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 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

         ".01"رقم  7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي .1027الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
 .فلسطين -رام اهلل 

 

 :المراسالت توجه إلى جميع
 الفلسطينيالمركزي لإلحصاء  الجهاز
 فلسطين -، رام اهلل7461. ب.ص

 2700 298 2 (970/972): هاتف
 2710 298 2 (970/972): فاكس

 4800300300: الرقم المجاني
  1171 :الرمز المرجعي                                               diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق 
 6004الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 
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 شكر وتقدير
 

يتقدددم الجهدداز المركددزي لإلحصدداء الفلسددطيني بالشددكر والتقدددير لجميددع الددذين سدداهموا فددي إزددرا  هددذا الكتدداب إلددى حيددز 
 .  النور

 
المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني،  ، بقيدادة فريدق فندي مدن الجهداز1027لقد تم إعدداد كتداب القددس االحصدائي السدنوي 

ممثلددة  1027لعددام ( CFG)وبدددعم مددالي مشددترك بددين كددف مددن دولددة فلسددطين ومجموعددة التمويددف الرئيسددية للجهدداز 
 (.  SDC)فلسطين، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  دولة بمكتب الممثلية النرويجية لدى

 
الشكر والتقدير إلى أعضداء مجموعة التمويف الرئيسيدة للجدهاز يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيف 

(CFG ) إعداد هذا الكتابعلى مساهمتهم القيمة في. 
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 فريق العمف
 

 الدائرة الفنية 
  يوسف االشقر (مدير الدائرة) 
  رامي الصروان  

 

 إعداد المواد 
  ربى القبج نهاية عودة حاتم قراريه
  محمد شاهين أسيل زيدان شروق عقل
  فداء عبيد بشير شبيطة نضال عمر
  ايناس الرفاعي أحمد دويكات هبه هندي 
  صفية ابراهيم اشواق صدقة  اصالة خالد
  مصعب ابو بكر آيات صالح رهام موسى

  منال زبن ماسة زيدان  اسيد العارضة
  رشا مسعود حسن دويكات دعاء برغوثي

  ايناس مصطفى  
 

  زرائطالتصميم 
  نبال اسماعيل

 

 تصميم جرافيكي 
  أحمد سوالمة

 

 تدقيق معايير النشر 
  حنان جناجره

 

 المراجعة األولية 
  يوسف االشقر محمد العمري 

 

 المراجعة النهائية 
  محمد قاللوه  
 

   اإلشراف العام 
  عال عوض رئيس الجهاز 
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 المقدمة
 

نظـــراأل ليهميـــة السياســـية والدينيـــة والوطنيـــة للقـــدس موقعـــاأل ورمـــزاأل وتاريخـــاأل وجررافيـــا، فقـــد أفـــرد الجهـــاز المركـــزي ل حصـــاء 
الرســمية فــي  االحصــاءاتالقــدس، حيــو يقــوم هــاا البرنــامج علــى تجميــع  بشــنونالفلســطيني برنامجــاأل إحصــائياأل متخصصــاأل 

جـامع هـو  كتـابصادية والجررافية وتبويبها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها فـي واإلجتماعية واإلقت السكانيةمختلف المجاالت 
 . كتاب القدس اإلحصائي السنوي

 
يســتند عمــل برنــامج إحصــاءات القــدس علــى جمــع البيانــات اإلحصــائية مــن مصــادرها اووليــة والثانويــة بالتعــاون مــع عــدد 
كبير من المنسسات الوطنية في مختلف المجاالت، حيو يتم دراسة البيانات وتقيـيم منهجيتهـا العلميـة ومعالجتهـا ونشـرها، 

فــي محافظــة  مجــاالت الحيــاة المختلفــةن المعلومــات اإلحصــائية حــول ومـن خــالل هــاا البرنــامج نحــاول تــوفير أكبــر قــدر مـ
ــة فــي المراقبــة اإلحصــائية فــي محافظــة  القــدس والتريــرات التــي تطــرأ عليهــا عبــر الــزمن إلســتخدامها كــلداة معلوماتيــة فعال

 . القدس
 

والعوائق العديدة في توفير السنوي، والك رغم التعقيدات  االحصائي عشر من كتاب القدس التاسعيسرنا ان نقدم العدد 
 . البيانات اإلحصائية الشاملة عن القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني بلسره

 
الواقع السكاني واالجتماعي مختلفة حول  احصاءات، باإلضافة الى واقع القدس تحت االحتالليستعرض هاا الكتاب 
طان يفي محافظة القدس بما فيها االست اإلسرائيلية االنتهاكاتكما يعرض أبرز المعطيات حول  . والجررافي واالقتصادي
 . وهدم المنازل ومصادرة بطاقات الهوية المقدسيةومصادرة االراضي 

 
 نلمل أن يشكل هاا الكتاب مرجعاأل إحصائياأل هاماأل، ومصدراأل وافراأل للمعلومة حول القدس عاصمتنا اوبدية، ويعزز قدرة

 . ط الفلسطيني وجميع المهتمين والباحثين في جهودهم الرامية الى تجسيد السيادة الفلسطينية على القدسط  خ  الم  
 

 
 ،،،واهلل ولي التوفيق

 

 1027حزيران، 
 عال عوض        

 رئيس الجهاز
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 تنويه
 

جميــع البيانـــات اإلحصـــائية المدرجــة فـــي هـــاا الكتـــاب مصــدرها منشـــورات الجهـــاز المركــزي ل حصـــاء الفلســـطيني ويمكـــن 
للقارئ الكريم الحصول على تفاصيل اكثـر حـول منهجيـة وجـودة البيانـات عـن أي موضـوو بـالرجوو الـى اصـدارات الجهـاز 

 .http://www.pcbs.gov.psالمنشورة على الموقع االلكتروني 
 

 .يالحظ وجود بعض االختالفات الطفيفة في المجاميع لقيم نفس المترير بين الجداول المختلفة، ونجم الك عن التقريب
 

- :تم استخدام مجموعة من الرموز الخاصة في جداول هاا الكتاب، وداللة هاه الرموز كالتالي
 

 وحدةالقيمة أقل من نصف  (1)
 ال يوجد (-)

 البيانات غير متوفرة  )..(
 البيانات غير متاحة للنشر ):(
 ال ينطبق  ).(

 
 
  

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

 الصفحة  الموضوع
   

 تقديم 
 

 
 71 تحت االحتالفالقدس  :  الفصل اوول

   

 62 السكان :الفصل الثاني
   

 52 اإلحصاءات الحيوية :الفصل الثالو
   

 61 الصحة :الفصل الرابع
   

 25 العمف :الفصل الخامس
   

 41 المعيشة معايير :الفصل السادس
   

 12 التعليم :الفصل السابع
  

 81 الثقافة :الفصل الثامن
  

 95 مجتمع المعلومات :الفصل التاسع
  

 91 المساكن وظروف السكن :الفصل العاشر
  

 705 األراضي الزراعة واستعماالت :الفصل الحادي عشر
  

 709 المصادر الطبيعيةو  البيئة :الفصل الثاني عشر
  

 771 االمن والعدالة :الفصل الثالو عشر
  

 765 المنشآت :الفصل الرابع عشر
  

 769 الحسابات القومية :الفصل الخامس عشر
  

 755 القياسية األسعار واألرقام :الفصل السادس عشر
  

 759 النقف واالتصاالت :الفصل السابع عشر
  

 761 اإلنشاءات :الفصل الثامن عشر
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 727 الصناعة :الفصل التاسع عشر 
  

 722 السياحة :الفصل العشرون
  

 747 الزدمات :الفصل الحادي والعشرون
  

 742 التجارة الدازلية :الفصل الثاني والعشرون
  

 749 المرصودة التجارة الزارجية :الثالو والعشرونالفصل 
  

 715 االنتهاكات اإلسرائيلية :الفصل الرابع والعشرون

 712 االستيطان ومصادرة اوراضي 4.11 
 719 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 1.11 
 780 االعتقال واالبعاد 3.11 
 787 الشهداء 1.11 
 786 والضرائب هدم المنازل 4.11 
 785 المسجد االقصى المبارك 4.11 
  

 782 المفاهيم والمصطلحات :والعشرون الخامسالفصل 
  

 605 المصادر 
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 األولالفصل 
 

 القدس تحت االحتالل
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 مقدمة
حوصرت و  هوجمتحيث  . األمم والحضاراتالقدس من المدن القديمة في العالم، وهي الموقع الذي ترنو إليه جميع 

.  خصائصها وحيويتهامعالمها و القدس ما ال يقل عن خمس وعشرين مرة، ولكنها صمدت في وجه جميع محاوالت تغيير 
 .عليه السالم وقيامة المسيح صلى اهلل عليه وسلم هي أولى القبلتين ومعرج الرسولفوالقدس مهبط الديانات السماوية، 

 
     شعععرقاخ وخطعععوط ععععر  35° 30′ 0″و ″0 ′4° 53القعععدس وسعععط الضعععفة الغربيعععة، ضعععمن خطعععوط طعععول تقعععع محاف عععة 

مععن % 1.7وتشععكل هععذم المسععاحة  2كععم 543وبلغععت مسععاحة محاف ععة القععدس .  شععماالخ   31°  53′ 0″و 0″ °45′ 57
حسع  التقسعيمات ) تجمععاخ  44ويبلغ عدد تجمعات محاف ة القدس .  من مساحة فلسطين% 3.1مساحة الضفة الغربية و 

 (.  2001االدارية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 
 

م عن سطح البحعر، بينمعا أخفع  نقطعة تقعع فعي ععين اللعو ة  121تقع أعلى نقطة في محاف ة القدس في الطور وبارتفاع 
م ععن  111قطعة والتعي ترتفعع أمعا فعي بيعت المقعدس فتعتبعر قلععة داوود أعلعى ن.  عن سطح البحعر م 170بارتفاع " سلوان"

 . م عن سطح البحر 122سطح البحر، في حين أخف  نقطة تقع في الحرم الشريف وارتفاعه 
 

 أسماء القدس عبر التاريخ
سميت القدس عاصمة فلسطين بعشرات األسماء التي اقترنت بأسماء البناة أو الغ اة، والتي عند استعراضها يتبين أن لها 
من المدلوالت ما يعطيه التاريخ لدارسيه، هذم األسماء وردت في وثائق وسجالت عديدة في مختلف أنحاء العالم، وهذا 

مختلف الحضارات على القدس كما يتضح من خالل األسماء الكنعانية والفارسية واليونانية والرومانية  صراعيؤكد 
الذي هو القدس في عصرنا الحاضر، هذا " حصن يبوس"فمنذ ستة آالف سنه تم بناء ، واإلسالمية لهذم المدينة المقدسة

من حيث كونه موقعاخ بمدى االستهداف كموقع وحضارة  االسم الذي له من الرنين الممي  ما لم يعرف التاريخ له مثيالخ 
 . سم أيضاخ إوحتى ك

 
 :ومن أبرز األسماء التي سميت بها القدس 

 .نسبة إلى اليبوسيين: حصن يبوس .7
 .نسبة إلى اليبوسيين: يبوس .2
 .شالم اإلله الكنعاني معنام السالم: يروشالم .5
 .سم كنعاني يعني السالما: اورسالم .4
 .ويعني السالم سم كنعانيا: ساليم .3
 .اني ويعني السالمسم كنعا: شاليم .1
 .نسبة إلى النبي داود: مدينة داود .1
 .مدينة اهلل .1
 .في عهد السيد المسيح ورد ذكرها في اإلنجيل: شليم .1

 .في الكتابات الكنعانية القديمة: ياروشالم .70
 (.ياروشالم)سم إفرنجي تحريف لالسم الكنعاني ا: جيرو الم .77
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الهيروغليفيععة  سععميت باللغععة المصععرية واللغععة راعنععة وتحريععف لالسععم الكنعععاني ولكععن هكععذاسععميت لععدى الف: يععا بيتععي .72
 .آنذاك

 .م حيث كانت تحت االستعمار الروماني 753االسم األول لإلمبراطور الروماني هد ريان عام : ايليا كبيتو لينا .75
 .بيت المقدس .74
 .القدس الشريف .73

 
ايفعععن، مدينعععة األنهعععار، مدينعععة الوديعععان، : مثعععل الحعععاليإضعععافة للعديعععد معععن األسعععماء التعععي حملتهعععا القعععدس معععا قبعععل العصعععر 

 . يهوستك، نورمستك، نور السالم، نور الغسق، يارة، كيلة، اريانه، جبستي، أوفل، ميلو، أكرى، انتوخيا
 

 القدس تحت االحتالل االسرائيلي
راضي الضفة الغربية والتي تشكل القدس ج ءاخ منها وبالتحديد في الثامن والعشرين من أل االحتالل االسرائيليبعيد 

حوالي ) الشرقيةأمراخ إدارياخ يقضي بضم القدس  ت إسرائيلأصدر  ،وفي أول إجراء باطل وغير شرعي 7111ح يران عام 
 51حوالي )ينة والتي كانت مساحتها إلى الج ء الغربي من المد ،وعشرات الكيلومترات األخرى( سبع كيلو مترات مربعة

، وألغت الشرقية، وتو يع الهوية االسرائيلية على سكان القدس تالم حل مجلس األمانة الفلسطيني ،(كيلو مترا مربعاخ 
القوانين االردنية واغلقت المحاكم الشرعية والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم االسرائيلية، وغيرها القصاء اي دور 

 .طة العربية، واخضاع االر  والسكان لكافة اشكال السلطة االسرائيليةللسل
 

القدس  "بلدية" ما يسمى ، تم توسيع حدودفي اسرائيل حالة التواصل والعمق الجغرافي مع المدن األخرىومن اجل خلق  
األكثر مساحة من ، وذلك على قاعدة 7111قبل ح يران  من أراضي الضفة الغربية بحوالي ضعفي ما كانت عليه

