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 3104، تموز –هـ 0425، رمضان. 
 .جميع الحقوق محفوظة

 
 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي

 
 .3102 ،الضفة الغربية االحصائي السنوي وسطكتاب محافظات   .3104 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

 .فلسطين -رام اهلل 
 

   :جميع المراسالت توجه إلى
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .فلسطين –، رام اهلل 0441.  ب.ص
 

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

 0011211211: الرقم المجاني

 diwan@pcbs.gov.ps     : بريد إلكتروني

 3142 :الرمز المرجعي                                         http://www.pcbs.gov.ps  :صفحة إلكترونية
 

التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات تم إعداد هذا 
 3114لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 

mailto:%20%20diwan@pcbs.gov.ps
http://www.pcbs.gov.ps/
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 شكـر وتقديـر
 

 .  إلى حيز النورهذا الكتاب يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لجميع الذين ساهموا في إخراج 
 

، بقيــادة فريــق فنــي مــن الجهــاز المركــزي 2013 الضــفة الغربيــة االحصــائي الســنوي وســطكتــاب محافظــات  إعــدادلقــد تــم 
لعـام ( CFG)مجموعـة التمويـل الرئيسـية للجهـاز و  دولة فلسـطينوبدعم مالي مشترك بين كل من  لإلحصاء الفلسطيني،

 (.  SDC)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون دولة فلسطينممثلة بمكتب الممثلية النرويجية لدى  2014
 

يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضـاء مجموعة التمويل الرئيسيـة للجـهاز 
(CFG ) إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 فريق العمل 
 

 التقرير إعداد 
 غدير الحاج علي

 
 الخرائط تصميم 

 نيبال اسماعيل
 
 جرافيكي تصميم 

 سوالمة أحمد
 
 النشر معايير تدقيق 

  جناجره حنان
 
 األولية المراجعة  

 معن سلحب
 محمد العمري
 نظمي حرب
 محمد قاللوة

 
 النهائية المراجعة  

 عناية زيدان
  
 العام اإلشراف 

 الجهاز رئيس                               عوض عال
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 تنويه
 

يمكـن للاـار  و حصائية المدرجة في هذا الكتـاب مصـدرها منرـورات الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني إلجميع البيانات ا
الرجو  الـى اصـدارات الجهـاز المنرـورة بـالحصول على تفاصيل اكثر حـول منهجيـة وجـودة البيانـات عـن أي موضـو  الكريم 

 .http://www.pcbs.gov.psعلى الموقع االلكتروني 

 
 -:تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هذا التارير، وداللة هذه الرموز كالتالي

 ال يوجد( -)
 التصنيف ال ينطبق).( 

 ةغير متوفر البيانات )..( 

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

 الصفحة                 الموضوع 
 

         قائمة الجداول
 المادمة

 

 01        المؤشرات الرئيسية      :األولالفصل 
 01                                   واالجتماعيةالسكانية المؤررات   0.0
  26                 الجغرافيةالمؤررات   3.0
 21                                 المؤررات االقتصادية  2.0

 

 35        المفاهيم والمصطلحات      :الثانيالفصل 
 

 45          المراجع
 

 41         الجداول 
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة
 

 الجدول
 

 :0جدول  3104الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس،  وسطعدد السكان المادر في محافظات  49
   

       الضـــــفة الغربيــــة نهايـــــة العــــام حســـــب حالـــــة وســـــطعــــدد الســـــكان الفلســــطينيون فـــــي محافظــــات  50
 3112اللجوس، 

 :3جدول 

   

 :2جدول  3102الضفة الغربية،  وسطعدد عاود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات  51
   

 :4جدول  3102الضفة الغربية حسب الجنس،  وسطالعمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات  52
   

الضــفة الغربيــة حســب  وســطعــدد المواليــد أحيــاس المســجلون والوفيــات المســجلة فــي محافظــات   53
 3103الجنس، 

 :5جدول 

   

 :4جدول  3103الضفة الغربية،  وسطالمؤررات الرئيسية الخاصة بفعاليات المسترفيات في محافظات  54
   

الضـفة الغربيـة حسـب العالقـة باـوة  وسـطفي محافظات ( سنة فأكثر 05)التوزيع النسبي لألفراد  55
 3102العمل والجنس، 

 :1جدول 

   

ـــــي محافظـــــات  56 ـــــي ف ـــــدينار األردن      الضـــــفة  وســـــطمتوســـــط إنفـــــاق واســـــتهالب األســـــرة الرـــــهري بال
 3100الغربية، 

 :8جدول 

   

ـــــي محافظـــــات  57 ـــــاي ألنمـــــاط االســـــتهالب الرـــــهرية ف ـــــراد وفا ـــــين األف ـــــر ب       الضـــــفة  وســـــطنســـــب الفا
 3100الغربية، 

 :1جدول 

   

                        الضــــــــــــــــفة الغربيــــــــــــــــة حســــــــــــــــب المرحلــــــــــــــــة  وســــــــــــــــطعــــــــــــــــدد المــــــــــــــــدارس فــــــــــــــــي محافظــــــــــــــــات  58
 2013/2014والجهة المررفة، 

 :01جدول 

   

 :00جدول  2013/2014الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المررفة،  وسطعدد الطلبة في محافظات  59
   

  الضـــفة الغربيـــة حســـب الجهـــة المرـــرفة وســـطمعـــدل عـــدد الطلبـــة لكـــل رـــعبة فـــي محافظـــات  60
 2013/2014والمرحلة، 

 :03جدول 

   

الضفة الغربيـة حسـب  وسطفي محافظات ( سنة فاكثر 05)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين  61
 2013الحالة التعليمية، 

 :02جدول 

   

الضفة الغربيـة حسـب  وسطفي محافظات ( سنة فاكثر 05)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين  62
 2013الحالة التعليمية والجنس، 

 :04جدول 

   

 وســـطفـــي محافظـــات ( ســـنة فـــأكثر 05)معـــدالت معرفـــة الاـــراسة والكتابـــة للســـكان الفلســـطينيين  63
 2013الضفة الغربية حسب الجنس وفئات العمر، 

 :05جدول 

   

 :04جدول  3102الضفة الغربية،  وسطعدد المساجد العاملة في محافظات  64
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 الصفحة
 

 الجدول
 

         الضــــــــفة الغربيـــــــة حســــــــب نــــــــو   وســــــــطعـــــــدد المؤسســــــــات الثاافيـــــــة العاملــــــــة فــــــــي محافظـــــــات  65
 2013المؤسسة، 

 :01جدول 

   

 :08جدول  3103الغربية، الضفة  وسطنسبة االسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في محافظات  66
   

فة ـالضــــ وســــطاسوب فــــي محافظــــات ـالــــذين يســــتخدموا الحــــ( ســــنوات فــــاكثر 01)ة األفــــراد ـنسبــــ 67
 3100الغربية، 

 :01جدول 

   

ـــــ 68 ـــــي يتوف ـــــديها خــــــنســـــبة األســـــر الت ـــــي محافظـــــات ـر ل ـــــت ف ـــــت فـــــي البي       الضـــــفة  وســـــطدمة انترن
 3103الغربية، 

 :31جدول 

   

الضــــفة  وســـطالــــذين يملكـــون هـــاتف خلــــوي فـــي محافظــــات ( ســــنوات فـــأكثر 01)األفـــراد نســـبة  69
 3100الغربية، 

 :30جدول 

   

المساحة الكلية ومساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة ونسبة مساحة  70
 2011/2010الضفة الغربية،  وسطاألراضي المزروعة في محافظات 

 :33جدول 

   

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وحصة الفرد من األراضي المزروعة  71
 2011/2010الضفة الغربية،  وسطمحافظات  بالمحاصيل الدائمة في

   :32جدول 

   

               الضـــــــــفة الغربيـــــــــة حســـــــــب  وســـــــــطعـــــــــدد الحيـــــــــازات الحيوانيـــــــــة والمختلطـــــــــة فـــــــــي محافظـــــــــات  72
     3103/3102نو  الحيازة، 

 :34جدول 

   

                 الضـــــــــفة الغربيـــــــــة حســـــــــب النـــــــــو ، كمـــــــــا  وســـــــــطعـــــــــدد حيوانـــــــــات المارـــــــــية فـــــــــي محافظـــــــــات  73
 10/01/3102هو في 

 :35جدول 

   

 :34جدول  2013الضفة الغربية لنراط معاصر الزيتون،  وسطأهم المؤررات االقتصادية لمحافظات  74
   

 :31جدول  3103الضفة الغربية حسب نو  المسكن،  وسطالتوزيع النسبي لألسر في محافظات  75
   

:38جدول  3103الضفة الغربية حسب حيازة المسكن،  وسطالتوزيع النسبي لألسر في محافظات  76  
   

ــــــة حســــــب عــــــدد الغــــــرف فــــــي  وســــــطالتوزيــــــع النســــــبي لألســــــر فــــــي محافظــــــات  77        الضــــــفة الغربي
 3103المسكن، 

 :31جدول 

   

 :21جدول  3103الضفة الغربية حسب كثافة السكن،  وسطالتوزيع النسبي لألسر في محافظات  78
   

79 
 ب مصـادر الحصـول علـى الميـاهـالتوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربيـة حسـ

 3102، والمنطاة
 :20جدول 

  
 

كمية المياه المستهلكة في الاطا  المنزلي في محافظات وسط الضفة الغربية ومتوسط استهالب  80
 3102األسرة من المياه رهرياي حسب المنطاة، 

 :23جدول 
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 الصفحة
 

 الجدول
 

التوزيع النسبي للمنرآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربيـة حسـب وسـيلة الحصـول  81
 3102على المياه والمنطاة، 

 :22جدول 

توزيــع التجمعــات الســكانية فــي محافظــات وســط الضــفة الغربيــة حســب تــوفر رــبكة ميــاه عامــة        82
 3102والمحافظة، 

 :24جدول 

   

      التوزيــع النســبي لألســر فــي محافظــات وســط الضــفة الغربيــة حســب جهــة جمــع النفايــات الصــلبة  83
 3102والمنطاة، 

 :25جدول 

 

 
 

النسبي للمنرآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهـة التـي تاـوم التوزيع  84
 3102والمنطاة،  الصلبة بالتخلص من النفايات

 :24جدول 

   

توزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة المسـؤولة عـن خدمـة  85
 3102جمع النفايات الصلبة والمحافظة، 

 :21جدول 

   

التوزيــع النســبي لألســر فــي محافظــات وســط الضــفة الغربيــة حســب طرياــة الــتخلص مــن الميــاه  86
 3102والمنطاة،  العادمة

 :28جدول 

   

التوزيع النسبي للمنرآت االقتصادية في محافظات وسـط الضـفة الغربيـة حسـب طرياـة الـتخلص  87
 3102من المياه العادمة والمنطاة، 

 :21جدول 

 
  

سـب طرياـة الـتخلص مـن الميـاه حتوزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضـفة الغربيـة  88
 3102العادمة والمحافظة، 

 :41جدول 

   

ـــاس  89 ـــوفر رـــبكة الكهرب ـــة حســـب ت        توزيـــع التجمعـــات الســـكانية فـــي محافظـــات وســـط الضـــفة الغربي
   3102والمحافظة، 

 :40جدول 

   

 :43جدول  3102حسب المنطاة،  الضفة الغربيةالمؤررات الرئيسة للنراط الفندقي في  90
   

عدد المنرـآت العاملـة وعـدد العـاملين فـي الاطـا  الخـاص والاطـا  األهلـي والرـركات الحكوميـة  91
 3103في محافظات وسط الضفة الغربية، 

 :42جدول 

   

 :44جدول  3100عدد المركبات المرخصة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نو  المركبة،  92

 :45جدول  3102عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب استخدام المبنى،  93
التناــيا الثالــ  فــي  -قيمــة الــواردات المرصــودة حســب ابــواب التصــنيف الموحــد للتجــارة الدوليــة  14

 3103محافظات وسط الضفة الغربية، 
 :44جدول 

   

التناـيا الثالـ  فـي  -ب التصـنيف الموحـد للتجـارة الدوليـة اقيمة الصادرات المرصـودة حسـب ابـو  15
 3103محافظات وسط الضفة الغربية، 

 
 

 :41جدول 
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 المقدمة
 

ل حصــاس الفلســطيني منــذ نرــأته إلــى بنــاس نظــام اإلحصــاسات الرســمية الفلســطيني الــذي يســتند إلــى ســعى الجهــاز المركــزي 
وقــد اعتمــدت   .احتياجــات المجتمــع ويتوافــق مــع التوصــيات التــي تضــمن العضــوية الكاملــة فــي المجتمــع اإلحصــائي الــدولي

اهنـة كأسـاس فـي التاـدم نحـو اسـتكمال بنـاس النظـام األسرة اإلحصائية مبدأ التدرج ضمن األولويات الفلسطينية في المرحلة الر 
بمـا فـي ذلـب التعـدادات والمسـو   الرئيسـية، حي  أنجز العديد مـن األنرـطة اإلحصـائية باالعتمـاد علـى المصـادر االحصائي

 الميدانيــة، باإلضــافة إلــى ارــتااق اإلحصــاسات مــن المصــادر الثانويــة مــن خــالل الســجالت اإلداريــة بالتعــاون مــع مؤسســات
 .العام والخاص الاطاعين

 

لتـوفير سلسـلة  نبـذلها ، اسـتكماال للجهـود التـي2013اإلحصـائي السـنوي  الضفة الغربية وسطمحافظات  ادم كتابنأن  نايسر 
من خالل مرجع إحصائي رامل يغطـي معظـم العامة في مختلف المجاالت،  االتجاهاتزمنية متواصلة تتيا المجال لدراسة 

 .االجتماعية واالقتصادية والجغرافيةالمجاالت السكانية و 
 

 الكتــابيــوفر الضــفة الغربيــة، حيــ   وســطأهــم المراجــع اإلحصــائية الرســمية الرــاملة حــول محافظــات  أحــد يمثــل هــذا الكتــاب
يعــرض واقــع تلــب حيــ  .  رام اهلل والبيــرة، اريحــا واألغــوار، الاــدس محافظــات إحصــاسات رســمية حــول مجــاالت الحيــاة فــي

 .غرافي واالجتماعي واالقتصادي والجغرافيو الديمالمحافظات 
 

اقســام رئيســية يتنــاول الاســم االول أهــم المؤرــرات الســكانية واالجتماعيــة الخاصــة بمحافظــات  ةيتكــون الفصــل األول مــن ثالثــ
وأمـا الاسـم الثالـ  فيسـتعرض أهـم  يتناول أهـم المؤرـرات الجغرافيـة لتلـب المحافظـات،فالضفة الغربية، اما الاسم الثاني  وسط

المفـاهيم والمصـطلحات العلميـة الـواردة  الثـانييعـرض الفصـل بينمـا   .الضـفة الغربيـة وسطالمؤررات االقتصادية لمحافظات 
 .الكتابفي 
 

وأن نكــون قــد أســهمنا فــي  ،حــول محافظــات الــوطن نأمــل أن نكــون قــد وفانــا فــي ســد فجــوة إضــافية مــن الفجــوات المعلوماتيــة
الاــرار فــي مختلــف مــواقعهم  لصــنا تــوفير أحــد المراجــع األساســية ل حصــاسات الرســمية الفلســطينية لخدمــة المســيرة التنمويــة 

عداد الارارات و  التخاذ الضـفة  وسـطوالتـي قـد تسـاهم فـي دفـع عجلـة التنميـة فـي محافظـات  الخطط على أسس مهنيـة علميـةا 
 .الغربية

 

 
 ي التوفيق،،،واهلل ول

 
 

 

 

 3104، تموز عال عوض

  رئيس الجهاز
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 الفصل األول
 

 المؤشرات الرئيسية
 

والجغرافية  واالجتماعية السكانيةالمؤررات  ؛الضفة الغربية وسطلمحافظات المؤررات اإلحصائية  أهميعرض هذا الفصل 
 . واالقتصادية

 
 واالجتماعية المؤشرات السكانية 0.0

 

