطين

37,255167,682204,937West Bankالضفة الغربية

5,48014,21219,692Jeninجنين

89211,36412,256Tubasطوباس

7152,1032,818Tulkarmطولكرم

2,28415,14617,430Nablusنابلس

6781,9882,666Qalqiliyaقلقيلية

2624,3574,619Salfitسلفيت

4,57521,98626,561Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

2,39826,36728,765Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 63816,39017,028Jerusalemالقدس

4,59923,36427,963Bethlehemبيت لحم

 14,73430,40545,139Hebronالخليل

3,7166,68210,398Gaza Stripقطاع غزة

1,1421,2822,424North Gazaشمال غزة

1,2651,0532,318Gazaغزة

251,8021,827Deir Al-Balahدير البلح

4992,2402,739Khan Yunisخانيونس

7853051,090Rafahرفح

2013/10/01عدد الماعز في فلسطين حسب نظام التربية والمحافظة، كما هو في : 37   جدول 
Table 37: Number of Goats in Palestine by System of Raising and Governorate, 

As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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 Ageالعمر

أقل من سنة
Less Than 1 Year

54,060161,275215,335Palestineفلسطين

50,421154,516204,937West Bankالضفة الغربية

3,97115,72119,692Jeninجنين

2,05310,20312,256Tubasطوباس

6422,1762,818Tulkarmطولكرم

4,42313,00717,430Nablusنابلس

8441,8222,666Qalqiliyaقلقيلية

8833,7364,619Salfitسلفيت

8,16818,39326,561Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

5,35223,41328,765Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 2,53114,49717,028Jerusalemالقدس

5,81222,15127,963Bethlehemبيت لحم

 15,74229,39745,139Hebronالخليل

3,6396,75910,398Gaza Stripقطاع غزة

1,1011,3232,424North Gazaشمال غزة

6861,6322,318Gazaغزة

7121,1151,827Deir Al-Balahدير البلح

6922,0472,739Khan Yunisخانيونس

4486421,090Rafahرفح

2013/10/01كما هو في ، عدد الماعز في فلسطين حسب العمر والمحافظة: 38جدول 
Table 38: Number of Goats in Palestine by Age and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
+1
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Sex الجنس

إناثذكور
MalesFemales

4011,6572,058Palestineفلسطين

2141,0121,226West Bankالضفة الغربية

 71230301North of West Bankشمال الضفة الغربية

29187216Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 114595709South of West Bankجنوب الضفة الغربية

187645832Gaza Stripقطاع غزة

2013/10/01كما هو في ، عدد الجمال في فلسطين حسب الجنس والمنطقة: 39جدول 
Table 39: Number of Camels in Palestine by Sex and Region, As in 01/10/2013

المجموع
Total

Region المنطقة
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نظام التربيةالغرض الرئيسي للتربية 
شبه مكثفمكثفلحوم أساسًاحليب أساسًا

For MilkFor MeatRanching
Semi-

Nomadic

1,2607982,0588231,2352,058Palestineفلسطين

1,0621641,2263119151,226West Bankالضفة الغربية

 2732830121883301North of West Bankشمال الضفة الغربية

1655121646170216Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 6248570947662709South of West Bankجنوب الضفة الغربية

198634832512320832Gaza Stripقطاع غزة

2013/10/01عدد الجمال في فلسطين حسب الغرض الرئيسي للتربية ونظام التربية والمنطقة، كما هو في : 40 جدول 
 Table 40: Number of Camels in Palestine by Main Purpose of Production, System of Raising and 

Region, As in 01/10/2013

المجموع
Total

المجموع
Total

Region المنطقة

Main Purpose of ProductionSystem of Raising
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Sourceالمصدر

* أخرىالمشتراةالمواليد أحياء
BornPurchasesOther* 

11,93218,259430,195Palestineفلسطين

10,07411,495421,573West Bankالضفة الغربية

2,3801,49913,880Jeninجنين

1,57111311,685Tubasطوباس

969Tulkarm-519450طولكرم

2,65178423,437Nablusنابلس

3,242Qalqiliya-1803,062قلقيلية

130Salfit-7951سلفيت

389Ramallah & Al-Bireh-30485رام اهلل والبيرة 

558Jericho & Al- Aghwar-191367أريحا واالغوار

 320Jerusalem-119201القدس

1,943Bethlehem-841,859بيت لحم

 5,020Hebron-1,9963,024الخليل

8,622Gaza Strip-1,8586,764قطاع غزة

3,606North Gaza-9022,704شمال غزة

1,307Gaza-2061,101غزة

595Deir Al-Balah-50986دير البلح

450Khan Yunis-167283خانيونس

2,664Rafah-742,590رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Include gift, and payment for work :(*)تشمل هدية أو منحة، دفع مقابل عمل: (*)

2013/2012، أعداد األبقار المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  41جدول 
Table 41: Numbers of Acquired Cattles in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة
المجموع
Total
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Sourceالمصدر

*أخرىالمشتراةالمواليد أحياء
BornPurchasesOther*

534,591126,8231,287662,701Palestineفلسطين

505,552109,6321,238616,422West Bankالضفة الغربية

79,985Jenin-70,0529,933جنين

45,6851,2692146,975Tubasطوباس

17,4855,55139123,427Tulkarmطولكرم

77,3045,7593783,100Nablusنابلس

25,580Qalqiliya-19,8255,755قلقيلية

11,890Salfit-8,0983,792سلفيت

27,32118,30215145,774Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

34,5631,0175735,637Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 18,52110,23945529,215Jerusalemالقدس

56,4655,9632962,457Bethlehemبيت لحم

 130,23342,05297172,382Hebronالخليل

29,03917,1914946,279Gaza Stripقطاع غزة

8,0204,1674912,236North Gazaشمال غزة

8,624Gaza-4,9113,713غزة

4,876Deir Al-Balah-4,410466دير البلح

15,079Khan Yunis-8,0447,035خانيونس

5,464Rafah-3,6541,810رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Include gift, and payment for work :(*)تشمل هدية أو منحة، دفع مقابل عمل: (*)

2013/2012، أعداد الضأن المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  42جدول 
Table 42:  Numbers of Acquired Sheep in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Governorate, 2012/2013

Governorate المجموعالمحافظة
Total
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 Sourceالمصدر 

*أخرىالمشتراةالمواليد أحياء
BornPurchasesOther*

155,99535,265298191,558Palestineفلسطين

151,06934,179298185,546West Bankالضفة الغربية

18,868Jenin-16,8422,026جنين

10,523Tubas-9,953570طوباس

2,681Tulkarm-2,424257طولكرم

13,6491,224114,874Nablusنابلس

3,157Qalqiliya-2,704453قلقيلية

3,067233143,314Salfitسلفيت

20,31711,03510531,457Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

20,7743035321,130Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 12,0443,1434415,231Jerusalemالقدس

18,6851,0863819,809Bethlehemبيت لحم

 30,61013,8494344,502Hebronالخليل

6,012Gaza Strip-4,9261,086قطاع غزة

1,825North Gaza-1,400425شمال غزة

1,263Gaza-902361غزة

768Deir Al-Balah-71058دير البلح

1,187Khan Yunis-1,007180خانيونس

969Rafah-90762رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، أعداد الماعز المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  43جدول 
Table 43:  Numbers of Acquired Goats in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Governorate, 2012/2013

Include gift, and payment for work :(*)تشمل هدية أو منحة، ودفع مقابل عمل: (*)

المجموع
Total

Governorate المحافظة
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Sourceالمصدر

المشتراةالمواليد أحياء
Born Purchases

7152961,011Palestineفلسطين

473132605West Bankالضفة الغربية

 1324136North of West Bankشمال الضفة الغربية

87289Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 254126380South of West Bankجنوب الضفة الغربية

242164406Gaza Stripقطاع غزة

2013/2012، أعداد الجمال المكتسبة في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمنطقة:  44جدول 
Table 44: Numbers of Acquired Camels in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and  Region, 2012/2013

المجموع
Total

 Region المنطقة
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Sourceالمصدر

*أخرىالنافقمباعة
Sold DiedOther*

17,3943,87727421,545Palestineفلسطين

10,4262,82422913,479West Bankالضفة الغربية

1,88770732,597Jeninجنين

723366721,161Tubasطوباس

517443564Tulkarmطولكرم

2,099475512,625Nablusنابلس

572Qalqiliya-382190قلقيلية

101841186Salfitسلفيت

33815640534Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

1697012251Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 193Jerusalem-13360القدس

1,2252611,252Bethlehemبيت لحم

 2,852646463,544Hebronالخليل

6,9681,053458,066Gaza Stripقطاع غزة

3,830North Gaza-3,334496شمال غزة

1,0075991,075Gazaغزة

503Deir Al-Balah-262241دير البلح

34625730633Khan Yunisخانيونس

62,025Rafah-2,019رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Include consumption in a holding and given as a gift :(*)تشمل إستهالك الحيازة، مهداة للغير: (*)

2013/2012، النقص في أعداد األبقار في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  45جدول 
Table 45:  Numbers of Disposed Cattles in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Sourceالمصدر

*أخرىالنافقمباعة
Sold DiedOther*

405,958149,10139,577594,636Palestineفلسطين

380,649137,78437,273555,706West Bankالضفة الغربية

55,48513,7891,78371,057Jeninجنين

26,45113,4501,97841,879Tubasطوباس

12,2335,23369318,159Tulkarmطولكرم

43,34620,7582,72966,833Nablusنابلس

14,2014,3711,24619,818Qalqiliyaقلقيلية

5,2235,78060111,604Salfitسلفيت

32,2778,0303,16543,472Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

17,9318,1802,87328,984Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 16,3558,6643,44128,460Jerusalemالقدس

43,48015,2187,05665,754Bethlehemبيت لحم

 113,66734,31111,708159,686Hebronالخليل

25,30911,3172,30438,930Gaza Stripقطاع غزة

7,0863,34436910,799North Gazaشمال غزة

3,5941,8507626,206Gazaغزة

2,5932,0083024,903Deir Al-Balahدير البلح

9,7043,02849513,227Khan Yunisخانيونس

2,3321,0873763,795Rafahرفح

Include consumption in a holding and given as a gift :(*)تشمل إستهالك الحيازة، والمهداة للغير: (*)

2013/2012، النقص في أعداد الضأن في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  46جدول 
Table 46:  Numbers of Disposed Sheep in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Sourceالمصدر 

*أخرىالنافقمباعة

Sold DiedOther*

111,11248,35513,751173,218Palestineفلسطين

108,32746,74413,505168,576West Bankالضفة الغربية

11,9773,48232415,783Jeninجنين

6,5042,6423909,536Tubasطوباس

1,0359321912,158Tulkarmطولكرم

7,2284,87938312,490Nablusنابلس

6211,866172,504Qalqiliyaقلقيلية

1,7151,782913,588Salfitسلفيت

20,0725,7972,54528,414Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

10,9675,8262,26819,061Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 9,0005,0271,70115,728Jerusalemالقدس

11,9665,3361,41118,713Bethlehemبيت لحم

 27,2429,1754,18440,601Hebronالخليل

2,7851,6112464,642Gaza Stripقطاع غزة

1,156303751,534North Gazaشمال غزة

50529969873Gazaغزة

6124172374Deir Al-Balahدير البلح

824273211,118Khan Yunisخانيونس

2394959743Rafahرفح

2013/2012، النقص في أعداد الماعز في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمحافظة:  47جدول 
Table 47:  Numbers of Disposed Goats in Palestine During the Agricultural Year by Source 

and Governorate, 2012/2013

Include consumption in a holding and given as a gift :(*)تشمل إستهالك الحيازة، والمهداة للغير: (*)

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Sourceالمصدر 

*أخرىالنافقمباعة

Sold DiedOther*

4741835662Palestineفلسطين

375541430West Bankالضفة الغربية

 34North of West Bank-331شمال الضفة الغربية

105Middle of West Bank-9015وسط الضفة الغربية

 252381291South of West Bankجنوب الضفة الغربية

991294232Gaza Stripقطاع غزة

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، النقص في أعداد الجمال في فلسطين خالل العام الزراعي حسب المصدر والمنطقة:  48جدول 
Table 48:  Numbers of Disposed Camels in Palestine During the Agricultural Year by 

Source and Region, 2012/2013

Include consumption in a holding and given as a gift :(*)تشمل إستهالك الحيازة، والمهداة للغير: (*)

المجموعالمنطقة
Total

Region

103



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

نوع الحيوان
جمال ماعز ضأن أبقار

Cattles Sheep Goats Camels 

1,07149,05617,12123Natural Causesنفوق طبيعي

2,11086,78528,07685Diseasesأمراض

1688,2732,37055Casual Eventsحوادث عارضة

3362,9428020Israeil Measuresاإلجراءات اإلسرائيلية

Not Stated-1922,045708غير مبين

3,877149,10148,355183Totalالمجموع

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012أعداد الثروة الحيوانية النافقة في فلسطين حسب نوع الحيوان وسبب النفوق، :  49جدول 
Table 49:  Number of Died Animals in Palestine by Type of Animal and Cause of 

Died, 2012/2013

Cause of Diedسبب النفوق

Type of Animal
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Cattles(1) أبقار
(2)ضأن  (1) 

Sheep
(2)ماعز (2)

Goats 
(2)

جافةحلوبجافةحلوبجافةحلوب
DairyDryDairyDryDairyDry

9,9216,11316,03482,207420,373502,58022,664125,393148,057Palestineفلسطين

8,4625,30713,76970,325397,219467,54420,520121,809142,329West Bankالضفة الغربية

2,2201,0313,25114,54443,57358,1173,33511,31114,646Jeninجنين

4891,5422,0315,79341,28147,0741,3388,2479,585Tubasطوباس

3881715592,5519,46512,0167561,2051,961Tulkarmطولكرم

2,5868443,43011,83659,63871,4743,3198,68812,007Nablusنابلس

801542342,10913,48015,5892051,4571,662Qalqiliyaقلقيلية

1441122569527,4698,4214953,0343,529Salfitسلفيت

4322326671427,32328,03771815,44116,159Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

2128830044531,88232,32749121,16121,652Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 571761,35422,01223,3661,36712,12713,494Jerusalemالقدس

4594,97043,87948,8491,85818,60420,462Bethlehemبيت لحم

 2,2911,0663,35725,05797,217122,2746,63820,53427,172Hebronالخليل

1,4598062,26511,88223,15435,0362,1443,5845,728Gaza Stripقطاع غزة

6251778026,6832,9279,6108182521,070North Gazaشمال غزة

133601932,5995,8638,4626537711,424Gazaغزة

414464608664,2425,1083636571,020Deir Al-Balahدير البلح

1162984149567,8318,7872151,5821,797Khan Yunisخانيونس

1712253967782,2913,06995322417Rafahرفح

(1): Female more than two years

(2): Female more than One years

اإلناث بعمر أكثر من سنتين: (1)
اإلناث بعمر أكثر من سنة: (2)

2013/10/01عدد اإلناث من الماشية في فلسطين حسب نوع الحيوان وحالة الحليب والمحافظة، كما هو في :  50جدول 
Table 50:  Number of Female Livestock in Palestine by Type of Animal and Milk Status and Governorate, As in 01/10/2013

Governorate  المحافظة

Type of Animal and Milk Status نوع الحيوان وحالة الحليب

المجموع
Total

المجموع
Total

المجموع
Total
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(1)أبقار
Cattles

(2)ضأن (1)
Sheep

(2)ماعز(2)
Goats

(2)

للتسمينللتناسلالمجموعللتسمينللتناسلللتسمينللتناسل
BreedingFatteningBreedingFatteningTotalBreedingFattening

