
 
 دولة فلسطين

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 
 
 
 
 

 السنوي  اإلحصائيفلسطين كتاب 
 

2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 2021 ،ديسمبر/كانون أول

  



PCBS 2021: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2021، كانون االول –هـ 1443، االولجمادى. 
 جميع الحقوق محفوظة.

 
 في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

 
 ".22رقم " .2021اإلحصائي السنوي،  فلسطينكتاب   .2021 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 فلسطين. -رام هللا 
 

 جميع المراسالت توجه إلى:
 المركزي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز 
 فلسطين - P6028179 ، رام هللا1647ص.ب. 
 2982700 2 (970/972)هاتف: 
 2982710 2 (970/972)فاكس: 

  1800300300الرقم المجاني: 
 diwan@pcbs.gov.psبريد إلكتروني:  

 http://www.pcbs.gov.psصفحة إلكترونية: 
 

 2593 :الرقم المرجعي
 

حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات  الكتابتم إعداد هذا 
 2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

http://www.pcbs.gov.ps/


PCBS 2021: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

 
 

 



PCBS 2021: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PCBS 2021: كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 وتقدير شكر
 

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

 
لإلحصااااء الفلساااطيني تقيادة فريق فني من الجهاز المركزي  2021إعداد كتاب فلساااطين اإلحصاااائي السااانوي لقد تم 

ممثلة تمكتب  2021( لعام CFGمجموعة التمويل الرئيسية للجهاز )و  فلسطين دولة وبدعم مالي ميترك بين كل من
 .فلسطين دولة الممثلية النرويجية لدى

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

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

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

األســـــرة اإلحصـــــائية مبدأ التدرج اـــــمن األولويات الفلســـــطينية في المرحلة الراهنة كبســـــاس في الت دم نحو اســـــتكمال بناء 
نجز العديد من األنشـــــــــطة اإلحصـــــــــائية باالعتماد على المصـــــــــادر األولية بما في  لك التعدادات الناام المهكور، حيث أ

والمســـول الميدانية، باإلاـــافة إلى اشـــت اق اإلحصـــاءات من المصـــادر الثانوية من خالل الســـجالت اإلدارية بالتعاون مع 
 العام والخاص. ال طاعينمؤسسات 

 

لتوفير ســـلســـلة زمنية متواصـــلة  نبهلها اســـتكماال للجهود التي والعشـــرون  الثاني  دم الكتاب اإلحصـــائي الســـنوي نأن  نايســـر 
من خالل مرجع إحصــــائي شــــامل ي طي معام المجاالت العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتتتيح المجال لدراســــة 

 .والبيئية السكانية واالجتماعية واالقتصادية والج رافية
 

يوفر الت رير يمثل هها الكتاب أهم المراجع اإلحصــائية الرســمية الشــاملة حول الفلســطينيين في مختلف ب اي األرض حيث 
، باإلاـــــــافة إلى ما أمكن توفيره من إحصـــــــاءات حول الشـــــــعب فلســـــــطينإحصـــــــاءات رســـــــمية حول مجاالت الحياة في 

 واالجتماعي واالقتصــــــادي الســــــكانيفيعرض الكتاب الســــــنوي واقع الفلســــــطينيين تواجده.   مختلف أماكنالفلســــــطيني في 
 .والمصطلحات المفاهيمإاافة إلى فصل رابع حول  في ثالثة فصول أساسية والج رافي

 

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

 

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

 

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

 

 وتناول الفصل الرابع أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هها الكتاب.
 

ســــــــــد فجوة إاــــــــــافية من الفجوات المعلوماتية، وأن نكون قد أســــــــــهمنا في توفير أحد المراجع  نبمل أن نكون قد وف نا في
األســاســية لصحصــاءات الرســمية الفلســطينية لخدمة المســيرة التنموية وصــناي ال رار في مختلف مواقعهم لصــياغة ال رارات 

 والخطط على أسس مهنية علمية.
 

 وهللا نسبل أن يتكلل عملنا بالنجال،،
 

 عال عوض د.  2021ون أول، كان
 الجهاز ةرئيس
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 تنويه
 

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

 .المشار لها في صفحة االقتباس العناوينخالل 
 

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

ظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المت ير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المت ير ومجموعه، يمكن أن يالح
 .أو الختالف المصدر وقد نجم  لك عن الت ريب المصاحب للعمليات الحسابية

 
وقد نجم  لك عن في نفس السنة في ههه النشرة م ارنة مع نشرات ساب ة يمكن أن يالحظ اختالفات لقيم نفس المت ير كما 

 .تنقيح البيانات المنشورة في ههه النشرة م ارنة مع النشرات الساب ة
 

 -تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هها الكتاب، وداللة ههه الرموز كالتالي:
 مشاهدات/ حاالت ( ال يوجد-)

 ينطبق ).(  التصنيف ال
 )..( البيانات غير متوفرة

 ):(  البيانات غير متاحة للنشر
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 االول الفصل
 

  فلسطين دولة الفلسطينيون في
 )الضفة الغربية وقطاع غزة( 

 
دولة قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنذ نشأته بجمع البيانات اإلحصائية حول واقع الفلسطينيين في 

من المســــوم الميةانية في المجاالت  كبيرةســــلســــلة  2020خالل العام  حيث نفذفي مختلف المجاالت،  فلســــطين
وقام من خالل هذه المســـوم ابناء ســـالســـه زمنية الهت الماصـــرات الخا ـــة قتصـــاد ة، الســـيانية واالاتما ية واال

 بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ولكافة المواضيع.
 

الجهاز اتنفيذ أول تعةاد فلسطيني للسيان والمساكن والمنشآت بأية  قام اهالقة تت تتويج الجهود اإلحصائية التي 
وامع كت هائه من البيانات اإلحصــــــــــــــائية  ن الســــــــــــــيان  ،2007والتعةاد الثاني  ام  1997فلســــــــــــــطينية  ام 

  قا ةة معلوماتية إحصــائية مفصــلة. اناء وتوفيرالفلســطينيين في مختلف المجاالت، هذه الجهود صــيلر  وية في 
للســــــيان  الثالثوقام الجهاز المركزي لالحصــــــاء الفلســــــطيني اتتويج ا ماله مرة اخرع اتنفيذ التعةاد الفلســــــطيني 

، وذلك اهةف تحةيث اطر المعاينة وقوا ة البيانات الشــاملة في المجاالت الســيانية 2017والمســاكن والمنشــآت 
واتخاذ القرايات ويسـت السـياسـات في القطا ين واالاتما ية واالقتصـاد ة من ااه اسـتخةامها الغراا التخطي  

اطر  لتوفيرقام الجهاز اتنفيذ أول تعةاد زيا ي، والذي  عتبر حجر االســــا   2010العام والخاص.  وفي العام 
المعاينة للمســـــــوم الزيا ية المتخصـــــــصـــــــة، كما انه وفر كت هائه من البيانات االحصـــــــائية  ن القطاع الزيا ي 

 النباتي والحيواني.  
 
، قام الجهاز 2020التي قام الجهاز اتوفيرها وتحةيثها من خالل المســـــــــوم المنفذه  ام  البياناتضـــــــــافة ال  باال

اتوفير ايانات حول الفلســـطينيين في الضـــفة الغربية وقطاع  فلســـطين دولة العاملة فيالماســـســـات وبالتعاون مع 
 ايية. التي تت امعها  ن طريق السجالت اإلدها، و تسجالواقع من غزة 

 
تتناول  ـــــــــفحات هذا الفصـــــــــه  رضـــــــــاي  ارز وأهت الماصـــــــــرات اإلحصـــــــــائية في مختلف المجاالت  ن الواقع 

   .الجغرافيةو  واالقتصاد ة الفلسطيني في المجاالت السيانية واالاتما ية
 

1 
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 السكان
 عدد السكان:

مليون نسمة في  3.12مليون نسمة موزعين إلى  5.23حوالي  2021بلغ عدد السكان المقدر في فلسطين منتصف العام 
 مليون نسمة في قطاع غزة. 2.11الضفة الغربية و

 

 

 .  2017تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات،  *               
                * Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 

 
  

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

% في قطاع 41.0و % في الضفة الغربية35.8بواقع ) 2021 منتصف عام % من مجمل السكان37.9سنة(  0-14)
  غزة(. 

 
% في الضفة الغربية 3.7بواقع ) 2021منتصف عام  ن مجمل السكانــ% م3.4 (سنة فأكثر 65)كما قدرت نسبة األفراد 

 % في قطاع غزة(.2.9و
 
 
 (2021)منتصف العام الهرم السكاني في فلسطين، 

Population Pyramid in Palestine, )Mid-Year 2021) 
 

  Population in Thousands                                                                                     عدد السكان باآلالف          

 

 

 .  2017تقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات،  -                      
                        - Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 (2021 -2017)منتصف العام  حسب المنطقة والجنس، فلسطينفي  عدد السكان المقدر
Estimated Population in Palestine by Region and Sex,   

(Mid-Year 2017- 2021) 
 

 السنة/ المنطقة
 Sex الجنس

Year/ Region كال الجنسين 

Both Sex 

 ذكور

Males 

 إناث
Females 

2017    2017 

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

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

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

2018    2018 

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

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

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

2019    2019 

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

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

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

2020    2020 

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

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

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

2021    2021 

 Palestine 2,570,124 2,657,069 5,227,193 فلسطين

 West Bank 1,530,924 1,589,524 3,120,448 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,039,200 1,067,545 2,106,745 قطاع غزة

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

               - Revised Estimated based on the final results of 
Population, Housing and Establishments Census, 
2017 
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 2021 ،المحافظةو  في فلسطين حسب المنطقة منتصف العام عدد السكان
Population Mid-Year in Palestine by Region, and Governorate, 2021 

 

 المنطقة /المحافظة
 عدد السكان

Region/Governorate 
Population 

 Palestine  5,227,193  فلسطين

 West Bank  3,120,448  الضفة الغربية

 Jenin  338,919  جنين

 Tubas & Northern Valleys  65,915   واالغوار الشمالية طوباس

 Tulkarm  198,856  طولكرم

 Nablus  415,606  نابلس

 Qalqiliya  121,671  قلقيلية

 Salfit  82,099  سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  355,202  رام هللا والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar  53,317  أريحا واألغوار

 Jerusalem  471,834  القدس

 Bethlehem  234,802  بيت لحم

 Hebron  782,227  الخليل

 Gaza Strip  2,106,745  قطاع غزة

 North Gaza  416,906  شمال غزة

 Gaza  713,488  غزة

 Deir al Balah  302,507  دير البلح 

 Khan Yunis  413,727  خانيونس

 Rafah  260,117  رفح

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

               - Revised Estimated based on the final results of 
Population, Housing and Establishments Census, 
2017 
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 (2021-2017)منتصف العام  عدد السكان المقدر والتوزيع النسبي للسكان في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،

Estimated Population and Percentage Distribution of Population in Palestine by Region and Governorate, (Mid-Year 2017-2021) 
 

 
 
 
 

 المنطقة /المحافظة

 Year            السنة  

Region /Governorate 
2017 2018 2019 2020 2021 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 عدد 
 Number 

 نسبة
Percent 

 Palestine  100.0  5,227,193  100.0  5,101,152     100  4,976,684  100  4,854,013  100     4,733,357 فلسطين

 West Bank  59.7  3,120,448  59.8  3,053,183     60.0  2,986,714  60.2  2,921,170  60.4  2,856,691 الضفة الغربية

 Jenin  6.5  338,919  6.5 332,050        6.5  325,271     6.6  318,629  6.6  312,135 جنين

 Tubas & Northern Valleys  1.2  65,915  1.3 64,507          1.3  63,114       1.3  61,745  1.3  60,399 واالغوار الشمالية طوباس

 Tulkarm  3.8  198,856  3.8  195,341        3.9  191,873     3.9  188,465  3.9  185,140 طولكرم

 Nablus  8.0  415,606  8.0  407,754        8.0  400,012     8.1  392,407  8.1  384,953 نابلس

 Qalqiliya  2.3  121,671  2.3  119,042        2.3  116,454     2.3  113,915  2.4  111,425 قلقيلية

 Salfit  1.6  82,099  1.6  80,225          1.7  78,380       1.6  76,568  1.6  74,790 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  6.8  355,202  6.8  347,818        6.8  340,475     6.9  333,194  6.9  326,008 رام هللا والبيرة  

 Jericho & Al Aghwar  1.0  53,317  1.0  52,355          1.0  51,410       1.0  50,481  1.0  49,568 أريحا واألغوار

 Jerusalem  9.0  471,834  9.1  461,666        9.1  451,584     9.1  441,585  9.1  431,706 القدس

 Bethlehem  4.5  234,802  4.5  229,884        4.5  225,020     4.5  220,227  4.6  215,514 بيت لحم

 Hebron  15.0  782,227  14.9  762,541        14.9  743,121     14.9  723,954  14.9  705,053 الخليل

 Gaza Strip  40.3  2,106,745  40.2  2,047,969     40.0  1,989,970  39.8  1,932,843  39.6  1,876,666 قطاع غزة

 North Gaza  8.0  416,906  7.9  403,457        7.8  390,245     7.8  377,279  7.7  364,582 شمال غزة

 Gaza  13.6  713,488  13.6  695,967        13.7  678,669     13.6  661,607  13.6  644,823 غزة

 Deir al Balah  5.8  302,507  5.8  294,260        5.7  286,070     5.7  277,964  5.7  269,946 دير البلح 

 Khan Yunis  7.9  413,727  7.9  401,582        7.9  389,604     7.8  377,819  7.7  366,223 خانيونس

 Rafah  5.0  260,117  5.0  252,703        4.9  245,382     4.9  238,174  4.9  231,092 رفح

.  2017ت، آتقديرات منقحة مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنش -                 - Revised Estimated based on the final results of Population, Housing and Establishments Census, 2017 
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 (2021، )منتصف العام سكان في فلسطين حسب فئات العمر والمنطقةلل النسبي توزيعال

Percentage Distribution of Population in Palestine by Age Groups and Region,     
(Mid-Year 2021)  

 فئات العمر
 فلسطين

Palestine 

 Region  المنطقة

Age Groups الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

0-4 13.8 12.9 15.1 4-0  

5-9 12.5 11.9 13.4 9-5  

10-14 11.7 11.0 12.6 10-14 

15-19 10.2 10.2 10.3 19-15  

20-24 9.2 9.5 8.9 24-20  

25-29 9.0 8.9 9.0 29-25  

30-34 7.5 7.5 7.5 34-30  

35-39 5.6 5.7 5.4 39-35  

40-44 4.8 5.0 4.4 44-40  

45-49 4.1 4.5 3.6 49-45  

50-54 3.4 3.8 2.8 54-50  

55-59 2.9 3.1 2.5 59-55  

60-64 2.1 2.3 1.7 64-60  

65-69 1.3 1.5 1.2 69-65  

70-74 0.9 1.0 0.8 74-70  

75-79 0.5 0.6 0.4 79-75  

80+ 0.5 0.6 0.4 80+ 

 Total 100 100 100 المجموع

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

                - Revised Estimated based on the final 
results of Population, Housing and 
Establishments Census, 2017 
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 معدل الخصوبة:

 3.9في الضـــــــفة الغربية و مولوداً  3.8مولودًا، بواقع  3.8في فلســـــــطين  2019-2017بلغ معدل الخصـــــــوبة الكلية للفترة 
% في الضـــــــــــــفة الغربية، 2.2%، بواقع 2.4في قطاع غزة.  كما بلغ معدل النمو الســـــــــــــنوي المقدر في فلســـــــــــــطين  مولوداً 

 .2021% في قطاع غزة وذلك منتصف العام 2.8و
 

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

(selected years) 
 

 السنة
 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Year الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

2017 2.5 2.3 3.0 2017 

2018 2.5 2.2 3.0 2018 

2019 2.5 2.2 2.9 2019 

2020 2.5 2.2 2.9 2020 

2021 2.4 2.2 2.8 2021 

 
سنة لإلناث،  75.3سنة للذكور و 73.1سنة بواقع  74.2في فلسطين  2021بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 

في الضفة  2021مع وجود اختالف بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة عام 
في  للبقاء على قيد الحياة سنة لإلناث، في حين بلغ العمر المتوقع 75.7سنة للذكور و 73.4سنة بواقع  74.5الغربية 

 سنة لإلناث.    74.9سنة للذكور و 72.7سنة بواقع  73.8قطاع غزة 
 

 الالجئون في فلسطين:
% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في العام 40.5بلغت نسبة السكان الالجئين في دولة فلسطين 

 %. 64.8% من السكان في الضفة الغربية الجئون، في حين بلغت نسبة الالجئين في قطاع غزة 23.9، 2020
 

 2020 وحالة اللجوء، التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في فلسطين حسب المنطقة
Percentage Distribution of Palestinian Population in Palestine by Region and Refugee 

Status, 2020 
 

 

Region  
 المجموع
Total 

Refugee Status حالة اللجوء 

                غير الجىء  المنطقة 

Non  Refugee 

 الجئ 

Refugee 

Palestine 100 59.5 40.5 فلسطين 
West Bank 100 76.1 23.9 الضفة الغربية 
Gaza Strip 100 35.2 64.8 قطاع غزة 
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 :األسرةحجم 

في قطاع  أفراد 5.7وفي الضـــــفة الغربية  أفراد 4.7، بواقع فرداً  5.1في فلســـــطين  2020 عام األســـــرةبلغ متوســـــ  حجم 
 .غزة

 2020في فلسطين حسب المنطقة،  متوسط حجم االسرة
Average Household Size in Palestine by Region, 2020 

 
 
 
 

 2020التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب جنس رب األسرة والمنطقة، 
Percentage Distribution of Households in Palestine by Sex of Head of Household and 

Region, 2020 
 

جنس رب 
 األسرة

 فلسطين
Palestine 

 Region Sex of المنطقة
Head of 

Household 
 الضفة الغربية 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Male 91.0 88.0 89.0 ذكر

 Female 9.0 12.0 11.0 أنثى

 Total 100 100 100 المجموع
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 حصاءات الحيويةاإل
 

 
 ن: يالمسجل أحياءعدد المواليد 

 53,882الضفة الغربية  في مواليد 78,409 م، منه2020عام  مولودا   132,291ن يالمسجل أحياءبلغ عدد المواليد 
 في قطاع غزة.   مولودا  

 
 

 2020 -2016 المنطقة والجنس،حسب  فلسطين*ن في يالمسجل أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region and Sex, 2016-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region لمنطقةا

Year 

 *الضفة الغربية
 West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 كال 
 اناث ذكور الجنسين

 كال 
 اناث ذكور الجنسين

 كال 
 اناث ذكور الجنسين

Both 
Sexes 

Males Females 
Both 

Sexes 
Males Females 

Both 
Sexes 

Males Females 

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

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

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

2019 139,246 71,586 67,660 82,943 42,808 40,135 56,303 28,778 27,525 2019 

2020 132,291 67,810 64,481 78,409 40,163 38,246 53,882 27,647 26,235 2020 

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

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

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

2.1 



:PCBS  طينالفلســطينيون في فلس                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 االحصاءات الحيوية                                      28

 2020-2016والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Sex,        

2016-2020 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

Region / Governorate 
 / Sex 

Year المحافظة المنطقة / السنة
 2016 2017 2018 2019 2020 الجنس/

Both Sexes        كال الجنسين 
Palestine* 132,291 139,246  143,334 140,441 138,238 *فلسطين 

West Bank * 78,409 82,943 83,815 80,544 77,951 الضفة الغربية* 

Jenin 9,185 9,756 9,744 9,291 9,002 جنين 

Tubas & Northern Valleys 1,545 1,715 1,653 1,638 1,539 
غوار ألطوباس وا

 الشمالية

Tulkarm 4,957 5,398 5,488 5,430 5,138 طولكرم 

Nablus 10,547 11,403 11,467 11,296 11,072 نابلس 

Qalqiliya 3,584 3,633 3,801 3,685 3,504 قلقيلية 

Salfit 2,315 2,399 2,430 2,312 2,245 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 7,938 8,731 8,974 8,631 8,756 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 2,092 2,178 2,189 2,147 2,049 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 3,295 3,773 3,783 3,601 3,637 القدس* 

Bethlehem 6,832 6,881 7,125 6,761 6,486 بيت لحم 

Hebron 26,119 27,076 27,161 25,752 24,523 الخليل 

Gaza Strip 53,882 56,303 59,519 59,897 60,287 قطاع غزة 

North Gaza 9,499 9,987 10,381 10,434 10,149 شمال غزة 

Gaza 19,820 20,598 21,831 21,872 22,155 غزة 

Deir Al Balah 7,198 7,655 7,992 8,187 8,286 دير البلح 

Khan Yunis 10,642 11,192 11,828 11,724 11,996 سخانيون 

Rafah 6,723 6,871 7,487 7,680 7,701 رفح 

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

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

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال  مالحظة: -
 تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط.
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 2020-2016والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد )تابع(: 
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2016-2020 

 
  

 

        

 

 

 
 
 
 
  

Region / Governorate 
 / Sex 

Year السنة 
 الجنس/المحافظة المنطقة /

2020 2019 2018 2017 2016 

Males      ذكور 
Palestine* 67,810 71,586  73,578 72,248 70,999 *فلسطين 
West Bank*  40,163 42,808 43,099 41,405 40,293 الضفة الغربية* 

Jenin 4,728 5,073 5,039 4,756 4,626 جنين 

Tubas & Northern Valleys 799 892 877 845 828  الشمالية واألغوارطوباس 

Tulkarm 2,484 2,818 2,836 2,739 2,656 طولكرم 

Nablus 5,429 5,846 5,988 5,815 5,770 نابلس 

Qalqiliya 1,862 1,869 1,931 1,906 1,808 قلقيلية 

Salfit 1,152 1,194 1,178 1,182 1,176 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 4,103 4,545 4,592 4,479 4,471 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 1,060 1,118 1,111 1,077 1,076 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 1,691 1,983 1,933 1,838 1,881 القدس* 
Bethlehem 3,580 3,568 3,648 3,502 3,369 بيت لحم 
Hebron 13,275 13,902 13,966 13,266 12,632 الخليل 

Gaza Strip 27,647 28,778 30,479 30,843 30,706 قطاع غزة 
North Gaza 4,915 5,132 5,341 5,407 5,119 شمال غزة 
Gaza 10,139 10,557 11,038 11,265 11,283 غزة 
Deir Al Balah 3,661 3,894 4,205 4,282 4,260 دير البلح 
Khan Yunis 5,421 5,673 6,053 5,893 6,050 سخانيون 
Rafah 3,511 3,522 3,842 3,996 3,994 رفح 

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

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال  مالحظة: -
 تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط.
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 2020-2016والجنس،  المحافظةو  المنطقةحسب  فلسطين*في المسجلين  أحياءعدد المواليد )تابع(: 
(Cont.): Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, 

Governorate and Sex, 2016-2020 

Region / Governorate  
/ Sex 

Year السنة 
 الجنس/المحافظة المنطقة /

2020 2019 2018 2017 2016 

Females      إناث 
Palestine* 64,481 67,660  69,756 68,193 67,239 *فلسطين 
West Bank*  38,246 40,135 40,716 39,139 37,658 الضفة الغربية* 

Jenin 4,457 4,683 4,705 4,535 4,376 جنين 

Tubas & Northern Valleys 746 823 776 793 711  الشمالية واألغوارطوباس 

Tulkarm 2,473 2,580 2,652 2,691 2,482 طولكرم 

Nablus 5,118 5,557 5,479 5,481 5,302 نابلس 

Qalqiliya 1,722 1,764 1,870 1,779 1,696 قلقيلية 

Salfit 1,163 1,205 1,252 1,130 1,069 سلفيت 

Ramallah & Al Bireh 3,835 4,186 4,382 4,152 4,285 رام هللا والبيرة 

Jericho   & Al Aghwar 1,032 1,060 1,078 1,070 973 أريحا واألغوار 

Jerusalem* 1,604 1,790 1,850 1,763 1,756 القدس* 

Bethlehem 3,252 3,313 3,477 3,259 3,117 بيت لحم 

Hebron 12,844 13,174 13,195 12,486 11,891 الخليل 

Gaza Strip 26,235 27,525 29,040 29,054 29,581 قطاع غزة 
North Gaza 4,584 4,855 5,040 5,027 5,030 شمال غزة 
Gaza 9,681 10,041 10,793 10,607 10,872 غزة 
Deir Al Balah 3,537 3,761 3,787 3,905 4,026 دير البلح 
Khan Yunis 5,221 5,519 5,775 5,831 5,946 سخانيون 
Rafah 3,212 3,349 3,645 3,684 3,707 رفح 

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

تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل  مالحظة:-
 المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط.
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 2020المحافظة وشهر الوالدة، و  المنطقةحسب  فلسطين* في المسجلين  أحياءعدد المواليد 
Number of Registered Live Births in Palestine* by Region, Governorate and Month of Birth, 2020 

  

 السنة والمحافظة 
   Month of Birth شهر الوالدة

Year and Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

 نيسان
April 

 أيار

May 

 حزيران
June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

November 

 كانون أول
December 

 *Palestine 10,900 10,900 11,590 11,744 12,277 11,716 10,914 10,708 9,779 10,266 9,853 11,644 132,291 فلسطين*

  *West Bank 5,750 6,026 6,607 6,980 7,506 7,144 6,800 6,788 6,060 6,152 5,789 6,807 78,409 *الضفة الغربية

 Jenin 694 685 796 817 855 831 800 757 715 700 701 834 9,185 جنين

 Tubas & Northern Valleys 124 132 139 140 157 136 118 127 97 128 105 142 1,545 الشمالية واألغوارطوباس 

 Tulkarm 383 395 411 442 461 455 421 425 363 400 385 416 4,957 طولكرم

 Nablus 757 829 848 972 967 977 883 897 845 861 798 913 10,547 نابلس

 Qalqiliya 261 280 337 342 364 301 313 309 258 265 271 283 3,584 قلقيلية

 Salfit 159 192 203 210 216 198 194 193 192 188 174 196 2,315 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 556 602 670 691 745 717 716 749 632 621 569 670 7,938 رام هللا والبيرة

Jericho 173 182 177 200 204 180 157 178 153 166 153 169 2,092 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 211 253 238 298 335 311 287 318 247 252 226 319 3,295 القدس

 Bethlehem 546 516 554 584 649 638 627 608 535 541 477 557 6,832 لحم بيت

 Hebron 1,886 1,960 2,234 2,284 2,553 2,400 2,284 2,227 2,023 2,030 1,930 2,308 26,119 الخليل

 Gaza Strip 5,150 4,874 4,983 4,764 4,771 4,572 4,114 3,920 3,719 4,114 4,064 4,837 53,882 قطاع غزة

 North Gaza 918 843 937 824 825 783 768 645 647 689 751 869 9,499 شمال غزة

 Gaza 1,842 1,756 1,841 1,797 1,724 1,690 1,458 1,457 1,371 1,561 1,512 1,811 19,820 غزة

 Deir Al Balah 738 679 666 617 628 614 561 540 489 543 517 606 7,198 دير البلح

 Khan Yunis 1,003 998 927 944 986 918 822 781 755 790 777 941 10,642 سخانيون

 Rafah 649 598 612 582 608 567 505 497 457 531 507 610 6,723 رفح

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

 Note: Declining numbers of registered births by year is due to lack of completeness of registration, so the published تناقص أعداد المواليد المسجلين حسب السنة سببه نقص في اكتمال تسجيل المواليد، وبالتالي العدد المنشور يمثل الحاالت المسجلة فقط. مالحظة:
figure represents only registered births. 
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 : ةالمسجل الوفياتعدد 
حالة وفاة في  5,341الغربية، وفي الضفة 8,765 ، منها 14,106في فلسطين  2020المسجلة للعام  الوفياتبلغ عدد 

 قطاع غزة. 
 2020-2016الجنس، حسب المنطقة و  فلسطين*في  الوفيات المسجلةعدد 

Number of Registered Deaths* in Palestine* by Region and Sex, 2016-2020 

 السنة

 *فلسطين
Palestine* 

 Region المنطقة

Year 

 *الضفة الغربية
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 كال
 الجنسين

 كال اناث ذكور
 الجنسين

 كال اناث ذكور
 الجنسين

 اناث ذكور

Both 
Sexes 

Males Females 
Both 

Sexes 
Males Females 

Both 
Sexes 

Males Females 

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

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

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

2019 12,847 6,999 5,848 7,741 4,205 3,536 5,106 2,794 2,312 2019 

2020 14,106 7,818 6,288 8,765 4,874 3,891 5,341 2,944 2,397 2020 

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders*                                                                البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية. *
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 2020-2016المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2016-2020 

 

 

 

 

 
  

 المحافظةالمنطقة /

 Year and Sex       السنة والجنس

Region/Governorate 2016 2017 2018 2019 2020 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 *Palestine 6,288 7,818 5,848 6,999 5,532 6,920 5,581 6,197 5,624 6,578 فلسطين*

 *West Bank 3,891 4,874 3,536 4,205 3,310 3,917 3,356 3,767 3,397 3,991 *الضفة الغربية

 Jenin 540 631 434 525 457 483 460 451 471 487 جنين

 Tubas & Northern Valleys 78 81 80 78 58 78 82 78 71 80 طوباس واالغوار الشمالية

 Tulkarm 368 458 332 371 341 356 317 334 363 369 طولكرم

 Nablus 671 794 645 677 589 651 597 635 525 618 نابلس

 Qalqiliya 159 209 175 197 137 185 142 156 157 167 قلقيلية

 Salfit 123 148 115 114 119 124 100 103 115 129 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 439 613 461 558 439 456 460 459 464 456 رام هللا والبيرة

 Al Aghwar  &Jericho 88 150 66 131 65 129 91 77 80 118 أريحا واألغوار

 *Jerusalem 191 217 161 196 143 152 141 200 147 214 *القدس

 Bethlehem 338 426 278 329 273 327 279 342 282 370 بيت لحم

 Hebron 896 1,147 789 1,029 689 976 687 932 722 983 الخليل
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 2020-2016المحافظة والجنس،  المنطقة، حسب فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في )تابع( 
(Cont.) Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Sex, 2016-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظةالمنطقة /

 Year and Sex   السنة والجنس

Region/Governorate 2016 2017 2018 2019 2020 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 ذكور
Males 

 إناث

Females 

 Gaza Strip 2,397 2,944 2,312 2,794 2,222 3,003 2,225 2,430 2,227 2,587 قطاع غزة

 North Gaza 396 464 424 451 389 467 358 383 371 424 شمال غزة

 Gaza 913 1,174 838 1,047 744 1,149 766 915 805 978 غزة

 Deir Al Balah 351 415 342 422 344 430 345 345 343 374 دير البلح

 Khan Yunis 440 533 420 535 460 595 478 456 431 488 سخانيون

 Rafah 297 358 288 339 285 362 278 331 277 323 رفح

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders *                                                                                   * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.
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 2020، الوفاةالمحافظة وشهر المنطقة، حسب  فلسطين* في  الوفيات المسجلةعدد 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, Governorate and Month of Death, 2020 

 السنة والمحافظة
     Month of Death شهر الوفاة

Year and 
Governorate  المجموع 

Total 

  كانون ثاني

January 

 شباط 

February 

 آذار

March 

 نيسان

April 

 أيار

May 

 حزيران

June 

 تموز

July 

 آب

August 
 أيلول

September 

 تشرين أول

October 

 تشرين ثاني

November 

 كانون أول
December 

 *Palestine 1,898 1,357 1,165 1,149 1,048 1,045 883 1,044 889 1,105 1,194 1,329 14,106 فلسطين*

 *West Bank 1,166 848 766 760 678 653 555 629 552 680 699 779 8,765 *الضفة الغربية

 Jenin 202 120 102 84 79 74 74 94 70 96 78 98 1,171 جنين

طوباس واألغوار 
 31 13 9 11 8 10 10 14 10 17 16 10 159 الشمالية

Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 108 75 75 65 67 51 48 68 53 72 64 80 826 طولكرم

 Nablus 178 156 121 130 111 98 103 91 97 120 124 136 1,465 نابلس

 Qalqiliya 38 32 36 36 23 30 34 25 19 28 32 35 368 قلقيلية

 Salfit 44 26 28 17 19 18 18 20 16 21 18 26 271 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 157 92 87 95 94 59 65 88 66 79 79 91 1,052 رام هللا والبيرة

Jericho 19 21 16 24 19 18 14 16 13 34 18 26 238 أريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 *Jerusalem 47 43 29 44 35 25 30 23 27 26 40 39 408 القدس*

 Bethlehem 126 74 75 75 47 62 44 55 51 41 53 61 764 بيت لحم

 Hebron 216 196 188 179 176 208 115 135 130 146 177 177 2,043 الخليل

 Gaza Strip 732 509 399 389 370 392 328 415 337 425 495 550 5,341 قطاع غزة

 North Gaza 113 101 70 80 75 59 51 59 68 57 67 60 860 شمال غزة

 Gaza 289 196 165 142 132 153 132 172 129 161 207 209 2,087 غزة

 Deir Al Balah 102 66 54 52 51 54 50 49 43 82 77 86 766 دير البلح

 Khan Yunis 150 89 60 63 68 73 55 85 54 73 92 111 973 خانيونس

 Rafah 78 57 50 52 44 53 40 50 43 52 52 84 655 رفح

 .Data doesn’t include Jerusalem ID holders * * البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية.                                                                                  
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 2020-2018حسب فئات العمر والجنس،  فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في 
Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex, 2018-2020 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 
Males 

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

0-4 551 676 1,227 0-4 

5-9 45 93 138 5-9 

10-14 52 100 152 10-14 

15-19 34 141 175 15-19 

20-24 57 197 254 20-24 

25-29 68 200 268 25-29 

30-34 57 144 201 30-34 

35-39 85 127 212 35-39 

40-44 106 167 273 40-44 

45-49 137 237 374 45-49 

50-54 195 385 580 50-54 

55-59 293 558 851 55-59 

60-64 364 621 985 60-64 

65-69 435 652 1,087 65-69 

70-74 650 706 1,356 70-74 

75-79 651 563 1,214 75-79 

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

2019    2019 
Total 5,848 6,999 12,847 المجموع 

0-4 526 629 1,155 0-4 

5-9 67 95 162 5-9 

10-14 51 76 127 10-14 

15-19 59 99 158 15-19 

20-24 63 171 234 20-24 

25-29 57 141 198 25-29 

30-34 78 127 205 30-34 

35-39 92 134 226 35-39 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية
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 2020-2018حسب فئات العمر والجنس،  فلسطين*عدد الوفيات المسجلة في )تابع(:
(Cont.): Number of Registered Deaths in Palestine* by Age Groups and Sex,       

2018-2020 

Year and Age Groups 

Sex           الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes إناث السنة وفئات العمر 

Females 

 ذكور 

Males 

40-44 87 177 264 40-44 

45-49 128 235 363 45-49 

50-54 223 389 612 50-54 

55-59 308 538 846 55-59 

60-64 407 694 1,101 60-64 

65-69 461 709 1,170 65-69 

70-74 717 755 1,472 70-74 

75-79 747 606 1,353 75-79 

80+ 1,777 1,424 3,201 80+ 

2020    2020 

Total 6,288 7,818 14,106 المجموع 

0-4 453 533 986 0-4 

5-9 52 63 115 5-9 

10-14 38 72 110 10-14 

15-19 53 99 152 15-19 

20-24 60 117 177 20-24 

25-29 70 127 197 25-29 

30-34 70 121 191 30-34 

35-39 82 138 220 35-39 

40-44 118 189 307 40-44 

45-49 182 274 456 45-49 

50-54 228 440 668 50-54 

55-59 361 644 1,005 55-59 

60-64 424 798 1,222 60-64 

65-69 543 900 1,443 65-69 

70-74 720 879 1,599 70-74 

75-79 890 787 1,677 75-79 

80+ 1,944 1,637 3,581 80+ 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.   المقدسية* البيانات ال تشمل حاملي الهوية. 
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 2020-2018 العمر،وفئات المنطقة، حسب  فلسطين*المسجلة في  عدد الوفيات
Number of Registered Deaths in Palestine* by Region, and Age Groups, 2018-2020 

Year and 
Region 

  Age groups                            فئات العمر  
 والمنطقةالسنة 

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

2018         2018 
Palestine* 6,762 1,836 1,227 681 581 138 1,227 12,452  *فلسطين  

West Bank* 4,247 1,092 751 314 229 57 537 7,227  الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,515 744 476 367 352 81 690 5,225  قطاع غزة  

2019         2019 

Palestine* 7,196 1,947 1,239 629 519 162 1,155 12,847 *فلسطين 
West Bank 4,558 1,212 755 320 262 70 564 7,741 الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,638 735 484 309 257 92 591 5,106 قطاع غزة 

          

2020         2020 
Palestine* 8,300 2,227 1,431 608 439 115 986 14,106 *فلسطين 
West Bank 5,395 1,384 889 334 219 56 488 8,765 الضفة الغربية*  
Gaza Strip 2,905 843 542 274 220 59 498 5,341 قطاع غزة 
* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية
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  2020-2018والجنس، المنطقة، حسب  فلسطين*عدد وفيات الرضع المسجلة في 
Number of Registered Infant Deaths in Palestine* by Region, and Sex, 2018-2020                             

Year and Region 

Sex الجنس 
 كال الجنسين

Both Sexes 
 إناث والمنطقةالسنة 

Females 
 ذكور

Males 

2018    2018 

Palestine* 420 500 920 

 
 فلسطين*

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

2018 
2019    2019 

Palestine* 395 453 848 *فلسطين 
West Bank* 192 228 420 الضفة الغربية* 
Gaza Strip 203 225 428 قطاع غزة 
     

2020    2020 

Palestine* 330 406 736 *فلسطين 

West Bank* 178 196 374 الضفة الغربية* 

Gaza Strip 152 210 362 قطاع غزة 
 

* Data doesn’t include Jerusalem ID holders.  

 
 .* البيانات ال تشمل حاملي الهوية المقدسية

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 االحصاءات الحيوية                                                    40

 عقود الزواج:
 20,493، منها عقدا   41,221في فلسطين  ائسفي المحاكم الشرعية والكن 2020بلغ عدد عقود الزواج المسجلة عام 

أعلى عدد من عقود الزواج في فلسطين  غزةفي قطاع غزة، وقد سجلت محافظة  عقدا   20,728وفي الضفة الغربية  ا  عقد
 .عقدا   364أدنى عدد من عقود الزواج بواقع  واألغوار أريحابالمقابل سجلت محافظة  عقدا  7,038بواقع 

 
 

 سنة. 21.0سنة ولإلناث  25.7في فلسطين  2020بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور للعام 
 

 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 االحصاءات الحيوية                                                    41

 2020-2018عدد عقود الزواج المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Registered Marriages in Palestine by Region and                 

Governorate, 2018- 2020 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
2020 2019 2018 

Palestine 41,221 44,320 43,515 فلسطين 
West Bank 20,493 27,280 28,378 الضفة الغربية 
Jenin 2,038 2,397 3,121 جنين 
Tubas & Northern Valleys 571 684 662  الشمالية واألغوارطوباس 
Tulkarm 1,821 1,983 2,110 طولكرم 
Nablus 2,953 3,610 3,839 نابلس 
Qalqiliya 1,047 1,277 1,257 قلقيلية 
Salfit 555 814 858 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 2,374 3,139 3,164 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 364 371 450 أريحا واألغوار 
Jerusalem 2,330 3,056 3,239 القدس 
Bethlehem 925 1,863 1,670 بيت لحم 
Hebron 5,515 8,086 8,008 الخليل 
Gaza Strip 20,728 17,040 15,137 قطاع غزة 
North Gaza 4,135 3,174 2,835 شمال غزة 
Gaza 7,038 6,071 5,477 غزة 
Dier Al-Balah 3,023 2,463 2,051 دير البلح 
Khan Yunis 4,000 3,251 3,066 خانيونس 
Rafah 2,532 2,081 1,708 رفح 
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  2020المسجلة في فلسطين حسب عمر الزوج والزوجة،  عدد عقود الزواج
Number of Marriages Registered in Palestine by Age of Groom and Bride, 2020 

 

 
  

 األزواج فئات العمر
Grooms 

 الزوجات
Brides 

Age Groups 

 Total 41,221 41,221 المجموع

 and Less 14  329 0  فأقل 14

15-19 1,676 14,193 15-19 

20-24 13,613 16,815 20-24 

25-29 16,307 6,085 25-29 

30-34 4,967 2,030 30-34 

35-39 1,849 961 35-39 

40-44 953 448 40-44 

45-49 552 197 45-49 

50+ 1,304 163 50+ 
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 2020المحافظة والجنس، ، العمر الوسيط عند الزواج األول في فلسطين حسب المنطقة
Median Age at First Marriage in Palestine by Region ,Governorate and                        

Sex, 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region and Governorate  

Sex                                  الجنس 

 إناث المنطقة والمحافظة

Females 

 ذكور

Males 

Palestine 21.0 25.7 فلسطين 
West Bank 21.3 25.9 الضفة الغربية 
Jenin 21.1 26.2 جنين 
Tubas & Northern Valleys 21.5 26.5  الشمالية واألغوارطوباس 
Tulkarm 22.3 26.9 طولكرم 
Nablus 21.7 26.5 نابلس 
Qalqiliya 21.1 25.9 قلقيلية 
Salfit 20.8 25.3 سلفيت 
Ramallah & Al Bireh 21.7 26.1 رام هللا والبيرة 
Jericho   & Al Aghwar 22.3 26.0 أريحا واألغوار 
Jerusalem 21.2 25.6 القدس 
Bethlehem 21.6 26.3 بيت لحم 
Hebron 20.6 25.2 الخليل 
Gaza Strip 20.7 25.5 قطاع غزة 
North Gaza 19.6 24.5 شمال غزة 
Gaza 20.2 25.5 غزة 
Dier Al-Balah 22.1 26.1 دير البلح 
Khan Yunis 21.1 26.1 خانيونس 
Rafah 21.2 25.6 رفح 
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 وقوعات الطالق:
ـــة في العـــام  وقوعـــاتبلغ عـــدد  ـــة في المحـــاكم الشــــــــــــــرعي                 ، وقوعـــات 8,006في فلســــــــــــــطين  2020الطالق المســــــــــــــجل

واقعة في قطاع غزة، من جانب آخر ســــــــجلت محافظة غزة أعلى عدد  3,448واقعة في الضــــــــفة الغربية و 4,558 منها
أدنى عدد من وقوعات  أريحا واألغوارواقعة بالمقابل ســــــــجلت محافظة  1,199من وقوعات الطالق في فلســــــــطين بواقع 

 واقعة. 93الطالق بواقع 
 

 2020-2018عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة، 
Number of Divorces Registered in Palestine by Region and Governorate, 2018-2020 

 

 
 

 
 
 
 
 

Region and Governorate 
Year  السنة 

 المنطقة والمحافظة 
2020 2019 2018 

Palestine 8,006 8,551 8,509 فلسطين 
West Bank 4,558 5,369 5,362 الضفة الغربية 
Jenin  638 731 720 جنين 
Tubas & Northern Valleys 107 150 105 غوار الشمالية طوباس واأل 
Tulkarm 420 426 464 طولكرم 
Nablus 688 770 783 نابلس 
Qalqiliya 227 315 285 قلقيلية 
Salfit 145 155 154 سلفيت 
Ramallah & Al-Bireh 665 806 825 رام هللا والبيرة 
Jericho & Al Aghwar 93 125 98  واألغوارأريحا 
Jerusalem 489 525 595 القدس 
Bethlehem 197 238 251 بيت لحم 
Hebron 889 1,128 1,082 الخليل 
Gaza Strip 3,448 3,182 3,147 قطاع غزة 
North Gaza 703 581 616 شمال غزة 
Gaza  1,199 1,195 1,127 غزة 
Dier Al-Balah 482 493 435 دير البلح 
Khan Yunis 648 537 619 خانيونس 
Rafah 416 376 350 رفح 
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 2020عدد وقوعات الطالق المسجلة في فلسطين حسب مدة الحياة الزواجية، 
Number of Registered Divorces in Palestine by Duration of Marriage, 2020 

 

 

 

 

  

Duration of  Marriage 
 عدد وقوعات الطالق 

Number of Divorces 
 الحياة الزواجيةمدة 

Total 8,006 المجموع 
Less than One Year 3,468 أقل من سنة 
1 1,204 1 

2 611 2 

3 381 3 

4 312 4 

5 234 5 

6-7 367 6-7 

8-9 268 8-9 

10-14 518 10-14 

15-19 250 15-19 

20+ 393 20+ 
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 الصحة
 

  الخدمات الصحية:
مستشفى في الضفة  53بواقع  ،2020مستشفى في العام  87بلغ عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين 

 2,536و، الضفة الغربية في ا  سرير  4,016موزعة على  ،ا  سرير  6,552بسعة مستشفى في قطاع غزة. و  34الغربية و
 في قطاع غزة. ا  سرير 

 

 2020-2018في فلسطين في منتصف العام حسب المنطقة، اهم مؤشرات المستشفيات   
Main Indicators of Hospitals in Palestine in the Mid-Year by Region, 2018- 2020 

 

 المؤشر
 Year  السنة

Indicator 
2018 2019 2020 

 Palestine    فلسطين

 Number of Hospitals 87 85 82 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 6,552 6,435 6,440 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.28 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 West Bank    الضفة الغربية

 Number of Hospitals 53 53 52 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 4,016 3,950 3,897 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.32 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Number of Hospitals 34 32 30 عدد المستشفيات 

 Number of Beds 2,536 2,485 2,543 االسّرةعدد 

 Beds Per 1,000 Population 1.24 1.3 1.3 مواطن 1000لكل االسّرة 

 
 

 2020عدد العاملين المسجلين في نقابات المهن الطبية في فلسطين حسب المنطقة والمهنة, 
Number of Registered Medical Manpower in Palestine by Region and Profession, 2020 

 

 المنطقة

 Profession  المهنة

Region 
 االطباء

Doctors 
 تين/االممرض

Nurses 
 اطباء اسنان
Dentists 

 ةالصيادل
Pharmacists 

 Palestine 8,348 5,648 22,584 15,474 فلسطين

 West Bank 5,258 3,835 11,028 9,921 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3,090 1,813 11,556 5,553 قطاع غزة

    

 

3.1 
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 الصحة العامة:
، هي ا)ســـ اب المتعلبة  ما قال الضـــفة الغربيةفي  2020ســـنواتي في العام  4-0الســـال الرئيســـي في وأليات ا)طفا   

 %. 28.2%، يليها تشوهات خلقية 58.9 الوالدة حيث بلغت النس ة
 

 2020سنوات( المبلغ عنها في الضفة الغربية حسب سبب الوفاة والجنس،  4-0وفيات األطفال )ل النسبي توزيعال
Percentage Distribution of Reported Children Deaths (0-4 Years) in the West Bank by 

Cause of Death and Sex, 2020 
 

 سبب الوفاة
 كال الجنسين

Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

Cause of Death 

 Malnutrition & Metabolic Disorders 1.3 0.6 1.0 سوء التغذية والغدد

 Respiratory System Diseases 1.0 1.2 1.1 أمراض الجهاز التنفسي

 COVID19, virus identified 0.7 0.9 0.8 االصا ة  فايروس كورونا

 Nervous System Diseases 3.0 2.1 2.6 أمراض الجهاز العصاي

 Malignant neoplasms 0.3 1.2 0.8 السرطانيةا)ورام 

 Conditions in the Prenatal Period 60.4 57.5 58.9  ما قال الوالدةأس اب متعلبة 

 Congenital Anomalies 27.2 29.1 28.2 تشوهات خلقية

 Sudden Death 3.0 2.1 2.5 الموت المفاجئ

 Transport Accident 1.7 2.8 2.2 حوادث الطرق 

 Other 1.4 2.5 1.9 أخرى 

 Total 100 100 100 المجموع

 

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

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

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

 

Region 

 وفيات الرضع معدل وفيات األطفال دون سّن الخامسة معدل

 المنطقة
Children Under 5 years Mortality 

Rate 
Infant Mortality Rate 

Palestine 14.2 12.1 فلسطين 
West Bank 14.7 11.7 الضفة الغربية 

Gaza Strip 13.7 12.7 قطاع غزة 

 
 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                      2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الصحة                                                                  49

من ا)طفا  دون % 8.7ي إلى ان ما نســـات  MICS  2020-2019 متعدد المؤشـــرات أشـــارت بيانات المســـق العنبودي
يعانون % 8.6هزا ، يعانون من ال% 1.3و ،نبص الوزن من  يعانون % 2.1و قصـــــر البامة،ســـــن الخامســـــة يعانون من 

 زيادة الوزني.من 
 

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

(Percentage) 
 

 المنطقة والجنس
 Indicators Malnutrition مؤشرات سوء التغذية

Region and 
Sex 

 زيادة الوزن  الهزال نقص الوزن  قصر القامة
Stunting Underweight Wasting Overweight 

 Palestine 8.6 1.3 2.1 8.7 فلسطين

 West Bank 10.9 1.7 2.1 8.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 5.8 0.8 2.1 9.0 قطاع غزة

 Sex     الجنس

 Males 10.2 1.3 2.6 8.6 ذكور

 Females 6.9 1.3 1.6 8.8 إناث

 

 
 
 

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

2019- 2020 (Percentage) 
 

 المؤشرات
 غزة قطاع الغربية الضفة فلسطين

Indicators 
Palestine West Bank Gaza Strip 

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

Antenatal Care visits (4 or 
more visits) 

 100.0 99.4 99.7 الوالدة أثناء الطاي االشراف
Skilled attendant at 
delivery  

 Delivered in health facility 99.4 99.4 99.4 صحي مرفق في الوالدة

 Cesarean Births 22.4 28.2 25.8 القيصرية الوالدات

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

 86.8 95.4 91.9 الوالدة  عد لألطفا  الصحية الرعاية
Post-natal Care for 
newborn 
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 ظروف السكن        
 

  كثافة السكن:
فرد/غرفا، حيث يتوزع بواقع  1.4حوالي  2019 في فلســطين في الما  غرفا( لكل)عدد األفراد  بلغ متوســك كفافا الســكن

 فرد/غرفا في الضفا الغربيا. 1.3فرد/غرفا في قطاع غزة، مقابل  1.6
 

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

 %. 1.0على شكل شقا، ونسبا األسر التي تسكن في فيال بلغت 
 

 ملكية المسكن:
% 4.3% تعيش في مســـاكن مســـتو رة، و7.9و% من األســـر في مســـاكن تمود ملكيت ا ألحد افراد األســـرة، 87.7تعيش 
 .2019في الما   او اخرى  مقابل الممل اوبدون مقابل  في مساكن تسكن

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Housing Density (Number of 
Persons per Room) 

Year  السنة 
 )عدد األفراد في الغرفة( كثافة السكن

2019 2017 

Housing Density   كثافة السكن 

Less Than 1 19.7 20.5  1أقل من 

1.00 - 1.99 53.8 50.8 1.00 - 1.99 

2.00 - 2.99 20.3 21.3 2.00 - 2.99 

3+ 6.2 7.4 3+ 

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

 )فرد/ غرفة( متوسط كثافة السكن 1.4 1.4

4.1 
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  2019المنطقة والمحافظة،  )عدد األفراد في الغرفة(، التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب كثافة السكن
Percentage Distribution of Households in Palestine by  Housing Density           

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة / المحافظة

     Housing Density    كثافة السكن 

 المجموع

Total 

متوسط كثافة 
 السكن

Average 
Housing 
Density 

Region / Governorate  1أقل من 
Less  
than 1 

1.99 - 1.00 2.99 - 2.00 +3 

 Palestine 1.4 100 6.2 20.3 53.8 19.7 فلسطين

 West Bank 1.3 100 4.8 17.1 55.1 23.0 الضفة الغربية

 Jenin 1.3 100 2.9 15.8 57.2 24.1  نين

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

 Tulkarm 1.2 100 2.7 14.6 55.6 27.1 طولكر 

 Nablus 1.3 100 4.9 14.4 54.6 26.1 نابلس

 Qalqiliya 1.2 100 1.5 13.3 54.9 30.3 قلقيليا

 Salfit 1.3 100 1.5 19.0 51.5 28.0 سلفيت

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

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

 Jerusalem 1.4 100 5.8 20.7 51.4 22.1 القدس

 Bethlehem 1.4 100 4.3 23.3 55.6 16.8 بيت لحم

 Hebron 1.4 100 7.9 19.6 54.8 17.7 الخليل

 Gaza Strip 1.6 100 8.6 26.1 51.4 13.9 قطاع غزة

 North Gaza 1.6 100 7.9 26.6 52.4 13.1 شمال غزة

 Gaza 1.6 100 7.5 26.8 53.8 11.9 غزة

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

 Khan Yunis 1.5 100 9.8 25.2 47.2 17.8 خانيونس

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

Region, 2017,2019 
 

 
 2019التوزيع النسبي لألسر في فلسطين حسب نوع المسكن، 

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

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

 (.كرفان/بركس/* اخرى تشمل )غرفا مستقلا، خيما، براكيا

1.0

38.8

59.2

1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

فيال
Villa 

دار
House

شقة
Apartment

*أخرى
*Other

Type of Housing Unit 
and Region 

Year  نوع المسكن والمنطقة السنة 
2019 2017 

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

 (.كرفان/بركس/* اخرى تشمل )غرفا مستقلا، خيما، براكيا
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2019، المنطقة والمحافظةو  عدد الغرف في المسكن في فلسطين حسبلتوزيع النسبي لألسر ا  
Percentage Distribution of Households in Palestine by Number of Rooms in The Housing Unit, Region and Governorate, 2019 

 

 المحافظة

 Number of Rooms عدد الغرف

 المجموع
Total 

متوسط عدد الغرف في 
 المسكن

Average Number 
of Rooms in the 

Housing Unit 

Governorate 

1 2 3 4 +5 

 Palestine 3.6 100 19.9 33.6 30.6 13.0 2.9 فلسطين

 West Bank 3.6 100 20.6 32.1 31.6 12.8 2.9 الضفة الغربية

 Jenin 3.5 100 19.8 29.0 36.7 11.0 3.5  نين

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

 Tulkarm 3.9 100 33.3 29.3 23.3 11.4 2.7 طولكر 

 Nablus 3.7 100 23.8 34.9 25.3 13.6 2.4 نابلس

 Qalqiliya 3.9 100 19.8 52.6 22.5 4.5 0.6 قلقيليا

 Salfit 3.4 100 13.2 25.8 47.8 10.8 2.4 سلفيت

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

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

 Jerusalem 3.1 100 6.0 25.8 46.2 19.0 3.0 القدس

 Bethlehem 3.5 100 19.4 32.7 29.5 14.3 4.1 بيت لحم

 Hebron 3.6 100 18.6 33.5 31.7 13.3 2.9 الخليل

 Gaza Strip 3.6 100 18.6 36.2 28.9 13.4 2.9 قطاع غزة

 North Gaza 3.6 100 19.3 36.0 25.6 15.2 3.9 شمال غزة

 Gaza 3.6 100 15.6 43.8 27.6 10.3 2.7 غزة

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

 Khan Yunis 3.6 100 21.8 31.7 29.8 13.9 2.8 خانيونس

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

Housing Unit, 2017, 2019 
 

 
   2019، والمحافظة حسب حيازة المسكن والمنطقةفي فلسطين التوزيع النسبي لألسر 

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

 

 

Number of Rooms in 
The Housing Unit 

Year  عدد الغرف في المسكن السنة 
2019 2017 

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

Not Stated - 1.2 غير مبين 
Total 100 100 المجموع 

Average Number of Rooms in 
The Housing Unit 

 متوسط عدد الغرف في المسكن 3.6 3.6

 المنطقة / المحافظة
 Tenure of Housing Unit     حيازة المسكن

 Region / Governorate ملك 
Owned 

 مستو ر 
Rented  

 اخرى*
Other* 

 غير مبين
Not 

Stated 

 المجموع
Total 

 Palestine 100 0.1 4.3 7.9 87.7 فلسطين

 West Bank 100 0.1 3.4 9.2 87.3 الضفة الغربية

 Jenin 100 0.0 5.3 4.9 89.8  نين

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

 Tulkarm 100 0.0 5.5 11.3 83.2 طولكر 

 Nablus 100 0.3 5.1 12.7 81.9 نابلس

 Qalqiliya 100 0.1 3.9 4.1 91.9 قلقيليا

 Salfit 100 0.0 2.4 6.9 90.7 سلفيت

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

Jericho 100 0.0 1.3 4.3 94.4 اريحا واألغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 100 0.0 0.3 14.8 84.9 القدس

 Bethlehem 100 0.3 0.9 7.1 91.7 بيت لحم

 Hebron 100 0.0 3.8 6.0 90.2 الخليل

 Gaza Strip 100 0.0 6.1 5.5 88.4 قطاع غزة

 North Gaza 100 0.0 3.4 3.3 93.3 شمال غزة

 Gaza 100 0.0 9.5 7.2 83.3 غزة

 Dier Al- Balah 100 0.0 2.7 4.4 92.9 دير البلح

 Khan Younis 100 0.0 7.0 3.1 89.9 خانيونس

 Rafah 100 0.0 3.8 9.4 86.8 رفح

  .Other includes For  Work, Without Payment, and Other * . اخرى و  دون مقابل، مقابل عمل* اخرى تشمل 
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 العمل واألجور
 

 المشاركة في القوى العاملة:
% 16.1% للذكور و65.1%، بواقع 40.9في فلســطين  ســنا فثر(ر  15لالفراد ) بلغت نســ ا المرــاركا في الاوع العا لا

 .2020في العام  لإلناث
 

 عدل ال طالا وبلغ 
فـــي فـــلســــــــــــــــطـــيـــن 

% بــــــــواقــــــــع 25.9
ـــــــذكـور 22.5 % لـل

 % لإلناث40.1و
%  ــــــــــــن 72.3و

 الــــعـــــــا ــــلــــيــــن فــــي
فــــــــلســــــــــــــــــــــطــــــــيــــــــن 
 ســـــــتأد ون  ثجر 

%  ــــــــــــن 94.0و
الــــعـــــــا ــــلــــيــــن فــــي 
إســـــــــــــــــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل 
 والـــمســــــــــــــــتـــعـــمـــرا 
  ستأد ون  ثجر.