 :السكان

مــن % 02.1 بتهمـا نسـ، 3104منتصـف عـام  فـرداي  ألـف 010 الضـفة الغربيــة حـوالي وسـطمحافظـات فـي عـدد السـكان  قـدر
الضـفة الغربيـة حيـ  بلـ   وسـطمحافظـات  بـينالمرتبة األولى من حي  عدد السـكان  الادساحتلت محافظة ، فلسطينسكان 

 . فلسطيندولة  سكانمن مجمل % 9.0بما نسبته فرداي ألف  403 عدد سكانها حوالي
 

  2014،منتصف العام الضفة الغربية وسطات في محافظ المقدر عدد السكان

 

 
 :حالة اللجوء

ألـــــف الجـــــ  يمثلـــــون  312فـــــي محافظـــــات وســـــط الضـــــفة الغربيـــــة  3112عـــــام  نالالجئـــــي نبلـــــ  عـــــدد الســـــكان الفلســـــطينيي
مــــــــن اجمــــــــالي الســــــــكان الفلســــــــطينيين % 22.3مــــــــن اجمــــــــالي الســــــــكان الالجئــــــــين فــــــــي فلســــــــطين و% 02.5مــــــــا نســــــــبته 

فـــــــي محافظـــــــات وســـــــط الضـــــــفة  نمـــــــن مجمـــــــل الســـــــكان الفلســـــــطينيي% 20.0الالجئـــــــين فـــــــي الضـــــــفة الغربيـــــــة ويمثلـــــــون 
ـــــة ـــــين فـــــي محافظـــــة اريحـــــا واألغـــــوار وقـــــد رـــــكلت نســـــب.  الغربي ـــــين ســـــكان محافظـــــات وســـــط أة الالجئ ـــــى نســـــبة مـــــن ب عل

 .3112لعام  من اجمالي سكان المحافظة% 50.2الضفة الغربية حي  بلغت نسبتهم 
 
 
 

411,640 

338,383 

50,762 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

 اريحا واالغوار رام هللا والبيرة القدس

ن 
كا

س
 ال

دد
ع

 

 المحافظة



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

31 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

30 

 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

32 

 

 :عقود الزواج وواقعات الطالق
الضـفة الغربيـة  وسـطمحافظـات  عاـدا فـي 13123 في المحاكم الرـرعية والكنسـية 3102 عامبل  عدد عاود الزواج المسجلة 

   .من مجمل عاود الزواج في فلسطين% 04.0أي ما نسبته 
 

، حيــ  مــن الســكان 0111حالــة زواج لكــل  2.2الضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات فــي  3102معــدل الــزواج الخــام عــام  بلــ 
 ســجلت، فــي حــين مــن الســكان 0111حالــة زواج لكــل  0.1 بلــ و أعلــى معــدل للــزواج الخــام  رام اهلل والبيــرةمحافظــة  ســجلت

 .من السكان 0111حالة زواج لكل  1.0 بل و  أقل معدل للزواج الخام اريحا واالغوارمحافظة 
 

سـنة  31.3للـذكور ماابـل  سـنة 35.3الضـفة الغربيـة  وسـطمحافظـات فـي  2013لعـام  عند الـزواج األولبل  العمر الوسيط 
سـنة  20.2سـنة للـذكور ماابـل  235.في حين بل  العمر الوسـيط عنـد الـزواج االول فـي الضـفة الغربيـة لـنفس العـام ، ل نا 
 .لالنا 

 
 محافظـات فـي 3102فـي العـام الطـالق المسـجلة فـي المحـاكم الرـرعية  وقوعـات بلـ  عـددأما بالنسـبة لوقوعـات الطـالق فاـد 

 .من مجمل وقوعات الطالق في فلسطين% 00.1واقعة أي ما نسبته  0,242 الضفة الغربية وسط

   
حيــ  مــن السـكان،  0111حالــة طـالق لكـل  0.2الضـفة الغربيـة  وســطمحافظـات فــي  3102معـدل الطــالق الخـام عـام  بلـ 

مـن السـكان، بينمــا سـجل أقــل  0111طـالق لكــل  حالـة 3.3 بلــ و  للطــالق الخـامدل أعلـى معـ رام اهلل والبيــرةسـجلت محافظـة 
 .من السكان 0111حالة طالق لكل  0.2 بل و  الادسمعدل للطالق الخام في محافظة 

 
 3102الضفة الغربية،  وسطمحافظات الطالق المسجلة في وقوعات الزواج و  عقودعدد  

 
 

 :المواليد والوفيات
مولـود حـي، أي مـا نسـبته  03,512فـي محافظـات وسـط الضـفة الغربيـة  3103بل  عـدد المواليـد احيـاس المسـجلين فـي العـام 

بينمـــا بلـــ  عـــدد الوفيـــات المســـجلة فــــي .  ىانثـــ 1,020ذكـــراي و 1,221مـــن مجمـــو  مواليـــد الضـــفة الغربيـــة، مـــنهم % 01.2
مــن مجمــو  وفيــات الضــفة الغربيــة، % 00.5حالــة وفــاة، أي مــا نســبته  0,024محافظــات وســط الضــفة الغربيــة لــنفس العــام 

 .من اإلنا  522من الذكور و 122منها 
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 :المؤشرات الصحية
 مسترـفى 01، انحكوميـ نمنهـا مسترـفيا مسترـفى 18الضفة الغربيـة  وسطفي محافظات  2012بل  عدد المسترفيات عام 

رـخص  0111لكل سرير 1.3 سريراي، بمعدل  1,036الضفة الغربية  وسطغير حكومي، وقد بل  عدد األسّرة في محافظات 
 .الضفة الغربية وسطكان محافظات من س

 
 :مؤشرات العمل

الضــفة  وســطفــي محافظــات ( ســنة فــأكثر 05لألفــراد الــذين أعمــارهم ) 2013لعــام  نســبة المرــاركة فــي الاــوة العاملــةبلغــت 
وتعتبـر نسـبة مرـاركة النسـاس فـي الاـوة العاملـة متدنيـة ماارنـة .  هذه المنطاةمن إجمالي الاوة البررية في % 20.0الغربية 

 وســطنسـبة العــاملين مـن كـال الجنســين فـي محافظـات  بلغـتللرجـال، وقــد % 14.0ماابـل % 02.1 بلغــتمـع الرجـال، حيـ  
 .عمالة محدودة% 0.2منهم % 02.2بية من إجمالي المراركين في الاوة العاملة الضفة الغر 

 
 3102الضفة الغربية،  وسطالبطالة بين اجمالي المشاركين في القوى العاملة في محافظات  نسبة

 
 

الضفة الغربية من بين المراركين في الاوة العاملة  وسطعن العمل في محافظات أن نسبة العاطلين  ترير النتائج إلى
بين % 01.0ماابل % 01.2نسبة البطالة بين النساس المراركات في الاوة العاملة  وبلغت، 3102في العام  %01.2بلغت 
 .الرجال

 
 :مؤشرات مستويات المعيشة

 

 : انفاق واستهالك االسرة
ســرة الرــهري فــي محافظــة الاــدس كــان األعلــى بــين محافظــات وســط الضــفة الغربيــة ألارــارت النتــائج الــى ان متوســط انفــاق ا

دينـار 1,195.3 سـرة الرـهري فـي محافظـة رام اهلل والبيـرة حيـ  بلـ  ألدينار، يليها متوسط انفاق ا 1,383.8حي  بل  حوالي 
 .دينار 010.1طوباس االقل حي  بل  / سرة الرهري في محافظتي اريحا واألغوارألوكان انفاق ا

 

 :الفقر
فــي  ،3100لعـام % 2.2الضـفة الغربيـة  وسـطفـي محافظـات  االســتهالب الرـهري ألنمـاطوفاـا  األفـراد بـيننسـبة الفاـر بلغـت 

 .لنفس العام %02.0نسبة في الضفة الغربية ال هذه حين بلغت
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 :مؤشرات التعليم والثقافة
 33114مدرسة من اجمالي  512الضفة الغربية  وسطفي محافظات  3102/3104بل  عدد المدارس في العام الدراسي 

مدرسة  23و( مدرسة ثانوية 011مدرسة أساسية و 045)مدرسة حكومية  204مدرسة في الضفة الغربية لنفس العام، منها 
 (.مدرسة ثانوية 51مدرسة أساسية و 013)مدرسة خاصة  010و( جميعها أساسية)تابعة إلى وكالة الغو  

 
طالـــــب، مـــــنهم     161,271 فـــــي محافظـــــات وســـــط الضـــــفة الغربيـــــة 3102/3104فـــــي العـــــام الدراســـــي  الطـــــالببلـــــ  عـــــدد 
 .طالب في المرحلة الثانوية 013431طالب في المرحلة األساسية و 0403043

 
3102 /3102الضفة الغربية حسب المرحلة الدراسية،  وسطالتوزيع النسبي لطلبة المدارس في محافظات 

 
 

 

كانـت اعلـى نسـبة اميـة سنة فأكثر في محافظـات وسـط الضـفة الغربيـة،  و  05ألفراد من بين ا% 4.4تركل األمية ما نسبته 
 %. 2.5 رام اهلل والبيرةدنى نسبة امية في محافظة أ وبلغت، %1.0 بواقع واألغواراريحا في محافظة 

 
مســجدا فــي الضــفة الغربيــة  1,954مســجد مــن أصــل  212الضــفة الغربيــة  وســطبلــ  عــدد المســاجد العاملــة فــي محافظــات 

 .3102خالل العام في فلسطين  مسجداي   33005و
 

ر ، امسـ 4 مركـزاي ثاافيـاي، و 021منهـا ، مؤسسـة ثاافيـة 020 الضـفة الغربيـة وسطبل  عدد المؤسسات الثاافية في محافظات 
مركــزاي  524، منهــا 2013لغربيــة خــالل العــام مؤسســة ثاافيــة فــي الضــفة ا 511، مــن أصــل واحــدة حف، ودار ســينماامتــ 2و

 .متاحف، ودارين للسينما 1مسار ، و 5و ثاافياي،
 

 :توفر ادوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 %43.5و  .3103جهــــــاز حاســــــوب خــــــالل العــــــام  وســــــط الضــــــفة الغربيــــــة محافظــــــات فــــــي مــــــن األســــــر %52.5تمتلــــــب 

 .3103من االسر يتوفر لديها خدمة االنترنت في البيت خالل العام 
 
 
 
 

 اساسية
88.0% 

 ثانوية
12.0% 
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 الجغرافيةالمؤشرات  3.0
 

 :الزراعة
إجمـــالي  مـــن %20.2، أي حـــوالي 3100عـــام  3كـــم 03212بلغـــت مســـاحة األراضـــي فـــي محافظـــات وســـط الضـــفة الغربيـــة 

% ..02المزروعة، حي  تركل هـذه المسـاحة مـا نسـبته مساحة االراضي  3كم 002.1الغربية، منها  أراضي الضفة مساحة
 .3101/3100من إجمالي مساحة االراضي المزروعة في الضفة الغربية، وذلب خالل العام الزراعي 

من إجمالي % 15.4حيازة، أي ما نسبته   3,962الضفة الغربية وسطفي محافظات  الحيوانية والمختلطةبل  عدد الحيازات 
 33210 الحيوانيةفي الضفة الغربية، أما على صعيد نو  الحيازات فاد بل  عدد الحيازات  الحيوانية والمختلطةالحيازات 

الضفة الغربية، أما الحيازات المختلطة  وسطفي  الحيوانية والمختلطةمن إجمالي الحيازات % 60.5حيازة مركلة ما نسبته 
الضفة الغربية، وذلب  وسطفي  الحيوانية والمختلطةجمالي الحيازات من إ% 39.5حيازة أي ما نسبته  1,564فبل  عددها 

 .3103/3102خالل العام الزراعي 
 

رأس،  03414، على األباار 10/01/3102الضفة الغربية وفق نتائج يوم العد  وسطتتوز  رؤوس المارية في محافظات 
مركلة ما نسبته  رأس، 0003204الغربية، ورؤوس الضأن من إجمالي األباار المرباة في الضفة % 5.2مركلة ما نسبته 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   رأس، 233254الماعز فبل   سرؤو أما عدد  من إجمالي رؤوس الضأن المرباة في الضفة الغربية،% 01.2
 .من إجمالي رؤوس الماعز المرباة في الضفة الغربية% 25.2مركلة ما نسبته 

 
معصرة حي  ركلت ما نسبته حوالي  24الضفة الغربية  وسطفي  3102بل  عدد معاصر الزيتون العاملة لموسم عام 

أما فيما يخص كمية الزيت المستخرجة من المعاصر فاد بلغت  من عدد المعاصر العاملة في الضفة الغربية،% 02.1
من مجمل كمية الزيت المستخرجة في % 34.0الضفة الغربية ركلت ما نسبته  وسططن متري في محافظات  23102.0

من عدد العاملين % ..31الضفة الغربية بما نسبته  وسطومن ناحية أخرة ساهمت محافظات ، محافظات الضفة الغربية
 .عامل 201حي  بل  عددهم  2013المعاصر في الضفة الغربية للموسم  في
 

دوالر أمريكي في الف  33022.0بلغت حوالي  2013وعلى صعيد الايمة المضافة لنراط معاصر الزيتون لموسم عام 
 .من مجمل الايمة المضافة للضفة الغربية% 24.1الضفة الغربية، ركلت ما نسبته حوالي  وسطمحافظات 
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 :المساكن
فــي العــام % 13.1بلغــت  حيــ النســبة األعلــى الضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات فــي  رــاةنســبة االســر التــي تســكن  ســجلت
وفيمـا يتعلـق .  لـنفس العـام% 22.4 سـاكنمنـو  خخـر مـن الأو  فـيال او دار بلغت نسـبة االسـر التـي تسـكن، في حين 2012
مسـاكن تعـود ملكيتهـا ألحـد تسـكن فـي الضـفة الغربيـة  وسـطفـي محافظـات االسـر مـن % 11.4مسكن فهناب لل االسر بحيازة

 .أفراد األسرة
 

 :البيئة والمصادر الطبيعية
 

 :(النفايات، الصرف الصحي، المياه)الخدمات العامة 
 

 :هالميامصادر 
عن طريق ربكة المياه العامة،  تتزود بالمياه 3102خالل العام  الضفة الغربية وسطمحافظات في  األسرمن  10.3%

خبار خاصة كمصدر رئيسي للتزود  تعتمد على% 0.4و رراس التنكات للتزود بالمياه، تعتمد على االسرمن هذه % 1.2و
 .حنفية عموميةو  ينابيع مصادر أخرة ترملتعتمد بركل رئيسي على  األسرمن % 1.0، في حين ان فاط بالمياه

 
% 0.2وعن طريـق رـبكة الميـاه العامـة،  هتتزود بالميا الضفة الغربية وسطمحافظات في  المنرآت االقتصاديةمن % 10.2

 .3102وذلب خالل العام  تستخدم تنكات مياه
 

 :إدارة النفايات الصلبة
، عنهـا النفايـات الناتجـة بجمـع هيئـة محليـةتاـوم  3102خـالل العـام  الضـفة الغربيـة وسـطمحافظـات في  األسرمن % 52.2

وكالـة تتـولى عمليـة الناـل % 2.0و ،(ال يوجد خدمة جمع نفايات) االسرةأحد أفراد  الناتجة عنها النفاياتنال ب ياوم% 1.2و
 .أخرة جهات بواسطة نال النفايات الناتجة عنهامن االسر يتم % 23.3و ،الغو 

 
، في حين هيئة محليةمن النفايات بواسطة  تتخلص من المنرآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية% 22.0
عملية  وكالة الغو من المنرآت تتولى % 2.0من المنرآت تاوم المنرأة نفسها بالتخلص من النفايات، و %4.2أن 

 .3102أخرة وذلب خالل العام  جهاتمن المنرآت بواسطة  %04.0النفايات الصلبة، و التخلص من