15,30073416,034489,40813,172502,580146,0611,996148,057Palestineفلسطين

13,59817113,769459,5198,025467,544140,9431,386142,329West Bankالضفة الغربية

3,25157,95016758,11714,5965014,646Jenin-3,251جنين

1,952792,03146,65741747,0749,4801059,585Tubasطوباس

553655911,88912712,0161,910511,961Tulkarmطولكرم

3,404263,43070,72874671,47411,9198812,007Nablusنابلس

2092523415,22736215,5891,639231,662Qalqiliyaقلقيلية

25242568,353688,4213,433963,529Salfitسلفيت

261526627,19684128,03716,03312616,159Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

30031,53179632,32721,5678521,652Jericho & Al- Aghwar-300أريحا واالغوار

 7623,3105623,36613,4068813,494Jerusalem-76القدس

54948,36148848,84920,12134120,462Bethlehemبيت لحم

 3,335223,357118,3173,957122,27426,83933327,172Hebronالخليل

1,7025632,26529,8895,14735,0365,1186105,728Gaza Stripقطاع غزة

766368027,3342,2769,6108901801,070North Gazaشمال غزة

19211938,2412218,4621,2981261,424Gazaغزة

399614604,8053035,1081,01821,020Deir Al-Balahدير البلح

1262884146,4402,3478,7871,4953021,797Khan Yunisخانيونس

417Rafah-3,069417-2191773963,069رفح

(1): Female more than two years

(2): Female more than one years

Nill :(-)ال يوجد: (-)

اإلناث بعمر أكثر من سنتين: (1)
اإلناث بعمر أكثر من سنة: (2)

2013/10/01عدد اإلناث من الماشية في فلسطين حسب نوع الحيوان وغرض التربية والمحافظة، كما هو في :  51جدول 
Table 51:  Number of Female Livestock in Palestine by Type of Animal and Purpose of Raising and Governorate, As in 01/10/2013

Governorate  المحافظة

 Type of Animal and  Purpose of Raisingنوع الحيوان وغرض التربية

المجموع
Total

المجموع
Total
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Type of Animalنوع الحيوان

ماعز ضأن أبقار
Cattles Sheep Goats 

44034,77210,643Palestineفلسطين

13432,60710,434West Bankالضفة الغربية

21,684569Jeninجنين

581,465337Tubasطوباس

3746195Tulkarmطولكرم

422,673376Nablusنابلس

1,50521Qalqiliya-قلقيلية

59692Salfit-سلفيت

82,7622,066Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

22,6021,625Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 23,4661,843Jerusalemالقدس

17,1411,391Bethlehemبيت لحم

 167,9671,919Hebronالخليل

3062,165209Gaza Stripقطاع غزة

6258675North Gazaشمال غزة

10385595Gazaغزة

Deir Al-Balah-189-دير البلح

14140939Khan Yunisخانيونس

Rafah-126-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد الذبائح في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيوان والمحافظة، :  52جدول 
Table 52:  Number of Slaughtered in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type 

of Animal and Governorate, 2012/2013

Governorate  المحافظة
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Type of Animal and Pistribution Patterns نوع الحيوان وجهة التصريف 

Goats ماعزSheep ضأنأبقار

إتالفاستخدام داخل الحيازةبيعإتالفاستخدام داخل الحيازةبيعإتالفاستخدام داخل الحيازةبيع
SaleUsed in the 

Holding

DestroyedSaleUsed in the 

Holding

DestroyedSaleUsed in the 

Holding

Destroyed

1769711572877,5913,63511,513732,2301,1823,485Palestineفلسطين

14245882086,9613,20910,378602,1641,1413,365West Bankالضفة الغربية

1125065741,082267134203Jenin--جنين

5391144Tubas-1303110235263508-طوباس

9367160Tulkarm-333122455-11--طولكرم

9386179Nablus-25103517913481,140-نابلس

71219Qalqiliya-27427267721----قلقيلية

17724Salfit-18885273-----سلفيت

718154821216181544142687Ramallah & Al-Bireh-رام اهلل والبيرة 

2128929458416182288486Jericho & Al- Aghwar-2-أريحا واالغوار

 13720746070436178220434Jerusalem--1القدس

1751,753101,838450910523Bethlehem-1-بيت لحم

 628401,7506652,455142184506Hebron-الخليل

16272669796304261,135136641120Gaza Stripقطاع غزة

3108217516112035613111135North Gazaشمال غزة

37946Gaza-12430034338--12غزة

Deir Al-Balah----8080------دير البلح

182139Khan Yunis-110166276-1171836خانيونس

Rafah----592685-----رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين التي فيها ذبائح حسب نوع الحيوان وجهة تصريف األجزاء الداخلية والمحافظة، :  53جدول 
Table 53:  Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine which have Slaughtered Animals by Type of Animal and Internal Organs 

Distribution Patterns and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافطة

 Cattles

المجموع 
Total

المجموع 
Total

المجموع 
Total

108



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

 Type of Animal and Side of Discharge

Goats ماعزSheep ضأنCattles أبقار

إتالفاستخدام داخل الحيازةبيعإتالفاستخدام داخل الحيازةبيعإتالفبيع
SaleDestroyedSaleUsed in the 

Holding

DestroyedSaleUsed in the 

Holding

Destroyed

151421575335311,10711,513231303,3323,485Palestineفلسطين

286885320710,11810,378231283,2143,365West Bankالضفة الغربية

203203Jenin--11,0811,082-11-جنين

10134144Tubas-24484508-3131-طوباس

160160Tulkarm--453455-12-1طولكرم

179179Nablus--101,1301,140-3535-نابلس

1919Qalqiliya--721721-----قلقيلية

2424Salfit--273273-----سلفيت

21666687Ramallah & Al-Bireh-88215592618-رام اهلل والبيرة 

11475486Jericho & Al- Aghwar-14570584-22-أريحا واالغوار

 33401434Jerusalem-1192693704-القدس

120611,7571,8382234467523Bethlehem-1بيت لحم

 881902,3642,455119486506Hebron-الخليل

2118120Gaza Strip-1469891,135-135669قطاع غزة

3535North Gaza--74282356-2121-شمال غزة

4646Gaza--33305338-11112غزة

Deir Al-Balah----8080-----دير البلح

23739Khan Yunis-39237276-23436خانيونس

Rafah----8585-----رفح

Nill:(-)ال يوجد:(-)

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين التي فيها ذبائح حسب نوع الحيوان وجهة تصريف الجلود والمحافظة، :  54جدول 
Table 54:  Number of Animal and Mixed Holdings in Palestine which have Slaughtered Animals by Type of Animal and Skins Distribution 

Patterns and Governorate, 2012/2013

المحافطة

نوع الحيوان وجهة التصريف 

Governorate
المجموع 
Total

المجموع 
Total

المجموع 
Total
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Average in kg المعدل بالكغم

 Type of Animalنوع الحيوان 

 Goatsماعز  Sheepضأن  Cattlesأبقار

معدل صافي الذبيحةمعدل الوزن الحيمعدل صافي الذبيحةمعدل الوزن الحيمعدل صافي الذبيحةمعدل الوزن الحي
Average Live 

Weight

 Average 

Carcass Weight

Average 

Live Weight

 Average 

Carcass Weight

Average 

Live Weight

 Average 

Carcass Weight

35820255284121Palestineفلسطين

25313954274121West Bankالضفة الغربية

50022060305527Jeninجنين

1557048254222Tubasطوباس

2009065343316Tulkarmطولكرم

33421355294019Nablusنابلس

56294921Qalqiliya--قلقيلية

56274622Salfit--سلفيت

1045246234020Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

50025041213518Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 804542223619Jerusalemالقدس

45025057295025Bethlehemبيت لحم

 36414754284221Hebronالخليل

49528665374626Gaza Stripقطاع غزة

43132161384528North Gazaشمال غزة

51136172385430Gazaغزة

Deir Al-Balah--7241--دير البلح

52624160333620Khan Yunisخانيونس

Rafah--6943--رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012معدل الوزن الحي ومعدل صافي الذبيحة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيوان والمحافظة، :  55جدول 
Table 55:  Average Live Weight of Animals and Average Carcass Weight in Animal and Mixed Holdings in 

Palestine by Type of Animal and Governorate, 2012/2013

Governorate  المحافظة
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Value in 1000 NIS

Type of Animalنوع الحيوان

ماعز ضأن أبقار
Cattles Sheep Goats 

3,08451,86312,52167,468Palestineفلسطين

66849,59412,31862,580West Bankالضفة الغربية

233,0834553,561Jeninجنين

1842,0154442,643Tubasطوباس

91,4292021,640Tulkarmطولكرم

3194,6924545,465Nablusنابلس

2,530282,558Qalqiliya-قلقيلية

1,0611121,173Salfit-سلفيت

244,1912,7366,951Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

243,1081,8354,967Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 103,6441,5565,210Jerusalemالقدس

911,4122,07513,496Bethlehemبيت لحم

 6612,4292,42114,916Hebronالخليل

2,4162,2692034,888Gaza Stripقطاع غزة

488551841,123North Gazaشمال غزة

915928811,924Gazaغزة

148Deir Al-Balah-148-دير البلح

1,013466381,517Khan Yunisخانيونس

176Rafah-176-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012قيمة الذبائح في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع الحيوان والمحافظة، :  56جدول 
Table 56:  Value of Slaughtered in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of 

Animal and Governorate, 2012/2013

المجموعالمحافظة
Total

  Governorate

القيمة باأللف شيقل
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Type of Poultryنوع الدواجن

أمهات دجاج Layers دجاج بياضBroilersدجاج الحم
الحم

Broilers 

Mothers  
RabbitsأرانبTurkeyحبش

مساحة العنابر العددمعدل عدد الدوراتمساحة العنابر العددمساحة العنابر العددمساحة العنابر العددمعدل عدد الدوراتمساحة العنابر العدد
NumberArea of 

Worked 

Barns (m
2
)

Average of 

Cycles Per 

Year

NumberArea of 

Worked 

Barns (m
2
)

NumberArea of 

Worked 

Barns (m
2
)

NumberArea of 

Worked 

Barns (m
2
)

Average of 

Cycles Per 

Year

NumberArea of 

Worked 

Barns (m
2
)

31,515,383946,46441,776,778216,286994,620158,577546,413109,130219,6902,240Palestineفلسطين

23,297,203714,03441,425,579169,048994,620158,577538,320106,508218,8121,265West Bankالضفة الغربية

Jenin--5,307,620188,005499,3579,891794,028114,50188,34118,4272جنين

Tubas--8008002----832,56324,8765طوباس

2,527,963118,7034464,11481,10923,7508,708276,66764,83323,182636Tulkarmطولكرم

Nablus--3,524,82979,6004117,06922,92256,84211,3688532841نابلس

Qalqiliya--122,66715,0563--2,569,33648,8856101,8337,767قلقيلية

Salfit-------416,8397,247424,1664,055سلفيت

Ramallah & Al-Bireh-------1,995,02145,4935471,50630,985رام اهلل والبيرة 

Jericho & Al Aghwar-----120,00024,000--180,8485,3414أريحا واالغوار

 Jerusalem--46,5506,6503--52,3005,140111,7001,700القدس

Bethlehem-------1,069,61746,526220,4433,964بيت لحم

 2,442458215,630629Hebron--4,820,267144,2183115,3916,655الخليل

8,0932,6221878975Gaza Strip--8,218,180232,4303351,19947,238قطاع غزة

2,7508252878975North Gaza--2,965,084111,8613134,57111,765شمال غزة

Gaza-------310,6996,406496,9509,080غزة

Deir Al-Balah--5,3431,7971--3,367,15761,450588,02921,621دير البلح

Khan Yunis-------613,62729,745231,6494,772خانيونس

Rafah---------961,61322,9684رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة ومعدل عدد الدورات في فلسطين حسب النوع والمحافظة، :  57جدول 
Table 57:  Number of Raised Poultry Per Year, Area of Worked Barns and Average of Cycles Per Year in Palestine by Type and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة
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Type of Poultryنوع الدواجن

RabbitsاألرانبTurkeyحبش  Broilers Mothersأمهات الحمLayers دجاج بياضBroilersدجاج الحم

السعة اإلنتاجية القصوى العددالسعة اإلنتاجية القصوى العددالسعة اإلنتاجية القصوى العددالسعة اإلنتاجية القصوى العددالسعة اإلنتاجية القصوى العدد
NumberThe Maximum 

Capacity of Barns

NumberThe Maximum 

Capacity of Barns

NumberThe Maximum 

Capacity of Barns

NumberThe Maximum 

Capacity of Barns

NumberThe Maximum 

Capacity of Barns

4,342,9109,658,3301,154,5861,759,259714,037967,193114,223304,5862,57614,905Palestineفلسطين

3,260,5847,259,561904,0661,288,877714,037967,193108,880297,2702,5765,155West Bankالضفة الغربية

Jenin--794,7921,795,52751,37283,101587,655746,80919,05137,457جنين

Tubas--2002,400----153,344220,913طوباس

313,4041,429,186365,637486,65223,75043,54263,333194,5006363,182Tulkarmطولكرم

Nablus--853-539,198851,53626,941120,65442,63256,842نابلس

Qalqiliya--5,60040,889--142,209466,67289,500120,000قلقيلية

Salfit------62,91969,99124,11124,166سلفيت

Ramallah & Al-Bireh------261,135413,892226,561305,842رام اهلل والبيرة 

Jericho & Al Aghwar----60,000120,000--10,00054,516أريحا واالغوار

 Jerusalem--19,47519,950--2,00049,9009,70010,300القدس

Bethlehem------192,580514,45717,44323,443بيت لحم

 1,2211,2211,9401,973Hebron--789,0031,392,97192,801114,719الخليل

9,750Gaza Strip-5,3437,316--1,082,3262,398,769250,520470,382قطاع غزة

9,750North Gaza-1,925---305,2501,157,64466,305132,005شمال غزة

Gaza------59,05770,08091,13097,900غزة

Deir Al-Balah--5,3435,391--598,250684,39370,529197,971دير البلح

Khan Yunis------85,769260,31822,55642,506خانيونس

Rafah--------34,000226,334رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/1عدد الدواجن المرباة والسعة اإلنتاجية القصوى للعنابر في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في :  58جدول 
Table 58:  Number of Raised Poultry and Maximum Capacity of Barns in Palestine by Type and Governorate, As in 01/10/2013

Governorateالمحافظة
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Layers دجاج بياضBroilersدجاج الحم

شبه مغلقمغلقمفتوحشبه مغلقمغلقمفتوح
OpenClosedSemi-ClosedOpenClosedSemi-Closed

11,360,1347,510,84212,644,40731,515,383754,848404,437617,4931,776,778Palestineفلسطين

11,201,8344,944,8767,150,49323,297,203754,848180,646490,0851,425,579West Bankالضفة الغربية

566,0231,475,7193,265,8785,307,62038,2221,59359,54299,357Jeninجنين

Tubas----147,726684,837832,563-طوباس

464,114Tulkarm--1,764,346305,617458,0002,527,963464,114طولكرم

8,464117,069Nablus-1,683,9241,749,71791,1883,524,829108,605نابلس

679,3362,569,33615,00065,00021,833101,833Qalqiliya-1,890,000قلقيلية

16624,166Salfit-1,553416,83924,000-415,286سلفيت

1,457,04122,455515,5251,995,02140,33253,000378,174471,506Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

