
 

ن ـــــــــــطيــفلس   

  الشعار                                    العلم 

ن أفريقيا   ي قلب العالم وتعتير نقطة التقاء بي 
ة فيها، تقع فن ن ن بعراقتها وتاريخها وعادات الضيافة الممي  تمتاز فلسطي 

األوسط،   ق  والشر وتعتير  وأوروبا  والمعتقدات.  الثقافات  وتعدد  فيها  المستخدمة  اللغات  بتعدد  ن  فلسطي  ن  تتمي 
التالي أهم   ي الجدول 

ن فن التاريخية. مبي   ألهم المعالم الدينية والشواهد 
 
ً
ً
ن مهد الديانات السماوية ومركزا فلسطي 

ي أسواق فلسط
ن الناشئة والنابضة بالحياةالبيانات السياسية واإلقتصادية وأساسيات ما قد يلزم لبدء األعمال فن    .ي 

 دولة فلسطين  اإلسم الرسمي

 القدس العاصمة 

 + 970  المقدمة الدولية 

 PS  تعريف اإلنترنت 

 ²كم 6,450  مساحة المناطق الفلسطينية 

 الطقس

 يوم مشمس 300

 معدل درجات الحرارة: 

 مئوية 7مئوية، الدرجات الدنيا:°  16 °  الشتاء: الدرجات العليا

 مئوية 15مئوية، الدرجات الدنيا:°  27 °  الصيف: الدرجات العليا

بنهاية    تعداد الفلسطينيين المقدر في العالم

 ( 2020عام )

 وموزعين على :  –في العالم  نسمة    13,682,203

 في فلسطين  نسمة      5,164,173

 في الدول العربية  نسمة      6,145,182

 في الدول االجنبية  نسمة        738,366

 1948في اراضي   نسمة     1,634,482

 محافظات فلسطين

المحافظات الشمالية : القدس، الخليل، بيت لحم، رام هللا والبيرة ، 

 اريحا، سلفيت، نابلس، قلقيلية، طولكرم، جينين، طوباس 

المحافظات الجنوبية : غزة، شمال غزة، خان يونس، دير البلح،  

 رفح 

 اللغات المستخدمة:

 اللغة العربية )اللغة الرسمية( 

 ام(اللغة اإلنجليزية )واسعة اإلستخد

اللغات الفرنسية، العبرية، األلمانية، اإليطالية واإلسبانية مستخدمة 

 بين السكان

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

  (2019)مليون دوالر أمريكي،
15,829.0 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

 (2019 باألسعار الثابتة )دوالر أمريكي،
3,378.3 

اإلجمالي باألسعار الجارية   الناتج المحلي

   (2019) مليون دوالر أمريكي،
17,135.5 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

باألسعار الجارية )دوالر  

  (2019 أمريكي،

3,656.7 



حجم الصادرات السلعية ) باأللف دوالر 

 ( 2019 أمريكي،
1,103.8 

حجم الواردات السلعية ) باأللف دوالر 

 ( 2019 أمريكي،
6,613.5 

األسر التي يتوفر لديها جهاز  نسبة 

 ( 2019)حاسوب 
33.2 

 467,189 2019 عدد خطوط الهاتف الرئيسية

 ( 2020معدل معرفة القراءه والكتابة )

 (2020معدل االمية )

97.5   

2.5     

 17.1 (2020معدل حملة البكالوريوس فاعلى )

 العمالت المستخدمة 

 العملة التاريخية )الجنيه الفلسطيني، غير مستخدم حالياً(

العمالت المتداولة حالياً: الشيقل اإلسرائيلي، الدينار 

 الدوالر األمريكي، اليورو األردني،

 