 
 
 

  

 

5.1 
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 2020-2018، العاملة سمات القوى  في فلسطين حسب الجنس وأهم (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals )15 Years and Above( in Palestine by Sex and  

Labour Force Status, 2018- 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 سمات القوى العاملةالجنس و 
السنة   Year 

Sex and Labour Force Status 
2018 2019 2020 

 Both Sexes    كال الجنسين

 In Labour Force 40.9 44.3 43.5 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 59.1 55.7 56.5 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 74.1 74.7 73.8 عمالة 

 Unemployment Rate 25.9 25.3 26.2 معدل البطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

العا لاداخل الاوع   69.0 69.9 65.1 In Labour Force 

 Outside Labour Force 34.9 30.1 31.0 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 77.5 78.7 77.6 عمالا 

 Unemployment Rate  22.5 21.3 22.4  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labour Force 16.1 18.1 17.4 داخل الاوع العا لا

 Outside Labour Force 83.9 81.9 82.6 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 المجموع

 Employment 59.9 58.8 58.1 عمالا 

 Unemployment Rate 40.1 41.2 41.9  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 المجموع
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 2020 والمنطقة، القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Region, 2020 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 سمات القوى العاملةالجنس و 

 Region المنطقة

Sex and Labour Force Status فلسطين 
Palestine 

 الضفا الغربيا
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes     كال الجنسين

 In Labour Force 35.3 44.4 40.9 داخل القوى العاملة

 Outside Labour Force 64.7 55.6 59.1 خارج القوى العاملة

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 52.2 83.1 72.9 عمالة تامة

 Time Related Underemployment 1.2 1.2 1.2 ناقصة متصلة بالوقتعمالة 

 Unemployment Rate 46.6 15.7 25.9 معدل البطالة 

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Males    ذكور

 In Labour Force 55.2 71.2 65.1 داخل الاوع العا لا

 Outside Labour Force 44.8 28.8 34.9 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 56.5 85.5 76.2 عمالا تا ا

 Time Related Underemployment 1.4 1.3 1.3 ناقصا  تصلا  الوقتعمالا 

 Unemployment Rate 42.1 13.2 22.5  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 المجموع

     

 Females    إناث

 In Labour Force 15.0 16.8 16.1 داخل الاوع العا لا

 Outside Labour Force 85.0 83.2 83.9 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 المجموع

 Full Employment 36.1 72.0 59.2 عمالا تا ا

 Time Related Underemployment 0.3 1.0 0.7 ناقصا  تصلا  الوقتعمالا 

 Unemployment Rate 63.6 27.0 40.1  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 المجموع
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 2020 ،والمنطقة والمحافظة القوى العاملة أهم سمات حسب في فلسطين (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour 

Force Status, Region and Governorate, 2020 
 

 
 
 
 
 

  

المنطقة / 
 المحافظة

 Labour Force Status  سمات القوى العاملة 

Region / 
Governorate 

داخل القوى 
 العاملة

خارج القوى 
 العاملة

 عمالة تامة المجموع
متصلة عمالة ناقصة 
 بالوقت

 المجموع  بطالة

In Labour 
Force 

Outside 
Labour 
Force 

Total 
Full 

Employment 

Time Related 
Underemploy-

ment 

Unemploy
-ment 

Total 

 Palestine 100 25.9 1.2 72.9 100 59.1 40.9    فلسطين

الضفة الغربية   44.4 55.6 100 83.1 1.2 15.7 100 West Bank 

 Jenin 100 20.1 0.2 79.7 100 52.9 47.1 جنين 

طوباس 
 واألغوار الشمالية 

49.1 50.9 100 87.5 0.1 12.4 100 
Tubas & Northern 
Valleys   

 Tulkarm 100 13.8 1.7 84.5 100 54.8 45.2 طولكرم 

 Nablus 100 16.8 1.3 81.9 100 50.9 49.1 نابلس 

 Qalqiliya 100 12.5 3.5 84.0 100 51.6 48.4 قلقيلية

 Salfit 100 20.1 0.2 79.7 100 55.9 44.1 سلفيت

 100 9.8 - 90.2 100 58.3 41.7 رام هللا والبيرة
Ramallah & Al-
Bireh 

 100 14.6 1.3 84.1 100 53.1 46.9 أريحا واألغوار
Jericho & AL 
Aghwar 

 Jerusalem 100 6.5 0.2 93.3 100 64.1 35.9 القدس

 Bethlehem 100 25.2 6.0 68.8 100 54.2 45.8 بيت لحم 

 Hebron 100 18.6 0.9 80.5 100 54.4 45.6 الخليل

قطاع غزة   35.3 64.7 100 52.2 1.2 46.6 100 Gaza Strip 

شمال غزة   32.5 67.5 100 61.5 0.1 38.4 100 North Gaza 

غزة   36.3 63.7 100 53.2 0.5 46.3 100 Gaza 

دير البلح   36.1 63.9 100 46.0 1.3 52.7 100 Dier Al- Balah 

خانيونس   31.4 68.6 100 53.3 0.6 46.1 100 Khan Younis 

رفح   42.2 57.8 100 43.8 4.6 51.6 100 Rafah 
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 2020العمر، وفئات  القوى العاملة في فلسطين حسب الجنس وأهم سمات (سنة فأكثر 15) لتوزيع النسبي لألفرادا
Percentage Distribution of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Sex, 

Labour Force Status and Age Groups, 2020 
 

 
 

  

سمات القوى الجنس و 
 العاملة

 المجموع Age Groups لعمرفئات ا
Total 

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

 Both Sexes       كال الجنسين

 In Labour Force 40.9 22.0 48.0 54.7 56.2 26.2 داخل القوى العاملة

 Outside Labour 59.1 78.0 52.0 45.3 43.8 73.8 خارج القوى العاملة
Force 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 72.9 91.7 87.9 83.6 66.1 56.5 عمالة تامة

ناقصة متصلة عمالة 
 بالوقت

1.4 1.5 0.9 0.9 0.4 1.2 
Time related 
underemployment 

معدل البطالة    42.1 32.4 15.5 11.2 7.9 25.9  Unemployment Rate 

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Males       ذكور

 In Labour Force 65.1 39.0 78.3 87.0 84.9 42.9 داخل الاوع العا لا

 Outside Labour Force 34.9 61.0 21.7 13.0 15.1 57.1 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 76.2 90.8 86.7 85.2 71.6 61.8 عمالا تا ا

ناقصا  تصلا عمالا 
  الوقت

1.6 1.7 1.0 1.0 0.4 1.3 
Time related 
underemployment 

 Unemployment Rate 22.5 8.8 12.3 13.8 26.7 36.6  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Females       إناث

 In Labour Force 16.1 5.5 16.3 22.2 26.4 8.8 داخل الاوع العا لا

 Outside Labour Force 83.9 94.5 83.7 77.8 73.6 91.2 خارج الاوع العا لا

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Full Employment 59.2 97.6 94.0 77.0 47.5 29.5 عمالا تا ا

ناقصا  تصلا عمالا 
  الوقت

0.5 1.0 0.7 0.3 0.3 0.7 
Time related 
underemployment 

 Unemployment Rate 40.1 2.1 5.7 22.3 51.5 70.0  عدل ال طالا  

 Total 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2020العمر، وفئات القوى العاملة  في فلسطين حسب أهم سمات (سنة فأكثر 15نسبة االفراد )
Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 

and Age Groups, 2020 
 

 
 

 

 2020العمل،  ومكان حسب الحالة العملية فلسطينمن  سنة فأكثر( 15) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Employment Status, and Place of Work, 2020 
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Full Employmentعمالة تامة 
Time Related Underemploymentعمالة ناقصة متصلة بالوقت 

Unemployment Rateمعدل البطالة  

 الحالة العملية
 Place of Work مكان العمل

 المجموع
Total 

Employment Status الضفا الغربيا 
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza 
Strip 

 والمستعمرا  إسرائيل
Israel & Settlements 

 Employer 5.8 2.3 2.8 7.7 صاحب عمل
 Self Employed 17.8 3.5 12.5 22.7 يعمل لحسا ه
 Wage Employee 72.3 94.0 83.0 63.8  ستأدم  ثجر

 Unpaid Family Member 4.1 0.2 1.7 5.8 عضو أسرة بدون اجر
 Total 100 100 100 100 المجموع
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  2020-2018من فلسطين حسب مكان العمل والجنس،  سنة فأكثر( 15) العاملين التوزيع النسبي لألفراد
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Place of Work and Sex, 2018-2020 
 

 

  مكان العملو الجنس 
 Year السنة

Sex and Place of Work  
2018 2019 2020 

 Both Sexes    كال الجنسين

 West Bank 63.2 61.0 60.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 23.7 25.8 26.6 قطاع غزة

والمستعمراتإسرائيل   13.3 13.2 13.1 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Males    ذكور

 West Bank 60.7 58.4 57.4 الضفا الغربيا

 Gaza Strip 24.0 26.0 26.9 قطاع غزة

والمستعمرا إسرائيل   15.7 15.6 15.3 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع

 Females    إناث

 West Bank 77.2 74.3 74.5 الضفا الغربيا

 Gaza Strip 21.7 25.1 24.7 قطاع غزة

والمستعمرا إسرائيل   0.8 0.6 1.1 Israel & Settlements 

 Total 100 100 100 المجموع
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 2020مكان العمل، و والجنس  حسب النشاط االقتصادي فلسطينمن  سنة فأكثر( 15) التوزيع النسبي لألفراد العاملين
Percentage Distribution of Employed Individuals (15 Years and Above) From 

Palestine by Economic Activity, Sex and Place of Work, 2020 
 

 
 
 
 

 

 النشاط االقتصاديالجنس و 

 مكان العمل

Place of Work 

 المجموع
Total 

Sex and Economic Activity 
الضفا 
 قطاع غزة الغربيا

إسرائيل 
 والمستعمرا 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

Israel & 
Settlements 

 Both Sexes     الجنسينكال 

الزراعة والصيد والحراجة وصيد 
 6.4 5.8 5.7 6.7 األسماك

Agriculture, Hunting & 
Fishing 

 13.1 15.0 6.7 15.1 التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 16.8 58.5 3.1 13.2 البناء والتشييد

 21.2 12.5 19.8 23.5 والمطاعم والفنادقالتجارة 
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 6.2 2.6 8.2 6.1 النقل والتخزين واالتصاالت
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 36.3 5.6 56.5 35.4 الخدمات والفروع األخرى 

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Males     ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 6.3 5.7 6.3 6.4 الزراعا والصيد والحراجا وصيد األسماك

 14.2 14.9 7.2 16.8 التعدين والمحاجر والصناعا التحويليا
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 19.8 59.2 3.7 16.2 البناء والترييد

 23.5 12.4 22.5 26.7 والفنادق التجارة والمطاعم
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 6.8 2.7 9.3 6.8 النال والتأزين واالتصاال 
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 29.4 5.1 51.0 27.1 الأد ا  والفروع األخرع 

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Females     إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 6.8 15.3 1.9 8.1 الزراعا والصيد والحراجا وصيد األسماك

 7.2 17.3 3.8 8.0 التعدين والمحاجر والصناعا التحويليا
Mining, Quarrying & 
Manufacturing 

 Construction 0.6 5.9 0.0 0.7 البناء والترييد

 9.0 24.5 3.7 10.3 التجارة والمطاعم والفنادق
Commerce, Hotels & 
Restaurants 

 2.8 0.0 1.6 3.1 النال والتأزين واالتصاال 
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 73.6 37.0 89.0 69.8 الأد ا  والفروع األخرع 

 Total 100 100 100 100 المجموع
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في  (سنة فأكثر 15)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملوأيام  العمل األسبوعية معدل ساعات
 2020، حسب الجنس والنشاط االقتصادي فلسطين

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees (15 Years and Above) in Palestine by Sex and Economic Activity, 2020 

 

  

 الجنس والنشاط االقتصادي

معدل 
الساعات 
 األسبوعية

معدل أيام 
العمل  
 الشهرية

معدل األجرة 
 اليومية

األجر الوسيط 
 اليومي

Sex and Economic Activity 

 Average  
Weekly 
Hours 

Average 
Monthly 

Days 

Average 
Daily  
Wage 

Median 
of Daily 
Wage 

 Both Sexes     كال الجنسين

 Agriculture, Hunting & Fishing 70.0 90.9 17.4 33.7 والحراجة وصيد األسماك الزراعة والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 100.0 122.9 21.9 43.3 والصناعة التحويلية التعدين والمحاجر

 Construction 200.0 214.5 18.6 40.0 البناء والتشييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 76.9 96.5 23.4 46.0 والفنادق التجارة والمطاعم

 67.4 91.7 21.6 41.1 واالتصاالت النقل والتخزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 115.4 119.6 23.4 38.4 األخرى  الخدمات والفروع

 Total 115.4 132.7 21.9 40.6 المجموع

 Males     ذكور

 Agriculture, Hunting & Fishing 70.0 91.4 17.3 33.8 والحراجا وصيد األسماك الزراعا والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 115.4 127.6 21.9 43.5 والصناعا التحويليا التعدين والمحاجر

 Construction 200.0 214.5 18.6 40.0 البناء والترييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 76.9 97.5 23.3 46.2 والفنادق التجارة والمطاعم

 57.7 91.3 21.4 41.3 واالتصاال  النال والتأزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 115.4 122.3 23.6 41.2 األخرع  الأد ا  والفروع

 Total 115.4 137.1 21.7 41.9 المجموع

 Females     إناث

 Agriculture, Hunting & Fishing 84.6 77.8 18.6 30.0 والحراجا وصيد األسماك الزراعا والصيد

 Mining, Quarrying & Manufacturing 57.7 60.6 21.9 40.1 والصناعا التحويليا التعدين والمحاجر

 Construction - - - - البناء والترييد

 Commerce, Hotels & Restaurants 57.7 80.6 24.7 42.7 والفنادق التجارة والمطاعم

 76.9 94.9 23.1 39.7 واالتصاال  النال والتأزين
Transportation, Storage & 
Communication 

 Services & Other Branches 115.4 113.7 22.9 32.3 األخرع  الأد ا  والفروع

 Total 107.7 107.7 22.9 33.8 المجموع

 .المراهدا  لهذه الفئا تعني عدم وجود عدد كاف  ن  -)
this  are no enough observations in there )-(

.category 
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في  (سنة فأكثر 15)الشهرية واألجرة اليومية بالشيقل للمستخدمين معلومي األجر  العملالعمل األسبوعية وأيام  معدل ساعات
 2018-2020، فلسطين حسب مكان العمل

Average of Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 
Employees (15 Years and Above) in Palestine by Place of Work, 2018-2020 

 

 

 
 

 مكان العمل
 Year السنة

Place of Work 
2018 2019 2020 

 Average Weekly Work Hours    معدل ساعات العمل األسبوعية

 West Bank 42.7 44.1 43.9 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 35.1 36.6 37.3 قطاع غزة

 Israel and Settlements 41.4 41.3 40.7 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 40.6 41.7 41.6 المجموع

 Average Monthly Work Days    معدل أيام العمل الشهرية

 West Bank 22.5 22.8 22.8 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 21.9 22.7 22.6 قطاع غزة

 Israel and Settlements 20.0 19.8 19.7 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 21.9 22.2 22.1 المجموع

 Average Daily Wage    األجرة اليوميةمعدل 

 West Bank 121.9 118.9 109.4 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 61.6 61.2 63.1 قطاع غزة

 Israel and Settlements 257.9 254.4 243.1 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 132.7 128.6 123.0 المجموع

 Median Daily Wage    األجر الوسيط اليومي

 West Bank 107.7 100.0 100.0 الضفا الغربيا 

 Gaza Strip 40.0 40.0 46.2 قطاع غزة

 Israel and Settlements 250.0 250.0 250.0 والمستعمرا إسرائيل 

 Total 115.4 103.8 100.0 المجموع
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   في فلسطين حسب الجنس وسبب البقاء خارج  القوى العاملة (سنة فأكثر 15)التوزيع النسبي لألفراد خارج القوى العاملة 
 2020والعمر، 

Percentage Distribution of Individuals Who are Outside Labour Force (15 Years and 
Above) in Palestine by Sex, Reason and Age, 2020 

 

 
 
 
 
 
 

  

 السبب و الجنس 
 Sex and المجموع Age Groups فئات العمر

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

 Both Sexes        كال الجنسين
 Old/ Ill 15.1 75.9 43.9 16.5 7.2 4.2 3.3 كبر السن/ المرض

  Housekeeping 44.1 18.1 49.2 72.4 76.7 69.8 17.7 أعمال المنزل
 Study/ Training 28.0 0.1 0.1 0.2 0.9 3.5 68.3 بالدراسة/ التدري

 Other 12.8 5.9 6.8 10.9 15.2 22.5 10.7 أخرى 
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Males        ذكور
 Old/ Ill 32.7 93.7 84.8 61.0 41.9 17.8 6.8 ربر السن/ المرض

  Housekeeping 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أعمال المنزل
 Study/ Training 40.8 0.0 0.1 0.4 0.6 11.8 74.9 بالدراسا/ التدري

 Other 26.5 6.3 15.1 38.6 57.5 70.4 18.3 أخرع 
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 Females        إناث
 Old/ Ill 7.5 63.1 21.8 4.5 1.4 1.3 1.0 ربر السن/ المرض

  Housekeeping 62.9 31.2 75.8 91.9 89.5 84.6 29.3 أعمال المنزل
 Study/ Training 22.5 0.2 0.1 0.1 0.9 1.8 63.9 بالدراسا/ التدري

 Other 7.1 5.5 2.3 3.5 8.2 12.3 5.8 أخرع 
 Total 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 :سنة( 17-10) عمالة االطفال
 .2020% لإلناث خالل العام 0.2للذكور و% 3.6%  ن األطفال في فلسطين عا لون، بواقع 1.9

 

 2020العمر والجنس والمنطقة،  فئات حسب فلسطينفي  من إجمالي األطفالسنة(  17 -10)العاملين نسبة األطفال 
Percentage of working Children (10-17 Years) from Total of Children in Palestine by 

Age Groups, Sex and Region, 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمرفئات و  الجنس
 Region المنطقة

Sex and Age 
Groups فلسطين 

Palestine 
 الضفا الغربيا

West Bank 
 قطاع غزة

Gaza Strip 
 Both Sexes    كال الجنسين

10-14 0.7 1.0 0.2 14-10 

15-17 4.2 6.2 1.3 17-15 

 Total 0.6 2.9 1.9 المجموع

 Males    ذكور

10-14 1.2 1.8 0.4 14-10 

15-17 8.0 11.8 2.5 17-15 

 Total 1.1 5.4 3.6 المجموع

 Females    إناث

10-14 0.1 0.2 - 14-10 

15-17 0.3 0.4 - 17-15 

 Total - 0.3 0.2 المجموع

 .المراهدا  لهذه الفئا تعني عدم وجود عدد كاف  ن  -)
this  are no enough observations in there )-(

.category 
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 2020( سنة العاملين من فلسطين حسب الجنس وااللتحاق بالتعليم النظامي والمنطقة، 17-10التوزيع النسبي لالطفال )
Percentage Distribution of Employed Children (10-17 Years) From Palestine by Sex, 

Educational Attendance and Region, 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وااللتحاق بالتعليم الجنس 
 النظامي

 Region المنطقة
Sex and Educational 

Attendance فلسطين 
Palestine 

 الضفا الغربيا
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 Both Sexes    كال الجنسين
 Currently Attending 27.2 30.3 29.9  لتحق حاليا

 Currently Not Attending  72.8 69.7 70.1 حاليا غير  لتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Males    ذكور

 Currently Attending 26.2 28.1 27.8  لتحق حاليا

 Currently Not Attending  73.8 71.9 72.2 حاليا غير  لتحق

 Total 100 100 100 المجموع
 Females    إناث

 Currently Attending - 76.6 74.6  لتحق حاليا

 Currently Not Attending  - 23.4 25.4 حاليا  لتحقغير 

 Total - 100 100 المجموع

 .المراهدا  لهذه الفئا تعني عدم وجود عدد كاف  ن  -)
this  are no enough observations in there )-(

.category 
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 التعليم
 المدارس: 

مدرسة في الضفة الغربية  2,343 منها. مدارس 3,107فلسطين  في 2020/2021 في العام الدراسي عدد المدارسبلغ 
 مدرسة في قطاع غزة. 764و
 

 عدد الطلبة:
 1,078,091، منهم وطالبة طالبا   1,338,353في فلسطين  2020/2021بلغ عدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 

في  الطلبة لكل شعبة عدد معدلبلغ  في المرحلة الثانوية. وطالبة طالبا   260,262و في المرحلة االساسية وطالبة طالبا  
 38.5بينما بلغ  ،طالبا  لكل شعبة 30.2ذاته المرحلة االساسية في المدارس التابعة للحكومة في فلسطين للعام الدراسي 

في حين بلغ معدل الطلبة لكل شعبة في ، طالبا  لكل شعبة في المدارس الخاصة 21.5طالبا  في مدارس وكالة الغوث، و
طالبا  لكل  19.1و طالبا  في مدارس وكالة الغوث، 23.4و طالبا   29.4لحكومة المرحلة الثانوية في المدارس التابعة ل

 .المدارس الخاصةفي  شعبة
  

  المعلمون في المدارس:

من الذكور 21,369 ومعلمة، منهم  معلما   59,098 ،2020/2021عدد المعلمين في المدارس للعام الدراسي بلغ 
 من اإلناث. 37,729و
 

 2020/2021-2017/2018، والمرحلة فلسطين حسب العام الدراسيفي المدارس  عدد
Number of Schools in Palestine by Scholastic Year and Stage, 2017/2018- 2021/2020  

 

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

التي تدّرس الصف التاسع األساسي فما دون أما المدارس التي تدّرس الصف العاشر 
فأعلى فتعتبر مدارس ثانوية وذلك باالستناد الى قانون التعليم الجديد الصادر عن وزارة 

 ة.التربية والتعليم العالي باعتبار الصف العاشر ضمن المرحلة الثانوي

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

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

Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture committee. 
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 2020/2021- 2017/2018، والمرحلة ، العام الدراسيالمدارس ورياض األطفال حسب المنطقة عدد
Number of Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and                                           

Stage, 2018/2017 - 2021/2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة

Region and Scholastic 
Year مجموعال 

Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine      فلسطين

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

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

2019/2020 2,164 3,074 1,851 1,223 2020/2019 

2020/2021 2,125 3,107 1,873 1,234 2021/2020 

 West Bank        الضفة الغربية

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

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

2019/2020 1,452 2,323 1,314 1,009 2020/2019 

2020/2021 1,488 2,343 1,330 1,013 2021/2020 

 Gaza Strip        قطاع غزة

2017/2018 691 729 520 209 2018/2017 

2018/2019 685 737 524 213 2019/2018 

2019/2020 712 751 537 214 2020/2019 

2020/2021 637 764 543 221 2021/2020 

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2020/2021 ،الجهة المشرفة والمرحلة، المدارس حسب المنطقة عدد
Number of Schools by Region, Supervising Authority and  Stage, 2021/2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة والجهة المشرفة
 Stage المرحلة

Region and Supervising 
Authority مجموعال 

Total 

 أساسية
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine 1,234 1,873 3,107 فلسطين

 Governmental 1,077 1,208 2,285 ةيحكوم

 UNRWA 2 372 374 الغوث وكالة

 Private 155 293 448 خاصة

 West Bank 1,013 1,330 2,343 الضفة الغربية

 Governmental 880 983 1,863 ةيحكوم

 UNRWA 2 94 96 الغوث وكالة

 Private 131 253 384 خاصة

 Gaza Strip 221 543 764 قطاع غزة

 Governmental 197 225 422 ةيحكوم

 UNRWA - 278 278 الغوث وكالة

 Private 24 40 64 خاصة

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2020/2021-2017/2018، والمرحلة العام الدراسيو  األطفال حسب المنطقة ورياضالطلبة في المدارس  عدد
Number of Pupils in Schools and Kindergartens by Region, Scholastic Year and 

Stage, 2018/2017 - 2021/2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

الدراسيالمنطقة والعام   
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage Region and المرحلة
Scholastic 

Year 
 مجموع
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine     فلسطين

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

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

2019/2020 160,800 1,309,165 1,061,639 247,526 2020/2019 

2020/2021 136,303 1,338,353 1,078,091 260,262 2021/2020 

 West Bank       الضفة الغربية

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

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

2019/2020 93,960 734,316 593,372 140,944 2020/2019 

2020/2021 80,549 746,869 600,663 146,206 2021/2020 

 Gaza Strip       قطاع غزة

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

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

2019/2020 66,840 574,849 468,267 106,582 2020/2019 

2020/2021 55,754 591,484 477,428 114,056 2021/2020 

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

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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                              والعام الدراسي         حسب الجهة المشرفة في فلسطين الطلبة في المدارس ورياض األطفال عدد
 2020/2021-2017/2018 والمرحلة

Number of Pupils in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 
Authority, Scholastic Year and Stage, 2018/2017 - 2021/2020  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 الجهة المشرفة والعام الدراسي
 رياض أطفال

Kindergartens 

 Stage المرحلة
Supervising Authority and 

Scholastic Year مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Governmental     ةيحكوم

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

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

2019/2020 7,742 854,153 621,565 232,588 2020/2019 

2020/2021 9,808 878,649 633,742 244,907 2021/2020 

 UNRWA       الغوث وكالة

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

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

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

2020/2021 . 332,513 332,396 117 2021/2020 

 Private       خاصة

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

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

2019/2020 153,058 127,802 112,958 14,844 2020/2019 

2020/2021 126,495 127,191 111,953 15,238 2021/2020 

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

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2020/2021 ،والمرحلةوالجنس حسب المنطقة  في فلسطينلطلبة في المدارس ل نسبيالتوزيع ال
Percentage Distribution of Pupils in Schools in Palestine by Region, Sex and Stage, 

2021/2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة والجنس

 Stage المرحلة

Region and Sex مجموعال 
Total 

 أساسية 
Basic 

 ثانوية
Secondary 

 Palestine    فلسطين

 Both Sexes 100.0 100.0 100.0 الجنسينكال 

 Males 45.3 50.7 49.7 رو ذك

 Females 54.7 49.3 50.3 إناث

 West Bank    الضفة الغربية

 Both Sexes 100.0 100.0 100.0 كال الجنسين

 Males 43.7 50.6 49.2 رو ذك

 Females 56.3 49.4 50.8 إناث

 Gaza Strip    قطاع غزة

 Both Sexes 100.0 100.0 100.0 كال الجنسين

 Males 47.4 51.0 50.3 رو ذك

 Females 52.6 49.0 49.7 إناث

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

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2020/2021-2017/2018، المشرفة والجهة العام الدراسيو  حسب المنطقة في فلسطين معدل عدد الطلبة لكل معلم
Pupils Per Teacher in Palestine by Region, Scholastic Year and Supervising 

Authority, 2018/2017 - 2021/2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطقة والعام

 الدراسي  
 رياض أطفال

Kindergartens 
 المعدل العام

Grand 
Average 

 حكومة

Government 

 الغوث وكالة

UNRWA 

 خاصة
Private 

Region and 
Scholastic 

Year 

 Palestine      فلسطين

2017/2018 21.3 22.1 20.9 30.8 16.4 2018/2017 

2018/2019 21.6 22.3 20.9 32.5 16.3 2019/2018 

2019/2020 22.3 22.4 21.2 31.8 16.3 2020/2019 

2020/2021 20.5 18.7 17.3 29.7 13.0 2021/2020 

 West Bank      الضفة الغربية

2017/2018 19.3 19.7 19.9 25.4 16.7 2018/2017 

2018/2019 20.1 19.4 19.8 26.7 16.1 2019/2018 

2019/2020 20.7 19.5 19.8 27.6 16.5 2020/2019 

2020/2021 17.3 15.6 15.8 23.4 12.9 2021/2020 

 Gaza Strip      قطاع غزة

2017/2018 24.1 26.4 23.3 32.0 15.1 2018/2017 

2018/2019 23.9 27.5 23.9 33.7 17.6 2019/2018 

2019/2020 24.9 27.5 24.9 32.6 15.1 2020/2019 

2020/2021 27.7 24.9 21.7 31.1 13.9 2021/2020 
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 2020/2021-2017/2018، المشرفة والجهة والعام الدراسي حسب المرحلة في فلسطين عدل عدد الطلبة لكل شعبةم
Pupils Per Class in Palestine by Stage, Scholastic Year and Supervising Authority, 

2018/2017 - 2021/2020  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المرحلة والعام

 الدراسي

 المعدل العام
Grand Average 

 Supervising Authority                  الجهة المشرفة
Stage and Scholastic 

Year حكومة 

Government 

الغوث وكالة  

UNRWA 

 خاصة

Private 

 Kindergartens     رياض األطفال

2017/2018 22.7 18.4 . 22.8 2018/2017 

2018/2019 22.4 18.9 . 22.5 2019/2018 

2019/2020 23.0 20.3 . 23.1 2020/2019 

2020/2021 19.3 20.3 . 19.2 2021/2020 

 Basic     األساسية

2017/2018 31.1 29.8 38.8 23.0 2018/2017 

2018/2019 31.5 30.1 40.2 22.6 2019/2018 

2019/2020 31.5   30.2 40.0 22.8 2020/2019 

2020/2021 30.9 30.2 38.5 21.5 2021/2020 

 Secondary     الثانوية

2017/2018 28.0 28.7 34.8 19.9 2018/2017 

2018/2019 28.0 28.7 33.8 19.6 2019/2018 

2019/2020 28.1 28.8 31.3 19.8 2020/2019 

2020/2021 28.5 29.4 23.4 19.1 2021/2020 

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

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

 العاشر ضمن المرحلة الثانوية.

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

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

 Note: Data does not include schools and kindergartens 
supervised by Israeli Municipality and culture 
committee. 
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 2019/2020، والجنس حسب المنطقة في فلسطين نسب الرسوب والتسرب
Drop-Out and Repetition Rates in Palestin by Region and Sex, 2020/2019  

 

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

 2020/2021-2017/2018، والجنس
Number of Teachers in Schools and Kindergartens in Palestine by Supervising 

Authority, Scholastic Year and Sex, 2018/2017 - 2021/2020  
 

 

 المنطقة 
 Drop-Out Rates نسب التسرب Repetition Rates نسب الرسوب

Region  كال الجنسين 
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

  إناث
 Females 

 كال الجنسين
Both 

Sexes 

 ر و ذك

 Males 

 إناث

 Females 

 Palestine 5 .0 1.1 0.7 0.1 0.1 0.1 فلسطين

 West Bank 0.6 1.3 0.9 0.1 0.2 0.2 الضفة الغربية

 Gaza Strip 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 قطاع غزة

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

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

الجهة المشرفة 
 والعام 

 الدراسي

مدارسال Kindergartens األطفالرياض    Schools Supervising 
Authority and 

Scholastic 
Year  

الجنسينكال   

Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

رو ذك  

Males 

 إناث
Females 

 Governmental       ةيحكوم

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

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

2019/2020 387 - 387 40,333 16,587 23,746 2020/2019 

2020/2021 574 - 574 41,123 16,658 24,465 2021/2020 

 UNRWA       الغوث وكالة

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

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

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

2020/2021 . . . 10,043 3,166 6,877 2021/2020 

 Private       خاصة

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

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

2019/2020 6,843 - 6,843 7,836 1,619 6,217 2020/2019 

2020/2021 6,165 - 6,165 7,932 1,545 6,387 2021/2020 

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

Note: Data does not include schools and 
kindergartens supervised by Israeli Municipality and 
culture committee. 
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العام الدراسي                                              حسب في فلسطين وكليات المجتمع الفلسطينيةعدد الطلبة في الجامعات 
 2020/2021-2017/2018، الجنسو 

Number of Students at Palestinian Universities and Community Colleges in Palestine                                 
by Scholastic Year and Sex, 2018/2017 - 2021/2020  

 

 
 

Institution and 
Scholastic Year 

  إناث

 Females 

ر و ذك  

 Males 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 المؤسسة والعام الدراسي

Universities*    الجامعات*  

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

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

2020/2019 128,630 78,752 207,382 2019/2020 

2021/2020 126,700 76,921 203,621 2020/2021 

Community Colleges    كليات المجتمع 

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

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

2020/2019 5,135 5,128 10,263 2019/2020 

2021/2020 5,886 5,258 11,144 2020/2021 

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

يوس ر و لوالبكــاط لمتوســـــــــــــلــدبلوم اابــة شـــــــــــــمــل طلات تمعــالجــابيــانــات * 
ــوا ــا  تدراســـــــــــــــال ــديــة والتعليم المفتول والكلفي الجــالعلي ــاامعــات التيلي ت ي
 . ةامعيلجا
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 2020-2018 الجنس والمنطقة،و  العمرفئات  حسب في فلسطين سنة فأكثر( 15معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين )
Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in Palestine by Age Groups, Sex and Region, 2018-2020 

 فئات العمر والجنس

 Region and Year  المنطقة والسنة
Age Groups 

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

 Both Sexes          كال الجنسين

  Total 98.0 97.8 97.6 97.2 97.1 97.0 97.5 97.4 97.2 المجموع

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

24-20 99.4 99.3 99.0 99.4 99.2 98.8 99.4 99.4 99.4 20-24 

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

44-35 99.1 99.1 98.9 99.0 99.0 98.7 99.2 99.2 99.2 35-44 

+45 91.0 91.8 92.6 90.6 91.2 92.3 91.9 92.8 93.2 45+ 

 Males          ذكور

  Total 99.0 98.9 98.7 98.7 98.7 98.7 98.8 98.8     98.7     المجموع

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

24-20 99.5 99.3 99.1 99.5 99.3 98.8 99.4 99.3 99.5 20-24 

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

44-35 99.3 99.3 99.1 99.3 99.2 99.1 99.2 99.5 99.2 35-44 

+45 96.9 97.2 97.4 97.0 97.2 97.3 96.9 97.4 97.6 45+ 

 Females          إناث

  Total 96.9 96.7 96.6 95.8 95.4 95.2 96.2 95.9     95.7 المجموع

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

24-20 99.3 99.2 99.0 99.2 99.0 98.8 99.3 99.6 99.3 20-24 

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

44-35 98.9 98.9 98.6 98.7 98.9 98.3 99.1 98.9 99.2 35-44 

+45 85.1 86.2 87.8 84.2 85.2 87.2 86.9 88.2 88.9 45+ 
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 2020 الجنس،المنطقة و و  سنة فاكثر( حسب الحالة التعليمية 15ن )يلسكان الفلسطينيالنسبي ل التوزيع
Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) by 

Educational Attainment, Region and Sex, 2020 
 

  

الحالة 
 التعليمية

 فلسطين

Palestine 

 Region المنطقة

Educational 
Attainment 

 الضفة الغربية

West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 
 الجنسين
Both 

Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

     Illiterate 3.1 1.0 2.0 4.2 1.3 2.8 3.8 1.2 2.5 أمي

 2.9 4.4 3.6 5.0 4.6 4.8 4.2 4.5 4.4 ملم
Can Read 
and Write     

     Elementary 7.7 12.0 9.9 10.9 14.9 12.9 9.6 13.8 11.8 ابتدائي

     Preparatory 35.1 37.1 36.1 34.1 40.0 37.2 34.6 39.1 36.6 إعدادي

     Secondary 25.7 20.0 22.8 21.8 20.2 20.9 23.3 20.1 21.7 ثانوي 

دبلوم 
 متوسط

5.9 6.0 5.8 4.8 4.8 4.9 7.7 8.1 7.3 
Associate 
Diploma     

س بكالوريو 
 فأعلى

17.1 15.3 18.7 16.6 14.2 19.1 17.9 17.4 18.2 
Bachelor and 
Above    

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع
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 2020-2019 حسب المنطقة والجنس،مؤشرات التعليم الرئيسية 
Selected Education Indicators by Region and Sex, 2019-2020 

 
  

 
 

Indicator 

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

Females Males Gaza Strip West Bank Palestine 

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

32.5 35.9 35.5 33.3 34.2 
( شـــــــــــــهرا  وملتحيون برياض 59-36) الذين أعمارهم نســـــــــــــبة األطفال

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

95.0 92.7 94.0 93.6 93.8 

معدل االلتحاق الصــــــــافي في رياض األطفال أو المرحلة األســــــــاســــــــية 
 لدخول الرســمي الســن عن واحدة ســنة عن أعمارهم تيل لألطفال الذين

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

93.7 92.3 94.6 91.7 92.9 
نســـــــبة األطفال الملتحيين في الصـــــــف األول من المرحلة األســـــــاســـــــية 

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

96.3 95.0 96.2 95.2 95.6 
معدل االســـــــتيعاب الصـــــــافي للصـــــــف األول لألطفال في ســـــــن التعليم 

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

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

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

. . 1.0 1.0 1.0 
مؤشــــر التكافؤ بين الجنســــين في االلتحاق الصــــافي المعدل في التعليم 

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

. . 1.2 1.4 1.3 
مؤشــــر التكافؤ بين الجنســــين في االلتحاق الصــــافي المعدل في التعليم 

 الثانوي 
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 الثقافة
 

مركزًا في قطاع  55في الضــــفة الةر ية،   اً مركز  473، منها 2020مركزًا ثقافيًا عاماًل في العام  528يوجد في فلســــطين 
متاحف في  5متحفًا في الضــــــــفة الةر ية   27منها  2020العام  في متحفًا عامالً  32غزة. في حين يوجد في فلســــــــطين 

 قطاع غزة.
 

 2020، المحافظةالثقافية العاملة في فلسطين حسب  المراكزعدد 
Number of Cultural Centers in Operation in Palestine by                            

Governorate, 2020 
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Khan Yunisخانيونس  

Rafahرفح  

North Gazaشمال غزة  

Salfitسلفيت  

Dier Al Balahدير البلح  

 Tubas & Northernطوباس واألغوار الشمالية 
Valleys  

Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار  

Gazaغزة  

Ramallah & Al Birehرام هللا والبيرة    

Qalqiliyaقلقيلية  

Tulkarmطولكرم  

Jeninجنين  

Jerusalemالقدس  

Hebronالخليل  

Nablusنابلس  

Bethlehemبيت لحم  

عدد المراكز الثقافية 
Number of Cultural Centers 

7.1 
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 2020، والمحافظة المنطقة، عدد المؤسسات الثقافية العاملة في فلسطين حسب النوع
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type, Region and Governorate, 2020 

 

 المنطقة/المحافظة
 Cultural Institutions  المؤسسات الثقافية

Region/ Governorate د ر السينما المسارح المتاحف المراكز الثقافية المجموع 
Total Cultural Centers Museums Theaters Cinema 

 Palestine 2 16 32 528 578 فلسطين

 West Bank 2 13 27 473 515 الضفة الغربية

 Jenin - 3 1 47 51 جنين

 - - - 14 14 الشمالية  األغوارطو اس 
Tubas & Northern 

Valleys  

 Tulkarm - - 2 43 45 طولكرم

 Nablus - 4 2 73 79 نابلس

 Qalqiliya - - 1 36 37 قلقيلية

 Salfit - - - 11 11 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 2 3 4 33 42 رام هللا  البيرة  

Jericho - - 2 15 17 أريحا  األغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem - 2 4 51 57 القدس

 Bethlehem - - 8 83 91 بيت لحم

 Hebron - 1 3 67 71 الخليل

 Gaza Strip - 3 5 55 63 قطاع غزة

 North Gaza - - 1 9 10 شمال غزة

 Gaza - 2 1 20 23 غزة

 Dier Al Balah - - 2 12 14 دير البلح

 Khan Yunis - 1 1 7 9 خانيونس

 Rafah - - - 7 7 رفح



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                       2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 الثقافة                                                  88

 2020 ،والمنطقة الثقافية حسب نوع المؤسسة المتاحف والمسارحو  الثقافية للمراكز *عدد الزوار
Number of Visitors* to Cultural Centers, Museums and Theatres  

 by Cultural Institution and Region, 2020 
 

 
 

 2020 ،حسب الشهر في فلسطينن للمسرحيات المعروضة يلمشاهدعدد ا
Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2020 

 

 
أيار  شهر  –مالحظة: لم يتم عرض مسرحيات خالل األشهر آذار 

تموز،  ذلك نظرًا لالغالقات المتكررة التي فرضتها الحكومة للحد من 
 .19تفشي فير س كوفيد 

Note: No plays were performed during (March – 
May) and July as well, due to the repeated lock-
down measures taken by the Government to 

limit the spread of COVID-19 pandemic. 
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Region المنطقة 

 قطاع غزة المؤسسة الثقافية

Gaza Strip 
 الضفة الةر ية

West Bank 

 فلسطين

Palestine 

Cultural Centers 95,639 782,561  878,200 المراكز الثقافية 
Museums 5,193 20,542 25,735 المتاحف 

Theaters 2,307 19,417 21,724 المسارح 

*: There are 34 Cultural Centers and three Museums 
and one theater did not Respond. 

  مسرح  احد رفضوا اإلدالء بالبيانات تاحفمثالثة مركز ثقافي    34*: هناك 
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 2020، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينعدد المساجد العاملة في 
Number of Mosques in Operation in Palestine by Region and Governorate, 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المساجد العاملة

Region/ Governorate Number of Mosques In 
Operation 

 Palestine 3,593 فلسطين

 West Bank 2,370 الضفة الغربية

 Jenin 299 جنين

  Tubas & Northern Valleys 62 الشمالية  األغوارطو اس 

 Tulkarm 186 طولكرم

 Nablus 290 نابلس

 Qalqiliya 115 قلقيلية

 Salfit 79 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh 235 رام هللا  البيرة  

Jericho 53 أريحا  األغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem 129 القدس

 Bethlehem 180 بيت لحم

 Hebron 742 الخليل

 Gaza Strip 1,223 غزةقطاع 

 North Gaza 227 شمال غزة

 Gaza 275 غزة

 Dier Al Balah 227 دير البلح

 Khan Yunis 308 خانيونس

 Rafah 186 رفح
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 2020، حسب المنطقة والمحافظة فلسطينفي  األندية الرياضية والمراكز الشبابية واألندية النسويةعدد 
Number of Sport Clubs, Youth Centers and Women Clubs in Palestine by Region and 

Governorate, 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المحافظة/المنطقة
 أندية نسوية مراكز شبابية أندية رياضية المجموع

Region/ Governorate 
Total Sport Clubs 

Youth 
Centers 

Women 
Clubs 

 Palestine 4 135 444 583 فلسطين

 West Bank 4 85 363 452 الضفة الغربية

 Jenin 2 8 38 48 جنين

  Tubas & Northern Valleys - 1 6 7 الشمالية  األغوارطو اس 

 Tulkarm - 4 26 30 طولكرم

 Nablus 1 4 11 16 نابلس

 Qalqiliya - 6 14 20 قلقيلية

 Salfit - 10 50 60 سلفيت

 Ramallah & Al Bireh - 23 77 100 رام هللا  البيرة  

Jericho - 10 56 66 أريحا  األغوار   & Al Aghwar 

 Jerusalem - 4 12 16 القدس

 Bethlehem 1 6 37 44 بيت لحم

 Hebron - 9 36 45 الخليل

 Gaza Strip - 50 81 131 قطاع غزة

 North Gaza - 6 10 16 شمال غزة

 Gaza - 21 32 53 غزة

 Dier Al Balah - 6 19 25 دير البلح

 Khan Yunis - 13 10 23 خانيونس

 Rafah - 4 10 14 رفح
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 مجتمع المعلومات
 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

 حسب لفي المنز نسبة األسر في فلسطين التي يتوفر لديها بعض أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 2019المنطقة،  

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

 
 
 
 
 
 

أدوات تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت 

 Region                                                      المنطقة 

ICT Tools  فلسطين 
Palestine 

 الضفة الغربية
West Bank 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

  Desktop 3.9 10.4 8.0 مكتبي حاسوب

 Laptop 18.1 24.3 22.0 حاسوب محمول

 Tablet 13.2 13.1 13.2 حاسوب لوحي

 Smart Phone 78.2 90.8 86.2 هاتف ذكي

 Internet Service at Home 72.7 83.5 79.6 المنزلانترنت في خدمة 

 Fixed Telephone Line 17.0 39.3 31.2 خط هاتف ثابت

  Mobile Phone 97.3 97.2 97.3 هاتف نقال

8.1 
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 نسبة األسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب )مكتبي أو محمول أو لوحي( في فلسطين حسب المنطقة 
 2019ونوع التجمع، 

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

 

 
 

 
 

2019التجمع، نسبة األسر التي يتوفر لدى أحد أفرادها هاتف ذكي في فلسطين حسب المنطقة ونوع   
Percentage of Households That One of its Members Has a Smart Phone in Palestine 

by Region and Type of Locality, 2019 

 

 نوع التجمع  والمنطقة 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 33.2 فلسطين

 West Bank 35.7 الضفة الغربية

 North of West Bank 35.1 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 40.7 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 32.1 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 28.7 قطاع غزة

 Type of Locality   نوع التجمع  

 Urban 33.6 حضر

 Rural 33.7 ريف

 Camps 27.6 مخيمات

   

 المنطقة ونوع التجمع 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 86.2 فلسطين

 West Bank 90.8 الضفة الغربية

 North of West Bank 89.6 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 88.7 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 94.0 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 78.2 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 85.9 حضر

 Rural 90.7 ريف

 Camps 81.1 مخيمات
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 2019األسر التي يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، نسبة 
Percentage of Households That Have Internet Service at Home in Palestine by Region 

and Type of Locality, 2019 

 
 

 
 
 

2019نسبة األسر التي يتوفر لديها هاتف خلوي نقال في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع،   
Percentage of Households That Have a Mobile Phone in Palestine by Region and Type 

of Locality, 2019 

 

   

 المنطقة ونوع التجمع 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 79.6 فلسطين

 West Bank 83.5 الضفة الغربية

 North of West Bank 85.1 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 82.0 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 82.8 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 72.7 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 79.8 حضر

 Rural 80.9 ريف

 Camps 74.5 مخيمات

   

 المنطقة و نوع التجمع 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 97.3 فلسطين

 West Bank 97.2 الضفة الغربية

 North of West Bank 97.3 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 95.3 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 98.9 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 97.3 قطاع غزة

 Type of Locality   نوع التجمع 

 Urban 97.2 حضر

 Rural 97.5 ريف

 Camps 97.7 مخيمات
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 2019نسبة األسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت في فلسطين حسب المنطقة ونوع التجمع، 
Percentage of Households That Have Fixed Telephone Line in Palestine by Region 

and Type of Locality, 2019 

 

     

 المنطقة و نوع التجمع 
 النسبة

Region and Type of Locality  
Percentage 

 Palestine 31.2 فلسطين

 West Bank 39.3 الضفة الغربية

 North of West Bank 42.3 شمال الضفة الغربية

 Middle of West Bank 46.4 وسط الضفة الغربية

 South of West Bank 29.4 جنوب الضفة الغربية

 Gaza Strip 17.0 قطاع غزة

 Type of Locality  نوع التجمع 

 Urban 32.3 حضر

 Rural 29.3 ريف

 Camps 23.4 مخيمات
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 الزراعة واستعماالت األراضي
 

 االسماك
بلغت كمية األسماك المصطادة في قطاع غزة من جميع ما لم يرد غير ذلك،  حيث  2019ان بيانات هذا الفصل تمثل العام 

 974حيث كانت الكمية المصطادة منها  انشوقا/ام راس، وكانت أهم أنواع األسماك المصطادة هي ا  طن 3,943أنواع األسماك 
 .ا  طن

 
% من اجمالي كمية 64.6مشكلة ما نسبته  ا  طن 2,548حيث بلغت  كانت أكبر كمية أسماك مصطادة في محافظة غزة

 االسماك المصطادة في قطاع غزة.
 

% من اجمالي كمية االسماك 12.1نسبته  مشكلة ما ا  طن 478 ،انواع االسماك خالل اياربلغت أكبر كمية مصطادة من جميع 
 المصطادة في قطاع غزة. 