Jericho & Al Aghwar----30,848180,848-150,000أريحا واالغوار

 3,00011,700Jerusalem-52,3008,700-4,80047,500القدس

3,64320,443Bethlehem-201,560829,20038,8571,069,61716,800بيت لحم

 3,068,854366,9421,384,4714,820,26739,07561,05315,263115,391Hebronالخليل

223,791127,408351,199Gaza Strip-158,3002,565,9665,493,9148,218,180قطاع غزة

126,8417,730134,571North Gaza-158,3002,229,767577,0172,965,084شمال غزة

96,950Gaza-96,950-310,699-310,699-غزة

88,02988,029Deir Al-Balah--25,5003,341,6573,367,157-دير البلح

31,64931,649Khan Yunis--613,627613,627--خانيونس

Rafah----961,613961,613--رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد الدواجن المرباة في السنة في فلسطين حسب النوع ونظام التربية والمحافظة، : 59جدول 
Table 59: Number of Raised Poultry Per Year in Palestine by Type, System of Raising and Governorate, 2012/2013

Type of Poultry and System of Raising

المحافظة

نوع الدواجن ونظام التربية

Governorate

Total   المجموع   Total   المجموع   
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RabbitsاألرانبTurkeyحبشأمهات الحم

شبه مغلقمفتوحشبه مغلقمغلقمفتوحشبه مغلقمغلقمفتوح
OpenClosedSemi-ClosedOpenClosedSemi-ClosedOpenSemi-Closed

23,750193,805777,065994,620284,41254,967207,034546,41313,8125,87819,690Palestineفلسطين

23,750193,805777,065994,620284,41252,217201,691538,32013,8125,00018,812West Bankالضفة الغربية

Jenin---83,89188,341-136,963657,065794,0284,450-جنين

Tubas---800800------طوباس

3,182Tulkarm-276,6673,182--23,750276,667--23,750طولكرم

Nablus---853--56,842853-56,842-نابلس

Qalqiliya---5,667117,000122,667-----قلقيلية

Salfit-----------سلفيت

Ramallah & Al-Bireh-----------رام اهلل والبيرة 

Jericho & Al Aghwar-------120,000120,000--أريحا واالغوار

 Jerusalem---46,550-46,550-----القدس

Bethlehem-----------بيت لحم

 2,44210,6305,00015,630Hebron--2,442----الخليل

878878Gaza Strip-2,7505,3438,093-----قطاع غزة

878878North Gaza-2,750-2,750-----شمال غزة

Gaza-----------غزة

Deir Al-Balah---5,3435,343------دير البلح

Khan Yunis-----------خانيونس

Rafah-----------رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

المجموع 
Total

المجموع 
Total

المجموع 
Total

2013/2012عدد الدواجن المرباة في السنة في فلسطين حسب النوع ونظام التربية والمحافظة، :(تابع) 59جدول 
Table 59 (Cont.): Number of Raised Poultry Per Year in Palestine by Type, System of Raising and Governorate, 2012/2013

نوع الدواجن ونظام التربية

Governorate

Type of Poultry and System of Raising

  Broilers Mothersالمحافظة
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Type of Domestic Poultry

أخرى(الّسمن)فرأرانبحبشحمامدجاج
ChickensPigeonsTurkeysRabbitsCommon QuailOthers

258,923285,5765,01029,1261,97529,745Palestineفلسطين

185,598208,4512,84813,0591,6026,262West Bankالضفة الغربية

23,14920,10425917733478Jeninجنين

11,28611,697662423189Tubasطوباس

9,56116,43352,0378751,321Tulkarmطولكرم

178Nablus-22,64726,1222771,539نابلس

168Qalqiliya-6,88811,0241262,111قلقيلية

4,1377,660211,475153186Salfitسلفيت

18,00012,363648782079Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

9,9969,30018918628757Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 9,4117,306209314240461Jerusalemالقدس

464Bethlehem-16,38326,085177866بيت لحم

 54,14060,3571,4553,2342501,981Hebronالخليل

73,32577,1252,16216,06737323,483Gaza Stripقطاع غزة

19,46612,2603867,369510,804North Gazaشمال غزة

10,34811,8572831,7041902,962Gazaغزة

13,84919,6025151,9221701,636Deir Al-Balahدير البلح

20,51823,5614064,50485,650Khan Yunisخانيونس

2,431Rafah-9,1449,845572568رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01كما هو في ، عدد الدواجن المنزلية في فلسطين حسب النوع والمحافظة:  60جدول 
Table 60:  Number of Domestic Poultry in Palestine by Type and Governorate, As in 01/10/2013

المحافظة
نوع الدواجن المنزلية

Governorate
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Type of Beehivesنوع خاليا النحل

خاليا حديثةخاليا تقليدية
Traditional BeehivesModern Beehives

2,62243,60446,226Palestineفلسطين

2,62236,58939,211West Bankالضفة الغربية

2,4721,7994,271Jeninجنين

122,2742,286Tubasطوباس

184,0974,115Tulkarmطولكرم

3,7143,714Nablus-نابلس

4,0894,089Qalqiliya-قلقيلية

1,0691,069Salfit-سلفيت

589,3819,439Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

5,3265,326Jericho & Al- Aghwar-أريحا واالغوار

 56300356Jerusalemالقدس

1,4521,452Bethlehem-بيت لحم

 63,0883,094Hebronالخليل

7,0157,015Gaza Strip-قطاع غزة

1,4371,437North Gaza-شمال غزة

3,1343,134Gaza-غزة

169169Deir Al-Balah-دير البلح

2,1462,146Khan Yunis-خانيونس

129129Rafah-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01عدد خاليا النحل في فلسطين حسب النوع والمحافظة، كما هو في :  61جدول 
Table 61:  Number of Beehives in Palestine by Type and Governorate, As in 01/10/2013

المجموعالمحافظة
Total

Governorate
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Strain of Beehivesساللة خاليا النحل

أخرىإيطاليبلدي
localItalianOther

9,71923,02413,48346,226Palestineفلسطين

8,71418,20112,29639,211West Bankالضفة الغربية

5763,1915044,271Jeninجنين

891,9102872,286Tubasطوباس

723,9281154,115Tulkarmطولكرم

251,7261,9633,714Nablusنابلس

341,7022,3534,089Qalqiliyaقلقيلية

5213621861,069Salfitسلفيت

5,9131,3762,1509,439Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

7742,2322,3205,326Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 10521140356Jerusalemالقدس

24959551,452Bethlehemبيت لحم

 6031,0681,4233,094Hebronالخليل

1,0054,8231,1877,015Gaza Stripقطاع غزة

2971,072681,437North Gazaشمال غزة

3,046883,134Gaza-غزة

169169Deir Al-Balah--دير البلح

6256598622,146Khan Yunisخانيونس

129Rafah-8346رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01عدد خاليا النحل في فلسطين حسب الساللة والمحافظة، كما هو في :  62جدول 
Table 62:  Number of Beehives in Palestine by Strain and Governorate, As in 01/10/2013

المجموع
Total

Governorate المحافظة
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النوع 
الحميرالبغالالخيول

HorsesMulesDonkeys

3,81448511,362Palestineفلسطين

2,7684568,657West Bankالضفة الغربية

29112706Jeninجنين

3007483Tubasطوباس

972495Tulkarmطولكرم

232391,178Nablusنابلس

38514464Qalqiliyaقلقيلية

15451211Salfitسلفيت

530178806Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

532Jericho & Al- Aghwar-111أريحا واالغوار

 772847Jerusalemالقدس

32962530Bethlehemبيت لحم

 262892,405Hebronالخليل

1,046292,705Gaza Stripقطاع غزة

3921503North Gazaشمال غزة

575Gaza-129غزة

29928353Deir Al-Balahدير البلح

802Khan Yunis-205خانيونس

472Rafah-21رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/10/01كما هو في ، عدد حيوانات العمل في فلسطين حسب النوع والمحافظة:  63جدول 
Table 63:  Number of Equines in Palestine by Type and Governorate, As in 01/10/2013

المحافظة
Type 

Governorate
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 Permanentعمال دائمين

Employee
 Temporaryعمال مؤقتين

Employee
 Permanentعمال دائمين

Employee
 Temporaryعمال مؤقتين

Employee

إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemalesMalesFemalesMalesFemales

2,523565,94610341,74024,77710,0096,23991,393Palestineفلسطين

1,597504,7279933,17121,4688,6415,65775,410West Bankالضفة الغربية

4447241115,1263,24792474810,748Jeninجنين

1561216441,7471,2523651053,805Tubasطوباس

17822,439441,8899704343956,351Tulkarmطولكرم

20731,06135,0183,2711,21583911,617Nablusنابلس

3117411,3306074992712,814Qalqiliyaقلقيلية

5663393722411,592Salfit-25940سلفيت

11432,3441,4235244154,959Ramallah & Al-Bireh-136رام اهلل والبيرة 

871511171,8081,3743702083,980Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 51169261,7371,3135364514,184Jerusalemالقدس

2,6821,5661,5578966,839Bethlehem-74-64بيت لحم

 8,9246,1061,8451,08818,521Hebron-340-218الخليل

92661,21948,5693,3091,36858215,983Gaza Stripقطاع غزة

237325942,1756075401864,011North Gazaشمال غزة

1,47150836112,099Gaza-6733غزة

1,440529100782,383Deir Al-Balah-97-139دير البلح

2,4971,1075091774,552Khan Yunis-123-139خانيونس

9865581831302,938Rafah-737-344رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد العمال في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع العمالة والجنس والمحافظة، :  64جدول 

Table 64:  Number of Agricultural Employees in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Employee, Sex and Governorate, 2012/2013

المحافظة

نوع العمالة والجنس

المجموع
Total

Governorate

من أفراد األسرة بدون اجرالعمال بأجر
Wage EmployeesUnpaid Family Members 

Type of Employee and Sex
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الفئة العمرية 

14-1017-1529-1859-30+60

21181,2879542182,579Palestineفلسطين

2756877581251,647West  Bankالضفة الغربية

117917497451Jenin-جنين

228341031168Tubasطوباس

15710715180Tulkarm-طولكرم

6801231210Nablus-نابلس

32Qalqiliya-31514-قلقيلية

34Salfit-7189-سلفيت

136Ramallah & Al-Bireh-16768-رام اهلل والبيرة

326010102Jericho & Al- Aghwar--أريحا واألغوار

52Jerusalem-13714-القدس

1584164Bethlehem-بيت لحم

218Hebron-2611082-الخليل 

4360019693932Gaza Strip-قطاع غزة

51903114240North Gaza-شمال غزة

70Gaza-4327--غزة 

3860383139Deir Al- Balah-دير البلح

139Khan Yunis-10039--خانيونس 

2076176344Rafah--رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

، عدد العمال الدائمين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية والمحافظة:  65جدول 
2013/2012

Table 65:  Number of Permanent Wage Employees in Animal and Mixed Holdings in 

Palestine by Age Group and Governorate, 2012/2013

المحافظة
Age Group  

Governorate
المجموع
Total
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الفئة العمرية 

14-1017-1529-1859-30+60

293823,7671,86746,049Palestineفلسطين

293573,0781,35844,826West  Bankالضفة الغربية

252Jenin-4716342-جنين

2746941168Tubas-طوباس

16221,59784622,483Tulkarmطولكرم

1,064Nablus-3107732222نابلس

75Qalqiliya-5025--قلقيلية

40Salfit--40--سلفيت

1358451117Ramallah & Al-Bireh-رام اهلل والبيرة

118Jericho & Al- Aghwar-10414--أريحا واألغوار

95Jerusalem-35735-القدس

74Bethlehem-12593-بيت لحم

340Hebron-1012617232الخليل 

1,223Gaza Strip-25689509-قطاع غزة

263North Gaza-2519444-شمال غزة

3Gaza--3--غزة 

97Deir Al- Balah-4552--دير البلح

123Khan Yunis-7251--خانيونس 

737Rafah-375362--رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، عدد العمال المؤقتين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية والمحافظة:  66جدول 
Table 66:  Number of Temporary Wage Employees in Animal and Mixed Holdings in Palestine 

by Age Group and Governorate 2012/2013

المحافظة
Age Group  

Governorate
المجموع
Total
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الفئة العمرية 
 سنوات10أقل من 

Less Than 10

4202,0334,52214,63036,1888,72466,517Palestineفلسطين

3981,7923,97711,49429,8707,10854,639West  Bankالضفة الغربية

1763931,4725,1411,2908,373Jeninجنين

101772707001,5013412,999Tubasطوباس

621044941,9112882,859Tulkarm-طولكرم

533127441,8774,3929118,289Nablusنابلس

26793821,2711791,937Qalqiliya-قلقيلية

9463921151189905Salfitسلفيت

87691627112,1565823,767Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

302974491,0131,2551383,182Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

451953697051,4482883,050Jerusalemالقدس

221666812,6367434,248Bethlehem-بيت لحم

1635101,2023,2487,6482,25915,030Hebronالخليل 

222415453,1366,3181,61611,878Gaza Stripقطاع غزة

242278031,4372912,782North Gaza-شمال غزة

1037416159603161,979Gazaغزة 

12301155001,0482641,969Deir Al- Balahدير البلح

1461308701,9614973,604Khan Yunis-خانيونس 

4323489122481,544Rafah-رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، عدد العمال الدائمين من أفراد األسرة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية والمحافظة:  67جدول 
Table 67:  Number of Permanent Unpaid Family Members in Animal and Mixed Holdings in 

Palestine by Age Group and Governorate 2012/2013

المحافظة
Age Group  

المجموع
Total

Governorate
14-1017-1529-1859-30+60
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الفئة العمرية 
 سنوات10أقل من 

Less Than 10

2031,8282,7104,9125,74385216,248Palestineفلسطين

1771,5082,3494,2995,20176414,298West  Bankالضفة الغربية

321071596395601751,672Jeninجنين

6595913518724470Tubasطوباس

105124223269108829Tulkarm-طولكرم

41482116958891072,054Nablusنابلس

101032274136029770Qalqiliyaقلقيلية

1602310338739613Salfitسلفيت

421822210831275939Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1815158324225578Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

60112413164562987Jerusalemالقدس

10263408897777982,453Bethlehemبيت لحم

321828178189821022,933Hebronالخليل 

26320361613542881,950Gaza Stripقطاع غزة

141230812731726North Gaza-شمال غزة

47Gaza-272-99غزة 

178Deir Al- Balah--171033622دير البلح

77935022723686Khan Yunis-خانيونس 

60161334064313Rafah-رفح 

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، عدد العمال المؤقتين من أفراد األسرة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب الفئة العمرية والمحافظة:  68جدول 
Table 68:  Number of Temporary Unpaid Family Members in Animal and Mixed Holdings in 

Palestine by Age Group and Governorate 2012/2013

المحافظة
Age Group  

المجموع
Total

Governorate
14-1017-1529-1859-30+60

124



PCBS: Livestock Survey 2013 - Palestine فلسطين - 2013 الحيوانية الثروة مسح: PCBSء

Value in 1000 NISالقيمة باأللف شيقل

عمال مؤقتينعمال دائمين
معدل األجر اليوميإناثمعدل األجر اليوميذكورمعدل األجر إناثمعدل األجر ذكور

MalesAverage 

Daily Wage

FemalesAverage 

Daily Wage

MalesAverage 

Daily Wage

FemalesAverage 

Daily Wage

51,481,11665711,450379,977,61670277,4285362,447,61068Palestineفلسطين

38,851,99081672,480398,178,82880273,6485347,976,94679West Bankالضفة الغربية

10,251,65263118,083501,739,5755544,1447012,153,45460Jeninجنين

8,327,29196116,06932169,8116718,000308,631,17178Tubasطوباس

3,517,4175635,869403,181,4077312,410586,747,10370Tulkarmطولكرم

3,540,97612636,66961481,3599836,015704,095,019105Nablusنابلس

576,472706,60020143,496787,55640734,12472Qalqiliyaقلقيلية

663,26158Salfit--565,8186712,4253085,01865سلفيت

302,25513523,329503,153,58195Ramallah & Al-Bireh--2,827,99770رام اهلل والبيرة 

2,185,73069325,50870516,7597014,164603,042,16169Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