 أمام األر  واألقل عدداخ من السكان إلى جان  التدمير الكامل أينما أمكن للتجمعات الفلسطينية التي تشكل عائقا
، خاصة في االتجام الغربي للمدينة كما حصل لقرى اللطرون الثالث عمواس ويالو وبيت نوبا، حيث المذكور التواصل

 .تم تدميرها بالكامل وتشريد أهلها
 

اخ درعاخ واقي"في بناء ح ام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل  االحتالل االسرائيلي، بل شرع الحدولم تقف األمور عند هذا 
وتمثل ذلك في سياسة مصادرة آالف الدونمات من " حدودها"كخط دفاع أول عن  "بلدية االحتالل في القدسما يسمى ل

على  ةسيطر الو " األمنية"اإلسرائيلية عليها إضافة إلى السياسة  مراتالمستعوبناء ، تحت ذرائع وحجج مختلفة فلسطين
بلدية االحتالل في "كان آخرها ما لحق بمحاف ة القدس نتيجة إقامة جدار الضم والتوسع لحدود  الم يد من األراضي

عق  وقلنديا ر ى كفمن الناحية الشمالية والمحاذية لمطار قلنديا وقر  جدار الضم والتوسع، حيث تم استحداث " القدس
عق  والجي ، مما مثل الرام وبيرنباال وكفر ( لسكانوا األر )ورافات والرام وضاحية البريد حيث يع ل تجمعات بكاملها 

 . جدار الضم والتوسعيعيق تن يم شؤون السكان ويضطرهم للهجرة خارج حدود منطقة 
 

تبنى الكنيست اإلسرائيلي القانون األساسي الذي قدمته  50/01/7110 وبعد ثالثة عشر عاماخ من االحتالل وبتاريخ
، كنتيجة امتدت جذورها إلى األيام األولى "القدس الموحدة عاصمة إسرائيل"الحكومة اإلسرائيلية والذي ينص على أن 

 . الحتالل القدس العربية
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بر قوانينها وتعديالتها اإلدارية ع" التاريخي"أطبقت فكي الكماشة على مشروعها  فقدوعليه ومن وجهة ن ر إسرائيل  
والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع مجاالت  الشرقيةوالتي أدت في النهاية إلى فر  إسرائيل سلطتها وادارتها على القدس 

شرعية اإلجراءات  عدمحياة السكان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفر  الحقائق على األر  من أجل تجاو  
 .من قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هيئة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي الشرقيةواستثناء القدس اإلسرائيلية 

 

ترف  من األساس تغيير الواقع  7141فالقرارات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
سم الثالث من هذم اإلتفاقية جميع ممارسات االحتالل من الق 35و 41لألراضي المحتلة وتح ر بموج  المادتين 

 .المتمثلة بأعمال التدمير واخالء المناطق وانتهاك أمن السكان وتعري  حياتهم للخطر
 

                                                      

 8491تجمعات القدس المدمرة عام 
من أبر  اآلثار التي نتجت عن اإلحتالل اإلسرائيلي، هعو تشعريد الشعع  والسعيطرة علعى األر ، فعالج ء العذي تعم احتاللعه 

تم تعدميرم كعامالخ معن ناحيعة البنيعة التحتيعة والمنعاطق المبنيعة، والسعكان فعي أغلبيعتهم السعاحقة هجعروا  7141من القدس عام 
وتعو ع البعاقون علعى المحاف عات الفلسعطينية ( القعدس)ر الشعرقي معن المدينعة نتيجة الحر  حيث استقر ج ء منهم في الشعط
، نسععمةالععف  11آنععذاك الععذين تركععوا أمالكهعم  حععوالي  ينالسععكان الفلسعطينيعععدد األخعرى والععدول العربيععة والعععالم حيعث يقععدر 

 .دونماخ ( 272,735) كما تقدر األمالك بما يعادل
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 عدد السكان والمساحةحسب  8491عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات  
Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by  

Population and Area
 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 (دونم) األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Lifta 8,743 2,958 10/10/0491 لفتا

 Bayt Naqquba 2,979 278 10/10/0491 بيت نقوبا

 Bayt Thul 4,629 302 10/10/0491 بيت ثول

 Qaluniya 4,844 1,056 10/19/0491 قالونيا

 Al Qastal 1,446 104 10/19/0491 القسطل

 Dayr Yassin 2,857 708 14/19/0491 دير ياسين

 Nitaf 1,401 46 01/19/0491 نطاف

 Saris 10,699 650 01/19/0491 ساريس

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 71/19/0491 (القطمون)القدس 

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 01/11/0491 بيت محسير

 Al Jura 4,158 487 00/12/0491 الجورم

 Aqqur 5,522 46 00/12/0491 عقور

 Khirbat al Lawz 4,502 522 00/12/0491 خربة اللو 

 Sataf 3,775 626 00/12/0491 صطاف

 Suba 4,102 719 00/12/0491 صوبا

 Maliha 6,828 2,250 01/12/0491 المالحة

 Dayr 'Amr 3,072 12 02/12/0491 دير عمرو

 Khirbat Ism Allah 568 23 02/12/0491 خربة اسم اهلل

 Kasla 8,004 325 02/12/0491 كسال

 Artuf 403 406 01/12/0491 عرتوف

 Ayn Karum 15,029 3,689 01/12/0491 عين كارم

 Dayr Rafat 13,242 499 01/12/0491 دير رافات

 Ishwa 5,522 719 01/12/0491 اشوع

 Islin 2,159 302 01/12/0491 عسلين

 Sar'a 4,967 394 01/12/0491 صرعة

 Al Burayj 19,080 835 04/01/0491 البريج
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 عدد السكان والمساحةحسب  8491عام القدس التي طرد أهلها منها محافظة تجمعات : (تابع) 
 (Cont.): Depopulated Jerusalem Governorate Localities of the Year 1948 by 

Population and Area
 

 

 التجمع
 تاريخ النزوح

Displaced 
Date 

 السكان عدد

Population 

 (دونم) األرض مساحة

Land Area 
(Dunum) 

Locality 

 Dayr Aban 773209 73901 04/01/0491 دير أبان 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 04/01/0491 دير الهوا

 Sufla 2,061 70 04/01/0491 سفلى

 Bayt 'Itab 8,757 626 70/01/0491 بيت عطا 

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 70/01/0491 بيت أم الميس

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 70/01/0491 الشيخدير 

 Jarash 3,518 220 70/01/0491 جرش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 70/01/0491 راس أبو عمار

 Kirbat Al Tannur .. .. 70/01/0491 خربة التنور

 Kirbat Al Umur 4,163 313 70/01/0491 خربة العمور

 Al Walaja 17,708 1,914 70/01/0491 الولجة

 Allar 12,356 510 77/01/0491 عالر

 Al Qabu 3,806 302 77/01/0491 القبو

 Total 272,735 97,949  المجموع
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 السكانتوزيع 
 ذمغغفا   216,748يغغن    ،ةغغفلا   426,533سغغلالي  2016بلغغع دغغلل ال غغماد الي غغلف ةغغي يساةيغغن ال غغلا ةغغي ين صغغ  ال غغا  

يغغد % 14.5يغغد يويغغلس ال غغماد ةغغي ةل غغ يد ل% 8.9ليشغغمل دغغلل ال غغماد ةغغي اليساةيغغن يغغا ن غب    ،أنثغ  209,785ل
 .يويلس ال ماد ةي الضفن الغفبين

 
يغغغغد يويغغغغلس ال غغغغماد الفل غغغغ ينييد ةغغغغي  5122ل غغغغا  %  5252 ةغغغغي يساةيغغغغن ال غغغغلان غغغغبن النواغغغغيد الفل غغغغ ينييد بلغغغغغ  

 .J2ةي ين  ن % 2253ي ابل  J1ةي ين  ن % 5255اليساةين سيث بلغ  هذه الن بن 
 

 6102عدد السكان المقدر في محافظة القدس حسب التجمع منتصف العام، 

 
 

 (1122-1122األعوام منتصف )حسب المنطقة، المقدر  للسكان التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Estimated Population by Region, (Mid Years 2011-6102) 
 

 فلسطين السنة

Palestine 

 *الضفة الغربية
West Bank* 

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 القدس
Jerusalem 

Year 

7100 011 9016 1.10 611 7100 

7107 011 9012 1.11 617 7107 

7101 100 61.5 38.5 9.1 7101 

7102 100 9011 1.12 611 7102 

7102 100 9010 1.16 611 7102 

7109 100 60.9 39.1 8.9 7109 

 * .Data includes Jerusalem Governorate                                                          .ال لا  شيل يساةين البيانا * 
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 1122منتصف العام عدد السكان المقدر في فلسطين حسب المنطقة والجنس، 
Estimated Population in Palestine by Region and Sex, Mid-Year 2016 

 

 المحافظة/المنطقة
 الجنس

 
Sex 

Region\ Governorate كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 اناث
Females 

 Palestine 2,368,887 2,447,616  315021814 فلسطين

West Bank 1,443,723 1,491,645  613481425 *الضفن الغفبين
* 

  Gaza Strip 925,164 955,971  015501048 ق اس غزة

  Jerusalem 209,785 216,748     3621844 القدس

 * .Data includes Jerusalem Governorate .ال لا  شيل يساةين البيانا * 

 
 

 (2006-2016 االعواممنتصف )  حسب المنطقة، في فلسطينعدد السكان المقدر 
Estimated Population in Palestine by Region (Mid Years 2006-2016) 

 

Number in Thousand   ال لل باألل 

Year 

  Jerusalem                             القدس
 غزة قطاع

Gaza Strip 

 *الغربية الضفة
West 

Bank* 

 فلسطين

Palestine 
 (J2)ين  ن  السنة

Area (J2) 

 (J1)ين  ن 
Area (J1) 

 المجموع

Total 

7119 134.4 223.0 357.4 1,349.3 2,262.7 3,612.0 7119 

7112 137.0 224.7 361.7 1,395.7 2,323.5 3,719.2 7112 

2008 139.6 228.8 368.4 1,440.3 2,385.2 3,825.5 711. 

7116 142.1 233.0 375.1 1,486.8 2,448.4 3,935.2 7116 

7101 144.7 237.3 382.0 1,535.1 2,513.3 4,048.4 7101 

2011 02212 7201. 45384 1,588.7 2,580.2 4,168.9 7100 

2012 02111 72912 43283 1,644.3 2,649.0 4,293.3 7107 

2013 153.1 251.0 31380 0.21012 7.20610 3136188 2013 

2014 156.0 255.2 411.6
 

1,760.0 2,790.3 4,550.4 7102 

2015 158.8 260.3 419.1 1,820.0 2,862.2 4,682.8 7102 

2016 161.9 26419 36288 0...010 7.61212 3150288  7109 

Data includes Jerusalem Governorate. *  * ال لا  شيل يساةين البيانا. 
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 (1122 -1122منتصف االعوام ) ،السكان المقدر في محافظة القدس حسب التجمععدد 
Estimated Population in Jerusalem Governorate by Locality, (Mid- Years 2014 - 2016)  

 

 Area\ Locality 6102 6108 6103 التجمع/ المنطقة

  Jerusalem 3621844 419,108 411,640 القدس

  255,686 260,324 264,937 Area (J1) (J1)منطقة 

  155,954 158,784 161,596 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 2,775 2,727 2,678 َفاَةا 

 Mikhmas 1,692 1,662 1,632 ِيْخَياا

 Qalandiya Camp 10,324 10,144 9,963 ُيَخيَّْ  َقَلْنِلَيا

 Qalandiya 1,378 1,354 1,330 َقَلْنِلَيا

 Beit Duqqu 1,895 1,862 1,829 ِبي  ُلقُّل

 'Jaba 3,721 3,656 3,591 َوَبعْ 

 Al Judeira 2,661 2,614 2,568 الُوَلْيَفة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 23,800 23,386 22,969 الَفا  لَضاِسَين الَبفيل

 Beit 'Anan 4,653 4,572 4,490 َدَنادِبي  

 Al Jib 4,933 4,847 4,761 الِوْيب

 Bir Nabala 5,631 5,533 5,435 ِبيف َنَباال

 Beit Ijza 816 802 787 ِبي  إْوَزا

 Al Qubeiba 3,708 3,644 3,579 الُ َبْيَبن

 Kharayib Umm al Lahim 424 417 410 َخفاِاب أ ُّ الَلْس ْ 

 Biddu 7,947 7,809 7,669 ِبلُّل

 An Nabi Samwil 302 296 291 الَنِبي َصُيلايل

 Hizma 7,331 7,203 7,075 ِسْزيا

 Beit Hanina al Balad 1,252 1,230 1,208 ِبي  َسِنيَنا الَبَلل

 Qatanna 7,550 7,418 7,286 َقَ َن 

 Beit Surik 4,544 4,465 4,385 ِبي  ُ لِفيك

 Beit Iksa 2,215 2,177 2,138 ِبي  إْمَ ا

 Anata' 14,085 13,840 13,594 َدناَ ا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 811 797 783 (َ َويُّع َبَللي)الَم اِبَن  

 Az Za'ayyem 3,977 3,908 3,838 الْزَديِّ ْ 

 Al 'Eizariya 20,582 20,223 19,863 الِ ْيَزِفيَّن

 Abu Dis 12,604 12,385 12,164 ابل ِليا

 Arab al Jahalin'  843 828 813 َدَفب الَوَ اليد

 As Sawahira ash Sharqiya 6,780 6,662 6,544 الَ لاِسَفة الَشْفِقيَّن

 Ash Sheikh Sa'd 2,278 2,239 2,199 الَشْيخ َ ْ ل

  Other Localities 84 84 82  وي ا  أخفى
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 2012-2016، المنطقة حسبالمقدر في فلسطين معدل النمو السكاني 
Estimated Population Growth Rate in Palestine by Region, 2012-2016 