 
 :التخلص من المياه العادمة

، رــبكة الصــرف الصــحي تــتخلص مــن مياههــا العادمــة عــن طريــقالضــفة الغربيــة  وســطمحافظــات فــي  األســرمــن % 52.5
تـتخلص مـن مياههـا العادمـة  %00.0، فـي حـين أن الحفـر االمتصاصـيةتتخلص من مياهها العادمـة عـن طريـق % 22.3و

 .باستخدام طرق أخرةمن مياهها العادمة % 0.5ونسبتها  األسرعن طريق حفر صماس، فيما تتخلص باية 
 

 رـبكة صـرفمـن مياههـا العادمـة عـن طريـق  تـتخلص من المنرآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية% 24.3

تـتخلص مـن مياههـا العادمـة % 01.1 ، فـي حـين أنصـماس حفـرعـن طريـق  تتخلص من مياهها العادمـة% 00.1و ،صحي
مـــن % 1.4، مـــن المنرـــآت تســـتخدم طـــرق أخـــرة للـــتخلص مـــن الميـــاه العادمـــة% 2.3، واالمتصاصـــيةحفـــر ال عـــن طريـــق

  .المنرآت ال يوجد لديها وسائل للتخلص من المياه العادمة
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 :النشاط الفندقي 
من مجمو  فنادق % ..21 حوالي ، أي ما نسبته3102عام  فندقا 24الضفة الغربية  وسطبل  عدد الفنادق في محافظات 

 سريراي، وبل  عدد النزالس 23441 المتا  غرفة ومتوسط عدد األسّرة 03451الضفة الغربية، وبل  متوسط عدد الغرف 

 . نزيل 133354
 

 المؤشرات االقتصادية 2.0
 

 :المنشآت
بل  عدد المنرآت االقتصادية العاملة في الاطا  الخاص والاطا  االهلي والرركات الحكومية في محافظات وسط الضفة 

 .عامالي  01,550، في حين بل  عدد العاملين في تلب المنرآت 3103منرأة في العام  32,101الغربية 
 

 :التجارة الخارجية المرصودة للسلع
 

 الواردات: 

حي  % 7.6بنسبة  2011بالماارنة مع عام  2012لى محافظات وسط الضفة الغربية عام السلعية إارتفعت قيمة الواردات 
معدني القود الو  لتلب الفترة من أهم واردات محافظات وسط الضفة الغربيةو . مليون دوالر أمريكي 1,711.7بلغت قيمتها 

من % 31.1مليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل  512.5 قيمتها غتومزلاات معدنية وما يتصل بذلب من مواد حي  بل
مليون  232.2 المكائن ومعدات النال، بينما بلغت قيمة الواردات من عن نفس الفترةمحافظات لتلب الالواردات  إجمالي

دهون الو فيما سجلت الواردات من الزيوت ، لتلب المحافظاتالواردات  إجماليمن % 00.1دوالر أمريكي أي ما يعادل 
 من إجمالي واردات %0.3 بنسة مليون دوالر أمريكي، و  4.0حي  بلغت قيمتها النسبة األقل  نباتيةالحيوانية و الرحوم الو 

 .3103في عام  محافظات وسط الضفة الغربية

 
 الصادرات: 

 2011 مع عام ماارنةي  %5.2بنسبة  ارتفاعاي  2012من محافظات وسط الضفة الغربية عام  السلعية سجلت الصادرات
مصنوعة السلع ال وكان من أهم صادرات محافظات وسط الضفة الغربية. مليون دوالر أمريكي 021.2حي  بلغت قيمتها 

من إجمالي صادرات محافظات %01.1مليون دوالر أمريكي بنسبة  25.0حي  بلغت قيمتها  أساساي حسب المادة ةمصنفالو 
مليون دوالر  35.4، بينما بلغت قيمة الصادرات من مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها لتلب الفترة الغربيةوسط الضفة 

سلع وركلت الصادرات من ال، 3103تلب المحافظات عام  صادرات يلاجمإمن % 01.0أمريكي، أي ما يعادل 
النسبة األقل من إجمالي الصادرات في تلب  ةفة في موضع خخر في التصنيف الموحد للتجارة الدولينمص  المعامالت غير الو 

من إجمالي صادرات محافظات وسط الضفة % 0.3ألف دوالر أمريكي، أي ما نسبته حوالي  541بايمة المحافظات و 
 .3103عام  الغربية

 
 :الميزان التجاري

 .2..2مليون دوالر أمريكي خالل العام  1,532.4حوالي بمحافظات وسط الضفة الغربية عجزاي لسجل الميزان التجاري 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

20 

 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

22 

 

 : النقل
مــن % 34.9، ورــكلت 3100مركبــة فــي عــام  48,438الضــفة الغربيــة  وســطبلــ  عــدد المركبــات المرخصــة فــي محافظــات 

مـــن إجمـــالي المركبـــات فــــي % 20.3رـــكلت الســـيارات الخاصـــة .  إجمـــالي عـــدد المركبـــات المرخصـــة فـــي الضـــفة الغربيــــة
، %5.9( تكسـي)،  يليها سيارات األجـرة %19.3الضفة الغربية، بينما ركلت الراحنات والسيارات التجارية  وسطمحافظات 
 . من مجمو  المركبات% 3.6لمركبات ركلت بينما باقي ا

   
 : رخص األبنية

الضــفة الغربيــة  وســطعــن الســلطات المحليــة والتنظــيم المحلــي فــي محافظــات  2013بلــ  عــدد رخــص األبنيــة الصــادرة عــام 
متــراي مربعــاي  الــف 819، منهــا متــراي مربعــاي  مليــون 1.212حــوالي  رخصــة بنــاس حيــ  بلغــت المســاحة المرخصــة للبنــاس 03140

حـوالي الضـفة الغربيـة، و  وسـطمـن مجمـل المسـاحة المرخصـة فـي محافظـات % 12.1مباني سكنية مركلة مـا نسـبته حـوالي 
 . ألف متراي مربعاي مباني غير سكنية 204

 
 2013الضفة الغربية،  وسطفي محافظات  رخص األبنية الصادرةعدد 
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 الفصل الثاني
 

 المفاهيم والمصطلحات
 

حيــ  تســتند هــذه المفــاهيم إلــى .  هــذا الكتــابالفصــل المفــاهيم والمصــطلحات األساســية التــي تــم اســتخدامها فــي  ايعــرض هــذ
.  مـع األخـذ بعـين االعتبـار خصوصـيات المجتمـع الفلسـطيني فـي هـذا المجـال المجاالت المختلفهتوصيات األمم المتحدة في 

كما أن هذه المفاهيم والمصطلحات متوافاـة مـع بـاقي المواضـيع المتااطعـة فـي الجهـاز المركـزي ل حصـاس الفلسـطيني، وهـي 
 .في الجهاز المركزي ل حصاس الفلسطينياإلحصائية المستخدمة المصطلحات معجم واردة في 

 

  :األسرة ستهالكا
قيمـة السـلع والخـدمات التـي يتلااهـا أفـراد ، و الذي يصرف على رراس السـلع والخـدمات المسـتخدمة ألغـراض معيرـية الناد هو

السلع التي يتم استهالكها أثناس فتـرة التسـجيل مـن إنتـاج األسـرة ، و األسرة الستهالباألسرة العاملين من رب العمل وتخصص 
 .لمسكن الملبا ألجرة التاديريةالايمة و  ،الذاتي

 

 :األسرة إنفاق
 أفـرادالسلع والخدمات التي يتلااهـا  قيمةو   .ألغراض معيرية المستخدمةالذي يصرف على رراس السلع والخدمات  الناد  هو

ــــذي يــــتم إنفاقــــه علــــى الرســــوم  الناــــدو  .األســــرة العــــاملين مــــن رب العمــــل وتخصــــص الســــتهالب األســــرة غيــــر ) والضــــرائبال
 .واألمور غير االستهالكية األخرة الديون، الزكاة، التأمينات، الهدايا، التبرعات، الفوائد على (االستثمارية

 
 :اخراجات المرضى

خـروج الفـرد مـن المسترـفى بعـد إجـراس الفحـوص لترـخيص مــرض مـا أو بعـد أن قـدمت لـه الرعايـة والمعالجـة الالزمـة بغــض 
 (.وفاة رفاس،)النظر عن حالة اإلخراج 

 

 :تعويضات العاملين
وتلب المدفوعة لغير المايمين  الخارج،عن التعويضات المتحااة للمايمين في االقتصاد المحلي الذين يعملون في  عبارة هي

 .الذين يعملون في الداخل
 

 :  حالة اللجوء
وترــمل أبنــاس الــذكور مــنهم  491.خاصــة بالفلســطينيين الــذين هجــروا مــن فلســطين التــي احتلتهــا إســرائيل عــام  حالــة اللجــوس

 .وأحفادهم
 -:تصنف إلى

 .وكالة الغو  عنالصادرة ( المؤن)وكالة الغو   وله اسم مسجل في بطاقة اي إذا كان الفرد الجئ: الجئ مسجل
 .ألي سبب كان (المؤن)وكالة الغو  إال أنه غير مسجل في بطاقة  اي إذا كان الفرد الجئ :الجئ غير مسجل

 .ليس الجئاي مسجالي أو الجئاي غير مسجلكل فلسطيني هو  :ا  ليس الجئ
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 :حفرة صماء
 .بئر أو حفرة يخزن بها الغائط البرري أو قاذورات أخرة وتبنى من جدران محكمة

 

 :حفرة امتصاصية
 .الغائط البرري أو قاذورات أخرة وتبنى من جدران مسامية بئر أو حفرة يخزن بها

 

 :حيازة المسكن

 :ويمثل كيفية حيازة األسرة للمسكن، وتكون إحدة الحاالت التالية
وقــد يكــون . إذا كــان المســكن مســتأجرا ماابــل إيجــار يــتم دفعــه برــكل دوري رــهرياي أو كــل مــدة معينــة: مســتأجرمســكن . 1

 (.بدون أثا )أو مسكن غير مفروش ( أثا  مع)المسكن مستأجر مفروش 
 .وذلب إذا كان المسكن ملكاي لألسرة أو ألحد أفرادها الذين يايمون بالمسكن عادة: ملبمسكن . 2
وذلــب فــي حالــة حيــازة المســكن بــدون دفــع أي مبــال  كــأن يكــون المالــب أب أو أم أو أحــد أقــارب رب : دون ماابــلمســكن . 3

 .ين ال يايمون بالمسكن أو مادما من جهة أخرة دون ماابلاألسرة أو أحد أفرادها الذ
إذا كــان المســكن ماــدماي لألســرة نتيجــة عالقــة عمــل تــربط أحــد أفــراد األســرة بجهــة العمــل دون دفــع : ماابــل عمــلمســكن . 4

 .وسواس أكانت هذه الجهة تملب المسكن أو تاوم هي بدفع اإليجار للمالب األصلي. إيجار
 

 :شبكة صرف صحي

ميـاه األمطـار، الميـاه )نظام من أجهزة الجمع وخطوط األنابيب والموصالت والمضـخات يسـتخدم لتصـريف الميـاه المسـتعملة 
ونالهـا مـن مواقــع إنتاجهـا إمـا إلــى محطـة بلديـة لمعالجـة ميــاه المجـاري أو إلـى موقــع ( المنزليـة، وغيرهـا مـن الميــاه المسـتعملة

 . مياه سطحيةحي  يتم تصريف المياه المستعملة إلى 
  

 :شبكة مياه عامة

 .ربكه من األنابيب الرئيسية والفرعية تنترر في التجمع السكاني لغرض توزيع وتوصيل المياه الصالحة للررب الى التجمع
 

 :األراضي الزراعية

يـتم مسـا  يرير هـذا المصـطلا إلـى األصـناف الرئيسـية السـتعماالت األراضـي فـي الحيـازات الزراعيـة، وألغـراض التصـنيف،
ـــألرض، لتحديـــد صـــنفها ـــة ل ـــة.  المســـاحة اإلجمالي ـــة :  وترـــمل األراضـــي الزراعي ـــة الزراعي ـــام عليهـــا األبني األراضـــي التـــي تا

المتنـــاثرة، والحظـــائر وملحااتهـــا، واألراضـــي غيـــر المزروعـــة برـــكل دائـــم، مثـــل الرقـــع غيـــر المــــزروعة، والممــــرات الزراعيــــة، 
 .والانوات والبروزات واألكتاف

 
  :إلقامةا

تعـــرف اإلقامـــة هنـــا مـــن منظـــور اقتصـــادي ال قـــانوني، والمعيـــار األساســـي لتحديـــد اإلقامـــة لكيـــان مـــا، هـــو مركـــز المصـــلحة 
لبلـد مـا تاـوم فيـه   االقتصادية والذي يعرف بأنه وجود محل سكني أو موقع إنتاجي أو مواقع أخرة داخل اإلقليم االقتصـادي

صــادية علــى نطـاق واســع باصــد االسـتمرار فيهــا ألجــل غيـر مســمى أو لمــدة محــددة أو أو منـه بمبارــرة أنرــطة ومعـامالت اقت
 .غير محددة، ولكنها عادةي ما تكون طويلة
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 (:حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

ولم يعملـوا أبـدا خـالل فتـرة اإلسـناد فـي أي نـو  مـن  (سنة فأكثر ..) ترمل هذه الفئة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل
األعمــال وكــانوا خــالل هــذه الفتــرة مســتعدين للعمــل وقــاموا بالبحــ  عنــه بةحــدة الطــرق مثــل مطالعــة الصــحف، التســجيل فــي 

 . مكاتب اإلستخدام، سؤال األصدقاس واألقارب أو غير ذلب من الطرق
 

 : الثابت اإلجمالي يلاكوين الرأسمتلا

قيم ما يحتازه منتج ما من أصـول ثابتـة مخصـوما منهـا قيمـة األصـول التـي يـتم الـتخلص منهـا أثنـاس الفتـرة المحاسـبية  مجمو 
باإلضـــافة إلـــى إضـــافات معينـــة إلـــى قيمـــة األصـــول غيـــر المنتجـــة التـــي تتـــأتي مـــن خـــالل نرـــاط إنتـــاجي لوحـــدات مؤسســـية 

ات من  عمليات إنتاج وتستعمل هي نفسـها بصـورة متكـررة أو كمخرج جواألصول الثابتة أصول ملموسة أو غير ملموسة تنت
 .مستمرة في العملية اإلنتاجية

 

 :الحيازة الحيوانية

أي عـدد مـن :  ياصد بالحيازة الحيوانية وجود حيوانات لدة الحائز ويعتبـر الفـرد حـائزا إذا تـوفر لديـه أي مـن الحـاالت ا تيـة
فـــأكثر مـــن الـــدواجن ( ..)أو الخنـــازير، عـــدد ( الضـــأن أو المـــاعز)األغنـــام رؤوس فـــأكثر مـــن ( .)األباـــار أو اإلبـــل، عـــدد 

فــأكثر مـن األرانـب أو الطيـور األخــرة مثـل الحـبش، والـبط، والفــر، والسـمن وغيرهـا أو خلــيط ( ..)، عـدد (الالحـم والبيـاض)
 .خاليا نحل فأكثر( 3)منها، أو أن يدير الحائز 

 

 :الحيازة الزراعية

هي وحدة اقتصادية فنيـة ل نتـاج الزراعـي تخضـع إلدارة واحـدة، وترـمل جميـع الحيوانـات الموجـودة وكـل األراضـي المسـتغلة 
وقـد تكـون إدارة الحيـازة الواحـدة بيـد .  كليا أو جزئيـا ألغـراض اإلنتـاج الزراعـي بغـض النظـر عـن الملكيـة أو الرـكل الاـانوني

قــد تتوالهــا عرــيرة أو قبيلــة أو قــد تــدار مــن قبــل  صــان أو أســرتان أو أكثــر، أورــخص واحــد أو أســرة، وقــد يرــترب فيهــا رخ
وقـد تتكـون أرض  الحيـازة مـن جـزس واحـد أو أكثـر، تاـع .  رخصية اعتبارية مثل رركة أو جمعيـة تعاونيـة أو وكالـة حكوميـة