 1,022,7305121,25780348,65097118,030301,510,66776Jerusalemالقدس

1,826,59958Bethlehem--265,18250--1,561,41775بيت لحم

 5,419,80676Hebron--945,31673--4,474,49082الخليل

12,629,1264138,970221,798,788243,7803014,470,66434Gaza Stripقطاع غزة

3,350,5534218,14118286,944333,780303,659,41839North Gazaشمال غزة

787,76534Gaza--763,8503420,829303,08630غزة

2,092,73429Deir Al-Balah--375,53123--1,717,20335دير البلح

2,261,19936Khan Yunis--319,48117--1,941,71848خانيونس

5,669,54831Rafah--813,74622--4,855,80240رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012تعويضات العاملين ومعدل األجر اليومي بالشيكل اإلسرائيلي للعاملين بأجر في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب نوع العمالة والجنس والمحافظة، :  69جدول 
Table 69:  Compensation and the Average Daily Wage in NIS for Wage Employees in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of 

Employee, Sex and Governorate, 2012/2013

Governorateالمحافظة

Type of Employee and Sex

Permanent EmployeeTemporary Employee

نوع العمالة والجنس

     المجموع      
Total

معدل األجر اليومي 
Average 

Daily Wage
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نوع اآللة
خضاضةفرازة عسلحالبةترولة ناقلةتنك ماء(جرار عجل)تراكتور 

Four-Wheel TractorWater TankTrailerMilking MachineHoney ExtractorCream Separator

3,5747,9933,0992,2917476,78624,490Palestineفلسطين

3,5543,5642,9272,0156416,39919,100West Bankالضفة الغربية

1,3748881,0054599023,818Jeninجنين

3825603725616271,413Tubasطوباس

575Tulkarm-1482090105212طولكرم

46958835646031761,980Nablusنابلس

188Qalqiliya-5516422451قلقيلية

8545413741213Salfitسلفيت

187316303123637601,752Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

288464253103522851,445Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

46257415122369786Jerusalemالقدس

5017811426331,4011,802Bethlehemبيت لحم

470232310571673,4785,128Hebronالخليل

204,4291722761063875,390Gaza Stripقطاع غزة

191,5077114561001,803North Gazaشمال غزة

 142813513126604Gazaغزة

35573Deir Al Balah-102-436-دير البلح

1,009162037681,150Khan Yunis-خانيونس

581,260Rafah-1,0491485-رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد اآلالت والمعدات الزراعية المملوكة والمستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب النوع والمحافظة، :  70جدول 
Table 70:  Number of Owned Machines and Equipment which Used in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type and 

Governorate, 2012/2013

المحافظة
Type of Machine

المجموع
Total

Governorate
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Source of Machine

*اخرىمستاجرة من افرادمملوكة
OwenedRented from OthersOther* 

82.413.64.0100Palestineفلسطين

81.413.94.7100West Bankالضفة الغربية

76.021.52.5100Jeninجنين

75.423.21.4100Tubasطوباس

80.917.31.8100Tulkarmطولكرم

82.38.79.0100Nablusنابلس

2.1100Qalqiliya-97.9قلقيلية

73.215.711.1100Salfitسلفيت

80.318.31.4100Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

94.94.01.1100Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

67.917.614.5100Jerusalemالقدس

86.212.90.9100Bethlehemبيت لحم

85.27.47.4100Hebronالخليل

87.311.90.8100Gaza Stripقطاع غزة

100North Gaza-73.226.8شمال غزة

 100Gaza-95.44.6غزة

5.0100Deir Al Balah-95.0دير البلح

1.7100Khan Yunis-98.3خانيونس

100Rafah-98.51.5رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

التوزيع النسبي للحيازات الحيوانية والمختلطة التي تستخدم اآلالت والمعدات الزراعية ألغراض اإلنتاج الحيواني في فلسطين :  71جدول 
2013/2012حسب مصدر اآللة والمحافظة، 

Table 71:  Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings which Using Machines and 

Equipment for Animal Production Purposes in Palestine by Source of Machine and 

Governorate, 2013/2012

(*): Include rented from society, or from the government, 

borrowed, and other sources

تشمل مستأجر من جمعية تعاونية، أو من الحكومة، وإستالف، ومصادر أخرى:  )*(

المحافظة
مصدر اآللة

Governorate المجموع
Total
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نوع المبنى
*مسكن الحائز الزراعيمباني ألغراض مختلفةإسطبالت حيوانات العملحظائر الضأن والماعزحظائر األبقار

Cattle BarnsSheep and Gaots BarnsEquens Stables Buildings for Different PurposesHolder’s House*

3,41031,2565,69614,73116,77871,871Palestineفلسطين

2,12226,0944,00612,19516,31160,728West Bankالضفة الغربية

4373,249887392,1296,642Jeninجنين

1371,2792667337993,214Tubasطوباس

1221,1693538701,1013,615Tulkarmطولكرم

7463,1943592,1092,2568,664Nablusنابلس

1119142,264Qalqiliya-1221,117قلقيلية

467101293533611,599Salfitسلفيت

1491,8712598171,1714,267Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

251,56772878512,737Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

201,805987856083,316Jerusalemالقدس

93,3343872,0242,2748,028Bethlehemبيت لحم

3096,7992,0603,3673,84716,382Hebronالخليل

1,2885,1621,6902,53646711,143Gaza Stripقطاع غزة

4331,0581517051622,509North Gazaشمال غزة

 2267862347681,330Gazaغزة

202804375215611,657Deir Al Balahدير البلح

1641,8025828271963,571Khan Yunisخانيونس

263712348713402,076Rafahرفح

.Not for housing only:(*)ليس للسكن فقط: )*(

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012عدد المباني المستخدمة ألغراض اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب النوع والمحافظة، :  72جدول 
Table 72:  Number of Buildings which Used for Animal Production Purpose in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Building 

and Governorate, 2012/2013

المحافظة
Type of Building

Governorate المجموع
Total
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Type of Building

*مسكن الحائز الزراعيمباني ألغراض مختلفة
Buildings for 

Different Purposes
Holder’s House*

المساحةالمساحةمتوسط مساحة المبنىالمساحةمتوسط مساحة المبنىالمساحةمتوسط مساحة المبنىالمساحة

AreaAverage AreaAverage AreaAverage AreaArea

745,9462192,928,5119498,15917718,9842,080,473Palestineفلسطين

455,8902152,476,3559569,00017513,9162,030,550West Bankالضفة الغربية

61,479141369,1471142,0932435,413267,840Jeninجنين

34,228250177,2101394,5071729,34593,693Tubasطوباس

29,200239124,3811064,5781328,039152,224Tulkarmطولكرم

89,469120322,4261015,1911453,187241,132Nablusنابلس

44,769124,275Qalqiliya--97,381796146,449131قلقيلية

9,77321343,365612,9242312,68641,475Salfitسلفيت

7,67651169,591918,5913326,700153,127Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

4,391178140,01289911310,52697,204Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

2,614129122,434682,1482219,41959,923Jerusalemالقدس

2,640293249,5047513,9253646,475306,658Bethlehemبيت لحم

117,039378611,8369024,95212207,357492,999Hebronالخليل

290,056225452,1568829,15917205,06849,923Gaza Stripقطاع غزة

114,382264147,4511399,04760162,6875,717North Gazaشمال غزة

 25,54111362,495802,235101,713480Gazaغزة

29,99314874,337933,30292,7538,297Deir Al Balahدير البلح

15,69796113,025639,0991620,58428,759Khan Yunisخانيونس

104,44339654,848775,4761617,3316,670Rafahرفح

.ليس للسكن فقط: )*(

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012مساحة المباني الزراعية المستخدمة في الحيازات الحيوانية والمختلطة ومتوسط مساحة المبنى في فلسطين حسب النوع والمحافظة، :  73جدول 
Table 73:  Area of Buildings which Used for Animal Production Purpose in Animal and Mixed Holdings and Average Area of Buildings in 

Palestine by Type of Building and Governorate, 2012/2013

(*):Not for housing only.

Cattle BarnsSheep and Goats BarnsEquens StablesGovernorate المحافظة

بالمتر المربع: المساحة
نوع المبنى

حظائر الضأن والماعزحظائر األبقار

Area: in Square Meters

إسطبالت حيوانات العمل
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل

Type of Product

القيمة(3م)الكميةالقيمة(طن)الكميةالقيمةالعدد
NumberValueQuantity (Ton)ValueQuantity (m

3
)Value

11,93222,28648,635182,942100,2323,426208,654Palestineفلسطين

10,07417,58037,718151,14281,1912,347171,069West Bankالضفة الغربية

2,3804,18612,87362,19723,76070367,086Jeninجنين

1,5712,7946482,1183,7951745,086Tubasطوباس

5198691,9665,8894,9472106,968Tulkarmطولكرم

2,6514,24110,68046,63025,31719651,067Nablusنابلس

1802962909406,9726941,930قلقيلية
Qalqiliya

791167162,9121,860313,059سلفيت
Salfit

3041,2937834,1142,193995,506رام اهلل والبيرة 
Ramallah & Al-Bireh

1912302511,0361,638551,321أريحا واالغوار
Jericho & Al- Aghwar

119495852512043749القدس
Jerusalem

841067318982634329بيت لحم
Bethlehem

1,9962,9549,35324,8669,67914827,968الخليل
Hebron

1,8584,70610,91731,80019,0411,07937,585Gaza Stripقطاع غزة

9022,5826,87119,2319,00652822,341شمال غزة
North Gaza

2065685782,1311,870862,785غزة
Gaza 

5099681,9005,5805,031586,606دير البلح
Deir Al Balah

1674102841,0031,082481,461خانيونس
Khan Yunis

741781,2843,8552,0523594,392رفح
Rafah

BornsMilkManure إجمالي القيمة
Total Value

2013/2012كمية وقيمة إنتاج األبقار في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  74جدول 
Table 74: Quantity and Value Production of Cattle in Palestine by Type of Product and 

Governorate, 2012/2013

المحافظة

نوع المنتج

Governorate

الروثالحليبالمواليد
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل

Type of Product

القيمة(3م)الكميةالقيمة(طن)الكميةالقيمةالعدد
NumberValueQuantity (Ton)ValueQuantity (m

3
)Value

7151,80453313,9632,93916315,930Palestineفلسطين

4731,01433912,0062,03510113,121West Bankالضفة الغربية

2412216403333528Jeninجنين

31Tubas-791224طوباس

961921392,784973393,015Tulkarmطولكرم

188Nablus-61883--نابلس

83Qalqiliya-483755قلقيلية

15Salfit-105-25سلفيت

203Ramallah & Al-Bireh-10158188293رام اهلل والبيرة 

370Jericho & Al- Aghwar-7012212248142أريحا واالغوار

71122106471118Jerusalemالقدس

1723873314432949580Bethlehemبيت لحم

81143997,83820197,990Hebronالخليل

2427901941,957904622,809Gaza Stripقطاع غزة

41818127998153North Gazaشمال غزة

 9526291800391231,085Gazaغزة

146034254533317Deir Al Balahدير البلح

852954976918961,070Khan Yunisخانيونس

441552717222184Rafahرفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

الروثالحليبالمواليد
إجمالي القيمة 

Total Value

2013/2012كمية وقيمة إنتاج الجمال في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  75جدول 
Table 75: Quantity and Value Production of Camels in Palestine by Type of Product and 

Governorate, 2012/2013

BornsMilkManure المحافظة

نوع المنتج

Governorate
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل

Type of Product

القيمة(كغم)الكميةالقيمة(3م)الكميةالقيمة(طن)الكميةالقيمةالعدد
NumberValueQuantity (Ton)ValueQuantity (m

3
)ValueQuantity (Kg)Value

534,595225,94657,226264,472288,79318,674708,690640509,732Palestineفلسطين

505,556213,67454,441256,311263,75717,312641,620588487,885West Bankالضفة الغربية

70,05223,6025,75325,33149,6912,59873,0234451,575Jeninجنين

45,68514,4134,76012,25322,61690264,3361527,583Tubasطوباس

13,658Tulkarm-17,4875,2211,5537,57712,15286017,347طولكرم

77,30422,9395,67032,67236,5191,59570,729857,214Nablusنابلس

19,8255,92811,28815,44613,9501,33822,136122,713Qalqiliyaقلقيلية

8,1003,1823612,1465,8575489,15965,882Salfitسلفيت

23,366Ramallah & Al-Bireh-27,3219,8341,81112,98513,82954748,455رام اهلل والبيرة 

34,5638,8961,5627,35719,41846720,027316,723Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

18,5224,7266,47339,0258,86518146,164443,936Jerusalemالقدس

56,46727,9873,05949,49236,1595,70145,31645083,630Bethlehemبيت لحم

130,23086,94612,15152,02744,7012,575224,92857141,605Hebronالخليل

29,03912,2722,7858,16125,0361,36267,0705221,847Gaza Stripقطاع غزة

8,0204,1361,5994,5819,15548822,56829,207North Gazaشمال غزة

 4,9112,2663611,0805,66215513,449153,516Gazaغزة

4,4102,1204171,2292,655589,758213,428Deir Al Balahدير البلح

8,0442,9123961,2335,13327915,95064,430Khan Yunisخانيونس

3,65483812382,4313825,34581,266Rafahرفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012كمية وقيمة إنتاج الضأن في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  76جدول 
Table 76: Quantity and Value Production of Sheep in Palestine by Type of Product and Governorate, 2012/2013

إجمالي القيمة 
Total Value

المحافظة

نوع المنتج

Governorate

الروثالحليبالمواليد
BornsMilkManure

الصوف والشعر
Wool and Hair
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل

Type of Product

القيمة(كغم)الكميةالقيمة(3م)الكميةالقيمة(طن)الكميةالقيمةالعدد
NumberValueQuantity (Ton)ValueQuantity (m

3
)ValueQuantity (Kg)Value

155,99855,52217,171108,17792,1085,37968,621629169,707Palestineفلسطين

151,07253,70516,759106,83187,9675,14461,904627166,307West Bankالضفة الغربية

16,8423,9551,4936,2028,5885527,828110,710Jeninجنين

6,397Tubas-9,9532,9909183,2066,1042016,316طوباس

2,353Tulkarm-2,4256713121,5601,896122245طولكرم

10,639Nablus-13,6493,5051,3486,8317,0563034,371نابلس

3,041Qalqiliya-2,7046954072,2471,37199219قلقيلية

3,0675742501,1881,5591541,42231,919Salfitسلفيت

18,849Ramallah & Al-Bireh-20,3185,5391,68612,51613,3417948,964رام اهلل والبيرة 

12,171Jericho & Al- Aghwar-20,7745,6001,2726,26814,9553033,641أريحا واالغوار

12,0452,6273,67826,2175,9491518,291128,996Jerusalemالقدس

18,68612,4991,29321,72615,5381,9058,28910336,233Bethlehemبيت لحم

30,60915,0504,10218,87011,61056012,31851934,999Hebronالخليل

4,9261,8174121,3464,1412356,71723,400Gaza Stripقطاع غزة

1,294North Gaza-1,4006871785251,136821,498شمال غزة

 902339106338996402,0592719Gazaغزة

503Deir Al Balah-7102334425254218887دير البلح

603Khan Yunis-1,00738771191979251,775خانيونس

281Rafah-907171134048870498رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

إجمالي القيمة 
Total Value

2013/2012كمية وقيمة إنتاج الماعز في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  77جدول 
Table 77: Quantity and Value  Production of Goats in Palestine by Type of Product and Governorate, 2012/2013