 

 Region\ Governorate 6102 2015 6103 2013 6106 المحافظة/المنطقة

 Palestine 685 2.9 683 683  481 فلسطين

 *West Bank 712 2.6 719 2.6  712 *الضفن الغفبين

 Gaza Strip 111 3.4 112 3.4  112 ق اس غزة

 Jerusalem .01 1.8 .01 1.8  016 ال لا

  * .Data includes Jerusalem Governorate .ال لا  شيل يساةين البيانا *   

 
 التركيب العمري والنوعي للسكان

 غنن  22  غل أديغافه  دغد  األةغفال الغذيديي از اليو يع الفل غ يني ةغي يساةيغن ال غلا بمنغ  يو يغع ة غي، سيغث أد ن غبن 
  %.252ةممثف نن  21، ةي سيد بلغ  ن بن األةفال الذيد أديافه  %22.5بلغ   5122ةي ال ا   ةي يساةين ال لا

 
نفغا الن غبن ةغي مغل يغد هغي ذمف لمل ياان أنثغ ، ل  103.3ةي يساةين ال لا  5122بلغ  ن بن الونا ين ص  ال ا  

 .لق اس غزة ةل  يد لالضفن الغفبين
 

 1122حسب المنطقة وفئات العمر،  في محافظة القدس التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area 

and Age Groups, 2013 
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 1122التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وحالة اللجوء، 
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Refugee Status, 2013 

           

 حالة اللجوء

 J2 منطقة J1 منطقة القدس

 Refugee Status  

Jerusalem  Area J1 Area J2 

 ذكور كال الجنسين
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 إناث
Females 

 ذملف كال الجنسين
Males 

 إناث
Females Both 

Sexes 
Both 

Sexes 

 Registered refugees 27.6 32.2 29.9 21.6 20.5 21.0 23.9 24.8 24.4 الوئ ي ول

 Non - registered refugees 1.9 1.1 1.5 0.2 0.2 0.2 0.9 0.5 0.7 الوئ غيف ي ول

 Not - refugee 70.5 66.7 68.6 78.2 79.3 78.8 75.2 74.7 74.9 ليا الواا  

 Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

            
 1122التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس وفئات العمر، 

Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Age Groups, 2013 
 

 فئات العمر 

 منطقة J2 منطقة J1 القدس

Age Groups  
Jerusalem  Area J1 Area J2 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 ذكور
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 إناث
Females 

 كال الجنسين
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 إناث
Females 

1-02  35.2 36.1 34.3 35.5 37.0 34.0 34.6 34.5 34.6 02-1 

02-76 30.1 31.5 28.6 29.4 30.6 28.1 31.2 33.0 29.5 76-02 

11-22 16.4 14.9 17.9 16.0 14.1 17.9 17.2 16.4 18.0 22-11 

22-26 11.6 11.5 11.8 12.4 12.2 12.5 10.5 10.2 10.7 26-22 

91+ 6.7 6.0 7.4 6.7 6.1 7.5 6.5 5.9 7.2 60+ 

  Total 011 011 011 011 011 011 011 011 011 المجموع 
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  1122التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة والجنس ونوع الهوية، 
            Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area, Sex and Type of Identity, 2013 

        

 المنطقة والجنس

 Type of Identity نوع الهوية      

Area and Sex ةل  ينين 
Palestinian  

 ي ل ين
Jerusalem  

 أخفى
Other  

  المجموع
Total 

  Both Sexes Jerusalem 100 0.2 64.7 35.1 كال الجنسين  القدس 

   Males 100 0.3 65.6 34.1 ذكور   

   Females 100 0.2 63.7 36.1 إناث   

 Both Sexes Area J1 100 0.2 97.1 2.7 كال الجنسين  J1ين  ن 

   Males 100 0.2 97.7 2.1 ذملف   

   Females 100 0.1 96.5 3.4 إناث   

 Both Sexes Area J2 100 0.3 11.4 88.3 كال الجنسين  J2ين  ن 

   Males 100 0.3 11.6 88.1 ذملف   

   Females 100 0.3 11.3 88.4 إناث   
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  1122التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع الهوية، 
            Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by 

Area and Type of Identity, 2013 
 

 
 

 1122التوزيع النسبي للسكان الفلسطينيين في محافظة القدس حسب الجنس ونوع التجمع، 
Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Sex 

and Type of Locality, 2013 
 

 نوع التجمع
 الجنس

 
Sex 

Type of Locality كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذملف
Males 

 إناث
Females 

 Urban 82.3 81.9 82.1 سضف

 Rural 11.3 11.0 11.2 في 

 Camps 6.4 7.1 6.7 يخييا 

 Total 100 100 100 المجموع

 

 
 األسرة

، ةغي سغيد بلغع ي ل غ  سوغ  األ غفة س غب وغنا فب 5122أةغفال دغا   252بلع ي ل   سو  األ غفة ةغي يساةيغن ال غلا 
   .ةي ا انث األ فة أةفال لأل ف ال ي فب  252ةي ا ذمف ي ابل األ فة أةفال لأل ف ال ي فب  352األ فة 

 
ةغغي  الفل غغ ينينيغغد يويغغلس األ غغف % 2152يغغا ن غغب   لاأل غغف اليملنغغن يغغد ةغغفل  شغغمل األ غغف النلليغغن  ،يغغد ناسيغغن أخغغفى
 .يد األ ف ةي يساةين ال لا لنفا ال ا % 255، أيا األ ف اليي لة لاليفمبن شمل  5122دا   يساةين ال لا
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 1122التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب جنس رب األسرة وحجم األسرة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Sex 

of Head of Household and Household Size, 2013 
 

 حجم األسرة
  Sex of Head of Household جنس رب االسرة  

Household Size إناث ذملف كال الجنسين 
Both Sexes Males Females 

1 
3.1 0.5 24.9 1 

2 12.9 11.9 21.3 2 

3 
12.7 12.2 17.3 3 

4 16.6 17.1 11.8 4 

2+  54.7 58.3 24.7 5+ 

 Total 100 100 100 المجموع

 Average of household size 1.7 4.3 3.7 متوسط حجم األسرة

     
 

 

 
 1122األسرة، التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة ونوع 

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 
and Type of Household, 2013 

     
 القدس نوع األسرة 

Jerusalem  
 J1منطقة 

Area J1 
 J2منطقة 

Area J2 Type of Household  

 One person household \ nuclear 85.6 93.9 90.8 أ فة نللين / أ فة يد ةفل لاسل
household  

 Extended household \ composite 14.4 6.1 9.2 أ فة يفمبن / أ فة يي لة
household  

 Total 100 100 100 المجموع 
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الحيوية ءاتاإلحصا
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 :المواليد األحياء والوفيات
الم اا  يش ااا  الاااف  الودحياا  ويهم ااوش ال وياا   األاااداو اا ل ال اا اشم  فاامل ا اا  المواليااو والوايااام الم اا    ااا  وقااا   

 .اداو الذيش يهم وش هوي  ال وس الزدقاءألحيانام هذه الوقا   ال  فمل ا أشالف   يني م  ما 
 

عوام أللهم   ال وي  الصاودة عش وزادة الواخ ي  الف   يني  ل –ا  مهااظ  ال وس  الم   يش ح غ عوو المواليو أهياء
  ح غ عوو الوايام الم   م حينما 3,239م 3,475م 3,453م 3,532وع ى ال وال   2015م 2014م 2013م 2012
 . م هال  وااة ع ى ال وال 318م 309م 327م 286عوام أللنفس ا

 
  2102 -2102ون في الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب الجنس، المسجل أحياءالمواليد عدد 

Number of Registered Live Births in West Bank and Jerusalem Governorate by       
Sex, 2012-2015 

  

Region\Governorate 
and Sex 

Year   السنة 
 المحافظة والجنس/المنطقة 

7102 7102 7102 7107 

West Bank*     الضفة الغربية* 
Both Sexes          69,889          71,710          70,758          72,762   كال الجنسين 
Males         36,049          36,835          36,440          37,140  ذ ود 
Females          33,840          34,875          34,318          35,622  اناث 

Jerusalem     القدس 

Both Sexes             3,239             3,475             3,453             3,532   كال الجنسين 
Males            1,719             1,756             1,784             1,774  ذ ود 
Females             1,520             1,719             1,669             1,758  اناث 

* Data includes live birth of Jerusalem governorate holding 
Palestinian ID's only. 

الحيانام  فمل مواليو مهااظ  ال وس مش هم   ال وي  * 
 .ا   الف   يني 

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

 :مالحظة

 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ححه ن ص ا    .0
ا  مال    يل المواليوم وحال ال  العوو المنفود يمثل الهاالم 

 .الم     ا  
2. Presented data based on updated version of Population 
Register compared with previous publication. 

ع ى ن خ  مهوث  مش   ل الحيانام المعدوا  اع موم . 7
 .ال  اش م ادن  حالحيانام ال   نفدم  اح ا  
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 2102-2102، في محافظة القدس حسب شهر الوالدة *ونالمسجل أحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births* in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth, 2012-2015 
 

 الوالدةشهر 
 Year السنة

Month of Birth 
2012 2013 2014 2015 

 January 296 280 299 301  انوش ثان 

 February 245 254 296 274 فحا 

 March 304 274 285 291 اذاد

 April 248 271 250 298 ني اش

 May 255 280 286 303 اياد

 June 277 261 289 300 هزيداش

 July 311 313 314 314  موز

 August 318 340 330 349 آب

 September 270 355 309 316 اي ول

 October 268 294 275 261  فديش اول

 November 216 273 257 240  فديش ثان 

 December 231 280 263 285  انوش اول

 Total  3,239            3,475            3,453            3,532           المجموع

 Data includes live birth of holding Palestinian ID's * .ا   الحيانام  فمل المواليو مش هم   ال وي  الف   يني * 
only. 

 :مالحظة
 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ححه ن ص ا  ا  مال  . 0 

 .   يل المواليوم وحال ال  العوو المنفود يمثل الهاالم الم     ا  

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

الحيانام المعدوا  اع موم ع ى ن خ  مهوث  مش   ل ال  اش . 7
 .م ادن  حالحيانام ال   نفدم  اح ا  

2. Presented data based on updated version of 
Population Register compared with previous 
publication. 
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 2102-2102، الجنسفي الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب  المسجلة الوفياتعدد 
Number of Registered Deaths in West Bank and Jerusalem Governorate by            

Sex, 2012-2015 
 

 سنة الوفاة
  Jerusalemالقدس                              *West Bank *                الضفة الغربية

Year Of 
Death  كال الجنسين

Both Sexes 

 ذ ود
Males 

اناث 
Females 

 كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذ ود
Males 

اناث 
Females 

2017 6,799 3,649 3,150 286 166 120 2017 

2013 6,579 3,546 3,033 327 181 146 2013 

2014 6,616 3,518 3,098 309 164 145 2014 

2015 7,288 3,999 3,289 318 198 120 2015 

 Data includes death of Jerusalem governorate * .ا   الحيانام  فمل وايام مهااظ  ال وس مش هم   ال وي  الف   يني * 
holding Palestinian ID's only. 

 :مالحظة
 ناااقص أعااواو الوايااام الم اا    ه ااب ال اان   ااححه ن ااص ااا  ا  مااال . 0 

 .العوو المنفود يمثل الهاالم الم     ا     يل الوايامم وحال ال  

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

ال ااا اش الحياناااام المعدواااا  اع ماااوم ع اااى ن اااخ  مهوثااا  ماااش  ااا ل . 7
 .م ادن  حالحيانام ال   نفدم  اح ا  

2. Presented data based on updated version of 
Population Register compared with previous 
publication. 
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 2102 -2102، في محافظة القدس حسب سنة وشهر الوفاة *عدد الوفيات المسجلة
Number of Registered Deaths* in Jerusalem Governorate by Month and                         

  Year, 2012-2015 
 

 الوفاةشهر 
 Year السنة

Month of Death 
2012 2013 2014 2015 

 January 41 34 23 26  انوش ثان 

 February 29 18 40 24 فحا 

 March 31 27 15 16 اذاد

 April 36 31 32 29 ني اش

 May 27 28 29 22 اياد

 June 18 17 31 27 هزيداش

 July 21 28 23 27  موز

 August 26 27 27 25 آب

 September 18 24 21 25 اي ول

 October 14 22 22 21  فديش اول

 November 23 27 25 20  فديش ثان 

 December 34 26 39 24  انوش اول

 Total 318 309 327 286 المجموع
 

  فمل وايام مهااظ  ال وس مش هم   ال وي  الف   يني الحيانام * 
 .ا  

* Data includes death of Jerusalem governorate 
holding Palestinian ID's only. 