الحيـازة فـي واحـدة أو أكثـر مـن في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة برـرط أن ترـترب أجـزاس 
ـــاني وا الت وحيوانـــات الجـــر  الـــو، وال تعتبـــر النرـــاطات ا تيـــة مـــن ضـــمن الحيـــازات ... وســـائل اإلنتـــاج مثـــل العمـــل والمب

 .الزراعية، وهي صيد األسماب والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخراب الغابات العامة والخدمات الزراعية
 

 :الحيازة المختلطة

تعتبر الحيازة مختلطة إذا ارترب الحائز بةدارة حيازة نباتية وحيوانيـة معـا حسـب تعريـف الحيـازة النباتيـة والحيوانيـة، برـرط أن 
 .  يتم استخدام نفس العمالة أو نفس ا الت أو نفس المباني للنراطين النباتي والحيواني

 

 :الحيازة النباتية

اابلـة للزراعــة ألي محصـول زراعــي تحـت تصــرف الحـائز، علــى أن ال تاـل تلــب وجـود مسـاحة مــن األراضـي المزروعــة أو ال
 .دونم للزراعات المحمية( ...)دونم للزراعات المكروفة و( .)المساحة عن 

 

 :الماشية/ المزرعة حيوانات
 (والمـــاعزالضــأن )واألغنــام زراعيـــة وترــمل األباــار  ألغــراضترــمل جميــع الحيوانــات المحــتفظ بهـــا والمربــاة برــكل رئيســي 

 .والنحلالو، ...الخنازير، وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياض، والحبش، والفر والخيول والبغال والحمير والجمال و 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

20 

 

 :الدار

وهي مبنى معد أصالي لسـكن أسـرة واحـدة أو أكثـر، ويمثـل البنـاس التاليـدي فـي فلسـطين، وقـد تتكـون الـدار مـن طـابق واحـد أو 
واحـدة، أمـا إذا كانـت الـدار ماسـمة إلـى وحـدات سـكنية منفصـلة كـل منهـا ترـمل المرافـق الخاصـة بهـا طاباين تستغلهما أسرة 

 .ويايم بكل منها أسرة مستالة، فيعتبر كل مسكن راة
 

 :السرير

سـاعة متواصـلة علـى األقـل لتاـديم  29السرير المتواجد في غرفة أو ردهات المسترـفى والـذي يرـغل مـن قبـل المـريض لمـدة 
 .الطبية الرعاية

 

 :الشقة

وهــي جــزس مــن دار أو عمــارة تتكــون مــن غرفــة أو أكثــر مــع المرافــق مــن مطــبو وحمــام ومرحــاض، ويافــل عليهــا جميعــاي بــاب 
 .خارجي، وهي معدة لسكن أسرة واحدة، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج أو ممر يؤدي إلى الطريق العام

 

 :الصادرات

مــن العــالم أو إلــى المنــاطق  خخــر اقتصــادصــديرها خــارج الــبالد ويــتم ناــل ملكيتهــا إلــى اجمــالي الســلع والخــدمات التــي يــتم ت
الجمركيــة الحــرة وترــمل صــادرات وطنيــة المنرــأ والمعــاد تصــديرها مــن الســلع والخــدمات، وتعتمــد كــل خصــم مــن االقتصــاد 

 .مع االقتصاديات األخرة او االقتصاد غير المايم للتعامالتالوطني نتيجة 
 

 :الصحة

 .ي حالة رفاه كامل من الناحية الجسدية والنفسية واالجتماعية وليس فاط الخلو من المرض أو اإلعاقةه
 

 :العاملون
أو  لحسابهسواس كان ولو لساعة واحدة خالل الفترة المرجعية معينا  عمالي بارر  سنة فأكثر والذي 11عمره  الذي الفرد هو

بسبب المرض، عطلة، )أو كان غائب عن عمله بركل مؤقت  باجر أو بدون اجر أو في مصلحة العائلة لحساب الغير،
ساعة، ( 14-1) عاملينعدد ساعات العمل األسبوعية إلى  حسب العاملون، ويصنف (توقف مؤقت أو أي سبب خخر

إضراب  أوة مدفوعة األجر، أو إغالق األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبب المرض، أو إجاز  وكذلب فأكثرساعة  11 عاملين
 .ساعة 14-1من  عاملينأو توقيف مؤقت وما رابه ذلب، يعتبر 

 
 :العمالة

ويعملـون، ( الاـوة البرـرية)ترـمل هـذه الفئـة كـل مـن ينطبـق عليـه مفهـوم العمالـة، أي جميـع األفـراد الـذين ينتمـون لسـن العمـل 
العــاملين لحســابهم أو فــي مصــالحهم الخاصــة، باإلضــافة ألعضــاس األســرة  ويضــم ذلــب أصــحاب العمــل، المســتخدمين بــأجر،

 .غير مدفوعي األجر
 

 :العمالة المحدودة

سواس كانوا يعملون عـدد  تضم هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينطبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصورة غير اعتيادية،
ساعات أقل من المعتـاد لسـبب مـن األسـباب والـذين يرغبـون فـي ذات الوقـت بزيـادة عـدد سـاعات عملهـم إلـى العـدد الطبيعـي 

، ويحاولون زيادة هذا العدد بةحدة الطرق، كالبح  عن عمل إضـافي أو يحـاولون تأسـيس عمـل (ساعة فأكثر أسبوعيا .3)
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وينـدرج كـذلب ضـمن العمالـة المحـدودة أولئـب الـذين . لنـو  سـمي بالعمالـة المحـدودة الظـاهرةخاص أو مصـلحة خاصـة وهـذا ا
يرغبـون بتغييــر عملهــم ألســباب اقتصــادية مثــل عــدم كفايــة الراتـب أو بســبب ظــروف العمــل الســيئة وهــذا النــو  ســمي بالعمالــة 

 .المحدودة غير الظاهرة
 

  :العمر الوسيط عند الزواج األول
سم أعمار المتزوجين إلى نصفين متساويين النصف األول تزوج قبل هذا العمر في حين تزوج النصف الثـاني العمر الذي يا
 .بعد هذا العمر

 
 : عدد الغرف الفندقية المشغولة

 وتعتبــر الغرفــة مرــغولة ســواساي .  عــدد الغــرف التــي تــم حجزهــا ومدفوعــة األجــر مــن قبــل النــزالس الســتخدامها لغــرض المبيــت
 .استخدمت فعلياي أو لم تستخدم

 

 :الغرف واألسّرة المتاحة

 .ترمل ما هو قابل ل رغال من غرف وأسّرة خالل فترة المسا باستثناس ما هو مغلق للصيانة أو ألي سبب كان
 

 :الغرفة

ستخدمين لها محاطة بجدران وساف يسهل عزل الم( أربعة أمتار مربعة فأكثر) 2م( 4)هي أية مساحة تساوي أو تزيد عن  
الماـــززة غرفـــة إذا كانــــت مســـاحتها مســـاوية أو تزيـــد عــــن أربعـــة أمتـــار مربعــــة ( الفرنـــدات)عـــن ا خـــرين، وتعتبـــر الرــــرفات 

ومستخدمة ألي غرض من األغراض المعيرية، وتعتبر الصالة غرفة، وال يعتبر من ضمن الغـرف كـل مـن المطـبو والحمـام 
 .غرف تلب المخصصة للحيوانات والدواجن وكذلب الغرف المستخدمة للعمل فاطكما ال يعتبر من ال.  والمرحاض والممرات

 
 :غرفة مستقلة

وهـي ( مرحاض –حمام  –مطبو )وهي غرفة قائمة بذاتها ليس بها مرافق بل ترترب عادة مع غيرها من الغرف في المرافق 
 .وتكون جزساي من دار أو فوق أسطا العمارات معدة أصال للسكن وتوجد عادة على أسطا المباني أو بالفناس،

 

 :القيمة المضافة
إجمالي الايمة  ويعرف.  إنتاجيتعلق باإلنتاج ويرير إلى الايمة المتولدة ألية وحدة تمارس أي نراط أساسي ي مفهوم هي

 .االستهالب الوسيط من طر  إجمالي اإلنتاج بحاصل المضافة
 

 : طستهالك الوسيالا
ياــاس خــالل فتــرة  وهــو  .اإلنتاجيــة العمليــةالمســتهلكة أو المتلفــة أو المحولــة فــي  أوالمســتخدمة  المــدخالتقيمــة  مجمــو هــو 
بأنهـا سـعر المنـتج مضـافاي  ،تعـرف والتـيويتم تاييم االستهالب الوسيط بأسعار المرترين،  .محددة بركل مرابه ل نتاج زمنية
مستوة االقتصاد الكلي هي  على، الوسيطقيمة إجمالي االستهالب  وتكون .والتجزئةهوامش النال وهوامش تجارة الجملة  إليه

 .التاييمينعلى المستوة التفصيلي فهناب فرق بين  أما.  سواس حسبت بأسعار المرترين أو أسعار المنتجين نفسها
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 (J2، منطقة J1منطقة )القدس، 
 :ة بحتة، تم تاسيم محافظة الادس إلى جزئيننظرا للواقع الجغرافي والسياسي في محافظة الادس وألغراض إحصائي

 
ترمل ذلب الجزس من المحافظة الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام  (:J1منطقة )القدس 
الريو )وترمل " بيت المادس"بيت حنينا، مخيم رعفاط، رعفاط، العيسوية، الادس )تجمعات   J1وتضم منطاة.  491.
، سلوان، الثوري، جبل المكبر، السواحرة الغربية، (وادي الجوز، باب الساهرة، الصوانة، الطور، الريا ، راس العامود جرا ،

 (.بيت صفافا، ررفات، صور باهر، أم طوبا، كفرعاب
 

لها ترمل محافظة الادس باستثناس ذلب الجزس من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتال (:J2منطقة )القدس 
رافات، مخماس، مخيم قلنديا، التجمع البدوي جبع، قلنديا، بيت )تجمعات  J2، وتضم منطاة 491.للضفة الغربية عام 

دقو، جبع، الجديرة، الرام وضاحية البريد، بيت عنان، الجيب، بير نباال، بيت إجزا، الابيبة، خربة أم اللحم، ِبدُّو، النبي 
، الزعيم، (التجمع البدوي)، قطنة، بيت سوريب، بيت اكسا، عناتا، الكعابنة (التحتا)صموئيل، حزما، بيت حنينا البلد 
 (.السواحرة الررقية، الريو سعد)العيزرية، أبو ديس، عرب الجهالين 

 
 :الفندق

ويرترط في الفندق ان يكون عدد .  منرأة تصنف ضمن منرآت االقامة السياحية الجماعية التي توفر المبيت للزائر
األماكن المتوفرة فيه تستوعب مجموعة أرخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة واحدة وتكون تحت إدارة موحدة وتادم 

وتنظيف المرافق الصحية، وتصنف الفنادق الى درجات وفئات  خدمات وتسهيالت ترمل خدمة الغرف واعداد االسرة يوميا
 .وفاا للتسهيالت والخدمات التي تادمها

 

 :الفيال

هي مبنى قائم بذاته مريد من الحجر النظيف عادة، ومعد أصال لسكن أسرة واحدة عادة، ويتكـون مـن طـابق واحـد بجنـاحين 
ويخصص أحد األجنحة في حالة الطـابق الواحـد أو الطـابق الثـاني للنـوم،  أو من طاباين أو أكثر، يصل بينهما درج داخلي،

والجنا  ا خر أو الطابق األرضي لالستابال والمطبو والخدمات بمختلف أنواعها، كما يتوفر في الغالب للفيال حدياـة تحـيط 
يغطـى السـطا العلـوي للفـيال  بهـا بغـض النظـر عـن مسـاحتها باإلضـافة إلـى سـور يحـيط بهـا مـن الخـارج، وكـراج للسـيارة كمـا

 .بمادة الارميد على األغلب، ويمكن أن يوجد ضمن حدود الفيال أحد المباني أو المالحق ويكون من مكوناتها
 

 :القطاع الحكومي

يتــألف مــن وحــدات الحكومــة المركزيــة والحكومــات المحليــة إلــى جانــب صــناديق الضــمان االجتمــاعي التــي تفرضــها وتســيطر 
حدات وترمل كذلب المؤسسات غير الهادفة للربا التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليهـا وتمولهـا بصـورة عليها تلب الو 

 .رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان االجتماعي
 

 :القطاع الخاص
 .يرمل جميع الوحدات المؤسسية المايمة والتي ال تندرج تحت قطا  الحكومة
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 :الكثافة السكانية
 .السكان في الكيلومتر المربع الواحدهو عدد 

 

 (: الغرف، االسرة) متوسط اشغال 
 .المرغولة ماسوماي على عدد ايام االرغال( الغرف، األسرة) عبارة عن حاصل مجمو  عدد 

 
 :متوسط كثافة المسكن

 . مؤرر يايس عدد االفراد للغرفة في الوحدة السكنية
 

 :المبنى

هو كل مريد قائم بذاته ومثبـت علـى األرض أو علـى المـاس بصـفة دائمـة أو مؤقتـة، ويكـون المبنـى محاطـاي بأربعـة جـدران أو 
 . على األقل جدار واحد مكتمل

 

   :المتحف
 مـواد تــدل علــى بــاحتواس، وتكــون فـي خدمــة المجتمـع وتنميتــه ومفتوحـة للجمهــور، وتاـوم مؤسسـة دائمــة، ال تبغـي ربحــاي تجاريـاي 

 .  اإلنسان وبيئته، وتحفظها، وتجري بحوثاي برأنها، وتخبر عنها، وتعرضها ألغراض الدراسة والتعليم واالستمتا 
 

  : المؤسسة الثقافية
والتـي .  المستخدمة في أنرطة الفنون والحرف وفي أنرـطة اللعـب والرياضـة (األدوات والمعدات)هي مؤسسة تتضمن السلع 

 .تسهل الايام بأنرطة الثاافة بالمعنى الواسع
 

   :إذاعية محلية مؤسسة
 .هي كل مؤسسة إذاعية تادم خدمة إذاعية محلية

 
 :المدارس الثانوية

 .وثانوية معاترمل المدارس المتوفر فيها مرحلة ثانوية فاط او مرحلتين اساسية 
 

 :المدارس الحكومية

 .أي مؤسسة تعليمية تديرها وزارة التربية والتعليم العالي، أو أي وزارة أو سلطة حكومية
 

 :المدارس الخاصة

أي مؤسســة تعليميــة أهليــة أو أجنبيــة غيــر حكوميــة مرخصــة يؤسســها أو يرأســها أو يــديرها أو ينفــق عليهــا فــردا أو أفــرادا أو 
 .فلسطينية أو أجنبية جمعيات أو هيئات
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 :المدرسة

أي مؤسسة تعليمية غير رياض األطفال بغض النظر عـن عـدد طلبتهـا وتركيبهـا الصـفي، حيـ  أن أدنـى صـف فيهـا ال ياـل 
 .عن الصف األول وأعلى صف ال يزيد عن الصف الثاني عرر

 

 :المساحة المزروعة

جماليــة وهــي المســاحة التــي أعــدت وزرعــت بنــو  أو أكثــر مــن المحاصــي ل والتــي تكــون عــادة صــافية للمحاصــيل المؤقتــة وا 
 .للمحاصيل الدائمة

 

 

 :المستشفى

هي مؤسسة طبية يتمثل هدفها األول في توفير خدمات ترخيصية وعالجية لمختلف الظروف الطبية جراحيـة كانـت أم غيـر 
 .وتادم معظم المسترفيات أيضا خدمات لمرضى العيادات الخارجية وخاصة خدمات الطوار  جراحية،

 

 :عصرةملا
ج مــن أنرــطة اتــنزيــت الزيتــون، مــع احتماليــة اإل)مؤسســة أو جــزس منهــا تنــتج برــكل أساســي مجموعــة واحــدة مــن الســلع  يهــ

ر معصـرة الزيتـون الوحـدة اإلحصـائية والمعنـي بجمـع وتعتبـ.  حي  يحاق هذا النراط الرئيسي غالبية الايمة المضـافة( ثانوية
 ....2البيانات عنها خالل موسم اإلنتاج 

 