المحافظة

نوع المنتج

Governorate

الصوف والشعرالحليبالمواليد
BornsMilkManureWool and Hair

الروث
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القيمة باأللف شيقل، العدد باأللف بيضة
Type of Product

القيمة(3م)الكميةالقيمة(طن)الكميةالقيمةالعددالقيمةالعدد
NumberValueNumberValueQuantity (Ton)ValueQuantity (m

3
)Value

316,705157,345106,031161,18387,680792,159144,5884,7871,115,474Palestineفلسطين

215,321117,154106,031161,18370,034501,609123,0883,565783,511West Bankالضفة الغربية

8,3424,62884,531128,18310,96392,40536,2791,024226,240Jeninجنين

1,45813,45213,3547013,522Tubas----طوباس

27,36479,39721,584941108,763Tulkarm--63,34928,425طولكرم

6,26457,5316,99321159,699Nablus--3,8971,957نابلس

5,26140,1347,85477044,467Qalqiliya--23,6503,563قلقيلية

3753,209975163,878Salfit--31653سلفيت

2,38230,4996,73818070,131Ramallah & Al-Bireh--88,64639,452رام اهلل والبيرة 

1,60053320,00030,0003223,7741,9466534,372Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

28,640Jerusalem-7281,481482--3,42527,159القدس

5,5392,7701,5003,00063828,4492,91819334,412Bethlehemبيت لحم

14,279151,27823,96595159,387Hebron--16,8428,014الخليل

17,646290,55021,5001,222331,963Gaza Strip--101,38440,191قطاع غزة

5,074119,8239,650504133,612North Gaza--36,50713,285شمال غزة

 5145,3074,73419721,435Gaza--31,67215,931غزة

9,701106,4152,283163115,504Deir Al Balah--27,0178,926دير البلح

87545,2502,15221047,509Khan Yunis--6,1882,049خانيونس

1,48213,7552,68114813,903Rafah----رفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012كمية وقيمة إنتاج الدواجن في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  78جدول 
Table 78: Quantity and Value Production of Poultry in Palestine by Type of Product and Governorate, 2012/2013

المحافظة

نوع المنتج

Governorate

طيوربيض التفقيسبيض المائدة

Value in 1,000 NIS, Number in 1,000 Eggs

زرق الطيور
Table EggsEggs Used for HatchingBirdsGuano

إجمالي القيمة 
Total Value
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل

Type of Product

القيمة(كغم)الكمية القيمةالعددالقيمة(كغم)الكمية 
Quantity (Kg)ValueNumberValueQuantity (Kg)Value

475,322108,80812,3396,73812,1001,261116,807Palestineفلسطين

170,85667,5017,0882,8227,32488171,204West Bankالضفة الغربية

28,1491,918127473,9772042,169Jeninجنين

14,33495170027643381,235Tubasطوباس

22,0911,37965125117671,637Tulkarmطولكرم

15,5691,4165411811873401,937Nablusنابلس

983Qalqiliya--25,6089735010قلقيلية

4,3242381105228019309Salfitسلفيت

10,8229991,9489914251412,131Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة 

27,8941,7951,4193391,208962,230Jericho & Al- Aghwarأريحا واالغوار

1,6821592699940428286Jerusalemالقدس

6,41361847924811321887Bethlehemبيت لحم

13,97057,0557943281211757,400Hebronالخليل

304,46641,3075,2513,9164,77638045,603Gaza Stripقطاع غزة

22,16222,8861,2901,4793,03019724,562North Gazaشمال غزة

 273,15117,7515001,99719013119,879Gazaغزة

7723536572242Deir Al Balahدير البلح

8,2475923,3784261,101241,042Khan Yunisخانيونس

134434793832678Rafahرفح

Nill :(-)ال يوجد: (-)

إجمالي القيمة 
Total Value

2013/2012كمية وقيمة إنتاج خاليا النحل في فلسطين حسب نوع المنتج والمحافظة، :  79جدول 
Table 79: Quantity and Value Production of Beehives in Palestine by Type of Product and 

Governorate, 2012/2013

Include pollen, royal Jelly and beeswax  :(*)تشمل حبوب لقاح، وغذاء الملكات، وشمع النحل: (*)

المحافظة

نوع المنتج

Governorate

عسل
Honey

طرود
Colonies

*أخرى
Other*
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Governorateالمحافظة

أريحا واألغواررام اهلل والبيرةسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنينالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest  BankJeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfit
Ramallah & 

Al-Bireh

Jericho & Al- 

 Aghwar

17,323.916,306.61,265.5535.7394.11,016.4695.095.1483.4447.5Water (1,000 m(3 م1,000)الماء 
3
)

31.525.76.70.72.73.41.10.51.22.8Electricity (GWh)(ساعة.جيجا واط)الكهرباء 

5,473.43,513.0768.5300.8394.8702.222.0126.699.6102.0Oil products (1,000 Liter)(1)( ليتر1,000 )مشتقات نفطية 
(1)

0.1Oil and lubricants (Ton)--132.9122.761.68.822.325.70.1(طن)زيوت وشحوم 

2,963.31,888.6544.980.7360.0360.7144.034.471.69.3Gas (Ton)(طن)غاز 

627,966.4488,306.270,205.624,317.243,320.274,915.837,841.28,534.836,887.020,047.4Concentrated fodder (Ton)(2)(طن)أعالف مركزة 
(2)

139,646.1115,195.68,367.75,246.42,871.68,327.87,311.41,915.79,985.26,963.0Bran (Ton)(طن)نخالة 

30,300.89,304.2272.5269.55.643.35,432.2127.559.5538.0Forage / Silage (Ton)(طن)سايالج / األعالف الخضراء

200,739.6178,962.629,457.510,576.99,715.337,277.07,190.32,388.87,265.49,921.4Hay and Straw (Ton)(طن)تبن وقش 

800.6641.4296.194.220.174.20.91.88.829.6Milk substitutes (Ton)(طن)بدائل الحليب 

115,206101,88111,2891,4395,6206,0625,62732619,478661Fattening sheep and goats / head(رأس)(ضأن وماعز)أغنام التسمين 

16,68110,1091,422214541693,05864130218Fattening calves(رأس)عجول التسمين 

36,480.125,603.36,271.0563.92,475.74,607.12,701.224.01,605.2122.8Chicks purchased (1,000 Chick)( صوص1,000)الصيصان المشتراه 

880.0619.948.026.462.993.0244.819.722.143.2Bees Feed (Ton)(طن)غذاء النحل 

1,376.91,045.5280.016.5153.0255.555.014.350.25.2Sawdust (1,000 Sack)( كيس1,000)نجارة خشب 

488,6886,005,747Other-61,195,32755,691,54042,336,285909,731106,8391,483,94062,714أخرى

Less than half of the unit :(0)القيمة أقل من نصف وحدة: )0(

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Include petrol, kaz, and diesel :(1)تشمل بنزين، كاز، سوالر: (1)

 Include fattening feed, barley, and mixture feed :(2)تشمل علف تسمين، شعير، خلطة: (2)

2013/2012كمية مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة والنوع، :  80جدول 
Table 80:  Quantity of Animal Intermediate Consumption in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Governorate and Type, 2012/2013

Typeالنوع
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Governorateالمحافظة

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةقطاع غزةالخليلبيت لحمالقدس

JerusalemBethlehemHebronGaza StripNorth GazaGazaDeir Al- BalahKhan YunisRafah

682.7333.910,357.31,017.3434.4108.2165.8185.7123.2Water (1,000 m(3 م1,000)الماء 
3
)

0.81.64.25.82.70.80.41.40.5Electricity (GWh)(ساعة.جيجا واط)الكهرباء 

31.5264.2700.81,960.4511.51,216.730.3188.013.9Oil products (1,000 Liter)(1)( ليتر1,000 )مشتقات نفطية 
(1)

Oil and lubricants (Ton)-0.20.23.710.28.40.00.01.8(طن)زيوت وشحوم 

18.4264.61,074.7725.341.4192.557.957.6Gas (Ton)-(طن)غاز 

22,797.241,727.5107,712.3139,660.226,818.314,344.480,949.79,986.07,561.8Concentrated fodder (Ton)(2)(طن)أعالف مركزة 
(2)

8,023.422,572.633,610.824,450.57,705.64,276.35,584.73,785.03,098.9Bran (Ton)(طن)نخالة 

390.4886.81,278.920,996.61,835.08,076.21,063.79,728.4293.3Forage / Silage (Ton)(طن)سايالج / األعالف الخضراء

6,077.016,029.643,063.421,777.07,002.44,973.42,206.94,356.93,237.4Hay and Straw (Ton)(طن)تبن وقش 

6.82.8106.1159.218.61.835.02.2101.6Milk substitutes (Ton)(طن)بدائل الحليب 

11,9242,82036,63513,3252,5172,115516,9561,686Fattening sheep and goats / head(رأس)(ضأن وماعز)أغنام التسمين 

1931,8732,5076,5721,7881,439866702,589Fattening calves(رأس)عجول التسمين 

248.46,984.010,876.82,905.0483.45,975.5584.7928.2Chicks purchased (1,000 Chick)-( صوص1,000)الصيصان المشتراه 

0.925.533.4260.191.9105.95.853.72.8Bees Feed (Ton)(طن)غذاء النحل 

17.137.4161.3331.4117.6152.730.621.68.9Sawdust (1,000 Sack)( كيس1,000)نجارة خشب 

3,996,2745,503,787327,73672,1331,737,0821,588,1291,778,707Other-301,322أخرى

Less than half of the unit :(0)القيمة أقل من نصف وحدة: )0(

Nill :(-)ال يوجد: (-)

Include petrol, kaz, and diesel :(1)تشمل بنزين، كاز، سوالر: (1)

 Include fattening feed, barley, and mixture feed :(2)تشمل علف تسمين، شعير، خلطة: (2)

2013/2012كمية مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة والنوع، : (تابع) 80جدول 
Table 80 (Cont.): Quantity of Animal Intermediate Consumption in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Governorate and Type, 2012/2013

Type النوع
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل 

Governorateالمحافظة

رام اهلل والبيرةسلفيتقلقيليةنابلسطولكرمطوباسجنينالضفة الغربيةفلسطين

PalestineWest  BankJeninTubasTulkarmNablusQalqiliyaSalfitRamallah & Al-Bireh

Total                   143,930  29,538   160,918   280,491    149,794 196,405 408,361    2,229,095 2,694,530المجموع

Water                      2,689       387       2,247      8,880        1,328     2,921     8,550       135,263    136,283الماء

Electricity                         925       312          741      2,281        1,884        403     4,587         16,845      19,777الكهرباء

 Oil Products                         489       774          154      4,490        2,563     1,991     4,860         22,416      29,130(1)مشتقات نفطية 
(1)

Oil and lubricants--              1         287           237        126        157              873           969زيوت وشحوم

Gas                         366       185          718      1,682        1,885        441     3,021         10,823      16,477غاز

                      3,579    1,375       4,979      8,527        4,865     4,641   12,815         64,244      73,858األدوية والعالجات البيطرية 
Veterinary Medicines and 

Treatments and Veterinary 

Supervision Artificial Insemination                         948           9            12         119             25          63        251           2,262        2,493التلقيح اإلصطناعي

 Concentrated Fodder                     73,591  15,743     89,591   149,651      95,084   46,793 145,206       970,582 1,241,141(2)أعالف مركزة 
(2)

Bran                     13,516    2,970       8,268    10,816        3,711     7,509   11,346       155,687    181,248نخالة

Forage / Silage                           64         94       7,446           32               8        327        355         12,309      34,088سايالج/ األعالف الخضراء

Hay and Straw                     11,062    3,243       8,695    53,487      11,633   11,820   37,190       220,330    242,170تبن وقش 

Milk Substitutes                           61         33              2         936           334     1,019        408           4,141        4,983بدائل الحليب

Packaging Materials                         623       468          164         825        1,174        290     1,777           6,716        7,220مواد تعبئة

(ضأن وماعز)أغنام التسمين
86,939      77,233         7,699     826        4,916        5,257      4,821       308       16,117                     

Fattening Sheep (Sheep and 

Goats)

Fattening Calves                         456       161     11,400         596        2,230          57     4,790         30,023      64,041عجول التسمين

Chicks Purchased                      6,879       192       9,032    17,624      13,335     2,855   29,235       112,761    147,242الصيصان المشتراه

Bees Feed                           80         66          970         277           228        100        192           2,275        3,144غذاء النحل

 Rents                     10,098    2,659          942      6,661        1,032 111,133   36,336       224,602    228,464(3)أجور 
(3) 

Maintenance and Repairs                         820       283          768      1,747        1,330     1,434     2,612         11,952      15,007الصيانة والتصليح

Fees and Taxes                           17       138       9,306         106           685            6          43         10,500      10,746رسوم وضرائب

Sawdust                         499       138          489      2,996        1,250        233     2,418         10,080      13,509نجارة خشب

Other                      1,051-          172      3,214             57     1,417   94,513       127,178    135,601أخرى

Include petrol, kaz, and diesel :(1)تشمل بنزين، كاز، سوالر: (1)

 Include fattening feed, barley, and mixture feed :(2)تشمل علف تسمين، شعير، خلطة: (2)

Include rent of farm, rent of buildings, transport and fares,  machines fare :(3)والمباني، وأجور النقل، وأجور اآلالت، تشمل إيجار المزرعة: (3)

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة والنوع، :  81جدول 
Table 81:  Value of Animal Intermediate Consumption in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Governorate and Type, 2012/2013

Typeالنوع
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Value in 1,000 NISالقيمة باأللف شيقل 

Governorateالمحافظة

رفحخانيونسدير البلحغزةشمال غزةقطاع غزةالخليلبيت لحمالقدسأريحا واألغوار
Jericho & Al- 

Aghwar
JerusalemBethlehemHebronGaza StripNorth GazaGazaDeir Al- BalahKhan YunisRafah

Total  42,991    59,375     203,563  55,370  104,136    465,435  534,459  152,024   90,392            82,783المجموع

Water       123         186            166       108         437      1,020  101,652     1,763     3,411              1,435الماء

Electricity       251         690            219       423      1,349      2,932     2,649        859        532              1,672الكهرباء

)1(مشتقات نفطية 
701                 188        1,607     4,599     6,714      1,868      3,648    127            1,008      63         Oil Products 

(1)

Oil and lubricants-           17--           79           96          61            2            1                     1زيوت وشحوم

Gas       291         328            963       166      3,906      5,654     2,426          37-                   62غاز

   13,624     5,077     2,212              2,550األدوية والعالجات البيطرية 
9,614      

3,746      1,484    2,617         1,368      399       
Veterinary Medicines and 

Treatments and Veterinary 

Supervision Artificial Insemination--              10         16         205         231        189          48        426                 172التلقيح اإلصطناعي

)2(أعالف مركزة 
34,766            39,798   79,892   200,467  270,559  56,783    21,966  160,715     17,396    13,699  Concentrated Fodder 

(2)

Bran    3,254      4,967         8,084    4,069      5,187    25,561   42,377   32,799   12,583              9,792نخالة

Forage / Silage       440    14,567         1,878    4,514         380    21,779     1,848     1,750        165                 220سايالج/ األعالف الخضراء

Hay and Straw    2,848      4,614         3,607    6,011      4,760    21,840   48,402   18,121     7,310              9,367تبن وقش 

Milk Substitutes       305           26            354         18         139         842        905          51          58                 334بدائل الحليب

Packaging Materials         17           65            358           2           62         504        256          66        232                 841مواد تعبئة

(ضأن وماعز)أغنام التسمين
306                 14,559   2,109     20,315   

9,706      
1,581      1,750    45              5,286      1,044    

Fattening Sheep (Sheep and 

Goats)