 :مالحظة
عاااواو الواياااام الم ااا    ه اااب ال ااان   اااححه ن اااص اااا  أ نااااقص . 0 

ا  مااااال   اااا يل الوايااااامم وحال ااااال  العااااوو المنفااااود يمثاااال الهاااااالم 
 .الم     ا  

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

الحيانام المعدوا  اع موم ع ى ن خ  مهوث  مش   ل ال  اش . 7
 .ال   نفدم  اح ا  م ادن  حالحيانام 

2. Presented data based on updated version of 
Population Register compared with previous 
publication. 
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 الزواج والطالق
ع ااوا م هيااث  اا  م   50,438ااا  ا  اا يش 2015ح ااغ عااوو ع ااوو الاازواة الم اا    ااا  المهااا م الفاادعي  وال ن ااي  عااام 

ماش م مال ع اوو الازواة الم ا    اا  % 6.5ع اوا  أ  ماا ن اح ه 3,263 المهاا م الفادعي  وال ن اي  اا  مهااظا  ال اوس 
 .ا   يش

 

ع اوا م أ  ماا  20,851 ن  لإلناث ا  ا   يش ( 51-51)ل ف   العمدي   2015وقو ح غ عوو ع وو الزواة الم     عام 
لانفس الف ا  العمديا  اا   2015أما عوو ع اوو الاازواة لإلنااث عاام  . الزواة ا  ا   يشمش م مل ع وو % 41.3ن ح ه 

 . ا  مهااظ  ال وس 2015مش م مل ع وو الزواة لعام % 44.2ع وا م أ  ماا ن ح ه  1,441مهااظ  ال وس ا و ح غ 
 

ماش % 6.0أ  ماا ن اح ه .  ع اوا 3,034 ن  ل ذ ود ا  ا  ا يش ( 51-51)وح وم ع وو الزواة الم     ل ف   العمدي  
ع وا  ل ذ ود لانفس الف ا  العمديا م أ   155م هيث   ل ا  مهااظ  ال وس 2015م مل ع وو الزواة ا  ا   يش لعام 

 .مش م مل ع وو الزواة الم     ا  المهااظ % 8.4ما ن ح ه 
 

  2015، فئات عمر الزوج والزوجةعقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب 
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2015 
 

 فئات عمر 
 الزوج

 المجموع Age Groups of Bride  فئات عمر الزوجة 
Total 

Age Groups  
of Groom 14-10 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 3 141 11 0 0 0 0 155 15-19 

24-20 8 844 496 26 1 0 0 1,375 20-24 

29-25 1 403 581 133 16 2 1 1,137 25-29 

34-30 0 48 165 76 24 3 4 320 30-34 

39-35 0 4 29 43 25 15 1 117 35-39 

+40 0 1 9 21 40 35 53 159 40+ 

 Total 3,263 59 55 106 299 1,291 1,441 12 المجموع
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  2015-2011، المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة عقود الزواج المسجلة في
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2011-2015 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2011 2012 2013 2014 2015 

 Groom      الزوج

14-10 - - - - - 10-14 

19-15 47 121 135 160 155 15-19 

24-20 562 930 1,213 1,211 1,375 20-24 

29-25 490 747 1,036 1,008 1,137 25-29 

34-30 165 237 280 310 320 30-34 

39-35 47 73 95 109 117 35-39 

+40 86 83 137 133 159 40+ 

 Total 362,3 2,931 2,896 2,191 1,397 المجموع

 Bride      الزوجة

14-10 13 11 9 10 07 10-14 

19-15 679 1,109 1,404 1,397 04220 15-19 

24-20 480 785 1,042 1,076 047,0 20-24 

29-25 123 174 275 287 7,, 25-29 

34-30 56 55 87 84 011 30-34 

39-35 18 24 35 49 22 35-39 

+40 28 33 44 28 2, 40+ 

 Total 362,3 2,931 2,896 2,191 1,397 المجموع
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 2015-2007 مختارة، في فلسطين ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in the Palestine and Selected 

Governorates, 2007-2015 
 

 المحافظة
  Year السنة

Governorate 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Palestine 50,438 43,732 42,698 40,292 36,284 37,228 38,316 35,777 32,685 فلسطين

 Nablus 3,971 3,857 3,558 3,414 2,803 3,017 2,714 2,822 2,707 ناح س

 Jerusalem 3,263 2,931 2,896 2,191 1,397 1,844 2,907 2,927 2,945 القدس

 Hebron 8,217 7,502 6,876 6,291 6,022 5,500 4,981 4,921 4,806 الخ يل

  Gaza 7,315 5,966 6,276 5,980 6,115 6,380 6,507 5,803 5,097 غزة

  

واقع   القم هيث    م مهااظ  ال وس  8,179 م ا و ح وم2015أما وقوعام ال الق الم     ا  ا   يش لعام 
 . مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  ا   يش% 5.1واقع  أ  ما ن ح ه  614

 
واقع   القم أ  ما  581 ن  ا  ا   يش  )51-51)وقو ح غ عوو وقوعام ال الق الم     ل ذ ود ا  الف   العمدي   

واقع   الق لنفس الف   العمدي  ا  مهااظ  ال وس أ  ما  16وقو    م . مش م مل وقوعام ال الق% 0.3ن ح ه 
 . مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  المهااظ % 5.2ن ح ه 

 
واقع  أ  ما  1,924 ن  ا و ح وم ا  ا   يش ( 51-51)أما عوو وقوعام ال الق لإلناث ا  الف   العمدي  مش  

واقع   الق لنفس  513مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  ا   يشم و   م ا  مهااظ  ال وس % 50.1ن ح ه 
 .ااظ مش م مل وقوعام ال الق ا  المه% 03.1الف   العمدي  أ  ما ن ح ه 

  
 
 2015والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات 

Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 
Divorcee, 2015 

 فئات عمر المطلق
 المجموع Age Groups of Divorcee   فئات عمر المطلقة

Total 
Age Groups of 

Divorces 14-10 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 +40 

19-15 - 15 1 0 0 0 0 16 15-19 

24-20 - 100 65 1 1 0 0 167 20-24 

29-25 - 65 94 46 2 1 1 209 25-29 

34-30 - 8 34 34 15 1 2 94 30-34 

39-35 - 1 8 7 22 2 0 40 35-39 

+40 - 1 3 7 20 24 33 88 40+ 

 Total 614 36 28 60 95 205 190 - المجموع
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 2015-2011والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorcee, 2011-2015 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2011 2012 2013 2014 2015 

 Divorces      المطلق

14-10 - - - - - 10-14 

19-15 12 10 9 23 16 15-19 

24-20 114 122 147 172 167 20-24 

29-25 148 149 168 174 209 25-29 

34-30 69 76 93 89 94 30-34 

39-35 47 62 39 49 40 35-39 

+40 55 73 71 108 88 40+ 

 Total 614 615 527 492 445 المجموع

 Divorcee       المطلقة

14-10 1 - - - - 10-14 

19-15 139 145 164 219 0,1 15-19 

24-20 162 172 187 187 712 20-24 

29-25 67 74 77 85 ,2 25-29 

34-30 43 41 49 46 11 30-34 

39-35 14 26 20 33 72 35-39 

+40 19 34 30 45 21 40+ 

 Total 06, 615 527 492 445 المجموع

 
 

 2015-2007محافظات مختارة، و  فلسطينالمسجلة في  الطالق وقوعات
         Registered Divorces in the Palestine and Selected Governorates, 2007-2015 

  

 المحافظة
Year السنة                                                                                       

Governorate 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Palestine 96038 36,13 7,114 6,574 6,155 6,150 5,761 5,009 4,043 فلسطين

 Nablus 202 694 614 590 558 624 470 433 375 ناح س

 Jerusalem 614 615 527 492 445 316 547 438 333 القدس

 Hebron 21, 867 765 678 658 628 533 506 429 الخ يل

 Gaza 040,7 1,080 1,066 1,022 983 1,038 915 833 644 غزة
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 العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة
 ن  لإلناثم    53.0 ن  م احل  58.5ل ذ ود  2015ح غ العمد الو ي  عنو ع و ال داش ألول مدة ا  ا   يش لعام 

 ن م  51.1 ن م و 58.4وح غ العمد الو ي  عنو ع و ال داش ألول مدة ل ذ ود ا  مهااظام ال وس وناح س والخ يل 
 ن م  53.5 ن  ع ى ال وال م وح غ العمد الو ي  عنو ع و ال داش ألول مدة لإلناث ا    ك المهااظام  58.5و
 .  ن  ع ى ال وال  51.4 ن م و 53.1و

 
 5102العمر الوسيط عند عقد القران ألول مرة في محافظات مختارة، 

Median Age at the First Legal Marriage by Selected Governorates, 2102 
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 الرابعالفصل 
 

 الصحة



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

74 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

 74 

 الخدمات الصحية
التي  تريرع علي يا ماةميا   2015للعيا   مركزا  عيازة   49 بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في  محافةية السيد 

   سززرار   زز   698مسترييفيا  عامليية بسييعة  7 غييير حكوميييةك ووكاليية الدييوة الدولييية ووزاري الصييحةك فيي  حييي  كييا   اييا 

  .2016 لعةم 
 

مريضييا ك وبلييغ  50,555 مسترييفيا  السييد بليغ عييدد ااجرا ييا  في  فسييد  6102بالاسيبة لفعاليييا  المسترييفيا  في  العييا  
كمييا بلييغ عييدد %.  77.6يومييا ك  بيامييا بلييغ معييدل ارييدال األسيير ي  197,629عييدد األيييا  التمريضييية فيي  افيي  المسترييفيا  

 .  عملية  راحية 19,436 العمليا  ال راحية الما زي
 

 2102-2102محافظة القدس، في مستشفيات وال االسّرةعدد 
Number of Beds and hosbitals in Jerusalem Governorate, 2012-2016 

 

 عدد المستشفيات السنة
Number of Hospitals 

 االسّرة عدد
Number of Beds Year 

7107 9 642 7107 

7102 9 342 7102 

7104 8 658 7104 

7102 7 327 7102 

7103 7 698 7103 

 
 

 2102-2102فعاليات المستشفيات في محافظة القدس، 
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2102-2102  
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 2102-2012في محافظة القدس،  المستشفيات فعاليات
Activities of Hospitals in Jerusalem Governorate, 2012-2012 

 

 المؤشر
 Year السنة

Indicator 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Admissions 50,841 40,834 36,074 34,413 32,550 اإلدجاا 

 Discharges 50,555 40,357 35,159 34,147 31,969 ااجرا ا 

 Hospitalization days 197,629 179,357 150,070 146,605 151,448 التمريضية األيا 

 Mean of duration 3.9 4.4 4.3 4.3 4.7 اإلقامة معدل

 Bed occupancy rate 77.6 2230 62.5 62.5 64.6 رياردال األس   معدل

 Surgeries 19,436 .. 17,815 15,362 16,072 ال راحية العمليا 

 
 األطباء والممرضون

 بيبييا ك بيامييا بلييغ عييدد   بييام   040بلييغ عييدد األ بييام العييامي  العيياملي  فيي  مسترييفيا  محافةيية السييد   6102فيي  العييا  
 .ي وقابلة/ممرضا   430ا  والسابال  فسد بلغ / ما عدد الممرضي .   بيبا   626ااجتصاص 

 
 

 2102-2102المهنة،  القدس حسب محافظة في بعض المهن الطبية في مستشفيات العاملةالقوى 
Labor Force in Certain Medical Professions in Jerusalem Governorate Hospitals by 

Profession, 2102 –2012 
 

 المهنة
Year 

Profession 
7107 7102 7104 7103 

 General physician 020 079 079 97 عا   بيب

 Specialist physician 737 038 024 147  جصائ   بيب

 Pharmacist 09 17 00 9 صيدل 

 Nurses & Midwives 822 309 330 478 وقابال  ممرضو 

 .Lab. tech 38 24 28 50 مجتبر فا 

 .X-Ray  tech 73 77 08 20  رعة فا 

 Total 1,381 1,029 0,130 801 المجموع
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 الصحة العامة 
ك حييية لييوحة ااجفيياـ الاسيييبة %46.7فيي  محافةيية السييد   6103بلديي  اسييبة المرييمولي  بالتييحمي  الصييح  جييالل عييا  

وقييد سييي ل  اسييبة الميي ماي  فيي  محافةيية السييد  بالتييحمي  .  J1فيي  ما سيية % 144.مسابييل  J2فيي  الما سيية % 47.4إليي  
 .J2ف  ما سة % 2.2مسابل % 40.0إذ بلد   J1األعل  ف  ما سة ( كوبا  حولي )اإلسيرائيل  

 
ا ك ميي  م مييوس السييك% 0.2بلديي  اسييبة الفلسيي يايي  فيي  محافةيية السييد  المصييابي  بييحمراـ السييكر  ويتلسييو  عال ييا  

 .م  م موس السكا  ف  محافةة السد % 0.7واسبة المصابي  بحمراـ ضد  الد  ويتلسو  عال ا  
  

 2103نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس الذين أفادوا بأنهم مصابون بأمراض ويتلقون عالجًا حسب نوع المرض، 
Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Who Reported Diagnosed 

Diseases and Received Treatment by Disease, 2013 
 

 النسبة نوع المرض
Percentage Type of Disease  

 Diabetes 5.6 سكر 

 Hypertension 5.4 ضد  د  مرتفع

 Cardiac disease 1.7  مراـ السلب

 Fat, cholesterol 1.4 كوليسترولك د ايا 

 Cancer 0.1 سر ا 

 Ulcer 0.2 المعديقرحة ف  

 Asthma 0.5 ( زمة)ربو 

 Osteoporosis 0.4  رارة عةا 

 0.1 و ع را   و صداس مزم 
Headache or chronic 
Headache 

 Rheumatism 0.9  مراـ المفاصل

 Anemia 0.1 فسر الد 

 Depression 0.1 اكتئاب

 Disk (Back pain) 0.8 (و ع ة ر) ديس 

 Nephrology 0.2  مراـ الكل 

 Liver disease 0.1  مراـ الكبد

 Epilepsy 0.1 الصرس

 Endocrine diseases 0.3  مراـ الددد
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 2103حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية،  نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس

Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate by Type of Insurance and Selected Background Characteristics, 2013 
 

        
  