 :المنشأة
( غيـر مسـاعد)بنرـاط إنتـاجي رئيسـي واحـد برـكل أساسـي  تخصـصتو  تاع في مكـان واحـد مؤسسة أو جزس منهاالمنرأة هي 

 يحاق هذا النراط الرئيسي غالبية الايمة المضافة حي 
 

:العاملةالمنشأة   

 .هي المنراة التي تزاول العمل فعال خالل فترة جمع البيانات 
 

 :النزالء

يعـود  ثـم، ويعتبر كل من يتـرب الفنـدق ولـو لليلـة واحـدة مرافاه وخدماته ، ويستخدمون الفندقبيتون في الذين ي األرخاص هم
 .للفندق ثانية بمثابة نزيل جديد

 
 (: الغرف، االسرة) نسبة اشغال 

 .المتاحة مضروباي في العدد مئة( الغرف، األسرة) ماسوماي على عدد ( الغرف، األسرة) تمثل حاصل متوسط ارغال 
 

 (: القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 

 .وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة( سنة فأكثر ..)ترمل هذه المجموعة جميع األفراد الذين ينتمون لسن العمل 
 
 
 
 



PCBS :3102 ،اإلحصائي السنويالضفة الغربية  وسطمحافظات  كتاب  

42 

 

 : النشاط االقتصادي
تــدمج مجموعــة مــن االجــراسات واألنرــطة تنفــذ مــن قبــل وحــدة معينــة والتــي تســتخدم العمــل وراس  عمليــةمصــطلا يرــير الــى 

كمــا يرــير مصــطلا النرــاط الرئيســي االقتصــادي الــى (. ســلع وخــدمات) المــال والبضــائع والخــدمات لتنــتج منتجــات محــددة 
التناــيا )الــذي قامــت مــن اجلــه حســب التصــنيف الــدولي الموحــد لألنرــطة االقتصــادية طبيعــة العمــل الــذي تمارســه المؤسســة و 

  . ويسهم بأكبر قدر من الايمة المضافة في حالة تعدد االنرطة داخل المؤسسة الواحدة( الرابع
 

  :(اإلنتاج)المخرجات 

استخدامها من قبل وحـدات أخـرة ألغـراض والتي يتم قيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منرأة ما 
السـلع النهائيـة، ومـا يسـمى :  ويرـمل اإلنتـاج فئتـين.  الـذاتي اإلجمـاليلغايـات التكـوين الرأسـمالي الثابـت  أوستهالب ذاتياي اال
للــذبا  ، مثــل الاطعــان التــي تربــىإلنتاجهــا، واألخيــرة تعنــي المنتجــات التــي تســتغرق وقتــاي طــويالي "بالمنتجــات تحــت الترــغيل"

وتاـدر قيمـة معظـم السـلع فـي اللحظـة التـي تكتمـل فيهـا العمليـة اإلنتاجيـة، غيـر أن عمليـة إنتـاج بعـض .  واألعمال اإلنرائية
، وهنـا يـتم تاـدير قيمـة هـذه المنتجـات (كمـا هـو الحـال فـي المنتجـات تحـت الترـغيل)السلع قد تمتـد لتتجـاوز الفتـرة المحاسـبية 

 .والمحاصيل الزراعية الرتوية اإلنراسات أعمالحاسبية، مثال ذلب وتسجيلها في تلب الفترة الم
 

   :المولود الحي
ن  أي مولود ولد حياي وصرخ أو بكى عند الوالدة أو ظهرت عليه أي عالمة أخرة من عالمات الحياة عند الوالدة حتى وا 

 .مات بعدها بلحظات
 

 :النفايات الصلبة

وترمل النفايات البلدية، والنفايات الصناعية والتجارية، .  مادة عديمة النفع وخطرة أحيانا ذات محتوة منخفض من السوائل
 .ونفايات ناتجة عن العمليات الزراعية وتربية الحيوانات، والنراطات األخرة المرتبطة بها ونفايات الهدم ومخلفات التعدين

 

 :الواردات

نال ملكيتها لتغطية  تمالخدمـات المستوردة للبلد عن طريق الموان  البرية والبحرية والجوية، التي و  السلع إجمـاليهو 
عادة   .التصديراالحتياجات المحلية لالستهالب النهائي والوسيط وا 

 
 :الوفيات

 .هي حاالت الوفاة التي تركل احد عناصر التغير السكاني
 

 (:المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبنى أو جزس من مبنى معد أصالي لسكن أسرة واحدة، وله باب أو مدخل مسـتال أو أكثـر مـن مـدخل يـؤدي إلـى الطريـق 
أو الممــر العــام دون المــرور فــي وحــدة ســكنية أخــرة، وقــد تكــون الوحــدة الســكنية غيــر معــدة أصــال للســكن إال أنهــا وجــدت 

 .  ة للسكن أو العمل أو لكليهما أو مغلاة أو خاليةمسكونة وقت المسا، وقد تكون الوحدة السكنية مستخدم
 

 :الضفة الغربية وسطمحافظات 
  .رام اهلل والبيرة، اريحا واألغوار، الادسوترمل 
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 :مكشوفة بدون شبكةمجاري 
 .العادمةمياه الوتعتبر وسيلة غير صحية للتخلص من عن مياه عادمة تسير في التجمع بدون قنوات هي عبارة 

 

 :وكالة الغوث الدوليةمدارس 

 .أي مؤسسة تعليمية غير حكومية أو خاصة تديرها أو تررف عليها وكالة الغو  لترغيل الالجئين الفلسطينيين
 

 :نوع المسكن

.  وهــو الرــكل الهندســي أو المعمــاري للمســكن، والــذي قــد يكــون فــيال، أو داراي، أو رــاة، أو غرفــة مســتالة، أو أي رــكل خخــر
 (.الو…أو خيمة براكية)مثل 
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PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 2013كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

اناثذكورالمجموع
TotalMalesFemales

4,550,3682,311,7212,238,647فلسطين
Palestine

2,790,3311,417,5911,372,740West Bankالضفة الغربية

800,785406,828393,957Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  338,383171,911166,472Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 50,76225,78924,973Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

411,640209,128202,512Jerusalemالقدس

2014عدد السكان المقدر في محافظات وسط الضفة الغربية منتصف العام حسب الجنس، : 1جدول 
Table 1: Estimated Population in the West Bank Central Governorates at Mid-Year 

by Sex, 2014

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة
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غير مبينليس الجئًا الجئالمجموع

TotalRefugeeNot-RefugeeNot Stated

3,660,3861,537,0682,067,74755,571Palestineفلسطين

2,279,969624,0671,600,55155,351West Bankالضفة الغربية

652,846207,494407,25238,100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  262,56376,811178,8306,922Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 40,30520,69018,3831,232Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

349,978109,993210,03929,946Jerusalemالقدس

2007عدد السكان الفلسطينيون في محافظات وسط الضفة الغربية نهاية العام حسب حالة اللجوء، : 2 جدول 
Table 2: Number of Palestinian Population in the West Bank Central Governorates at 

End of Year by Refugee Status, 2007

 Governorate/Region المنطقة/المحافظة

 Refugee Status  حالة اللجوء
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معدل الزواج الخام عقود الزواج المسجلة

 من 1000لكل 

السكان

وقوعات الطالق 

المسجلة

معدل الطالق الخام 

 من 1000لكل 

السكان

Registered 

Marriages

Crude 

Marriage Rate 

Per 1000 

Population

Registered 

Divorces

Crude 

Divorce Rate 

Per 1000 

Population

42,6989.77,1141.6Palestineفلسطين

West Bank 25,3889.34,0951.5الضفة الغربية

6,0327.71,3471.7Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  2,8368.67202.2Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 3006.11002.0Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

2,8967.25271.3Jerusalemالقدس

 Governorate/Region المنطقة/المحافظة

2013عدد عقود الزواج ووقوعات الطالق المسجلة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 3جدول 
Table 3: Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central Governorates, 2013
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ذكورالمنطقة/ المحافظة
Males

اناث
Females

Governorate\ Region

Palestine 24.720.2فلسطين

West Bank 25.220.2الضفة الغربية

Middle of West Bank 25.220.2وسط الضفة الغربية

  25.620.7Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 25.520.4Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

24.919.9Jerusalemالقدس

2013العمر الوسيط عند الزواج األول في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 4جدول 
Table 4: Median Age at First Marriage in the West Bank Central Governorates 

by Sex, 2013
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DeathsالوفياتBirthsالمواليد

إناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموع
TotalMalesFemalesTotalMalesFemales

 64,89533,10731,7886,3513,4132,938West Bankالضفة الغربية

12,5076,3366,1711,174637537Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  7,2873,7143,573767411356Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 2,1811,1091,0721568373Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

3,0391,5131,526251143108Jerusalemالقدس

2012عدد المواليد أحياء المسجلون والوفيات المسجلة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس، : 5جدول 
Table 5: Registered Live Births and Deaths in the West Bank Central Governorates by 

Sex, 2012

Governorate\Regionالمنطقة/المحافظة
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Governorateالمحافظة

القدسأريحا واالغوار رام اهلل والبيرة
Palestine West BankMiddle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

794918819Number of Hospitalsعدد المستشفيات

25122110Governmental Hospitalsمستشفيات  حكومية

543716709Non-Governmental Hospitalsمستشفيات غير حكومية

5,4873,1631,03634054642Number of Bedsعدد األسرَّة

1.31.21.31.01.11.6Beds Per 1000 Inhabitant من السكان1000األسرَّة لكل 

*Grand Total of Discharges-325,753155,38830,47023,8866,584*اإلخراجات الكلية

*Grand Total of Beds Occupancy Rate-82.788.451.491.975.3*معدل أشغال األسرَّة الكلي

*Mean of Duration (day)-2.42.22.42.52.3*(يوم)معدل اإلقامة الكلي 

.Data includes Governmental Hospitals only *.البيانات تمثل المستشفيات الحكومية فقط*:

2012المؤشرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المستشفيات في محافظات وسط الضفة الغربية، : 6 جدول 
Table 6: Main Indicators for Hospital Activities in the West Bank Central Governorates, 2012

Indicatorsالمؤشرات

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين
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Governorateالمحافظةوسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين
القدسأريحا واالغوار رام اهلل والبيرة

Ramallah & 

Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

Both Sexesكال الجنسين

43.645.038.143.845.330.5In Labor Forceداخل القوى العاملة

56.455.061.956.254.769.5Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

70.575.581.682.581.480.1Full Employmentعمالة تامة

6.15.91.71.23.02.3Underemploymentعمالة محدودة

23.418.616.716.315.617.6Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

Malesذكور

69.371.364.169.575.355.9In Labor Forceداخل القوى العاملة

30.728.735.930.524.744.1Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

72.576.582.082.882.780.8Full Employmentعمالة تامة

6.96.71.91.43.42.3Underemploymentعمالة محدودة

20.616.816.115.813.916.9Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

Femalesإناث

17.318.013.018.016.96.9In Labor Forceداخل القوى العاملة

82.782.087.082.083.193.1Outside Labor Forceخارج القوى العاملة

100100100100100100Totalالمجموع

62.271.279.681.875.575.2Full Employmentعمالة تامة

2.82.90.70.21.61.8Underemploymentعمالة محدودة

35.025.919.718.022.923.0Unemploymentبطالة

100100100100100100Totalالمجموع

2013في محافظات وسط الضفة الغربية حسب العالقة بقوة العمل والجنس،  ( سنة فأكثر15)التوزيع النسبي لألفراد : 7جدول 

Labor Force Status and Sex        العالقة بقوة العمل والجنس

Table 7: Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in the West Bank Central Governorates by Labor 

Force Status and Sex, 2013

Middle of 

West Bank

 West Bank Palestine
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Governorateالمحافظة

القدس*أريحا واالغوار رام اهلل والبيرة
Palestine  West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh  

Jericho & Al Aghwar*Jerusalem

339.7361.6409.0401.6299.5423.8Food Cash Expenditureاإلنفاق النقدي على مجموعات الطعام

351.0376.5415.0412.5316.4426.0Total Food Consumptionاالستهالك الكلي من الطعام

519.0608.3772.1689.3515.2848.1Non-Food cash expenditureاإلنفاق النقدي على غير الطعام

634.8729.2954.2819.7617.61,075.3Total Non-Food Consumptionاالستهالك الكلي  من غير الطعام

985.81,105.71,369.21,232.2934.01,501.2Total  Consumptionاالستهالك الكلي

945.41,058.41,286.11,195.3861.91,383.8Total Cash Expenditureاإلنفاق النقدي الكلي

Indicators المؤشرات

2011متوسط إنفاق واستهالك األسرة الشهري بالدينار األردني في محافظات وسط الضفة الغربية، : 8جدول 
Table 8: Average Monthly Household Expenditure and Consumption in Dinar (JD) in the West Bank Central Governorates, 2011

وسط الضفة الضفة الغربيةفلسطين
الغربية

.Data include Tubas Governorate **البيانات تشمل محافظة  طوباس.
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الفقر المدقعشدة الفقرفجوة الفقرالفقر
PovertyPoverty 

Gap

Poverty  

Severity

Deep Poverty

25.86.02.112.9Palestineفلسطين

17.83.91.47.8West Bank الضفة الغربية

7.31.20.42.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  8.81.00.20.9Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 24.45.11.613.1Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

4.60.90.31.7Jerusalemالقدس

2011نسب الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستهالك الشهرية في محافظات وسط الضفة الغربية، : 9جدول 
Table 9: Poverty Rates According to Actual Monthly Consumption Patterns of 

Individuals in the West Bank Central Governorates, 2011

المنطقة/المحافظة

Poverty Ratesنسب الفقر

 Governorate/Region 
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SecondaryثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع

خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

2,7842,0633423791,8421,222342278942841.101Palestineفلسطين

2,0941,668973291,30897297239786696.90West Bankالضفة الغربية

5073143216127914532102228169.59Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  2461831251112721228134111.23Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar-.312047198471212أريحا واالغوار 

230111161031486516678246.36Jerusalemالقدس

2014/2013عدد المدارس في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 10جدول 
Table 10: Number of Schools in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2013/2014

Governorate /Regionالمنطقة/المحافظة

Stage\Supervisory Authority                                  الجهة المشرفة/ المرحلة
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ثانويةBasicأساسيةTotalالمجموع
خاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموعخاصةوكالة الغوثحكومةالمجموع
TotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivateTotalGovernmentUNRWAPrivate

1,151,702764,219282,784104,6991,009,639629,038282,78497,817142,063135,181.6,882Palestineفلسطين

677,004537,30651,27088,428593,328459,92551,27082,13383,67677,381.6,295West Bankالضفة الغربية

 161,27193,74516,39851,128141,84278,64816,39846,79619,42915,097.4,332Middle of Westوسط الضفة الغربية

Bank   81,36558,1796,59116,59570,76049,2156,59114,95410,6058,964.1,641Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar-.11,2455,7453,4142,0869,9114,4113,4142,0861,3341,334أريحا واالغوار 

68,66129,8216,39332,44761,17125,0226,39329,7567,4904,799.2,691Jerusalemالقدس

2014/2013عدد الطلبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب المرحلة والجهة المشرفة، : 11جدول 
Table 11: Number of Students in the West Bank Central Governorates by Stage and Supervisory Authority, 2013/2014

Governorate /Regionالمنطقة/المحافظة

Stage\Supervisory Authority                                  الجهة المشرفة/ المرحلة
Secondary
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الثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسيةالثانويةاألساسية
BasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondaryBasicSecondary

30.826.230.126.836.9.23.418.3Palestineفلسطين

West Bank 27.822.328.222.733.5.23.618.5الضفة الغربية

26.021.426.122.233.1.24.018.8Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  26.421.627.222.733.0.22.217.1Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 Jericho & Al Aghwar-28.220.825.520.837.1.24.3أريحا واالغوار 

25.321.124.421.731.5.25.020.1Jerusalemالقدس

Table 12: Average Number of Students Per Class in the West Bank Central Governorates by Supervisory Authority 

and Stage, 2013/2014

2014/2013معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة المشرفة والمرحلة، : 12جدول 

المنطقة/المحافظة

Supervisory Authority\ Stageالمرحلة /  الجهة المشرفةالمعدل العام

Governorate /Region

Grand Averageخاصةوكالة الغوثحكومة
GovernmentUNRWAPrivate
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Governorate المحافظة