Fattening Calves  14,147      3,249            309    6,659      9,654    34,018     6,032     3,460        388                 453عجول التسمين

Chicks Purchased    2,790      1,813       18,386    1,523      9,969    34,481   32,190        928-                 491الصيصان المشتراه

Bees Feed         12         207              17       365         268         869        147          79            6                 130غذاء النحل

)3(أجور 
5,804              6,576     2,746     40,615   3,862      921         275       1,945         364         357       Rents 

(3) 

Maintenance and Repairs       186         544            743       922         660      3,055     1,455        107     1,110                 286الصيانة والتصليح

Fees and Taxes-           50              12-         184         246          31        154          10                     4رسوم وضرائب

Sawdust         94         228            380    1,326      1,401      3,429     1,556        369        100                   32نجارة خشب

Other    2,671      2,402         2,628       125         597      8,423   12,663-        727            13,364أخرى

Include petrol, kaz, and diesel :(1)تشمل بنزين، كلز، سوالر: (1)

 Include fattening feed, barley, and  mixture feed :(2)تشمل علف تسمين، شعير، خلطة: (2)

Include rent of farm, rent of buildings, transport and fares,  machines fare :(3)والمباني، وأجور النقل، وأجور اآلالت، تشمل إيجار المزرعة: (3)

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012قيمة مستلزمات اإلنتاج الحيواني في الحيازات الحيوانية والمختلطة في فلسطين حسب المحافظة والنوع، : (تابع) 81جدول 
Table 81 (Cont.): Value of Animal Intermediate Consumption in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Governorate and Type, 2012/2013

Type النوع
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Regionالمنطقة

قطاع غزةجنوب الضفة الغربيةوسط الضفة الغربيةشمال الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest  BankNorth of West Bank Middle of West BankSouth of West Bank Gaza Strip

  100100100100100100Cattleاألبقار

12.92.83.40.41.232.9Saleبيع

49.849.356.052.021.450.7Used in the Holdingاستخدام داخل الحيازة

37.347.940.647.677.416.4Destroyedإتالف

100100100100100100Camelsالجمال

13.540.6Sale--24.84.9بيع

43.117.4Used in the Holding-26.337.591.9استخدام داخل الحيازة

48.957.68.110043.442.0Destroyedإتالف

100100100100100100Sheepالضأن

8.05.67.23.418.418.4Saleبيع

63.067.235.562.144.944.9Used in the Holdingاستخدام داخل الحيازة

29.027.257.334.536.736.7Destroyedإتالف

100100100100100100Goatsالماعز

9.98.37.05.320.020.0Saleبيع

55.858.837.360.435.935.9Used in the Holdingإستهالك داخل الحيازة

34.332.955.734.344.144.1Destroyedإتالف

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012التوزيع النسبي لطرق معالجة روث الماشية في فلسطين حسب المنطقة ونوع الحيوان، :  82جدول 
Table 82:  Percentage Distribution of Manure Product Distribution Pattern in Palestine by Region and Type of Animal, 2012/2013

Type of Animalنوع الحيوان
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Regionالمنطقة

قطاع غزةالضفة الغربيةفلسطين
PalestineWest  BankGaza Strip

Broilers                   100                  100100دجاج الحم

Sale                  32.9                 22.417.5بيع

Used in the Holding                  51.9                 45.742.8استخدام داخل الحيازة

Destroyed                  15.2                 31.939.7إتالف

Layers                    100                  100100دجاج بياض

Sale                  78.1                 45.530.4بيع

Used in the Holding                  21.9                 31.536.0استخدام داخل الحيازة

Destroyed-                 23.033.6إتالف

 Broilers Mothers                   100                  100100أمهات دجاج الحم

Sale-                 89.389.3بيع

Used in the Holding-                   4.84.8استخدام داخل الحيازة

Destroyed-                   5.95.9إتالف

Males Turkey                   100                  100100ذكور حبش

Sale                   100                 35.133.2بيع

Used in the Holding-                 58.460.1استخدام داخل الحيازة

Destroyed-                   6.56.7إتالف

Females Turkey                   100                  100100إناث حبش

Sale                   100                 34.232.3بيع

Used in the Holding-                 59.561.2استخدام داخل الحيازة

Destroyed-                   6.36.5إتالف

Rabbits                   100                  100100أرانب

Sale---بيع

Used in the Holding                   100                 67.952.9استخدام داخل الحيازة

Destroyed-                 32.147.1إتالف

Nill :(-)ال يوجد: (-)

2013/2012، التوزيع النسبي لطرق معالجة زرق الدواجن في فلسطين حسب المنطقة ونوع الدواجن:  83جدول 
Table 83:  Percentage Distribution of Guano Product Distribution Pattern in Palestine by 

Region and Type of Poultry, 2012/2013

Type of Poultryنوع الدواجن
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Introduction 
 

The availability of statistical data on agriculture is necessary to draw up policies and plans for 

the future development of this sector.  Agriculture plays a vital role and represents a 

significant share of the Palestinian Gross Domestic Product (GDP), and also of the Palestinian 

labour force.  There is a pressing need for specialized surveys to be conducted that will 

complement the first Agricultural Census in Palestine that was conducted in 2010. 

 

The Livestock Survey, 2013 aims to provide data on the structure of the livestock sector as 

the basis for formulating future policies and plans for development. It will also update 

existing data on agricultural holdings from the Agricultural Census of 2010 and build a 

database that will facilitate the collection of agricultural data in the future via administrative 

records. 

 

We are pleased to release this report with the main results of the Livestock Survey, 2013 in 

Palestine. The report comprises three chapters arranged in a manner that displays the results 

easily.  It provides data users with comprehensive documentation regarding the survey 

implementation procedures. 

 

The first chapter presents the main results of the survey. The second chapter discusses the 

methodology followed in the planning and conducting of the survey, including the survey 

questionnaire and its contents, field work, including the training, data collection and 

processing, plus evaluation of the quality of the statistical data collected. The third chapter 

describes the concepts and definitions adopted in the survey.  It is hoped that this survey will 

provide the data necessary to build and develop the agricultural sector and will assist policy 

and decision makers in the process of national development.  

 

 

 

 

April, 2014 Ola Awad 

 President of PCBS 
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Chapter One 

 

Main Results 
 

The main results of the Livestock Survey 2013 cover the following: the number of animal and 

mixed holdings, classified by type (animal or mixed) during the agricultural year 2012/2013; 

the number of livestock (cattle, camels, goats, sheep, poultry farms, domestic poultry, 

beehives and other kinds of animals) as on the enumeration day 01 October 2013; slaughtered 

animals in holdings; agricultural practices; the agricultural labor force; number of agricultural 

machinery and equipment; number of buildings used in a holding; the value and quantity of 

animal production and intermediate consumption.    

 

1.1 Agricultural Holders 

The results indicate during the agricultural year 2012/2013, 29.4% of holders of animal and 

mixed holdings in Palestine were aged 40-49 years and 25.3% of them had completed 

preparatory education.  

 
 

Percentage Distribution of Holders of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Age 
Group of Holder, 2012/2013 

 

 
 

1.2 Agricultural Holdings 

The results indicate that during the agricultural year 2012/2013 there were 32,177  animal and 

mixed holdings in Palestine: of these 25,676 were in the West Bank (79.8%) and 6,501 in 

Gaza Strip (20.2%). The largest percentage of animal and mixed holdings was in Hebron 

governorate with 21.1%. 

 

Mixed holdings made up 62.2% of all animal and mixed holdings in Palestine, while animal 

holdings made up 37.8%. 

 

The results also indicate that 90.9% of animal and mixed holdings were held by males, 84.3% 

were held legally by an individual holder, 96.6% were owned or owned like possession and 

for 56.6% the main purpose of production was sale during the agricultural year 2012/2013. 

 

The results show that 53.7% of animal and mixed holdings in Palestine did not receive an 

agricultural extension; 14.0% received an agricultural extension, primarily from the Ministry 

of Agriculture, during the agricultural year 2012/2013. 
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Percentage Distribution of Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of  
Holding, 2012/2013 

 

 
 

1.3 livestock 
 

1. Cattle: 

There were 33,980 head of cattle raised in Palestine: 25,612  head in the West Bank and 8,368 

head in Gaza Strip. Of these, 65.4% of cattle are female, 68.6% are Friesian cattle,                                                                                        

52.9% are aged more than two years, 78.2% are ranching breeding, and 55.4% are bred 

mainly for milk.  Jenin governorate raised the most cattle (15.5%) on the enumeration day, 01 

October 2013.  
 

The results show that the number of cattle increased (Born, Purchases, gift, and payment for 

work) in animal and mixed holdings during the agricultural year 2012/2013 by 30,195 head, 

60.5% of them purchased. There were 21,545 head disposed of (Sold, Died, consumption in a 

holding  and given as a gift), 80.7% of them sold, during the agricultural year 2012/2013. 

Death accounted for 18.0% of all those disposed of and 54.4% of deaths in cattle were the 

result of disease. 

 

The number of female cattle aged two years and more totaled 16,034 head: 61.9% of them 

dairy cows and 95.4% raised for breeding as in 01/10/2013. 

 

2. Camels: 
There were 2,058 head of camels raised in Palestine: 1,226 head in the West Bank and 832

head in Gaza Strip. Of these, 80.5% of the camels are female, 60.0% semi-nomadic breeding, 

and 61.2% bred mainly for milk.  The south of the West Bank raised the most camels (34.5%) 

on the enumeration day, 01 October 2013.  
 

The results show that the number of camels increased (Born and Purchases) in animal and 

mixed holdings during the agricultural year 2012/2013 by 1,011 head: 70.7% of them new 

births. The number of disposed camels (Sold, Died, consumption in a holding and given as a 

gift) was 662 head, 71.6% of them were sold during the agricultural year 2012/2013. Death 

accounted for 27.6% of the total number disposed of and 46.4% died as a result of disease. 

 

3. Sheep: 
There were 730,894 head of sheep raised in Palestine: 670,332 head in the West Bank and 

60,562 head in Gaza Strip. Of these, 83.9% of sheep are female, 47.3% are the Assaf strain, 

74.1% are aged one year or more, 72.2% are semi-nomadic breeding and 77.2% are bred 

mainly for milk. Hebron governorate raised the most sheep (25.2%) on the enumeration day, 

01 October 2013.  

Animal 
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The results show that the number of sheep increased (Born, Purchases, gift, and payment for 

work) in animal and mixed holdings during the agricultural year 2012/2013 by 662,701 head, 

80.7% of them new births. The number of sheep disposed of (Sold, Died, consumption in a 

holding and given as a gift) was 594,636 head, 68.3% of them sold during the agricultural 

year 2012/2013.  Death accounted for 25.1% of the total number disposed of and 58.2% of 

sheep died as a result of disease during the agricultural year 2012/2013. 

 

The results also indicate that the number of female sheep aged one year and more totaled 

502,580 head, 83.6% of them dry sheep and 97.4% raised for breeding as in 01/10/2013. 

 

4. Goats: 
There were 215,335 head of goats raised in Palestine: 204,937 head in the West Bank and 

10,398 head in Gaza Strip. Of these, 84.0% of goats are female, 82.1% are a local strain,                                                                                 

74.9% are aged one year or more, 81.0% are semi-nomadic breeding. and 83.0% are bred 

mainly for milk.  Hebron governorate raised the most goats (21.0%) on the enumeration day, 

01 October 2013.  

 

The results show that the number of goats increased (Born, Purchases, gift, and payment for 

work) in animal and mixed holdings during the agricultural year 2012/2013 by 191,558 head, 

81.4% of them new births. The number of goats disposed of (Sold, Died, consumption in a 

holding and given as a gift) was 173,218 head, 64.1% of them sold during the agricultural 

year 2012/2013.  Death accounted for 27.9% of the total number disposed of and 58.1% of 

goats died as a result of disease. 

 

The results also indicate that the number of female goats aged one year and more totaled 

148,057 heads 84.7% of them dry goats and 98.7% raised for breeding as in 01/10/2013. 

 

1.4 Poultry Farming 

In the 2012/2013 agricultural year, there were 31.5 million broilers, 994.6 thousand mothers 

of broilers, 1.8 million layers, 546.4 thousand turkeys and 19,690 rabbits in Palestine. 

 

There were 4.3 million broilers, 714.0 thousand mothers of broilers, 1.2 million layers, 114.2 

thousand turkeys and 2,576 rabbits on the enumeration day, 01 October 2013. Poultry barns in 

Palestine cover an area of 1,432,697 m² in total. 

 
Percentage Distribution of Raised Poultry in Palestine by Type and Region, 2012/2013 
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1.5 Bees  

There were 46,226 beehives in Palestine: 84.8% in the West Bank and 15.2% in Gaza Strip. 

Of these, 43,604 were modern beehives, constituting 94.3% compared to 5.7% for traditional 

beehives on the enumeration day, 01 October 2013.  

 

Italian beehives made up 49.8% of total beehives in Palestine on the enumeration day. 

 
Percentage Distribution of Beehives in Palestine by Type,  As in 01/10/2013 

 

 
 

1.6 Domestic Poultry  

There were 258.9 thousand domestic poultry birds in Palestine: 285.6 thousand pigeons;     

5.0 thousand domestic turkeys; 29.1 thousand rabbits; 2.0 thousand common quail birds; and 

29.7 thousand other domestic birds on the enumeration day, 01 October 2013. 

 

1.7 Other Animals (Equines) 

There were 3,814 horses, 485 mules and 11,362 donkeys on animal and mixed holdings in 

Palestine on the enumeration day, 01 October 2013. 

 

1.8 Slaughtered Animals 
 

1.Cattle:  

The result indicate that the number of slaughtered cattle in animal and mixed holdings in 

Palestine was 440 head, 69.5% of them in Gaza Strip, during the agricultural year 2012/2013. 

The average live weight of the head was 358 kg and the average carcass weight was 202 kg. 

The total value of slaughtered cattle was NIS 3.1 million during the agricultural year 

2012/2013. 

 

2.Sheep:  
The number of slaughtered sheep in animal and mixed holdings in Palestine was 34,772 head, 

93.8% of them in the West Bank, during the agricultural year 2012/2013. The average live 

weight of the head was 55 kg and the average carcass weight was 28 kg.  The total value of 

slaughtered sheep was NIS 51.9 million during the agricultural year 2012/2013. 

 

3.Goats:  
The number of slaughtered goats in animal and mixed holdings in Palestine was 10,643 head, 

98.0% of them in the West Bank, during the agricultural year 2012/2013. The average live 

weight of the head was 41 kg and the average carcass weight was 21 kg. The total value of 

slaughtered goats was NIS 12.5 million during the agricultural year 2012/2013. 
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1.9 Agricultural Practices 

The results show that 96.9% of animal and mixed holdings with breeding livestock in 

Palestine vaccinated the animals against epidemic diseases, and 33.8% of animal and mixed 

holdings with a poultry farm and demotic poultry vaccinated the poultry against epidemic 

diseases. In addition, 41.7% of animal and mixed holdings had beehives for the production of 

swarm bees during the agricultural year 2012/2013 
Percent of Animal and Mixed Holdings which Use Agricultural Practices in Palestine 

by Type of Agricultural Practice, 2012/2013 
 

 
 

1.10 Agricultural Labor Force   

The results indicated that there were 8,628 waged employees in animal and mixed holdings in 

Palestine during the agricultural year 2012/2013: 75.0% of them in the West Bank and 25.0% 

in Gaza Strip. Temporary employees represent around 70.1% of all waged employees. 

 

Unpaid family members employed in animal and mixed holdings in Palestine totaled 82,765 

during the agricultural year 2012/2013: 83.3% of them in the West Bank and 16.7% in Gaza 

Strip. Permanent unpaid family members represent around 80.4% of all unpaid family 

member employees. 