 الخصائص الخلفية
 بدون تأمين صحي  Health Insurance Type   نوع التأمين الصحي

Without Health 
Insurance 

Background Characteristics  جاص (كوبا  حولي )إسرائيل    وكالة  *حكوم  
Governmental* UNRWA Copat Holim/Sick Funds Private 

  Area           المنطقة

  Jerusalem Governorate 7.6 0.6 61.8 23.5 27.1 محافظة القدس 

 J1 1.4 20.7 95.5 0.1 2.9 Area J1ما سة 

 J2 69.2 28.0 6.6 1.4 15.2 Area J2ما سة 

   الجنس 
   

  Sex  

 Both Sexes 7.6 0.6 61.8 23.5 27.1 كال الجنسين

 Males 7.8 0.5 62.4 23.8 26.3 ذكور 

  Females 7.4 0.7 61.2 23.2 27.9 إااة 

   نوع التجمع 
   

  Type of Locality 

  Urban 7.8 0.6 69.0 16.6 21.5 حضر 

  Rural 8.8 0.4 8.9 40.6 74.8 ريع 

  Camps 2.7 0.7 61.4 78.4 16.1 مجيما 

  Total 7.6 0.6 61.8 23.5 27.1 المجموع

   حالة اللجوء
   

  Refugee Status 

 Registered refugees 1.6 0.2 53.9 94.7 31.3 ا ئ مس ل

 Non - registered refugees 2.7 0.0 18.9 0.0 78.5 ا ئ غير مس ل

   Not-refugee 9.6 0.8 64.8 0.5 25.2 لي  ا ئا  

 Total 7.6 0.6 61.8 23.5 27.1 المجموع
  State of Palestine  :* دولة فلس ي                                                             *: 
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 المشاركة في القوى العاملة 
فتتا  . 6152فتتا الةتتا  % 30.3ةتتب  فتت   ة  53فتتا الىتتلع الةاملتت  فتتا مقاف تت  الىتتدس بتت   ا فتتةاد  المشتتاة  بلغتتن بةتتب  

ا الىتتلع الةاملتت  فتتا مقاف تتت  لتتبفس الةتتا ا ل ابتتن بةتتك المشتتاة   فتت% 5354قتت    ابتتن بةتتب  المشتتاة   فتتا فلةتت    
 .على التلالا 6153-6156لألعلا   %6.56ا %5551ا %5153ا %5653 الىدس

 

ةتب   53مت  مجمتلا اابتاف % 2.2 فتا مقاف ت  الىتدس بلغن بةب  المشتاة   لنبتاف فتا الىتلع الةاملت  م  جه  أخةعا
ا %352 فتتتا قتتت    ابتتتن بةتتتب  مشتتتاة   اابتتتاف ا%3555 ب بمتتتا بلغتتتن بةتتتب  مشتتتاة   التتت  لةا 6152 الةتتتا  فتتتافتتت   ة 

 . على التلالا 6153-6156لألعلا  % 2.5 %.25ا %.25
 

 1056-1051من محافظة القدس حسب أهم سمات القوى العاملة، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status, 2012-2016 
   

 

 Labor Force Status 2016 2015 2014 2013 2012 القوى العاملة سمات

 In the labor force 30.3 29.2 31.0 30.5 32.7 الةامل  الىلع داخل

 Outside labor force 69.7 70.8 69.0 69.5 67.3 الىلع الةامل  خاةج

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 Employment 84.6 86.1 81.0 82.4 82.2  الةمال 

 Unemployment 15.4 13.9 19.0 17.6 17.8 الب ال 

 Total 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 1056-1051، العمل العالقة بقوةمن محافظة القدس حسب ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status, 2012-2016 
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 1056-1051من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل والجنس، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Sex, 2012-2016 
  

Labor Force Status and 
Year 

Sex  الجنس 
 الجنسين كال والسنةالعالقة بقوة العمل 

Both Sexes 

 إباف

Females 

   لة

Males 

2012    2012 

In the labor force 7223 2.6 55.5 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6327 47.4 40.7 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 

2013    2013 

In the labor force 7123 6.4 55.4 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.23 43.0 44.0 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 

2014    2014 

In the labor force 7021 6.4 56.5 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.21 43.0 43.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 

2015    2015 

In the labor force 2.22 6.3 53.0 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 3127 43.2 46.4 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 

2016    2016 

In the labor force 7127 6.6 54.4 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.23 43.4 45.6 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 
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 1056-1051من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وفئات العمر، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Age Groups, 2012-2016 
 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع

Total 

Age Groups العمر فئات  
 والسنةالعالقة بقوة العمل 

+55 54-45 44-35 34-25 24-15 

2102       2012 

In the labor force 7223 5.0 41.7 46.3 45.0 70.5 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6327 40.4 54.5 53.2 54.4 25.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 

2013       2013 
In the labor force 7123 6.1 74.3 44.2 41.5 75.3 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.23 44.1 21.2 55.3 54.7 24.2 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 

2014       2014 
In the labor force 7021 5.6 37.6 44.4 43.1 75.4 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.21 44.4 62.4 55.6 52.1 20.0 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 

2015       2015 

In the labor force 2.22 5.0 37.5 46.1 35.0 72.7 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 3127 44.4 62.7 54.1 60.4 27.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 

2016       2016 
In the labor force 7127 6.6 30.5 45.5 47.2 74.5 الىلع الةامل  داخل 

Outside labor force 6.23 43.4 65.7 50.7 52.3 25.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 
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 1056-1051من محافظة القدس حسب العالقة بقوة العمل وعدد السنوات الدراسية، ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 
Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 

Governorate by Labor Force Status and Years of Schooling, 2012-2016 
 

Labor Force Status 
and Year 

 المجموع

Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 والسنةالعالقة بقوة العمل 

+13 12-10 9-7 6-1 0 

2012       2012 

In the Labor Force 32.7 45.1 32.0 34.1 31.3 1.7 الىلع الةامل  داخل 

Outside Labor Force 67.3 54.9 68.0 65.9 68.7 98.3 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2013       2013 
In the Labor Force 30.5 45.8 33.3 30.9 16.8 1.5 الىلع الةامل  داخل 

Outside Labor Force 69.5 54.2 66.7 69.1 83.2 98.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2014       2014 
In the Labor Force 31.0 49.4 35.7 29.3 13.6 1.8 الىلع الةامل  داخل 
Outside Labor Force 69.0 50.6 64.3 70.7 86.4 98.2 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2015       2015 

In the Labor Force 29.2 42.5 32.8 28.7 15.5 3.6 الىلع الةامل  داخل 
Outside Labor Force 70.8 57.5 67.2 71.3 84.5 96.4 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

2016       2016 
In the Labor Force 30.3 46.1 33.9 29.6 15.5 2.5 الىلع الةامل  داخل 
Outside Labor Force 69.7 53.9 66.1 70.4 84.5 97.5 الىلع الةامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 
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  البطالة
أما   %5355ةب  ف   ة  53 المشاة    فا الىلع الةامل  فا مقاف   الىدس ب   ا فةاد 6152بلغ مةدل الب ال  عا  

بلغ مةدل فا ق اا غزةا فا ق   % 55.3الغةب   لفا الضف  % 5456؛ %.625فا فلة    فبلغ مةدل الب ال  
 .  على التلالا 6153-6156للةبلان  %.555ا %5.51ا %5352ا %5354 فا الىدس الب ال 

 

فا عا   ا ف الق  أ  أعلى مةدل للب ال فا مقاف   الىدس أما على صة د مةدل الب ال  قةك عدد الةبلان الدةاة  
 %. .5.5ا ق ف بلغ مةدل الب ال  ب   أفةاد تلك الفئ  دةاة   ةب  56-51 ا  ب   ا فةاد ال    أبهلا  6152

 
الب ال  قةك الفئان الةمة   فا مقاف   الىدسا ف الق  أ  أعلى مةدل للب ال   ا  ب   ا فةاد  لف ما  تةلق بمةدل

 .6152فا الةا  % 5.55ق ف بلغن البةب  ةب ا  .5-53ال    أعماةه  
 

  6102، حسب المحافظةفلسطين في  بين المشاركين في القوى العاملة نالبطالة ممعدل 
Unemployment Rate from Participants in the Labour Force in Palestine by 

Governorate, 2106  
 

 
 

 2106 -2102محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Years of Schooling,  2106-2102  

 

Years of 
Schooling 

2016 2015 2014 2107 2012 
 سنوات عدد

 الدراسة

0 - - - - - 0 

1-6 04.3 11.9 27.2 71.5 71.6 6-1 

7-9 07.4 05.5 17.1 05.7 77.4 9-7 

10-12 04.4 07.6 15.7 02.4 04.3 12-10 

13+ 5.2 05.4 25.4 05.5 06.1 03+  

Total 0321 072. 19.0 0326 0327 المجموع 
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 2106 -2102، رالعمفئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Age Groups, 2106-2102  

  

Age Groups 
 Year                            السنة                                              

 العمر فئات
2016 2015 2014 7103 2012 

15-19 44.3 39.0 46.8 66.0 54.0 05-04 

20-24 33.5 74.4 40.2 30.5 36.4 71-74 

25-29 00.3 07.3 19.4 02.3 06.4 75-74 

30-34 03.5 4.3 6.2 5.0 07.5 31-34 

35-39 01.2 6.5 10.5 01.5 2.5 35-34 

40-44 5.2 2.5 10.6 2.2 4.6 41-44 

45-49 6.3 5.4 13.2 5.5 00.7 45-44 

50+ 5.7 2.5 14.7 04.1 02.5 51+ 

Total 0321 072. 0.21 0326 0327 المجموع 

 

  العمالة
مىاةب   6152فا الةا  % 4552فا مقاف   الىدس ( عمال  باقص  متصل  باللقنل عمال  تام ا )بلغن بةب  الةامل   

 . على التلالا 6153 -6156لألعلا   %4255ا %4551ا %4655ا %4656مع 
 

            1056 -1051في محافظة القدس، ( سنة فأكثر 51)معدل العمالة والبطالة من بين المشاركين في القوى العاملة 
Employment and Unemployment Rate from Participants in the Labour Force  

(15 Years and above) in Jerusalem Governorate, 2102–2106  
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               العاملة أهم سمات القوى حسبمحافظة القدس  من (سنة فأكثر 03)لألفراد  العاملة للقوى  النسبي التوزيع
 2106-2102 الجنس،و 

Percentage Distribution of Labor Force Participants (15 Years and Above) From 
Jerusalem Governorate by Labor Force Characteristics and Sex, 2012-2016 

  

Labor Force 
Characteristics and Year 

 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إباف القوى العاملة والسنة سمات
Females 

   لة

Males 

2012    2012 

Employment 82.2 80.1 82.5  عمال  

Unemployment 17.8 19.9 17.5  ب ال 

Total 100 100 100 المجموع 

2013    2013 

Employment 82.4 77.0 83.1  عمال  

Unemployment 17.6 23.0 16.9  ب ال 

Total 100 100 100 المجموع 

2014    2014 

Employment 81.0 66.0 82.9  عمال  

Unemployment 19.0 34.0 17.1  ب ال 

Total 011 011 011 المجموع 

2015    2015 

Employment 86.1 73.2 87.7  عمال  

Unemployment 13.9 26.8 12.3  ب ال 
Total 100 100 100 المجموع 

2016    2016 

Employment 84.6 86.9 84.3  عمال  

Unemployment 15.4 13.1 15.7  ب ال 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 لحالة العمليةا

 ةملل  % 55.6أةباك عملا ل% 5.3بلاقع  6152تلزا الةاملل  م  مقاف   الىدس قةك القال  الةمل   فا عا  
 .  ةملل  أعضاء أةةة غ ة مدفلعا ا جة% 1.3مةتخدمل  ب جةا ل% 45.2لقةابه ا ل
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  1056التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية، 
Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 2106  
 

 
 

 
 2016 -1051التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية، 

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 2106-2102  

  

Employment Status 2016 2015 2014 2013 2012 العملية الحالة 

Employer 3.7 3.8 4.3 5.4 6.4 عمل ةك 

Self employed 14.2 14.9 13.7 11.6 00.6 لقةابه  ةمل 

Wage employee 81.6 80.6 80.1 81.9 51.5  ب جة مةتخد 

Unpaid family member 0.5 0.7 1.9 1.1 0.5 ا جةأةةة غ ة مدفلا  عضل 

Total 100 100 100 100 011 المجموع 

 
  المهنة الرئيسية

القتة  لمتا للةتامل   فتا ا  ابن أعلى بةتب  6152على صة د تلز ع الةامل   م  مقاف   الىدس قةك المهب  فا عا  
المهتت  فتا الةتتامل    لمتت   ت % 5.55ببةتب   الختدمان لالباعتت  فتا اقةتتلاق ل هتتا الةتامل   فتتا ا %.645 متت  المهت  ال هتا

ببةتتب  الةتتامل    فب تت   لمتخصصتت   ل تبتت   ل هتتا  %.555 ل هتتا فئتت  مشتتغلل اجقن لمجمةلهتتا  ا%19.3ببةتتب   ا لل تت 
     الةمتتتتال المهتتتتةة فتتتتا الزةاعتتتت  لصتتتت دلأخ تتتتةا   %..6ببةتتتتب    مشتتتتةع   لمتتتتل فا إداةة عل تتتتا ةملتتتتل  التتتت      تتتت  14.4%
 . %1.6 الةمك

  

 رب عمل
 Employer 

3.7% 

 يعمل لحسابه
 Self Employed 

14.2% 

 مستخدم بأجر
 Wage Employee 

81.6% 

عضو أسرة غير مدفوع 
 األجر

 Unpaid Family 
Member 

0.5% 
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 1056-1051التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة، 
Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 