 
حسكة مجداف  779مركب ا موزعة حسب نوع المركب بواقع  1,739صيادا، وبلغ مجموع مراكبهم  4,054لغ عدد الصيادين ب

لنش جر ومن  12لنش شنشولة، و 54حسكة شانشوال، و 139حسك )الشباك العادية(،  715حسك )صنانير(،  40وفلوكة، و
 ن المراكب موجودة في محافظة غزة.% م54.9الجدير بالذكر أن 

 
 .2019كمية األسماك المصطادة بالطن في قطاع غزة حسب النوع، 

Quantity of Caught Fish in Tons in Gaza Strip by Type, 2019 

 
Note: Differences in the results of certain indicators 
are due to approximation   

 

مالحظة: االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو 
بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب المصاحب لعمليات 

 حساب النتائج.
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 ذبائح الطيور والماشية:
% في 40.4% في الضفة الغربية و59.6)منها  رأس بقر 35,969 ،فلسطينبلغ مجموع الذبائح في المسالخ العاملة في 

الماعز الذبائح من ، أما % في قطاع غزة(2.8الغربية و في الضفة% 97.2)منها  ضأن رؤوس 65,509، وقطاع غزة(
 9,950 وبلغ مجموع الذبائح من الطيور قطاع غزة(.% في 0.6% في الضفة الغربية و99.4رأس )منها  5,936 تبلغ

 .2019وذلك خالل العام % في قطاع غزة( 3.5% في الضفة الغربية و96.5)منها لف طير أ

 
 2019الذبائح من الطيور والماشية في المسالخ العاملة في فلسطين حسب النوع والمنطقة، 

Slaughtered Birds and Livestock in Operating Slaughterhouses in Palestine by Type 
and Region, 2019 

 
 

 الفقاسات:
 بيضة مليون  95.8، وبلغ عدد البيض المعد للتفقيس 2019فقاسه خالل العام  40 فلسطينبلغ عدد الفقاسات العاملة في 

إلنتاج صيصان  ألف بيضة737 و % في قطاع غزة(،22.2% في الضفة الغربية و77.8)منها  إلنتاج صيصان الالحم
 .البياض جميعها في قطاع غزة

 
 الجمعيات التعاونية الزراعية:

جمعية تعاونية في الضفة  141، 2019جمعية خالل العام  159 فلسطينبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في 
االنتاج النباتي حيث بلغت على أنشطة فلسطين وقد تركز نشاط الجمعيات في جمعية تعاونية في قطاع غزة،  18الغربية، 

 .جمعية 38جمعية، يليها نشاط تربية ثروة حيوانية ودواجن حيث بلغت  69
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 2019الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في فلسطين حسب نوع النشاط، 

Operational Agricultural Cooperative Societies in Palestine by Type of Activity, 2019 

 

 
 المهندسون الزراعيون 

، منهم 2019خالل العام  ا  مهندس  3,073 فلسطينن في نقابة المهندسين الزراعيين في يبلغ عدد المهندسين الزراعيين المسجل
 851منهم  ا  مهندس 976 انتاج نباتيخصص ت غالبتهم  في قطاع غزة. ا  مهندس  1,274في الضفة الغربية، و ا  مهندس 1,799

 .في قطاع غزة ا  مهندس 125في الضفة الغربية و ا  مهندس
 

 المشاتل الزراعية
خالل العام في قطاع غزة مشتال   50و الضفة الغربيةفي  مشتال   136منها  مشتال   186في فلسطين بلغ عدد المشاتل الزراعية 

في ا  دونم 137.5و، %88.7نسبته  في الضفة الغربية أي ماا  دونم 1,082.2منها  ا  دونم 1,219.7، وبلغت مساحتها 2019
في الضفة الغربية،  اتدونم 7.96في فلسطين، و اتدونم 6.56أما فيما يتعلق بمعدل مساحة المشتل فقد بلغت   قطاع غزة.

وحسب نوع المشتل فقد شكلت المشاتل المختلطة العدد األكبر من عدد المشاتل في فلسطين حيث   .دونم في قطاع غزة 2.75و
 .مشتال   57يليها مشاتل الخضار وبلغت  مشتال   69 بلغ عددها

 
 2019عدد ومساحة المشاتل الزراعية المرخصة من قبل وزارة الزراعة في فلسطين حسب المنطقة، 

Number, Area of Licensed Nurseries by Ministry of Agriculture in Palestine by  
Region, 2019 
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 اللقاحات والطعوم البيطرية
 ،2019خالل العام  ا  لقاح 1,499,608فلسطين في  للحيوانات المعطاةبلغت اعداد اللقاحات والطعوم البيطرية 

حسب نوع اللقاح فقد بلغ عدد لقاح الطاعون   في قطاع غزة. ا  لقاح 21,914في الضفة الغربية، و ا  لقاح  1,477,694امنه
ا ، وعدد لقاحات لقاح 311,152 جدري ، وعدد لقاحات ا  لقاح 411,458الحمى القالعية  وعدد لقاحات، ا  لقاح 453,721

   .ا  العدد المتبقي من اللقاحاتلقاح 55,333ا ، فيما تشكل األنواع األخرى لقاح 267,944 حمى مالطية
 

 2019أعداد اللقاحات والطعوم البيطرية المعطاة للحيوانات في فلسطين حسب نوع اللقاح/ الطعم، 

Number of Vaccines Given to the Animals in Palestine by Type of Vaccine, 2019 

 

 
 االطباء البيطرييون 

 413، منهم 2019خالل العام  ا  طبيب 542 فلسطينفي  االطباء البيطريينن في نقابة يالمسجل االطباء البيطريينبلغ عدد 
  في قطاع غزة. بيطري طبيب  129في الضفة الغربية،  طبيب بيطري 

 
 معاصر الزيتون 

  39,609.8، وقد استخرج منهامتري  طن 177,610.8 الستخراج الزيت 2019لموسم عام  المدروسبلغت كمية الزيتون 
مليون دوالر أمريكي،  19.1حوالي  2019من الزيت. وبلغت القيمة المضافة لنشاط معاصر الزيتون لموسم عام  متري  طن

مليون دوالر  23.9مليون دوالر أمريكي وقيمة إنتاج المعاصر حوالي  4.8في حين بلغت قيمة االستهالك الوسيط حوالي 
 أمريكي.
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2019-2017لنشاط معاصر الزيتون في فلسطين،  األساسيةالمؤشرات   
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine, 2017-2019 

 

      Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000                                       الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
2017 2018 2019 

 No. of Operating Presses  285 260 274 عدد المعاصر العاملة 

 Full Automatic Presses  275 248 258 المعاصر االتوماتيكية 

 Traditional and Half Automatic Presses  10 12 16 المعاصر القديمة والنصف االتوماتيكية

 No. of Olive Presses Temporarily  Closed  17 32 21 عدد المعاصر المغلقة مؤقتا 

 Quantity of Olive Pressed  177,610.8 59,344.8 87,799.1 كمية الزيتون المدروس 

 Quantity of Oil Extracted  39,609.8 14,740.4 19,532.9 كمية الزيت المستخرجة 

 No. of Employed Persons  1,859 1,290 1,473 عدد العاملين 

 No. of Unpaid Employment  344 407 358 بدون أجر العاملون  

 No. of Wage Employement  1,515 883 1,115 باجر العاملون عدد  

 Compensation of Employees  2,110.7 823.9 1,015.2 العاملون تعويضات  

 Output Value  23,921.2 8,865.6 15,580.8  االنتاجقيمة  

 Intermediate Consumption Value  4,803.4 1,961.2 2,896.7 االستهالك الوسيطقيمة  

 Gross Value Added  19,117.7 6,904.4 12,684.1 القيمة المضافة 
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 2019الزيتون في فلسطين حسب المنطقة والمحافظة،  لنشاط معاصر األساسيةالمؤشرات 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Palestine by Region and Governorate, 2019 

(Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000)   (الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي)  

Region/Governorate  

كمية الزيتون  المستخرجكمية الزيت  تعويضات العاملين قيمة إنتاج المعاصر  االستهالك الوسيط القيمة المضافة
 المدروس

عدد المعاصر 
 العاملة 

 المحافظةالمنطقة/
Gross Value 

Added 
Intermediate 
Consumption  

Olive Presses 
Output Value  

Compensation 
of Employees 

Extracted Oil 
Quantity  

Pressed 
Olive 

Quantity  

No. of 
Operating 
Presses 

Palestine 19,117.7 4,803.4 23,921.2 2,110.7 39,609.8 177,610.8 285 فلسطين  

West Bank 14,346.4 4,134.3 18,480.6 1,751.6 34,026.9 145,620.9 250 الضفة الغربية 

Jenin and Tubas & 
Northern Valleys * 

 الشمالية *جنين وطوباس واألغوار  66 45,764.6 10,442.3 310.1 3,868.1 747.5 3,120.6

Tulkarm 3,753.0 506.9 4,259.9 256.9 6,031.0 24,228.0 33 طولكرم 

Nablus 1,866.8 749.6 2,616.5 376.8 4,671.7 20,212.7 39 نابلس 

Qalqiliya 677.1 245.5 922.5 156.4 2,544.0 10,176.0 18 قلقيلية 

Salfit 1,209.0 310.9 1,519.9 152.9 3,460.5 15,728.9 25 سلفيت 

Ramallah and Al-Bireh 2,728.2 1,192.1 3,920.3 384.3 4,701.4 19,746.6 34 رام هللا والبيرة 

Jerusalem** 205.2 55.5 260.7 2.0 277.6 1,346.3 3 **القدس 

Bethlehem 369.1 180.2 549.3 55.0 836.2 3,478.1 6 بيت لحم 

Hebron 417.4 146.1 563.4 57.2 1,062.2 4,939.7 26 الخليل 

Gaza Strip 4,771.3 669.1 5,440.6 359.1 5,582.9 31,989.9 35 قطاع غزة 

Gaza and North 
Gaza* 

 غزة وشمال غزة* 12 10,087.8 1,692.7 132.2 1,935.1 213.0 1,722.1

Dier Al Balah 2,145.1 311.3 2,456.6 150.0 2,725.4 15,358.4 11 دير البلح 

Khan Yunis and 
Rafah* 

 خانيونس ورفح* 12 6,543.7 1,164.8 76.9 1,048.9 144.8 904.1

* The Data of some Governorates were merged due to data confidentiality as stated in the 
General Statistics Law 2000. 

 

            .2000لعام  قانون اإلحصاءات العامة* تم دمج بيانات بعض المحافظات نظرا لسرية البيانات والذي نص عليه 

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

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

Al Aghwar Governorate.   &No olive presses in Jericho- -واالغوار اريحا محافظة ال توجد معاصر زيتون في  
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 الكثافة السكانية:
 ، أما في2كم/فرد 551الضفة الغربية  في وبلغت 2021 العام في منتصف 2كم/فرد 688السكانية في فلسطين  الكثافة بلغت
 .2كم/فرد ,7735 فبلغت  غزة قطاع

 

 

 2021الكثافة السكانية في فلسطين حسب المنطقة، منتصف العام، 
Population Density in Palestine by Region Mid Year, 2021 

 

 
 

 2020عدد المستعمرات اإلسرائيلية والمستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2020 
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Region المنطقة

 المحافظة
 نسبة المستعمرين الى عدد المستعمرين عدد المستعمرات

 السكان الفلسطينيين*
Governorate  

Number of 
Settlements 

Number of 
Settlers 

Ratio of Settlers 
to Palestinian 
Population* 

 West Bank 23.1 712,815 151 الضفة الغربية

 Jenin 1.1 3,553 5 جنين

 3.9 2,541 7 طوباس واألغوار الشمالية
Tubas & Northern 
Valleys 

 Tulkarm 2.2 4,414 3 طولكرم

 Nablus 5.1 21,176 13 نابلس

 Qalqiliya 33.6 40,391 8 قلقيلية

 Salfit 59.0 47,905 13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh 39.7 139,386 26 رام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 14.2 7,508 17 أريحا واالغوار

 Jerusalem 71.2 332,294 26 القدس

 Bethlehem 82.0 92,183 13 بيت لحم

 Hebron 51.6 21,464 20 الخليل

* نسبة المستعمرين إلى السكان الفلسطينيين: هي عدد المستعمرين مقسوما على 
 فلسطيني. 100مستعمرا مقابل كل  23تعني وجود  23عدد الفلسطينيين، فمثال 

* Ratio of settlers to the Palestinian population: Number 
of settlers devided by the Palestinian population, for 
example 23 means the presence of 23 settlers to each 
100 Palestinian. 
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2020-1990في الضفة الغربية حسب المنطقة،  اإلسرائيلية عدد المستعمرين في المستعمرات  

Number of Settlers in the Israeli Settlements in the West Bank by Region, 1990-2020 
 

 

 

 السنة
 Region المنطقة

 الضفة الغربية
West Bank 

Year  منطقة( الضفة الغربية باستثناء القدسJ1) 
West Bank excluding Jerusalem 

(Area J1)  
 (J1القدس )منطقة 

Jerusalem (Area  J1) 
1990 88,888 132,460 221,348 1990 

1991 100,729 137,331 238,060 1991 

1992 111,673 140,872 252,545 1992 

1993 122,320 146,436 268,756 1993 

1994 133,572 152,219 285,791 1994 

1995 140,235 156,724 296,959 1995 

1996 153,974 159,684 313,658 1996 

1997 167,124 158,929 326,053 1997 

1998 179,087 162,842 341,929 1998 

1999 190,750 170,400 361,150 1999 

2000 205,113 173,986 379,099 2000 

2001 215,062 175,987 391,049 2001 

2002 226,712 178,437 405,149 2002 

2003 *240,313 181,425 *421,738 2003 

2004 *252,737 184,944 *437,681 2004 

2005 *265,049 187,573 *452,622 2005 

2006 *279,479 190,534 *470,013 2006 

2007 *294,133 193,485 *487,618 2007 

2008 *298,961 197,071 *496,032 2008 

2009 *314,101 *196,803 *510,904 2009 

2010 *328,774 *200,545 *529,319 2010 

2011 *343,350 *205,088 *548,438 2011 

2012 *359,571 *205,746 *565,317 2012 

2013 *373,995 *209,912 *583,907 2013 

2014 *387,949 *214,362 *602,311 2014 

2015 *400,988 *218,297 *619,285 2015 

2016 414,127 *221,755 *635,882 2016 

2016 428,286 *225,137 *653,423 2017 

2018 442,393 *228,563 *670,956 2018 

2019 456,169 *237,263 693,432 2019 

2020 465,906 246,909 712,815 2020 

: مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي، الكتاب اإلحصائي السنوي اإلسرائيلي.  القدس، المصادر
 .(2018 – 2003سنوات مختلفة، )

(. 33)رقم  2019، كتاب القدس السنوي اإلسرائيلي 2019معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية 
 .القدس

 .منقحة* البيانات 

Sources: Israel Central Bureau of Statistics, Statistical 
Abstract of Israel.  Jerusalem, Various Years, (2003 - 
2018).  
The Jerusalem Institute for Israeli Studies 2019, Statistical 
Yearbook of Jerusalem 2019 (No. 33). Jerusalem. 
 
* Revised data. 



:PCBS  الفلســطينيون في فلسطين                                                                       2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 103 األمن والعدالة

 األمن والعدالة

 األفعال اإلجرامية المبلغ عنها:
 .  إجرامياا  فعلا  26,241في الضفة الغربية  2020بلغ عدد األفعال اإلجرامية المبلغ عنها عام 

 
 ،%(6.6)وجرائم المخدرات  (،%14.1والتهديد ) ،%(23.6) على الغير وقد تركزت األفعال اإلجرامية في االعتداء

%(، 11.2) واالعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة ،%(11.1والسرقة )%(، 10.7وإيذاء، أفعال غير أخلقية )
 ومحاولة القتل والقتل الحرق الجنائي االحتيال والتزوير،وتتوزع باقي األفعال اإلجرامية على الخطف ومحاولة الخطف، 

  .وغيرها من االفعال االجرامية
 

 *2020 ،حسب المحافظة في الضفة الغربية المبلغ عنها اإلجرامية عدد األفعال
Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank by Governorate, 2020* 

 

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

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  * البيانات ال تشمل
.1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام   
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 2020* ،والمحافظة اإلجراميحسب نوع الفعل  في الضفه الغربية المبلغ عنها اإلجرامية األفعال
Reported Criminal Offenses in the West Bank by Type of Criminal Offense and Governorate, 2020* 

 

 
 
 
 
 

 عل اإلجرامينوع الف

ألف من  100الجرائم لكل 
 السكان

 المجموع

Total 

 جنين
Jenin 

طوباس 
واألغوار 
 الشمالية

Tubas & 
Northern 
Valleys 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliya 

 سلفيت
Safit 

 رام هللا والبيرة

Ramallah 
& Al- 
Bireh 

أريحا 
 واألغوار

Jericho
 &  Al 

Aghwar 

 القدس*
Jerusalem* 

 بيت لحم

Bethlehem 

 الخليل

Hebron 

Type of Criminal 
 Offense criminal offenses  

per 100  thousand 
of the population 

 قتل/ شروع  في قتل
10.5 288 45 5 15 57 21 12 31 5 14 25 58 

Murder/ Attempt 

 خطف / محاولة خطف
6.4 175 81 8 3 11 4 8 25 2 2 13 18 

Kidnapping /  
Attempt  

 إغتصاب / محاولة إغتصاب
3.3 90 23 1 7 5 1 8 17 8 7 3 10 

Rape/  Attempt 

 إعتداء على الغير
224.5 6,186 961 276 455 777 322 481 572 273 200 494 1375 

Assault 

ممتلكات الإعتداء على 
 545 313 74 144 117 469 134 281 148 143 583 2,951 107.1 الخاصة/ العامة

Attack on Private 
and 
Public Property  

 أخلقيةافعال غير  إيذاء /
102.1 2,813 245 60 133 224 199 409 808 53 96 211 375 

Harming / Immoral 
Offenses 

 مخدرات
62.4 1,719 152 49 298 123 281 58 159 111 158 184 146 

Drugs 

 سطو /سرقة
106 2,920 548 50 157 244 128 142 507 510 103 211 320 

Theft/ Robbery 

 إحتيال / تزوير
38.3 1,054 149 22 36 82 33 40 139 76 37 235 205 

Forgery / Fraud 
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 2020 ،والمحافظة اإلجراميحسب نوع الفعل  *المبلغ عنها في الضفة الغربية اإلجرامية ) تابع(: األفعال 
(Cont.): Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Type of Criminal Offense and Governorate, 2020 

 نوع الفعل اإلجرامي

ألف  100لكل  الجرائم
 من السكان
Criminal 

Offenses  per 
100  thousand of 
the population 

 المجموع

Total 

 جنين
Jenin 

طوباس 
واألغوار 
 الشمالية

Tubas & 
Northern 
Valleys 

 طولكرم

Tulkarm 

 نابلس

Nablus 

 قلقيلية

Qalqiliya 

 سلفيت
Safit 

 رام هللا والبيرة

Ramallah 
&  

Al- Bireh 

 واألغوارأريحا 

Jericho   &   
Al Aghwar 

 القدس*
Jerusale

m* 

 بيت لحم

Bethlehe
m 

 الخليل

Hebron 

Type of Criminal 
 Offense 

 االخلل بسير العدالة
22.4 616 79 27 51 45 35 91 22 22 21 47 176 

Prejudice the course of 
justice 

 إعتداء على موظفي القطاع العام
21.9 604 155 23 44 102 62 20 18 20 24 72 64 

Assualt Government 
Employees 

ادوية  وأحيازة / بيع اغذية 
 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0.2 فاسدة

Possessing / Trading 
with Expired Food or 
Medicine 

 حريق جنائي
11.4 314 186 3 18 35 5 5 2 11 3 23 23 

Arson 

حيازة سلح بدون ترخيص/ 
 4 9 9 2 23 8 9 12 12 5 38 131 4.8 إطلق نار

Unlawful Possession 
of Arms/Shooting 

 جرائم مشتبه فيها
32.8 905 198 21 100 77 6 32 41 52 44 175 159 

Suspected Crimes 

 جرائم ضد النظام العام
40.1 1,104 113 4 24 118 73 131 323 10 5 57 246 

Crimes Against Public 
Order 

 إساءة إئتمان/ فساد/ رشوة
23.8 656 60 21 43 84 16 57 79 26 18 66 186 

crime  of breach of 
trust/ corruption 

 تهديد
134.6 3,710 581 153 241 545 235 382 302 143 127 436 565 

Threat 

 المجموع
952.4 26,241 4,198 871 1,785 2,822 1,564 2,354 3,185 1,468 942 2,574 4,478 

Total 

 .Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967 * .1967ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام  البيانات ال تشمل *
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 األحداث الجانحون:
  في الضفة الغربية 194حدثاا، بواقع  3701,فلسطين بلغ عدد األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصلحية في 

األفعال اإلجرامية التي على أساسها تم إيداع هؤالء األحداث في  تركزت. 2020عام في  في قطاع غزة 1,176و
فيما توزعت باقي  147، افعال غير اخلقية 44، المخدرات 301 على الغيراالعتداء ، 601السرقة : آلتيالمؤسسات كا

 األفعال االجرامية على قضايا القتل أو الشروع في القتل واإلخلل باألمن العام، وجرائم أخرى.
 

 2020األحداث الذين أودعوا في المؤسسات اإلصالحية في فلسطين حسب بعض الخصائص الخلفية والمنطقة، 
Juvenile Offenders Who Entered Reformatory Institutions in Palestine by Some 

Background Characteristics and Region, 2020 
 

 

 
 

 الخلفية الخصائص
 Background قطاع غزة  الضفة الغربية  فلسطين

Characteristics Palestine West Bank Gaza strip 

 Total 1,176 194 1,370 المجموع

 Age    العمر

 Up to 12 years 86   2   88   سنة  12حتى 

 15 - 13   746   65   681  13 - 15 

 18 - 16   536   127   409  16 - 18 

 Level of Education    المستوى التعليمي

 Illiterate 147   1   148   امي

 Can Read and Write 152   1   153   ملم

 Elementary 444   28   472   ابتدائي

 Preparatory 361   115   476   اعدادي

 Secondary 72   49   121   ثانوي 

 Type of Criminal Offense    نوع الفعل اإلجرامي

 Immoral Offenses 133   14   147   أخلقيةأفعال غير 

 Murder/ Attempt 26   2   28   قتل او شروع في قتل

  Assualt 257   44   301   على الغير إعتداء 

 Burglary and Theft 571   30   601   سرقةالسطو وال 

 Drugs 38   6   44  مخدرات 

 Against Public Orders 8   30     38 إخلل باألمن العام 

 Destroying other Properties 0  3 3 إعتداء على أموال الغير

 Under Investigation 29   0    29 رهن التحقيق

 Legality Contravention 16   17   33 مخالفات قانونية

 Other 98   48   146 اخرى  
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 حوادث الطرق:
: كاالتيإصابة توزعت  8,629 نجم عنها، 2020حادثاا في عام  10,977بلغ عدد حوادث الطرق في الضفة الغربية 

  قاتلة. اتإصاب 110وإصابة خطيرة  133وإصابة متوسطة  644وإصابة بسيطة  7,742
 

 
 

 
 
 
 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                         2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 108 األمن والعدالة

 2020حسب الشهر،  *في الضفة الغربية عدد حوادث الطرق المسجلة
Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Month, 2020 

 

 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  *

 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام 

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

 
 2020 –2016 حسب نوع اإلصابة، *فة الغربيةفي الض عدد حوادث الطرق المسجلة وعدد المصابين

Number of Registered Road Traffic Accidents and Casualties in the West Bank* by  
Type of Injury, 2016 –2020 
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Indicator 
Year     السنة 

 المؤشر
2020 2019 2018 2017 2016 

Total of Road 
Accidents 

 الطرق  مجموع حوادث  10,630 11,541 12,829 13,165 10,977
Total of Injured 
Persons 

 المصابين إجمالي 9,447 9,316 9,561 10,968 8,629

Mild Injured    7,742 9,937 8,549 8,268 8,367   إصابات بسيطة 
Moderate Injured 644 757 735 772 743 إصابات متوسطة 
Seriously Injured 133 152 152 168 178 إصابات خطيرة 
Fatally Injured     110 122 125 108 159 إصابات قاتلة 
* Data exclude those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  البيانات ال تشمل* 
 .1967احتلله للضفة الغربية عام اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد 
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 2020حسب المحافظة والشهر،  *في الضفة الغربية المسجلة عدد حوادث الطرق 
Number of Road Traffic Accidents in the West Bank* by Governorate and Month, 2020 

 

 
 
 

 المحافظة
 المجموع
Total 

 كانون ثاني
Jan. 

 شباط
Feb. 

 آذار
Mar. 

 نيسان
April 

 ايار
May 

 حزيران
June 

 تموز
July 

 آب
Aug. 

 أيلول
Sept. 

 أولتشرين 
Oct. 

 تشرين ثاني
Nov. 

 كانون أول
Dec. 

Governorate 

 Jenin   111 131 157 137 146 120 156 123 68 87 137 100 1,473 جنين 

  Tubas & Northern Valleys   19 28 19 25 33 19 32 28 12 18 22 25 280 الشمالية واألغوارطوباس  

 Tulkarm   48 58 59 58 73 48 45 37 33 52 53 55 619 لكرمطو  

 Nablus   148 217 283 242 211 186 194 188 153 189 235 170 2,416 بلسنا 

 Qalqiliya   20 16 31 28 23 16 26 17 12 20 28 19 256 قيليةقل 

 Salfit   39 35 50 35 51 36 25 30 11 30 30 36 408 فيتسل 

 Ramallah & Al Bireh   221 217 231 217 231 151 232 189 101 198 252 252 2,492 م هللا والبيرةرا 

Jericho   32 36 56 41 31 33 46 24 16 20 37 32 404 يحا واألغوارأر     & Al Aghwar 

 *Jerusalem   44 40 52 41 42 48 49 42 18 32 55 43 506 القدس* 

 Bethlehem   52 57 70 67 63 45 63 43 37 25 75 73 670 بيت لحم 

 Hebron   127 133 190 159 157 102 119 141 64 70 79 112 1,453 خليلال 

 Total  861 968 1,198 1,050 1,061 804 987 862 525 741 1,003 917 10,977 مجموعال 

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

* Data exclude those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in1967. 
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 2020-2018حسب المرحلة القانونية والمنطقة،  *طينفي فلس قضايا المحاكم النظامية
Civil Court Matters in Palestine* by Stage of Proceeding and Region, 2018-2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة القانونية/ المنطقة
 

 Year Region /Stage of   السنة
Proceeding 2018 2019 2020 

  *Palestine    *فلسطين

 429,205 550,981 508,421 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 380,933 696,193 507,468 وارد

  Total 810,138 1,247,174 1,015,889 المجموع

 Decided 345,016 623,632 446,634 مفصول 

 Pending 465,122 632,542 569,255 معلق

 *West Bank    *الضفة الغربية

 386,806 350,602 325,433 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 311,908 465,046 369,516 وارد

  Total 698,714 815,648 694,949 المجموع

 Decided 277,497 424,633 329,632 مفصول 

 Pending 421,217 391,015 365,317 معلق

 Gaza Strip    قطاع غزة

 42,399 200,379 182,988 مدور
Carried From Last 
Year 

 Submitted 69,025 231,147 137,952 وارد

  Total 111,424 431,526 320,940 المجموع

 Decided 67,519 198,999 117,002 مفصول 

 Pending 43,905 232,527 203,938 معلق

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

*Data exclude those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 والمصادر الطبيعية البيئة
 المياه: 
المصدر الرئيسي بار المياه الجوفية وتعد آ  .2019مليون متر مكعب عام  417.9في فلسطين  المتاحةكمية المياه بلغت 

ما نسبته تشكل ، من اآلبار الفلسطينية مليون متر مكعب من المياه 289 حيث تم ضخ حواليلكمية المياه المتاحة 
، يليها المياه المشتراة من شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( حيث بلغت كميتها نحو من كمية المياه المتاحة 69.2%
مليون متر مكعب وشكلت ما نسبته  40.6السنوي  التدفقالينابيع حيث بلغ  ثم%، 20.1مليون متر مكعب بنسبة  84.2
 من مصادر المياه التي يتم االعتماد عليها لتغطية الطلب على المياه لمختلف االستخدامات. 9.7%

 

 2019المصدر، و  حسب المنطقةفي فلسطين  المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine by Region and Source, 2019 

 

 
 
 

 Unit: Million m3    3ممليون : الوحدة

 المنطقة
 المجموع
Total 

  Source                                                                         المصدر

Region 

المضخوخة من  المياه
 (1)اآلبار الفلسطينية

Water Pumped 
from 

Palestinian 
Wells(1) 

 تدفق
 (2)الينابيع

Springs 
Discharge(2) 

 (3)شرب محالة مياه 
Desalinated 

(3)Drinking Water  

 من شركة المياه المشتراة  المياه
 (4) كروت(ياإلسرائيلية )م

Water Purchased from 
Israeli Water Company 

(Mekorot) (4) 

 *Palestine 84.2 4.1 40.6 289.0 417.9 *فلسطين

 *West Bank 71.7   -                        40.6 101.4 213.7 *الغربية الضفة

 187.6 204.2 غزة قطاع
                 

-   
4.1 12.5 Gaza Strip 

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

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

 الكمية ال تشمل المياه المستخرجة من اآلبار غير المرخصة. (1)
(1) This does not include water abstracted from 
unlicensed wells. 

 .This does not include Fashkha springs (2) الكمية ال تشمل  ينابيع الفشخة (2)

مياه شرب بمحطات تحلية تابعة للقطاع الخاص تعمل على تزويد السكان  (3)
  .محالة معبأة

(3) Desalinated water plants owned by private sector, 
suplied people with bottled desalinated drinking 
water. 

تشمل الكميات المضخوخة من اآلبار الواقعة ضمن اراضي دولة فلسطين  (4)
والمسيطر عليها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية )ميكروت( لالستخدامين المنزلي  

مليون متر مكعب لالستخدام الزراعي في محافظة طوباس  4.4والزراعي،  منها 
 غوار الشمالية.ألوا

 . نظام معلومات المياه. 2019ة، سلطة المياه الفلسطيني المصدر:
 فلسطين. -رام هللا           

Source: Palestinian Water Authority, 2017.  Water Information 
System. Ramallah - Palestine. 

                                               

(4) Includes the pumped water from the wells which 
are located in the  territories of the State of Palestine 
and controlled by Israeli Water Company (Mekorot)  
for domestic and agricultural uses, includes 4.4 
million m3 for agricultural use in Tubas & Northern 
Valleys governorate. 
Source: Palestinian Water Authority, 2019.  Water 
Information System. Ramallah - Palestine. 

11.1 



:PCBS  الفلسطينيون في فلسطين                                                         2021اإلحصائي السنوي كتاب فلسطين 

 

 والمصادر الطبيعية البيئة                                112

 2019المصدر، و  حسب المنطقة *في فلسطين المتاحةكمية المياه 
Available Water Quantity in Palestine* by Region and Source, 2019 

 3Unit: Million m                                             3ممليون : الوحدة

 

 
 2019المحافظة واالستخدام،  الضخ من اآلبار الجوفية في فلسطين حسبكمية 

Annual Pumped Water Quantity in Palestine by Region, Governorate and  
Use, 2019 

 

289

101.4

187.6

40.6 40.6
-

84.2 71.7

12.54.1 - 4.1
0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

فلسطين
Palestine

الضفة الغربية
West Bank

قطاع غزة
Gaza Strip

Wellsاآلبار  Springsالينابيع  Mekorotميكروت  Drinking Waterمياه شرب محاله 

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

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

 Unit: Million m3     3ممليون : الوحدة

 (1)المحافظةالمنطقة/
 Use االستخدام

(1)/GovernorateRegion  (3)المجموع 
(3Total 

 منزلي
Domestic 

 (2)زراعي
Agricultural 

 Palestine 150.3 138.7 289.0 فلسطين

 West Bank 53.3 48.1 101.4 الضفة الغربية

 Jenin 1.8 6.4 8.2 جنين

  Tubas & Northern Valleys 10.2 2.5 12.7 الشمالية  واألغوارطوباس 

 Tulkarm 11.9 9.7 21.6 طولكرم

 Salfit - 0.2 0.2 سلفيت

 Nablus 6.6 8.2 14.8 نابلس

 Qalqiliya 8.3 6.8 15.1 قلقيلية

 Ramallah & Al Bireh & Jerusalem  -  1.8 1.8 والقدس رام هللا والبيرة

 Jericho & Al Aghwar 14.5 0.6 15.1 أريحا واألغوار

       Bethlehem & Hebron                               - 11.9 11.9 والخليل بيت لحم

 Gaza Strip 97.0 90.6 187.6 قطاع غزة

 يقتصر وجود اآلبار على المحافظات الواردة في هذا الجدول. (1) 
(1) The wells existence is restricted to the 
governorates mentioned. 

كمية الضخ السنوية من اآلبار الزراعية في قطاع غزة هي بيانات خاضعة   (2)
 لتقديرات.

(2) Data about annual quantities from agricultural wells 
in Gaza Strip is estimated. 

كميات الضخ من اآلبار حسب االستخدام وليست حسب الترخيص وال تشمل  (3)
 اآلبار غير المرخصة.الكمية المياه المستخرجة من 

 

(3) Quantities pumped from the wells were calculated 
according to use, not to the well's permit and does not 
include water abstracted from unlicensed wells. 
 . نظام معلومات المياه. 2019: سلطة المياه الفلسطينية، المصدر 

 فلسطين. -رام هللا           
Source: Palestinian Water Authority, 2019.  Water 
Information System.  Ramallah - Palestine. 



:PCBS  الفلسطينيون في فلسطين                                                         2021اإلحصائي السنوي كتاب فلسطين 

 

 والمصادر الطبيعية البيئة                                113

 2019حسب المحافظة،  *كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي وحصة الفرد اليومية في فلسطين
Quantity of Water Supply for Domestic Sector and Daily Allocation per Capita in 

Palestine* by Governorate, 2019 
 

 

 

 
 
 

 المحافظة

 كمية المياه المزودة 
 (2( )1)  (3)مليون م

Quantity of 
water supply  
(Milion m3)(1)(2) 

كمية المياه المستهلكة 
 (3)مليون م

Quantity of 
water 

consumed  
(Milion m3) 

 كمية الفاقد الكلية
 (3)مليون م

Total Losses 
(Milion m3) 

حصة الفرد اليومية 
 )لتر/فرد/يوم(

Daily allocation 
per capita 

(Liter/capita/day) 

Governorate 

 *Palestine 81.9 85.3 142.0 227.3 *فلسطين

  *West Bank 85.6 34.0 85.2 119.2  *الضفة الغربية

 Jenin 57.5 2.4 6.9 9.3 جنين

  Tubas & Northern Valleys 55.8 1.4 1.3 2.7 غوار الشمالية ألطوباس وا

 Tulkarm 118.8 1.8 8.4 10.2 طولكرم

 Nablus 77.3 1.6 11.4 13.0 نابلس

 Qalqiliya 111.6 3.4 4.8 8.2 قلقيلية

 Salfit 93.2 0.7 2.7 3.4 سلفيت

 115.8 1.9 21.4 23.3 *رام هللا والبيرة والقدس
Ramallah & Al-Bireh, and 
Jerusalem* 

 Jericho & Al-Aghwar 211.1 2.8 4.0 6.8 أريحا واألغوار

  Bethlehem & Hebron 67.9 18.0 24.3 42.3 بيت لحم والخليل 

 Gaza Strip 77.0 51.3 56.8 108.1 قطاع غزة

 North Gaza 58.0 17.3 8.4 25.7 شمال غزة 

 Gaza 88.0 16.8 22.1 38.9 غزة 

 Dier Al Balah 80.2 8.0 8.5 16.5 البلحدير 

 Khan Younis 78.9 4.6 11.4 16.0 خانيونس

 Rafah 70.4 4.6 6.4 11.0 رفح 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة *
 . 1967بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام 

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

% من كمية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي سنويا 97أكثر من  (1)
   ال تتوافق نوعية المياه فيها مع معايير منظمة الصحة العالمية.

(1) More than 97% of the water pumped from the 
coastal aquifer does not satisfy the water 
quality  standards of the World Health Organization.   

 6.4البيانات تشمل المياه المشتراة من ميكروت لقطاع غزة وتقدر بحوالي  (2)
   3مليون م

(2) Data include water purchased from Mekorot about 
6.4 million m3. 

  . نظام معلومات المياه . 2019سلطة المياه الفلسطينية،  :المصدر
 فلسطين -رام هللا          

Source: Palestinian Water Authority, 2019.  Water 
Information System.  Ramallah - Palestine. 
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  األحوال المناخية:
بلغ اعلى متوسننل لحرارة الهواء و  )ملم(، 849نابلس بواقع  في محطة 2020خالل العام  كمية أمطار سنننويةبلغت أعلى 

حيث   نابلس ةفي محط 2020للعام  وأعلى معدل للرطوبة  (.o)م 25.3في محطة أريحا  2020في فلسننننننننننننننطين للعام 
 %.80بلغ 

 
 2020)ملم( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة،  كمية المطر السنوي 

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 2020 
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Station Locationموقع المحطة  

 Source: Metrological Genera Directorate,Ramallah-Palestine فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا
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2020-2011السنوي )ملم( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة،  كمية المطر    

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location and Year, 2011-2020 

 

2020-2011م( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة، )°المعدل العام لحرارة الهواء    
Mean of Air Temperatures (°C) in the West Bank by Station   Location and Year, 2011- 2020   

  

  

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 575 569 763.0 175.4 438.8 529.1 297.4 480.0 544.9 459 جنين

 Tulkarm 670 .. 877.0 208.2 547.6 700.1 365.5 742.5 .. 521.1 طولكرم

 Nablus 849 780 873.0 291.0 681.2 595.4 360.8 805.9 763.5 608.3 نابلس

 Ramallah 846 612 804.0 252.4 567.8 612.4 476.4 771.2 860.8 526.1 رام هللا

 Jericho 121 137 213.0 45.8 107.4 200.5 177.1 147.7 136.1 99.0 أريحا

 Bethlehem 677 .. 621.0 355.7 605.6 542.9 378.8 661.4 620.5 375.5 بيت لحم

 Hebron 696 451 518.0 243.4 553.3 511.7 444.8 548.0 505.7 405.7 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine  فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 21.9 21.3 21.8 21.2 21.5 21.0 21.1 21.0 21.0 20.2 جنين

 Tulkarm 25.2 .. 22.0 21.9 21.7 22.0 .. .. .. 22.4 طولكرم

 Nablus 19.6 19.1 19.5 18.9 19.0 18.6 18.7 18.1 18.2 17.8 نابلس

 Ramallah .. 16.1 17.5 17.0 17.3 16.8 17.0 16.8 17.0 16.1 رام هللا

 Jericho 25.3 24.9 25.5 24.9 25.2 24.7 24.5 24.5 24.9 24.4 أريحا

 Bethlehem 18.1 .. 18.4 18.2 18.5 18.0 17.9 17.9 18.1 17.2 بيت لحم

 Hebron 17.5 16.8 17.3 17.1 17.2 16.6 16.8 16.5 16.9 15.8 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine    فلسطين -المصدر: االدارة العامة لألرصاد الجوية، رام هللا  
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2020-2011معدل الرطوبة النسبية )%( في الضفة الغربية حسب موقع المحطة والسنة،    

Mean Relative Humidity (%) in the West Bank by Station Location and Year, 2011-2020 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 موقع المحطة
Station 

Location 

 Jenin 69 67 69 65 64 66 66 66 68 70 جنين

 Tulkarm 58 .. 61 57 58 60 .. .. .. 61 طولكرم

 Nablus 80 75 77 73 71 75 73 72 71 66 نابلس

 Ramallah .. 75 76 68 67 68 65 63 59 62 رام هللا

 Jericho 47 43 47 42 42 45 53 52 44 45 أريحا

 Bethlehem .. .. 60 55 56 57 58 56 55 57 بيت لحم

 Hebron 70 67 69 64 64 66 65 63 61 65 الخليل

 Source: Metrological General Directorate, Ramallah-Palestine    فلسطين -لألرصاد الجوية، رام هللاالمصدر: االدارة العامة 
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 الطاقة:
مليون ميجاواط.سنننناعة، وبلغت كمية الطاقة المسننننتوردة  6.2بلغت كمية الطاقة الكهربائية المسننننتوردة في فلسننننطين حوالي 

مليون لتر كاز، باالضننننننننافة الى  1.7 مليون لتر من السننننننننوالر وحوالي 753لتر، وحوالي  ماليين 306من البنزين حوالي 
 .2019ام ألف طن من غاز البترول المسيل وذلك خالل الع 178

 
 2019حسب الشهر وشكل الطاقة،  في فلسطين الطاقة المستوردة

Imported Energy in Palestine by Month and Type of Energy, 2019 
 

  Liquid Petroleum Gas LPG= 

 
  

 الشهر

 Type of Energy                              الطاقة شكل

Month 
الكهرباء 

 )ميجاواط.ساعة(
Electricity  (M

Wh) 

 البنزين
لتر()ألف   

Gasoline  
(1000 Liter) 

 السوالر
 )ألف لتر(
Diesel  

(1000 Liter) 

 الكاز
 )ألف لتر(

Kerosene  
(1000 Liter) 

غاز البترول المسيل 
 )طن(
LPG  
(Ton) 

 January  20,493   467   67,601   25,618   597,608  كانون ثاني

 February  17,113   302   61,488   23,174   517,696  شباط

 March  14,542   184   56,913   23,031   553,711  آذار

 April  14,115   86   64,209   24,731   466,427  نيسان

 May  14,774   16   61,787   26,587   481,043  أيار

 June  9,932   5   56,215   25,764   514,426    حزيران

 July  11,281   47   69,872   29,219   549,272  تموز

 August  14,316   16   62,065   26,979   555,955  آب

 September  11,493   70   65,799   26,490   515,335  أيلول

 October  16,204   51   62,933   25,604   485,208  تشرين أول 

 November  14,688   102   58,563   23,361   454,272  تشرين ثاني

 December  18,723   344   65,442   25,054   558,151  كانون أول

 Total  177,674   1,690   752,887   305,612   6,249,104  المجموع



:PCBS  الفلسطينيون في فلسطين                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 

 والمصادر الطبيعية البيئة                           118

 المنبعثات:
الف  4,879.6 حوالي 2019قدرت كمية المنبعثات الناتجة من قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فلسطين خالل العام 

 (. CO2طن مكافئ من غاز ثاني اكسيد الكربون )
 

 2008-2019 (2COمجموع كميات المنبعثات الوطنية )الف طن مكافئ 
Overall GHG Emissions (1000 ton CO2 eq.) 2008-2019 

  

 
 

 السنة

 كميات المنبعثات )الف طن(
Overall GHG emissions (1000 ton) 

                    كميات المنبعثات
 (2CO)الف طن مكافئ 

Overall GHG emissions 
(1000 ton CO2 eq.) 

Year  اكسيد النيتروز غاز الميثان ثاني اكسيد الكربون 
2Net CO 4CH O2N 

2008 1,374.4 33.9 1.7 2,620.3 2008 

2009 1,779.2 34.0 1.7 3,026.6 2009 

2010 2,049.7 35.7 1.5 3,276.5 2010 

2011 1,900.2 38.2 1.7 3,226.3 2011 

2012 2,059.3 38.5 1.7 3,380.6 2012 

2013 2,294.7 38.5 1.6 3,612.0 2013 

2014 3,180.3 40.5 1.9 4,614.9 2014 

2015 3,013.4 42.8 1.9 4,496.1 2015 

2016 3,254.5 44.2 1.5 4,645.5 2016 

2017 3,284.3 44.2 1.8 4,777.2 2017 

2018 2,968.0 47.9 1.8 4,527.7 2018 

2019 3,288.3  49.3 1.8 4,879.6     2019 
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  الحسابات القومية
 الناتج المحلي االجمالي:

، 2020مليون دورة أمريكي خالل البام  14,037.4 بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي في فلســــطين بار ــــباة ال ابتة
  .2019مقاةنة مع البام % 3.11بنسبة  انخفاضا حيث  جل

 

 2020دورة أمريكي خالل البام  2,922.5بلغ نصــيا الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باع ــباة ال ابتة في فلســطين 
دورة  3,378.3 حوالي 2019حيث بلغت قيمت  في البام  2019بالمقاةنة مع البام % 5.13نســـ ت   انخفاضـــامســـجال  
  أمريكي.

 
 االجمالي:الدخل القومي 

، 2020مليون دورة أمريكي خالل البام  16,032.7بار ــــباة ال ابتة  نبلغت قيمة الدخل القومي اإلجمالي في فلســــطي
 دورة أمريكي. 3,337.9وبلغ نصيا الفرد من  لنفس البام 

 
 الدخل المتاح االجمالي:

، 2020مليون دورة أمريكي خالل البام  17,173.2قيمة الدخل المتاح اإلجمالي في فلســـــطين بار ـــــباة ال ابتة بلغت 
 ورة أمريكي.د 3,575.3وبلغ نصيا الفرد من  لنفس البام 

 
 2020-2018حسب المنطقة )القيمة بالمليار دوالر أمريكي(،  في فلسطين باألسعار الثابتةالمحلي االجمالي  الناتج

Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region (Value in 
USD Billion), 2018-2020   

 

 

ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  ارحتالل  :-
 .1967ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 .Note: 2015 is the base year هي  نة ار اس 2015مالحظة: 
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  2020-2018 باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي، الناتج المحلي االجمالي في فلسطين
GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2018-2020  

 

 
 
 
 

  

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دورة أمريكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة

Economic Activity 
2018 2019 2020 

 Agriculture, forestry and fishing 1,001.0 1,100.7 1,091.1 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

التعدين، الصناعة التحويلية والمياه  
 والكهرباء:

2,056.6 2,074.7 1,744.4 
Mining, manufacturing, electricity and 
water: 

 Mining and quarrying - 49.9 68.7 66.7 التبدين وا تغالل المحاجر -

 Manufacturing- 1,500.7 1,779.0 1,762.8 الصناعات التحويلية -

إمدادات الكهرباء والغاز والبخاة  -
 وتكييف الهواء

165.9 164.1 138.6 
- Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 

إمدادات المياة وأنشطة الصرف  -
 النفايات ومبالجتها   الصحي وإداةة

61.2 62.9 55.2 
- Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 644.4 889.1 920.8 اإلنشاءات

تجارة الجملة والتجزئة واصالح  
 المركبات  والدراجات النارية

3,346.1 3,371.4 2,644.6 
Wholesale and retail trade, repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 221.9 270.6 278.0 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 639.7 632.2 626.1 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 484.2 489.7 497.0 المعلومات واالتصاالت

 :Services 2,847.0 3,098.1 2,995.0 الخدمات:

 198.4 257.1 257.9 أنشطة خدمات ارقامة والطبام-
-Accommodation and food service 
activities 

 Real estate activities- 620.3 710.1 708.6 البقاةية واريجاةية اعنشطة-

 143.1 188.1 174.1 اعنشطة المهنية والبلمية والتقنية-
-Professional, scientific and technical 
activities 

أنشطة الخدمات ارداةية والخدمات -
 المساندة

106.1 107.4 95.6 
-Administrative and support service 
activities 

 Education- 917.4 933.6 895.3 التبليم-

 Human health and social work activities- 567.0 539.3 509.4 الصحة والبمل ارجتماعي-

 Arts, entertainment and recreation- 58.6 80.4 84.9 الفنون والترفي  والتسلية-

 Other service activities- 246.6 282.1 258.7 أنشطة الخدمات ارخرى -

 Public administration and defense 1,646.2 1,559.7 1,501.5 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 6.2 7.8 5.3 الخدمات المنزلية



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                       2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

 حسابات القوميةال                                                      121

  2020-2018 االقتصادي،باألسعار الثابتة حسب النشاط  )تابع(: الناتج المحلي االجمالي في فلسطين
(Cont.): GDP in Palestine at Constant Prices by Economic Activity, 2018-2020 

 

 
 

باألسعار الثابتة، نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي والدخل القومي االجمالي والدخل المتاح االجمالي حسب المنطقة 
2018-2020 

GDP, GNI and GDI Per Capita by Region at Constant Prices, 2018-2020 
 

 
 
 

     Value in USD Million                                                                                                                  القيمة بالمليون دورة أمريكي                                                                                                 

 النشاط االقتصادي
  Year السنة

Economic Activity 
2018 2019 2020 

 Customs Duties 1,137.4 1,111.5 1,102.4 الر وم الجمركية

على  صافي ضريبة القيمة المضافة
 الواةدات

1,196.3 1,223.5 1,020.4 VAT on Imports, net 

 Gross Domestic Product 14,037.4 15,829.0 15,616.2 الناتج المحلي اإلجمالي

ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  ارحتالل : -
 .1967ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 .Note: 2015 is the base year هي  نة ار اس. 2015مالحظة: 

  Value in USD                                                                                                            القيمة بالدورة اعمريكي                                                                                                     

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2018 2019 2020 

 GDP Per Capita     نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 Palestine 2,922.5 3,378.3 3,417.7 فلسطين

 West Bank 4,197.1 4,822.5 4,854.4 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,207.6 1,422.2 1,458.3 قطاع غزة

 GNI Per Capita     اإلجمالي الدخل القومينصيب الفرد من 

 Palestine 3,337.9 3,930.3 3,966.1 فلسطين

 West Bank 4,912.6 5,775.2 5,787.7 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,219.2 1,431.6 1,481.4 قطاع غزة

 GDI Per Capita     اإلجمالي الدخل المتاح نصيب الفرد من 

 Palestine 3,575.3 4,260.1 4,291.5 فلسطين

 West Bank 5,146.4 6,099.5 6,112.1 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1,461.6 1,768.7 1,808.5 قطاع غزة

ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  ارحتالل : -
 .1967ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 .Note: 2015 is the base year  هي  نة ار اس. 2015مالحظة: 
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  2020-2018حسب المنطقة،  في فلسطين باألسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية مؤشرات
 Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by                  

Region, 2018-2020 
 

 

 
 
 

 
 
 

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دورة أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2018 2019 2020 

 Gross Domestic Product (GDP)    المحلي االجمالي  الناتج

 Palestine 14,037.4 15,829.0 15,616.2 فلسطين

 West Bank 11,564.1 12,998.8 12,797.3 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,473.3 2,830.2 2,818.9 قطاع غزة

الدخل من  صافي
 الخارج 

   Income vis-à-vis non-residents, net 

 Palestine 1,995.3 2,586.6 2,505.3 فلسطين

 West Bank 1,971.5 2,567.8 2,460.5 الضفة الغربية

 Gaza Strip 23.8 18.8 44.8 قطاع غزة

تعويضات  صافي
 العاملين 

   Compensation of employees, net 

 Palestine 1,943.9 2,526.1 2,384.3 فلسطين

 West Bank 1,921.6 2,509.2 2,346.3 الضفة الغربية

 Gaza Strip 22.3 16.9 38.0 قطاع غزة

الملكية صافي دخل     Property income, net 

 Palestine 51.4 60.5 121.0 فلسطين

 West Bank 49.9 58.6 114.2 الضفة الغربية

 Gaza Strip 1.5 1.9 6.8 قطاع غزة

القومي  الدخل
 االجمالي 

   Gross National Income (GNI) 

 Palestine 16,032.7 18,415.6 18,121.5 فلسطين

 West Bank 13,535.6 15,566.6 15,257.8 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,497.1 2,849.0 2,863.7 قطاع غزة

التحويالت من  صافي
 الخارج  

   
Current transfers vis-à-vis non-
residents, net 

 Palestine 1,140.5 1,545.1 1,487.1 فلسطين

 West Bank 644.1 874.2 855.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 496.4 670.9 632.1 قطاع غزة
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2020-2018حسب المنطقة،  في فلسطين باألسعار الثابتة الحسابات القومية الرئيسية )تابع(: مؤشرات   
(Cont.): Major National Accounts Indicators in Palestine at Constant Prices by Region, 

2018-2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Value in USD Million                                                                                                               القيمة بالمليون دورة أمريكي                                                                                                 

 والمنطقة المؤشر
 Year السنة

Indicator and Region 
2018 2019 2020 

 Gross Disposable Income (GDI)    المتاح االجمالي  الدخل

 Palestine 17,173.2 19,960.7 19,608.6 فلسطين

 West Bank 14,179.7 16,440.8 16,112.8 الضفة الغربية

 Gaza Strip 2,993.5 3,519.9 3,495.8 قطاع غزة

 Final Consumption    النهائي االستهالك

 Palestine 15,494.9 17,328.8 16,889.0 فلسطين

 West Bank 12,332.0 13,893.8 13,538.0 الضفة الغربية

 Gaza Strip 3,162.9 3,435.0 3,351.0 قطاع غزة

 Savings    اإلدخار

 Palestine 1,678.3 2,631.9 2,719.6 فلسطين

 West Bank 1,847.7 2,547.0 2,574.8 الضفة الغربية

 Gaza Strip 169.4- 84.9 144.8 قطاع غزة

ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  : -
 .1967ارحتالل ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 

  Note: 2015 is the base year هي  نة ار اس  2015مالحظة: 
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باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي،    في الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين االقتصادية األنشطةمساهمة نسبة 
2018-2020 

 Percentage Contribution to GDP in Palestine at Constant Prices by Economic  
Activity, 2018-2020  

 

 
  

 النشاط االقتصادي
 Year   السنة 

Economic Activity 
2018 2019 2020 

 Agriculture, forestry and fishing 7.1 7.0 7.0 الزراعة والحراجة وصيد األسماك

 12.4 13.1 13.2 التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء 
Mining, manufacturing, electricity and 
water 

 Mining and quarrying - 0.4 0.4 0.4 التبدين وا تغالل المحاجر -

 Manufacturing- 10.7 11.2 11.3 الصناعات التحويلية -

 1.0 1.0 1.1 وتكييف الهواءإمدادات الكهرباء والغاز والبخاة  -
- Electricity, gas, steam and air conditioning 
supply 

   إمدادات المياة وأنشطة الصرف الصحي وإداةة -

 النفايات ومبالجتها
0.4 0.4 0.4 

- Water supply, sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 4.6 5.6 5.9 اإلنشاءات

  تجارة الجملة والتجزئة واصالح المركبات  
 والدراجات النارية

21.4 21.3 18.8 
Wholesale and retail trade, repair of  
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 1.6 1.7 1.8 النقل والتخزين 

 Financial and insurance activities 4.6 4.0 4.0 األنشطة المالية وأنشطة التأمين

 Information and communication 3.4 3.1 3.2 المعلومات واالتصاالت

 :Services 20.3 19.6 19.2 الخدمات:

 Accommodation and food service activities- 1.4 1.6 1.7 أنشطة خدمات ارقامة والطبام-

 Real estate activities- 4.4 4.5 4.5 اعنشطة البقاةية واريجاةية-

 1.0 1.2 1.1 اعنشطة المهنية والبلمية والتقنية-
-Professional, scientific and technical 
activities 

 Administrative and support service activities- 0.7 0.7 0.7 أنشطة الخدمات ارداةية والخدمات المساندة-

 Education- 6.5 5.9 5.7 التبليم-

 Human health and social work activities- 4.0 3.4 3.3 الصحة والبمل ارجتماعي-

 Arts, entertainment and recreation- 0.4 0.5 0.5 الفنون والترفي  والتسلية-

 Other service activities- 1.8 1.8 1.7 أنشطة الخدمات ارخرى -

 Public administration and defense 11.7 9.9 9.6 اإلدارة العامة والدفاع

 Households with employed persons 0.0 0.0 0.0 الخدمات المنزلية

 Customs Duties 8.1 7.0 7.1 الر وم الجمركية

 VAT on Imports, net 7.3 7.7 7.7 صافي ضريبة القيمة المضافة على الواةدات

محافظة القدس والذي ضم  ارحتالل : ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من -
 .1967ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

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

 . Note: 2015 is the base year  .هي  نة ار اس 2015مالحظة: 
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  2020-2018باألسعار الثابتة،  الناتج المحلي االجمالي واإلنفاق عليه في فلسطين
 GDP by Expenditure in Palestine at Constant Prices, 2018-2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Value in Million USD القيمة بالمليون دورة أمريكي

 النهائي  االستخدام
 Year  السنة

Final use  
2018 2019 2020 

 Final consumption 15,494.9 17,328.8 16,889.0 النهائي االستهالكي اإلنفاق

 Household final consumption 11,827.5 13,627.5 13,087.8 لأل ر المعيشية النهائيار تهالكي  اإلنفاق

 Government final consumption 3,213.5 3,202.3 3,318.9 الحكومي النهائيار تهالكي  اإلنفاق

النهائي لمنتجي  ار تهالكي اإلنفاق
الخدمات الخاصة التي ر تهدف إلى الربح 

 المعيشيةوتخدم اع ر 

482.3 499.0 453.9 NPISH final consumption 

 Gross capital formation 3,328.6 4,177.1 4,260.3 التكوين الرأسمالي االجمالي

  Gross fixed capital formation 3,093.2 3,911.2 4,015.9 ارجمالي ال ابتالرأ مالي  التكوين

 Buildings -  1,920.7 2,519.2 2,634.8 المباني - 

 Non-buildings -  1,172.5 1,392.0 1,381.1 غير المباني - 

 Changes in inventories 235.4 265.9 244.4 في المخزون  التغير

 Acquisitions of valuables, net 0.0 0.0 0.0 الممتلكات القيمة صافي

 4,853.2- 5,745.6- 5,678.1- والخدماتالصادرات من السلع  صافي
Net exports of goods and 
services 

 Exports 2,335.9 2,630.5 2,578.7 الصادةات

 Goods -  2,037.5 2,207.0 2,218.4 السلع -  

 Services -  298.4 423.5 360.3 الخدمات -  

 Imports 7,189.1 8,376.1 8,256.8 الواةدات

 Goods -  6,629.9 7,641.3 7,550.6 السلع -  

 Services -  559.2 734.8 706.2 الخدمات -  

 Net Errors and Omissions 67.1 68.7 145.0 صافي السهو والخطأ

 Gross Domestic Product 14,037.4 15,829.0 15,616.2 الناتج المحلي االجمالي

ال يانات ر تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضم  : -
 .1967ارحتالل ار رائيلي إلي  عنوة ببيد احتالل  للضفة الغربية عام 

 

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

 .Note: 2015 is the base year هي  نة ار اس. 2015مالحظة: 
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 األسعار واألرقام القياسية 
 سعار المستهلك:ألالرقم القياسي 

، 2019بال قارنة مع العام  2020خالل العام  %0.73 مقداره انخفاضــا  ســ ا المقا القياســي ألســعار ال ســتللط في فلســطين 
، في حين ســ ا المقا القياســي ألســعار ال ســتللط ار فا ا  % في قطاع غزة0.52 وة قدار% في الضــفة البمةية، 0.90بواقع 
 .J1س في القد %0.74نسبته 
 

 2020 - 2018 ،والشهر األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة
Monthly Consumer Price Index by Region and Month, 2018- 2020 

 

 

Region and Month 
 Year   السنة 

 المنطقة والشهر
2020 2019 2018 

Palestine 100.83 101.58 100.00 فلسطين 
January 101.33 100.07 99.63 كانون ثاني 
February 101.26 100.02 99.58 شباط 

March 102.00 100.88 99.46 آذار 

April 101.09 101.74 99.78 نيسان 

May 100.18 102.18 99.37 أيار 

June 99.71 101.69 100.30 حزيمان 
July 99.69 101.88 100.34 وز   

August 99.72 102.20 100.32 آب 

September 100.98 102.54 100.25 أيلول 

October 101.50 102.22 100.62 شمين أول  

November 101.12 101.90 100.26 شمين ثاني  

December 101.42 101.66 100.08 كانون أول 

13.1 
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 2020 - 2018 ،والشهر األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة)تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Region and Month, 2018- 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2020 2019 2018 

West Bank* 100.89 101.81 100.00 *الضفة الغربية 
January 101.42 100.16 99.06 كانون ثاني 
February 101.46 100.33 99.12 شباط 

March 102.28 101.21 99.03 آذار 
April 101.01 102.32 99.59 نيسان 
May 100.13 102.18 99.82 أيار 
June 99.81 101.83 100.80 حزيمان 

July 99.83 102.15 100.81 وز   
August 99.75 102.48 100.49 آب 
September 101.07 102.75 100.40 أيلول 
October 101.45 102.53 100.57 شمين أول  
November 101.07 102.20 100.15 شمين ثاني  
December 101.44 101.59 100.16 كانون أول 
Gaza Strip 99.88 100.40 100.00 قطاع غزة 
January 100.31 100.29 101.04 كانون ثاني 
February 99.95 99.72 100.76 شباط 

March 100.64 100.61 100.25 آذار 
April 101.03 100.68 99.94 نيسان 
May 99.72 101.81 99.00 أيار 
June 98.54 100.53 99.52 حزيمان 

July 98.11 100.14 99.96 وز   
August 98.31 100.42 99.29 آب 
September 99.86 101.11 100.07 أيلول 
October 100.90 100.05 100.45 شمين أول  
November 100.47 99.69 100.02 شمين ثاني  
December 100.71 99.75 99.69 كانون أول 
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 2020 - 2018 ،والشهر األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب المنطقة )تابع(
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Region and Month, 2018- 2020 

 

Region and Month 
Year  السنة 

 المنطقة والشهر
2020 2019 2018 

Jerusalem ( J1) 102.13 101.37 100.00  ( J1) القدس 
January 102.57 99.37 98.98 كانون ثاني 
February 102.43 98.88 98.75 شباط 
March 102.79 99.45 98.67 آذار 
April 101.61 100.20 99.36 نيسان 
May 101.20 102.10 99.68 أيار 
June 101.14 102.09 100.21 حزيمان 
July 101.65 102.26 100.37 وز   
August 101.95 102.41 100.58 آب 
September 102.40 102.31 100.68 أيلول 
October 102.75 102.40 100.94 شمين أول  
November 102.51 102.23 100.87 شمين ثاني  
December 102.53 102.78 100.91 كانون أول 
* The data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in 1967. 