 

Male employees represented 65.9% of total employees in animal and mixed holdings in 

Palestine during the agricultural year 2012/2013.  The average daily wage of employees in 

animal and mixed holdings in Palestine was NIS 68, around NIS 79 in the West Bank and NIS 

34 in Gaza Strip during the agricultural year 2012/2013. The average daily wage of permanent 

male employees was around NIS 65 and NIS 70 for temporary male employees, while it was 

NIS 37 for permanent female employees and NIS 53 for temporary female employees. 
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Percentage Distribution of Wage Employees and Unpaid Family Members Employees 
in Animal and Mixed Holdings in Palestine by Type of Employee, 2012/2013 

 

  
 1.11 Agricultural Machinery and Equipment  

There were 24,490 pieces of agricultural machinery and equipment owned and used in animal 

and mixed holdings in Palestine during the agricultural year 2012/2013, of which 19,100 

pieces were in the West Bank. The most common type of agricultural machinery was a water 

tank (7,993), followed by a cream separator (6,786). 

   

82.4% of the agricultural machinery and equipment used in animal and mixed holdings, 

owned to the holdings. 

  

1.12 Agricultural Buildings 
There were 71,871 agricultural buildings used in animal and mixed holdings for the purposes 

of animal production in Palestine during the agricultural year 2012/2013, of which 43.5% 

were sheep barns with an average area of 94 m². 

 

1.13 Livestock Production Value 
 

1. Cattle:  

The value of cattle production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

around NIS 208.7 million: 82.0% in the West Bank and 18.0% in Gaza Strip. Milk constituted 

87.7% of the total value of cattle production, followed by new births which constituted 10.7% 

during the agricultural year 2012/2013. 

 

2. Camels: 

The value of camel production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

around NIS 15.9 million: 82.4% in the West Bank and 17.6% in Gaza Strip. Milk constituted 

87.7% of the total value of camel production, followed by new births which constituted     

11.3 % during the agricultural year 2012/2013. 

 

3. Sheep:  

The value of sheep production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

around NIS 509.7 million: 95.7% in the West Bank and 4.3% in Gaza Strip. Milk constituted 

51.9% of the total value of sheep production, followed by new births which constituted 44.3% 

during the agricultural year 2012/2013. 

 

4. Goats: 

The value of goat production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

around NIS 169.7 million: 98.0% in the West Bank and 2.0% in Gaza Strip. Milk constituted 
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63.7% of the total value of goat production, followed by new births which constituted 32.7% 

during the agricultural year 2012/2013. 

 

5. Poultry: 

The value of poultry production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

NIS 1,115.5 million: 70.2% in the West Bank and 29.8% in Gaza Strip.  Birds constituted 

71.0% of the total value of poultry production, followed by eggs used for hatching which 

constituted 14.4% during the agricultural year 2012/2013. 

 

6. Beehives: 

The value of beehive production in Palestine during the agricultural year 2012/2013 totaled 

NIS 116.8 million: 61.0% in the West Bank and 39.0% in Gaza Strip. Honey constituted 

93.2% of the total value of beehive production, followed by colonies which constituted 5.8% 

during the agricultural year 2012/2013. 

 

1.14 Value of Animal Intermediate Consumption  

The value of animal intermediate consumption in animal and mixed holdings in Palestine 

during the agricultural year 2012/2013 was around NIS 2,694.5 million: 82.7% in the West 

Bank and 17.3% in Gaza Strip. 

 

Concentrated fodder constituted 46.1% of the total value of animal intermediate consumption, 

followed by hay and straw which constituted 9.0% during the agricultural year 2012/2013. 
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Chapter Two 

 

Methodology and Data Quality 
  

The methodology was designed based on the context of the survey, international standards, 

data processing requirements and the comparability of outputs with other related surveys.  

2.1 Questionnaire Design  

The questionnaire for the Livestock Survey 2013 was designed based on the 

recommendations of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and 

the questionnaire used for the Agricultural Census of 2010. The special situation of Palestine 

was taken into account, in addition to the specific requirements of the technical phase of field 

work and of data processing and analysis. The questionnaire consisted of the main items as 

follows: 

Identification data: 

Indicators about the holder, the holding and the respondent. 

 

Data on holder: 

Included indicators on the sex, age, educational attainment, number in household, legal status 

of holder, and other indicators. 

 

Holding data: 

Included indicators on the type of holding, tenure, main purpose of production, and other 

indicators. 

 

Livestock data: 

Included indicators on the type, number, strain, age, sex, system of raising, main purpose of 

raising, number acquired or disposed of, quantity and value production, slaughtered in a 

holding, value of slaughtered, and other indicators. 

 

Poultry data: 

Included indicators on the type, area of worked barns, average cycles per year, system of 

raising, quantity and value production, and other indicators. 

 

Domestic poultry & equines data: 

Included indicators on type and number. 

 

Beehive data: 

Included indicators such as the type, number, strain, quantity and value of production. 

 

Agricultural practices data: 

Included indicators on agricultural practices for livestock, poultry and bees. 

  

Agricultural labor force data: 

Included indicators on the agricultural labor force in a holding such as the number, 

employment status, sex, age, average daily working hours, number of work days in an 

agricultural year and average daily wage. 

 

Agricultural machinery and equipment: 

Included indicators on the number and source of machinery. 
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Agricultural buildings data: 

Included indicators on the type and area of building. 

 

Animal intermediate consumption: 
Included indicators on the type, quantity and value of animal intermediate consumption. 

 

2.2 Sampling Frame and Sample 
 

2.2.1 Target Population  

All animal and mixed holdings in Palestine during 2013. 

 

2.2.2 Sampling Frame  

The animal and mixed agricultural holdings frame was created from the agricultural census 

data of 2010 and extracted based on the following criteria: any number of cattle or camels, at 

least five sheep or goats, at least 50 poultry birds (layers and broilers), or 50 rabbits, or other 

poultry like turkeys, ducks, common quail, or a mixture of them, or at least three beehives 

controlled by the holder. 

 

A master sample of 7,297 holdings from the animal and mixed holdings frame was updated 

prior to sample selection. 

 

2.2.3 Sample Size 

The estimated sample size is 5,000 holdings. 

        

2.2.4 Sample Design   

The sample is a one-stage stratified systematic random sample.  

 

2.2.5 Sample Strata 

The animal and mixed holdings are stratified into three levels, which are: 

1. Governorates. 

2. The main agricultural activities were identified by the highest holding size in the 

category: these activities are the raising cattle, raising sheep and goats, raising camels, 

poultry farming, beehives, mixed animals. 

3. The size of the holdings were classified into five categories. 

 

Holding Type 
Measurement 

Unit 
Group

1 
Group2 Group3 Group4 Group5 

raising cattle number 1-2 3-5 6-10 11-40 41+  

raising sheep and goats number 5-10 11-20 21  - 40 41-80 81+ 

raising camels number 1-10 11-20 21  - 30 31-40 41+ 

 Poultry farming number 50-499 500-1,499  1,500 - 2,999 3,000 – 5,999 6,000+ 

Beehives number 3-11 12-24 25  - 49 50  - 199 200+ 

 

2.2.6 Weight Calculation of Agricultural Holdings 

Weight is known as an inverse probability of selection of the unit in the sample and can be 

explained as how units are represented in the population from the unit in the sample.  The 

weights were adjusted for non-response during data processing. 
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2.3 Field Work Operations 
 

2.3.1 Training the Field Work Team  

A training manual was drawn up for the field work team covering all topics dealing with field 

work and conducting the questionnaires.  It specified the tasks of each member of the field 

work team and the procedures to be followed to identify the agricultural holding and conduct 

interviews. Additional training manuals were provided for field work supervisors, 

coordinators and editors to ensure team training and the success of the project.  A training 

schedule covered all the topics mentioned in the training manual.  A training course was held 

simultaneously in Ramallah in the West Bank and in Gaza in Gaza Strip for the field work 

teams for each area. 

 

The training course for the field work team was held for five days from 2 to 8 October 2013, 

and another one day meeting with the field work team on 20 October 2013 to refresh their 

skills.  A total of 86 trainees participated in the training course: 72 in the West Bank and 14 in 

Gaza Strip. 

 

2.3.2 Field Work of the Main Survey 

PCBS prepared a plan to execute the field work of the main survey in the West Bank and 

Gaza Strip. This plan included formulation of the field work team, the field work tools 

(questionnaires, maps, sample lists), and the distribution of field workers to different 

governorates.  In total, there were 44 field workers, ten supervisors, and three field work 

editors in West Bank governorates, plus seven field workers, two supervisors, two editors and 

a field work coordinator in Gaza Strip governorates.  The field work for the survey lasted 

from 21 October to 1 December 2013. 

  

2.3.3 Data Editing in the Field 

The project managers developed a clear mechanism for editing the data and trained the team 

of editors accordingly.  The mechanism was as follows: 

- Receiving completed questionnaires from field workers on a daily basis. 

- Checking each questionnaire to ensure that data had been collected for the agricultural 

holding identified in the sample list and that all sections of the questionnaire had been 

filled. 

- Application of editing rules to questionnaires by field work editors. 

 

2.3.4 Follow-up and Supervision  

Special follow-up forms were designed for the submission and receipt of questionnaires by all 

levels, as well as the daily achievements of the interviewers.  Supervisors had the task of 

allocating work to the teams using the map and the sample list.  They provided daily reports 

to the field work coordinator clarifying the interviews completed, cases of refusal, non-

applicable cases and other interview results.  The report was then sent to the project manager. 

In addition, technicians and field work coordinators conducted visits to monitor field work, 

ensure the quality of data and to assist in solving any problems faced by the field work team. 

 

2.4  Coding 

At this stage the type of animal was coded by a classification of livestock of 2010 and based 

on the Central Product Classification (CPC).  Some livestock in Palestine have special 

classification of their own. 
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2.5 Data Processing  
 

2.5.1 Preparation of Data Entry Program 

The data entry program was prepared using Oracle software and data entry screens were 

designed.  Rules of data entry were established to guarantee successful entry of questionnaires 

and queries were used to check data after each entry.  These queries examined variables on 

the questionnaire. 

 

2.5.2 Data Entry 

Having designed the data entry program and tested it to verify readiness, and after training 

staff on data entry programs, data entry began on 4 November 2013 and finished on 8 January 

2014 with 15 staff engaged in the data entry process. 

 

2.5.3 Editing of Entered Data 

Special rules were formulated for editing the stored data to guarantee reliability and ensure 

accurate and clean data. 

 

2.5.4 Results Extraction and Data Tabulation 

An SPSS program was used for extracting the results and empty tables were prepared in 

advance to facilitate the tabulation process.  The report tables were formulated based on 

international recommendations, while taking the Palestinian situation into consideration in the 

data tabulation of the survey.    

 

2.6 Data Quality 

Includes multiple aspects of data quality, beginning with the initial planning of the survey up 

to the final publication, plus how to understand and use the data.  There are seven dimensions 

of statistical quality: relevance, accuracy, timeliness, accessibility, comparability, coherence, 

and completeness. 

 

2.6.1 Data Accuracy   

Includes checking the accuracy of data in multiple aspects, primarily statistical errors due to 

the use of a sample, as well as errors due to non-statistical staff and survey tools, in addition 

to response rates in the survey and the most important effects on estimates.  This section 

includes the following: 

 

2.6.1.1 Statistical Errors  

Survey data may be affected by sampling errors resulting from the use of a sample instead of 

a census. Variance estimation was carried out for the main estimates and the results were 

acceptable within the publishing domains as shown in the tables of variance estimation.  
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the Number of Cattles in Palestine by Sex and Governorate The Variation Estimation of  
 

Governorate Sex Estimate 
Standard 

Error 

95% Confidence 
Interval 

Coefficient 
of Variation 

% 

Unweighted 
Count 

Lower Upper 

Jenin 
male 1,296 311.3 684 1,908 24.0 89  

female 3,973 1,332.9 1,353 6,594 33.5 89 

Tubas 
male 428 49.7 330 526 11.6 73 

female 2,780 321.4 2,149 3,412 11.6 73 

Tulkarm 
male 364 27.3 310 417 7.5 25 

female 894 35.7 823 964 4.0 25 

Nablus 
male 680 142.3 400 960 20.9 102 

female 4,383 571.7 3,259 5,507 13.0 102 

Qalqiliya 
male 1,474 40.8 1,394 1,555 2.8 26 

female 1,442 31.5 1,381 1,504 2.2 26 

Salfit 
male 158 12.1 134 182 7.6 8 

female 308 1.6 305 311 0.5 8 

Ramallah   & Al-
Bireh 

male 70 4.7 61 79 6.7 16 

female 420 9.8 400 439 2.3 16 

Jericho   & Al- 
Aghwar 

male 230 17.9 195 265 7.8 12 

female 479 11.2 457 501 2.3 12 

Jerusalem 
male 74 19.3 37 113 25.8 9 

female 191 8.2 175 207 4.3 9 

Bethlehem 
male 672 96.1 484 861 14.3 8 

female 44 14.4 16 73 32.5 8 

Hebron 
male 1,289 144.7 1,004 1,573 11.2 51 

female 3,963 729.0 2,530 5,396 18.4 51 

North Gaza 
male 1,356 145.1 1,071 1,642 10.7 59 

female 1,208 239.0 738 1,678 19.8 59 

Gaza 
male 979 145.4 693 1,264 14.9 25 

female 287 39.1 209 363 13.7 25 

Deir Al-Dalah 
male 685 186.0 320 1,051 27.1 15 

female 861 215.1 439 1,285 25.0 15 

Khan Yunis 
male 430 45.0 341 518 10.5 14 

female 453 151.3 157 751 33.3 14 

Rafah 
male 1,556 513.4 547 2,565 33.0 20 

female 553 142.6 272 832 25.8 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS:  Livestock Survey, 2013 

[30] 
 

 

The Variation Estimation of the Number of Sheep in Palestine by Sex and Governorate 
 

Governorate Sex Estimate 
Standard 

Error 

95% Confidence 
Interval 

Coefficient 
of Variation 

% 

Unweighted 
Count 

Lower Upper 

Jenin 
male 9,751 606.4 8,561 10,939 6.2 516 

female 71,438 3,076.4 65,407 77,470 4.3 516 

Tubas 
male 4,763 621.2 3,544 5,980 13.0 351 

female 56,762 3,183.2 50,522 63,004 5.6 351 

Tulkarm 
male 4,584 906.6 2,807 6,362 19.8 154 

female 16,057 2,581.4 10,997 21,119 16.1 154 

Nablus 
male 12,099 807.8 10,515 13,683 6.7 514 

female 87,137 3,943.3 79,407 94,869 4.5 514 

Qalqiliya 
male 5,548 925.3 3,735 7,363 16.7 135 

female 20,242 1,722.6 16,864 23,619 8.5 135 

Salfit 
male 1,646 248.6 1,158 2,133 15.1 79 

female 9,758 1,553.0 6,713 12,803 15.9 79 

Ramallah   & Al-
Bireh 

male 5,685 1,045.3 3,635 7,734 18.4 203 

female 33,544 2,066.6 29,492 37,596 6.2 203 

Jericho   & Al- 
Aghwar 

male 5,262 517.8 4,248 6,278 9.8 200 

female 37,584 2,820.0 32,054 43,112 7.5 200 

Jerusalem 
male 3,793 848.1 2,130 5,456 22.4 176 

female 25,916 1,885.7 22,219 29,613 7.3 176 

Bethlehem 
male 11,137 1,628.4 7,944 14,329 14.6 247 

female 63,099 6,885.0 49,599 76,597 10.9 247 

Hebron 
male 38,145 3,195.4 31,879 44,409 8.4 1034 

female 146,382 5,400.1 135,795 156,970 3.7 1034 

North Gaza 
male 4,284 598.0 3,111 5,456 14.0 116 

female 12,281 1,440.2 9,457 15,104 11.7 116 

Gaza 
male 2,476 380.9 1,729 3,222 15.4 96 

female 9,850 984.3 7,921 11,781 10.0 96 

Deir Al-Dalah 
male 1,907 428.8 1,066 2,748 22.5 51 

female 6,772 985.2 4,840 8,703 14.5 51 

Khan Yunis 
male 5,050 889.1 3,308 6,794 17.6 93 

female 12,125 1,334.2 9,508 14,739 11.0 93 

Rafah 
male 1,349 307.0 748 1,952 22.7 47 

female 4,468 652.9 3,188 5,748 14.6 47 

 

2.6.1.2 Non-sampling Errors  

Non-statistical errors are probable in all stages of the project, during data collection and 

processing. These are referred to as non-response errors, interviewing errors, and data entry 

errors.  To avoid and reduce the impact of these errors, efforts were exerted through intensive 

training on how to conduct interviews and factors to be followed and avoided during the 

interview, in addition to practical and theoretical exercises. 
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Re-interview survey was conducted for 5% of the main survey and re-interview data proved 

that there is high level of consistency with the main indicators.  
 