Occupation, 2106-2102  
  

Occupation 2016 2015 2014 2013 2012 المهنة 

Legislators, Senior officials & 
Managers 

 ااداةة الةل ا لمل فل المشةعل  3.6 2.3 2.6 2.6 2.9

Professionals, Technicians & 
clerks 

 لال تب لالمتخصصل   الفب ل  04.1 18.5 15.1 12.0 14.4

Service, Shop & Market 
workers 

 فا ا ةلاق لالباع فا الخدمان  الةاملل  02.5 15.7 15.3 19.6 19.4

Skilled agricultural & Fishery 
workers 

 لص د ا ةماك الزةاع المهةة فا  الةمال 1.6 0.3 0.5 0.5 0.2

Craft and related trade 
workers 

 م  المه  إل هافا القة  لما  الةاملل  71.0 24.9 28.7 24.1 28.9

Plant & Machine operators & 
Assemblers 

 مشغلل اجقن لمجمةلها              05.4 16.6 15.0 15.2 14.9

Elementary occupations 19.3 26.0 22.8 21.7 73.5  ا لل   المه                             

Total 100 100 100 011 011 المجموع 

 
 النشاط االقتصادي

الختدمان لالفتةلا ا ختةع  ق تاا فتا 6152ةتا  التة ز تلز ع الةامل   م  مقاف   الىدس قةك البشتا  اققتصتادف فتا 
      امتتت  مجمتتتلا الةتتتامل   %.635 شتتت للا متتتا بةتتتبتهق تتتف ا  تتت  ق تتتاا التجتتتاةة لالم تتتاع  لأبشتتت   الفبتتتادق %6255ببةتتتب  

     ل ابتتتن أقتتتل بةتتتب  متتت  الةتتتامل   فتتتا ق تتتاا الزةاعتتت  لالقةاجتتت  لالصتتت د   تتت  ا%6353الببتتتاء لالتشتتت  د فتتتا   ل تتته الةتتتامل  
  .%1.2ق ف بلغن 

 
 

 1056-1051التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 
Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 

Economic Activity, 2012-2016 
  

Economic Activity 2016 2015 2014 2013 2012 االقتصادي النشاط 

Agriculture and Hunting  0.6 0.8 1.9 1.1 0.2  لالص دلالقةاج   الزةاع 

Mining, Quarrying & Manufacturing 13.3 12.4 13.8 10.9 01.5   لالصباع  التقل ل   لالمقاجة التةد 

Construction 25.5 32.0 31.7 24.8 77.5 لالتش  د البباء 

Commerce, Hotels & Restaurants 25.9 24.5 20.7 22.7 74.5 لالفبادقلالم اع   التجاةة 

Transportation, Storage & 
Communication 

 لاقتصاقنلالملاصالن  البىل 07.5 13.4 8.1 6.7 8.4

Services & Other Branches 26.3 23.6 23.8 27.1 75.1 ا خةعلالفةلا  الخدمان 

Total 011 011 011 011 011 المجموع 
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  مكان العمل

 لالتتا بلغتن 6153-6156ا مىاةبت  متع الفتتةة %2355 بلغتن 6152عتا   م  مقاف   الىدس بةب  الةامل   فا فلة   
فتتتا إةتتتةائ ل لالمةتتتتةمةان  بةتتتب  الةتتتامل   بلغتتتنعلتتتى التتتتلالاا متتت  جهتتت  أختتتةع  %2351ا %2554ا %2552ا 2556%
 .6153-6156على التلالا للةبلان  %5551ا %5256ا %5255ا %52.4ل مىاب ا6152 عا فا % 5653

 
 1056-1051التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by Place 
of Work, 2106-2102  

  

Place of Work 2016 2015 2014 2013 2012 العمل مكان 

Palestine 62.3 62.1 63.5 63.6 63.7    فلة 

Israel and Settlements 37.2 33.1 36.7 36.4 36.5 لالمةتةمةان إةةائ ل 

Total 011 011 011 011 011 المجموع 

 
 

 وأيام العمل وساعات العمل األجور
شتت  لا فتتا قتت   بلتتغ مةتتدل اقجتتة  55255للةتتامل   متت  مقاف تت  الىتتدس  6152بلتتغ مةتتدل ا جتتة ال تتلما بالشتت  ل عتتا  

شتت  ل للتت     ةملتتل  فتتا  54554مىابتتل ا شتت  ل 51353ال تتلما بالشتت  ل للتت     ةملتتل  فتتا فلةتت    متت  مقاف تت  الىتتدس 
 .اةةائ ل لالمةتةمةان م  مقاف   الىدس

 

ا ةتتاع  55.5فىتتد بلتغ  6152للةتا  للةتامل   فتتا فلةت    متت  مقاف ت  الىتتدس  ةتتاعان الةمتل ا ةتتبلع  لأمتا عتت  مةتدل 
   . ةاع  55.1فا إةةائ ل لالمةتةمةان  للةامل   م  مقاف   الىدس ةاعان الةمل مةدلبلغ  ب بما

 

ا فتتتا  تتتل  66.4فىتتتد بلتتتغ  6152للةتتتا  متتت  مقاف تتت  الىتتتدس فتتتا فلةتتت    للةتتتامل    أ تتتا  الةمتتتل الشتتتهة  لبالبةتتتب  لمةتتتدل 
 .  ل  66.5المىابل بلغ مةدل أ ا  الةمل الشهة   للةامل   فا إةةائ ل لالمةتةمةان م  مقاف   الىدس 
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2106النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع  

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 
Selected Variables, 2106 

 

Variable 
 الجنسين كال

Both Sexes 

 Sex الجنس 

 إباف المتغير
Females 

   لة

Males 

Years of schooling    الدراسة سنوات عدد 

0 0.2 0.0 0.2 0 

1-6 9.6 5.2 10.2 6-1 

7-9 24.5 15.7 25.6 9-7 

10-12 45.3 13.8 49.3 12-10 

13+ 20.4 65.3 14.7 +13 

Total 100 100 100 المجموع 

Employment status    العملية الحالة 

Employer 3.7 1.9 3.9 عمل ةك 

Self employed 14.2 9.0 14.8 لقةابه  ةمل 

Wage employee 81.6 83.7 81.3  ب جة مةتخد 

Unpaid family member 0.5 5.4 0.0 ا جةأةةة غ ة مدفلا  عضل 

Total 100 100 100 المجموع 

Age groups    حسب العمر العاملون 

15 - 24 13.9 10.1 14.4 24 -15 

25 - 34 43.8 36.3 44.7 34 - 25 

35 - 44 26.7 25.8 26.8 44 - 35 

45 - 54 10.4 18.6 9.4 54 - 45 

55+ 5.2 9.2 4.7 +55 

Total 100 100 100 المجموع 

Marital status    الزواجية الحالة 

Never married 23.8 40.6 21.7  أبدا تزلج   ل 

Married 74.8 49.4 78.0 متزلج 

Other 1.4 10.0 0.3 أخةع 

Total 100 100 100 المجموع 

Work days, Work hours & 
Average of daily wage 

 واألجر اليومي العمل وساعات العمل أيام   

Work Days (Monthly) 22.6 21.9 22.7  (شهةف) الةمل أ ا  

Work Hours (Weekly) 41.1 31.7 42.1 (اةبلعا) الةمل ةاعان  

Average of daily wage (NIS) 136.3 91.3 141.2 ( بالش  ل) ا جة ال لما مةدل 
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محافظة القدس  من األجرللمستخدمين معلومي   بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل  
 2106-2102حسب مكان العمل، 

Average Weekly Work Hours, Monthly Work Days and Daily Wage in NIS for Wage 

Employees Working From Jerusalem Governorate by Place of Work, 2106-2102  

Place of Work and 
Year 

الوسيط  األجر
 بالشيكلاليومي 

Median 
Daily Wage 

in NIS 

اليومية  األجرة معدل
 بالشيكل

Average Daily 
Wage in NIS 

العمل  أيام معدل
 الشهرية

Average 
Monthly 

Work Days 

ساعات  معدل
 األسبوعيةالعمل 

Average 
Weekly 

Work Hours 

 العمل والسنة مكان

2012     2012 
Palestine 55.2 010.2 77.1 40.0    فلة 
Israel & Settlements 053.5 054.7 73.5 40.0  لالمةتةمةانإةةائ ل 

2107     2107 
Palestine 96.2 105.7 21.8 42.1    فلة 
Israel & Settlements 153.8 158.2 23.1 41.2 إةةائ ل لالمةتةمةان 

2101     2101 
Palestine 84.6 101.7 21.9 42.7    فلة 
Israel & Settlements 165.4 164.9 22.8 40.6 إةةائ ل لالمةتةمةان 

2103     2103 
Palestine 46.7 42.4 77.7 47.3    فلة 
Israel & Settlements 023.0 027.3 77.0 40.5 إةةائ ل لالمةتةمةان 

2106     2106 
Palestine 011.1 015.2 77.5 40.0    فلة 
Israel & Settlements 054.6 050.5 77.4 40.1 إةةائ ل لالمةتةمةان 
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 السادسالفصل 

 
 المعيشة معايير
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 ةمعايير المعيش
الجنن خ  الخ اعنن  منن   3102ينن ل الانناص  من  همننص مصننادخ الننديل الخلتسننتت العننه عاعمنند  متاننا السنخ  ننه م ا  ننت ال نندس

، تمتاننا J2 ننه مهط ننت % J1  04.3 ننه مهط ننت % 40.3غ اقنن  % 01.1 تننب غم ننا هسننغعاا  االسننخالتمتتقطا نناا الامننل 
 نه % J1  0132 نه مهط نت % 0230، غ اقن  %3230م  ال طاع الياص كمصدخ ديل خلتسه غهسغت   الخ اع  االج خ
  J1 نه مهط نت % 3032غ اقن  % 0237،  م  ثص ميصصاا م  العأمت  ال طهه كمصدخ ديل خلتسنه غهسنغت J2مهط ت 

، هما االج خ  الخ اع  م  ال ك مت  غم ا هسنغت اال عمناد  متانا كمصندخ دينل خلتسنه ليسنخ   نه J2 ه مهط ت % 134 
 .J2 ه مهط ت % J1  0634 ه مهط ت % 333، غ اق  %636م ا  ت ال دس 

 
، %2037م ا  ننت ال نندس  نن اله العننه ع ننتص   ننااا الماتجننه غالجتنند  ننه  3102 ننه  نناص  غم ننا هسننغت السننخ الفمسننطتهتت

 .قتما   ااا الماتجه غالف تخ  جدا% 130 % 236،   تخ  %7032مع سط 
 

 3102التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب المنطقة والمصدر الرئيسي للدخل، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Area 

and Main Source of Income, 2013 

 

 القدس المصدر الرئيسي للدخل
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

Main Source of Income 

الزخا ت  عخغتت ال ت اهاا  صتد 
 السماك

1.2 0.7 1.9 Agriculture and fishing 

  Household’s business 7.4 6.0 6.5 (غتخ الزخا تت)مجاخت  ليسخ  

 17.5 2.2 7.8 هج خ  خ اع  م  ال ك مت
Wages and salaries from the 
government 

 40.3 13.1 23.1 هج خ  خ اع  م  ال طاع الياص
Wages and salaries from the 
private Sector  

هج خ  خ اع  م  قطا اا الامل 
 اإلسخالتمتت

40.0 54.2 15.2 Income from Israeli sectors 

 National insurance 0.5 21.3 13.6 ميصصاا م  العأمت  ال طهه

 Transfers from inside Palestine 1.4 0.3 0.7  مسطت ع  ت ا م  دايل 

 Transfers from abroad 2.8 0.0 1.0 ع  ت ا م  الياخج

 Social assistance 8.7 0.1 3.2 مسا داا اجعما تت

 0.8 1.2 1.0 د لتت متلاااج خ  خ اع  م  
Wages and salaries from 
international bodies 

 Log in ownership 1.2 0.2 0.6 دي ل ممكتت

 Other 2.3 0.7 1.3 هيخى

 Total 100 100 100 المجموع

 
  



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

 

96 
 

 3102 ، والمنطقة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر األسرة
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Viewpoint of Household and Area, 2013  

     

 القدس الوضع المعيشي
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

living Condition Status 

 Well 20.5 38.0 31.6 جيدة

 Fairly good 70.9 60.5 64.3 متوسطة

 Poor 7.7 1.5 3.7 فقيرة

 Very poor 0.9 0.0 0.4 فقيرة جدا

 Total 100 100 100 المجموع

 
 

 3102 ، والمنطقة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر األسرة
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Viewpoint of Household and Area, 2013  
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 3102التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر االسرة، 
Percentage Distribution of Palestinian Households by Living Standard from  

Viewpoint of Household, 2013 
 

 
 
 

 التي  03التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب التغير في نفقات األسرة الشهرية خالل الشهور 
 3102سبقت شهر نيسان 

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Change in Monthly Household Expenditure During the last 12 Months Preceding  

the Month of April 2013 
 

 نسبةال نفقات األسرة التغير في
Percentage 

Change in Household 
Expenditures 

  Decreased 9.4 اهيف ا 

 No change 74.7  عع تخلص 

  Increased 15.9 ازدادا 

 Total 100 المجموع

 
  

Well  جيدة 
31.6% Fairly Good 

 متوسطة 
64.3% 

Poor فقيرة 
3.7% 

 Very Poor فقيرة جدا 
0.4% 
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التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي حصلت على قروض حسب قيمة المبلغ الذي خصص من القرض 
   3102التي سبقت شهر نيسان  03خالل الشهور  لتغطية نفقات األسرة

Percentage Distribution of Palestinian Households Receiving Any Loans by Value of 
Loan Used to Cover Household Expenditure During the last 12 Months Preceding the 