االحتالل البيانات ال  ش ا ذلط ال زء من محافظة القدس والذي ض ه *
 .1967االسمائيلي إليه  نوة بعيد احتالله للضفة البمةية  ام 

Note: Base Year 2018=100  :100=  2018سنة األساس مالحظة 
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  2020-2018 ،فلسطينفي  الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات 
Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2018- 2020 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

ال واد البذائية 
وال شموةات غيم 

 الكحولية

ال شموةات 
 الكحولية، والتبغ

ال سكن وال ياه  واألحذية ال البس
والكلمةاء والباز 
 وغيمها من الوقود

ال فموشات وال عدات 
ال نزلية وصيانة 
 ال نازل المو ينية

التمفيه، المياضة،  ال علومات واال صاالت ال واصالت الصحة
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

ال طا ا وخدمات  خدمات التعليا
 االقامة

السلع والخدمات 
ل تنو ة ا
(12+13) 

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverages 

Alcholoic 
Beverages,T
obacco and 
Narcotics 

Clothing and 
Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other Fuels 

Furnishings, 
Household 

Equipment and 
Routine 

Houshold 
Maintenance 

Health Transport Information and 
Communication 

Recreation, 
Sport, Culture, 
Gardens and 

Pets 

Education 
Services 

Resturants and 
Accomodation 

Services 

Miscellaneo
us Goods 

and Services 
(12+13) 

2018 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2018 

 January 100.12 99.32 98.55 99.55 99.72 98.61 99.78 100.59 100.33 103.71 98.77 99.02 كانون ثاني

 February 99.99 98.65 98.55 98.83 99.64 98.95 99.94 100.49 100.45 103.09 98.49 99.03 شباط

 March 99.84 99.47 98.35 98.60 100.19 98.14 100.17 100.32 99.71 102.58 101.10 98.76 آذار

 April 99.95 99.26 98.35 98.87 100.22 98.53 100.10 100.55 99.25 102.88 101.20 99.54 نيسان

 May 99.82 100.14 98.35 98.98 100.28 98.88 99.85 100.36 98.70 103.22 94.57 99.57 أيار

 June 100.30 99.68 100.05 99.83 99.62 100.65 100.18 100.57 99.80 102.32 97.53 100.60 حزيمان

 July 100.23 100.28 100.05 99.27 99.67 100.39 99.78 100.40 100.08 101.29 94.82 101.53   وز

 August 100.17 100.35 100.05 99.78 99.70 100.62 99.72 100.32 100.16 100.88 102.15 100.06 آب

 September 99.93 100.09 101.25 101.10 100.35 101.23 100.20 99.88 100.31 99.74 99.89 100.06 أيلول

 October 100.05 101.14 101.25 101.37 100.25 101.29 99.94 99.05 100.51 96.04 103.53 101.12  شمين أول

 November 100.08 100.86 101.25 101.43 100.21 101.15 99.84 98.40 100.45 93.07 103.97 100.67  شمين ثاني

 December 99.50 100.76 103.95 102.38 100.15 101.55 100.50 99.07 100.24 91.19 103.98 100.05 كانون أول

 Base Year 2018=100 100=2018اس سنة األس
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 2020 - 2018 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2018- 2020 

 

 الفترة الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure االنفاق الرئيسيةمجموعات 

Period 

ال واد البذائية 
وال شموةات غيم 

 الكحولية

ال شموةات 
 الكحولية، والتبغ

ال سكن وال ياه  ال البس واألحذية
والكلمةاء والباز 
 وغيمها من الوقود

ال فموشات وال عدات 
ال نزلية وصيانة 
 ال نازل المو ينية

التمفيه، المياضة،  ال علومات واال صاالت ال واصالت الصحة
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

ال طا ا وخدمات  خدمات التعليا
 االقامة

السلع والخدمات 
ال تنو ة 

(12+13) 
Food and 

Non-
Alcoholic 

Beverages 

Alcholoic 
Beverages,

Tobacco 
and 

Narcotics 

Clothing and 
Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and Other 

Fuels 

Furnishings, 
Household 
Equipment 

and Routine 
Houshold 

Maintenance 

Health Transport Information and 
Communication 

Recreation, 
Sport, Culture, 
Gardens and 

Pets 

Education 
Services 

Resturants 
and 

Accomodati
on Services 

Miscellaneo
us Goods 

and 
Services 
(12+13) 

2019 103.33 101.36 97.37 99.86 98.89 99.03 99.39 96.92 112.33 101.29 102.33 104.19 2019 

 January 99.85 99.19 102.78 100.50 99.24 98.66 99.51 98.58 100.54 97.84 100.56 101.24 كانون ثاني

 February 99.79 100.72 102.78 101.21 98.46 98.82 99.45 98.77 100.51 97.49 100.94 100.94 شباط

 March 99.87 100.21 101.58 106.06 97.41 99.32 99.62 98.70 100.74 97.55 102.30 103.42 آذار

 April 99.91 100.79 101.58 110.87 96.87 99.87 99.24 98.50 100.20 97.61 101.62 106.30 نيسان

 May 106.38 101.95 101.58 112.37 96.43 99.99 99.11 98.70 99.87 98.70 101.60 103.64 أيار

 June 106.25 103.57 101.02 113.59 97.09 99.65 99.11 98.97 99.36 98.54 101.52 102.05 حزيمان

 July 106.28 103.17 101.02 118.21 96.67 99.60 99.08 98.84 99.75 98.24 101.43 102.52   وز

 August 106.31 103.91 101.02 116.45 96.81 99.73 98.66 99.10 99.22 97.71 101.43 103.86 آب

 September 106.58 103.72 100.65 115.42 96.69 98.91 98.66 98.81 99.74 97.12 101.33 105.46 أيلول

 October 106.59 104.55 100.65 117.65 96.33 99.27 98.63 99.38 99.34 96.05 101.08 104.28  شمين أول

 November 106.56 102.90 100.65 118.10 96.07 99.18 98.42 99.10 99.42 96.03 101.24 103.41  شمين ثاني

 December 105.95 103.26 100.22 117.57 95.03 99.66 98.90 99.27 99.68 95.56 101.29 102.81 كانون أول

 Base Year 2018=100 100=2018سنة األساس 
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 2020 - 2018 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2018- 2020 

 

 
 
 
 

  

الفترة 
 الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
 الكحولية، والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء والغاز 

وغيرها من 
 الوقود

المفروشات 
والمعدات المنزلية 
وصيانة المنازل 

 الروتينية

الترفيه،  واالتصاالتالمعلومات  المواصالت الصحة
الرياضة، 

الثقافة، الحدائق 
والحيوانات 

 األليفة

المطاعم وخدمات  خدمات التعليم
 االقامة

السلع والخدمات 
المتنوعة 

(12+13) 

التأمين 
والخدمات 

 المالية

الرعاية الشخصية 
والحماية االجتماعية 
والسلع والخدمات 

 المتنوعة

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverages 

Alcholoic 
Beverages,T
obacco and 
Narcotics 

Clothing 
and 

Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other Fuels 

Furnishings, 
Household 
Equipment 

and Routine 
Houshold 

Maintenance 

Health Transport Information and 
Communication 

Recreation
, Sport, 
Culture, 
Gardens 
and Pets 

Education 
Services 

Resturants 
and 

Accomodatio
n Services 

Miscellaneou
s Goods and 

Services 
(12+13) 

Insurance 
and 

Financial 
Services 

Personal Care, 
Social 

Protection and 
Miscellaneous 

Goods and 
Services 

2020 100.78 101.96 94.13 100.50 97.90 99.26 97.51 94.45 116.28 101.12 103.36 106.41 99.36 108.75 2020 

 January 108.69 97.97 106.02 104.97 100.28 111.87 95.06 99.32 99.25 99.23 100.12 95.94 101.34 101.68 كانون ثاني

 February 108.64 97.88 105.96 104.33 100.28 117.96 95.12 98.82 98.97 98.76 99.97 95.33 101.42 101.67 شباط

 March 108.69 99.58 106.42 103.61 100.44 116.58 95.25 98.82 99.50 98.32 100.85 94.71 101.92 103.83 آذار

 April 108.73 99.52 106.43 104.22 100.44 116.25 94.75 95.08 99.48 97.82 100.91 94.51 102.23 102.60 نيسان

 May 108.84 99.35 106.48 103.33 100.44 116.21 94.87 94.49 99.72 97.73 99.98 94.13 101.86 100.11 أيار

 June 108.74 100.04 106.57 103.20 100.93 116.78 94.79 94.52 99.81 97.70 99.69 94.25 101.83 98.38 حزيمان

 July 108.82 99.96 106.61 102.90 100.93 116.78 94.52 95.73 99.43 97.28 99.70 94.00 102.10 97.86   وز
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 2020 - 2018 ،في فلسطين الرئيسيةاالنفاق األرقام القياسية الشهرية ألسعار المستهلك حسب مجموعات )تابع( 
(Cont.) Monthly Consumer Price Index by Major Groups of Expenditure in Palestine, 2018- 2020 

الفترة 
 الزمنية
 

 Major Groups of Expenditure مجموعات االنفاق الرئيسية

Period 

المواد الغذائية 
والمشروبات 
 غير الكحولية

المشروبات 
 الكحولية، والتبغ

المالبس 
 واألحذية

المسكن والمياه 
والكهرباء والغاز 
 وغيرها من الوقود

المفروشات 
والمعدات المنزلية 
وصيانة المنازل 

 الروتينية

المعلومات  المواصالت الصحة
 واالتصاالت

الترفيه، الرياضة، 
الثقافة، الحدائق 
 والحيوانات األليفة

المطاعم وخدمات  خدمات التعليم
 االقامة

السلع والخدمات 
 (13+12المتنوعة )

التأمين 
والخدمات 

 المالية

الرعاية الشخصية 
والحماية االجتماعية 
والسلع والخدمات 

 المتنوعة

Food and 
Non-

Alcoholic 
Beverages 

Alcholoic 
Beverages,T
obacco and 
Narcotics 

Clothing 
and 

Footwear 

Housing, 
Water, 

Electricity, 
Gas and 

Other Fuels 

Furnishings, 
Household 
Equipment 

and Routine 
Houshold 

Maintenance 

Health Transport Information 
and 

Communic
ation 

Recreation, 
Sport, Culture, 
Gardens and 

Pets 

Education 
Services 

Resturants 
and 

Accomodation 
Services 

Miscellaneous 
Goods and 
Services 
(12+13) 

Insurance 
and 

Financial 
Services 

Personal 
Care, Social 

Protection and 
Miscellaneous 

Goods and 
Services 

 August 108.87 99.87 106.63 102.38 100.93 116.70 94.34 95.83 99.52 97.06 100.00 93.85 101.92 97.99 آب

 September 108.80 100.04 106.62 103.07 102.70 116.30 93.66 98.73 98.96 97.36 100.64 92.89 102.25 100.75 أيلول

 October 108.75 99.94 106.55 102.65 102.70 116.61 93.75 98.76 98.84 97.42 100.83 92.83 102.27 102.58  شمين أول

 November 108.70 99.88 106.50 102.72 102.70 116.33 93.74 98.53 98.93 98.03 100.74 93.42 102.16 101.25  شمين ثاني

 December 108.70 98.34 106.12 102.97 100.71 116.96 93.60 101.48 98.68 98.04 102.54 93.70 102.19 100.66 كانون أول

 100=2018سنة األساس 
Base Year 2018=100 
 

والصادر  ن شعبة األما  COICOP – 2018 ا اال ت اد  لى اإلصدار ال ديد من  صنيف االستلالك الفمدي حسب البمض من االستخدام 
م  و ة رئيسية، وألغماض  13والذي يتألف من  2019ال تحدة، لتصنيف ال   و ات المئيسية والسلع والخدمات االستلالكية مع مطلع العام 

ل قارنتلا مع م  و ة السلع والخدمات ال تنو ة سابقا   13، 12البيانات السابقة ل ؤشم أسعار ال ستللط  ا دمج ال   و تين  ال قارنة مع سلسلة
 .COICOP - 1999( ض ن التصنيف السابق 12)

Reliance on the new version of the Classification of Individual Consumption according to Purpose 
COICOP – 2018  issued by the United Nation division (UN), to classify major groups, commodities' and 
services consumed at the beginning of 2019 which consists of 13 major groups, and for comparison 
purposes with the previous CPI time series, groups 12, 13 has been merged in order to be compared 
with the previous group; Miscellaneous Goods and Services (12) within the privious classification 
COICOP - 1999. 
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 2020 -2018 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك
Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2018- 2020 

االسمائيلي اقاألسعار بالشي     Prices in NIS  

 وصف السلعة
 Year  السنة

Commodity Description 
2018 2019 2020 

 Long Grain Profiled Rice-Uncle Benz–USA-Pack/ 1kg 12.22 12.34 12.77 كبا1باكيت/-أميمكا-أنكا بنز -أرز حبة طويلة

 Haifa White Flour– Zero – Israel–Sack/ 60kg 140.40 138.24 135.31 كبا 60كيس /-إسمائيا-زيمو-طحين أبيض حيفا

 White Bread – Local - 1kg 3.87 3.85 3.62 كبا 1-محلي-خبز أبيض ك اج

 Thin Macaroni No. 3–Osem–Israel–Pack/250gm 3.66 3.89 3.71 غا250باكيت/-اسمائيا-اوسا -(3معكمونة رفيعة ن مه )

 Fresh Beef Meat– Local–1kg 49.29 49.84 45.83 كبا 1-محلي-لحا   ا طازج

كبا1-محلي-دجاجة  طازجة دون الميش  13.47 14.78 13.57 Fresh Chicken with out Feathers – Local – 1kg 

 Fresh Red Snapper – Local – 1kg 31.71 32.07 27.44 كبا 1-محلي-س ط بوري طازج

كبا 2.5 لبة/-فمنسا-نيدو-حليب م فف  86.93 83.99 84.31 Powdered Milk – Nido – France – Can/2.5kg 

كبا1-محلي-جبنة غنا بيضاء مبلية  23.95 23.32 23.47 White Boiled Sheep Cheese – Local – 1kg 

كبا2كم ونة/-محلي-بيض دجاج  14.94 14.01 14.83 Chicken Eggs – Local – Carton/2kg 

لتم  3 لبة/-السعودية-العافية-زيت ذره  24.07 22.45 23.04 Corn Oil –Alafia- Saudi Arabia –Can/3liter 

كبا 2 لبة/-محلي-غزال-س نة نبا ية  22.65 26.00 25.32 Vegetable Fat – Gazalle – Local – Can/2 kg 

كبا1-محلي-لي ون حامض أصفم  3.46 4.14 4.49 Yellow Lemon – Local – 1kg 

كبا1-إسمائيا-موز كبيم الح ا  4.39 5.21 5.07 Big Size Banana – Israel – 1kg 

 Red Apple – Israel – 1kg 7.26 6.55 6.50 كبا 1-إسمائيا- فاح أح م

كبا1-فستق حلبي بقشمة مح ص  62.13 63.62 62.29 Unhusked Roasted Pistachio – 1kg 

 Roasted Water Melon Seeds – Local – 1kg 39.21 39.48 39.76 كبا1-محلي-بطيخ مح صبزر 

كبا1اكستما  -مكسمات مشكلة  59.92 61.35 59.30 Assorted Nuts- Extra – 1 kg 

 Green House Tomato – Local – 1kg 3.63 3.92 3.28 كبا1-محلي-بيوت بالستيكيةبندوره 
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  2020 - 2018 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك )تابع( 
(Cont.) Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2018 - 2020 

االسمائيلي اقاألسعار بالشي      Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
2018 2019 2020 

كبا1-إسمائيا-بصا ناشف  3.01 3.06 3.28 Dry Onion – Israel – 1kg 

كبا1-إسمائيا-ثوم  14.79 15.11 18.63 Garlic –Israel – 1kg 

كبا1-محلي-كوسا لل حاشي صبيم الح ا  5.30 5.80 5.87 Small Marrow – Local – 1kg 

كبا1-إسمائيا-بطاطا حبة متوسطة الح ا  2.48 2.68 2.68 Medium Size Potato – Israel – 1kg 

 Frozen Green Sweet Peas – Israel – Sack/800 gm 10.15 10.17 9.17  غا 800/كيس-إسمائيا-بازيالء خضماء م  دة

كبا1- مكيا-فول حبة صبيمة حلا  4.48 5.50 5.63 Local Unpacked Small Fava Beans – Turkey – 1kg 

 Fine White Sugar – Crystal – Britain – Sack/1kg   3.03 3.18 3.35 كبا1باكيت/-بميطانيا-كميستال-سكم ابيض نا ا

 Grinded Coffee – Colombia – 1kg 41.32 41.58 42.62 كبا1-كول بيا-قلوة مطحونة

 Imperial – Local – Box/20 cigarettes 21.01 21.01 21.05 سي ارة20 لبة/-محلي-الـامبمي

 Medium Cigarette–Al.IM–USA–Box/20cigarettes 24.11 23.37 22.33 سي ارة20 لبة/-أمميكا-أل.امس ائم 

مفتوح من  –ستميت  –ق يص رجالي ق اش كا طويا سادة كالسط 
% 30-% 20% قطن، 80-%70االمام، مع ازرار  لى طوله، 

 بوليستم، نمكيا
63.00 53.19 50.89 Long Sleeve Shirt – 70% Cotton, 20%Polester – Turkey 

محلي -كندرة نسائي كالسيط، جلد صنا ي، كعب متوسط   66.59 55.93 54.57 Shoes for Women – Local 

محلي -نابولي  -أحزمة" جلد طبيعي  3-2صندل والدي "  59.86 54.93 54.84 Shoes for Boys – Local 

كبا12إسطوانه/-محلي-اسطوانة غاز  66.35 67.05 66.52 Propane Gas Cylnder – Local – Trank/12kg 

 Glucose–Local–Packet/100 tablets 18.93 18.77 17.97 محلي -حبة  100 –باكيت  –جلوكوكيز 

 Randin- Stomach - local–Packet/20 tablet 13.16 12.98 12.72 حبه 20باكيت/ -لل عدة  راندين

ما100زجاجة / -فمنسا  – الكوست – طم نسائي   201.74 193.40 184.74 Perfume for Women – Lacoste – France – Bottle/100ml 
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  2020 - 2018 ،في فلسطين لبعض السلع المختارة متوسطات أسعار المستهلك )تابع(
(Cont.) Average Consumer Prices for Selected Commodities in Palestine, 2018- 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

االسمائيلي اقاألسعار بالشي     Prices in NIS   

 وصف السلعة
 Year السنة

Commodity Description 
2018 2019 2020 

ملا100زجاجه/ -فمنسا -دنلا - طم رجالي  189.25 201.81 199.24 Perfume for Men–Danhell–France–Bottle/100ml 

غا125قطعة / - اميمكا –بال وليف  -صابون  واليت   2.75 2.86 2.92 Toilet Soap – Palmolive – USA – Piece/125gm 

ما700 بوه/-أمميكا-سانسيلط-شامبو  16.42 16.60 16.10 Shampoo – Sunsilk – USA – Refill/700ml 

ما100 بوه/-اميمكا-بال وليف-مع ون حالقة  11.48 11.44 11.13 Shaving Foam – Palmolive –USA – Refill/100ml 

غا -مصنع محليا -21ذهب عيار   140.16 144.92 172.65 Locally Manufactured Gold - Karat 21 – Local - gm 
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 2018   ألسعار المستهلك حسب مجموعات اإلنفاق الرئيسية والمنطقة،للرقم القياسي أوزان الترجيح 
Relative Weights for Consumer Price Index Numbers by Major Groups of Expenditure and Region, 2018 

 

 مجموعات اإلنفاق الرئيسية
 Region المنطقة

Major Groups of Expenditure فلسطين 
Palestine  

*الضفة البمةية  
West Bank* 

 قطاع غزة
Gaza Strip 

 (J1)  القدس  

Jerusalem (J1) 

 Food and Non-Alcoholic Beverages 21.9516 32.9790 27.7871 28.1534 ال واد البذائية وال شموةات غيم الكحولية

 Alcholoic Beverages, Tobacco and Narcotics 6.3951 3.8909 5.5626 5.3124 ال شموةات الكحولية، والتبغ

 Clothing and Footwear 4.7450 5.1772 4.8285 4.8921 ال البس واألحذية

 Housing, Water, Electricity, Gas and Other Fuels 11.3516 10.1467 8.2840 9.0680 ال سكن وال ياه والكلمةاء والباز وغيمها من الوقود

 4.9857 4.1090 4.4439 4.4412 ال فموشات وال عدات ال نزلية وصيانة ال نازل المو ينية
Furnishings, Household Equipment and Routine 
Houshold Maintenance 

 Health 1.9687 4.2717 3.6442 3.5658 الصحة

  Transport 14.3943 7.6737 16.3568 14.2620 ال واصالت

 Information and Communication 5.1935 5.0306 5.0936 5.0928 ال علومات واال صاالت

 Recreation, Sport, Culture, Gardens and Pets 1.8468 1.7168 1.6481 1.6879 والحيوانات األليفةالتمفيه، المياضة، الثقافة، الحدائق 

 Education Services 2.9330 3.4941 3.6975 3.5576 خدمات التعليا

 Resturants and Accomodation Services 2.3773 2.8918 2.8380 2.7912 ال طا ا وخدمات االقامة

 Insurance and Financial Services 5.8625 6.3565 3.3079 4.2793 والخدمات ال اليةالتأمين 

الم اية الشخصية والح اية االجت اعية والسلع والخدمات 
 ال تنو ة

12.8965 12.5079 12.2619 15.9950 
Personal Care, Social Protection and Miscellaneous 
Goods and Services  

 Consumer Price Index 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 القياسي السعار المستهلكالرقم 

 Base Year 2018=100 100=2018سنة االساس 

البيانات ال  ش ا ذلط ال زء من محافظة القدس والذي ض ه االحتالل االسمائيلي إليه  نوة بعيد احتالله للضفة البمةية  ام  *
1967. 

 .2017 – 2016مقارنة مع  2018باستخدام ال ستوى العام لألسعار للعام   2018 حديث االوزان لتعبم  ن العام مالحظة:  ا 

* The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
Note: CPI weight update to be 2018 using the general price level for 2018 
compared to 2016-2017. 
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 الرقم القياسي العام ألسعار المنتج:
لسلع ال نت ة وال ستللكة محليا  ل ال نتج سعارأل، حيث س ا المقا القياسي 2019بال قارنة مع العام  2020% خالل العام 4.51 انخفاضا  مقدارهس ا المقا القياسي العام ألسعار ال نتج في فلسطين 

 %.2.90 انخفاضا  مقدارهلسلع ال نت ة محليا  وال صدرة للخارج ال نتج لس ا المقا القياسي ألسعار ك ا %، 4.69 مقدارهانخفاضا  
 

 2020 - 2019حسب النشاط االقتصادي في فلسطين، ونسب التغير األرقام القياسية ألسعار المنتج 
Producer Price Index and Percent Changes by Economic Activity in Palestine, 2019 -  2020 

 

 رمز النشاط
 

 النشاط االقتصادي

 Producer Price Index األرقام القياسية ألسعار المنتج

Economic Activity ISIC 
 نسبة التغير Total إجمالي

% 
Percent 
Changes 

 نسبة التبيم Local محلي
% 

Percent 
Changes 

 نسبة التبيم Exported مصدر
% 

Percent 
Changes 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 2.90- 96.69 99.58 4.69- 94.74 99.40 4.51- 94.94 99.42 الرقم القياسي العام ألسعار المنتج  
All Items Producer Price 
Index 

 

 16.59- 84.10 100.83 8.42- 90.84 99.20 8.77- 90.57 99.28 الزرا ة والحماجة وصيد األس اك أ
Agriculture, forestry and 
fishing  

A 

 Mining and quarrying  B 0.75- 97.92 98.66 2.83- 95.28 98.05 2.40- 95.82 98.18 التعدين واستبالل ال حاجم ب

 Manufacturing  C 0.49- 99.38 99.87 0.85- 98.83 99.68 0.80- 98.91 99.71  الصنا ات التحويلية ج

 د
إمدادات الكلمةاء والباز والبخار  

 .. .. .. 11.62- 87.45 98.94 11.62- 87.45 98.94 و كييف اللواء
Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply  

D 

 ه
امدادات ال ياه وأنشطة الصمف 

ومعال تلاالصحي وادارة النفايات   96.74 94.22 -2.60 98.41 97.85 -0.57 94.11 88.61 -5.85 
Water supply; sewerage, 
waste management and 
remediation activities 

E 

 (100=  2018األساس ) سنة
 

 
 
 
 

Base year (2018 = 100) 

 Not applicable (..) )..( ال ينطبق



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                         2020كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

  

 األسعار واألرقام القياسية                                                                                          139
 

 الجملة: الرقم القياسي العام ألسعار
ســعار ال  لة للســلع ال ســتوردة من الخارج ألالمقا القياســي  ، حيث ســ ا2019بال قارنة مع العام  2020% خالل العام 0.10 مقداره انخفاضــا  ســ ا المقا القياســي العام ألســعار ال  لة في فلســطين 

 % مقارنة بالعام السابق.0.68 بنسبةأسعار ال  لة للسلع ال نت ة محليا   ار فعت%، في ا 1.00 مقداره انخفاضا  
 

  2020 -2019 األرقام القياسية ألسعار الجملة ونسب التغير حسب األبواب الرئيسية في فلسطين، 
Wholesale Price Index and Percent Changes by Main Categories in Palestine, 2019  - 2020 

 

 
 
 
 

  

 رمز النشاط
 

 األبواب الرئيسية

 Wholesale Price Index ألسعار الجملةاألرقام القياسية 

Main 

Categories 
ISIC إجمالي Total نسبة التغير 

%  
Percent 
Changes 

 نسبة التبيم Local محلي
%  

Percent 
Changes 

 نسبة التبيم Imported مستورد
% 

Percent 
Changes 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

 1.00- 120.50 121.72 0.68 130.50 129.61 0.10- 125.48 125.61 الرقم القياسي العام  
All Items 
Price Index 

 

 Agriculture A 0.24 147.67 147.32 0.09- 140.13 140.25 0.23 141.35 141.03 الزرا ة  أ

االس اكصيد   ب  100.80 98.56 -2.22 101.41 99.54 -1.85 100.21 97.61 -2.60 Fishing B 

 4.11- 119.64 124.76 1.04 93.29 92.33 1.56- 105.64 107.32 التعدين واستبالل ال حاجم  ج
Mining and 
Quarrying 

C 

 Manufacturing D 1.20- 116.66 118.08 1.27 124.93 123.36 0.24- 119.34 119.63 الصنا ات التحويلية  د

 Base Year 2007=100 100=2007سنة األساس 
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 اإلنشاءات
 

وبلغ حجم اإلنتاج  عاماًل، 8,860 في فلسطين 2020لعام  القطاع المنظم في أنشطة اإلنشاءات العاملينبلغ عدد 
مليون دوالر، كما بلغ حجم   112.3 الوسيطمليون دوالر، وبلغ حجم االستهالك 221.0 المتحقق من أنشطة اإلنشاءات 

 مليون دوالر. 108.7القيمة المضافة التي حققتها تلك األنشطة 
  

 
 2020-2018 ،في فلسطين القطاع المنظم –مقاولي اإلنشاءات  عدد العاملين في أنشطة

Number of Employed Persons in Construction Contractors   Activities - Formal 
Sector In Palestine, 2018–2020 

 

 
 

 2020 -2018 ،في فلسطين القطاع المنظم –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة مقاولي اإلنشاءات 
Main Economic Indicators for Construction Contractors Activities – Formal Sector 

In Palestine, 2018- 2020 

 

 
 
 
 
 

10,128 
10,230 

8,860 

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

No. of Employed Personsعدد العاملين 

د 
عد

ال
N

u
m

b
e

r

2018 2019 2020

  Value in 1000 USD                                                                                         القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 8,860 10,230  10,128 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 59,019.6 83,455.8  87,843.6 تعويضات العاملين

 Output 221,028.2 500,302.8  735,286.8 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 112,282.2 284,942.8  377,332.5 االستهالك الوسيط

 Value Added 108,746.0 215,360.0  357,954.3 القيمة المضافة

14.1 
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 رخص االبنية:
 2020% خالل العام 19.7بنسبة  انخفاضاً سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ، و 2019% مقارنة بالعام 16.3بنسبة  2020عام لالصادرة في فلسطين  رخص االبنيةعدد انخفض 

 .2019مقارنة بالعام 
 2020-2018، في فلسطين رخص األبنية الصادرة

Issued Building Licenses In Palestine, 2018-2020 
 

Period 

 (2المساحات المرخصة )ألف م
)2Licensed Area (1000 m Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2018          2018 

Total 880.2 3,559.2 4,439.4 114 2,449 58 1,218 6,059 9,898 المجموع 
Quarter I 198.8 809.8 1,008.6 16 616 12 317 1,524 2,485 الربع األول 
Quarter II 203.4 832.3 1,035.7 27 511 8 294 1,437 2,277 الربع الثاني 
Quarter III 238.0 974.1 1,212.1 41 667 18 276 1,532 2,534 الربع الثالث 
Quarter IV 240.0 943.0 1,183.0 30 655 20 331 1,566 2,602 الربع الرابع 
2019          2019 

Total 799.2 3,487.9 4,287.1 191 2,030 13 1,022 6,461 9,717 المجموع 
Quarter I 239.7 992.4 1,232.1 32 599 4 337 1,645 2,617 الربع األول 
Quarter II 244.5 715.8 960.3 34 631 3 215 1,358 2,241 الربع الثاني 
Quarter III 199.5 714.4 913.9 68 478 5 203 1,451 2,205 الربع الثالث 
Quarter IV 115.5 1,065.3 1,180.8 57 322 1 267 2,007 2,654 الربع الرابع 
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 2020-2018، في فلسطين رخص األبنية الصادرة)تابع(: 
(Cont.): Issued Building Licenses In Palestine, 2018-2020 

 

Period 

 (2المساحات المرخصة )ألف م
)2Licensed Area (1000 m Number of Issued Licenses  ة                                     عدد الرخص الصادر 

 الفترة
 مساحات 

 قائمة
 Existing 

Areas 

 مساحات 

 جديدة
New 

Areas 

 المجموع
Total 

 إضافات
 قائمة

Existing 
Additions 

 أبنية
 قائمة

Existing 
Buildings 

 أجزاء قائمة + إضافات جديدة
Additions + Existing  

Parts 

 جديدة لمباني إضافات
 مرخصة

Additions to 
Licensed Buildings 

 أبنية 

 جديدة
New  

Buildings 

 المجموع
Total 

2020          2020 

Total 588.4 2,771.3 3,359.7 135 1,638 9 837 5,515 8,134 المجموع 
Quarter I 133.0 749.2 882.2 46 367 3 244 1,551 2,211 الربع األول 
Quarter II 87.1 374.3 461.4 18 260 1 125 813 1,217 الربع الثاني 
Quarter III 144.6 677.0 821.6 33 414 2 172 1,353 1,974 الربع الثالث 
Quarter IV 223.7 970.8 1,194.5 38 597 3 296 1,798 2,732 الربع الرابع 
-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة : -

.1967الغربية عام   
-: Excluding boundary walls licenses. - :ال تشمل رخص األسوار. 
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 2020-2018، في فلسطين الوحدات السكنية المرخصة ومساحة عدد
Number and Area of Licensed Dwellings in Palestine, 2018-2020 

 

Period 

Licensed Dwellings   ةالمرخصالوحدات السكنية 

 وحدات جديدة New Dwellings وحدات قائمة Existing Dwellings الفترة
 مساحة )ألف م2(

Area (1000 m2) 
 عدد

Number 

 مساحة )ألف م2( 
Area (1000 m2) 

 عدد

No. 

2018     2018 

Total 713.9 4,614 2,452.1 14,945 المجموع 

Quarter I 162.3 1,040 597.8 3,462  األولالربع  

Quarter II 166.9 1,116 540.5 3,312 الربع الثاني 

Quarter III 192.8 1,257 631.0 3,965 الربع الثالث 

Quarter IV 191.9 1,201 682.8 4,206 الربع الرابع 

2019     2019 

Total 612.7 3,956 2,464.5 15,331 المجموع 

Quarter I 169.0 1,195 683.6 4,340  األولالربع  

Quarter II 183.4 1,160 493.1 3,076 الربع الثاني 

Quarter III 165.6 1,006 522.8 3,230 الربع الثالث 

Quarter IV 94.7 595 765.0 4,685 الربع الرابع 

2020     2020 

Total 492.3 3,100 1,990.4 12,318 المجموع 

Quarter I 110.1 694 539.0 3,438 الربع األول 

Quarter II 71.8 462 278.5 1,728 الربع الثاني 

Quarter III 126.9 778 469.4 2,836 الربع الثالث 

Quarter IV 183.5 1,166 703.5 4,316 الربع الرابع 

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة البيانات ال تشمل : -

.1967الغربية عام   
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 الصناعة
 

بلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشــــطة ، و عاملا  109,640في فلســــطين  2020في أنشــــطة الصــــناعة لعا   العاملينبلغ عدد 
مليون دوالر وبلغ حجم الق مة المضــــــافة التي  2,282.3مليون دوالر، وبلغ حجم االســــــتولي الوســــــ    4,459.6الصــــــناعة 

 مليون دوالر.  2,177.3حققتوا تلك األنشطة 
 

 2020-2018، عدد العاملين في أنشطة الصناعة
Number of Employees for Industrial Activities, 2018-2020 

 

 
 

 2020-2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الصناعة، 
Main Economic Indicators for Industrial Activities, 2018-2020 
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       Value in 1000 USD                                                                                                الق مة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 109,640 121,763 112,835 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 702,020.7 723,390.6 594,737.5 تعويضات العاملين

 Output 4,459,595.0 5,144,933.5 4,956,010.4 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 2,282,291.1 2,866,146.0 2,851,640.1 االستولي الوس  

 Value Added 2,177,303.9 2,278,787.5 2,104,370.3 الق مة المضافة

الب انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل : -
 .1967اإلسرائيلي إل ه عنوة بعيد احتلله للضفة الغرب ة عا  

-: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

15.1 
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 147 النقل واالتصاالت

 النقل واالتصاالت
 النقل والتخزين: 

وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من  ، عاملا  6,740في فلســـــــطين  2020النقل والتخزين لعام  أنشـــــــط  في العاملينبلغ عدد 
مليون دوالر وبلغ حجم الق م   32.8مليون دوالر، وبلغ حجم االســـــــــــــت ل  الوســـــــــــــ    110.8أنشـــــــــــــط  النقل والتخزين 

 مليون دوالر. 78.0المضاف  التي حققت ا تلك األنشط  
 

 المركبات المرخصة:
مركب ، حيث كانت النســـــب  االعل  من  277,972في الضـــــف  ال رب    2020بلغ عدد المركبات المرخصـــــ  خلا العام 

، تلي ا الشاحنات % من مجموع المركبات المرخص 84.6ه هي للس ارات الخاص  حيث بل ت نسبت ا المركبات المرخص
%، بينما شـــــالت اامي المركبات ما 3.4كســـــي بنســـــب  ا%، تلي ا ســـــ ارات االلر  الت9.0والســـــ ارات التجاري  حيث بل ت 

 %.3.0نسبته 
 

 2018-2020أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل والتخزين، 
Main Economic Indicators for Transport and Storage Activities, 2018-2020 

 
 
  

 
 

 
 

 Value in 1000 USD الق م  ااأللف دوالر أمرياي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 6,740 8,395 7,425 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 37,244.6 51,023.4  43,643.2 تعويضات العاملين
 Output 110,767.6 223,197.2  234,163.0 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 32,820.8 84,749.6  88,317.9 االست ل  الوس  
 Value Added 77,946.8 138,447.6  145,845.1 الق م  المضاف 

محافظ  القدس والذي ضمه االحتلا الب انات ال تشمل ذلك الجزء من : - 
 .1967اإلسرائيلي إل ه عنو  اعيد احتلله للضف  ال رب   عام 

:- Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

16.1 
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 2020ونوع المركبة،  المحافظةحسب  الضفة الغربيةعدد المركبات المرخصة في 
Licensed Road Vehicles in the West Bank by Governorate and Type of Vehicle, 2020 

 

Governorate 

مركبات 
 اخرى 

Other 
Vehicles 

شاحنات وسيارات 
 تجارية

Trucks and 
Commercial 

Cars 

 جرارات

Road 
Tractors 

 جرارات زراعية

Agricultural 
Tractors 

مقطورات ونصف 
 مقطورات

Trailers and 
Semi-

Trailers 

باصات 
 عمومية

Public 
Buses 

باصات 
 خصوصية

Private 
Buses 

دراجات نارية 
ودراجات نارية 

 صغيرة

Motorcycles 
and Moped 

سيارات أجرة 
 "تاكسي"

Taxis 

 سيارات خاصة

Private 
Cars 

 المجموع

Total 
 المحافظة

West Bank* 484 25,037 27 776 3,917 900 1,160 1,094 9,361 235,216 277,972 الضفة الغربية 
Jenin 10 3,541 6 159 1,128 153 135 66 1,065 25,036 31,299 لنين 
Tubas & 
Northern 
Valleys  

2 150 1 33 7 18 19 3 77 1,543 1,853 
طوباس واالغوار 

 الشمال  
Tulkarm 9 1,046 6 48 98 54 110 18 970 15,169 17,528 طولكرم 
Nablus 29 2,428 2 93 854 119 191 202 1,890 33,547 39,355 نابلس 
Qalqiliya 4 1,034 1 38 47 5 41 46 346 5,129 6,691   ملقيل 
Salfit 5 111 0 3 20 4 10 19 63 2,160 2,395 سلفيت 
Ramallah & Al 
Bireh 

 رام هللا والبير  103,942 89,706 2,563 493 300 197 1,400 105 2 8,784 392
Jericho   & Al 
Aghwar 

 أريحا واألغوار 3,065 2,326 127 141 19 60 29 55 1 302 5

Jerusalem* 0 157 0 1 8 14 35 9 26 1,092 1,342 القدس* 
Bethlehem 5 1,507 2 38 37 59 58 54 743 20,665 23,168 بيت لحم 
Hebron 18 5,928 6 187 281 217 238 40 1,491 38,724 47,130 الخليل 
Unclassified 5 49 0 16 8 0 4 3 0 119 204  محددغير  
*Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 

 
للضف  ال رب   عام  اعنو  اعيد احتلل  االحتلا اإلسرائيلي إل ه ضمهالب انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظ  القدس الذي  *

1967. 
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 2020حسب نوع المركبة،  *الضفة الغربيةالمركبات المسجلة ألول مرة في  عدد
Number of New Registered Road Vehicles in the West Bank* by  

Type of Vehicle, 2020 
 

 نوع المركبة
مرة المركبات المسجلة ألول عدد  

Type of Vehicle Number of New Registered 
Road Vehicles 

 Total 20,136 المجموع

 Private Cars 16,879 س ارات خاص 

 Taxis 606 كسي(اس ارات ألر  )ت

 Motorcycles and Moped 223 درالات ناري  و درالات ناري  ص ير 

 Buses (Public/ Private) 86 )عموم   / خصوص  ( ااصات

  Trailers and Semi-Trailers 1,063 مقطورات ونصف مقطورات

 Agricultural Tractors 69 لرارات زراع  

 Road Tractors 1 لرارات

 Trucks and Commercial Cars 1,133 شاحنات وس ارات تجاري 

  Other Vehicles 76 مركبات أخرى 

االحتلا  ضمهالب انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظ  القدس الذي  *
 .1967للضف  ال رب   عام  اعنو  اعيد احتلل  إل هاإلسرائيلي 

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

 

 
 2019-2018، خارج المنشآتالقطاع  –أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة النقل 

Main Economic Indicators for Transport – Outside Establishments Sector, 2018-2019 
 

 Value in 1000 USD الق م  ااأللف دوالر أمرياي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 

 Number of Vehicles 10,979 11,294 عدد المركبات
  Number of Employed Persons 11,587 12,661 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 40,546.6 35,955.6 تعويضات العاملين
 Output 268,384.7 280,663.7 اإلنتاج 

 Intermediate Consumption 123,448.8 128,752.4 االست ل  الوس  
 Value Added 144,935.9 151,911.3 الق م  المضاف 
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 االتصاالت والمعلومات: 
وبلغ حجم اإلنتاج   ،لا عام 8,736 في فلســـــــــطين 2020لعام افي أنشـــــــــط  االتصـــــــــاالت والمعلومات  العاملينبلغ عدد 

مليون دوالر  115.0مليون دوالر، وبلغ حجم االســـت ل  الوســـ    473.3المتحقق من أنشـــط  االتصـــاالت والمعلومات 
 مليون دوالر.  358.3بلغ حجم الق م  المضاف  التي حققت ا تلك األنشط  كما 

 
  2020-2018 المنطقة، حسب وأعداد المشتركين في الهاتف الخلوي الفلسطيني الرئيسية الهاتفخطوط  عدد

Number of Main Telephone Lines and Number of Palestinian Cellular Phone 
Subscribers by Region, 2018-2020 

 

 السنةالمؤشر /

المنطقة    Region 
Indicator / Year *فلسطين 

Palestine * 

 *الضف  ال رب  
West Bank* 

 مطاع غز 
Gaza Strip 

    عدد خطوط  الهاتف الرئيسية 
Number of Main 
Telephone Lines 

2018 469,741 343,777 125,964 2018 

2019 467,189 341,089 126,100 2019 

2020 466,283 348,939 117,344 2020 

أعداد المشتركين في الهاتف 
 الخلوي الفلسطيني

   
Number of Palestinian 
Cellular phone 
Subscribers 

2018 4,294,368 .. .. 2018 

2019 4,333,875 .. .. 2019 

2020 4,312,400 .. .. 2020 

االحتلا  ضمهالب انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظ  القدس الذي  *
 .1967للضف  ال رب   عام  اعنو  اعيد احتلل  اإلسرائيلي إل ه

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

 

 2020-2018االتصاالت أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المعلومات و 

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities, 2018-2020 
 
  

 

 Value in 1000 USD الق م  ااأللف دوالر أمرياي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 8,736 8,782 8,815 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 135,985.0 137,902.3 144,761.2 تعويضات العاملين
 Output 473,302.8 666,174.5 672,734.2 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 114,976.3 134,240.0 134,180.8 االست ل  الوس  
 Value Added 358,326.5 531,934.5 538,553.4 الق م  المضاف 

الب انات ال تشمل ذلك الجزء من محافظ  القدس والذي ضمه االحتلا : - 
 .1967اإلسرائيلي إل ه عنو  اعيد احتلله للضف  ال رب   عام 

:- Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 151 السياحة

 السياحة
 :النشاط الفندقي

 

، في حين انخفض العدد نهاية العام 2020بداية العام  فندقًا عاملً  124ما مجموعه في الضفة الغربية بلغ عدد الفنادق 
بلغ عدد النزالء و  سريرًا. 6,685 غرفة، وتضم ما متوسطه 3,022فندقًا، يتوفر فيها ما متوسطه  47ليصل الى  2020

شغال الغرف إنسبة مبيت، حيث بلغت  ليلة 297,629 أقاموا  نزيلً  870109, الفنادق العاملة في الضفة الغربيةفي جميع 
 .%12.2نسبة اشغال األِسّرة و  %16.5الفندقية 

 345 و ذكراً  1,293 منهم ،عاملً  638,1ما متوسطه  2020العام  خللمتوسط عدد العاملين في الفنادق العاملة بلغ  
 .ىثنأ

 

  2020كما في كانون أول حسب المنطقة الضفة الغربيةعدد الفنادق العاملة في 
Number of Operating Hotels in the West Bank by Region as in December 2020 

 

 

 
 * .Jerusalem Governorate is not included                  *ال تشمل محافظة القدس.                  
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  2020حسب المنطقة، الضفة الغربيةالمؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في 
Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank by Region, 2020 

 

                                                                                                                                         
 
 

  

 المنطقة

الفنادقعدد   

No. of Hotels 
عدد متوسط  

  الغرف
Average 
No. of 

Rooms 

 متوسط عدد
 المتاحاألِسّرة 

Average No. 
of Beds 

النزالءعدد   

No. of 
Guests 

ليالي المبيتعدد   
No. of 
Nights 

 معدل مدة
 اإلقامة )ليلة(

Average 
length 
of Stay 
(Night) 

الغرف إشغال  
Room Occupancy 

األِسّرة إشغال  

Bed Occupancy 

Region كانون ثاني 
January 

 

 كانون أول
December 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 اإلشغال متوسط

Average 
Occupancy 

  النسبة

Rate 

 West Bank 12.2 815.4 16.5 498.0 2.7 297,629 109,870 6,685 3,022 47 124 الضفة الغربية

شمال الضفة الغربية      28 5 116 313 4,650 8,208 1.8 14.2 12.1 22.5 7.2  North of West Bank  

*وسط الضفة الغربية   35 25 1,382 2,737 29,357 62,069 2.1 121.8 8.8 170.1 6.2  Middle of West Bank*  

القدسمحافظة    18 17 1,018 2,535 17,897 52,291 2.9 373.1 35.7 560.8 22.4 
 Jerusalem 
Governorate 

جنوب الضفة الغربية   43 - 506 1,100 57,966 175,061 3.0 265.0 52.4 479.6 43.6  South of West Bank  

 *.Jerusalem Governorate is not included *ال تشمل محافظة  القدس.
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 2020حسب المنطقة والسعة،  في الضفة الغربية الفنادقمتوسط عدد غرف 
 Average Number of Hotel Rooms in the West Bank by Region and Capacity, 2020 

 

       .                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المجموع المنطقة
Total 

 Capacity السعة

Region مفردة 
Single 

 مزدوجة
Double 

 ثلثية
Triple 

 رباعية
Quadruple 

 أجنحة
Suits 

 أخرى 
Other 

 West Bank  12             310          113          360          1,727      500          3,022   الضفة الغربية

 North of West Bank  5               8               21             26             42             14            116      شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية    1,382          321          740             70             17          230               4  Middle of West Bank * 

القدسمحافظة     1,018          142          588          167             60             61              -    Jerusalem Governorate 

 South of West Bank  2               12             15             98             356          23             506      جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included *ال تشمل محافظة  القدس



فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                                       2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي   :PCBS 

                                                                                                                   154       السياحة                                                                                          

 2020 أول،كانون  فيحسب المنطقة  في الضفة الغربية الغرف المتاحة والتجهيزات المتوفرة فيهاالفنادق و  عدد
Number of Hotels and Rooms in the West Bank by Facilities and Region as of December, 2020 

 

 المنطقة

 عدد
**الفنادق  

No. of 
Hotels** 

 عدد

  الغرف
No. of 
Rooms 

في الغرف التجهيزات  Rooms Facilities 

Region  تلفزيون 
T.V 

 ثلجة
Réfrigérateur 

 هاتف
Telephone 

 مذياع
Radio 

 خاص حمام
Private 

Bathroom 
 تدفئة

Heaters 
 تكييف
Air 

Condition 
 إنترنت

Internet 

 West Bank 2,076 2,080 2,080 2,062 100 1,957 1,794 1,945 2,101 47 الضفة الغربية

 North of West Bank 48 52 52 52 0 47 47 47 62 5 شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية  25 1,217 1,210 1,211 1,210 0 1,213 1,216 1,216 1,216 Middle of West Bank* 

القدسمحافظة   17 822 688 536 700 100 797 812 812 812 Jerusalem Governorate 

 South of West Bank - - - - - - - - - - جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included                                                           *ال تشمل محافظة  القدس.    
 .Represents No. of hotels at the end of the year ** .يمثل عدد الفنادق في نهاية العام**
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 2020، والمنطقةحسب طبيعة العمل والجنس  في الضفة الغربية متوسط عدد العاملين في الفنادق 
Average Number of Employed Persons in Hotels in the West Bank by Type of Work, Sex, and Region, 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 المنطقة

 المجموع
Total 

 إدارة
Administration 

 التشغيل
Operation 

Region 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 ذكور

Males 
 إناث

Females 
 West Bank 213  1,011       132           282          345        1,293      الضفة الغربية

 North of West Bank  156          769          97             232          13          35            شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية          728        156          150             61          578             95  Middle of West Bank* 

القدسمحافظة           424        138             97             52          327             86  Jerusalem Governorate 

 South of West Bank  27             86  12             20             39          106         جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included                                                                *ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2020، أولكانون  شهر حسب المنطقة في في الضفة الغربية في الفنادق المتوفرةالمرافق العامة 
Public Utilities Available in Hotels in the West Bank by Region as of December, 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المنطقة
الفنادق عدد  

No. of 
Hotels 

 المطاعم

Restaurants 

االجتماعات قاعات  

Conference Halls 

سيارات موقف  
Parking 

 عدد
 المصاعد

No. of 
Lifts 
 

المسابح عدد  

No. of 
Swimming  

Pools 

 المالعب/ عدد
الرياضية الصاالت  

No.of 
Playgrounds/ 
Sport Halls 

Region 
 العدد

Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 العدد
Number 

 السعة
Capacity 

 West Bank 14 34 62 2,125 47 7,188 64 6,581 57 47 الضفة الغربية

 North of West Bank - - 2 28 3 70 3 375 2 5 شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية  25 35 4,314 43 5,850 37 1,837 48 34 14 Middle of West Bank* 

القدسمحافظة   17 20 1,892 18 1,268 7 260 12 - - Jerusalem Governorate 

 South of West Bank - - - - - - - - - - جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included                                    *ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2020حسب الجنسية والمنطقة،  فنادق الضفة الغربيةتوزيع النزالء في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribution of Guests in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2020 
 

 المنطقة

 Nationality الجنسية

Region المجموع 
Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A & 
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى 
Other 

 
American 
Countries 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أوروبا دول
 اخرى 

Other 
European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

 ونيوزيلندا أستراليا
Australia & 

New 
Zeland 

 West Bank 1,166 2,427 4,044 41,590 1,757 7,805 16,112 17,896 344 16,729 109,870 الضفة الغربية

الغربية شمال الضفة  4,650 1,232 73 2,962 53 40 1 258 27 - 4 North of West Bank 

*وسط الضفة الغربية  29,357 12,468 186 12,116 1,929 974 1 1,541 - - 142 Middle of West Bank * 

القدسمحافظة   17,897 1,093 34 1,554 4,433 2,785 757 6,517 651 27 46 Jerusalem Governorate 

الضفة الغربية جنوب  57,966 1,936 51 1,264 9,697 4,006 998 33,274 3,366 2,400 974 South of West Bank 

 *.Jerusalem Governorate is not included                                                                                *ال تشمل محافظة  القدس.    
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 2020 ،حسب الجنسية والمنطقة في الضفة الغربية ليالي المبيت في الفنادق عدد
 Number of Guest Nights in the West Bank Hotels by Nationality and Region, 2020 

  

 

 المنطقة

 Nationality الجنسية

Region 
 المجموع 

Total 

 فلسطين
Palestine 

 عربية دول
Arab 

Countries 

 إسرائيل
Israel 

 آسيا
Asia 

المتحدة  الواليات
 وكندا

U.S.A &  
Canada 

أمريكا  دول
 األخرى 
Other 

American 
Countries 

 األوروبي االتحاد
European 

Union 

 أخرى  أوروبا دول
Other 

European 
Countries 

 إفريقيا
Africa 

 أستراليا
 ونيوزيلندا

Australia 
& 

New 
Zeland 

 الضفة الغربية
 

  297,629  
 

47,694 731 25,938 36,653 22,355 5,976 133,130 14,109 8,277 2,766 West Bank 

 North of West Bank 10 - 99 829 7 103 87 4,191 167 2,715 8,208 شمال الضفة الغربية

*وسط الضفة الغربية  62,069 36,244 396 17,472 2,792 1,484 4 3,374 - - 303 Middle of West Bank * 

 137 94 1,749 19,179 2,845 8,997 11,205 2,279 68 5,738 52,291 محافظة القدس
Jerusalem 
Governorate 

 South of West Bank 2,316 8,183 12,261 109,748 3,120 11,771 22,569 1,996 100 2,997 175,061 جنوب الضفة الغربية

 *.Jerusalem Governorate is not included ** *ال تشمل محافظة القدس.
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 الخدمات
 

 أنشطة الخدمات
وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من أنشطة  ،عاملا  153,580 في فلسطين 2020في أنشطة الخدمات لعام  العاملين بلغ عدد
مليون دوالر وبلغ حجم القيمة المضافة  645.5وبلغ حجم االستهلك الوسيط  امريكي دوالرمليون 2,747.6  الخدمات

 مليون دوالر.  2,102.1 التي حققتها تلك األنشطة
  

 2020-2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2018-2020 

 

 

الجزء من محافظة القدس والذي ضمه البيانات ال تشمل ذلك : -
االحتلل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام 

1967. 