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah 

& Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

    3.74.04.43.56.15.2Illiterateأمي

5.76.46.65.77.97.5Can Read and Writeملم

    14.215.416.413.321.619.0Elementaryابتدائي

    37.438.639.937.041.542.9Preparatoryإعدادي

    21.920.318.722.214.815.4Secondaryثانوي

    5.04.53.34.02.52.6Associate Diplomaدبلوم متوسط

12.110.810.714.35.67.4Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100Totalالمجموع

2013في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 13جدول 
Table 13: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the 

West Bank Central Governorates by Educational Attainment, 2013

Educationalالحالة التعليمية

 Attainment

وسط الضفة الغربية الضفة الغربيةفلسطين
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وسط الضفة الغربية الضفة الغربيةفلسطين
كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

كال الجنسين
Both sex

ذكور
Males

إناث
Females

    3.71.65.94.01.76.54.42.16.7Illiterateأمي

    5.75.56.06.45.77.26.65.47.8Can Read and Writeملم

    14.215.712.615.416.814.016.418.114.9Elementaryابتدائي

    37.439.235.738.641.235.839.943.636.4Preparatoryإعدادي

    21.920.623.120.319.620.818.718.019.3Secondaryثانوي

    5.05.05.04.54.34.73.32.44.1Associate Diplomaدبلوم متوسط

   12.112.411.710.810.711.010.710.410.8Bachelor and Aboveبكالوريوس فأعلى

100100100100100100100100100Totalالمجموع

Middle of West Bank West Bank

2013في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الحالة التعليمية والجنس،  ( سنة فاكثر15)التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين : 14جدول 
Table 14: Percentage Distribution of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Central Governorates by 

Educational Attainment and Sex, 2013

 Educationalالحالة التعليمية

Attainment

Palestine
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Governorate المحافظة

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

Both Sexكال الجنسين

19-1599.499.599.299.199.399.315-19

24-2099.399.398.899.397.298.320-24

34-2599.199.399.399.697.899.325-34

44-3598.698.698.798.797.998.835-44

45+86.685.585.687.781.484.345+

 96.396.095.696.593.994.8Totalالمجموع 

Malesذكور

19-1599.699.799.799.699.1100.015-19

24-2099.299.298.699.396.997.820-24

34-2599.299.399.399.898.598.925-34

44-3599.299.399.199.3100.098.735-44

45+95.294.894.096.894.191.145+

 98.498.397.998.997.596.8Totalالمجموع 

Femalesإناث

19-1599.299.398.798.699.698.515-19

24-2099.499.498.999.497.598.620-24

34-2599.199.299.499.397.299.725-34

44-3597.998.098.298.196.098.935-44

45+78.276.478.178.470.078.945+

 94.193.593.394.190.492.9Totalالمجموع 

الجنس و الفئات العمرية

2013في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجنس وفئات العمر،  ( سنة فأكثر15)معدالت معرفة القراءة والكتابة للسكان الفلسطينيين : 15جدول 
Table 15: Literacy Rates of Palestinian Population (15 Years and Above) in the West Bank Central 

Governorates by Sex and Age Group, 2013

Sex and Age Groups

وسط الضفة الضفة الغربيةفلسطين
الغربية
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العدد
Number

2,815Palestine فلسطين

1,954 الضفة الغربية
    West Bank

363 وسط الضفة الغربية
Middle of West Bank

210Ramallah & Al Bireh رام اهلل والبيرة

49 أريحا واالغوار 
Jericho & Al Aghwar

104 القدس
Jerusalem

2013عدد المساجد العاملة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 16   جدول 
Table 16: Number of Mosques In Operation in the West Bank 

Central Governorates, 2013

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة
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Governorateالمحافظة
القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West 

Bank

Middle of 

West Bank

Ramallah 

& Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

658574130541264Cultural Centersالمراكز الثقافية

2Theaters-8542المسارح

Museums--13933المتاحف

Cinema--2211السينما

 681590138601266Totalالمجموع

2013عدد المؤسسات الثقافية العاملة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المؤسسة، : 17جدول 
Table 17: Number of Cultural Institutions In Operation in the West Bank Central 

Governorates by Type of Institution, 2013

Type of Institutionنوع المؤسسة

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين
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المنطقة/المحافظة   
النسبة

Percentage
Governorate/Region

51.4Palestineفلسطين

55.2West Bankالضفة الغربية

57.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  57.1Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 32.6Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

58.5Jerusalemالقدس

2012نسبة االسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في محافظات وسط الضفة الغربية، : 18جدول 
Table 18: Percentage of Households by Availability of Computer in 

the West Bank Central Governorates, 2012
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المنطقة/ المحافظة 
النسبة

Percentage
Governorate /Region

53.7Palestineفلسطين

54.8West Bankالضفة الغربية

53.2Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  66.0Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 32.1Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

43.9Jerusalemالقدس

الذين يستخدموا الحاسوب في محافظات وسط الضفة  ( سنوات فاكثر10)نسبة األفراد : 19  جدول 
2011الغربية، 

Table 19: Percentage of Persons (10 Years and Above) by Computer 

Use in the West Bank Central Governorates, 2011
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المنطقة/المحافظة 
النسبة

Percentage
Governorate/Region 

Palestine 32.1فلسطين

West Bank 34.3الضفة الغربية

42.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  41.3Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 21.2Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

43.6Jerusalemالقدس

نسبة األسر التي يتوفر لديها خدمة انترنت في البيت في محافظات وسط : 20    جدول 
2012الضفة الغربية، 

Table 20: Percentage of Households that have Internet at 

Home in the West Bank Central Governorates, 2012
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المنطقة/ المحافظة   
النسبة

Percentage
Governorate/ Region 

65.2Palestineفلسطين

69.5West Bankالضفة الغربية

82.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  80.7Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 65.2Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

86.0Jerusalemالقدس

الذين يملكون هاتف خلوي في محافظات وسط الضفة  ( سنوات فأكثر10)نسبة األفراد : 21 جدول 
2011الغربية، 

Table 21: Percentage of Persons (10 Years and Above) who have   

a Mobile Phone in the West Bank Central Governorates, 2011
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المساحة 
(2كم)

الكثافة 
مساحة األراضي المزروعة (2كم/ فرد)السكانية 

(2كم)بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة 

نسبة مساحة األراضي المزروعة 
بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة من 

المساحة الكلية

Area 

(km
2
)

Population 

Density (Capita\ km
2
)

Area of Cultivated 

Land  withTemporary 

and Permanent Crops 

(km
2
)

Percentage of Cultivated 

Land Area with Temporary 

and Permanent Crops from 

Total Area

6,020692.5931.515.5Palestineفلسطين

5,655456.3843.514.9West Bankالضفة الغربية

1,793416.2113.66.3Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  855362.877.09.0Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 59378.820.63.5Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

3451,128.416.04.6Jerusalemالقدس

2011/2010المساحة الكلية ومساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة ونسبة مساحة األراضي المزروعة في محافظات وسط الضفة الغربية، : 22جدول 
Table 22: Total Area and Percentage of Land Cultivated with Temporary and Permanent Crops in the West Bank Central 

Governorates, 2010/2011

Governorate/ Region المنطقة/ المحافظة
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حصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة (2كم)مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة 
Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops (km
2
 )

Area of Land Cultivated with 

Permanent Crops Per Capita (m
2
)

659.9156.0Palestineفلسطين

612.7234.3West Bankالضفة الغربية

91.4121.0Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  68.6217.9Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 8.3175.2Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

14.536.9Jerusalemالقدس

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة

مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة، وحصة الفرد من األراضي المزروعة بالمحاصيل الدائمة في محافظات : 23 جدول 
2011/2010وسط الضفة الغربية، 

Table 23: Area of Land Cultivated with Permanent Crops, and  Area of Land Cultivated with Permanent 

Crops Per Capita in the West Bank Central Governorates,  2010/2011
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Type of Holdingنوع الحيازةالمجموع

مختلطةحيوانية
AnimalMixed

32,17712,16720,010Palestineفلسطين

25,6768,56917,107West Bankالضفة الغربية 

3,9622,3981,564Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  1,7436741,069Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 1,000785215Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

1,219939280Jerusalemالقدس

Governorate/Regionالمنطقة/المحافظة
Total

2013/2012عدد الحيازات الحيوانية والمختلطة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع الحيازة، : 24 جدول 
Table 24: Number of Animal and Mixed Holdings in the West Bank Central 

Governorates by Type of  Holding, 2012/2013
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Type of livestock

ماعزضأنأبقار
CowsSheepGoats

33,980730,894215,335Palestineفلسطين

25,612670,332204,937West Bank الضفة الغربية

1,464111,78472,354Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  49039,22926,561Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 70942,84628,765Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

26529,70917,028Jerusalemالقدس

2013/10/01عدد حيوانات الماشية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب النوع، كما هو في : 25    جدول 
Table 25: Number of Livestock  in the West Bank Central Governorates 

by Type, as on 01/10/2013

المنطقة
نوع الماشية

 Region 
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الكمية بالطن المتري، والقيمة باأللف دوالر أمريكي   

المحافظة
القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة

Palestine West BankMiddle of 

West Bank

Ramallah & 

Al Bireh  

Jericho & 

Al Aghwar 

Jerusalem

Total Operating Olive Presses                        03                  31                34              244                 264إجمالي عدد المعاصر العاملة

No. of Olive Presses Temporarily Closed                        01                    3                  4                33                   35عدد المعاصر المغلقة مؤقتا

Quantity of Olive Pressed              1,197.9-        13,286.4      14,484.3      60,649.2         65,829.4كمية الزيتون المدروس

Quantity of Oil Extracted                 341.8-          3,646.0        3,987.8      16,540.2         17,641.9كمية الزيت المستخرج

Number of Employed Persons                      16-                185              201           1,007              1,119عدد العاملين

No. of Unpaid Employees                        5-                  58                63              373                 403عدد العاملين بدون اجر

No. of Paid  Employees                      11-                127              138              634                 716عدد العاملين بأجر

Compensation of Employees                   13.1-             108.8           121.9           630.7              689.4تعويضات  العاملين

Olive Presses Output                 200.9-          2,320.3        2,521.2        8,014.9           8,599.8قيمة إنتاج المعاصر

Intermediate Consumption                   49.7-             337.6           387.3        1,898.1           2,135.8االستهالك الوسيط

Gross Value Added                 151.2-          1,982.6        2,133.8        6,116.8           6,464.0القيمة  المضافة

Gross Fixed Capital Formation                   18.0-             352.8           370.8        1,240.8           1,240.8التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي

2013أهم المؤشرات االقتصادية لمحافظات وسط الضفة الغربية لنشاط معاصر الزيتون، : 26جدول   
Table 26: Main Economic Indicators for Olive Presses in the West Bank Central Governorates, 2013

Indicatorsالمؤشرات

Governorateوسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطين

Quantity in Metric Ton and Value in 1000 USD
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Type of Housing Unitنوع المسكن            

المجموع* أخرىشقةدار/فيال

Villa/House ApartmentOther*Total

45.253.81.0100Palestineفلسطين

48.350.80.9100West Bankالضفة الغربية

36.262.61.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

* Other: Includes Independent Room, Tent, or marginal..تشمل غرفة مستقلة أو خيمة أو براكية:  أخرى* 

المنطقة/المحافظة

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المسكن، : 27جدول 
Table 27: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates 

by Type of Housing Unit, 2012

 Governorate/Region 

75



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 2013كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

حيازة المسكن
المجموع*أخرىمستأجرملك

OwnedRented Other*Total

77.010.612.4100Palestineفلسطين

73.912.513.6100West Bankالضفة الغربية

69.421.88.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

* Other includes From Work and Without Payment. 

المنطقة/المحافظة

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب حيازة المسكن، : 28جدول 
Table 28: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Tenure of Housing Unit, 2012

.أخرى تشمل من العمل ودون مقابل *

 Governorate/Region 

Tenure of Housing Unit
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متوسط عدد الغرف
  المجموع
Total

1.813.132.531.920.71003.6فلسطين
Palestine

1.912.533.432.319.91003.6الضفة الغربية
West Bank

2.513.530.127.826.11003.7وسط الضفة الغربية
Middle of West Bank

2.313.728.630.924.51003.7رام اهلل والبيرة
Ramallah & Al Bireh  

5.913.635.639.55.41003.2أريحا واالغوار 
Jericho & Al Aghwar 

2.313.330.624.229.61003.7القدس
Jerusalem

Average 

Number of 

Rooms

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب عدد الغرف في المسكن، : 29جدول 
Table 29: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Number of Rooms per Housing Unit, 2012

Governorate/Region
2345+ 1

Number of Rooms 

المنطقة/المحافظة
عدد الغرف 
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متوسط كثافة المسكن
المجموع1أقل من 

  Less than 1 Total

17.051.124.37.61001.5Palestineفلسطين

19.151.622.86.51001.4West Bankالضفة الغربية

21.153.118.96.91001.4Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  21.554.817.36.41001.3Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 11.050.526.312.21001.6Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

21.952.019.46.71001.4Jerusalemالقدس

المنطقة/المحافظة

كثافة المسكن

Average of 

Housing Density

2012التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب كثافة السكن، : 30جدول 
Table 30: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by 

Housing Density, 2012

Housing Density

Governorate/Region
3.00+ 2.99-2.00 1.99-1.00
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المجموع
Totalبئر منزليتنكات مياهشبكة مياه عامة

Public Water NetworkWater Tankers Domestic Well

96.42.41.1100Palestineفلسطين

94.52.82.6100West Bankالضفة الغربية

98.20.31.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

.Other: Includes (Springs, and Puplic tap)*(ينابيع، حنفية عمومية)تشمل : أخرى*

0.1

0.1

0.1

2013التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب مصادر الحصول على المياه والمنطقة، : 31         جدول 
Table 31: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by Source of Water Supply and                 

Region, 2013

المنطقة
Sources of Obtaining Water مصادر الحصول  على المياه

Region أخرى*
*Other
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 كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي
(ألف متر مكعب)

     متوسط استهالك االسرة من المياه شهريًا
(متر مكعب)

Amount of consumed water 

in the household  sector  

(Thousands cubic meter)

Household monthly average   

consumption of water 

(Cubic meter) 

16,485.322.1Palestineفلسطين

10,310.321.4West Bankالضفة الغربية

5,334.138.5Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي في محافظات وسط الضفة الغربية ومتوسط استهالك األسرة من المياه : 32     جدول
2013شهريًا حسب المنطقة، 

Table 32: Amount of Consumed Water in the Households Sector in the West Bank 

Central Governorates and Household Monthly Average Consumption of Water by 

Region, 2013

Regionالمنطقة

80



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 2013كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

المجموعبئر ارتوازيتنكات مياهبئر لجمع مياه األمطارشبكة مياه عامة
Public Water 

Network

Collection Rain 

Water Well
Water TanksArtesian WellTotal

84.01.313.61.1100Palestineفلسطين

90.71.77.20.4100West Bankالضفة الغربية

98.30.01.70.0100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب وسيلة الحصول على المياه : 33    جدول 
2013والمنطقة، 

Table 33: Percentage Distribution of Economic Establishments in the West Bank Central 

Governorates by Means of Obtaining Water and Region, 2013

المنطقة

Means of Obtaining Waterوسيلة الحصول على المياه

Region
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غير متوفرمتوفر

AvailableNot available

55745899Palestineفلسطين

52442599West Bankالضفة الغربية

1331294Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  75741Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 14122Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

44431Jerusalemالقدس

2013توزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب توفر شبكة مياه عامة والمحافظة، : 34   جدول 
Table 34: Distribution of Localities in the West Bank Central Governorates by 

Availability of Water Network and Governorate, 2013

المحافظة/المنطقة

توفر شبكة مياه عامة
المجموع

Governorate/Region

Availability of Water Network

Total
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المجموعأخرىمشاركة بين أحد أفراد االسرة وجهة أخرىمتعهد خاصوكالة الغوثأحد أفراد االسرة هيئة محلية

Local authority
Household member (no solid 

waste collection service)
UNRWAPrivate contractor

Participation between 

household member and another 

doer

OtherTotal

71.58.58.52.33.26.0100Palestineفلسطين

 77.86.36.30.00.49.2100West Bank الضفة الغربية

32.2100Middle of West Bank*53.36.77.80.00.0وسط الضفة الغربية

 The high percentage is due to that majority of Jerusalem households solid waste is collected by the Israeli *.ارتفاع هذه النسبة يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من األسر في محافظة القدس تقوم بجمع نفاياتها بلدية القدس* 

Jerusalem municipality .