Month of April 2013 
 

 نسبةال المؤشر
Percentage 

Indicator 

قيمة المبلغ الذي خصص من القرض لتغطية نفقات 
 األسرة بالشيكل

  
Value of loan used to cover 
household expenditure, (NIS) 

  NIS and less 1000 4.5 جتكل  أقل 0111

3000-1001 6.9 0111-0110 

0110-0111 9.8 3001-5000 

0110+ 78.8 5001+ 

 Total 100 المجموع

التي حصلت على قروض خالل الشهور نسبة االسر 
 الماضية 03

3.0 
Percentage of Households have 
Received Loan During the Last 12 
Months 

 
 

3102التي سبقت شهر نيسان  03خالل الشهور نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي انخفضت نفقاتها حسب البند   
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that Decreased 
Expenditure by Item During the last 12 Months Preceding the Month of April 2013 

 

 النسبة البند
Percentage 

Item 

 Food 71.7 ال ذاء

 Cloth 74.8 الممغس

 Education expenditure [45.6] هف اا العامتص

 Health expenditure [52.3] هف اا الص ت

 House expenditure 62.6 هف اا المسك 

 Water expenditure [70.1] هف اا المتاه

 Transportation 26.8 السفخ/العخ ته

 Other 1.0 هيخى

   High variance:[  ] العغات  مخعف ]  [: 
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  3102نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تتلقى مخصصات حسب نوع المخصصات، 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that Received 

Allowances by Type of Allowance, 2013 

 النسبة نوع المخصصات
Percentage Type of Allowance 

 Widows allowances 4.8 ميصصاا هخامل 

 Children allowances 36.9 ميصصاا ه الد 

 Pension allowances 9.0 ميصصاا جتي يت 

 Disability allowances 4.1 ميصصاا  جز 

 Unemployment allowances 2.6 ميصصاا غطالت 

 Difference in minimum wage 0.3  خق ال د الدهى م  الج خ

  Other 0.2 هيخى

 
 

خالل الشهور  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت على األقل مساعدة واحدة حسب نوع المساعدة
 3102التي سبقت شهر نيسان  03

Percentage Distribution of Palestinian Households that Received at Least One 
Assistance by Type of Assistance During the last 12 Months Preceding the Month of 

April 2013 
 

 النسبة نوع المساعدة
Percentage Type of Assistance 

  Food 6.8 غذاء 

 Free medical treatment 2.7 د اء/   ج مجاهه 

 Working 0.1 عج تل

 Assistance - in cash 76.4 مسا داا ه دتت 

 Health insurance 0.1 عأمت  ص ه

 Multi  10.1 معادد 

 *Other 3.8 *هيخى

 Total 100 المجموع

 .Other included  clothes, Martyrs compensation :* . هيخى عجمل م غس، عا ت اا الجاداء*: 
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 التي 03خالل الشهور التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس التي تلقت مساعدات حسب مؤشرات مختارة، 
 3102سبقت شهر نيسان  

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate that 
Received Assistance by Selected Indicators During the last 12 Months Preceding 

 the Month of April 2013 
 

 النسبة مؤشرات مختارة
Percentage 

Selected Indicators 

 Households that need assistance 23.7 السخ العه عخى غأهاا غ اجت إلى مسا د 

 Households that not sure if need assistance 72.3 مسا د  غأهاا غ اجت إلى  السخ غتخ المعأكد 

 Households did not  need assistance 4.0  السخ العه ال ع عاج إلى مسا د 

 Total 100 المجموع

 21السخ العه عم ا مسا داا ي ل الجا خ 
 1122العه سغ ا جاخ هتسا  

11.4 
Households that received assistance during 
the last 12 months preceding the month of 
April 2013 

 21السخ العه لص ععمق مسا داا ي ل الجا خ 
 1122العه سغ ا جاخ هتسا  

88.6 
Households that didn’t receive assistance 
during the last 12 months preceding the 
month of  April 2013 

 Total 100 المجموع

 
 

 في محافظة القدس التي تأتيها تحويالت نقدية من الخارج بشكل دوري حسب قيمة التحويالتالتوزيع النسبي لألسر الفلسطينية 
 3102التي سبقت شهر نيسان  03، خالل الشهور والمنطقة

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate 
Receiving Regular Transfers from Outside the Country by Value of Transfers and 

Area During the last 12 Months Preceding the Month of April 2013 
 

 القدس قيمة التحويالت بالشيكل
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 Value of  Transfers (NIS) 

  NIS and less 3000 90.6 100.0 91.5 جتكل  أقل 2111

 More than 3000 9.4 0.0 8.5 0111من  أكثر

 Total 100 100 100 المجموع

نسبة األسر التي تأتيها تحويالت 
 نقدية من الخارج بشكل دوري 

2.3 0.3 5.6 

Percentage of households 
receiving any regular 
transfers  from outside the 
country 
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 السابعالفصل 
 

 التعليم
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  1المدارس
 640,670, 631فغا حغغكا تا غغ   ا  سغغا 678 احافظغغا السغ  فغا  6107/6105 فغغا المغال ال  اسغغا عغغ   الاغ ا  بلغ  

علغغغغت اليغغغغاالا اثلغغغغل باسغغغغيي ا  الاغغغغ ا   اليغغغغا  6107/6107, 6104/6107, 6103/6104  ا  سغغغغا لمعغغغغاال ال  اسغغغغكا
 .  يش ف علكها ازا ة الاما ف االبل كا اإلس ائكلكيكا

 
 3102/3102 -3102/3102 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،عدد 

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,        
3102/ 3102- 3102 /3102 

 

 Supervising Authority 3102/3102 3102/3102 3102/3102 3102/3102 الجهة المشرفة

 Government   124    120    116  000 حتااا

 UNRWA   16    16    16  01 اتالا الغاث

 Private   118    115    109  011 خاصا

 Total   258    251    241  321 المجموع

 
اغغغ هل  ةالبغغغاط اةالبغغغا, 56,883افظغغغا السغغغ   فغغغا اح 6107/6105للمغغغال ال  اسغغغا  عغغغ   الةلبغغغا فغغغا الاغغغ ا  بلغغغ  اقغغغ  

لمعغاال  50,370, 51,886, 78,770 اا اإل غاث, بك اغا تغاا عغ   الةلبغا فغا الاغ ا   37,547  ثتا اا ال 35,336
 .علت الياالا 6107/6107, 6104/6107, 6103/6104 ال  اسكا

 
 

 3102/3102-3102/3102 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب الطلبة في عدد 
Number of Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage,                

3102/3102-3102/3102 
 

 Stage 3102/3102 3102/3102 3102/3102 3102/3102 المرحلة

 Basic stage   64,489   63,558 111006 101020 الا حلا األساسكا

 Secondary stage  8,394  7,793 21217 216,1 الا حلا اليا اكا

 Total   72,883   71,351 216663 266220 المجموع

 
إلت أا امغ ل عغ   الةلبغا لتغل املغل فغا اغ ا   احافظغا السغ   االيغا يشغ ف  6107/6105يشك  بكا ا  المال ال  اسا 

فغغا الاغغ ا   اليغغا يشغغ ف  لتغغل املغغل ةالبغغاط  66.1ةالبغغاط لتغغل املغغل, فغغا حغغكا بلغغ   غغثا الامغغ ل  05.6علكهغغا الحتااغغا بلغغ  
 . فا الا ا   الخاصالتل املل ةالباط  07.5ا اتالا الغاثعلكها 

 
  

                                                 
 .Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .1.             البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كا فا الس  . 0

 Note:  Data of scholastic Year 2016/2017 primarily data ..                                             أوليةبكا ا   6107/6105بكا ا  المال ال  اسا : االحظا
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 2017/2016-2015/2016 ،المشرفة محافظة القدس حسب الجهةمدارس  لكل معلم في الطلبةعدد  معدل

Average Number of Students Per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 
Supervising Authority, 2015/2016-2016/2017 

  

 الجهة المشرفة
2015/2016 2016/2017

 

Supervising 
Authority ا ةسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ا ةسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ا ةسا
Area (J1) 

 (J2) ا ةسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government  17.2 17.9 15.7 17.6 17.9 16.8 حتااا

 UNRWA  22.0 25.8 15.6 21.6 24.7 16.2 الغاث اتالا

 Private  15.7 16.5 15.2 18.3 19.0 17.8 اخاص

 General Average  16.7 17.8 15.3 18.2 18.8 17.4 العام المعدل

 
, ا هغغا شددة ة 3,147 فقددب غت دد  فغغا احافظغغا السغغ   6107/6105للمغغال ال  اسغغا  عغغ   الشغغمص الصغغفكا فغغا الاغغ ا  أاغغا 
شغغغمبا اخيلةغغغا, ابالاسابغغغل تغغغاا عغغغ   الشغغغمص فغغغا  الاغغغ ا   للمغغغال  04146 ,شغغغمبا لث غغغاث 0,000شغغغمبا للغغغثتا ,  826

 04111ا ,شغغمبا لث غغاث 0,018ا ,شغغمبا للغغثتا  871شغغمبا ا هغغا  2,968فغغا احافظغغا السغغ    6107/6107ال  اسغغا 
 .شمبا اخيلةا

 
ةالبغاط  63.3 بلغ  6107/6105فغا اغ ا   احافظغا السغ   اليابمغا للحتااغا للمغال ال  اسغا  الةلبا لتغل شغمبا ع   ام ل

 . ةالباط لتل شمبا فا الا ا   الخاصا 63.8اةالباط فا ا ا   اتالا الغاث,  31.1بك اا بل  
 

 2017/2016-2015/2016معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2015/2016-2016/2017 
 

 الجهة المشرفة
2015/2016 2016/2017 

 Supervising 
Authority ا ةسا (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ا ةسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ا ةسا
Area (J1) 

 (J2) ا ةسا
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government   23.3   24.0   21.6   23.6   24.2   22.3 حتااا

 UNRWA   30.0   34.7   21.8   29.0   33.6   21.4 الغاث اتالا

 Private   23.8   23.3   24.2   23.7   23.5   24.0 اخاص

 General Average   23.9   24.4   23.3   24.0   24.6   23.3 العام المعدل
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3102/3102-3102/3102والمنطقة  والجنسالمدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  عدد  

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex and 
Area, 3102/3102-3102/3102 

 

 الجهة 
 المنطقة/المشرفة

3102/3102 3102/3102
 

Supervising  
Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيلةا

Co-ed 

 المجموع
Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيلةا

Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government 124 28 43 53 120 28 41 51 حتااا

 UNRWA 16 3 9 4 16 3 9 4 اتالا الغاث

 Private 118 89 16 13 115 87 14 14 خاصا

 Total 258 120 68 70 251 118 64 69 المجموع

 Area (J1)         (J1)منطقة 

 Government 36 7 14 15 35 7 14 14 حتااا

 UNRWA 7 2 3 2 2 2 3 2 اتالا الغاث

 Private 60 40 13 7 58 39 12 7 خاصا

 Total 103 49 30 24 100 48 29 23 المجموع

 Area (J2)         (J2)منطقة 

 Government 88 21 29 38 85 21 27 37 حتااا

 UNRWA 9 1 6 2 9 1 6 2 اتالا الغاث

 Private 58 49 3 6 57 48 2 7 خاصا

 Total 155 71 38 46 151 70 35 46 المجموع 

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كا فا الس  
Schools in Jerusalem. 
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 2016/2017-2015/2016طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة،  عدد 
Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex 

and Area 2015/2016-2016/2017 
 

 الجهة 
 المنطقة/ المشرفة

2016/2015 2017/2016 
Supervising 

Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem       القدس

 Government   216023   ,02110   011,11   216002   021111   011,77 حتااا

 UNRWA   26232   61011   01171   26221   61011   01611 الغاث اتالا

 Private   226266   011671   711111   226266   0116,1   0,17,7 اخاص

 Total   236662   226222   226222   206220   226232   226232  المجموع

 Area (J1)       (J1) منطقة

 Government   66200 5,549 2,942   66612 5,698 3,107 حتااا

 UNRWA   06222 1,028 409   06220 1,063 627 الغاث اتالا

 Private   316222 9,727 10,840   316013 9,387 10,715 اخاص

 Total   216202   026212   026000   216226   026026   026211  المجموع

 Area (J2)           (J2) منطقة

 Government   336260 11,470 11,011   336066 11,367 10,821 حتااا

 UNRWA   26062 3,075 911   26130 3,102 72, الغاث اتالا

 Private   026030 6,698 9,223   026262 6,109 8,577 اخاص

 Total   236266   306322   306022   216012   316226   316232  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كا فا الس  
Schools in Jerusalem. 
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  2017/2016طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس والمنطقة،  عدد

Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Stage, Sex and Area, 2016/2017 
 

الجهة 
 المنطقة/المشرفة

 أساسية

 Basic 

 ثانوية
 Secondary 

 العام المجموع

 Grand Total Supervising  
Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem          القدس

 Government   30,972   17,019   13,953   5,167   3,476   1,691   25,805   13,543   12,262 حتااا

 UNRWA   5,423   4,103   1,320   .   .   .   5,423   4,103   1,320 اتالا الغاث

  Private   36,488   16,425   20,063   3,227   1,621   1,606   33,261   14,804   18,457 خاصا

 Total   72,883   37,547   35,336   8,394   5,097   3,297   64,489   32,450   32,039 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government   8,491   5,549   2,942   1,795 1,364 431   6,696 4,185 2,511 حتااا

 UNRWA   1,437   1,028   409   .   .   .   1,437 1,028 409 الغاث اتالا

  Private   20,567   9,727   10,840   1,851 1,116 735   18,716 8,611 10,105 خاصا

 Total   30,495   16,304   14,191   3,646   2,480   1,166   26,849   13,824   13,025  المجموع

 Area (J2)          (J2) منطقة

 Government   22,481   11,470   11,011   3,372 2,112 1,260   19,109 9,358 9,751 حتااا

 UNRWA   3,986   3,075   911   .   .   .   3,986 3,075 911 الغاث اتالا

  Private   15,921   6,698   9,223   1,376 505 871   14,545 6,193 8,352 خاصا

 Total   42,388   21,243   21,145   4,748   2,617   2,131   37,640   18,626   19,014  المجموع

 .Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كا فا الس  
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 2017/2016 - 2016/2015توزيع الشعب في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2015/2016-2016/2017
 

 

الجهة 
 المنطقة/المشرفة

2016/2015 2017/2016 
Supervising 

Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيلةا

Co-ed 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيلةا

Co-ed 

 المجموع

Total 
  Jerusalem         القدس

 Government 1,331 198 607 526 1,311 194 607 510 حكومة

 UNRWA 181 17 121 43 192 19 128 45 وكالة الغوث

 Private 1,533 827 383 323 1,465 787 373 305 خاصة

 Total 3,045 1,042 1,111 892 2,968 1,000 1,108 860 المجموع 

 Area (J1)         (J1) منطقة

 Government 393 46 212 135 395 46 215 134 حتااا

 UNRWA 66 5 38 23 72 7 41 24 الغاث اتالا

 Private 850 418 257 175 839 417 257 165 اخاص

 Total 1,309 469 507 333 1,306 470 513 323  المجموع

 Area (J2)         (J2) منطقة

 Government 938 152 395 391 916 148 392 376 حتااا

 UNRWA 115 12 83 20 120 12 87 21 الغاث اتالا

 Private 683 409 126 148 626 370 116 140 اخاص

 Total 1,736 573 604 559 1,662 530 595 537  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كا فا الس  
Schools in Jerusalem. 