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 

 2020-2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة الخدمات، 
Main Economic Indicators for Services Activities, 2018-2020 
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 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 153,580 166,834 151,660 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 621,141.2 804,754.0 696,887.0 تعويضات العاملين
 Output 2,747,584.0 2,846,975.5 2,474,231.7 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 645,521.9 732,856.9 654,689.6 االستهلك الوسيط
 Value Added 2,102,062.1 2,114,118.6 1,819,542.1 القيمة المضافة

ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتلل  البيانات: - 
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلله للضفة الغربية عام 

:- Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

18.1 
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 الداخليةالتجارة  
 

عامال، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من  203,677في فلسطين  2020في أنشطة التجارة الداخلية لعام  العاملينبلغ عدد 
مليون دوالر وبلغ حجم القيمة  760.0الوسيط مليون دوالر، وبلغ حجم االستهالك  4,111.0 أنشطة التجارة الداخلية

 دوالر.  مليون  3,351.0 األنشطة المضافة التي حققتها تلك 
 

 2020-2018أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة التجارة الداخلية، 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities, 2018-2020 

 

 

  Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 المؤشرات
 Year  السنة

Indicators 
2018 2019 2020 

 No. of Employed Persons 203,677 219,053 191,182 العاملينعدد 

 Compensation of Employees 664,014.0 681,734.4 567,166.7 تعويضات العاملين

 Output 4,111,033.2 5,224,792.2 4,473,969.5 اإلنتاج

 Intermediate Consumption 760,048.9 920,745.0 807,498.9 االستهالك الوسيط

 Value Added 3,350,984.3 4,304,047.2 3,666,470.6 القيمة المضافة

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

-: Data excluded those parts of Jerusalem, which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

19.1 
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            163   التجارة الخارجية

 التجارة الخارجية المرصودة 
 

 الواردات من السلع:
مقارنة  %8.3بنسبة  انخفضت، حيث 2020مليون دوالر أمريكي في عام  6,063.4السلعية المرصودة  بلغ إجمالي الواردات

 .2019مع عام 
 

 من السلعالصادرات  
مليون دوالر  1,054.6لتصل إلى  2019% مقارنة مع عام 4.5الصادرات السلعية الفلسطينية المرصودة بنسبة  نخفضتا

 .2020أمريكي في عام 
 

 الميزان التجاري:
مليون  5,008.8ووصل إلى  2019% مقارنة مع عام 9.1بنسبة  2020انخفض العجز في الميزان التجاري السلعي عام 

 دوالر أمريكي.
 

 2020 -2000في فلسطين*، صافي الميزان السلعي السلعية المرصودة و  الصادراتو  الواردات قيمة
Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine*, 

2000 – 2020 
 

 

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

 *: Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 2020، 2019 في فلسطين*، وصافي الميزان التجاري  السلعية المرصودة قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports, Exports of Goods and Net Trade Balance in Palestine*,  

2019, 2020 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة  

Indicators 
 Year السنة 

 المؤشرات
2020 2019 

Imports Value 6,063,435 6,613,454 قيمة الواردات 
Exports Value 1,054,621 1,103,808 قيمة الصادرات 
Net Trade Balance 5,008,814-  صافي الميزان التجاري  5,509,646- 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 
 

البيانات ال تشــــــمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضــــــمه االحتالل  *
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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 2020، 2019التنقيح الثالث،  -أبواب التصنيف الموحد للتجارة الدوليةحسب في فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2019, 2020 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

رمز 
 التصنيف

 الموحد

 الباب
   Value قيمةال

Section 
SITC 
Code 2019 2020 

  Imports   الواردات 

46,613,45 الوارداتمجموع    56,063,43  Total Imports  

 Food And Live Animals 0 1,604,296 1,571,805 األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 363,066 333,025 المشروبات والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 126,953 111,966 ستثناء الوقوداالمواد الخام غير الصالحة لألكل ب 2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,020,803 1,245,650 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 53,050 62,284 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere specified) 5 696,099 765,143 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ.م.أ. 5

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 1,030,165 1,160,487 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 800,069 981,448 المكائن ومعدات النقل 7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 368,876 381,617 مصنوعات متنوعة 8

9 
 

في موضع آخر في التصنيف الدولي الموحد  ةسلع ومعامالت غير مصنف
 نقيح الثالثالت –للتجارة الخارجية 

28 57 
Commodities And Transactions n.e.s. (not classified elsewhere) 
In The SITC-Rev.3 

9 
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 2020، 2019التنقيح الثالث،  -أبواب التصنيف الموحد للتجارة الدوليةحسب في فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات)تابع(  
 (Cont.) Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by SITC- Rev 3 Sections, 2019, 2020 

 

 Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي

 رمز التصنيف

 الموحد
 الباب

 Value قيمةال
Section 

SITC 
Code 2019 2020 

  Exports   الصادرات 

81,103,80 مجموع الصادرات   11,054,62  Total Exports  

 Food And Live Animals 0 150,672 162,502                                                األغذية والحيوانات الحية 0

 Beverages And Tobacco 1 26,794 23,604 المشروبات والتبغ 1

 Crude Materials, Inedible Except Fuels 2 95,786 98,228 الوقودالمواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء  2

 Mineral Fuels, Lubricants And reacted Materials 3 1,137 953 وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك من مواد 3

 Animal And Vegetable Oils, Fats And Waxes 4 43,489 57,027 زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية 4

 Chemical And Related Products, n.e.s. (not elsewhere 72,881 70,592 مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ.م.أ. 5
specified) 

5 

 Manufactured Goods Classified Chiefly By Material 6 354,259 388,771 سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة 6

 Machinery And Transport Equipment’s 7 55,805 48,210 ومعدات النقلالمكائن  7

 Miscellaneous Manufactured Articles 8 253,797 253,922 مصنوعات متنوعة 8

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

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 

بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، ناجمة عن التقريب مالحظة: االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير 
 المصاحب لعمليات حساب النتائج.

Note: Differences in the results of certain indicators are due to approximation. 
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 2020، 2019، حسب مجموعات الدولفي فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
 Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Groups of         

Countries, 2019, 2020 
 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Groups of Countries 

Year    السنة 

 2019 2020 مجموعات الدول

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 11,054,62  المجموع 6,613,454 1,103,808 6,063,435 
Israel 886,050 3,342,670 897,563 3,636,223 إسرائيل 
Arab Countries 109,078 393,653 149,654 500,902 الدول العربية 

Europe Countries 
22,341 

 
 الدول األوروبية 954,691 16,075 910,594

Asian Countries 18,897 1,238,066 17,737 1,345,640 الدول اآلسيوية 

American Countries 17,443 156,837 21,952 149,590 الدول األمريكية 

Rest of World Countries 812 21,615 827 26,408 باقي دول العالم 

* Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 
 
 

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

  
 

 2020، 2019 المنطقة، حسبفي فلسطين*  المرصودة للسلع قيمة الواردات والصادرات
Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Region, 2019, 2020 

Value in 1000 USD  القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Region 

Year السنة 

 2019 2020 المنطقة

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

Total 1,054,621 6,063,435 1,103,808 6,613,454  المجموع 
West Bank 1,040,548 5,192,224 1,092,718 5,878,785 الضفة الغربية 
Gaza Strip 14,073 871,211 11,090 734,669  قطاع غزة 

* Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967.  
 

البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  *
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 
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  2020، 2019 الفئات االقتصادية الواسعة،حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع والصادرات الوارداتاجمالي قيمة 
Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories, 2019, 2020 

 

 
 
 
 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 

 السنة

 االستخدام االقتصادي وصف
رمز االستخدام 

 االقتصادي
2020 2019 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 Total 1,054,621 6,063,435 1,103,808 6,613,454 المجموع  
111 Food and beverages primary mainly for industry 7,379 279,213 6,166 324,753 111 األغذية والمشروبات في أشكالها األولية للصناعة 

112 
Food and beverages primary mainly for 
household consumption 

 112 األغذية والمشروبات في أشكالها األولية لالستهالك النهائي 232,712 84,331 233,977 67,239

121 
Food and beverages processed mainly for 
industry 

 121 المعالجة أساسًا للصناعة األغذية والمشروبات 141,803 2,285 146,549 2,411

122 
Food and beverages processed mainly for 
household consumption 

 122 األغذية والمشروبات المعالجة أساسًا لالستهالك النهائي 765,563 139,997 838,896 136,206

21 Industrial supplies n.e.s primary 92,663 148,677 95,234 118,208 21 منتجات صناعية في أشكالها األولية غ.م.أ 

22 Industrial supplies n.e.s processed 450,136 1,665,435 478,093 1,930,810 22 منتجات صناعية معالجة غ.م.أ 

31 Fuels and lubricants, primary 7 1,047 11 907 31 وقود ومزلقات معدنية أولية 

32 Fuels and lubricants, processed for motor spirit 1,130 315,964 950 519,540 32 وقود ومزلقات معدنية معالجة لمحركات النفاثات 

322 Fuels and lubricants, processed for other uses 1,385 703,814 1,280 715,637  322 وقود ومزلقات معدنية معالجة للالستخدامات األخرى 

41 Capital goods (except transport equipment) 47,165 491,718 43,394 484,526 )41 السلع الرأسمالية )عدا معدات النقل 



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                                                                                                       2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

التجارة الخارجية                                                                                     169 

2020، 2019 الفئات االقتصادية الواسعة،حسب في فلسطين*  المرصودة للسلع والصادرات الوارداتجمالي قيمة )تابع(: ا  
(Cont.): Total Value of Registered Imports and Exports of Goods in Palestine* by Broad Economic Categories, 2019, 2020 

 

Value in 1000 USD باأللف دوالر أمريكي القيمة 

BEC 
Code 

BEC Description 

 السنة

رمز االستخدام  االستخدام االقتصادي وصف
 االقتصادي

2020 2019 
 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

 الصادرات
Exports 

 الواردات
Imports 

42 
Parts and accessories of capital goods (except 
transport equipment).  

12,908 103,968 10,781 143,246 
قطع غيار ولوازم السلع الرأسمالية )عدا قطع غيار 

 42 معدات النقل(

51 
Transport equipment, and parts and accessories   
of passenger motor cars 

 51 وسائط النقل، قطع ومحركات وسائط النقل 152,196 25 102,549 -

521 Transport equipment for industrial uses 4,706 66,077 2,742 92,752 521 وسائط نقل لإلسخدام الصناعي 

522 Transport equipment for non - industrial uses 203 2,644 76 2,367 522 وسائط نقل لغير اإلستخدامات الصناعية 

53 
Parts and accessories of all kinds of transport  
equipment 

 53 أجزاء وملحقات وسائط النقل 82,544 14,329 78,541 15,880

61 Durable consumer goods 89,424 149,698 87,473 203,989 61 سلع استهالكية معمرة 

62 Semi - durable consumer goods  75,070 178,474 79,384 192,800 62 سلع استهالكية شبه معمرة 

63 Non - durable consumer goods 50,709 556,140 57,257 509,073 63 سلع استهالكية غير معمرة 

7 Goods n.e.s.in broad economic categories - 54 - 28 
سلع أخرى غ.م.ا في التصنيف حسب الفئات 

 7 االقتصادية الواسعة

* Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation 
in1967. 

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

1967.  

  



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي 

التجارة الخارجية                                                       170 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   



:PCBS  فلسطينالفلســطينيون في                                                                        2021كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي  

 171 ميزان المدفوعات

 

 ميزان المدفوعات
 :الحساب الجاري 

في العام  مليون دوالر أمريكي 1,903.2حقق هذا الحساب )سلع، خدمات، دخل، تحويالت جارية( عجزًا بلغ مقداره 
   مليون دوالر أمريكي. 1,780والذي سجل عجزًا مقداره  2019% مقارنة مع عام 6.9بلغت نسبته  بإرتفاع، 2020
 

% 15.4 بلغت انخفاض، بنسبة 2020مليون دوالر أمريكي في عام  4,775.1عجزاً مقداره سجل الميزان التجاري السلعي 
 ..  يذكر أن عجز الميزان التجاري السلعي مع إسرائيل كان السبب الرئيس في هذا العجز2019عن العجز عام 

 
مليون دوالر أمريكي قيمة العجز عام  992.8مليون دوالر أمريكي، مقارنة بـ  905.4عجزًا مقداره سجل ميزان الخدمات 

 السفر.خدمات  صادراتقيمة  انخفاض، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى 2019
 

 حساب الدخل:
.  2019% عن عام 17.8نسبته  نخفاضبا 2020مليون دوالر أمريكي في عام  2,492سجل هذا الحساب فائضاً مقداره 

مليون دوالر  2,434.5هذا الفائض إذ بلغت  انخفاضتعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في نت وقد كا
أمريكي مليون دوالر  217.1، فيما بلغ دخل االستثمار من الخارج 2019% عن عام 18.3نسبته  نخفاضأمريكي با

، نتج بشكل أساسي عن انخفاض الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة 2019% عن عام 10.1بانخفاض نسبته 
 .في الخارج، وانخفاض عوائد االستثمارات األخرى في الخارج )تحديدًا الفوائد على الودائع في الخارج(

 
 ميزان التحويـالت الجارية:

بانخفاض  2020مليون دوالر أمريكي في عام  1,285حقق ميزان التحويـالت الجارية )بدون مقابل( فائضـًا بلغت قيمته 
التحويالت الجارية من المانحين للقطاعين العام والخاص، انخفاض ، نتج بشكل رئيس عن 2019% عن عام 24.0نسبته 

التحويالت الجارية من الخارج )التدفقات الداخلة إلى فلسطين(، % من إجمالي 22.4وقد شكلت تحويـالت الدول المانحة 
% وللقطاعات األخرى 24.8وقد توزع إجمالي التحويالت الجارية المقبوضة من الخارج، للقطاع الحكومي بما نسبته 

 %.75.2)القطاع الخاص والقطاع األسري والمنظمات غير الحكومية( بما نسبته 
 

 : الحساب الرأسمالي والمالي

مليون دوالر أمريكي.  ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب  1334.2سجل هذا الحساب فائضاً بلغ مقداره 
مليون دوالر  902.8المالي )االستثمار المباشر، استثمار الحافظة، االستثمارات األخرى، واألصول االحتياطية( حيث بلغ 

أمريكي نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في االستثمارات األجنبية األخرى، بينما حقق الحساب 
 مليون دوالر أمريكي. 431.4الرأسمالي فائضًا بلغ مقداره 
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 2020، 2019ميزان المدفوعات في فلسطين* للعامين 

Balance of Payments in Palestine* for the Years 2019, 2020 
 

(Value in million USD)   
 (القيمة بالمليون دوالر أمريكي)

Indicator 2020 2019 المؤشر 

Current account (net) -1,903.2 -1,779.9 )الحساب الجاري )صافي 

  Goods (net) -4,775.1 -5,509.6 )السلع )صافي 

    Exports (fob) 1,723.9 1,747.9    )الصادرات )فوب 

    Imports (fob) 6,499.0 7,257.5    )الواردات )فوب 

  Services (net) -905.4 -992.8 )الخدمات )صافي 

    Exports 661.3 911.4    الصادرات 

        Transportation services  6.9 8.4        خدمات النقل 

        Travel services  464.7 726.0        خدمات السفر 

       Communications services 13.7 15.9        خدمات االتصاالت 

       Construction services 0.3 93.8        خدمات اإلنشاءات 

       Other business services 14.0 14.2         خدمات األعمال األخرى 

       Government services 23.5 21.5        الخدمات  الحكومية 

       Others** 138.2 31.6        **أخرى 

    Imports 1,566.7 1,904.2    الواردات 

        Transportation services 227.0 251.9        خدمات النقل 

        Travel services 1,140.5 1,434.5        خدمات السفر 

        Communication services 11.0 12.9    خدمات االتصاالت 

Insurance services 35.7 36.9     التأمينخدمات 

Other business services 112.9 126.7  خدمات األعمال األخرى 
        Government services 31.7 31.8  الخدمات الحكومية 

        Others*** 7.9 9.5      ***أخرى 

  Income (net) 2,492.3 3,030.9 )الدخل )صافي 

    Receipts  2,651.6 3,211.9     المقبوضات 

        Compensation of employees 2,434.5 2,970.3 تعويضات العاملين 

            Of which from Israel 2,407.7 2,945.8 منها: من إسرائيل 

        Investment income  217.1 241.6     دخل االستثمار 

    Payments 159.3 181.0     المدفوعات 

  Current transfers (net) 1,285.0 1,691.6 )التحويالت الجارية )صافي 

    Inflows  1,700.2 2,265.5    التدفقات الداخلة إلى فلسطين 

       To the government sector 422.4 628.2       للقطاع الحكومي 

           of which from Donors transfers 266.3 398.6 تحويالت الدول المانحة 

      To the other sectors 1,277.8 1,637.3        للقطاعات االخرى 

         of which from Donors transfers 114.1 170.8 تحويالت الدول المانحة 

    Outflows 415.2 573.9   التدفقات الخارجة من فلسطين 
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 2020، 2019)تابع(: ميزان المدفوعات في فلسطين* للعامين  

 (Cont.): Balance of Payments in Palestine* for the Years 2019, 2020 
  

(Value in million USD) 
 ( دوالر أمريكيالقيمة بالمليون  ) 

Indicator 2020 2019 المؤشر 

Capital and financial account (net) 1,334.2 1,690.9 )الحساب الرأسمالي والمالي )صافي 

   Capital account (net) 431.4 284.4    )الحساب الرأسمالي )صافي 

      Capital transfers (net) 431.4 284.4       )التحويالت الرأسمالية )صافي 

          Inflows 431.4 284.4          التدفقات الداخلة إلى فلسطين 

             To the government sector 208.4 14.9              للقطاع الحكومي 

                of which from Donors transfers 208.4 14.9                   تحويالت الدول المانحة 

             To the other sectors 223.0 269.5               للقطاع الخاص 

          Outflows 0.0 0.0          التدفقات الخارجة من فلسطين 

Acquisition / disposal of non-Produced, 
non-financial assets non-financial assets 
(net) 

0.0 0.0 
حيازة األصول غير المنتجة غير المالية أو 

 التصرف فيها )صافي(

   Financial account (net)**** 902.8 1,406.5 )الحساب المالي )صافي**** 

     Foreign Direct investment (net) 138.8 188.4   )االستثمار األجنبي المباشر )صافي 

         Change in investment abroad (net) 59.1 56.5     )التغير في االستثمار في الخارج )صافي 

         Change in investment in Palestine 
(net) 

 التغير في االستثمار في فلسطين )صافي(     131.9 79.7

     Foreign  Portfolio investment (net) 69.1 -35.5   )استثمار الحافظة األجنبي )صافي 

         Change in Assets (net) 98.1 -12.5      )التغير في األصول )صافي 

         Change in Liabilities (net) -29.0 -23.0      )التغير في الخصوم )صافي 

     Foreign Other investment (net) 732.1 1,374.1   األخرى )صافي( االستثمارات األجنبية 

         Change in Assets (net) 635.5 892.4      )التغير في األصول )صافي 

            Of which Loans to nonresidents 50.9 20.6           منها قروض ممنوحة لغير مقيمين 

            Of which Currency and deposits***** 602.5 846.2          منها عملة وودائع***** 

         Change in Liabilities (net) 96.6 481.7      )التغير في  الخصوم )صافي 

            Of which Loans nonresidents 134.3 187.0           منها قروض من غير مقيمين 

            Of which Currency and 
deposits****** 

 ******منها عملة وودائع          288.6 21.9-

Net errors and omissions 569.0 89.0 صافي السهو والخطأ 

Overall balance 37.2 120.5 الميزان الكلي 

Financing  -37.2 -120.5 التمويل 

Exceptional financing 0.0 0.0 التمويل االستثنائي 

Change in Reserve assets (- = 
Increase/+= decrease) 

 = زيادة/ + = نقص(- التغير في األصول االحتياطية ) 120.5- 37.2-

 االحتالل الذي ضمهو ذلك الجزء من محافظة القدس  ال تشملالبيانات *
 .1967عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام  ي اليهسرائيلاإل

*The data excludes those part of Jerusalem which were annexed 

by Israeli occupation in 1967. 

تشمل خدمات التأمين، الخدمات المالية، وخدمات المعلومات والكمبيوتر،  **
 رسوم االمتياز والتراخيص، والخدمات الشخصية والترفيهية والثقافية.

**Include insurance, financial, information and computer, 

royalties and licenses, and personal cultural recreational 

services. 

المعلومات والكمبيوتر، رســـــــــوم االمتياز  االنشـــــــــاءات،الخدمات المالية،  ***
 والتراخيص وخدمات التأمين.

***Include financial,construction, information and computer, 

royalties and licenses fees, insurance services. 

 .Include reserve assets **** .يشمل األصول االحتياطية **** 

ودائع: تشــمل النقد من العمالت األجنبية في صــناديق البنو  و عملة  *****
 .وودائع المؤسسات الفلسطينية المودعة خارج فلسطين

*****Currency and deposits: Including the cash of foreign 

currency in the banks and the deposits of the Palestinian 

institutions deposited abraod. 

-Currency and deposits : Includes the deposits of non****** ودائع: ودائع غير المقيمين المودعة في البنو  المحلية.و عملة  ******

residents deposited in Local banks. 
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 المالية والتأمين
 عدد المؤسسات:

عامال، وبلغ حجم اإلنتاج المتحقق من  13,949في فلســـــــــطين  2020في أنشـــــــــطة المالية والت مين لعا   العاملينبلغ عدد 
 أمريكي، بينما مليون دوالر 284.4 ســي ، وبلغ حجم االســتكالا الو أمريكي مليون دوالر 1,000.4أنشــطة المالية والت مين 

 . أمريكي مليون دوالر 716.0بلغ حجم القيمة المضافة التي حققتكا تلك األنشطة 
 

 
 
 
 

 2020أهم المؤشرات االقتصادية ألنشطة المالية والتأمين في فلسطين، 
Main Economic Indicators for Finance and Insurance Activities in Palestine, 2020 

 

Value in 1000 USD القيمة باأللف دوالر أمريكي 

Indicators 
 القيمة

Value المؤشرات 

Number of Employed Persons 13,949 عدد العاملين 
Compensations of Employees 331,754.8 تعويضات العاملين 
Output 1,000,389.4 اإلنتاج 
Intermediate Consumption  284,400.2   االستكالا الوسي 
Value Added 715,989.2  القيمة المضافة 
Data excludes those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli occupation in 1967  

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

22.1 
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 والدين الخارجي وضع االستثمار الدولي 
 

اليصــــوم األ ن  ة   –)األصــــوخ اليار  ة  2020في نهاية عام وضــــع االســــتثمار الدولي لفلســــطين  رصــــيد صــــافيبلغ 
 مليون دوالر أمريكي. 2,799 حوالي

 
 :الخارجيةاألصول 

استثمار موزعة بين مليون دوالر أمريكي،  8,223  القتصاد الفلسطيني المستثمرة في اليارجابلغ إ مالي أرصدة أصوخ 
 ، وأصوخ احت اط ة 70% )أهمها العملة والودائع %، واستثمارات أخرى 18%، واستثمارات حافظة 4بنسبة  أ ن ي مباشر

إ مالي األصوخ اليار  ة  % من73شكلت االستثمارات اليار  ة لقطاع ال نوك فقد ، يمستوى القطاعالعلى أما  %.8
 .لالقتصاد الفلسطيني

 
 الخصوم األجنبية:

)أرصدة غير المق مين المستثمرة في فلسطين   يفلسطيناالقتصاد العلى )االلتزامات  بلغ إ مالي أرصدة اليصوم األ ن  ة 
%، 12%، واستثمارات حافظة 50بنسبة باشر ماستثمار أ ن ي ، توزعت بين مليون دوالر أمريكي 5,424 حوالي

، شكلت االستثمارات األ ن  ة في يمستوى القطاعالوعلى  .%38أخرى )أهمها القروض والودائع من اليارج  واستثمارات 
 .على االقتصاد الفلسطيني إ مالي اليصوم األ ن  ة % من36حوالي قطاع ال نوك 

 
 الخارجي:الدين 

 بارتفاع مليون دوالر أمريكي 2,069حوالي  ة فلسطينالقطاعات االقتصادية ال بلغ إ مالي رصيد الدين اليار ي على
%، 33بنسبة  %، وقطاع ال نوك64الحكومي بنسبة قطاع الدين على % مقارنة مع العام السابق. توزعت بين 5 وصل

 المع ش ة  واألسر األهل ة،والمؤسسات  ،غير المال ةالمال ة غير المصرف ة، والشركات )الشركات  األخرى والقطاعات 
 %.1، واالقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة %2بنسبة 
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 2020رصيد وضع االستثمار الدولي للقطاعات االقتصادية في فلسطين، في نهاية عام 
International Investment Position (IIP) Stock by Economic Sectors For Palestine, at End of 2020 

   Value in Million USD                                                                                                                                                                                    الق مة بالمليون دوالر أمريكي                                         

 األرصدة حسب نوع االستثمار
 المجموع
Total 

 Economic Sector  القطاع االقتصادي 

Investments Stocks by Type of 
Investment 

 قطاع السلطات 
)سلطة  النقدية

 النقد 
Monetary 

Authori-ties 
(PMA) 

 القطاع الحكومي
Gover-nment 

Sector 

 قطاع ال نوك
Banks 
Sector 

 Others Sectors  القطاعات األخرى  

قطاع الشركات غير المال ة وشركات التأمين 
 وقطاع المؤسسات األهل ة

Non-Financial companies, 
Insurance companies and 

NGO's Sector 

قطاع األسر 
 المع ش ة

Households 
Sector 

 988- 143- 4,044 1,235- 1,121 2,799 وضع االستثمار الدولي )صافي(*
International Investment Position (net)* 

 45 983 5,984 90 1,121 8,223 مجموع األصول الخارجية
Total External Assets  

 9 304 0 0 0 313 المباشر في اليارجاالستثمار األ ن ي 
Foreign Direct Investment Abroad 

 0 564 870 0 29 1,463 استثمارات الحافظة في اليارج
Portfolio Investments Abroad 

 36 115 5,114 90 395 5,750 االستثمارات األخرى في اليارج:
Other Investments Abroad 

 36 2 5,066 0 395 5,499 منها: عملة وودائع**      
     Of which: currency and deposits** 

 0 0 0 0 697 697 األصوخ االحت اط ة
 Reserve Assets 

 1,033 1,126 1940 1,325 0 5,424 مجموع الخصوم األجنبية
Total Foreign Liabilities  

 1,033 696 975 0 0 2,704 االستثمار األ ن ي المباشر في فلسطين 
Foreign Direct Investment in Palestine 

 0 387 281 0 0 668 استثمارات الحافظة األ ن  ة في فلسطين 
Foreign Portfolio Investments in Palestine 

 0 43 684 1,325 0 2,052 االستثمارات األخرى األ ن  ة في فلسطين: 
Foreign Other Investments in Palestine 

 0 43 0 1,325 0 1,368 منها: قروض من اليارج     
     Of which: Loans from abroad 

 0 0 684 0 0 684 منها: عملة وودائع***     
    Of which: currency and deposits*** 

 ال  انات في الجدوخ أعاله مقربة ألقرب عدد صح ح. -
 وضع االستثمار الدولي )صافي : تساوي مجموع األصوخ اليار  ة مطروح منها مجموع اليصوم األ ن  ة. *

 ودائع: اإليداعات المحل ة في ال نوك اليار  ة، إضافة إلى النقد األ ن ي المو ود في االقتصاد الفلسطيني.و عملة  **
 المحل ة.ودائع: ودائع غير المق مين المودعة في ال نوك و عملة  ***

 

-The Data in the table above are closed to the nearest integer 
* International investment position (net): equals total external assets minus total foreign liabilities. 
** Currency and deposits: including residents deposits in banks abroad, in addition to foreign 

Currency Cash in Palestinian Economy. 
*** Currency and deposits: include the deposits of non-residents deposited in local banks. 
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2020في فلسطين، نهاية عام  إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات االقتصادية  

Gross External Debt Position in Palestine, at the end of 2020 
 

 
 
 
 
 
 
  

                              Value in Million USD       الق مة بالمليون دوالر أمريكي                           

 القيمة القطاع  االقتصادي
Value 

Economic Sector 

 General Government 1,325 الحكومة العامة

قصير األ ل    120 Short-term 

طويل األ ل    1205 Long-term 

 Monetary Authorities 0 السلطات النقدية

قصير األ ل    0 Short-term 

طويل األ ل    0 Long-term 

 Banks 684 البنوك

قصير األ ل    327 Short-term 

طويل األ ل    357 Long-term 

 Other Sectors 43 القطاعات األخرى 

قصير األ ل    0 Short-term 

طويل األ ل    43 Long-term 

االستثمار المباشر )االقتراض ما بين الشركات التابعة 
 والمنتسبة(

17 
Direct Investment: Lending Between 
Affliated Companies 

 Debt Liabilities to Affiliated Enterprises 0 خصوم الدين لمؤسسات منتسبة

مباشرينخصوم الدين لمستثمرين   17 Debt Liabilities to Direct Investors 

إجمالي رصيد الدين الخارجي   2,069 Gross External Debt Position 
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  التابعةالحسابات 
 2019الحسابات الصحية الفلسطينية 

 1,573.8إلى أن مجموع النفقات الجارية على الصحة بلغت  2019تشير بيانات الحسابات الصحية الفلسطينية للعام 
 مليون دوالر أمريكي.   1,571.7الذي بلغ  2018% مقارنة مع العام 0.1طفيف نسبته مليون دوالر أمريكي بارتفاع 

 
بينما في ، 2019% خالل العام 9.2الصحة من الناتج المحلي اإلجمالي في فلسطين الجاري على نسبة اإلنفاق  سجلت
 %.9.7بلغت  2018عام 

دوالر أمريكي، في حين  335.9ما قيمته  2019اإلنفاق الجاري على الصحة خالل العام وبلغ نصيب الفرد من إجمالي 
 .2018دوالر أمريكي في العام  344.0بلغ 
 

ن ا والبرامج الحكومية ون ا المســاهمة اإللمامية لتموي  الرعا ة الصــحية حي  لل هي نجد أن النســبة العلى لن ا التموي 
 .  2018% في العام 44.8 ، بينما سجلت2019في العام من إجمالي اإلنفاق الجاري على الصحة  %45.3سجلت 

 

 2019-2001 فلسطين،في  نفاق الحكومي على الصحةال وإجمالي تمويل  على الصحة الجاري  إجمالي اإلنفاق
Total Current Expenditure on Health and Total Current Expenditure on Health by 

Government Schemes in Palestine, 2001-2019 
 

 
 

، والمستشفيات غير المتخصصة، ومستشفيات الصحة النفسيةالمستشفيات ، و المستشفيات العامةالمستشفيات ) تسجل
 2018و 2019للعامين  %38.2و %،37.9 بلغت الصــــحي وفو ممود الخدمة حي  لإلنفاق( النســــبة العلى المصــــنفة

% من إجمالي 18.8 لتبلغ، بيع التجمئة وغيرها من ممودي الســــــــــــــلع الطبيةويليه اإلنفاق من خالل مراكم على التوالي، 
ت بينما كانت النســــــــــــــبة الدنى لمقدمي خدما  .2018% خالل العام 19.1مقاب  ، 2019اإلنفاق الجاري خالل العام 

 .  2019و 2018 ين% للعام0.4الطب الوقائي بواقع 
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24.1 
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 2019-2001، *في فلسطينمؤشرات مختارة 
Selected Indicators in Palestine*, 2001-2019 

 

 
 

 
 

 السنة

مجموع النفقات الجارية 
      على الصحة 

 )مليون دوالر أمريكي(

التكوين الرأسمالي 
       االجمالي

 )مليون دوالر أمريكي(

الناتج المحلي اإلجمالي 
   بالسعار الجارية

 )مليون دوالر أمريكي(

اإلنفاق على الصحة نسبة 
من الناتج المحلي 
 اإلجمالي )%(**

Year 
Total Current 

Expenditure on 
Health       

(Million USD) 

Gross Capital 
Formation  

(Million USD) 

Gross Domestic 
Product at 

Current Prices 
 (Million USD) 

Health 
Expenditure as 
Percentage of 

GDP (%)** 

2001 413.0  6.9 4,003.7  10.5  2001 

2002 392.8  14.3 3,555.8  11.4  2002 

2003 379.3  13.6 3,968.0  9.9  2003 

2004 523.8  12.6 4,603.1  11.7  2004 

2005 563.6  13.6 5,125.7  11.3  2005 

2006 561.7  17.3 5,348.3  10.8  2006 

2007 557.6  25.1 5,815.7  10.0  2007 

2008 769.5  16.4 7,310.4  10.8  2008 

2009 870.4  19.0 8,085.7  11.0  2009 

2010 881.5  17.2 9,681.5  9.3  2010 

2011 1,269.2  34.7 11,186.1  11.7  2011 

2012 1,257.6  29.6 12,208.4  10.5  2012 

2013 1,412.2  22.1 13,515.5  10.6  2013 

2014 1,387.8  16.2 13,989.7  10.0  2014 

2015 1,297.3  28.9 13,972.4  9.5  2015 

2016 1,387.1  20.9 15,405.4  9.1  2016 

2017 1,471.3  25.0 16,127.6  9.3  2017 

2018 1,571.7  21.9 16,276.6  79.  2018 

2019 1,573.8 . 17,133.5 9.2 2019 

الجمء من محاف ة القدس والذي ضمه االحتالل * البيانات ال تشم  ذلك 
 .1967اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*Data excluded those parts of Jerusalem which were 
annexed by Israeli Occupation in1967. 

** نسبة اإلنفاق على الصحة من الناتج اإلجمالي تشم  مجموع النفقات 
ارية على الصحة مضاف له التكوين الرأسمالي لممودي الخدمات الج

 الصحية.

** Share of total current expenditure on health to 
Gross Domestic Product includes gross capital 
formation in health care providers. 
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 2019حسابات السياحة الفرعية 
في فلسطين إلى ارتفاع القيمة اإلجمالية الستهالك السياحة الوافدة  2019حسابات السياحة الفرعية للعام تشير بيانات 

%، حي  سج  15.8بنسبة  2018)تشم  استهالك الموار الوافدين مع مبيت والموار الوافدين ليوم واحد( عن العام 
مليون دوالر أمريكي  1,304.8ليص  إلى  2018ي عام مليون دوالر أمريكي ف 1,126.6مجموع استهالك السياحة الوافدة 

 %.30.4، ويعمى هذا االرتفاع إلى ازد اد استهالك الموار الوافدين ليوم واحد بنسبة 2019في عام 
 
في فلسطين إلى ارتفاع طفيف في القيمة اإلجمالية الستهالك السياحة  2019حسابات السياحة الفرعية للعام  نتائجتشير و 

مليون دوالر  159.2%، حي  سج  مجموع استهالك السياحة المحلية 0.3بنسبة  2018شك  طفيف عن العام المحلية ب
مليون دوالر  158.8أمريكي )وهي تشم  إنفاق الموار المحليين مع مبيت وإنفاق الموار المحليين ليوم واحد( مقارنه بـ 

 .2018أمريكي لعام 
 

مليون دوالر أمريكي  387.1إلى  2019ك السياحة الخارجية للفلسطينيين خالل عام بينما ارتفعت القيمة اإلجمالية الستهال
 . 2018% عما كانت عليه في العام 10.3بارتفاع نسبته 

 
 2019-2018قيمة اإلنفاق على السياحة حسب نوع السياحة، 

Value of Tourism Consumption in Palestine by Categories of Tourism 2018-2019 
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 2019-2018مؤشرات مختارة لقطاع السياحة في فلسطين، 
Selected Indicators for the Tourism Sector in Palestine, 2018- 2019 

 

 المؤشر

 Value القيمة
Indicator 

2018 2019 

 1,110,091  985,047 عدد الموار الوافدين مع مبيت*
Number of inbound visitors with 
overnight stay* 

 3,122,377  2,443,616 عدد الموار الوافدين دون مبيت )زوار اليوم الواحد(
Number of inbound visitor without 
overnight stay (same day visitor) 

 58,897  47,607 عدد الموار المحليين مع مبيت في الفنادق
The number of domistic visitors 
with overnight stay in hotels 

 3,668,165  2,877,106 عدد الموار المحليين دون مبيت )زوار اليوم الواحد(
The number of domistic visitors 
without overnight stay (same day 
visitors) 

متوسط مدة االقامة للموار الوافدين في الفنادق 
 المحلية )ليلة(

5.8  5.6 
Average length of stay for inbound 
visitors in local hotels (night) 

متوسط مدة االقامة للموار الوافدين باستضافة اسر 
 14.0  14.6 )ليلة(

Average length of stay for inbound 
visitors in hosting of local families 
(night) 

متوسط مدة االقامة للموار الوافدين في منازل ملكية 
 17.6  18.4 ثانوية )ليلة(

Average length of stay for inbound 
visitors in a secondary home  
(night) 

 8,347,054.7  7,794,680.7 عدد ليالي المبيت للموار الوافدين*
Number of overnight stays for 
inbound visitors* 

 146,290  145,949 عدد ليالي المبيت للموار المحليين في الفنادق
Number of overnight stay for 
domistic visitors in hotels 

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )مليون 
 17,133.5  16,276.6 دوالر االمريكي(

GDP at current prices  (million 
USD) 

نسبة مساهمة استهالك السياحة الوافدة في فلسطين 
 باالسعار الجارية )%(من الناتج المحلي االجمالي 

6.9  7.6 

Contribution of inbound tourism 
consumption to gross domestic 
product (GDP) in Palestine at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة انفاق السياحة المحلية في فلسطين من 
 0.9  1.0 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

Contribution of domestic tourism 
expenditure to gross domestic 
product (GDP) to Palestine  at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة استهالك السياحة الداخلية في فلسطين 
 8.6  7.9 من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

Contribution of internal tourism 
consumption to gross domestic 
product (GDP) to Palestine at 
current prices  (%) 

نسبة مساهمة انفاق السياحة الوطنية في فلسطين من 
 الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية )%(

3.1  3.2 

Contribution of national tourism 
expenditure to gross domestic 
product (GDP) to Palestine at 
current prices  (%) 

تشم  الموار الجانب مع مبيت في الفنادق المحلية، والموار مع مبيت  *
 .باستضافة أسر فلسطينية، والموار مع مبيت في بيت ملك

* Include the foreign visitors with overnight stay in 
local hotels, visitors with overnight stay in hosting of 
local families, and in secondary homes. 
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 موضوعات خاصة
 

 على الظروف االجتماعية واالقتصادية لالسر  19 –أثر كوفيد  1.25.1
 1على واقع العمل 19-أثر كوفيد  

 األول منمن ال  تدة فتلة ال%( كانوا يع لون خالل 61.1) معيلين رئيســـيين ل فـــل في فلســـطين ثالثة من أصـــم خ ســـة
 .% في قطاع غزة(43.7% في الضفة الغلبية، و71.7) 2020من العام كانون أول  31حتى  حزيلان

 

 2020كانون أول(،  -التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين حسب الخصائص الخلفية وواقع العمل، فلسطين )حزيران 
Percentage Distribution of Main Income Earners by Background Characteristics and 

the Reality of Work, Palestine (June - December), 2020  

 

، مع وجود تباين واضح بين الضفة الغلبية وقطاع 2020% من العاملين تغيبوا عن الع م ما بين حزيلان وكانون أول 43.8
 % في قطاع غزة(.75.4% في الضفة الغلبية، و32.0غزة )
 

 2020كانون أول(،  -الخلفية وواقع العاملين، فلسطين )حزيران التوزيع النسبي للمعيلين الرئيسين العاملين حسب الخصائص 
Percentage Distribution of Main Income Earners Working by Background 
Characteristics and Reality of Workers, Palestine (June - December), 2020  

                                                 
 .31/12/2020حتى  01/06/2020على واقع الع م تغطي الفتلة من  19-مؤشلات أثل كوفيد  1

Indicators of the impact of COVID-19 on the reality of work covering the period from 01/06/2020 to 31/12/2020. 

 الخصائص الخلفية
 Reality of Work واقع العمل

Background 
Characteristics 

 المجموع كان ال يع م  توقف عن الع م  ع م 
Worked Stopped 

Working 
Was Not 
Working 

Total 

 Palestine 100 29.7 9.2 61.1 فلسطين

 West Bank 100 24.1 4.2 71.7 الضفة الغلبية 

  Gaza Strip 100 38.8 17.5 43.7 قطاع غزة 

 Locality Type      نوع التجمع

 Urban 100 30.8 10.1 59.1 حضل

 Rural 100 22.0 4.2 73.8 ريف

 Camps 100 33.8 9.7 56.5 مخيم

 الخصائص الخلفية

 Reality of Worker واقع العاملين

Background 
Characteristics 

الع م مقابم أجلة أو أي 
 ملدود نقدي أو عيني

الع م في مصلحة أو مشلوع ل فلة بشلط أن تكون 
 وجهة ال نتج أو جزء منه للسوق 

غائب عن 
 الع م

Work for a Wage, 
or Other Income 
in Cash or Kind 

Working in a family business or 
project,  the orientation of the product 

partially or totally to the market 

Absent 
From 
Work 

 Palestine 43.8 6.8 49.4 فلسطين

 West Bank 32.0 7.9 60.1 الضفة الغلبية 

  Gaza Strip 75.4 3.9 20.7 قطاع غزة 

 Locality Type    نوع التجمع

 Urban 45.5 6.8 47.7 حضل

 Rural 29.9 8.4 61.7 ريف

 Camps 61.1 2.8 36.1 مخيم

25.1 
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 2على الخدمات الصحية 19–أثر كوفيد  
 األدوية الوصول لشلاء% من االفل التي كانت بحاجة الى خدمة صحية ت كنت من الوصول للخدمة الصحية.  99.1

كانت  ل عاقيناوصــــــول االفــــــل ال حتاجة لعال  أو للعاية  %(.  في حين أن98.2كانت أعالها ) ال ضــــــادات الحيويةو 
  .  %(73.2االدنى )

 
ونوع الخدمة الصحية، فلسطين  المنطقة اليها حسبنسبة االسر التي كانت محتاجة للخدمات الصحية وتمكنت من الوصول 

 2020كانون أول(،  -)حزيران 
Percentage of Households Who Needed Health Services and Accessed them by 

Region and Type of Health Service, Palestine (June - December), 2020  

 
  19–بفايروس كوفيداإلصابة 

% من االفـــــــــــل الفلســـــــــــطينية 84.0
أعلبـــت عن قلقهـــا من اإلصــــــــــــــــابـــة 

% 36.3)منهــا  19بفــايلوك كوفيــد
كبيلا من اإلصــابة(، عل ا كان قلقها 

ـــان  % من االفــــــــــــــل أكـــدت 14.5ب
إصابة فلد منها على األقم بفايلوك 

% من االفــــــــــــــل 31.1، 19–كوفيــد
التي أصــــــــــــــيب فلد منها على األقم 
أكـــدوا تعلف أفلادهـــا ال صــــــــــــــــابين 

 .للتن ل

، فلسطين 19-حسب مدى القلق من اإلصابة بفايروس كوفيد لألسرالتوزيع النسبي 
2020ن أول(، كانو -)حزيران   

Percentage Distribution of Households by worry of 
being infected with COVID-19, Palestine (June - 

December), 2020 

 

                                                 
 .31/12/2020حتى  01/06/2020على واقع الصحة تغطي الفتلة من  19-مؤشلات أثل كوفيد  2

Indicators of the impact of COVID-19 on health services covering the period from 01/06/2020 to 31/12/2020. 