2.6.1.3 Response and Non Response Rates  
The sample size of the survey is 5,000 holdings and 4,715 of these holdings were surveyed.  Weights 

were adjusted to compensate for non-response cases.  The non-response rate in the survey was 5.7% as 

follows: 

Interview Result Number of Cases 

Completed 4,711 

Partly Completed 4 

Traveling household 14 

Home not occupied 1 

No one at home 30 

Refused 23 

No Information 3 

Cant find the address  27 

Other 187 

Total 5,000 

 

Response and non-response formulas: 

Non-response rate    =    Total cases of non-response x 100% 

                                         Net Sample size 

                                   = 5.7% 

Response rate = 100% - non-response rate 

                              = 94.3% 

2.6.2 Quality Control Procedures  
To avoid errors and reduce their effects, field workers underwent intensive training on how to 

conduct the interview, what to discuss and what to avoid, as well as practical and theoretical 

training. 

 

Data entry staff were also trained on the data entry program, which was tested prior to the 

data entry process.  To ensure coordination with the progress of field work activities and limit 

obstacles, there was continuous contact with the field work team through regular visits to the 

field and meetings with the team.  Problems faced by field workers were discussed to clarify 

any issues.  

 

2.6.3 Comparison of Data  

Data and indicators of the Livestock Survey 2013 were compared by technical personnel with 

data and indicators from the PCBS Agricultural Census of 2010 and Agricultural Statistics 

Survey 2010/2011 with similar methodology.  The results indicated that there was consistency 

between data, with some variations. 
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2.7 Technical Notes   

There are important technical notes which should be taken into consideration when reviewing 

this report, as follows: 

1. The number of holdings excludes holdings that were divided by the death of the 

holder, cases where the terms of the holding were inapplicable, or where the holding 

had been transferred outside the sample. 

2. In some cases, changes occurred in the type of agricultural holding during the field 

implementation of the survey, such as mixed agricultural holdings changing to plant 

holdings or to animal holdings. Such changes were treated when adjusting data 

weights and extracting the final results of the survey.  

3. The concepts of the agricultural holder and the agricultural holding according to 

international recommendations were well clarified through intensive training and field 

visits by the project management.  

4. The main indicators were revised by technicians from the Ministry of Agriculture and 

the results were discussed with them.  They expressed the opinion that the data differ 

from the data which is available of the Ministry of Agriculture due to the methodology 

was different.   

 

 
  



PCBS:  Livestock Survey, 2013 

[33] 
 

Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

The Agricultural Census 2010 was based on Food and Agriculture Organization (FAO) 

recommendations to facilitate future comparisons with neighboring countries and also on the 

results of consultations with the main users.  A specific definition for each variable in the 

census was prepared on the basis of international recommendations, while taking into 

consideration the special needs of Palestinian society. 
 

Governorate: 

Governorates were defined according to the official administrative division of the Palestinian 

Territory for the end of 1997.  There are 16 governorates, each consisting of a number of 

localities. 
 

Agricultural Holding: 

An economic unit of agricultural production under single management comprising all kept 

livestock and all land used totally or partially for agricultural production purposes regardless 

of 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 land of the holding 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 means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  

This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 

protected cultivated area. 
 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder. The holder should have any number of 

cattle or camels, at least five heads of sheep, goats or pigs, at least 50 poultry birds (layers 

and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer, etc, or a mixture of them, 

or at least three beehives. 
 

Mixed Holding: 

Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 

Agricultural Holder: 

The holder is a civil or juridical person who exercises management control over the 

agricultural holding operation, and takes major decisions regarding the holding and may 

undertake all responsibilities directly, or delegate responsibilities related to day-to-day work 

management to a hired manager. 
 

Household: 

The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 

relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals and 

make joint provision of food and other essentials of living. 
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Reference Date: 

This refers to the moment on which the census data are based. Normally, it refers to midnight 

of the day preceding the reference period.  Thus, the findings of the census or survey relate to 

that night. 
 

Permanent Agricultural Workers: 

A person whose services are utilized regularly and continuously during the agricultural year 

for agricultural work on the holding.  Permanent agricultural workers work for at least eight 

months during the agricultural year. 
 

Occasional Agricultural Workers: 

A person working one or more times during the agricultural year who is not expected to work 

regularly or continuously on the holding.  Occasional agricultural workers work for less than 

eight months during the agricultural year. 
 

Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

Source of Agricultural Extension: 

It is the source that provision of agricultural advice and information to crop and livestock 

producers.  Extension services may be provided by government institution (MOA), non-

government organization, farmer organization, educational institutions, informal grass roots 

organizations, and others. 
 

Agricultural Year: 

The period covering the first of October to the end of September of the following year. 
 

Educational Attainment: 

It refers to the highest successfully completed educational attainment level. The educational 

level for persons aged 10 years and over. 
 

Management Method of the Agricultural Holding: 

A method which is used for daily supervision of agricultural holdings, including workers, 

irrigation, fertilization, etc, which are holder himself, paid manager or member of the holders 

family. 
 

Legal Status of Agricultural Holder: 

Refers to the juridical aspects under which the agricultural holding is operated. It also refers 

to other aspects about the type of holding. From the juridical point of view, a holding may be 

operated by a single individual, jointly by several individuals with or without a contractual 

agreement and belonging to the same or to different households, or by a juridical person: 

cooperation, cooperative, governmental institution. 
 

Main Source of Water: 

1. Artesian Wells: Those wells are being dug to reach the ground water, for pumped and 

exploited as a source of water for multiple purposes of drinking or irrigation. 

2. Nazaz Hotbeds: Is dig wells to depths of a few pools of water and small quantities naturally 

through nomination from soil layers that bearing of water. 

3. Collection Water Wells: Wells that are dug in the ground for the purpose of collecting rain 

water. 
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4. Springs: Water that is discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the groundwater table; it could be permanent or seasonal, and it is 

considered as one of the natural resources for irrigation. 

5. Public Water Network: A network of pipes for the purpose of providing clean water to 

households. 

6. Water Tanks: Using water from vehicles that distribute and transfer water. 

7. Others: If the source of water was not mentioned above. 
 

Livestock: 

Refers to all animals kept or reared mainly for agricultural purposes.  Includes cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 

domesticated animals, as well as foxes, minks, etc. 
 

Type of  Livestock Production System: 

Refers to the general characteristics and practices of raising livestock on the holding. 

 Semi-intensive farming: the adoption of animals feeding on grazing plus feed to 

provide supplementary nutrition. 

 Intensive farming:  raising animals in barns on feed without outside grazing. 
 

Main Purpose of  Production of the Holding: 

It is the main purpose of the production, which is mainly either for sale or for household 

consumption.  Mainly  means half or  more of agricultural production through the 

agricultural year. 
 

Product Distribution Pattern:  

The ways in which the olive product are distributed for, such as sale, export, self 

consumption …etc. 
 

Main Purpose for raising Animal: 

Refers to the main reason for the animals to be kept.  Normally, milk and meat are the main 

purpose. 
 

Strain: 

A collection of genetic traits and productivity of one type of animal, such as a Friesian cow, 

or Assaf sheep. 
 

Poultry: 

Refers to all poultry kept for different purposes of production, such as meat from broilers, 

eggs from layers, or meat from turkeys or any type of bird or rabbits. 
 

Mothers of Broilers: 

Refers to the chicks kept to produce fertilized eggs for hatching and producing broiler chicks. 
 

Broilers: 

Refers to the chicks which be kept to produce white meat with 50 days as maximum period.  

 

Layers: 

Refers to the chicks kept to produce table eggs, not usually for more than 30 months. 
 

Barn: 

An agricultural building primarily located on farms and used for many purposes, notably for 

the housing of livestock and storage of crops.  In addition, barns may be used for equipment 

storage or as a covered workplace, such as threshing. 
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Maximum Capacity for Production: 

Refers to the maximum number of chicks that can be kept on the farm. 
 

Number of Cycles in the Barns: 

Refers to the number of production cycles the farmer makes during the agricultural year for 

all poultry houses. 
 

Broiler Cycles: 

The period that extends from the raising of chicks (aged one day) until the final marketing of 

the poultry. 
 

Layers Cycles: 

Is the period which extends from beginning of raising chicks until the end of eggs production 

its 2 year in average. 
 

System of Raising Poultry:  

Is a pattern design of poultry farms.  

1. Open: is the barns of poultry without walls .  

2. Closed: is the barns of poultry which is controlled entirely by system of lighting , heating 

and cooling.  

3. Semi-closed: is the barns of poultry with windows or curtains that can be closed during 

storms or cold weather.          
 

Modern Beehives: 

A wooden box with specific dimensions consisting of a base, raising box and cover.  Other 

layers and frames may be added or removed. 
 

Local Beehives: 

A locally-made beehive with non-specific dimensions and shapes, made mainly of soil or clay 

and sometimes from wood, to which layers and frames cannot be added. 
 

Epidemiological Diseases: 

The sudden and unexpected increase in the number of cases of infections of diseases included 

in the World Organization for Animal Diseases, such as brucellosis, foot-and-mouth disease, 

anthrax, bird flu, Newcastle, pox, etc. 
 

Vaccine: 

Suspensions of killed or attenuated microorganisms (bacteria, viruses, fungi, protozoa, or 

rickettsiae), antigenic proteins derived from them, or synthetic constructs, administered for 

the prevention, amelioration, or treatment of infectious and other diseases. 
 

Hatchery: 

Special machines for the hatching of poultry eggs. 
 

Machinery and Equipment: 

Covering all machinery, equipment and implements used as inputs to agricultural production.  

This includes everything from simple hand tools, such as a hoe, to complex machinery such 

as a combined harvester. 
 

Land Tenure: 

The arrangements or rights under which the holder operates the land making up the holding. 

Land rented to another person is not considered part of the tenure may be owned or rented or 

government or any other form. 
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Live weight of Animals Intended for Slaughter: 

The weight taken immediately before slaughter. It is assumed that animals intended for 

slaughter are kept in the slaughterhouse premises for 12 hours and are not fed or watered 

during this time. 
 

Carcass Weight: 

The weight of the carcass after removal of the hide or skin, the head where it joins the spine, 

the forefeet at the knee joint and the hind feet at the hock joint, the large blood vessels of the 

abdomen and thorax, the genito-urinary organs (other than the kidneys, the offal (edible and 

inedible), and the tail for cattle and camel.  For sheep and goats: the skin, the offal (edible and 

inedible), the genito-urinary organs (other than the kidneys), and the feet. 
 

Milking Animal: 

All females of reproductive age and including only dairy females bred especially for milk 

production that were actually milked during the year. 
 

Milk Status: 

Refers to whether the milking animal is in milk or dry on the day of enumeration. 
 

Animals Acquired: 

Other livestock acquisitions purchased by the holding during the enumeration day. This 

includes animals received as gifts or as payment for work, in addition to animals born. 
 

Honey: 

A sweet viscous fluid from the nectar of flowers collected and used as food by certain insects, 

especially the honey-bee.  The flavour and colour of honey depend largely on the plants from 

which the nectar is gathered.  Bees store honey in honeycombs prepared by them, consisting 

of hexagonal wax cells. 
 

Beeswax: 

Obtained by melting honeycombs with boiling water (yellow wax).  White wax is yellow wax 

bleached.  Beeswax is used for candles, cosmetics and other non-food use. 
 

 Marking: 

A particular mark put on an animal to identify and distinguish it from the rest of the herd, to 

mark its breed, genetic traits, and to follow-up and monitor the herd. 
 

:Castration 

Removal of the testicles or nullifying their impact, or a decrease in the level of the male sex 

hormones in the blood, increasing the proportion of female hormones and thereby increasing 

the animal's ability to deposit fat in its body. It is also used to calm the animal and increase 

the consumption of silo and improve carcass traits, since castration affects the nature of 

growth, not the speed of growth, and increases the dressed carcass weight. 
 

Artificial Insemination: 

The deliberate introduction of diluted or undiluted semen into a female's vagina or oviduct 

during the ovulation period for the purpose of achieving a pregnancy through the fertilization 

of eggs. 

 

Trimming Hooves: 

Removal of excess shoots in hoofed animals to preserve the animals and prevent hooves from 

rot or inflammation of the joints, and maintain the natural movement and gait of the animal. 

Trimming is done periodically twice a year. 
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Dehorns: 

Removal of horns to reduce the space required per animal, whether in barns or during 

transport, and reduce the incidence of accidents between animals themselves and between 

them and humans. The horns are removed a few days after birth to prevent growth. 
 

Dipping Sheep and Goats: 

Dipping sheep in a sterile material to get rid of parasites and wash the wool before the 

shearing process. Dipping after shearing sheep to clean and increase vitality. 
 

Shearing Wool: 

A process of shearing the wool off sheep. It is a seasonal process once a year in Palestine 

before the natural breeding season and before the intensification of the heat. 
 

Molting: 

A seasonal physiological process of the fall and regrowth of poultry feathers after a period of 

egg production. 
 

Pollen: 

A powder found in flowers (floral pollen) that attaches to the hair of a bee; bees have pockets 

in their rear legs called basket pollen. Bees carry this powder to the hive and put it in a special 

cell prepared to store pollen for extraction later. 
 

Royal jelly: 

Royal jelly is a honey bee secretion used in the nutrition of larvae and adult queens. It is 

secreted from the glands in the hypopharynx of worker bees and fed to all larvae in the 

colony, regardless of sex or caste. When worker bees decide to make a new queen, either 

because the old one is weakening or was killed, they choose several small larvae and feed 

them with copious amounts of royal jelly in specially constructed queen cells.  This type of 

feeding triggers the development of queen morphology, including the fully developed ovaries 

needed to lay eggs. 
 

Production of Swarm Bees: 

The division of the hive into two colonies by swarming.  Beekeepers use the ability of the 

bees to produce new queens to increase their colonies in a procedure called splitting a colony. 
 

Forage Crops: 

Temporary crops that are grown intensively with multiple cuttings per year and include three 

major groups of fodder: grasses, including cereals that are harvested green; legumes, 

including pulses that are harvested green; and root crops that are cultivated for fodder. All 

three types are fed to animals, either as green feed, as hay, i.e. crops harvested dry or dried 

after harvesting, or as silage products. Silage, or ensilage, refers to green fodder preserved 

without drying by fermentation that retards spoiling. Some fodder crops are components of 

compound feeds. 
 

 

 