2013التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب جهة جمع النفايات الصلبة والمنطقة، : 35 جدول 
Table 35: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates by the Solid Waste Disposal Doer and 

Region, 2013

 المنطقة

Solid waste disposal doerالجهة التي تقوم بعملية الجمع

Region
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المجموعأخرىوكالة الغوثمتعهد خاصهيئة محليةالمنشأة نفسها

The EstablishmentLocal AuthorityPrivate ContractorUNRWA OtherTotal

8.483.11.93.13.5100Palestineفلسطين

5.984.92.51.94.8100West Bankالضفة الغربية

4.377.80.03.114.8100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات الصلبة والمنطقة، : 36   جدول 
Table 36: Percentage Distribution of Economic Establishments in the West Bank Central Governorates by the Doer of 

Solid Waste Disposal and Region, 2013

 المنطقة

Doer of Solidwaste Disposalالجهة التي تقوم بالتخلص من النفايات

Region
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أخرىمجلس خدمات مشتركهيئة محلية أخرىوكالة الغوثمتعهد خاصالهيئة المحلية

Local Authority
Special 

Contractor
UNRWA

Another Local 

Authority

Joint Services 

Council

Other

557291262836693275Palestineفلسطين

 524267262036683275West Bankالضفة الغربية

13393696928Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  7559551302Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 142021513Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

4432124113Jerusalemالقدس

2013توزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب الجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة والمحافظة، : 37 جدول 
Table 37: Distribution of Localities in the West Bank Central Governorates by the Doer Responsible for Solid Waste Collection Service and 

Governorate, 2013

المحافظة/ المنطقة

 Doer responsible about solid waste collectionالجهة المسؤولة عن خدمة جمع النفايات الصلبة

service

Governorate/Region

ال يوجد خدمة جمع نفايات
There is no Solid 

Waste Collection 

Service

المجموع
Total
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المجموعأخرىحفرة صماءحفرة امتصاصيةشبكة صرف صحي
Wastewater 

network

Porous 

cesspit
Tight cesspitOtherTotal

55.335.98.30.5100Palestineفلسطين

40.646.112.60.7100West Bankالضفة الغربية

53.533.211.81.5100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

التوزيع النسبي لألسر في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة : 38     جدول 
2013والمنطقة، 

Table 38: Percentage Distribution of Households in the West Bank Central Governorates 

by Wastewater Disposal Method and Region, 2013

المنطقة
Disposal method of wastewater طريقة التخلص من المياه العادمة

Region
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المجموعال يوجدأخرىحفرة امتصاصيةحفرة صماءشبكة صرف صحي

Wastewater NetworkTight CesspitPorous CesspitOtherDoesn't ExistTotal

65.26.514.43.410.5100Palestineفلسطين

62.88.019.53.36.4100West Bankالضفة الغربية

74.211.610.63.20.4100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

2013التوزيع النسبي للمنشآت االقتصادية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمنطقة، : 39      جدول 
Table 39: Percentage Distribution of Economic Establishments in the West Bank Central Governorates by 

Wastewater Disposal Method and Region, 2013

المنطقة

Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة

Region
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مجاري مكشوفة بدون شبكةشبكة مجاري مكشوفةحفرة صماءحفرة إمتصاصيةشبكة صرف صحي

 Sewage NetworkPorous CesspitTight Cesspit
Exposed Wastewater 

Network

Exposed Wastewater 

Channels without Network

984231431425Palestineفلسطين

754181421325West Bankالضفة الغربية

3010640611Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  9672833Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 09100Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

21301138Jerusalemالقدس

Note: In some localities there are more than one wastewater disposal method في بعض التجمعات السكانية هنالك أكثر من طريقة للتخلص من المياه العادمة:  مالحظة

2013توزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة والمحافظة، : 40جدول 
Table 40: Distribution of Localities in the West Bank Central Governorates by Wastewater Disposal Method and 

Governorate, 2013

المحافظة/المنطقة
Wastewater Disposal Methodطريقة التخلص من المياه العادمة

Governorate/Region
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غير متوفرمتوفر
AvailableNot Available

55753324Palestineفلسطين

52450024West Bankالضفة الغربية

1331312Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  75741Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 14131Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

44440Jerusalemالقدس

توزيع التجمعات السكانية في محافظات وسط الضفة الغربية حسب توفر شبكة الكهرباء: 41جدول 
2013والمحافظة، 

Table 41: Distribution of Localities in the West Bank Central Governorates 

by Availability of Electricity Network and Governorate, 2013

المحافظة/المنطقة

توفر شبكة الكهرباء المجموع
Governorate/Region

Availability of Electricity Network

Total
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نسبة اشغال الغرفعدد ليالي المبيتعدد النزالءمتوسط عدد االّسرةمتوسط عدد الغرفعدد الفنادق

No. of HotelsAverage No. of RoomsAverage No. of BedsNo. of GuestsNo. of Guest NightsRoom Occupancy %

West Bank                            13,458600,3621,467,70924.8                              1135,890الضفة الغربية

Middle of West Bank                           3,44992,254258,20634.8                              341,450وسط الضفة الغربية

2013المؤشرات الرئيسة للنشاط الفندقي في الضفة الغربية حسب المنطقة، : 42جدول 
Table 42: Main Indicators for Hotel Activities in the West Bank by Region, 2013

Regionالمنطقة
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عدد المنشآتالمنطقة/المحافظة
No. of Establishments

عدد العاملين
No. of Employed Persons

Governorate/Region

  

135,401384,778Palestineفلسطين

91,203262,825West Bankالضفة الغربية

23,68989,551Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

  12,83754,054Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

 1,2824,187Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار 

9,57031,310Jerusalemالقدس

4,96718,935Area (J1)(J1)منطقة 

4,60312,375Area (J2)(J2)منطقة 

عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في محافظات : 43جدول 
2012وسط الضفة الغربية، 

Table 43: Establishments in Operation and Employed Persons in Private, Non-

Governmental Organizations and Government Companies in the West Bank Central 

Governorates, 2012
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Governorate

القدساريحا واالغواررام اهلل والبيرة
 West BankMiddle of 

West Bank

 Ramallah & Al 

Bireh  

Jericho & Al 

Aghwar

Jerusalem

100,40634,47932,3961,670413Private Carsسيارات خاصة

87062,8452,7211240Taxis(تكسي)سيارات أجرة 

373203144581Motorcycles and Mopedدراجات نارية ودراجات نارية صغيرة

 1,5334453815311Buses (Public/ Private)(خصوصي/ عمومي )باصات 

 910438419181Trailers and Semi-Trailersمقطورات ونصف مقطورات

921210159510Agricultural Tractorsجرارات زراعية

32513512951Road Tractorsجرارات

24,9999,3648,94335863Trucks and Commercial Carsشاحنات وسيارات تجارية

 47131931360Other Vehiclesمركبات أخرى

138,64448,43845,6052,343490Totalالمجموع

2011عدد المركبات المرخصة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب نوع المركبة، : 44جدول 
Table 44: Number of Licensed Road Vehicles in the West Bank Central Governorates by

Type of Vehicle, 2011

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةنوع المركبة
المحافظة

Type of Vehicle

92



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 2013كتاب محافظات وسط  الضفة الغربية االحصائي السنوي، : PCBSا 

 عدد الرخص
الصادرة

 المرخصة المساحات

2الف م)
)
*

 عدد الوحدات السكنية
الجديدة المرخصة

مساحة الوحدات السكنية 
الجديدة المرخصة 

(2 م1000)

 Number of 

Licenses

Licensed Area 

(1000 m
2
)
*

Number of  

Licensed New 

Dwellings   

 Area of Licensed 

New Dwellings  

(1000 m2)   

9,4394,014.613,5662,318.1Palestineفلسطين

9,0903,661.711,7081,997.3West Bankالضفة الغربية

1,6481,211.83,493617.1Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

1,410819.03,455610.6Residential Buildingsمبنى سكني

156383.6386.5Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

829.200Boundary wallsأسوار

  Ramallah & Al Birehرام اهلل والبيرة

913638.12,690497.1Residential Buildingsمبنى سكني

104346.6122.2Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

253.200Boundary wallsأسوار

 Jericho & Al Aghwar أريحا واالغوار

36696.943563.1Residential Buildingsمبنى سكني

2110.381.2Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

565.800Boundary wallsأسوار

Jerusalemالقدس

13184.033050.4Residential Buildingsمبنى سكني

3126.7183.1Non-Res. Buildingsمبنى غير سكني

10.200Boundary wallsأسوار

For boundary walls it refers to length in (1000 m)*بالنسبة لألسوار تمثل الطول باأللف متر طولي*

2013عدد رخص األبنية الصادرة في محافظات وسط الضفة الغربية حسب استخدام المبنى، : 45جدول   
Table 45: Number of Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates by 

Utilization, 2013

المنطقة/المحافظة  
واستخدام المبنى

Governorate/Region and 

Utilization
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Governorate المحافظة 

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West BankMiddle of West BankRamallah & Al Bireh Jericho & Al AghwarJerusalem

4,697,3564,305,5901,711,7131,337,70654,468319,539Total Importsمجموع الواردات

890,764733,433236,775140,1189,67186,987Food And Live Animalsاألغذية والحيوانات الحية

188,466178,46275,38758,6832,41814,286Beverages And Tobaccoالمشروبات والتبغ

المواد الخام غير الصالحة لألكل 
57,72355,91810,0817,2358891,958بإستثناء الوقود

Raw Materials, Inedible Except Fuels

وقود معدني ومزلقات معدنية وما 
يتصل بذلك من مواد

1,439,6591,330,464512,463447,13025,81739,516

Mineral Fuels, Lubricants And Related 

Materials

زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية
24,97324,6024,7902,4602502,079

Animal And Vegetable Oils, Fats And 

Waxes

مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها 
 *.أ.م.غ

387,623371,851182,174158,6112,49821,066

Chemical And Related Products, 

n.e.s.*

سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب 
المادة

843,648764,961249,647191,3123,57054,766

Manufactured Goods Classified 

Mainly By Material

المكائن ومعدات النقل
583,838570,109323,655232,3673,57987,709

Machinery And Transport Equipment’s

مصنوعات متنوعة
254,495252,286111,52795,3325,72510,471

Miscellaneous Manufactured Articles

سلع ومعامالت غير مَصنفة في 
موضع آخر في التصنيف الموحد 

للتجارة الدولية
26,16723,5055,2114,45952700

Commodities and Transaction not 

Classified Elsewhere in the SITC

* n.e.s: not elsewhere specified                                                                                                                                                                                                                  

Differences in the results of certain 

indicators are due to approximation

2012التنقيح الثالث في محافظات وسط الضفة الغربية، - قيمة الواردات المرصودة حسب ابواب التصنيف الموحد للتجارة الدولية : 46جدول 
Table 46: Value of Registered Imports by SITC-3 Sections in the West Bank Central Governorates, 2012

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Section

Value in  Thousand USD

غير مصنفه في موضع آخر .أ.م.غ*

وسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطينالباب

.قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج
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Governorate المحافظة 

القدسأريحا واالغواررام اهلل والبيرة
Palestine West BankMiddle of West BankRamallah & Al Bireh Jericho & Al AghwarJerusalem

782,369777,685179,306110,43217,07451,799Total Exportsمجموع الصادرات

113,430110,38528,3499,1004,07015,179Food And Live Animalsاألغذية والحيوانات الحية

7,092Beverages And Tobacco_40,03740,03710,2583,166المشروبات والتبغ

97,01195,37917,7673,61411,5752,578Raw Materials, Inedible Except Fuelsالمواد الخام غير الصالحة لألكل بإستثناء الوقود

وقود معدني ومزلقات معدنية وما يتصل بذلك 
من مواد

2,4402,4401,010947_63
Mineral Fuels, Lubricants And Related 

Materials

251_30,05930,0592,2271,975زيوت ودهون وشحوم حيوانية ونباتية
Animal And Vegetable Oils, Fats And 

Waxes

*.2,157Chemical And Related Products, n.e.s_50,75050,75035,43033,273 *.أ.م.مواد كيماوية ومنتجات متصلة بها غ

253,588253,58835,77118,6143817,120سلع مصنوعة ومصنفه أساسًا حسب المادة
Manufactured Goods Classified Mainly 

By Material

34,17934,17916,25413,4661222,666Machinery And Transport Equipment’sالمكائن ومعدات النقل

152,208152,20831,69125,9661,1024,623Miscellaneous Manufactured Articlesمصنوعات متنوعة

سلع ومعامالت غير مصنفه في موضع آخر في 
التصنيف الموحد للتجارة الدولية

8,6678,66054931116770
Commodities and Transaction not 

Classified Elsewhere in the SITC

* n.e.s: not elsewhere specified                                                                                                                                                                                                                  *غير مصنفه في موضع آخر .أ.م.غ

2012التنقيح الثالث في محافظات وسط الضفة الغربية، - قيمة الصادرات المرصودة حسب ابواب التصنيف الموحد للتجارة الدولية : 47جدول 
Table 47: Value of Registered Exports by SITC-3 Sections in the West Bank Central Governorates, 2012

القيمة باأللف دوالر أمريكي

Sectionوسط الضفة الغربيةالضفة الغربيةفلسطينالباب

Value in  Thousand USD

Differences in the results of certain indicators are due to approximation  قد يالحظ بعض االختالفات الطفيفة لقيم نفس المتغير بين الجداول المختلفة، أو بين مفردات
.المتغير ومجموعه، وقد نجم ذلك عن التقريب المصاحب لعمليات حساب النتائج
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Important Note 
 
Statistical data were derived from PCBS publications. For further details of the methodology 

and data quality standards for individual topics, readers can visit http://www.pcbs.gov.ps.  

 
A set of special symbols were used in the tables of this book. The representations of these 

symbols are as follows: 

 

(-) Nil 

(.) Category not applicable 

(..) Data not available 
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Introduction 

 
Since its inception, PCBS has sought to build a system of Palestinian official statistics based 

on the needs of society and in line with recommended standards, including full membership in 

the international statistical community. PCBS has adopted the principle of progression within 

existing Palestinian priorities as the basis for work to develop the statistical system. PCBS has 

accomplished many statistical activities using primary sources, including censuses and field 

surveys, and secondary sources such as administrative records, in cooperation with public and 

private sector institutions. 

 

We are pleased to present the West Bank Central Governorates Statistical Yearbook 2013     

to provide continuous time series data on general trends in different areas through                             

a comprehensive statistical reference that covers population, social, economic and geographic 

areas.  

 

This book is one of the most important and comprehensive official statistical references 

relating to the West Bank Central Governorates. 

 

The first chapter is divided into three main sections: the first section deals with the most 

important demographic and social indicators for the West Bank Central Governorates, the 

second section covers the most important geographical indicators, and the third section 

reviews the most important economic indicators for the West Bank Central Governorates.  

The second chapter contains the concepts and definitions used in this statistical yearbook. 

 

We believe that we have succeeded in bridging gaps in information and have contributed to 

providing a key reference of official Palestinian statistics that will serve the developmental 

process and assist decision makers to create plans based on professional and scientific criteria 

at national and governorate level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

July, 2014  Ola Awad 

President of PCBS 
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Chapter One 

 
Main Indicators 

 

This chapter presents the main findings of the most important demographic, geographic and 

economic indicators of the West Bank Central Governorates. 

 

1.1 Demographic Indicators 

 

Population: 

The population of the West Bank Central Governorates was around 801 thousand in mid-

2014. 
 