16.0
18.8

28.9

36.3

غير قلق على االطالق
Absolutely 
not worried

قلق قليال
Little

worried

قلق إلى حد ما
Somewhat 

worried

قلق للغاية
Very 

worried

 الخدمات الصحية
 Region المنطقة

Health Services قطاع غزة الضفة الغلبية فلسطين 
Palestine 

West 
Bank 

Gaza 
Strip 

 Accessing to Health Services 99.8 98.6 99.1 الوصول إلى الخدمات الصحية

 Antenatal care 95.1 93.0 94.1 رعاية األم ما قبم الوالدة

 Post-natal care 100.0 95.2 97.6 رعاية األم ما بعد الوالدة

 Immunization 97.6 98.2 97.9 ال طاعيم

األملاف العال  أو اللعاية نتيجة 
 ال زمنة

95.8 95.7 95.9 
Treatment\ care of chronic 
diseases 

العال / رعاية الحاالت الصحية 
 غيل ال زمنة

95.2 96.3 93.7 
Treatment\care of non-chronic 
health conditions 

 Reproductive health care 91.4 95.0 93.4 خدمات الصحة االنجابية

 Buying Medicine\ Antibiotics 99.2 97.5 98.2 ال ضادات الحيويةشلاء األدوية/  

 Treatment or care of the disabled 63.5 81.3 73.2 العال  أو اللعاية لل عاقين
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% من االفــــــل الفلســــــطينية موافقتها على تلقي 54.9فقد ابدت  19-مطعوم كوفيد اما بالنســــــبة الفــــــتعداد االفــــــل لتلقي 
 .% من االفل كانت محايده16.3% من االفل أكدت معارضتها تلقي ال طعوم، 28.8بان ، عل ا 19-كوفيد مطعوم

 
2020كانون أول(،  -، فلسطين )حزيران 19-التوزيع النسبي لالسر  حسب مدى الموافقة على تلقي مطعوم كوفيد   

Percentage Distribution of Households by Consent to Receive COVID-19 Vaccine, 
Palestine (June - December), 2020 

 
 

 3على التعليم األساسي 19–أثر كوفيد 
فــنة( وملتحقين بالتعليم شــارف أافالهم في أنشــطة تعلي ية عن بعد خالل  18-4% من االفــل التي لديها أافال )83.8

 .% في قطاع غزة(87.0% في الضفة الغلبية، و81.6، )31/12/2020حتى  23/08/2020الفتلة من 
 

أافالهم  االفــــــــل % من92.0% من االفــــــــل شــــــــارف اافالها في التعليم الوجاهي ضــــــــ ن بلنامج التعليم ال دمج، 87.3
% تلقوا الدروك عبل وفــائم التواصــم 76.9شــاركوا في إنجاا الواجبات في ال نزل التي تم تحديدها من قبم ال عل ين، و

صــــــفحات ال يســــــبوف التابعة لواارة التلبية والتعليم كوفــــــيطة  ا% افــــــتخدمو 31.0عن بعد التابعة لواارة التلبية والتعليم، و
 % افتخدموا منصة التعليم اإللكتلوني التابعة لواارة التلبية والتعليم.25.3علي ية، ولنشل روابط الصفحات وال صادر الت

 
أو  أشــارت الى ان عدم توفل االنتلنت في ال نزل التي لم تشــارف اافالها في انشــطة تعلي ية عن بعد % من االفــل50.7

مغلقة كانت  ال داركان % منهم بســــــبب 48.4، عن بعدحال دون مشــــــاركة األافال في األنشــــــطة التعلي ية عدم كفايته 
جهاا )ك بيوتل مح ول أو توفل % من االفــــــــــل كان عدم مشــــــــــاركة اافالهم عائدًا لعدم 47.4جزئيًا بســــــــــبب الجائحة، و

  .ك بيوتل مكتبي أو ك بيوتل لوحي( في ال نزل أو متوفلة ولكن غيل كافية

 
 
 
 
 

                                                 
 .31/12/2020حتى  23/08/2020على واقع التعليم األفافي تغطي الفتلة من  19-مؤشلات أثل كوفيد  3

Indicators of the impact of COVID-19 on basic education services covering the period from 23/08/2020 to 31/12/2020. 
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 2020كانون أول(،  -، فلسطين )حزيران المنطقةيمية عن بعد حسب ( في أنشطة تعل18-4نسبة االسر التي شارك أطفالها )

Percentage of Households Whose Children (4-18 years) Participated in Educational 
Activities (Remote/Online Education) by Region, Palestine (June - December), 2020  

 
 

 4استراتيجيات التأقلمو  على سبل العيش 19-أثر كوفيد  
% من االفل أفادت بان دخلها الشهلي من كافة ال صادر قد انخفض مقارنة مع فتلة ما قبم ظهور جائحة كورونا 60.3

 % انخفض ب قدار النصف فأكثل(.  28.3% انخفض أقم من النصف، و32.0)
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .31/12/2020حتى  01/06/2020على افتلاتيجيات التأقلم تغطي الفتلة من  19-مؤشلات أثل كوفيد  4

Indicators of the impact of COVID-19 on Livelihoods covering the period from 01/06/2020 to 31/12/2020 

 األنشطة التعليمية
 Region   المنطقة

Educational Activities قطاع غزة الضفة الغلبية فلسطين 
Palestine West Bank Gaza Strip 

 87.0 81.6 83.8 المشاركة في أنشطة تعليمية عن بعد
 Participated in educational 
activities (Remote/ Online 
Education) 

الحضور لل درفة أو للياف األافال )تعليم 
 وجاهي(

87.3 93.3 79.2 
Attending school or kindergarten  
(face-to-face education) 

إنجاا الواجبات في ال نزل التي تم تحديدها 
 من قبم ال عل ين

92.0 91.7 92.3 
Completion of homework 
assigned by teachers 

مشاهدة البلنامج التعلي ي التلفزيوني ال ذاع 
 التلبية والتعليممن قبم واارة 

12.3 15.8 7.7 
Watching educational TV 
program broadcast by the 
Ministry of Education 

مشاهدة البلامج او الحلقات التعلي ية على 
القنوات التلفزيونية االخلى غيل قناة فلسطين 

 التعلي ية
7.3 10.2 3.4 

Watching educational TV 
program broadcast other than 
Palestine Educational Channel 

مشاهدة القناة الخاصة بواارة التلبية على 
 قناة اليوتيوب

12.3 11.2 13.8 
Watching the Ministry of 
Education channel on YouTube 

افتخدام منصة التعليم اإللكتلوني التابعة 
 لواارة التلبية والتعليم

25.3 19.9 32.6 
Using the e-learning platform of 
the Ministry of Education 

افتخدام صفحات ال يسبوف التابعة لواارة 
التلبية والتعليم كوفيطة لنشل روابط 

 الصفحات وال صادر التعلي ية
31.0 30.7 31.3 

Watching the lessons on the 
Facebook pages of the Ministry 
of Education 

تلقي الدروك عبل وفائم التواصم عن بعد 
 التابعة لواارة التلبية والتعليم 

76.9 77.8 75.7 
Receiving lessons via remote 
communication means of the 
Ministry of Education 

افتخدام منصة التعليم اإللكتلوني التابعة 
 لوكالة الغوث )االنلوا(

16.0 3.1 33.3 
Using UNRWA e-learning 
platform 

افتخدام منصات التعليم اإللكتلوني 
 بال دارك الخاصة

7.6 10.5 3.6 
Using e-learning platforms at 
private schools 
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مقارنة مع فترة ما قبل ظهور جائحة التوزيع النسبي لألسر حسب الخصائص الخلفية وتقييمها لدخلها الشهري من كافة المصادر 
 2020كانون أول(،  -كورونا، فلسطين )حزيران 

Percentage Distribution of Households by Background Characteristics and the 
Evaluation of the monthly income from all sources, Compared with the Period before 

COVID-19 Pandemic, Palestine (June - December), 2020  

 

 5على برامج المساعدات االجتماعية 19–أثر كوفيد 
تأثلت بلامج ال ساعدات االجت اعية في فلسطين نتيجة للقيود على الحلكة بسبب  2020خالل النصف الثاني من العام 

% من االفل ال ستفيدة من بلامج ال ساعدات والح اية االجت اعية 39.4، حيث اشارت النتائج الى ان 19-جائحة كوفيد
ئ تأثلت ال ســاعدات التي تلقتها االفــل من ال ؤفــســات غيل اللبحية، تليها ال ســاعدات الخاصــة بالعال  قبم حالة الطوار 

 %(.17.4%(، والثالثة ال ساعدات الخاصة بالتحويالت من العائلة واألصدقاء في الخار  )19.1ال جاني )
 

  

                                                 
 .31/12/2020حتى  01/06/2020على بلامج ال ساعدات االجت اعية تغطي الفتلة من  19-مؤشلات أثل كوفيد  5

Indicators of the impact of COVID-19 on social assistance programs covering the period from 01/06/2020 to 31/12/2020 

الخصائص 
 الخلفية

 Monthly Household Income دخل األسرة الشهري 

Background 
Characteristics 

بقي ك ا هو بدون  ارتفع
 ايادة

انخفض أقم من 
 النصف

انخفض ب قدار 
 المجموع النصف فأكثل

Increased    
Remained 
the same 

Decreased 
by less than 

half 

Decreased by 
half or more 

Total 

 Palestine 100 28.3 32.0 37.8 1.9 فلسطين

 West Bank 100 30.5 36.2 33.0 0.3 الضفة الغلبية 

  Gaza Strip 100 24.8 25.1 45.6 4.5 قطاع غزة 

 Locality Type        نوع التجمع

 Urban 100 28.3 31.2 38.2 2.3 حضل

 Rural 100 31.1 39.7 28.7 0.5 ريف

 Camps 100 23.2 25.0 50.5 1.3 مخيم
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التي تلقتها بالقيود على الحركة التي نتجت عن جائحة نسبة االسر المستفيدة من برامج الحماية االجتماعية وتأثر المساعدات 
 2020كانون أول(،  -وبرنامج الحماية االجتماعية، فلسطين )حزيران  المنطقة حسب 19-كوفيد

Percentage of Households Who were Benefiting from Social Protection Programs and 
whether the Received Aid was affected by Movement Restrictions taken against the 

outbreak  of COVID-19 Pandemic by Region, Palestine (June - December), 2020 

 نوع المساعدات

 Region  المنطقة

Type of Assistance قطاع غزة الضفة الغلبية فلسطين 
Palestine West Bank Gaza Strip 

  Food/food vouchers 6.3 51.6 14.5 كوبونات اعام/ الود غذائية 

 Free medicine\ health treatment 12.1 27.4 19.1 العال  ال جاني 

 Government cash transfer program 4.1 26.1 7.9 التحويالت النقدية من الحكومة 

 Martyrs/injuries compensation 0.0 32.8 12.7 مخصصات الشهداء/الجلحى 

ال ساعدات من ال ؤفسات غيل  
 اللبحية

39.4 51.4 0.0 
Assistance from private non-profit 
organizations 

 Assistance from UNRWA 8.6 44.3 11.4 مساعدات من وكالة األونلوا 

تحويالت من العائلة/ األصدقاء  
 في الخار 

17.4 22.2 0.0 
Family/ friends transfer 
(international) 

تحويالت من العائلة/ األصدقاء  
 من داخم فلسطين

14.6 20.3 7.0 
Family/ friends transfer (Domestic) 

  Procurement coupons 9.6 30.2 11.7 كوبانات قسي ة شلاء 
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 196-أولويات المواطنين للحد من أثر كوفيد 6.2
% من االفل إلى ان توفيل مساعدات نقدية ل فلة من أكثل التدابيل واالجلاءات التي يجب على الحكومة 33.1أشارت 

%(، واألولوية الثالثة توفيل كوبونات اعام والود غذائية وقســائم 21.3القيام بها، يلي ذلك توفيل فلص ع م وتشــغيم )
 %(.  19.5شلائية )

  
قًا لوجهة نظرهم حول التدابير أو اإلجراءات الواجب على الحكومة القيام بها للحد من تأثير فيروس التوزيع النسبي لألسر وف

 2020كانون أول(،  -، فلسطين )حزيران المنطقة األسر حسبعلى  19كوفيد 
Percentage Distribution of Households According to their Opinions on Priorities and 
Measurements that the Government Should Take to Limit the Impact of the COVID-19 

on Households by Region, Palestine (June - December), 2020  

 
 على المؤسسات االقتصادية 19 –كوفيد أثر جائحة  2.25.1

  إغالق المؤسسات االقتصادية 
لعدد من االيام نتيجة  أغلقت ابوابها% في قطاع غزة( 86.7% في الضفة الغلبية، 73.4% من ال ؤفسات )77.8

بلغت نسبة ايام ، فقد االجلاءات الحكومية ال وجبة بضلورة االغالق كإجلاء احتلااي ل كافحة انتشار فيلوك كورونا
وصلت نسبة ايام تلكزت في نشاط الخدمات حيث  ،%(27.4)( 31/5/2021 - 5/3/2021خالل الفتلة )االغالق 

الصناعة %(، بين ا وصلت نسبة ايام االغالق ألنشطة 34.4) النقم%( ولنشاط 42.3) االتصاالتاالغالق لنشاط 
 .رام هللا والبيلةغالق األكبل في محافظة ، ك ا تلكز اإل%( على التوالي24.3)و %(28.7) والتجارة

 

                                                 
 31/12/2020حتى  01/06/2020تغطي الفتلة من  19-ل واانين للحد من أثل كوفيدمؤشلات أولويات ا 6

Indicators of Citizens Priorities to Limit the Impact of COVID-19 covering the period from 01/06/2020 to 31/12/2020 

 نوع المساعدات

 Region  المنطقة

Type of Assistance قطاع غزة الضفة الغلبية فلسطين 
Palestine West Bank Gaza Strip 

كوبونات اعام/ الود توفيل 
 غذائية/ قسائم شلائية

19.5 23.2 14.0 
Food /food supplies vouchers/ 
procurement coupons  

 Cash transfer assistance 30.4 34.9 33.1 توفيل مساعدات نقدية ل فلة

 8.7 11.5 10.4 توفيل األدوية/ تأمين العال 
Providing free medicine\ health 
treatment 

  Providing a rental allowance 1.8 1.4 1.6 توفيل بدل ايجار

 2.3 8.2 5.8 االعفاء من شحن الكهلباء/ال اء
Exemption from paying 
electricity/water recharging 

 40.3 8.5 21.3 توفيل فلص ع م/ تشغيم
Job opportunity creation/ 
employment 

القيود عن إاالة االغالق ورفع 
 الحلكة

3.4 5.5 0.2 
Removing lockdown and lifting the 
restrictions imposed on movement 

 *Others 2.3 6.8 4.9 أخلى*

 Total 100 100 100 ال ج وع

*أخلى تشـــــ مض قلوف ميســـــلة لضـــــ ان افـــــت لارية وتعافي مشـــــلوع األفـــــلة، وتوفيل 
 إضافة الى تدابيل واجلاءات أخلى  مدخالت االنتا  )الزراعية/غيل الزراعية(

*Others include soft loans to ensure the continuity and recovery 
of household business, providing production inputs (agricultural 
/ non-agricultural) in addition to others measures and 
procedures. 
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  صدمات الطلب 
٪(، مع 82.3خالل األشهل الثالثة من اإلغالق بنسبة ) تال بيعات/ اإلنتا  قد انخفضحجم أفادت معظم ال ؤفسات أن 

%( مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث فجلت ال ؤفسات التي تع م في 43.1انخفاف في متوفط ال بيعات/اإلنتا  بنسبة )
، تلتها ال ؤفسات لكال النشااين %(50.9أعلى انخفاف في متوفط ال بيعات/ اإلنتا  بنسبة )والنقم مجال االنشاءات 

 %(.47.8بنسبة بلغت ) الصناعةالتي تع م في مجال 
 

2021أيار(،  -آذاراإلغالق )خالل فترة الطلب لدى المؤسسات االقتصادية في فلسطين مؤشرات الصدمات   
Indicators of Demand Shocks in Economic Establishments in Palestine during the 

Lockdown Period (March-May), 2021 

 
  

88.5 90.2
80.7 82.3

93.1 89.7

-47.8 -50.9
-41.9 -43.2

-50.9 -47.2

0 0 0 0 0 0

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

الصناعة
Industry

اإلنشاءات
Construction

التجارة
Trade

الخدمات
Service

النقل
Transport

االتصاالت
Telecommunication

)%
(

مقارنة بالوضع الطبيعي( 31/5/2021-5/3/2021)يوًما 88نسبة المؤسسات التي شهدت انخفاًضا في اإلنتاج آلخر 
Percentage of  establishment having a decline in production for the last 88 days (5/3-31/5/2021) 
compared with the normal situation

مقارنة بالوضع الطبيعي( 31/5/2021-5/3/2021) يوم 88متوسط نسبة التغير في إنتاج المؤسسة آلخر 
Average percentage change of establishment's production for the last 88 days (5/3-31/5/2021) 
compared with the normal situation
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  الصدمات المالية 
٪ من ال ؤفسات انخفاضًا في توفل التدفق النقدي م ا أثل على نسبة الشيكات ال لتجعة التي شهدت ااديادا 73.9 تواجه

٪ من ال ؤفسات 35.0٪ في قطاع غزة(، بين ا أفادت 5.6 و ٪ في الضفة الغلبية35.7٪ )25.9الى  وصمفي نسبتها 
 ي.بوجود صعوبة في توفيل الخدمات ال الية ال تاحة في الوضع الطبيع

 

2021أيار(،  -آذاراإلغالق )خالل فترة لدى المؤسسات االقتصادية في فلسطين  مؤشرات الصدمات المالية  
Indicators of Financial Shocks in Economic Establishments in Palestine during the 

Lockdown Period (March-May), 2021 
 

 
 

  آلية التسوية المالية 
ال ؤفسات على التأخل في الدفع لل وردين والع ال، بين ا وصلت نسبة ال ؤفسات التي اضطلت  % من32.8جبلت أ 

 %.47.3 للحصول على ديون عائلية او من االصدقاء واالقارب لتغطية النقص في التدفق النقدي
 
  التأثير على العمالة 
، الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا الية% من ال ؤفسات لتسليح وفصم الع ال لديها ل واجهة االامة ال 8.6جبلت أ

% من ال ؤفسات قامت بإعطاء العاملين 3.1% من ال ؤفسات بتقليص رواتب واجور العاملين لديها، 3.5بين ا قامت 
 .راتب مع% من ال ؤفسات قامت بإعطاء العاملين لديها اجااة 2.0. راتبلديها اجااة بدون 

 
 استخدام الحل الرقمي 

سات بدأت بافتخدام أو ايادة افتخدام اإلنتلنت أو وفائم التواصم االجت اعي عبل اإلنتلنت أو ٪ من ال ؤف17.9
التطبيقات ال تخصصة أو ال نصات اللق ية افتجابة لتفشي فيلوك كورونا؛ حيث كان االفتخدام اللئيسي لتلك الحلول 

 ٪ للبيع.37.9٪ ألع ال اإلدارة 52.9٪ من تلك ال ؤفسات 83.3اللق ية للتسويق بنسبة 
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(، بلغت نسبة الع ال الذين ع لوا عن بعد 5/2021 /31-3/  5يوًما( من تاريخ ) 88خالل الثالث أشهل ال اضية )
ا ه٪ من إج الي الع ال( تال12.2٪ من إج الي الع ال، تلكزت بشكم رئيسي في انشطة االتصاالت )8.0من ال نزل 

 العاملين(.٪ من إج الي 9.2بنسبة ) النقمانشطة 
 

 لتجاوز أثر جائحة كورونا على المنشآت  السياسات المطلوبة 
واإلنتلنت  الصحي وال ياه والصلفالكهلباء ال ت ثلة بخدمات % من ال ؤفسات اختارت فيافة دعم ال لافق 66.8
%، وتأجيم 40.6اللاتب بنسبة  اعانات ها% من ال ؤفسات اختارت اإلعفاءات والتخ يضات الضليبية، تال46.8 ،اوغيله

 %. 39.8اإليجار بنسبة 
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1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون 
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 الفصل الثاني
 

 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  الفلسطينيون 
 

تجمعًا سكانياً، وطرد  531باحتالل ما يزيد عن ثالثة أرباع مساحة فلسطين، وتدمير  1948تمثلت نكبة فلسطين في عام 
% من السكان الفلسطينيين. حيث تمت إقامة إسرائيل على ذلك الجزء المحتل من فلسطين في العام 85وتشريد حوالي 

وأما السكان الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم ووطنهم فأصبحوا % من أرض فلسطين قبل النكبة، 78والذي يعادل  1948
تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة والمباشرة واعتبروا مواطنين إسرائيليين، بما يترتب عليه من محاوالت لطمس الهوية والثقافة 

 الفلسطينية. 
 

 1948التي احتلت عام  الفلسطينية األراضيالقاطنين في حدود  إحصائيًا، جميع اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين
تضمنها النظام اإلحصائي اإلسرائيلي على أساس أنهم جزٌء من مواطني دولة إسرائيل، وعليه فإن جميع اإلصدارات 

 والمنشورات اإلحصائية اإلسرائيلية اشتملت على البيانات المتعلقة بالسكان الفلسطينيين.
 

في األراضي سطيني جاهدًا بجمع وتبويب ونشر اإلحصائيات المتعلقة بالفلسطينيين قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفل
في رغم الصعوبة الموضوعية في ذلك والمتمثلة بشح البيانات المتوفرة عن الفلسطينيين  1948الفلسطينية المحتلة عام 

 إحصائية حولهم.  بشكل مستقل إضافة إلى تعقيدات جمع بيانات 1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 

في األراضي الفلسطينية المحتلة ومع ذلك، ما يتم نشره في هذا الفصل يعطي تشخيصًا إحصائيًا عامًا لواقع الفلسطينيين 
 1948عام  المحتلةالفلسطينية  األراضي، حيث يعرض هذا الفصل بعض اإلحصائيات حول فلسطينيي 1948عام 

األراضي ة والقوى العاملة، علمًا بأن المؤشرات اإلحصائية حول الفلسطينيين في وتشمل الخصائص الديمغرافية والتعليمي
مستمدة من واقع إسرائيل والظروف المعاشة فيها، وبالتالي تكون المقارنة ألي من المؤشرات  1948الفلسطينية المحتلة عام 

كن تواجدهم األخرى.  ويالحظ في بيانات هذا الفلسطينيين في أما مع الواردة بالدرجة األولى مع السكان في إسرائيل وليس
 تالفصل إختالفًا مع ما ورد في العدد السابق من نفس الكتاب ويعود ذلك باألساس إلى التعديالت والتنقيحات كما ورد

والعرب الذين يقيمون داخل حدود األراضي التي احتلت عام  يينالفلسطين شملتوبيانات هذا الفصل ال من المصادر.  
 وتم ضمها فيما بعد إلى إسرائيل، والتي تتحدد بشكل أساسي في ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه 1967

 ، ومرتفعات الجوالن السورية.  1967لضفة الغربية عام ل هعنوة بعيد احتالل االحتالل اإلسرائيلي إليه
 

  

2 
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 السكان
 

مليون فرد  1.55حوالي  2020في نهاية عام  1948بلغ عدد السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .المحتّلين()باستثناء سّكان القدس والجوالن 

 
نالحظ أنه مجتمع فتي وإن  1948ومن خالل التركيب العمري للسكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 2020حيث بلغت نسبة األفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام  ،ان بدرجة أقل من الفلسطينيين في فلسطينك
% 4.7سنة فأكثر للذكور  65% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة األفراد الذين أعمارهم 30.7% ولإلناث 31.5للذكور 
 .فرداً  4.35بلغ متوسط حجم األسرة الفلسطينية و ،%5.5 ولإلناث

 
 2020حسب الديانة، نهاية عام  1948لفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام التوزيع النسبي ل

Percentage Distribution of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 
by Religion, End Year 2020 

 

 
 

وبلغ توقع البقاء على  ،اتسنة( للفلسطيني 49-15اإلنجاب ) لكل امرأة في سنمولود  2.82بلغ معدل الخصوبة الكلي 
 ،من السكان 1000مولود لكل  21.9بلغ معدل المواليد الخام كما   لإلناث. سنة 81.5وسنة  76.6 رقيد الحياة للذكو 

 102.8من السكان علمًا أن نسبة الجنس بلغت  1000حالة وفاة لكل  3.3 أما معدل الوفيات الخام لنفس العام فقد بلغ
 ذكر لكل مائة أنثى.

المسلمون
Muslims

84.2%

العرب المسيحيون

Arab Christians
8.0%

الدروز

Druze
7.8%

1.2 
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 لسنوات مختارة، نهاية العام 1948الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  عدد
Number of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 for Selected 

Years, End Year 
 

End Year 
 عدد السكان

Population Number 
السنةنهاية   

1948 154,900 1948 

1967 324,100 1967 

1972 388,800 1972 

1985 619,000 1985 

1997 875,600 1997 

2007 1,146,000 2007 

2008 1,172,000 2008 

2009 1,223,300 2009 

2010 1,252,000 2010 

2011 1,280,900 2011 

2012 1,308,900 2012 

2013 1,335,600 2013 

2014 1,366,500 2014 

2015 1,383,900 2015 

2016 1,421,500 2016 

2017 1,471,000 2017 

2018 1,483.400 2018 

2019 1,516,900 2019 

2020 1,547,400 2020 

 
 2020حسب الديانة، نهاية عام  1948عدد الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Number of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Religion, End 
Year 2020 

 

 عدد السكان الديانة
Population Number 

Religion 

 Muslims 1,302,900 المسلمون 

 Arab Christians 123,400 ون العرب المسيحي

 Druze 121,100 الدروز

 Total 1,547,400 المجموع
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 والجنس، يةالعمر  الفئةحسب  1948التوزيع النسبي للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 2020نهاية عام 

Percentage Distribution of Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948 
by Age Group and Sex, End Year 2020 

 

Age Group 

Sex     الجنس 

 إناث الفئة العمرية
Females 

 ذكور
Males 

 المجموع
Total 

4-0  10.8 11.1 11.0 0-4 

5-14 19.9 20.4 20.2 14-5 

15-19 10.3 10.6 10.5 19-15 

20-24 9.6 9.8 9.7 24-20 

25-29 8.4 8.5 8.5 29-25 

30-34 6.8 6.7 6.8 34-30 

35-44 11.7 11.6 11.6 44-35 

45-54 10.1 10.1 10.1 54-45 

55-64 6.9 6.5 6.6 64-55 

65+ 5.5 4.7 5.0 65+ 

Total 100 100 100 المجموع 
 

 
 2020، نهاية عام 1948مؤشرات ديموغرافية للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

Demographic Indicators for Palestinians In the Occupied Palestinian Territory in 1948, 
End Year 2020 

 

Indicator 
 القيمة

Value 
 المؤشر

Sex Ratio  102.8 نسبة الجنس 
Average Household Size 4.35  ةمتوسط حجم األسر 
Total Fertility Rate  2.82 معدل الخصوبة الكلي 
Life Expectancy at Birth  توقع البقاء على قيد الحياة 
Males 76.6 ذكور 
Females 81.5 إناث 
Median Age  العمر الوسيط 
Males 23.8 ذكور 
Females 24.3 إناث 
Crude Birth Rate (per 1,000 persons) 21.9 )معدل المواليد الخام )لكل ألف من السكان 
Crude Death Rate (per 1,000 persons)  3.3 )معدل الوفيات الخام )لكل ألف من السكان 
Infant Mortality Rate (per 1,000 live births) 5.0  لكل ألف من المواليد األحياء()معدل وفيات الرضع 
Population Annual Growth Rate  2.0  للسكان معدل النمو السنوي 
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 2020حسب الفئة العمرية والجنس،  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( سنة 35-18)لفلسطينيين الشباب ا توزيع
Distribution of the Palestinians Youth (18-35 Years) In the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Age Groups and Sex, 2020 
 

 الفئة العمرية

 Both Sex كال الجنسين sex الجنس

Age 
Group 

 ذكور
Males 

 إناث
Females العدد 

Number 
 النسبة

percent العدد 
Number 

 النسبة
percent 

 العدد
Number 

 النسبة
percent 

18-24 103,186 47.0 97,554 46.3 200,740 46.7 24-18 

25-29 60,900 27.7 58,200 27.6 119,100 27.7 29-25 

30-35 55,660 25.3 54,700 26.0 110,360 25.6 35-30 

 Total 100 430,200 100.0 210,454 100 219,746 المجموع
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 2020الفئة العمرية، و حسب المنطقة والجنس  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( سنة 35-18)لفلسطينيين ا التوزيع النسبي للشباب
Percentage Distribution of the Palestinians Youth (18-35 Years) In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Region, Age Group 

and Sex, 2020 
 

Age Group 

Region المنطقة 
 المجموع

Total 

 الفئة العمرية

South جنوب Center وسط Haifa حيفا North  شمال 

رذكو  إناث كال الجنسين رذكو  إناث كال الجنسين  رذكو  إناث كال الجنسين   ذكور إناث كال الجنسين ذكور إناث كال الجنسين 
Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males Both Sexes Females Males 

24-18 52.0 51.7 52.3 46.9 46.7 47.0 44.2 42.7 45.6 45.7 45.8 45.5 46.7 46.4 47.0 18-24 

29-25 25.9 25.7 26.1 27.5 27.6 27.4 28.2 27.9 28.5 28.2 28.2 28.1 27.7 27.6 27.7 25-29 

35-30 22.1 22.6 21.6 25.6 25.7 25.6 27.6 29.4 25.9 26.1 26.0 26.4 25.6 26.0 25.3 30-35 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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 2020، الزواجيةالحالة  الفئة العمرّية والجنس حسب 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام سنة(  35 -18)لفلسطينيينا التوزيع النسبي للشباب
Percentage Distribution of the Palestinians Youth (18-35 Years) In the Occupied Palestinian Territory in 1948 by age group, Sex and 

Marital Status,2020 
  

 العمرية الفئة

 Marital Status and Sex الحالة االجتماعية والجنس

 المجموع
Total 

Age Group 

 منفصل/ة أرمل/ة مطلق/ة متزوج/ة خاطب/ة لم يتزوج أبًدا
Never Married Engaged Married Divorced Widowed Separated 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

كال 

 ذكور الجنسين
Males 

 إناث
Females 

كال 

 ذكور الجنسين
Males 

 إناث
Females 

كال 

 ذكور الجنسين
Males 

 إناث
Females 

كال 

 ذكور الجنسين
Males 

 إناث
Females 

كال 

 ذكور الجنسين
Males 

 إناث
Females 

كال 
 ذكور الجنسين

Males 

 إناث
Females Both 

Sexes 
Both 

Sexes 
Both 

Sexes 
Both 

Sexes 
Both 

Sexes 
Both 

Sexes 

18-24 87.5 71.6 79.8 7.5 9.8 8.6 4.3 18.4 11.2 0.7 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 100 100 24-18 

25-29 36.0 22.7 29.5 17.7 16.9 17.3 42.0 54.3 48.0 4.3 4.4 4.3 0.0 0.9 0.4 0.0 0.8 0.5 100 100 29-25 

30-35 6.7 10.2 8.5 4.3 0.9 2.6 85.9 75.6 80.8 3.1 5.9 4.5 0.0 5.1 2.5 0.0 2.3 1.1 100 100 35-30 

 0.4 0.8 0.0 0.8 1.6 0.0 2.5 2.8 2.3 39.2 43.2 35.4 9.5 9.5 9.5 47.6 42.1 52.8 المجموع
 

100 100 Total 
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 2020 وعدد األوالد في األسرة، لمناطقحسب ا 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام الفلسطينية  لألسرالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Palestinians Households in the Occupied Palestinian 

Territory in 1948 by Regions according to the                                                             
Number of Children in Households, 2020 

 عدد األوالد

 Regions المنطقة

Number of Children  جنوب وسط حيفا شمال المجموع 

Total North Haifa Center South 

1-2 68.3 76.2 70.8 77.8 36.8 2-1 

3-4 25.5 22.4 26.3 19.8 37.7 4-3  

5+ 6.2 1.4 2.9 2.4 25.5 +5 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

  Average of Children 3.39 1.99 2.15 2.03 2.30 والداألعدد متوسط 
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 العمل ومستويات المعيشة 
 

 *حسب مستوى دخل األسرة 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( سنة 35-18)لفلسطينيينا التوزيع النسبي للشباب
 2020 الفئة العمرية،و 

Percentage Distribution of Palestinians Youth (18-35 Years) in the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Family Income Level and Age, 2020 

 

 الفئة العمرية 
 family income   دخل األسرة 

Age Group فوق المعدل المعدل تحت المعدل 
 

 المجموع
Under Average Average Above Average Total 

18-24 54.9 20.0 25.1 100 24-18 

25-29 64.9 16.6 18.5 100 29-25 

30-35 66.4 18.5 15.1 100 35-30 

 المجموع

  

61.1 18.6 20.3 100 Total 

 ،2017 لسنة شيكل 16,518 هو اإلسرائيلية اإلحصاء دائرة حسب لمعدل*ا
 .المعدل من% 10 بنسبة معياري  انحراف مع المعدل نطاق احتساب تم

*The average according to the Israeli Bureau of Statistics 
is 16,518 shekels for the year 2017, the average range 
was calculated with a standard deviation of 10% of the 
average.. 

 
 

المشاركة في سوق  حسب 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام سنة(  35-18)لفلسطينيينا التوزيع النسبي للشباب
 2020 الفئة العمرية والجنس ،و العمل 

Percentage Distribution of Palestinians Youth (18-35 Years) in the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by labor market participation, sex and age Group, 2020 

 

المشاركة في سوق 

 العمل
 المجموع

Total 

 Sex الجنس  Age Group  الفئة العمرية
Labor Market 

Participation 18-24 25-29 30-35 
 اناث ذكور

Males Females 

 51.1 77.8 82.7 78.6 46.5 64.7 داخل سوق العمل 
In Labour Force 

 48.9 22.2 17.3 21.4 53.5 35.3 خارج سوق العمل 
Outside Labour 
Force 

 100 100 100 100 100 100 المجموع 
Total 

 

 

2.2 
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المهنة حسب  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام ( سنة 35-18) العاملين لفلسطينيينا لشبابالتوزيع النسبي ل
 2020الجنس، و 

Percentage Distribution of the Palestinians Employed Youth (18-35 Years) in the 
Occupied Palestinian Territory in 1948 by Occupation and Sex, 2020 

 

 المهنة
 إناث ذكور كال الجنسين

Occupation 
Both Sex Males Females 

 Academic Professions 12.0 6.8 8.7 أصحاب مهن أكاديمية

 29.1 9.8 16.7 فنيون ومتخّصصون 
Professionals and 
Technicians 

 Legislators and Managers 0.4 2.2 1.6 مشرعون وموظفو اإلدارة العليا

 Clerks 15.3 2.4 7.0 )سكريتاريا(كتبة 

 Service and Sales Workers 23.3 25.5 24.7 باعة ومقدمو خدمات

 Agricultural workers 2.2 1.6 1.8 عاملون في الزراعة

 6.9 42.6 29.9 عاملون في الحرف والمهن
Craft and related trades 
workers 

 10.8 9.1 9.6 األولية أو بدون مهنة المهن
Elementary Occupations or 
with out  

  Total 100 100 100 المجموع
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 التعليم 
إلى أن  2020/2021في العام الدراسي  1948بيانات التعليم للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام تشير 

مدرسة لألطفال ذوي  83ومدرسة ابتدائية  584 مدرسة منها 667عدد المدارس التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي بلغ 
، أما المدارس التي يتوفر فيها مدرسة 224 تبلغ قد م اإلعدادياالحتياجات الخاصة، والمدارس التي يتوفر فيها التعلي

 مدرسة.  400التعليم الثانوي فقد بلغ عددها 
 

 2021/2020 - 2017/2016حسب المرحلة،  1948عدد المدارس العربية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
Number of Arab Schools in the Occupied Palestinian Territory in 1948 by Stage, 

2016/2017  - 2020/2021 
 

 Stage 2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 المرحلة

 Total (*1,141) (*1,133) (*1,114) (*1,097) (*1,081) المجموع

 Primary Education 667 665 654 643 629 التعليم االبتدائي 

 Primary Schools 584 583 574 563 551 مدارس ابتدائية

مدارس لألطفال ذوي 
 83 82 80 80 78 االحتياجات الخاصة

Schools for children with 
Special needs 

 Post Primary Education (*(474 *(468) *(460) *(454) (*452)  التعليم ما بعد االبتدائي

 Intermediate Schools 224 219 219 214 208 مدارس إعدادية

 Secondary Schools 400 394 385 378 372 مدارس ثانوية

بعد االبتدائي  المدرســــــــــــــة التي يتوفر فيها التعليم االبتدائي والتعليم ما*
حسبت مرتين، فقد سجلت على أنها مدرسة للتعليم االبتدائي وكذلك على 

بعد االبتدائي. ولكن في الســـــــــــــطر الذي يمثل  أنها مدرســــــــــــــة للتعليم ما
المجموع حســــــــــــبت على أنها مدرســــــــــــة واحدة وللتنويه لهذه المالحظة فقد 

   .األقواس المجموع بينوضعت البيانات التي تمثل 

*An institution in which both Primary and Post 
Primary Education exist was Counted Twice, once 
as a primary institution and once as a post-primary 
institution.  Whereas in the “total” line they were 
counted only once.  In order to draw the reader's 
attention to this fact, the data in the “total” line were 
put in brackets. 
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 حسب المرحلة، 1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ابتدائي فأكثر(تعليم ) العربيةعدد الطلبة في المدارس 
 2017/2016 - 2021/2020 

Number of Students in Arab Schools (Primary Education and above) In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Stage, 2016/2017  - 2020/2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stage 2021/2020 2020/2019 2019/2018 2018/2017 2017/2016 المرحلة

 Total 444,965 440,776 440,844 440,686 438,940 المجموع

 Primary Education 250,091 248,323 246,709 245,945 246,352 التعليم االبتدائي

 Primary Schools 246,628 244,888 243,440 242,586 243,064 مدارس ابتدائية

مدارس التعليم 
 Special Schools 3,463 3,435 3,269 3,359 3,288 الخاص

التعليم ما بعد 
  االبتدائي

192,588 194,741 194,135 192,453 194,874 
Post Primary 
Education 

 Intermediate Schools 81,827 81,169 82,424 85,569 86,552 مدارس إعدادية

 Secondary Schools 113,047 111,284 111,711 109,172 106,036 مدارس ثانوية
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 نسالج الفئة العمريةحسب  1948في األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ( سنة 35-18)الفلسطينيين للشبابالتوزيع النسبي 
  2020، الحالة التعليميةو 

Percentage Distribution of Palestinians Youth (18-35 Years) In the Occupied 
Palestinian Territory in 1948 by Age Group, Sex and Educational Attainment, 2020 

 

 التحصيل العلمي والجنس
 Age Group الفئة العمرية المجموع

Educational Attainment          
and Sex 

Total 18-24  25-29 30-35 

 Both Sexes     كال الجنسين

 Not finish high School 14.3 11.8 7.5 10.4 لم ينه المرحلة الثانوية

  Finish high school 48.9 46.1 78.6 61.9 أنهى الثانوية

 12.8 13.7 7.4 10.5 أقل من بكالوريوس((شهادة كلية 
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 24.0 28.4 6.5 17.2 فأعلى بكالوريوس

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Males     ذكور

 Not Finish High School 11.6 17.8 8.7 12.0 لم ينه المرحلة الثانوية

 Finish High School 61.6 47.1 77.3 64.9 أنهى الثانوية

 8.3 16.7 7.4 10.2 أقل من بكالوريوس((شهادة كلية 
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 18.5 18.4 6.6 12.9 فأعلى بكالوريوس

 Total 100 100 100 100 المجموع

 Females     إناث

 Not Finish High School 16.9 5.5 6.2 8.8 نه المرحلة الثانويةتلم 

 Finish High School 36.0 44.9 79.9 58.8 أنهت الثانوية 

 17.4 10.7 7.4 10.9 أقل من بكالوريوس((شهادة كلية 
College Degree or less than 
First Degree (BA) 

    Bachelor and Above 29.7 38.9 6.5 21.5 فأعلى بكالوريوس

 Total 100 100 100 100 المجموع
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 الثالثالفصل 
 

الشتات ن فيفلسطينيوال  
 

الشـــــفل الفلســـــطيني  حيث ظام   ن الدلم ظالتشـــــف   ا     كن ظ ـــــف   في تاريخ شـــــكلة فلسط فلســـــطين   طط  ـــــو ا 
ظالويالت  ف ن مهط  ال فافاةالى  ظل أخفى خارج فلســــطين كافط أ ــــنا   وئهملجفي وام  الفلســــطينيون   فعن  ظالتفبيف

ظ  قوة   حولطف ظا  ن ظطنهم ظأرضــــــــــــــهم  ظتجف ظا  ن أ الكهم ظةيوتهم  ظ ن مهط ىافلط لجلظا الى فلهان لل  لهم فيها 
حيث راظ  الفلسطينيون ظ نذ خفظمهم  ن ظطنهم شفورًا بان حالط الطف  ظاللجو  هذه  ؤقتط ظلن تلخذ أكثف  ن عهة أشهف 

ا ظفظ  إقا تهم في هذا   ن و فة على  فكسط الت فيف ظرّ  ا عتسار  ظلهذا لم ف  د  عو ة     ن  ظ أظ حتى عهة أ ــــــــــــــافل  ظيفو 
الســــــــنط تلو   ّفتن أ   فلســــــــطين إفتدارًا لســــــــاعط الصــــــــفف إ ذافًا بالفو ة  ظ ا  قلوةهمإهت ا ًا كافلًا  ظظلة  البله أظ ذاك

قة ظ ـــــــيوام  الفلســـــــطينيون  زيهًا  ن ال فافاة  فبف ت لخذ  زيهًا  ن الو ل ـــــــ تشـــــــف ال ااألخفى حتى أ رك الج ل  بلن هذ
ال فكات ظالتندل ات الج اهيفيط ظالشــفبلط للهفاع عن ال قوا الســلا ــلط ظال لاتلط اليو لط للفلســطينيين في  واق  توامههم 

فلسطينلط الشتات حتى تل ل   ند ط الت فيف ال يكلان  لا ي  وحه ظقوي   ثل كافط فلسطيني ظمو ظةقية األ ور  ظن 
لتلون الجســــم الســــلا ــــي ال  ثل للافط الفلســــطينيين أ ن ا  1965  ظافطالا الثورة الفلســــطينلط ال فا ــــفة عام 1964عام 

في تلك الفتفة ت ة اإل ارة الففةلط )األر فلط على الضفط الغفةلط  ظال صفيط على قطاع  فلسطين ن     كافوا  رغم بقا  مز 
 غزة(.

 
ال فكزي لإلحصـــــــــــــا  الفلســـــــــــــطيني على فذل مهو  فائقط  ن أمل م   ظتبويل ظفشـــــــــــــف  إحصـــــــــــــائلا  فقه عك  الجها 

اإلحصـــائلات ال تفلقط بالفلســـطينيين في فلســـطين ظالشـــتات.  ظللن تصـــطهم هذه ال ه ط بج لط  ن الصـــفوةات أقلها عهم 
ظالتي تســــتنه في  فد ها توفف فلافات  ســــتقلط عنهم في  فدم  ظل الشــــتات  إضــــافط إلى عهم حهاىط البلافات ال تهاظلط  

  إلى  جالت ظكالط الغوث الهظللط.  ظفل ل أن  تم تجاظ  هذه الصفوةات في الفتفة القا  ط.
 

تو ي  الفلســـطينيين في عهة  ظل  بســـبل ف قاعهة فلافات إحصـــائلط عن الفلســـطينيين في  ظل الشـــتات يتفو   ـــفوةط توف
فل حاظلوا في  احلا  خا ـــــــــــ  فهم  ظلم  تخذظا  ن  واق  تج فهم الهظلطفي فف    تفه ة ظ تساعهة  ناطقظتو يفهم على 

   ال فاظ على خصــــو ــــيتهم  ظتفو  الصــــفوةط أ ضــــًا الى  فل  الغالل ا فخفاط في ال لاة الواقعلط للبله الذي  علشــــون 
 ى أراضيها.أي مهط في السكان الذ ن  قل ون عل تهخل التي ت ن ال ضلفط القوافين ا  اريط ظال هفلط للهظل 

 

ف فلافات إحصائلط يإضافط الى  ج وعط  ن التفقيهات ال وضوعلط األخفى مفلة  ن ال تفذر توف  الصفوةات هذه إن
 .حسل  واق  توامههم الشتات ي تسقط بشكل كا ل لج ل  فلسطيني

  

3 
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 السكان
 

 المؤشرات الديموغرافية: 
 ظكالط األ م ال ت هة إلغاىط ظتشــغيل  مئي فلســطين في الشــفا األ فىفلغ عه  الالمئين الفلســطينيين ال ســجلين في  ــجالت 

ك ــا فلغ عــه  .  2020عــام  كــافون ا ظل ليون  مئ في  6.4( في األر ن ظ ــــــــــــــوريــا ظلبنــان ظفلســــــــــــــطين حوالي  األظففظا)
 خل ًا في كافون ا ظل  58ال خل ات التي  قلم فيها الالمئين الفلســــــطينيين ال ســــــجلين في األر ن ظ ــــــوريا ظلبنان ظفلســــــطين 

2020. 
 

  2020نهاية عام  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الالجئين عدد
Number of Registered Palestinian Refugees by Country, End Year 2020 

  

Country  
 أشخاص مسجلون آخرون* عدد المخيمات

Other Registered 
Persons * 

 الالجئون المسجلون 
Registered 
Refugees 

 المجموع
Total الدولة 

Number of 
Camps 

Total  58 685,366 5,703,521 6,388,887 المجموع 
Jordan 10 156,119 2,307,011 2,463,130 ا ر ن 
Lebanon 12 64,287 479,537 543,824 لبنان 
Syria 9 86,999 568,730 655,729 وريا  
Palestine 27 377,961 2,348,243 2,726,204  فلسطين 
  West Bank 19 211,116 871,537 1,082,653   الضفط الغفةلط 
  Gaza Strip 8 166,845 1,476,706 1,643,551   قطاع غزة 
* : Other Registered Persons include those eligible 
to receive services. 

 *: أشخاص  سجلون آخفظن  ش لون أظلئك ال ؤهلين لتلقي الخه ات.
 

 2020نهاية عام  ،الدولةالمسجلين حسب  الفلسطينيين الجئيننسبي لالتوزيع ال
Percentage Distribution of Registered Palestinian Refugees by Country,  

End Year 2020 
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 الصحة
 

 25األر ن   فكزًا  27لبنان  في 2020 فها ط عام في  األظففظاالتي تشـــــــــف  عليها  فلغ عه   فاكز الفعا ط الصـــــــــ لط األظللط
 . فكزاً  65  ظفي فلسطين اً  فكز  23  ظ وريا اً  فكز 

 
 2020نهاية عام  ،حسب الدولة  ألونرواالبنية التحتية الصحية ل

UNRWA’s Health Infrastructure by Country, End Year 2020 

  

Country  

Health Infrastructure البنية التحتية الصحية 
  وظفي الص ط ا فاث )%( الدولة

Female  health staff (%) 

 عه   وظفي الص ط
Health staff 

 عه  ال فاكز الص لط
Primary health care 

facilities 
Total 61.0 2,992 140 المجموع 
Jordan  61.0 680 25 ا ر ن 
Lebanon  52.0 285 27 لبنان 
Syria 59.0 430 23 وريا  
Palestine 63.0 1,597 65 فلسطين 
 West Bank 63.0 651 43  الضفط الغفةلط 
 Gaza Strip 63.0 946 22  قطاع غزة 

 
 2020نهاية عام  ،حسب الدولة  ألونروالفي المراكز الصحية التابعة  عدد المرضى

Number of Patients in UNRWA’s Health Care Facilities by Country, End Year 2020 

 

Country  

Annual number of patients  عدد المرضي السنوي 
 السكري / ارتفاع ضغط الدممرضى  رعاية ما قبل الوالدة  الرعاية اثناء الحمل الدولة

Antenatal care  Perinatal care  Diabetes /hypertension patients 

Total 57,633 70,484 283,524 المجموع 
Jordan  12,156 12,857 78,827 ا ر ن 
Lebanon  2,890 3,736 29,098 لبنان 
Syria 3,258 4,721 35,109 وريا  
Palestine 39,329 49,170 140,490 فلسطين 
 West Bank 9,410 11,908 42,117  الضفط الغفةلط 
 Gaza Strip 29,919 37,262 98,373  قطاع غزة 

 
 

  

2.3 
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 1التعليم
 

 هر ـــــــط في  169(  األظففظا) ظكالط األ م ال ت هة إلغاىط ظتشـــــــغيل  مئي فلســـــــطين في الشـــــــفا األ فىفلغ عه   هارس 
 الطلسطةلغ عه  ظ  .2020/2021الفام الهرا ــــي  خالل  هر ــــط في لبنان ظذلك 65في  ــــوريا  ظ  هر ــــط 102األر ن  ظ

  ظفي  ــــــــــــــوريا طالل ظطالسط 37,586   ظفي لبنانظطالسط طالل 119,047في األر ن  األظففظامئين في  هارس الال
 4,643إلى  األظففظا هارس التهري  في  هيئطفي حين ظ ـــــل عه  أففا    الفام.فف  ظذلك في طالل ظطالسط  50,609

  .لنف  الفام 1,655   ظلبنان1,976في األر ن  ظفي  وريا 
 

2020/2021، الدولة حسب األونرواعدد مدارس   

UNRWA Schools by Country, 2020/2021 
 

Country  
 المدارس

Schools  الدولة 

Total 710 المجموع 
Jordan 169 ا ر ن 
Lebanon 65 لبنان 
Syria 102 وريا  
Palestine 374 فلسطين 
West Bank 96  الضفط الغفةلط  
Gaza Strip 278   قطاع غزة  

* The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book due to different of the 
source. 

 ختال  في اللتـاب    الجـهاظل األخفى القلم في هـذا الجـهظل تســــــــــــــاظى ت   *
 ال صهر.

 

2020/2021 ،الدولة حسب بات منهملونسبة الطا األونروافي مدارس  عدد الطلبة  

Number of Students in UNRWA Schools and percentage of Female Pupils by              
Country, 2020/2021 

 

Country 
 الطالبات )%(

Female Pupils (%) 

 مجموع
Total الدولة 

Total 49.0 539,770 المجموع 
Jordan 48.0 119,047 ا ر ن 
Lebanon 52.0 37,586 لبنان 
Syria 49.0 50,609 وريا  
Palestine* 50.0 332,528 *فلسطين 

West Bank 60.0 45,883 الضفط الغفةلط 

Gaza Strip 48.0 286,645 قطاع غزة           

* The Values in this table not equal to the values 
in other tables in this book due to different of the 
source. 

 ختال  في اللتـاب    الجـهاظل األخفى القلم في هـذا الجـهظل تســــــــــــــاظى ت   *
 ال صهر.

 
 

                                                           
 is revised data 2019/2018Education data for the academic year  1      وهي بيانات منقحة 2018/2019بيانات التعليم خاصة بالعام الدراسي  1

3.3 
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   2020/2021 ،حسب الدولة األونرواهيئة التدريس في مدارس 
Teaching Staff in UNRWA schools by Country, 2020/2021 

 

Country 
 هيئة التدريس

Teaching Staff الدولة 

Total 20,228 المجموع 
Jordan 4,643 ا ر ن 
Lebanon 1,655 لبنان 
Syria 1,976 وريا  
Palestine 11,954 فلسطين 
  West Bank 2,275   الضفط الغفةلط    
  Gaza Strip 9,679   قطاع غزة  

 
 

   وريا كل  ن في ظاحه  فكز فاكز تو عة فواق   فكزين في ا ر ن ظ  8التابفط لألظففظا  ظالفني فلغ عه   فاكز التهريل ال هني
  فاكز الطلسط في بالنسسط لفه  ا  أ قطاع غزةظ الضفط الغفةلط  كل  ن  فكزين في تتو ع على فلسطين فاكز في  4لبنان  ظظ 

 .2020/2021ظذلك في الفام  طالل ظطالسط 8,000التهريل فبلغ 
 

  2021/2020، الدولةحسب  وعدد الطلبة الفنيو  عدد مراكز التدريب المهني
Number of Vocational Technical Training Centers and Number of Student by   

Country, 2020/2021  
 

Country  
 التدريب مراكزالطلبة في  عدد

 Number of Student in of 
Training Centers  

 والفني عدد مراكز التدريب المهني
Number of vocational and 

Technical Training 
Centres 

 الدولة

Total  8,000 8 المجموع 
Jordan 2,879 2 ا ر ن 
Lebanon 803 1 لبنان 
Syria 1,296 1 وريا  
Palestine 3,022 4 فلسطين 
  West Bank 1,073 2   الضفط الغفةلط 
  Gaza Strip 1,949 2   قطاع غزة 
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 االغاثة والخدمات االجتماعية
 

  أ ا عه  حالط 390,443التابفط لألظففظا في ا ر ن ظلبنان ظ وريا ظفلسطين  حا ت فففا ج شسكط األ ان ا مت اعيفلغ عه  
فها ط عام في  %  نهم  ن ا فاث57.0  ين وظف 807 فبلغ ا ر ن ظلبنان ظ وريا ظفلسطينفي   وظفي اإلغاىط ظالخه ات

2020. 
 

 2020نهاية عام ، الدولةحسب  أهم المؤشرات الخاصة باالغاثة والخدمات االجتماعية
Main Indicators of Relief and Social Services by Country, End Year 2020 

 

 الدولة

عدد حاالت 
برنامج شبكة 

األمان 

 االجتماعي

نسبة عدد حاالت برنامج شبكة 

األمان االجتماعي  من عدد 
 الالجئين المسجلين

عدد موظفي اإلغاثة 

 والخدمات

نسبة االناث من 

مجمل موظفي اإلغاثة 
 والخدمات

Country  

Social  
safety net 

social safety net out of 
the number of 

registered refugees (%) 

Relief and 
social services 

staff 

Female relief 
and social 

services staff 
(%) 

  Total 57.0 807 6.8 390,443 المجموع

 Jordan 76.0 104 2.6 59,308 ا ر ن

 Lebanon 72.0 128 12.9 61,076 لبنان

 Syria 63.0 82 23.7 134,995  وريا

 Palestine 51.1 493 5.8 135,064 فلسطين

 West Bank   53.0 169 4.1 36,129 الضفط الغفةلط  

 Gaza Strip   50.0 324 6.7 98,935 قطاع غزة  
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 الرابعالفصل 
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

 المفاهيمتستند هذه حيث .  المواضيعمختلف الواردة في الكتاب ولفيما يلي عرضًا الهم المفاهيم والمصطلحات 
 التوصيات الصادرة في المجاالت المختلفة. علىبشكل اساسي 

 

 أ
 :االجنبي استثمار الحافظة

هي تلك االستتتتتتتمارات التي تشتتتتتمل المنااتت في ستتتتتندات الملكية وستتتتتندات الدين  وتن ستتتتتم ستتتتتندات الدين  لى 
ويتم استتتتتتتلناد المنااتت التي تشتتتتتتمل ا كل ان  ستتتتتتندات و، وأات  و،دوات الستتتتتتول الن دي  والمشتتتتتتت ات المالية.

 .االستتمار الملاشر واألصول االحتياطية
 

 :االجنبي المباشر االستثمار
هو االستتتتتمار الذي لمتلك صتتتاحلب بموطلب ستتتيطرة ،و يوة تصتتتويتية في الملستتتستتتة.  وان الناحية النملية يتمتل 

% على األيل ان األستتتتت م في الشتتتتتركة.  10المستتتتتتتمر لحوالي اعيار التمييز لإلدراج ضتتتتتمن هذا الاند بااتت  
ويشمل االستتمار الملاشر كافة المنااتت بين المستتمرين الملاشرين والسسات االستتمار الملاشر وال ل تصر 
ف ط على المناالة المادئية بين الطرفين  وت ستتتتتتتتتتتم المنااتت فيب  لى ر،ستتتتتتتتتتتمال ح ول الملكية  النائدات المناد 

مارها و،أواع ر،س المال األخرى )المنااتت بين الشتتتتتتتتتركات .  ويدرج ضتتتتتتتتتمن هذه الف ة ،ل تتتتتتتتتا حيا ة ،و استتتتتتتتتتت
 التخلص ان األراضي ان يال غير المقيمين )ااعدا السفارات األطناية والتي تدرج ضمن الحساب الر،سمالي .

 
 :االستثمارات األجنبية األخرى 

المدرطة تحت ف ات االستتمار الملاشر ،و  ستتمارات الحافظة ،و  كافة انااتت األصول والخصوم المالية غير
األصتتتول اإلحتياطية و،بر ها االئتماأات التجارية  ال روا  النملة والودائع  والحستتتابات األخرى استتتتح ة الدفع 

 ،و التحصيل.
 

 استهالك األسرة:
اعيشتتية  وميمة الستتلع والخداات التي هو الن د الذي لصتترع على شتتراس الستتلع والخداات المستتتخداة ألغراا 

يتل اها ،فراد األستترة الناالين ان رب النمل وتخصتتص الستتت ت  األستترة  والستتلع التي يتم استتت تك ا ، ناس فترة 
 التسجيل ان  أتاج األسرة الذاتي  والقيمة الت ديرية ألطرة المسكن الملك.

4 
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 االستهالك الوسيط:
ي تستتتتتتت لك كمدختت لنملية االأتاج  باستتتتتتتتناس االصتتتتتتول التابتة التي ل يد يتكون ان ميمة الستتتتتتلع والخداات الت

 .است تك ا بوصفب است تكا لر،س المال التابت
 

 األسرة:
فرد ،و اجموعة ،فراد تربط م ،و ال تربط م صتتتتلة يرابة  ويقيمون عادة في استتتتكن واحد  ويشتتتتتركون في الم كل 

  ترتيلات المعيشة.ب اتنلق،و في ،ي وطب 
 

 إصابة بسيطة:
وهي اإلصتتابة التي ينتع عن ا طرش شتتخص في حادق طرل  ولكن الشتتخص لم يدخل المستتتشتتفى  ،و دخل ادة 

 ساعة. 24ت ل عن 
 

 إصابة خطيرة:      
 ساعة ،و اكتر. 24هي اإلصابة التي ينتع عن ا دخول شخص للمستشفى أتيجة حادق سير  وب ي فيب و
 

 :         إصابة قاتلة
يواًا ان تاريخ ويوع حادق  30اإلصتتابة التي تلدي  لى اوت شتتخص طراس حادق طرل او الموت ختل وهي 
 السير.
 

  :االعتداء
وي صتتتتتد بب الت جم الادأي على شتتتتتخص يخر  بما في  لك ال تتتتترب  ويميز هنا بين االعتداس الشتتتتتديد واالعتداس 

،خرى  باإلضتتتتتتتافة  لى اجرد االعتداس في  اللستتتتتتتيط  ،اا الشتتتتتتتديد ف و االعتداس المصتتتتتتتحوب بنية ارتكاب طريمة
ظروع خطرة ،و وحشتتتتية  ك ن لستتتتتنمل ستتتتتحًا ياتًت ،و يت جم على ،طفال ،و أستتتتاس ،و ينشتتتت  عن ف تتتتيحة ،و 
ل صتتتتتتد بب ارتكاب فنل فاطر بالمنتدى عليب.  و،اا االعتداس اللستتتتتتيط وهو اا ال يتندى اجرد اعتداس وال يتجاو ه 

ع اليد ت ديدًا بال تتترب  ،و ويوع ال تتترب عند حد المحاولة ك ن ي وي شتتتخص  لى يصتتتد طنائي يخر  وانب رف
 .على يخر لي ربب فت لصيلب

 
 :األجر النقدي

األطر الن دي الصتتتتتتتافي المدفوع للمستتتتتتتتخداين ب طر ان يال ،صتتتتتتتحاب النمل.  واألطور المشتتتتتتتار الي ا في هذا 
باالأابة . كما  ال وى الناالة يتم طمع بياأاتب هي ،طور المستتتخداين انلواي األطر ف ط )حيث ،ن استت  الت رير

،أب يتم طمع بياأات حول األطر حستتتتع النملة التي يتناال ب ا المستتتتتخداين ب طر )دينار  شتتتتيكل  دوالر  وفي 
 هذا الت رير يتم احتساب ا بالشيكل بناس على اندل سنر الصرع في أفس فترة المس .
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 :األراضي الزراعية
ى األصناع الرئيسية الستنماالت األراضي في الحيا ات الزراعية  وألغراا التصنيف  لشير هذا المصطل   ل

التي ت ام علي ا  الزراعية: األراضتتتتييتم استتتت  المستتتتاحة اإلطمالية لدرا  لتحديد صتتتتنف ا.  وتشتتتتمل األراضتتتتي 
األبنية الزراعية المتنا رة  والحظائر والح ات ا  واألراضي غير المزروعة بشكل دائم  اتل الريع غير المتزروعة  

 والممترات الزراعيتة  وال نوات والارو ات واألكتاع.
 

 :األصول االحتياطية
لستتلطة الن دلة الوصتتول  لي ا بستت ولة هي األصتتول التي تكون خاضتتنة لستتيطرة الستتلطة الن دلة  ويكون ب اكان ا

 ألغراا ايزان المدفوعات ختل  شنار يصير  ويجع ،ن تكون ارتلطة بنملة يابلة للتحويل.
 

 األفراد خارج القوى العاملة:
تشتتمل هذه الف ة ان الستتكان طميع األفراد الذين ينتمون لستتن النمل )ضتتمن ال وة اللشتترية  ولكن م ال لنملون وال 

عمل وال حتى استندين للنمل سواسًا بساع عدم رغات م في النمل ،و الستغنائ م عن التكسع عن يلحتون عن 
 .طريق النمل ،و ألسلاب ،خرى 

 
 أوزان الترجيح:

هي األهمية النساية للسلع والخداات داخل سلة المست لك ،و بين اكوأات الريم القياسي  وتستخدم في النمليات 
 الحسابية للريم القياسي.

 
 التضخم:

 هو االرتفاع المستمر والملموس في المستوى النام لدسنار في دولة اا.
 

 أيام العمل الشهرية:
عدد األلام التي عمل ا الشتتتتتتخص ختل الشتتتتتت ر  باستتتتتتتتناس ،لام النطل  وأ الة األستتتتتتاوع  والمغادرات المرضتتتتتتية 

 كيوم عمل.وغيرها المدفوعة وغير المدفوعة. وتنتار ساعة عمل واحدة ختل اليوم 
 

 :)مؤشر( إجمالي القيمة المضافة
  طمالي القيمة الم افة المتولدة أللة وحدة السسية تمارس ،ي أشاط  أتاطي.

 
   (:)مؤشر اجمالي عدد ليالي المبيت في جميع الفنادق العاملة

ل اس بوحدة تمتل عدد األستتتتتتتتتتتتتترنة المحجو ة للنزالس في الفندل ألطل المايت ستتتتتتتتتتتتتتواس تم المايت ،و لم يتم  حيث 
 .شخص/ليلة
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  :)مؤشر( عدد الغرف الفندقية المشغولة
عدد الغرع التي تم حجزها وادفوعة األطر ان يال النزالس الستتتتتتتخداا ا لغرع المايت. وتنتار الغرفة اشتتتتتتغولة 

 .سواس استخدات فنليًا ،و لم تستخدم
 

  :اإلقامة
تنرع اإليااة هنا ان انظور ايتصتتتتتتتتتتادي ال ياأوأي  والمعيار األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي لتحديد اإليااة لكيان اا  هو اركز 
المصتتتتتتتتتتتتلحة االيتصتتتتتتتتتتتتادلة والذي لنرع ب أب وطود احل ستتتتتتتتتتتتكني ،و اويع  أتاطي ،و اوايع ،خرى داخل اإليليم 

اا ت وم فيب ،و انب بملاشرة ،أشطة وانااتت ايتصادلة على أطال واسع ب صد االستمرار في ا  لالد االيتصادي
 ألطل غير اسمى ،و لمدة احددة ،و غير احددة  ولكن ا عادًة اا تكون طويلة.

 
 اإلنترنت:

شتتتتلكة حاستتتتوبية عمواية عالمية توفر النفا   لى عدد ان خداات االتصتتتتاالت تشتتتتمل الويع النالمي  
 وتن ل الاريد االلكتروأي واألخلار واواد الترفيب والفات الاياأات.

 
 المتنقل: (الخلوي )الهاتف 

المتن ل الى هاتف احمول لشتتتتتتتر  في خداة هاتف اتن ل عااة ويستتتتتتتخدم التكنولوطيا   الخلوي )لشتتتتتتير ال اتف 
ويشتتتتتتتتتتتتتتمل  لك األأظمة الخلوية  . PSTNالخلوية التي توفر النفا  الى الشتتتتتتتتتتتتتتلكة ال اتلية النمواية التاديلية )
 . كما لشتتتتمل 3Gان الجيل التالث ) 2000-التما لية والريمية  ف تتتتت عن ،أظمة االتصتتتتاالت المتن لة الدولية

 استخداي االشتراكات المسددة الح ا والحسابات المسددة اسل ا على السواس.
 

 إنفاق األسرة:
داة ألغراا اعيشتتية. وميمة الستتلع والخداات التي هو الن د الذي لصتترع على شتتراس الستتلع والخداات المستتتخ

يتل اها ،فراد األستتتترة الناالين ان رب النمل وتخصتتتتص الستتتتت ت  األستتتترة.  والن د الذي يتم  أفايب على الرستتتتوم 
وال تتتتتتتتتتتتتترائتتع )غير االستتتتتتتتتتتتتتتتمتتاريتتة   الزكتتاة  التتت اينتتات  ال تتدالتتا  التارعتتات  الفوائتتد على التتديون واألاور غير 

 خرى. االست تكية األ
 

 (:الدولي لخبراء احصاءات العمل المؤتمرالبطالة )حسب 
ستتتنة ف كتر  ولم لنملوا ،بدًا ختل فترة اإلستتتناد في  15تشتتتمل هذه الف ة طميع األفراد الذين ينتمون لستتتن النمل )

اطالنة ،ي أوع ان األعمال  وكاأوا ختل هذه الفترة استتتتتتتتتتتتتتندين للنمل ويااوا باللحث عنب ب حدى الطرل اتل 
 الصحف  التسجيل في اكاتع االستخدام  سلال األصدياس واأليارب ،و غير  لك ان الطرل.
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 :البلد المصّدر )الجهة الشاحنة(
هو الالد الذي ارستتتتتتتتلت انب الستتتتتتتتلع الى بلد االستتتتتتتتتيراد  دون حدوق ،ي انااتت تجارية او عمليات اخرى ان 

 وسيط.شاأ ا تغيير المركز ال اأوأي للسلع في ،ي بلد 
 

 الحسابات الصحية:
هي ،داة لوصف تدفق المصروفات ان ال طاعين النام واألهلي  التي تصع في يطاع الرعالة الصحية لمدة 

وال نوات لكل اورد ان الموارد المالية المخصصة ل طاع  واالستخدااات انية احددة. وهي تصف ،ل اً المصادر 
 .الصحة   ويليات تدفق هذه األاوال والمصادر في أظام الرعالة الصحية على استوى الوظيفة

 
 : رحلة سياحية

أشاط ل وم بب المسافر  لى وط ة رئيسية خارج بي تب المنتادة  أليل ان عام  ألي غرا رئيسي )النمل التجاري  
ترفيب ،و لغرا شخصي يخر  باستتناس اا لستخداب الشخص المقيم في الالد ،و المكان الذي يزوره.  ،و ال

 .ويصنف الزائر ب أب سائ  ،و  ائر اايت
 

 السياحة المحلية: 
 .الزائر  يااةهي الرحلة السياحية التي تكون وط ت ا الرئيسة داخل بلد 

 
 السياحة الخارجية: 

 الزائر.  يااة خارج بلدهي الرحلة السياحية التي تكون وط ت ا الرئيسة 
 

 السياحة الوافدة: 
السياحة الوافدة تشمل ،أشطة األشخاص المسافرين والل اس في ،ااكن خارج بي ت م المنتادة  لمدة ال تتجاو  سنة 

 ل ،خرى.واحدة اتتالية  ب دع االستجمام والراحة  ،و القيام بم مات رسمية و،عما
 

 ت
 :التأمين الصحي

 تنويض عن خسارة اادلة ترتلط بتغطية التكاليف المتنل ة بمشكلة صحية اا وعتط ا.
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 :التركيب العمري والنوعي
تركيع الستتتتتتتكان حستتتتتتتع عدد ،و أستتتتتتتلة الذكور واإلأاق ضتتتتتتتمن كل ف ة عمرية.  ويند التركيع النمري والنوعي 

الستتتتاب ة في اندالت الخصتتتتوبة والوفيات وال جرة. وينتار توفر المنلواات للستتتتكان النتيجة التراكمية لتتجاهات 
 حول التركيع النمري والنوعي شرطًا ،ساسيًا اسل ًا لوصف وتحليل النديد ان ،أواع الاياأات الدلموغرافية.

 
 :التكوين الرأسمالي اإلجمالي

المنتجة اخصتتتتتتواا ان ا ميمة االصتتتتتتول التي تم التصتتتتتترع ب ا و لك ان ،طل تكوين ر،س  األصتتتتتتولياين حيا ة 
 .المال التابت والمخزوأات ،و السلع القيمة

 
 :التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

يتكون ان ميمة استتتتتتتتتحوا ات المنتجين لمنتجات طديدة ويائمة ان األصتتتتتتتتول المنتجة أايص ميمة تصتتتتتتتترف م في 
 ة لنفس النوع.االصول التابت

 
 :تعويضات العاملين

هي علارة عن التنوي تتتتتتتات المتح  ة للمقيمين في االيتصتتتتتتتاد المحلي الذين لنملون في الخارج  وتلك المدفوعة 
 .لغير المقيمين الذين لنملون في الداخل

 
 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وصتتتتتتتتتتتتتف ،دوات وطرل النفا  لوستتتتتتتتتتتتتائل تكنولوطيا المنلواات  والقيام بنمليات استتتتتتتتتتتتتترطاع الاياأات  وتخزين ا  
وتنظيم ا  و،ستتتتتتتتاليع انالجت ا واأتاط ا.   كذلك وصتتتتتتتتف وستتتتتتتتائل عرا المنلواات وتلادل ا ان ختل الطرل 

 اإللكتروأية واليدوية.   

 ج
 :الجريمة

ات ،و لنتار تندلًا على الح ول النااة ،و خريًا للواطلات المترتلة على وهي كل فنل لخالف ،حكام ياأون الن وب
 الدولة ،و المجتمع بوطب عام.
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 ح
 حالة اللجوء:  

 األبناسوتشتتتتمل  1948التي احتلت ا  ستتتترائيل عام  فلستتتتطينحالة اللجوس خاصتتتتة بالفلستتتتطينيين الذين هجروا ان 
 الذكور ان م و،حفادهم.

 - لى: تصنف 
 )الملن  الصادرة عن وكالة الغوق. بطاية التسجيلالطئ اسجل:   ا كان الفرد الط ًا ولب اسم اسجل في 

 الطئ غير اسجل:   ا كان الفرد الط ًا  ال ،أب غير اسجل في بطاية وكالة الغوق )الملن  ألي ساع كان.
 ليس الط ًا: هو كل فلسطيني ليس الط ًا اسجًت ،و الط ًا غير اسجل.

 
 :حيازة المسكن

 ويمتل كيلية حيا ة األسرة للمسكن  وتكون  حدى الحاالت التالية:
. استتت طر:   ا كان المستتكن استتت طرا ا ابل  لجار يتم دفنب بشتتكل دوري شتت ريًا ،و كل ادة انينة. ويد لكون 1

 المسكن است طر افروش )اع ، اق  ،و اسكن غير افروش )بدون ، اق .
 لمسكن الكًا لدسرة ،و ألحد ،فرادها الذين لقيمون بالمسكن عادة.. الك: و لك   ا كان ا2
. دون ا ابل: و لك في حالة حيا ة المستتتتتتتتتتتتتتكن بدون دفع ،ي الالا ك ن لكون المالك ،ب ،و ،م ،و ،حد ،يارب 3

 رب األسرة ،و ،حد ،فرادها الذين ال لقيمون بالمسكن ،و ا داا ان ط ة ،خرى دون ا ابل.
كان المستتتكن ا داًا لدستتترة أتيجة عتية عمل تربط ،حد ،فراد األستتترة بج ة النمل دون دفع  . ا ابل عمل:   ا4

  لجار. وسواس ،كاأت هذه الج ة تملك المسكن ،و ت وم هي بدفع اإللجار للمالك األصلي.
 

 د
 :الدار

تتكون الدار ان طابق وهي اانى اند ،صًت لسكن ،سرة واحدة ،و ،كتر  ويمتل الاناس الت ليدي في فلسطين  ويد 
واحد ،و طاب ين تستتتتغل ما ،ستتترة واحدة  ،اا   ا كاأت الدار ا ستتتمة  لى وحدات ستتتكنية انفصتتتلة كل ان ا تشتتتمل 

 المرافق الخاصة ب ا ويقيم بكل ان ا ،سرة است لة  فينتار كل اسكن ش ة.
 

 :الدخل
 ية احدودة كاألساوع ،و الش ر ،و السنة.هو النائد الن دي ،و النيني المتح ق للفرد ،و األسرة ختل فترة  ان
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 الدخل القومي اإلجمالي:
هو القيمة االطمالية الطمالي ارصتتتتتتدة الدخل االولي لكافة ال طاعات. وي اس على اأب الناتع المحلي االطمالي 

دخل الملكية ان الخارج   ائد ال تتتتتتتتترائع أايص  صتتتتتتتتتافي تنوي تتتتتتتتتات الناالين ان الخارج   ائد صتتتتتتتتتافي  ائد
االعاأات ان االأتاج ان الخارج  أايص تنوي تتتتتتتتتتتتتتات الناالين للخارج  أايص دخل الملكية للخارج  أايص 

 ال رائع  ائد االعاأات او الدعم على المنتجات للخارج.
 

 الدخل القومي المتاح اإلجمالي:
و لك بان ت تتتتاع اليب كل التحويتت الجارية الن دلة او النينية لشتتتتتق ان الدخل ال واي االطمالي او الصتتتتافي 

التي تل ت ا الوحدات الملستستية المقيمة ان الوحدات غير المقيمة  وبان تطرش كل التحويتت الجارية الن دلة او 
 النينية التي يدات ا الوحدات الملسسية المقيمة الى الوحدات غير المقيمة.

 ر
 الرقم القياسي لألسعار:

 هو وسيلة  حصائية لقياس التغيرات الحاصلة على ،سنار السلع والخداات بين فترتين  انيتين.
 

 الرقم القياسي ألسعار المستهلك:
هو علارة عن وسيلة  حصائية لقياس التغيرات في ،سنار السلع والخداات ضمن سلة المست لك بين فترة  انية 

 .تسمي فترة الم ارأة و،خرى تسمى فترة األساس
 

 رياض األطفال:
كل الستتستتة تنليمية ت دم تربية للطفل يال ارحلة التنليم األستتاستتي بستتنتين على األكتر  وتحصتتل على ترخيص 
ازاولة الم نة ان و ارة التربية والتنليم النالي.  وت ستتتتتتم  لى ارحلتين: ارحلة اللستتتتتتتان ويكون األطفال في ا عادة 

 ألطفال في ا عادة في سن الخااسة.في سن الرابنة  وارحلة التم يدي ويكون ا

 س
 سجل السكان:

هو يلية التستتتتتتجيل المستتتتتتتمر لمنلواات انت اة تتنلق بكل فرد ان الستتتتتتكان المقيمين لالد اا او انط ة اا انينة  
 وهو اا لجنل ان الممكن تحديد انلواات استكملة عن عدد السكان وخصائص م في اي ويت انين.
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 السرقة:
المال ،و الممتلكات دون اواف ة المالك  وتشتتتتتتتمل ستتتتتتترية المنا ل وشيتحاا ا كما تشتتتتتتتمل ستتتتتتترية  ،خذوي صتتتتتتتد ب ا 

الستتيارات  ،اا أشتتل الحواأيت وستتائر المخالفات الصتتغرى اتل الستتريات اللستتيطة والطليفة فيمكن ،ن تصتتنف ،و 
 ال تصنف ضمن السريات.

 
 :السرير

ستتتاعة اتواصتتتلة على  24لشتتتغل ان يال المريض لمدة الستتترير المتواطد في غرفة ،و ردهات المستتتتشتتتفى والذي 
 األيل لت دلم الرعالة الطاية.

 
 سعر الجملة:

هو ستتنر  عادة الايع )الايع دون تحويل  للستتلع الجديدة ،و المستتتنملة  لى تجار التجزئة ،و  لى المستتتنملين في 
الجملة  ،و القيام بدور الوكتس ،و المجاالت الصتتتتتناعية ،و التجارية ،و الملستتتتتستتتتتية ،و الم نية لغيرهم ان تجار 

الستتماستترة في شتتراس الل تتائع لحستتاب هلالس األشتتخاص ،و الشتتركات ،و بين ا ل م  ويشتتمل ستتنر الجملة ضتتريلة 
 القيمة الم افة واطور الن ل.

 
 سعر المستهلك:

 هو السنر الذي يدفنب المست لك األسري ا ابل حصولب على سلنة ،و خداة لتحتياطات األسرية.
 

 سعر المنتج:
لنرع سنر المنتع بتتتتتتتتتتتتتت أب السنر الذي يتل اه المنتع ان المشتري ل اس وحدة ان سلنة ،و خداة  اخصواًا ان ا 
ضتتتريلة القيمة الم تتتافة  ،و ،لة ضتتترائع ا تطنة ،خرى توضتتتع على فاتورة المشتتتتري  وغير شتتتاالة ،لة تكاليف 

 أ ل.
 األسّرة الفندقية: 

راة المفردة في الفن راة التي ت تتتاع  لى الفندل عند هي األستتتة دل والمندة لتستتتتخدام ان يال النزالس باستتتتتناس األستتتة
 الطلع وينتار السرير المزدوج داخل الفندل سريرين افردين.

 

 ش
 :الشقة

وهي طزس ان دار ،و عمتتارة تتكون ان غرفتتة ،و ،كتر اع المرافق ان اطلخ وحمتتام وارحتتاا  وي فتتل علي تتا 
وهي اندة لستتتتتتتكن ،ستتتتتتترة واحدة  ويمكن الوصتتتتتتتول  لي ا عن طريق درج ،و امر يلدي  لى طمينًا باب خارطي  

 الطريق النام.
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 ص
 صاحب عمل:

هو الفرد الذي لنمل في انش ة لملك ا ،و لملك طزسا ان ا )شريك  وينمل تحت  شرافب ،و لحسابب استخدم واحد 
،و ا اوالت خارج المنشتتتتترت بشتتتتترط ،ن  على األيل ب طر.  ويشتتتتتمل  لك ،صتتتتتحاب النمل الذين يديرون اشتتتتتاريع

لنمل تحت  شتراف م ،و لحستاب م استتخدم واحد على األيل ب طر وال لنتار حملة األست م في الشتركات المستاهمة 
 ،صحاب عمل حتى ولو عملوا في ا.

 
 الصادرات:

هو  طمالي السلع والخداات التي يتم تصديرها او  عادة تصديرها خارج الاتد  ويتم أ ل الكيت ا  لى ايتصاد يخر 
ان النالم  ،و المناطق الجمركية الحرة  وتشمل الصادرات وطنية المنش  والمناد تصديرها ان السلع والخداات 

 االيتصادلات األخرى ،و االيتصاد غير المقيم. وتنتمد كل خصم ان االيتصاد الوطني أتيجة للتنااتت اع 
 

 :الصحة
 هي حالة رفاه كاال ان الناحية الجسدلة والنفسية واالطتماعية وليس ف ط الخلو ان المرا ،و اإلعاية.

 
 الصحف:

هي اطاوعات دورية تستتتتتتتتتتتتتت دع الجم ور النام وهي اندة الن تكون اصتتتتتتتتتتتتتدرًا ،وليًا للمنلواات المطاوعة عن 
 الجارية المرتلطة بالشلون النااة والمسائل الدولية والسياسية ...الخ.األحداق 
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 ض
 الضحية:

وهو الشتتتتتتتخص الذي تنرا العتداس ،و ضتتتتتتترر ،و  صتتتتتتتابة  ،و ويع فريستتتتتتتة لكار ة ،و فنل  طرااي ،و  ت ديد  
 ليًا.والشخص الذي لح ب ، ى حادق ،و اعتداس  او الشخص الذي ،تلفت امتلكاتب ،و ت ررت طزئيًا ،و ك

 
 : اإلنتاجالضرائب على 

هي ادفوعات أ دلة ،و عينية  طلارية ودون ا ابل يدفن ا المنتجون  لى الحكواة النااة.  وتت لف ان ضتتتتتتتتترائع 
على المنتجات تدفع على الستتلع والخداات عند  أتاط ا ،و بين ا ،و تصتتريف ا  وان ضتترائع ،خرى على اإلأتاج 

 امارستب لنملية اإلأتاج.يدفن ا المنتع المقيم أتيجة 

 ط
 :الطاقة الكهربائية

اصطل  لشير  لى الشغل الماذول لتحريك شحنة ك ربائية في اوصل. ووحدة مياس الطاية الك ربائية المستنفذة 
 الزان )ساعة .× هي الكيلوواط ساعة. الطاية الك ربائية المست لكة = ال درة )كيلوواط  

 

 ع
 

 العام الزراعي:
 الزانية الممتدة اا بين بدالة ش ر تشرين ،ول ان النام ولغالة أ الة ش ر ،يلول ان النام التالي.هو الفترة 

 
 عضو أسرة غير مدفوع األجر:

هو الفرد الذي لنمل لحستتتاب النائلة  ،ي في اشتتتروع ،و اصتتتلحة ،و ازرعة للنائلة وال يت اضتتتى أظير  لك ،ي 
 ،طرة وليس لب أصيع في األرباش.

 
 العمالة:

تشتتتمل هذه الف ة كل ان ينطاق عليب اف وم النمالة  ،ي طميع األفراد الذين ينتمون لستتتن النمل )ال وة اللشتتترية  
وينملون  وي تتتتتتم  لك ،صتتتتتتحاب النمل  المستتتتتتتخداين ب طر  الناالين لحستتتتتتاب م ،و في اصتتتتتتالح م الخاصتتتتتتة  

 باإلضافة ألع اس األسرة غير ادفوعي األطر.
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 العامل:
ستتنة ف كتر والذي باشتتر عمًت انينا ولو لستتاعة واحدة ختل الفترة المرطعية ستتواس كان  15عمره هو الفرد الذي 

لحستتتتتتابب ،و لحستتتتتتاب الغير  باطر ،و بدون اطر ،و في اصتتتتتتلحة النائلة ،و كان غائع عن عملب بشتتتتتتكل اليت 
 )بستتتتتتتتاع المرا  عطلة  تويف اليت ،و ،ي ستتتتتتتتاع يخر   ويصتتتتتتتتنف الناالون حستتتتتتتتع عدد ستتتتتتتتاعات النمل

ستتتتاعة ف كتر وكذلك األفراد الغائاون عن ،عمال م بستتتتاع  15  ستتتتاعة  عاالين 14-1األستتتتاوعية  لى عاالين )
-1المرا  ،و  طا ة ادفوعة األطر  ،و  غتل ،و  ضتراب ،و توميف اليت واا شتابب  لك  لنتار عاالين ان 

 ساعة. 14
 

 العمالة المحدودة:
اق علي م اف وم النمالة وينملون بصتتورة غير اعتيادلة  ستتواس كاأوا ت تتم هذه المجموعة طميع األفراد الذين ينط

لنملون عدد ستتتتتتاعات ،يل ان المنتاد لستتتتتتاع ان األستتتتتتلاب والذين يرغاون في  ات الويت بزيادة عدد ستتتتتتاعات 
ستتتتاعة ف كتر ،ستتتتاوعيا   ويحاولون  يادة هذا الندد ب حدى الطرل  كاللحث عن  35عمل م  لى الندد الطايني )

بالنمالة المحدودة الظاهرة.  ىستملضتافي ،و لحاولون ت ستيس عمل خاص ،و اصتلحة خاصتة وهذا النوع عمل  
ويندرج كذلك ضتتتتتتتتتمن النمالة المحدودة ،ول ك الذين يرغاون بتغيير عمل م ألستتتتتتتتتلاب ايتصتتتتتتتتتادلة اتل عدم كفالة 

 اهرة.بالنمالة المحدودة غير الظ ىسملالراتع ،و بساع ظروع النمل السي ة وهذا النوع 
 

 (:)مؤشر العمر الوسيط عند الزواج األول
النمر الذي ل ستتتتم ،عمار المتزوطين  لى أصتتتتفين اتستتتتاويين النصتتتتف األول تزوج يال هذا النمر في حين تزوج 

 النصف التاأي بند هذا النمر.
 

 غ
 الغرف واألسّرة المتاحة:

اا هو اغلق للصتتتتياأة ،و ألي ستتتتاع  تشتتتتمل اا هو يابل لإلشتتتتغال ان غرع و،ستتتترنة ختل فترة المستتتت  باستتتتتتناس
 كان.
 

 :الغرفة
)،ربنة ،اتار اربنة ف كتر  احاطة بجدران وستتتتتت ف لستتتتتت ل عزل  2  م4هي ،لة استتتتتتاحة تستتتتتتاوي ،و تزيد عن ) 

المستخداين ل ا عن اآلخرين  وتنتار الشرفات )الفرأدات  الم ز ة غرفة   ا كاأت اساحت ا اساوية ،و تزيد عن 
استتتخداة ألي غرا ان األغراا المعيشتتية  وتنتار الصتتالة غرفة  وال لنتار ان ضتتمن ،ربنة ،اتار اربنة و 

الغرع كل ان المطلخ والحمام والمرحاا والممرات.  كما ال لنتار ان الغرع تلك المخصتتتتتتتتتتتتصتتتتتتتتتتتتة للحيواأات 
 والدواطن وكذلك الغرع المستخداة للنمل ف ط.
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 :غرفة مستقلة
 –حمام  –بل تشتتتتتتتتتتتتتتتر  عادة اع غيرها ان الغرع في المرافق )اطلخ وهي غرفة يائمة بذات ا ليس ب ا ارافق 

ارحاا  وهي اندة ،صتتتتتتت للستتتتتتكن وتوطد عادة على ،ستتتتتتط  الملاأي ،و بالفناس  وتكون طزسًا ان دار ،و فول 
 ،سط  النمارات.

 

 ف
 فاتورة المقاصة للضريبة المضافة:

في ا اسم وريم هوية المشتغل المرخص للجاأاين  وهي فاتورة اوحدة للجاأاين الفلسطيني واإلسرائيلي  ويظ ر 
وريمب ال رياي  والسلنة ،و الخداة المتلادلة  وتاريخ التلادل وريم الفاتورة وميمة ال ريلة الم افة.  وتنكس 

 حركة التلادل التجاري بين فلسطين وشسرائيل ف ط.
 

 فترة األساس:
 ب ا.هي الفترة الزانية التي يتم ا ارأة الفترة الجارية 

 
 الفندق:

انش ة تصنف ضمن انشرت االيااة السياحية الجماعية التي توفر المايت للزائر.  ويشترط في الفندل ان لكون 
عدد األااكن المتوفرة فيب تستتتتتوعع اجموعة ،شتتتتخاص يزيد عن اندل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت  دارة 

واعداد االستتترة يوايا وتنظيف المرافق الصتتتحية  وتصتتتنف اوحدة وت دم خداات وتستتت يتت تشتتتمل خداة الغرع 
 الفنادل في درطات وف ات وف ا للتس يتت والخداات التي ت دا ا.

 
 :الفيال

هي اانى يائم بذاتب اشتتتتيد ان الحجر النظيف عادة  واند ،صتتتتت لستتتتكن ،ستتتترة واحدة عادة  ويتكون ان طابق 
درج داخلي  ويخصتتتتتتتتتتتص ،حد األطنحة في حالة الطابق  واحد بجناحين ،و ان طاب ين ،و ،كتر  لصتتتتتتتتتتتل بين ما

الواحد ،و الطابق التاأي للنوم  والجناش اآلخر ،و الطابق األرضتتتتتتتتتتتتتتي لتستتتتتتتتتتتتتتتقلال والمطلخ والخداات بمختلف 
،أواع ا  كما يتوفر في الغالع للفيت حدل ة تحيط ب ا بغض النظر عن استتتاحت ا باإلضتتتافة  لى ستتتور لحيط ب ا 

للستتتيارة كما لغطى الستتتط  النلوي للفيت بمادة ال رايد على األغلع  ويمكن ،ن يوطد ضتتتمن ان الخارج  وكراج 
 حدود الفيت ،حد الملاأي ،و المتحق ويكون ان اكوأات ا.
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 ق
 

 :قصر القامة
 أ ص الطول بالم ارأة اع النمر.

 
 قضايا المحاكم:

وهي بياأات ويائع او ح ائق بت ارير اكتوبة بالويائع المنطوية على استتتتتتتتتت لة اتنا ع علي ا  يتم تنظيم ا حستتتتتتتتتتع 
االصتتتتول ال اأوأية  وترفع الى ال اضتتتتي المختص ليفصتتتتل في ا  وتشتتتتمل كافة ال  تتتتالا المدأية  والطتل واالرق 

 ل  الا الجراية.  واا الى  لك  كما تشمل ال  الا الجنائية والجنحية والمننوأة با
 

 قطاع األسر المعيشية:
هو اجموعة صتتغيرة ان األفراد الذين لشتتتركون في الستتكن ويجمنون بنض  ،و كل دخل م و روت م ويستتت لكون 
،أواعا انينة ان الستتلع والخداات بصتتورة طماعية  تت لف بشتتكل ،ستتاستتي ان اإلستتكان والغذاس.  ويمكن لدستتر 

المنتجين باإلضافة لكوأ م المست لكين الرئيسيين     ،ن كل األأشطة االيتصادلة التي المعيشية ،ن تكون ضمن 
ت ع ضتمن حدود اإلأتاج وتمارس ان يال ط ات ال تحتف  بمجموعة اتكاالة ان الحستابات تنتار ضتمن يطاع 

 األسر المعيشية.
 

 القطاع الحكومي:
لى طاأع صتتناديق ال تتمان االطتماعي التي تفرضتت ا يت لف ان وحدات الحكواة المركزية والحكواات المحلية  

وتستيطر علي ا تلك الوحدات وتشتمل كذلك الملستستات غير ال ادفة للرب  التي تنتع  أتاطا غير ستويي وتستيطر 
 علي ا وتمول ا بصورة رئيسة الوحدات الحكواية ،و صناديق ال مان االطتماعي. 

 
 القطاع المؤسسي:

ية المشتركة في ا اا ا االساسية وسلوكيات ا واهداف ا. اصنفة  لى ال طاعات هو اجموعة ان الوحدات الملسس
التالية باالستتتتتتتتناد  لى أظام الحستتتتتتتابات ال واية: يطاع الشتتتتتتتركات غير المالية  يطاع الشتتتتتتتركات المالية  ال طاع 

المعيشتتتتتية الحكواي النام  يطاع الملستتتتتستتتتتات غير ال ادفة للرب  التي تخدم األستتتتتر المعيشتتتتتية  ويطاع األستتتتتر 
  ضافة لحساب بقية النالم والذي ينفرد لب حساب است ل.

 
 القطاع الخاص:

 لشمل طميع الوحدات الملسسية المقيمة والتي ال تندرج تحت يطاع الحكواة.
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 قطاع الشركات غير المالية:
 أشتتتاطب الرئيستتتي في اأتاج الستتتلع او الخداات الستتتومية التي يتركزيطاع لشتتتمل كل الشتتتركات و،شتتتلاه الشتتتركات 

 )عدا الخداات المالية .
 

 قطاع الشركات المالية:
يطاع يتكون ان طميع الشتتتتركات المقيمة التي تشتتتتتغل بصتتتتورة رئيستتتتية بتوفير الخداات المالية بما في ا خداات 

 التااين وتمويل المناشات الت اعدلة الى وحدات السسية اخرى.
 

 المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية:قطاع 
توفر سلع وخداات غير السومية لدسر المعيشية التي ال تسيطر  للرب  والتيان الملسسات غير ال ادفة  تت لف

 علي ا الحكواة.

 م
 :المبنى
 ب ربع المانى احاطا اليتب  ويكون  ،و دائمة بصتتتتتفة الماس ،و على االرا على واتات بذاتب يائم اشتتتتتيد كل

الستتتت ف لطابق واحد على االيل. و لك بصتتتترع النظر عن المادة المشتتتتيد ان ا  وبصتتتترع النظر عن  ،و طدران
الغرا ان اأشتائب وكيلية استتخدااب حاليا.  ويد لكون المانى ويت الزيارة استتخداا للستكن او النمل او كلي ما 

 . تحت التشييد او خاليا او اغل ا او ا جورا او تحت التشطيع او
 

 المحفظة االستثمارية:
هي علارة عن اجموعة ان االستتتتتمارات التي ت وم ب ا الملستتتستتتات المالية وشتتتركات الت اين وت ستتتم الى أوعين: 
استتمارات االية )،س م  سندات  ، وأات خزينة وسندات االية ،خرى   واستتمارات في ،صول حقيقية )ع ارات  

 وغيرها .،راضي  انادن أليسة 
 

 المخرجات )اإلنتاج(:
تنرع على ،أ ا الستتتتلع والخداات المنتجة ان يال المنشتتتتاة  باستتتتتتناس ميمة ،ي ستتتتلع وخداات استتتتتخداة في 
أشتتتتتتتاط ال ت خذ فيب الشتتتتتتتركة بنين االعتلار اخاطر استتتتتتتتخدام المنتجات في االأتاج وباستتتتتتتتتناس ميمة الستتتتتتتلع 

ا عدا الستتتتتلع والخداات المستتتتتتخداة لتكوين راس المال )راس والخداات المستتتتتت لكة ان يال أفس المنشتتتتتاة فيم
 المال التابت او التغيرات في يوائم الجرد  او لتست ت  الن ائي الذاتي. 

 
 المدارس الحكومية:

 ،ي السسة تنليمية تديرها و ارة التربية والتنليم النالي  ،و ،ي و ارة ،و سلطة حكواية.
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 المدارس الخاصة:
تنليمية ،هلية ،و ،طناية غير حكواية ارخصتتة يلستتستت ا ،و ير،ستت ا ،و يديرها ،و ينفق علي ا فردا ،و ،ي الستتستتة 

 ،فرادا ،و طمعيات ،و هي ات فلسطينية ،و ،طناية.
 

 مدارس وكالة الغوث الدولية:
 نيين.،ي السسة تنليمية غير حكواية ،و خاصة تديرها ،و تشرع علي ا وكالة الغوق لتشغيل التط ين الفلسطي

 
 المدرسة:

،ي الستتستتة تنليمية غير رياا األطفال بغض النظر عن عدد طلات ا وتركيا ا الصتتفي  حيث ،ن ،دأى صتتتف 
 في ا ال ل ل عن الصف األول و،على صف ال يزيد عن الصف التاأي عشر.

 
 :لمستشفىا

الطاية طراحية هي الستتتستتتة طاية يتمتل هدف ا األول في توفير خداات تشتتتخيصتتتية وعتطية لمختلف الظروع 
كاأت ،م غير طراحية  وت دم انظم المستتتتتشتتتتليات ،ل تتتتا خداات لمرضتتتتى العيادات الخارطية وخاصتتتتة خداات 

 الطوارئ.
 

 المعاد تصديره:
هو ميمة طميع السلع التي تم استيرادها ساب ًا وتم تصديرها  لى بلد يخر دون  طراس ،ي تغيير على شكل ا ،و 

 ميمت ا.
 

 المعصرة:
هي السسة ،و طزس ان ا تنتع بشكل ،ساسي اجموعة واحدة ان السلع ) يت الزيتون  اع احتمالية االأتاج ان 

 ،أشطة  اأوية  حيث لح ق هذا النشاط الرئيسي غالاية القيمة الم افة.  
 

 :مكافئ طن متري من النفط
ان النفط  وبستتتتتتتتتتتتتتاع وطود ،أواع هي وحدة طاية  وتنرع على ،أ ا الطاية الناتجة عن احترال طن اتري واحد 

 اختلفة ان النفط  تم اعتماد القيم التالية ل ذا المكافىس:
 طيجا طول 41.9طن اتري ان النفط =  1

 طن اتري ان الفحم 1.43=                        
 اتر اكنع ان الغا  الطايني 1200=                        
 النفط برايل ان 7=                        
 ايجا وحدة حرارية بريطاأية 39.68=                        
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 :صفة المالك للمبنى
 .تمتل ال طاع ،و الج ة التي يتلن ا االك المانى وليس الج ة التي تشغل المانى

 
 المنشأة:

فيب أشاط اشروع او طزس ان اشروع ل ع في اويع واحد  ويمارس أوع واحد ف ط ان النشاط االأتاطي  او لنود 
 االأتاج الرئيسي بمنظم القيمة الم افة.

 
 المهنة:

هي الحرفة ،و أوع النمل الذي يلاشره الفرد   ا كان عاات  ،و الذي باشره ساب ا   ا كان اتنطل ساق لب النمل  
بغض النظر عن طاينة عمل المنشتتتتتتت ة التي لنمل ب ا وبغض النظر عن اجال الدراستتتتتتتة ،و التدريع الذي تل اه 

 الفرد.
 

 المولود الحي:
،ي اولود ولد حيًا وصتتتتتتترى ،و بكى عند الوالدة ،و ظ رت عليب ،ي عتاة ،خرى ان عتاات الحياة عند الوالدة 

 حتى وشن اات بندها بلحظات.
 

 :المياه المزودة
المستتتتتتتتتتت لكين )المنشتتتتتتتتتترت  وانالجت ا  لىهي كمية المياه التي يتم تو ين ا ان اصتتتتتتتتتتادرها المختلفة بند طمن ا 

 التجارية والصناعية  وارافق الري والملسسات النااة .
 

 :المياه المستخرجة )المضخوخة(
 هي كمية المياه التي ت خ ان يبار المياه الجوفية.

 ن
 الناتج المحلي اإلجمالي:

الستتتتتلع والخداات الشتتتتتر لقيس  طمالي القيمة الم تتتتتافة لكافة األأشتتتتتطة االيتصتتتتتادلة ان ختل المخرطات ان 
لتستتتتتتتتتتنمال الن ائي التي ينتج ا ايتصتتتتتتتتتاد اا بواستتتتتتتتتطة المقيمين وغير المقيمين ان ستتتتتتتتتكاأب  ) عواال االأتاج 
المحلية   وبغض النظر عن تو يع هذا اإلأتاج احليا ،و خارطيا. ختل فترة  انية احددة وال لشتتتمل الحستتتواات 

 اع الموارد الطايعية وتدهورها.على خفض ميمة است ت  ر،س المال التابت ،و استنز 
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 النزالء:
هم األشتتتتتتخاص الذين ينزلون في الفندل ب طر  وينتار كل ان يتر  الفندل ولو لليلة واحدة  م لنود للفندل  اأية 

 بمتابة أزيل طديد.
 

 نقص الوزن:
 أ ص الو ن بالم ارأة اع النمر.

 
 النشاط االقتصادي:

ان اإلطراسات واألأشطة التي تنفذ ان يال وحدة انينة والتي تستخدم اصطل  لشير  لى عملية تداع اجموعة 
النمل ور،س المال والل تتتتائع والخداات لتنتع انتجات احددة )ستتتتلع وخداات . كما لشتتتتير النشتتتتاط االيتصتتتتادي 
الرئيستتتتتتي الى طاينة النمل الذي تمارستتتتتتب الملستتتتتتستتتتتتة والذي ياات ان ،طلب حستتتتتتع التصتتتتتتنيف الدولي الموحد 

 يتصادلة ويس م ب كار يدر ان القيمة الم افة في حالة تندد األأشطة داخل الملسسة الواحدة.لدأشطة اال
 

 النشاط االقتصادي الرئيسي:
هو طاينة النمل الذي تمارستتتتتتتتتب المنشتتتتتتتتت ة والذي ياات ان ،طلب حستتتتتتتتتع التصتتتتتتتتتنيف الدولي الموحد لدأشتتتتتتتتتطة 

لم تتتتتافة في حالة تندد األأشتتتتتطة داخل الملستتتتتستتتتتة االيتصتتتتتادلة )التنقي  الرابع  ويستتتتت م ب كار يدر ان القيمة ا
 الواحدة.

 
 النشيطون اقتصاديا )القوى العاملة(: 

ستتتتنة ف كتر  وينطاق علي م اف وم النمالة ،و  15تشتتتتمل هذه المجموعة طميع األفراد الذين ينتمون لستتتتن النمل)
 اللطالة.

 
 

 :نوع المسكن
لكون فيت  ،و دارًا  ،و شتتتتت ة  ،و غرفة استتتتتت لة  ،و ،ي وهو الشتتتتتكل ال ندستتتتتي ،و المنماري للمستتتتتكن  والذي يد 

 الخ .…)براكية ،و خيمة شكل يخر.  اتل

 و
 الواردات:

هي  طمتتتتتتتتالي السلع والخداتتتتتتتتات المستوردة للالد عن طريق المواأئ الارية واللحرية والجوية  التي تم أ ل الكيت ا 
 والتصدير وشعادة التصدير.لتغطية االحتياطات المحلية لتست ت  الن ائي والوسيط 
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 :الوحدة السكنية )المسكن(
هي اانى ،و طزس ان اانى اند ،صتتًت لستتكن ،ستترة واحدة  ولب باب ،و ادخل استتت ل ،و ،كتر ان ادخل يلدي 
 لى الطريق ،و الممر النام دون المرور في وحدة ستتتتتتتتكنية ،خرى  ويد تكون الوحدة الستتتتتتتتكنية غير اندة ،صتتتتتتتتت 

ة للسكن ،و النمل ،و لكلي ما ،و للسكن  ال ،أ ا وطدت اسكوأة ويت المس   ويد تكون الوحدة السكنية استخدا
 اغل ة ،و خالية.  

 

 وفيات الرضع:
اصطل  لشير  لى وفيات الرضع )الذين ت ل ،عمارهم عن سنة  وينتار اندل وفيات الرضع عدد هذه الوفيات 

 ان المواليد األحياس ختل سنة انينة. 1,000لكل 
 

 :سنوات 5وفيات الذين أعمارهم تقل عن 
 األطفال بين والدت م ويال بلوغ م عمر الخمسة سنوات.هي احتمال وفاة 

 ي
 يعمل بأجر:

هو الفرد الذي لنمل لحستتتتاب فرد يخر ،و لحستتتتاب انشتتتت ة ،و ط ة انينة وتحت  شتتتتراف ا ويحصتتتتل ا ابل عملب 
على ،طر احدد ستتتوسا كان على شتتتكل راتع شتتت ري ،و ،طرة ،ستتتاوعية ،و على ال طنة ،و ،ي طري ة دفع ،خرى.  

 لى الذين لنملون ب طر في ويندرج تحت  لك الناالون في الو ارات وال ي ات الحكواية والشتتتتتتتتتتركات باإلضتتتتتتتتتتافة 
 اصلحة خاصة بالنائلة ،و لدى الغير.

 
 يعمل لحسابه:

هو الفرد الذي لنمل في انشتتتتتت ة لملك ا ،و لملك طزسًا ان ا )شتتتتتتريك  وليس بالمنشتتتتتت ة ،ي استتتتتتتخدم لنمل ب طر 
 شرت.نويشمل االشخاص الذين لنملون لحساب م خارج الم

 
 :الينابيع

ستتتط  األرا والناتجة عن أ طة الت اس انستتتوب المياه الجوفي اع ستتتط  األرا  هي المياه المتدف ة ان تحت 
 يد تكون دائمة ،و اوسمية.
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Preface 
 

Since its inception, the PCBS has sought to build an official database of statistics 

based on local needs and in accordance with standards that guarantee full membership 

in the international statistical community. PCBS adopted a gradual approach to 

realizing Palestinian priorities. It has been able to accomplish several statistical tasks 

by relying on primary sources, including censuses and surveys. In addition, it has 

cooperated with public and private sector institutions in using secondary sources, such 

as administrative records, to derive further statistical data. 
 

We are pleased to present the Twenty tow Statistical Yearbook of Palestine 2021. This 

book is part of our efforts to provide continuous time series data that make it possible 

to study general trends in different fields through a comprehensive statistical reference 

that covers most demographic, social, economic, and geographic enviroment fields. 

 

This book provides official statistics on various aspects of life in Palestine, along with 

available statistics on Palestinians throughout the world. The first chapter of the 

Yearbook comprises three sections on Palestinian demographic, social and economic 

data: the first section discusses the conditions of Palestinians in those parts of 

Palestine that are still under Israeli military occupation and covers social, economic, 

health, educational, and cultural conditions, in addition to other aspects.  

 

The second section of chapter one discusses the conditions of Palestinians in the 

Occupied Palestinian Territory in 1948, who live under full Israeli administration and 

jurisdiction. The third section addresses the most prominent characteristics of 

Palestinians in the Diaspora, particularly in countries that host Palestinian refugees: 

Jordan, Syria, and Lebanon. 
 

The second chapter describes the main concepts and definitions used in this Yearbook. 
 

We hope that the Yearbook will bridge gaps in information and serve as a major basic 

reference for official statistics on Palestine. The information provided by this 

Yearbook should enhance development and assist decision makers in formulating 

decisions and plans based on informed and professional foundations.  

 

 
December 2021 Dr. Ola Awad 

President of PCBS 
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Important Note 

 

The statistical data in the first section of the first chapter were derived from PCBS 

publications. Reader can, if he need more informations, refer to these publications. 

 

The statistical data in the second and third sections of the first chapter were from a 

variety of sources. 

 

There are some minor differences between the value of some variables and their 

aggregates in tables as a result of rounding of calculations and as a result of use 

different sources. 

 

It may also be noted that there are differences in some values of the same variables 

for the same year in this version compared to previous versions. This resulted from 

the revision of the data published in this version compared with previous versions. 

 
For more details for English readers about any topic in this Yearbook, please refer to 

the tables in the Arabic section, which are in both Arabic and English. 

 

A set of special symbols were used in the tables of this book. The representations of 

these symbols are as follows: 

 

 (-) Nil no Observations\ Cases 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 

(:) Data not available for publication 
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Chapter One 

 

Summary 
 

Palestinians in State of Palestine   

(West Bank and Gaza Strip)  
 

1. Population                                                          
 The population of Palestine was estimated at 5.23 million in mid-2021: 3.12 million in 

the West Bank and 2.11 million in Gaza Strip. 

 The population of Palestine is young: 37.9% of the total population were under 15 years 

in mid-2021: 35.8% in the West Bank and 41.0% in Gaza Strip.  Persons aged 65 and 

above constituted 3.4% of the total population: 3.7% in the West Bank and 2.9% in Gaza 

Strip.  

 The total fertility rate in 

Palestine between 2017 

and 2019 was 3.8 births: 

3.8 births in the West Bank 

and 3.9 births in Gaza 

Strip. 

 The Annual estimated 

growth rate of the 

Palestinian population was 

2.4% in Palestine in mid 

2021: 2.2% in the West 

Bank and 2.8% in Gaza 

Strip. 

 In 2021, life expectancy at 

birth in Palestine was 74.2 

years: 73.1 years for males 

and 75.3 years for females. 

 In 2020, Palestinian 

refugees constituted 40.5% 

of the total population: 

23.9% in the West Bank 

and 64.8% in Gaza Strip. 

 The average household 

size in Palestine was 5.1 

persons in 2020: 4.7 

persons in the West Bank 

and 5.7 persons in Gaza 

Strip. 
 

For more details on population, see the tables in chapter 1.1 in the Arabic section, pages 19-26. 

 

2. Vital Statistics             

 The Data of registered births and registered deaths does not include Jerusalem ID 

holders. The number of live births registered in Palestine in 2020 was 132,291 births, 

comprising 78,409 births in the West Bank and 53,882 births in Gaza Strip. While the 

1.1 
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number of registered deaths in the same year was 14,106 in Palestine of which 8,765 

were in the West Bank and 5,341 in Gaza Strip 

 The median age at first marriage in Palestine was 21 years for females and 25.7 years for 

males in 2020.  The number of registered marriages in 2020 at Sharia courts and churches 

in Palestine was 41,221 contracts; comprising 20,493 contracts in the West Bank and 

20,728 contracts in Gaza Strip. 

 Gaza governorate recorded the highest number of marriages in Palestine with 7,038 

contracts while Jericho 

 &Al Aghwar 

governorate recorded 

the lowest number of 

marriages with 364 

contracts. 

 The number of 

registered divorces at 

Sharia courts in 

Palestine in 2020 was 

8,006 cases; 4,558 cases 

in the West Bank and 

3,448 cases in Gaza 

Strip. Gaza governorate 

recorded the highest 

number of divorce cases 

in Palestine with 1,199 

while Jericho   & Al 

Aghwar governorate 

recorded the lowest 

number with 93 cases. 

For more details on vital 

statistics, see the tables in 

chapter 1.2 of the Arabic 

section, pages 27-46. 

 

3. Health                                 

 In 2020, there were 87 governmental and non-governmental hospitals in Palestine with a 

capacity of 6,552 beds. 

 The percentage of Malnutrition among children under five years indicators in Palestine 

during the period 2019-2020 as follows: (8.7% stunting, 2.1% underweight, 1.3% 

wasting, 8.6% overweight. 

 In 2019, Infant Mortality Rate reached 12.1 deaths per 1000 live births in Palestine, while  

under 5 years mortality rate reached 14.2 deaths per 1000 live births. 
 