Estimated Population in the West Bank Central Governorates, Mid- 2014 

 

 

There are around 207 thousand Palestinian refugees in the West Bank Central Governorates in 

2007.  
 

There were 6,032 registered marriages in Sharia courts and churches in the West Bank 

Central Governorates in 2013, which accounted for 14.1% of all marriages in Palestine. 
 

There were 1,347 registered divorces in Sharia courts in 2013, which accounted for 18.9% of 

all cases of divorce in Palestine. 
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Registered Marriages and Divorces in the West Bank Central Governorates, 2013 

 

 

 

The median age at first marriage in the West Bank Central Governorates was 22.2  years for 

males and  2..2 years for females in 2013.   

 

There were 12,507 registered live births in 2012 in the West Bank Central Governorates: 

6,336 males and 6,171 females, constituting 19.3% of total West Bank births.  In the same 

year, there were 1,174 registered deaths: 637 males and 537 females, representing 18.5% of 

all West Bank deaths. 
 

Health: 

There were 18 hospitals in 2012 in the West Bank Central Governorates, including 2 

government hospitals and 16 non-governmental hospitals.  The total number of beds was 

1,036 making an average of 1.3 bed per 1000 inhabitants.  

 

Labor: 

The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in the West Bank 

Central Governorates was 38.1%: 13.0 % for females and 64.1% for males in 2013.  Of these, 

83.3% were in full employment and 1.7% were underemployed. 

 

The unemployment rate in the West Bank Central Governorates was 11.7%: 19.7% for 

females and 16.1% for males. 

 

Poverty: 

The poverty rate among individuals in the West Bank Central Governorates was 7.3% in 

2011, compared to 17.8% among individuals in the West Bank for the same year.  Monthly 

household expenditure in the governorate of Jerusalem was higher than in the other Central 

governorates at JD 1,383.8.  
 

Education: 
 

Schools in the West Bank Central Governorates: 

There were 507 schools in total with 161,271 students: 141,842  students in basic stage and 

19,429 in secondary stage in 2013/2014.  
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Percentage Distribution of Students in the West Bank Central Governorates  

Schools by Stage, 4102/4102  

 
 

1.2 Geographic Indicators  

Agriculture and Land Use: 

The area of the West Bank Central Governorates was 1,793 km
2
 in 2011, which represents 

around 31.7% of the total area of the West Bank.  During the 2010/2011 agricultural year, 

cultivated land made up 113.6 km,
2
 representing 13.5% of total cultivated land in West Bank 

Governorates during the agricultural year 2010/2011. 
 

During the 2012/2013 agricultural year, there were 3,962 animal and mixed holdings in the 

West Bank Central Governorates, representing 15.4% of all animal and mixed holdings in the 

West Bank. Animal holdings were 2,398 equivalent to 60.5% of all animal and mixed 

holdings in the West Bank Central Governorates.  There were 1,564 mixed holdings, 

equivalent to 39.5% of all animal and mixed holdings in the West Bank Central Governorates. 
 
There were 1,464 cows raised in the West Bank Central Governorates, representing 5.7% of 

all cows reared in the West Bank; 111,111 sheep representing 16.7% of all sheep reared in the 

West Bank; and 72,354 goats, representing 35.3% of all goats raised in the West Bank on the 

enumeration day, the first of October 2013.  
 

In 2013, there were 34  olive presses in operation in the West Bank Central Governorates 

representing 13.9% of all olive presses operating in the West Bank.  The quantity of oil 

extracted in the West Bank Central Governorates totaled 3,987.8 tons, equivalent to 24.1 % of 

all oil produced in the West Bank. 

   

The results showed that 201 people were employed in olive pressing activities in the West 

Bank Central Governorates in 2013, comprising 20.0% of all West Bank olive pressing 

employees. 
 

The value added of olive pressing activities totaled USD 2,133.8 thousand in the West Bank 

Central Governorates in 2013, representing 34.9% of the overall value added in the West 

Bank. 
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Housing Conditions: 

62.6% of households in the West Bank Central Governorates lived in an apartment and 37.4% 

lived in a villa or house or other type of housing unit in 2012. 

 

Environment: 

In 2013, 11.2% of households in the West Bank Central Governorates were supplied with 

water from the public water network, while 1.4% were supplied with water by a domestic 

well, 0.3% of water came from water tanks, and 0.1% of household water was supplied from 

other sources. 
 

 In 2013, the majority 11.3% of economic establishments in the West Bank Central 

Governorates were supplied with water from the public water network, 1.1% of economic 

establishments obtained water from water tanks .  

 

In 2013, 23.3% of households in the West Bank Central Governorates, solid waste was 

collected by the local authority, 1.1% by a household member (no solid waste collection 

service), 1.1% by UNRWA, and 32..% by another service. 

 

In 2013, 77.8% of economic establishments in the West Bank Central Governorates the local 

authority collected solid waste, 4.3% of economic establishments collected solid waste 

themselves, 3.1% by UNRWA, and 14.8% of economic establishments had solid waste 

collected by other. 
 

53.5% of households in the West Bank Central Governorates used a wastewater network to 

dispose wastewater while 33.2% used a porous cesspit, 11.8% used a tight cesspit and 1.5% 

used another method during 2013. 
 

 

 In 2013 Around 74.2%  of economic establishments in the West Bank Central Governorates 

used the wastewater network, while 10.6% used a porous cesspit, 11.6% disposed wastewater 

through a tight cesspit, 3.2% used another method for the disposal of wastewater, and 0.4%    

had no available facility for the disposal of wastewater,  

 

Hotel Activity: 

There were 31 hotels operating in the West Bank Central Governorates with an average of 

1,12. rooms and 3,111 beds. During 2013, the total number of hotel guests was 12,221.  

 

1.3 Economic Indicators  

Establishments: 

In 2012, there were 23,689 economic establishments operating in the private and non-

governmental organization sectors and governmental companies  in the West Bank Central 

Governorates with a total of 89,551 workers. 

 

Registered Foreign Trade:  

Imports: 

Imports increased by 7.6% in the West Bank Central Governorates in 2012 compared to 2011 

and totaled USD 1,711.7 million.  

 

 

 



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 

 

 ]21[ 

Exports: 

Exports increased by 5.7% in the West Bank Central Governorates in 2012 compared to 2011 

and totaled USD 179.3 million.  

 

Trade Balance: 

The trade balance for the West Bank Central Governorates showed a deficit in 2012 of USD 

1,532.4  million.   

 

Building Licenses: 
In 2013, 1,648 building licenses were issued in the West Bank Central Governorates with       

a total area of 1.212 million m
2
. This included 819 thousand m

2 
of residential licenses 

representing 67.6% of the total licensed area in the Central West Bank, and 384 thousand 

square meters of non-residential buildings. 

 

 

 
 

Building Licenses Issued in the West Bank Central Governorates, 2013 
 

 

 

Transportation: 

There were 48,438  licensed vehicles in the West Bank Central Governorates in 2011.  
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Chapter Two 

 

Concepts and Definitions 

 
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 labor, 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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Average of Hotels ( rooms, beds) Occupancy :  

It is defined as the total number of occupied (rooms, beds) divided by the number of 

occupancy days.  
 

Bed:  
Available beds in room and hospital halls, which are occupied by patients for at least 24 

continuous hours for receiving medical care. 
 

Building: 

The building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected 

on the surface of the earth or water. The building is surrounded by four walls or with at least 

one completed ceiling . 
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Compensation of Employees: 

Refers to earnings by  residents working abroad as well as payments to non-residents working 

in inside. 
 

Cultural Institution: 
An institution including goods (tools and equipment) using in art, crafts and sport activity. 

These goods facilitate performance at cultural activities. 
 

Cultivated Area: 

Area which was prepared and planted by one crop or more, either permanent or temporary 

crops. 
 

Discharges: 

Discharged patient from a hospital after having the diagnostic and curative health care 

regardless of the discharged case (cured or dead). 
 

Economic Activity: 

 Referring to a process consisting of actions and activities carried out by a certain entity that 

uses labor, capital, goods and services to produce specific products (goods and services). In 

addition to that, the main economic activity refers to main work of the enterprise based on the 

(ISIC, rev4) and that contribute by the large proportion of the value add, whenever more than 

one activity exist in the enterprise.  
 

Employed: 
Persons aged 15 years and over who were work at  least one hour during the reference period, 

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

which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily stopped. 
 

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. 
  

Establishment: 

 is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single location and in which only 

a single (non-ancillary) productive activity is carried out or in which the principal productive 

activity accounts for most of the value added. 
 

Exports: 

It refers to the 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 is a result of transaction with 

nonresident economy. 
 

Exposed wastewater without network: 

Wastewater flows in the locality without network . 
 

 

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”. 
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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. 
 

Housing Density: 

Indicator measures the number of people per room in the housing unit. 

 

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. 
 

Housing Unit Type: 

Housing unit type may refer to (villa, house, apartment, independent room, marginal, tent or 

other). 
 

Household Consumption: 

This refers to the amount of cash spent on the purchase of goods and services for living 

purposes, and the value of goods and service payments, or part of payments, received from an 

employer, and own-produced goods and food, including consumed quantities during the 

recording period, and imputed rent. 
 

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. 
 

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. 
 

The 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. 
 

Imports: 

It refers to the whole commodities (goods and services) entered the country by air, land and 

sea that are used in consumption, convertibility on the manufacturing sector, and re-

exportation. 
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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. 
 

In Operation  Establishment: 

An establishment which is in operation during the implementation  of  establishment census. 
 

Intermediate Consumption: 

It is the  value of the goods and services consumed as inputs, used up or transformed during 

the production process. It is measured during a specific period in time in a way similar to 

measuring production. Intermediate consumption is estimated by purchase price, which is 

defined as the producers’ price plus transportation and wholesale and retail trade margins. The 

value of the gross intermediate consumption on the level of the total economy is the same 

whether calculated by purchase or producers’ price. However, on the detailed level, the two 

evaluations vary. 

 

Jerusalem J1&J2 

Given the geographical and political situations in the Jerusalem governorate, it  has been 

divided into two parts (J1, and J2).  

 

For mere statistical purposes, the Jerusalem Governorate was divided  into two parts: 

Jerusalem (J1): Includes that part of Jerusalem which was annexed forcefully by Israel in 

1967.This part includes the following localities: (Beit Hanina, Shu’fat Refugees Camp, 

Shu’fat, Al’ Isawiya, Jerusalem “Al - Quds”( Sheikh Jarrah, Wadi Al - Joz, Bab Al-Sahira, As 

Suwwana, At -Tur, , Ash - Shayyah, Ras Al-Amud), Silwan, Ath – Thuri, Jabal Al – 

Mukabbir, As – Sawahira Al – Gharbiya, Beit Safafa, Sharafat, Sur Bahir, and Um Tuba and 

Kufr A’qab).   

Jerusalem (J2): Includes Jerusalem governorate except that part of Jerusalem which was 

forcefully Annexed by Israel following its occupation of the West Bank in 1967. This part 

includes the following localities: Rafat, Mikhmas, Qalandya Refugees Camp, the Bedouin 

Community - Jaba’, Qalandya, Beit Duqqu, Jaba’,    Al – Judeira, Beit Anan, Al-Ram and 

Dahiat Al-Pareed, Al Al – Jib, Bir Nabala, Beit Ijza, Al – Qubeiba, Khirbet Um Al – Lahem, 

Biddu, An – Nabi Samu’eil, Hezma, Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, 

A’nata, Al Ka’abina (the Bedouin Community – Al – Khan Al – Ahmar), Al – Eizariya, Abu 

Deis, Arab al Jahalin (the Bedouin Communites, Al – Eizariya and Abu Deis), Az Za’eem, Al 

– Sawahreh Al – Sharqiyeh and Ash – Sheikh Sa’d. 

 

Gross fixed capital formation: 
Is the total value of producers acquisitions less disposals of fixed asset during the accounting 

period plus certain addition to the value of non-produced assets released by the productive 

activity of institutional units, fixed assets are tangible or intangible assets produced as from 

process of production that are themselves used repeatedly or continuously in other process of 

production for more than one year. 
 
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 



PCBS: West Bank Central Governorates Statistical Yearbook, 2013 

 

 ]21[ 

includes NPIs engaged in non-market production that are controlled and mainly financed by 

government units or social security funds. 
 

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. 
 
Local Broadcasting Institution:  
A broadcasting institution which provides a local broadcasting service. 
 

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. 
 

Labor Force: 

The economically active population (Labor Force) consisting of all persons aged 15 years and 

over who were either employed or unemployed. 
 

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. 
 

Median Age at First Marriage:  
The age dividing individuals into two categories, either married before it or married after it. 
 

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. 
 

Museum:  
Anon-profit-making, permanent institution in the service of society and of its development, 

and open to the public, who acquires, conserves, conducts, researches, communicates, and 

exhibits, for purposes of study, education and entertainment topics about people and the 

environment. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

Number of Guest Nights in all operating Hotels: (Indicator) 

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. 
 

Number of Occupancy Rooms:  

Number of booked and paid rooms.  Such rooms are considered occupied whether they were 

actually used or not. 
 

The West Bank Central Governorate  Region: 

Ramallah & Al Bireh  , Jericho & Al Aghwar, Jerusalem.  
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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). 
 

Outputs: 

It is the value of the final products of goods and services produced by a certain olive press 

which is used by other units for self-consumed or for the purposes of self gross fixed capital 

formation. 
 

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. Every Palestinian 

falls under one of the following categories: 

Registered Refugee: It applies to registered refugee holding refugee registration card issued 

by UNRWA. 

Non-Registered Refugee: It applies to unregistered refugee who do not hold refugee 

registration card issued by UNRWA. 

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

aforementioned statuses.  
 

 

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. 
 

Porous Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with porous walls. 
 

Private sector: 

This sector comprises all resident institutional units which do not belong to the government 

sector. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 
 

Public Water Network: 

A network of pipes for the purpose of providing clean water to households. It normally 

belongs to a municipality, council or to a private company and for different domestic uses. 
 

Percentage of ( rooms, beds) in Hotels Occupancy:  

It is defind as the average of (rooms, beds) occupancy divided by available (rooms, beds) 

multiplied by hundred. 

 

Population Density: 

Population per square kilometer. 

 

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). 
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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. 
 

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. 
 

Sewage Network: 

System of collectors, pipelines, conduits and pumps to evacuate wastewater (rainwater, 

domestic and other wastewater) from any of the location paces generation either to municipal 

sewage treatment plant or to a location place where wastewater is discharged. 
 

Solid Waste:  
Useless and sometimes hazardous material with low liquid content, solid wastes include 

municipal garbage, industrial and commercial waste, sewage sludge, wastes resulting from 

agricultural and animal husbandry operations and other connected activities, demolition 

wastes and mining residues. 
 

Tenure : 

Represents how the possession of the family residence , and be one of the following cases: 

1 . Rented Housing : If a tenant against the housing rent is paid regularly every month or 

every certain period . It may be rented furnished housing ( with furniture ) or non- furnished 

house (no furniture ) . 

2 . Owned Housing: And so if the home belonged to the family or to one of its members who 

reside usually housing . 

3 . Without Payment housing: and in the case of tenure without any payment if the owner is a 

father or a mother or a relative of the head of the family or one of its members who do not 

reside in advance or housing on the other hand, without charge. 

4 . For Work Housing: If the housing in advance of the family as a result of a working 

relationship linking the region of a family member to work without paying rent. Whether this 

is the home ownership or you are paying rent to the owner of the original. 
 

Tight Cesspit: 

A well or a pit in which night soil and other refuse is stored, constructed with tight walls. 
 

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:  which 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: refers to a misapplication of labour resources 
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or fundamental imbalance as between labour and other factors of production, such as 

insufficient income. 
 

Unemployed (According to the ILO Standards): 

Unemployed persons are those individuals aged 15 years and over who did not work at all 

during the reference period, who were not absent from a job, were available for work and 

actively seeking a job during the reference period by one of the following methods news 

paper, registered at employment office, ask friends or relatives or any other method. 
 

UNRWA School: 

Any school run or supervised by UNRWA. 
 

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 

production less the value of intermediate consumption. 
 

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. 
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