For more details on health, see the tables in chapter 1.3 of the Arabic section, pages 47-50. 
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4. Housing and Housing Conditions 

 In 2019, the average housing density in Palestine was 1.4 persons per room. The average 

for the West Bank was 1.3 persons per room compared with 1.6 persons per room in Gaza 

Strip. 

 In 2019, 1.0% of households in Palestine lived in a villa, 38.8% lived in a house, and 

59.2% lived in an apartment. 

 

For more details on housing and housing conditions, see the tables in chapter 1.4 of the Arabic 

section, pages 51-56. 

 

5. Labour and Wages                                

 In 2020, the labour force 

participation rate for persons 

(15 years and above) in 

Palestine was 40.9%: 65.1% 

for males and 16.1% for 

females.  

 and the unemployment rate 

was 25.9% in Palestine: 

22.5% for males against  

40.1% for females. 

 Most workers (72.3%) in 

Palestine, in 2020, were 

waged employees: 94.0% of 

workers working in Israel 

and Israeli settlements are 

waged employees. 

 1.9% of children in Palestine 

were employmed: 3.6% 

males and 0.2% females in 

2020. 
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Percentage of Individuals (15 Years and Above) in Palestine by Labour Force Status 
and Age Groups, 2020 

 

 
For more details on labour and wages, see the tables in chapter 1.5 of the Arabic section, pages 

 57-70. 

 

6. Education  

 The total number of schools in Palestine in 2020/2021 was 3,107 comprising 2,343 

schools in the West Bank and 764 schools in Gaza Strip.  

 The  total  number of students was 1,338,353 students: 1,078,091 students at basic stage 

and 260,262 students at secondary stage. 

 The average number of 

students per class in the basic 

stage by supervisory authority 

was 30.2 in governmental 

schools, 38.5 in UNRWA 

schools, and 21.5 in private 

schools. The average number 

of students per class in the 

secondary stage was 29.4 in 

governmental schools, 23.4 in 

UNRWA schools and 19.1 in 

private schools. 

 

For more details on education, see 

the tables in chapter 1.6 of the 

Arabic section, pages 71-84. 

 

7. Culture                                

 In 2020, there were 528 

operating cultural centers and 

32 operating museums in 

Palestine. 
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Audience of Stage Shows in Palestine by Month, 2020 
 

 
Note: There are no stage shows were performed during the months March-May and July due to 

frequent lock-downmeasures to limit the spread of COVID-19 pandemic. 

 

For more details on culture, see the tables in chapter 1.7 of the Arabic section, pages 85-90. 

 

 

8. Information Society 

 In 2019, 33.2% of households in Palestine had computer (Desktop, Laptop, Tablet). 

 In 2019, 79.6% of households in Palestine had an Internet service at home and 97.3% of 

households in Palestine had at least one mobile phone. 
 

For more details on the information society, see the tables in chapter 1.8 of the Arabic section, pages 
91-94. 

 

9. Agriculture and Land Use 

 The total amount of fishing in Gaza Strip reached 3,943 tons in 2019, of which 

Anchovies, were the most important as the fished amount totaled approximately 974 tons. 

 The number of slaughtered livestock in operating slaughterhouses in palestine was 35,969 

head of cattle, 65,509 head of sheep and 5,936 head of goats. while the number of 

slaughtered birds was 9,950 thousand bird during year 2019. 

 Data indicated that  there where 40 operating hatcheries in Palestine during year 2019, 

the number of eggs prepared for hatching was 95.8 million eggs for the production of 

broilers chicks and 737 thousand eggs prepared for the production of layers chicks in 

Gaza Strip.  

 The number of operating agricultural cooperative societies in Palestine was 159. As for 

activity, there were 69 society focused on agricultural production activity, followed by 38 

society focused in livestock and poultry breeding activity in Palestine during year 2019 

 There are 3,073 agricultural engineers registered in palestinian agricultural engineers 

association during 2019, 1,799 agricultural engineers of them were in the West Bank, and 

1,274 agricultural engineers in Gaza Strip 
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 The number of licensed agricultural nurseries were 186 nursery in Palestine during year 

2019, of which 136 were in the West Bank and 50 in Gaza Strip, the total area of these 

nurseries was 1,219.7 dunums while the average area of these nursery was 6.56 dunums  

 The number of vaccines given to the animals in Palestine were ,499,6081  vaccines during 

2019 (of which 1,477,694 vaccines in the West Bank, and 21,914 vaccines in Gaza Strip) 

 There are 542 Registered Veterinaries in Veterinaries Association in Palestine during 

2019, including 413 veterinarian in the West Bank, and 129 veterinarian in Gaza Strip 

 The total quantity of pressed olives in 2019 was 177,610.8 metric tons and the quantity 

of extracted oil was 39,609.8 metric tons.  

 The value added of olive pressing activity totaled USD 19.1 million, while the 

intermediate consumption and output of olive presses totaled USD 4.8 million and USD 

23.9 million respectively. 

 
For more details on agriculture and land use, see the tables in chapter 1.9 of the Arabic section, 

pages 95-102. 

 

10. Security and Justice                                

 Criminal offenses reported: There were 26,241 criminal offenses reported in 2020 in the 

West Bank. 

 The criminal offenses reported in the West Bank governorates in 2020 included assault 

(23.6%), Using or Trading Narcotic Drugs (6.6%), harming and immoral offenses 

(10.7%), theft ( 111.% ), attack on private and public property (11.2%), and the remainder 

were kidnapping, attempted kidnapping, arson and murder. 

 

Number of Reported Criminal Offenses in the West Bank* by Governorate, 2020 
 

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

 

 Juvenile offenders: There were 1,370 juvenile offenders admitted to reform institutions 

in Palestine in 2020; 194 in the West Bank and 1,176 in Gaza Strip. The criminal offenses 

committed by those juveniles comprised 301 cases of assault, 601 cases of burglary and 

theft, 44 cases of drugs, and 147 cases of immoral offenses. The remainder criminal 

offenses were distributed on cases of the property of others and against public order and 

other crimes. 
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 Road traffic accidents: (Data excludes those parts of Jerusalem which were annexed by 

Israel Occupation in 1967). Thus,  there were 10,977 road traffic accidents in the West 

Bank in 2020. 

 There were 8,629 injuries caused by road accidents as follows: 7,742 mild Injured, 644 

moderate Injured, 133 seriously Injured and 110 fatally Injured. 

 
For more details on security and justice, see the tables in chapter 1.10 of the Arabic section, pages 
103-110. 
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11. Environment and Natural Resources   

 The quantity of annual available water in 2019 was 417.9 MCM, of which 289.0 MCM 

was pumped from water pumped from Palestinian wells, 84.2 MCM was purchased from 

the Israeli Mekorot water company, and 40.6 MCM was discharged from water springs. 

 The highest amount of annual rainfall in Nablus station was 849 (mm) in 2020. 
 

Annual Rainfall Quantity (mm) in the West Bank by Station Location, 2020 
 

 
 

For more details on the environment and natural resources, see the tables in chapter 1.11 of the 

Arabic section, pages 111-118. 
 

 

12. National Accounts 

 The value of the Gross Domestic Product in 2020 in Palestine at Constant Prices was 

USD 14,037.4 million, with an decrease of 11.3% compared with 2019. 

 GDP per capita at Constant Prices was USD 2,922.5  in 2020, a decrease of 13.4% 

compared with 2019. 

 Gross national income totaled USD 16,032.7  million in 2020 at Constant Prices, GNI 

per capita was USD 3,337.9 in the same year. 

 Gross disposable income totaled USD 17,173.2 million in 2020 at Constant Prices, 

GNDI per capita was USD 3,575.3 in 2020. 
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Gross Domestic Product (GDP) in Palestine at Constant Prices by Region 

(Value in USD Billion), 2018-2020 
 

 
-: The data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
     Note: 2015 is the base year. 

 

For more details on national accounts, see the tables in chapter 1.12 of the Arabic section, pages 

119-126. 

 

13. Prices and Price Indices  

13.1 Changes in Consumer Price Indices in 2020 compared with 2019:  

 The Consumer Price Index in Palestine decreased by -0.73%. 

 The Consumer Price Index in the West Bank decreased by -0.90%. 

 The Consumer Price Index in Gaza Strip decreased by -0.52%. 

 The Consumer Price Index in Jerusalem J1 increased by 0.74%. 

 

13.2 Changes in Producer Price Indices in 2020 compared with 2019: 

 The total Producer Price Index decreased by -4.51%. 

 The Producer Price Index for locally consumed products decreased by -4.69%. 

 The Producer Price Index for locally exported products decreased by -2.90%. 

13.3 Changes in Wholesale Price Indices in 2020 compared with 2019: 

 The total Wholesale Price Index decreased by -0.10%. 

 The Wholesale Price Index for local products increased by 0.68%. 

 The Wholesale Price Index for imported products decreased by -1.00%. 

 
For more details on prices and price indices, see the tables in chapter 1.13 of the Arabic section, 

pages 127-140 
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14. Construction 

14.1 Enterprises in Operation 

 There were 8,860 employed persons in this activity in 2020.  

 The value of the enterprises output in the construction activity was USD 221.0 million; 

intermediate consumption totaled USD 112.3 million; and the value added was USD 

108.7 million in 2020. 

 

14.2 Building Licenses 

 The total number of building licenses issued in 2020 decreased by 16.3% and the new 

dwellings decreased by 19.7% compared with 2019.  

For more details on construction, see the tables in chapter 1.14 of the Arabic section, pages 141-144. 
 

 

15. Industry                               

 There were 109,640 employed persons in this activity in 2020. 
 

 The value of the enterprises output in industrial activities was USD 4,459.6 million, 

intermediate consumption totaled USD 2,282.3 million, and the value added was USD 

2,177.3 million in 2020. 

For more details on industry, see the tables in chapter 1.15 of the Arabic section, pages 145-146. 

 

16. Transport and Commuincation 

16.1 Transport and Storage                                

 There were 6,740 employed persons in this activity in 2020. 

 The value of the enterprises output in transport and storage activities was USD 110.8 

million; intermediate consumption was USD 32.8 million; and the value added was USD 

78.0 million in 2020. 

 

16.2 Information and Communications 

 There were 8,736 employed persons in this activity in 2020. 

 The value of the enterprises output in information and communication activities was USD 

473.3 million; intermediate consumption was USD 115.0 million; and the value added 

was USD 358.3 million in 2020. 

For more details on transport and Communications, see the tables in chapter 1.16 of the Arabic 

section, pages 147-150. 

 

17. Tourism                            

 There were 124 operating hotels at the beginning of 2020 in the West Bank fell to 47 

hotels at the end of 2020 with 3,022  rooms in average and 6,685 beds in average. 

 During 2020, the total number of guests in operating hotels in the West Bank was 109,870. 

 The total number of guest nights was 297,629 during 2020.  
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 The average number of employed persons were 1,638 hotel workers: 1,293 males and 

345 females. 

 Average Room occupancy percentage was 16.5% in 2020. 

 Average Bed occupancy percentage was 12.2% in 2020. 

For more details on tourism, see the tables in chapter 1.17 of the Arabic section, pages 151-158. 
 

 

18. Services 

 There were 153,580 employed persons in services activities. 

 The value of the enterprises output in the services activities was USD 2,747.6 million; 

intermediate consumption totaled USD 645.5 million; and the value added was USD 

2,102.1 million. 

For more details on the services sector, see the tables in chapter 1.18 of the Arabic section, pages 

159-160. 

19. Internal  Trade 

 In 2020, there were 203,677 employed persons in this activity. 

 The value of the enterprises output in internal trade activities was USD 4,111.0  million; 

intermediate consumption totaled USD 760.0 million; and the value added was USD 

3,351.0 million. 

 
For more details on Internal  trade, see the tables in chapter 1.19 of the Arabic section, pages       

161-162. 

 

20. Registered Foreign Trade 

 The total value of registered imported goods in 2020 was USD 6,063.4 million, which 

marks a decrease of 8.3% compared to 2019. 

 The registered exported goods totaled USD 1,054.6 million in 2020 marking a decrease 

of 4.5% compared to 2019.  

 The deficit in the trade balance in goods (the difference between exports and imports) 

totaled USD 5,008.8 million in 2020, showing a decrease of 9.1% compared to 2019. 
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Value of Registered Imports, Exports in Goods and Net Trade Balance in Palestine*, 
2000-2020 

 

 
 

 

*: Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed by Israel Occupation in 1967. 
 

For more details on Registered Foreign Trade , see the tables in chapter 1.20 of the Arabic section, 

pages   163-170. 

 

21. Balance of Payments  
21.1 Current Account 

 The Palestinian balance of payments in 2020 recorded a deficit of USD 1,903.2  million 

in the current account (goods, services, income, current transfers)  

 The trade balance of goods recorded a deficit of USD 4,775.1 million.  This reflects an 

decrease of 15.4% compared with the 2019 deficit.  The trade balance deficit with Israel 

was the main cause of the overall trade balance deficit. 

 The services balance recorded a deficit of USD 905.4 million. compared with a deficit of 

USD 992.8 million in 2019.  

21.2 Income Balance 

 A surplus of USD 2,492 million was recorded in this account in 2020, representing an 

decrease of 17.8% compared with 2019.  The surplus was caused mainly by the surplus in 

compensations of employees working in Israel.  

 Balance of Current Transfers: The balance of current transfers (voluntary or compulsory, 

not a result of an economic transaction) recorded a surplus of USD 1,285 million in 2020, 

reflecting a decrease of 24.0% compared with 2019, Current transfers by donors 

represented 22.4% of the total value of receipts from abroad (inflows to Palestine) 
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21.3 Capital and Financial Account 

 This account recorded a surplus of USD 1,334.2 million in 2020, mainly due to the surplus 

in the financial account (direct investments, portfolio investments, other investments and 

reserve assets), which totaled USD 902.8 million as a result of the surplus in currency and 

deposits in other investments.  

For more details on the balance of payments, see the tables in chapter 1.21 of the Arabic section, 

pages 171-174. 
 

22.  Finance and Insurance  

 There were 13,949 employed persons in financial intermediation enterprises in 2020. 

 The value of output in financial intermediation enterprises was USD 1,000.4 million in 

2020. 

 The value of intermediate consumption in financial intermediation enterprises was USD 

284.4  million in 2020.  

 The gross value added in financial intermediation enterprises was USD 716.0 million in 

2020.   

For more details on finance and insurance, see the tables in chapter 1.22 of the Arabic section, pages 
175-176. 
 

23.  International Investment Position 

 International Investment Position (external assets – foreign liabilities) for Palestine at the 

end of 2020 revealed that the net IIP amounted to about USD 2,799 million, which means 

that the Palestinian economy’s investments outside Palestine outweigh investments in 

Palestine from abroad.   

 The total stocks of External Assets for Palestine amounted to USD 8,223 million, the 

Foreign Direct Investment abroad contributed to 4%, Portfolio Investments abroad 

reached 18%, while Other Foreign Investments abroad (mainly currency and deposits) 

reached 70% and Reserve Assets amounted to 8%.  At sector level, the external 

investments of banks sector represented a large share of the external assets, standing at 

73% of the total value of external assets. 

 The total stocks of Foreign Liabilities in Palestine (Stocks of non-residents invested in 

Palestine) amounted to USD 5,424 million. The Foreign Direct Investment in Palestine 

contributed to 50%, Portfolio Investments in Palestine reached 12% and Other 

Investments in Palestine (mainly loans and deposits from abroad) amounted to 38%.  

According to sectoral level, the foreign investments in banks sector contributed a major 

value in the foreign liabilities, represented by 36% of the total value of foreign liabilities 

on the Palestinian economy. 

 The Gross External Debt on different sectors of the Palestinian economy reached USD 

2,069 million increased by 5% compared with previous year.  The debt on government 

sector represented 64%, while debt on banks sector reached 33%, and debt on other 

sectors (Nonbank financial corporations, non-financial corporations, NGOs and 

households sectors) amounted to 2%, and the lending between affiliated companies 

reached 1%. 

For more details on the  international investment position, see the table in chapter 1.23 of the Arabic 

section, pages 177 -180 
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24. Satellite Accounts 

24.1 Palestinian Health Accounts 

 The total current expenditure on health totaled USD 1,573.8 million in 2019. 

 The percentage of current health expenditure to Gross Domestic Product (GDP) in 

Palestine at current prices was 9.2% in 2019 and 9.7% in 2018. 

 

24.2 Tourisim Satellite Accounts: 

 The consumption on inbound tourism totaled USD 1,304.8 million in the year 2019.             

 The expenditure on domestic tourism totaled USD 159.2  million in the year 2019. 

 Total expenditure on outbound tourism by Palestinians abroad was USD 387.1 

million in 2019. 

 
For more details on the Satellite Accounts, see the table in chapter 1.24 of the Arabic section, pages 
181-184 

 

25.  Special Topics 

25.1 The impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic conditions of 

households 

 Three out of five of the households' main income earners in Palestine (61.1%) 

worked during the period from June 1st to December 31st 2020 (71.7% in the West 

Bank and 43.7% in Gaza Strip). 

 43.8% of employed persons were absent from work during the period June to 

December 2020, and there is a clear variation between the West Bank and Gaza 

Strip (32.0% in the West Bank and 75.4% in Gaza Strip). 

 99.1% of households in need of health services were able to access health services, 

where buying medicine and antibiotics was the highest percentage (98.2%) and the 

lowest was Treatment or care of the disabled (73.2%). 

 83.8% of households in Palestine whose childern aged 4-18 years particpated in 

eductional activities (remote/online education) during the period from 23/08/2020 

to 31/12/2020; (81.6% in the West Bank and 87.0% in Gaza Strip). 

 87.3% of the children participated by attending school or kindergarten (face-to-face 

education) through the integrated education program which was adopted by MOE, 

92.0% of them participated by doing homework assigned by teachers, 76.9% of 

them participated by receiving lessons via remote communication means of the 

Ministry of Education, 31.0% of them participated by watching the lessons on 

Facebook pages of the Ministry of Education, and 25.3% of them participated by 

using the e-learning platform of the Ministry of Education. 

 50.7% of households pointed out that their children did not participate in the 

educational activities because the internet is not available at home or available, but 

not enough, while 48.4% of them indicated that the reason was due to partial closure 

of schools due to the pandemic, and 47.4% of the households pointed that the reason 

was the absence of needed devices (laptop, desktop, or tablet pc) at home or 

available but not enough. 

 60.3% of the Palestinian households assessed their monthly income from all sources 

as decreased compared with the period before COVID-19 pandemic (32.0% 

decreased less than half, and 28.3% decreased by half or more). 

 During the second half of 2020, aid for households in Palestine benefiting from 

social protection programs was affected by the restrictions on movement that 
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resulted from Covid-19 pandemic, as results showed that 39.4% of households 

benefiting of assistance from private non-profit organizations were affected by the 

restrictions on movement, followed by Free medicine\ health treatment (19.1%), and 

the third was the aid that was in form of family/friends transfer from abroad (17.4%). 

 33.1% of households indicated that cash transfer assistance program for the 

household was one of the most appropriate measures and procedures that the 

Government should adopt, followed by creating employment opportunities (21.3%), 

while the third priority was the provision of food vouchers, food packages and 

procurement vouchers (19.5%). 

 Data showed that 84.0% of the Palestinian households worried about being infected 

with COVID-19 (of which 36.3% were very worried about infection).  Moreover, 

14.5% of households have confirmed that at least one of their individuals was 

infected whit COVID-19.  And 31.1% of households, which at least one of their 

members has been infected with COVID-19, were bullied. 

 As for the readiness to take COVID-19 vaccine, 54.9% of the Palestinian households 

expressed their agreement to take the vaccine, 28.8% confirmed their opposition to 

take the vaccine, while 16.3% of the households were neutral about taking COVID-

19 vaccine. 

 

25.2 The Impact of the Covid-19 Pandemic on Economic Enterprises: 

 77.8% of establishments (73.4% in the West Bank and 86.7% in Gaza Strip) were 

closed for many days due to the restriction measures taken by the government 

enforcing the necessity of closure as a preventative measure for fighting the 

Coronavirus outbreak. 

 The percentage of the closure days during the lockdown period (5/3/2021 – 

31/5/2021) was (27.4%) concentrated in services activity, where the percentage of 

closure days for telecommunications activity reached (42.3%) and it reached 

(34.4%) for the transport activity. While the percentage of closure days for the 

activities of industry and trade reached (28.7%) and (24.3%), respectively.  

 Most of the establishments reported that sales/production have decreased during the 

three months of the lockdown by (82.3%), with a decline in the average 

sales/production by 43.1% compared with normal situation. Establishments 

operating in construction and transport sectors recorded the highest decline of the 

average sales/production by (50.9%), followed by establishments operating in the 

industry sector with a decline of (47.8%). 

 73.9% of the establishments are facing a decline in the availability of cash flow, 

which affected the percentage of returned checks that increased to reach 25.9% 

(35.7% in the West Bank and 5.6% in Gaza Strip). In addition, 35.0% of the 

establishments reported having a difficulty in the provision of financial services that 

are usually available in the normal situation. 

 32.8% of establishments had to have delay payments to suppliers and employees, 

whereas 47.3% of them had to get loans from friends, family, relatives to cover the 

shortage in cash flow. 

 As a response to COVID-19 pandemic, 8.6% of the establishments had to dismiss 

and let go their employees to face the financial crisis resulted from the Coronavirus 

pandemic.  
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 Whereas 3.5% of the establishments reduced the salaries and wages of their 

employees, and 3.1% of them gave their employees unpaid leave while 2.0% of 

them gave their employees a paid leave.  

 17.9% of the establishments started using or have increased the use of internet, 

online social media networks, specialized apps or digital platforms in response to 

COVID-19 outbreak; whereas the main use of such digital solutions was for 

marketing with a percentage of 83.3%, 52.9% for business administration and 37.9% 

for sale. 

 During the last three months (88 days) starting from March 5th until May 31st, 

2021), establishments reported that the percentage of employees who are currently 

working remotely from home was 8.0% of the total number of employees; mainly 

in the telecommunication sector (12.2% of the total number of employees) and 

transport sector (9.2% of the total number of employees). 

 66.8% of the establishments chose utility subsidies such as electricity, water, 

wastewater, internet services, and others, as the most needed policies to support their 

businesses over COVID-19 crisis. While 46.8% of the establishments chose 

exemptions or tax deductions, followed by salary subsidies with 40.6% and 39.8% 

for rental deferral. 

 
For more details on the Special Topics, see the table in chapter 1.25 of the Arabic section, pages 
185-194. 
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 Palestinians in the Occupied Palestinian  

Territory in 1948 

 
Palestine Catastrophe (Nakba) of 1948 resulted in the occupation of more than three quarters 

of Palestine. Thus, Israel was established on that part of Palestine occupied in 1948, which 

represents 78% of historical Palestine. The Palestinian population who remained in their 

homeland came under direct and complete Israeli sovereignty.  They were considered Israeli 

citizens and were subject to various policies and practices that sought to obliterate the 

Palestinian identity and culture.  
 

Statistically speaking, all data on Palestinians living in this part of historical Palestine 

occupied in 1948 were considered part of the Israeli statistical system. Thus, all Israeli 

statistical issues and publications include data on the Palestinian population. 
  

The Palestinian Central Bureau of Statistics strove hard to compile, tabulate and disseminate 

statistical data on the Palestinians living in Israel despite the difficulties, including the 

scarcity of separate data available on those Palestinians, in addition to the complications 

associated with compiling statistical data about them.  
 

Nevertheless, data disseminated in this chapter constitutes a general statistical diagnosis of 

the Palestinian reality in Israel.  This chapter presents statistics on the Palestinians in Israel 

including demographic, educational and labor force characteristics.  It is worth noting that 

such statistics are derived from the reality of living conditions in Israel. Thus, any possible 

comparisons for any of the statistical indicators should be made with those pertinent to the 

population in Israel and not with the Palestinians in other places. Some changes occurred in 

the data of this chapter which refers to revision and modification as in its sources. 

 

The data of this chapter does not include Palestinians and Arabs residing within the borders 

of the territories occupied in 1967 and subsequently annexed to Israel, which are determined 

mainly in that part of Jerusalem Governorate, which was annexed by the Israeli occupation 

by force following its occupation of the West Bank in 1967 and the Syrian Golan Heights. 

 

Population:  

 The total population of those areas at the end of 2020 was 1.55 million (excluding 

the residents of occupied East Jerusalem and the Golan Heights). 

 The total fertility rate for Palestinian women during 2020 was 2.82 births. 

 The average size of the Palestinian household was 4.35 persons in 2020. 

 

Labour Force: 

 The labour force participation among the  Youth  (18 -35 Years) was 64.7%: 77.8% 

for males, and 51.1% for females in 2020. 

 

Education:  

 There were 667 schools, including 584 primary schools and 83 schools for children 

with special needs in 2020/2021, 224 intermediate schools and 400 secondary 

schools in 2020/2021. 

 
 

 

For more details on Palestinians in the Occupied Palestinian Territory in 1948, see the tables 

in chapter 2 of the Arabic section, pages 195-210. 

2.1 
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Palestinians in the Diaspora 
 

 

The Nakba (Catastrophe) constituted a black period in the Palestinian history, when the 

Palestinian people were confronted with indescribable acts of oppression, dispossession and 

suffering. 

 

Palestinians who sought refuge in countries outside Palestine encountered all types of abuse 

and agonies.  On one hand, they were uprooted from their homeland and deprived of their 

property and homes.  On the other hand, they sought refuge in countries where they had no 

power or will. At the time of their dispossession, the Palestinians felt that their expulsion and 

refugee status would be temporary. They believed that their situation would not last more 

than several weeks or months, after which they would return in victory and with their honor 

restored. Thus, they paid little attention to their living circumstances in their host countries. 

Their hearts remained with Palestine, waiting for the signal for return. Year after another they 

realized that the Nakba would last longer than expected, and that Palestinians would endure 

more pain and suffering. Popular movements and organizations emerged to defend the rights 

of the Palestinians wherever they were located. The situation remained unchanged with no 

unified political and powerful entity representing all the Palestinians of the Diaspora until the 

foundation of the Palestine Liberation Organization (PLO). The emergence of the Palestinian 

revolt in 1965 caught the attention of most countries and gained their recognition. The PLO 

then became the sole political representative of all Palestinians everywhere, in spite of the 

fact that part of the Palestinian territory was subject to Arab administration (Jordan in the 

West Bank and Egypt in Gaza Strip). 

 

PCBS has been constantly working on collecting, tabulating and disseminating statistical data 

on the Palestinians both in Palestine and in the Diaspora.  This task always faces several 

constraints such as the shortage of separate and independent data on Palestinians in the 

Diaspora, as well as the outdated available data; which is mainly excerpted from UNRWA 

records.  We hope to overcome those constraints in the near future.   

 

The difficulty in creating a statistical database about Palestinians in the Diaspora lies in their 

dispersion both among a number of countries and within different areas of such countries. 

The Palestinians did not consider their communities as isolated ghettos; instead, they 

participated in the life of the countries they resided in, but retained their distinctiveness and 

identity at the same time.  The civil and administrative laws of the host countries made this 

task more difficult, by preventing integration with the population that resides there.  

 

Those hindrances and other subjective complications made it difficult to provide consistent 

and comprehensive statistical data on all Palestinians in the Diaspora. 

This chapter puts forth a set of data and statistical indicators dealing with population, 

employment, education, health and living and housing conditions for the Palestinians living 

in the Diaspora, especially in Jordan, Syria and Lebanon. 

 

  

3.1 
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Population:  
 

 There were 6.4 million Palestinian refugees registered in Jordan, Syria, Lebanon and 

Palestine at the end of 2020. 

 

Health: 

 There were 27 primary healthcare centers in Lebanon, 23 in Syria, and 25 in Jordan 

and 65 in palestine at the end of 2020. 

 

Education:  

 The total number of UNRWA schools was 169 schools in Jordan, 102 schools in 

Syria and 65 schools in Lebanon in 2018/2019. 
 

 The total number of refugee students in UNRWA schools was 119,047 in Jordan, 

37,586 in Lebanon and 50,609 in Syria in 2018/2019.  

 

 The total number of teaching staff in UNRWA schools was 4,643 in Jordan, 1,976 

in Syria and 1,655 in Lebanon in 2018/2019.  

 

 The number of vocational and technical training centers was 8 centers: 2 centers in 

Jordan, 2 in Syria and Lebanon ( one in each), and 4 in Palestine; 2 centers of which 

are in the West Bank and the other 2 are in Gaza Strip. 

 

Relief and Social Services: 

 Number of Social Safety Net Program Cases in Jordan, Lebanon, Syria and Palestine 

reached 390,443, with 6.8% percent out of the number of registered refugees. The 

number of Relief and social services staff in Jordan, Lebanon, Syria and Palestine 

reached 807, with 57.0% females staff, 43.0% males staff at the end of 2020.  

 
For more details on Palestinians in the Diaspora, see the tables in chapter 3 of the Arabic section, 

pages 211-218. 
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
The following are some of the concepts and Definitions in the book and the various 

topics .These concepts are based mainly on recommendations made in different areas. 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for 

one night or more. 

 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of males 

and females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative 

result of past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex 

composition is an essential prerequisite for the description and analysis of 

demographic data. 

 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management comprising 

all kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production 

purposes regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised 

by an individual or household jointly by two or more individuals or households by a 

clan or tribe or by a juridical person such as:  a corporation cooperative or government 

agency.  The holdings land may consist of one or more parcels located in one or more 

separate areas or in one or more territorial or administrative divisions, providing the 

parcels share the same production means, such as labour, farm buildings, machinery 

or draught animals 

 

Agricultural Land: 

It refers to the major classes of land use on agricultural holdings. For classification 

the "gross area" is surveyed for each class. Agricultural land includes land under 

scattered farm buildings, yards and their annexes, permanently uncultivated land, such 

as uncultivated patches, banks footpaths, ditches, headlands and shoulders (ECE 

1986). 

 

Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 
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Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number 

of cattle’s or camels, at least 5 heads of sheep or goats or pigs, at least 50 birds of 

poultry (Layers and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, 

fer...etc, or a mixture of them, or at least 3 beehives controlled by the holder. 

 

Assault: 

 Refers to physical attack against another person, including beating. Some criminal or 

penal codes distinguish between aggravated and simple assault depending on the 

degree of the resulting injury. For instance, aggravated assault involves attack with 

intentions to commit other crimes; attack under serious and inhuman conditions; the 

use of destructive weapons; attack on children; and any other dissolute attack. Simple 

assault involves attack not associated with criminal intentions, i.e. raising of a hand 

as a threat or unsuccessful attempt to beat…etc. 

 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. Closed 

rooms for maintenance or repairs are excluded. 

 

Apartment: 

It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the 

road through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household. 
 

B 
Base Time: 

It is Refers to the period to which current period is being compared. 

 

Bed: 

Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 

24 continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 

A building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently 

erected on the surface of the earth or water. A building is surrounded by four walls or 

with at least one completed ceiling, regardless of the construction material and the 

purpose of construction and utilization at the time of the visit. The building might be 

utilized for habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation 

or under construction at the time of the visit. 

 

Building Ownership: 

It refers to the sector or party to which the building belongs, to and not to the party 

operating the building. 
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C 
Clearance Voucher for the Value Added Tax: 

This is a unified invoice for both Israeli and Palestinian parties. It includes the 

authorized name of both parties, the taxation number, the goods exchanged with the 

type and value, the invoice number and the value added tax. This shows the movement 

of trade exchange between Palestine and Israel only. 

 

Communication disability/difficulty:  

Inability to exchange information and ideas with others and engage with them 

through the use of speech, or use signs, or write the information they want to share 

with others. This may be due to the result of a deficiency in hearing or speech, or 

lack of intellectual capacity to interpret and understand others.  

 

 

Cognition Disability (Remembering and concentrating): 

Includes difficulties in the following: memory, concentration, decision-making, 

understanding speech, reading, identifying individuals, directions and using a map, 

calculations, reading and thinking, such as individuals who have difficulty in 

understanding and performing daily activities. For example, finds it difficult to find 

locations, cannot focus on work, or forgets where they are or forgets which month it 

is, forgets to take medication or to eat, lacks understanding and knowledge of what 

is going on around him. It also includes the person's inability to understand things 

or deal with others.  It includes forgetting to do something important, people who 

suffer from lack of memory like where things have been put in the house, as well as 

difficulty in concentration on doing things for more than 10 minutes. 

 

Compensations of Employees:     

It is Refers to earnings by residents working abroad as well as payments to non-

residents working in inside. 

 

Consumer Basket: 

The categories of classified goods and services used by the consumer. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods 

and services that households consume between two different periods one is called the 

base period and the other is the comparison period. 

 

Composite Family:  

Refers to family consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 
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Country of Consignments (Charging Destination): 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, 

without any commercial transaction or other operations which change the legal status 

of the goods as imports from the country of purchase. 

 

Court Maters: 

Written proceedings involving all aspects of a disputed issue filed according to the 

law and submitted to the judge for settlement. Court cases involve civil cases, divorce, 

inheritance, etc. Also, they include criminal and petty offenses referred to as such by 

penal codes. 

 

Crime: 

Any act involving a violation of the law or public rights and duties towards the state 

or society in general. 

 

Customs Declaration: 

An Israeli document contains all the data related to direct Palestinian imports from 

other countries via Israeli entry points and ports and, additionally, Damyah Bridge, 

Rafah and Allenby Bridge. A photocopy of the statement arrives to the Ministry of 

Finance without any enclosures. Palestinian customs started to issue Palestinian 

custom declarations through the ASYCUDA program since a copy of this declaration 

is issued on imports from abroad. 
 

D 
Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of 

the stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical 

deterioration, normal obsolescence or normal accidental damage. 

 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

 

Domestic Tourism:  

It is a tourism trip, which is the main destination inside the country visiting the 

establishment. 
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E 
 

Economic Activity: 

Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity 

that uses labour, capital, goods and services to produce specific products (goods and 

services). In addition to that, the main economic activity refers to the main work of 

the enterprise based on the (ISIC) and that contribute by the large proportion of the 

value added, whenever more than one activity exist in the enterprise. 

 

Electric Energy: 

It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in 

kilowatt-hour. Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single productive activity is carried out or in which the 

principal productive activity accounts for most of the value added. 

 

Employed: 

Persons aged 15 years and over who were at work at least one hour during the 

reference period, or who were not at work during the reference period, but held a job 

or owned business from which they were temporarily absent (because of illness, 

vacation, temporarily stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid 

family member or other.  The employed person is normally classified in one of two 

categories according to the number of weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 

15 work hours and above.  Also the absence due to sick leave, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason considered employed from 1-14 hours. 

 

Wage Employee (Paid- employed): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision  and 

receives remuneration in wage, salary, commission, tips, piece-rates or pay in kind … 

etc.  This item includes persons employed in governmental, nongovernmental and 

private institutions along with those employed in a household enterprise in return for 

a specific remuneration. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

and do hires or supervises the work of one or more waged employees.  This includes 

persons operating their project or contracting companies provided they employ a 

minimum of one waged employee.  Shareholders are not considered employers even 

if they are working in it. 

 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2021                                                   Concepts and Definitions  

 [40] 

Employment: 

Persons in employment comprise all persons above a specified age who during a 

specified brief period, either one week or one day, were in the following categories: 

paid employment; self-employment. 

 

Equivalent Metric Ton of Petroleum:    

Energy unit; an Equivalent Metric Ton of Petroleum is defined as the energy resulting 

from burning one ton of petroleum. Due to having many types of petroleum, it was 

fixed on a certain value. 

A metric ton of petroleum = 41.9 giga joule, 1.43 metric ton of coal, 1200 m3 of 

natural gas, 7 barrels of petroleum, 39.68 Mega of British Thermal Units. 

 

Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported 

outside the country, conditioned with ownership transcription to another economy 

or to free customs regions as a discount from the national economy, which results 

from transaction with a non-resident economy. 
 

F 
 

Fixed assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in production 

processes for more than one year. 

 

Foreign indirect investment (Portfolio): 

Portfolio investment is a residual category for transactions in shares, bonds, bills, 

notes, money market instruments and financial derivatives. It is residual because these 

instruments are also included under direct investment and reserve assets. Portfolio 

investment is divided into two main categories: equity and debt. Shares are equity 

investment and the remaining instruments are debt investment.  

 

Foreign direct investment: 

This category includes investment over which the owner exercises control. Inpractice, 

the distinguishing criterion for inclusion in this category is that the owner  

should hold at least 10 percent of the ordinary shares in the company. However, this 

criterion should be applied somewhat flexibly to ensure that assets over which the 

owner exercises control are classified as direct investment. Acquisitions and disposals 

of land – other than when foreign embassies are involved – are also included.  

 

Foreign Other investment: 

Under other investment are included all transactions in financial assets and liabilities, 

which are not classified under any of the three other broad categories.  The most 

important of these are currency, deposits and loans (including trade credits). 
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G 
Government School: 

Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental 

instrument. 

 

Government Sector: 

The general government sector consists mainly of central, state and local government 

units together with social security funds imposed and controlled by those units. In 

addition, it includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and 

mainly financed by government units or social security funds. 

 

Gross National Disposable Income (GNDI): 

Gross or net national disposable income may be derived from gross or net national 

income by adding all current transfers in cash or in kind receivable by resident 

institutional units from non-resident units and subtracting all current transfers in cash 

or in kind payable by resident institutional units to non-resident units. 

 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists 

output of goods and services for final use produced by both residents and non-

residents, (local factors of production) and regardless of the distribution of this 

production, locally or externally. during a specific period of time and does not include 

deductions for depreciation of Fixed capital or deterioration of natural resources. 

 

Gross Value Added (indicator): 

 Indicator measures gross value added of any institutional unit that carries out any 

productive activity. 

 

Gross Fixed Capital Formation:     

Gross fixed capital formation consists of the value of producers’ acquisitions of new 

and existing products of produced assets less the value of their disposals of fixed assets 

of the same type. 

 

 

Gross National Income (GNI): 

It is the aggregate value of the gross balances of primary incomes for all sectorsis. 

defined as GDP plus compensation of employees receivable from abroad plus 

property income receivable from abroad plus taxes less subsidies on production 

receivable from abroad less compensation of employees payable abroad less property 

income payable abroad and less taxes plus subsidies on production payable abroad. 

 

Gross Capital Formation: 

It shows the acquisition less disposal of produced assets for purposes of fixed capital 

formation, inventories or valuables. 
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Government final consumption: 

Consists of expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by general government on both individual consumption goods and 

services and collective consumption services. 

 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new 

guests are based on the number of visits regardless whether it’s the same person or 

different. 

 

H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of 

complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 

or infirmity”. 

 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment 

of health problems. 

 

Hearing disability/difficulty: 

 The question determines individuals who have some hearing difficulties that 

contribute to the reduction of their ability to perform any part and aspect of their day, 

such as difficulty hearing someone talking in a busy place or with noise, or cannot 

hear someone speak directly and at normal volume (without shouting or higher 

volume), and determine whether they are unable to hear with one ear or both. 

 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and 

therapeutic) for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most 

hospitals also provide some outpatient services, particularly emergency care. 

 

 

Hotel:                                

It is defined as an accommodation establishment providing overnight lodging for the 

visitors in a room or unit. It should hold a number of persons exceeding that of an 

average single family. The establishment must be under one management, and 

provides different facilities and services to visitors. 

 

House: 

A building usually established for the residence of one household or more. The house 

may be comprised of single story or more that is utilized by a single household. 

Nevertheless, if the house is divided into housing units each of which has its own 

utilities and occupied by a different household, each housing unit would be classified 

as an apartment. 



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2021                                                   Concepts and Definitions  

 [43] 

Household:  
One person or a group of persons with or without a household relationship, who live 

in the same housing unit, share meals and make joint provision of food and other 

essentials of living. 

 

Household Consumption: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living 

purposes, and The value of goods and service payments or part of payments received 

from the employer, and own-produced goods and food, including consumed 

quantities during the recording period, and Imputed rent for owned houses. 

 

Household Expenditure:  

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living 

purposes, and the value of goods and services payments or part of payments received 

from the employer, and Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-

industrial), gifts, contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 

Household's Final Consumption: 

Consists of the expenditure, including expenditure whose value must be estimated 

indirectly, incurred by resident households on individual consumption goods and 

services, including those sold at prices that are not economically significant and 

including consumption goods and services acquired abroad. 

 

Household Sector: 

A household is defined as a group of persons who share the same living 

accommodation, who pool some, or all, of their income and wealth and who consume 

certain types of goods and services collectively, mainly housing and food.  

Households are mainly consumers, but they may also be producers.  All economic 

activity taking place within the production boundary and not performed by an entity 

maintaining a complete set of accounts is considered to be undertaken in the 

household sector. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another 

housing unit. The unit might not be constructed for living purposes but found occupied 

with a household during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for 

habitation or for work purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant. 

 

 

Health Care: 

The sum of activities performed either by institutions or individuals pursuing the 

application of medical, paramedical and nursing knowledge and technology, dental, 

complementary and alternative services, pharmaceutical, and clinical sciences (in 

vitro diagnostics), nursing, health professions.  Health care covers all health care 

goods and services to promote health. 
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I 
Imports: 

It refers to whole commodities (goods and services) entering the country by air, land 

and sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and 

for re-exportation. 

 

Inflation: 

The overall general upward price movement of goods and services in the economy. 

 

Infant Mortality: 

It is Refers to infant deaths (infants who are less than a year old), the infant mortality 

rate refers to the number of infant deaths in a given year per 1,000 live births during 

the year. 

 

Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could 

be a week or a month or a year. 

 

Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize, 

manipulate, produce, present and exchange information by electronic and other 

manual automated means. 

 

Institutional Sector: 

The institutional units are grouped together to form institutional sectors, on the basis 

of their principal functions, behaviour and objectives, there are five institutional 

sectors in the system of national accounts: government; non-profit institutions serving 

households; financial corporation's; households; and non-financial corporations, In 

addition to the Rest of world sector that has separate account. 

 

Independent Room: 

It is a separate room with no kitchen, bathroom nor toilet, but sharing with other 

households these basic services, and it is prepared for living. 

 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of 

fixed capital. 

 

Internet: 

A worldwide public computer network. It provides access to a number of 

communication services including the World Wide Web and carries e-mail, news, 

entertainment and data files. 
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Inbound Tourism:  

Inbound tourism comprises the activities of persons traveling to Palestinian Territory 

and staying in places outside their usual permanent places of residence for not more 

than one consecutive year for leisure, business and other purposes.   

 

K 
Kindergarten: 

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

olds. Kindergarten Consists of the first and second grades. 

 

Killed Injured: 

A person who died as a result of the accident, or died of his injuries within 30 days of 

the accident. 
 

L 
Labor Force: 

The economically active population (Labour Force) consists of all persons 15 years 

and over who are either employed or unemployed as defined above at the time of 

survey. 

 

Laspeyre’s Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period 

prices in relation to base period prices multiplied by proportional weight of 

commodity or goods groups throughout the base periods. 

 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, 

irrespective of whether he died after that or not. 

 

Livestock 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and 

other domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

 

M 
Main Economic Activity: 

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by the 

large proportion of the value added whenever more than one activity exist in the 

enterprise. 
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Mobile (cellular) telephone: 

A mobile (cellular) telephone refers to a portable telephone subscribing to a public 

mobile telephone service using cellular technology, which provides access to the 

PSTN. This includes analogue and digital cellular systems and technologies such as 

IMT-2000 (3G) and IMT-Advanced. Users of both postpaid subscriptions and prepaid 

accounts are included. 

 

Median Age at First Marriage: (indicator)  

The age dividing individuals into two categories, either married before it or married 

after it. 

 

Mental disability/difficulty: 

Individuals who suffer from stress, anxiety, uncertainty, and depression, as well as 

those with difficulties performing daily activities because of drug or alcohol abuse 

and addiction 

 

Mixed Holding: 

If the holder has plant and animal holdings according to Plant and Animal Holding 

definition providing, both animal and plant activities, share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  

 

Mobility disability/difficulty: 

Individuals who have difficulties to navigate and walk on foot, which may limit or 

not the performance of daily activities. For example, may find it difficult to walk a 

short distance, or a problem going up and down stairs or uneven terrain, or cannot 

walk any distance without a break or stop, or cannot walk without relying on a stick, 

or crutch, or walking device, or cannot stand on their feet for more than a minute 

and need a wheelchair for movement from one place to another. It covers disabilities 

or difficulties that people with disability face inside or outside homes. It also covers 

difficulties that people face during walking for more than 15 minutes.  

 

Monthly Work Days: 

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and 

other paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one 

work-day. 
 

 
 

N 
Newspapers: 

Periodic publications intended for the general public and mainly designed to be a 

primary source of written information on current events connected with public affairs, 

international questions, politics..., etc. 

 

 

 



PCBS: Statistical Yearbook of Palestine 2021                                                   Concepts and Definitions  

 [47] 

Non-Financial Corporation Sector: 

Consist of corporations whose principal activity is the production of market goods or 

non-financial services. 

 

Non-Profit Institutions Serving Households Sector: 

Consist of non-market NPIs that are not controlled by government. 

 

Number of Guest Nights: 

Number of beds booked for hotel guests.  Such beds are considered as occupied 

whether they were actually used or not.  It is measured by guest night unit. 

 

Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of 

the beds, which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two 

beds inside the hotel room. 

 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the 

employed person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of 

the economic activity or the employment status of the person.  Occupations are 

grouped together mainly on the basis of the similarity of skills required to fulfill the 

tasks and duties of the job.  

 

Gross Operating surplus: (indicator)     

Value added minus (compensation of employees plus net taxes on production minus 

subsidies and custom fees plus depreciation). 

 

 

Output (Production): 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding the 

value of any goods and services used in an activity for which the establishment does 

not assume the risk of using the products in production, and excluding the value of 

goods and services consumed by the same establishment except for goods and services 

used for capital formation (fixed capital or changes in inventories) or own final 

consumption. 

 

This means that production = value of production from main activity + value of 

production of secondary activities. 

 

 

Self-employed: 

A person who operates his or her own economic enterprise or engages independently 

in a profession or trade, and hires no employees. 
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Olive Press: 

An enterprise or part of an enterprise in which one group of goods and services is 

produced (olive oil, with the possibility of having secondary activities). 

 

Outbound Tourism:  

It is a tourist trip, which is the main destination outside the country visiting the 

establishment. 

 

P 
 

Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and over, who 

were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions mentioned 

above. 

 

 

 

 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled by 

the holder, and must not be less than one dunum for open cultivated area and (0.5) 

dunum for protect cultivated area. 

 

Population Register: 

a mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to 

determine up-to-date information about the size and characteristics of the population 

at selected points in time.  

 

 

Price Index: 

It is a statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and 

services during different temporal intervals. 

 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the 

government sector. 
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Producer Price: 

Is the amount receivable by the producer from the purchaser for a unit of a good or 

service produced as output minus any VAT, or similar deductible tax, invoiced to the 

purchaser.  The producer prices exclude any transport charges invoiced separately by 

the producer. 

 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 

 

Portfolio Investment: 

It is a set of investments made by financial institutions, insurance companies and 

divided into two types: financial investments (stocks, bonds, Treasury Bills and 

other securities), and investments in real assets (real estate, land, precious metals, 

etc.). 

 

R 
 

Re-Export: 

It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they 

were imported. 

 

Refugee Status: 

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

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

 

1. Non-Registered Refugees: It applies to unregistered refugees who do not 

hold refugee registration cards issued by UNRWA. 

2. Registered Refugees: It applies to registered refugees holding refugee 

registration cards issued by UNRWA. 

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

the two aforementioned statuses. 

Relative Weights: 

The percent which reflects the relative significance of the commodities and services 

within the consumer basket or any component of the index which used in the 

mathematical calculation for the index. 

 

Repeater Student: 

A student who fails one or more subjects and therefore is not promoted to the 

following grade. 
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Research and Experimental Development (R&D): 

Comprise creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock 

of knowledge, including knowledge of humanity, culture and society, and the use of 

this stock of knowledge to devise new applications. The term R&D covers three 

activities: basic research, applied research and experimental development and studies. 

 

Reserve Assets: 

Are assets that must be controllable by the Monetary Authority, they must be 

accessible to the Monetary Authority at relatively short notice for balance of payments 

purposes, and they must be denominated in a convertible currency. 

 

Residence: 

Defined in economic terms, the main criterion to determine residence of an entity is 

centre of economic interest.  Persons are considered residents of the country where 

they live for at least one year, excluding students (for illness and soldiers). 

 

 

Room: 

The housing unit or part of the housing unit surrounded with walls and has a ceiling, 

provided that its area is not less than 4m2. If the area of the glassy balcony equals or 

surpasses more than 4m2 and is used for living purposes, it is considered a room. 

Likewise, the salon or living room is considered a room. The kitchen, bathroom, paths 

and toilet are not considered rooms. Areas allocated for animals and poultry along 

with those used for work purposes only, are not considered rooms. 

 

Room Occupancy (indicator): 

Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether 

they were actually used or not. 

S 
School: 

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number 

and grade structure. 

 

Secondary School: 

Includes schools with secondary stage, or basic and secondary stage. 

 

Seeing disability/difficulty: 

Individuals who have some difficulties in vision that limits their ability to perform 

their daily duties, for example, may not be able to read, or see road signs while driving 

a car, may not be able to see well with one eye, or tunnel vision, or problem with 

vision that they perceive to be a problem. All individuals are asked whether they wear 

glasses or not, and must be reminded to wear glasses or contact lenses. 
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Seriously Injured: 

A person who was hospitalized as a result of the accident for a period of 24 hours or 

more. 

 

Slightly Injured: 

A person who was injured as a result of a road traffic accident and was not 

hospitalized, or was hospitalized for a short period (up to 24 hours). 

 

Springs: 

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the 

topographic surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 

 

 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources after 

collection and treatment for consumers (industrial and commercial establishment, 

irrigation utilities and public institutions). 

 

Stunting: 

Low height for age. 

 

T 
Taxes on Production: 

Those are taxes that are compulsory cash or in kind payments payable by producers 

to the general government. it consists of taxes on products payable on goods and 

services at production, sale, or exchange and other taxes payable on production by 

resident producers as a result of carrying out the production process. 

 

Tenure of Housing Unit: 

Tenure status indicates whether the household occupies the housing unit as owner, 

rented, or other (include without payment, and for work). 

 

1. Owned Housing: This category applies when the household or one of the 

household members (usually live therein) owns the Housing unit. 

2. Rented Housing: If the unit is rented. And the payment is paid on a 

monthly or annually base.  Rented unit may be with furniture or rented 

unit without furniture. 

3. For Work Housing: If the housing unit is offered to the household as a 

result of working relation with one member of the family or more. 

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

payments. 
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Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft excludes 

burglary and house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and 

other minor offenses, e.g., pilfering and petty theft may or may not be considered as 

thefts. 

 

 

Tourism Trip:  

Activity carried out by the traveler to the main destination outside the usual 

environment, for less than a year, for any main purpose (business, entertainment or 

personal for another purpose) except as used by a resident of a country or place that 

is visited by a person. Classified as a visiting tourist or visitor overnight. 

 

 

 

Type of Housing Unit: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, 

tent or other). 

 

U 
Underemployment: 

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups: 

 

1. Visible Underemployment: 

Visible underemployment refers to insufficient volume of employment:   

persons worked less than 35 hours during the reference week or worked less than 

the normal hours of work in their occupation were considered as visibly 

underemployed. 

 

2. Invisible Underemployment: 

Invisible underemployment refers to a misapplication of labour resources or 

fundamental imbalance as between labor and other factors of production, such 

as insufficient income, underutilization, or bad conditions of the current work, 

or other economic reasons. In labor force, employed persons are classified as 

invisibly underemployed if they are not already classified as visibly 

underemployed; and want to change their jobs because of an insufficiency of 

income, or because they are working in an occupation which does not correspond 

to their qualification. 

 

Unemployed (According to the ICLS – 19th): 

Unemployed persons are those individuals 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job and were available for 

work and actively seeking a job during the reference period by one of the following 
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methods newspaper, registered at employment office, ask friends or relatives or any 

other method. 

 

Unpaid Family Member: 

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related 

person living in the same household. 

 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

Under-5 Mortality: 

The probability of dying between birth and the fifth birthday. 

 

Under weight: 

Low weight for age. 
 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of 

any unit that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the 

value of gross output less the value of intermediate consumption. The net value added 

is defined as the gross value less the value of fixed capital consumption. 

 

Victim: 

The person affected by an offense or loss or is prey to catastrophic, criminal or brutal 

events. Any person subject to an offense or whose properties were partially or totally 

affected by a criminal act or incident is classified as victim. 

 

Villa: 

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

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

double or multiple stories connected through internal stairs. One of the suites is 

constructed as bedrooms whereas the second suite is constructed for reception and 

involves the kitchen and other related services. In general, the villa is surrounded by 

a garden, regardless of the area of this garden, which is surrounded by boarding wall 

or fence. Villas normally have roofed parking area (garage). Villas also may include 

separate small building or extension as part of them. 

 

W 
Wholesale price: 

The resale (sale without transformation) of new and used goods to retailers, industrial, 

commercial, institutional and professional users, to other wholesalers, or to those 

acting as agents or brokers in buying merchandise for, or selling merchandise to such 
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persons or companies.  The wholesale price includes VAT and any transportation 

charges. 

 

Wage: 

Cash net wage paid to the wage employee from the employer. 

 

Wasting: 
Low weight for height. 
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