 
 مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدس الشرقية 

اإلسغغ ائكلكيكا فغغا السغغ   الشغغ قكا فغغا اغغ ا   الامغغا ف االبل كغغا  6107/6107بلغغ  عغغ   الةلبغغا الاليحسغغكا للمغغال ال  اسغغا 
  .أ يت 084072ثت اط, ا 614170ةالباط اةالبا, ا هل  384661
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 5102/5102 ،مؤشرات مختارة حول مدارس المعارف والبلدية في القدس الشرقية
Selected Indicators of the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in      

East Jerusalem, 3102/3102 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Schools 65 عدد المدارس

 Number of Students  عدد الطلبة

 Total 38,220 مجموعال

 Males 20,051 ثتا 

 Females 18,169 إ اث

 Number of Classes 1,376 عدد الشعب

 

 التعليم العالي
ةالبغغغاط اةالبغغغا, اغغغ هل  06,885فغغغا عاامغغغا  احافظغغغا السغغغ    6107/6107بلغغغ  عغغغ   الةلبغغغا الاليحسغغغكا للمغغغال ال  اسغغغا 

 73 ةالبغغاط اةالبغغا اغغ هل 308ابلغغغ  عغغ   ةلبغغا تلكغغغا  الاعياغغع الاياسغغةا فغغا المغغال  فسغغ  . أ يغغت 5,366ثتغغ اط, ا 7,777
 .أ يت 677ثت اط ا

 

 1,536ثتغ اط ا 0,021ةالبغاط اةالبغا اغ هل  6,567فسغ  بلغ   6104/6107أاا ع   خ كعا العااما  فا المال ال  اسغا  
 . أ يت 011ثت اط ا 60ةالباط اةالبا ا هل  060اق  بل  ع   خ كعا تلكا  الاعياع الاياسةا فا المال  فس  . أ يت

 

 045ا ثتغغا  712اغغ هل  6107/6107عضغغا  كئغغا يغغ  ك  للمغغال  777ابلغغ  عغغ   المغغاالكا فغغا اليغغ  ك  فغغا العاامغغا  
 66عضغا  كئغا يغ  ك  لغ ف  المغال اغ هل  31أاا فا تلكا  الاعياع الاياسةا فس  بل  ع   أعضا   كئا الي  ك  . أ يت

 .إ اث 8ثت اط ا
 

 5102/5102-5105/5102، عالي في محافظة القدسعدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم ال
Number of Enrolled students in Higher Education Institutions in Jerusalem 

Governorate, 3103/3102-  3102/3102  
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 5102/5102-5105/5102مؤشرات مختارة حول التعليم العالي في محافظة القدس، 
Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate,                    

3103/3102-  3102/3102  
 

 Indicator 3102/3102 3102/3102 3102/3102 3103/3102 المؤشر

 Number of universities 2 4 2 2 الجامعات  عدد

 University students     الجامعات طلبة

 Males   5,565 5,640 6,114  6,230     ثتا 

 Females   7,322 7,118 7,692  6,798     إ اث

 Total   12,887 12,758 13,806  13,028 مجموعال

 University graduates     الجامعات خريجو

 Males   .. 1,190 1,154 1,258       ثتا 

 Females   .. 1,536 1,569 1,595       إ اث

 Total   .. 2,726 2,723 2,853 المجموع

     *الجامعات في التدريس هيئة
Teaching staff at 
universities* 

 Males   509 595 483  505       ثتا 

 Females   147 163 147  122       إ اث

 Total   656 758 630  627 المجموع

 2 2 2 2 كليات المجتمع المتوسطة       عدد
Number of community 
colleges 

المجتمع  كليات طلبة
 المتوسطة

    
Community college 
students 

 Males   53 67 61 76       ثتا 

 Females   265 264 292 347       إ اث

 Total   318 331 353 423 المجموع

كليات المجتمع  خريجو
 المتوسطة 

    
Community colleges 
graduates 

 Males   .. 21 16 31       ثتا 

 Females   .. 100 135 139       إ اث

 Total   .. 121 151 170 المجموع

في كليات  التدريس هيئة
 *المجتمع المتوسطة

    
Teaching staff at 
community colleges* 

 Males   22 18 17 18       ثتا 

 Females   8 6 5 5       إ اث

 Total   30 24 22 23 المجموع

 .Full Time and Part Time* اغك  الايف غكا الايف غاا  *

 The data of universities include University and - العااما  االتلكا  العاامكابكا ا  العااما  يشال  -
the University  Colleges 
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 الخصائص التعليمية 
للغغغثتا   %3.6بااقغغغع  %7.1فغغغا احافظغغغا السغغغ    6107بتغغغالا كا  فغغغاعلت عغغغال  اغغغه لهل الملاغغغا سغغغبا األفغغغ ا  الغغغثكا 

 .لث اث %7.7للثتا  ا %4.8بااقع  6107لمال  %7.6لث اث, فا حكا تا    ثه ال سبا  %7.5ا
 

 3102، 3102علمي، المؤهل وال الجنس محافظة القدس حسب في (فأكثر سنة 02)لألفراد  النسبي التوزيع
Percentage Distribution of Population (15 Years and Above) in Jerusalem 

Governorate by Sex and Qualification, 3102,3102 
 

  Sex  and Qualification 2016 2015 علمي المؤهل وال الجنس

 Both Sexes   كال الجنسين

 None 13.5 13.6 ال شيء  

 Elementary 17.0 17.3 ابتدائي

 Preparatory 47.3 46.9 إعدادي

 Secondary 15.2 14.4 ثانوي

 Associate Diploma 2.0 2.6 دبلوم متوسط

 Bachelor and above 5.0 5.2 فأعلىبكالوريوس  

 Males   ذكور

 None 11.0 9.5 ال شا    

 Elementary 17.2 19.1 ابي ائا 

 Preparatory 52.5 50.9 إع ا ي

 Secondary 13.9 13.3 يا اي

 Associate Diploma 2.2 2.4  بلال اياسة

 Bachelor and above 3.2 4.8 فاعلتبتالا كا   

 Females   إناث

 None 16.0 17.5 ال شا    

 Elementary 16.8 15.6 ابي ائا

 Preparatory 42.2 43.1 إع ا ي

 Secondary 16.5 15.5 يا اي

 Associate Diploma 1.8 2.7  بلال اياسة

 Bachelor and above 6.7 5.6 فاعلتبتالا كا   
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  3102، 3102 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups, 3102, 3102 

 

 Sex and Age Groups 2016 2015 الجنس والفئات العمرية

 Both Sexes   كال الجنسين

19-15 99.9 99.1 15-19 

24-20 99.2 99.2 20-24 

34-25 99.6 99.8 25-34 

44-35 99.1 99.4 35-44 

+45 91.2 94.0 45+ 

 Total 97.8 96.9 المجموع

  Males      ذكور

19-15 100.0 100.0 15-19 

24-20 99.6 98.7 20-24 

34-25 99.7 99.8 25-34 

44-35 99.3 99.7 35-44 

+45 97.2 97.8 45+ 

 Total 99.1 99.0 المجموع

 Females   إناث

19-15 99.7 97.8 15-19 

24-20 99.0 99.7 20-24 

34-25 99.6 99.7 25-34 

44-35 98.9 99.0 35-44 

+45 86.5 91.0 45+ 

 Total 96.4 94.9 المجموع
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 المراكز الثقافية 
، عغغد  غغان بلغغع دغغلل الم الغغا 2016م لغغااث ثااعاغغاث اغغال ال غغا   87بلغغع دغغلل الم الغغا الثااعاغغة ال املغغة عغغد م اع غغة الاغغل  

م لغغااث ثااعاغغغاث  71م لغغغااث ثااعاغغاث دغغغاماث عغغد الةغغفة ال  باغغغة، و 131بواقغغ  . م لغغغااث ثااعاغغاث  216الثااعاغغة ال املغغة عغغغد عل غغ ان 
 .  داماث عد ق اع غاة

 
 المتاحف

م غغا ح داملغغة وم  فغغاث وا غغلاث ح اغغاال   غغذ ال غغ ما  م غغ   8بلغغع دغغلل الم غغا ح عغغد م اع غغة الاغغل  ام غغة م غغا ح، م  غغا 
م  فغغاث عغغد الةغغفة  62م  فغغاثب بواقغغ   31عغغد عل غغ ان  6012ال غغا   عغغد  غغان بلغغع دغغلل الم غغا ح ال املغغة عغغد 6008ال غغا  

 . م ا ح عد ق اع غاة 1ال  باة، و
 
 المسارح 

عغد  غان بلغع دغلل الم غا ح ال املغة عغد عل غ ان . عغد م اع غة الاغل  م غ  ان 6012م ا ح ال املة عد ال ا  بلع دلل ال
 .م ا ح عد ق اع غاة 3عد الةفة ال  باة، وم   اث  11م   اث، بواق   18

 
 المساجد 

 .  لا اث  37بلع دلل لو  الا آن و   .م اجل 110عد م اع ة الال   6011عد ال ا   ال املة بلع دلل الم اجل
 

 6102والمنطقة،  عب النو سحت الثقافية العاملة في فلسطين اسسؤ ملا عدد
Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type and Region, 6102 

 

Region\ Governorate 

 المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملا/ةقطنملا  

 ح  ا ملا
Theaters 

 ح ا ملا

Museums 
 ةالثااعا الا  ملا

Cultural Centers 
Palestine 14 31 612 فلسطين 
West Bank* 11 26 531 ةاب   ة الفةلا* 
Gaza Strip 3 5 81 ع غاةا ق 
Jerusalem 2 4 48   الال 

* Data includes Jerusalem Governorate.  *الال م اع ة   شمل الباا اذ.                                                              
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 6102توزيع المؤسسات الثقافية في محافظة القدس حسب نوع المؤسسة والمنطقة والحالة، 
Distribution of Cultural Institutions in Jerusalem Governorate by Type, Region and 

Status, 6102 
 

Type of Cultural 
Institutions  
and Region 

 الحالة
Status مجموعال  

Total 

نوع المؤسسة الثقافية 
   ذ ال  ما  والمنطقة

Under 
Construction 

 م لق

Closed 
 دامل

In Operation 

Cultural Centers     ةالثقافي زكار ملا 
Jerusalem - 8 84 62 القدس 
J1 - 2 25 62 J1 

J2 - 6 23 62 J2 

Museums     تاحفملا 
Jerusalem 1 1 4 2 القدس 
J1 1 1 3 6 J1 

J2 - - 1 0 J2 

Theaters     لمسارحا 
Jerusalem - 1 2 3 القدس 
J1 - 1 2 3 J1 

J2 - - - - J2 

 
 

 2015 -2102المساجد العاملة ودور القرآن في محافظة القدس، 
Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Jerusalem Governorate,     

2012-2015 
  

 المحافظة/المؤشر
 Year   السنة

Indicator\Governorate 
2012 7103 2014 2015 

 Operating mosques     العاملة المساجد

 Palestine 62268 62462 62406 62266 فلسطين

  Jerusalem 001 102 011 011 الال 

 Holy Quran Dour (Houses)     القرآن دور

 Palestine 02211 02866 02641 02646 فلسطين

  Jerusalem 33 53 66 12 الال 
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 1024محافظة القدس، مؤشرات رئيسية حول ثقافة األسر الفلسطينية في 
Main Indicators about Culture of Palestinian Households in Jerusalem  

Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

 3.91   بة األ   ال د ا وع  للا ا مل بة با اة
Percentage of households who have home 
library  

 3391   بة األ   ال د   صل دلى الص ح الاوماة 
Percentage of households who get daily 
newspapers 

 1.91 اإل اداةالم  اذ  إلى  بة األ   ال د    م  
Percentage of households who listen to radio 
stations 

 90..   بة األ   ال د للا ا ج اا  لفااون 
Percentage of households who have 
television set  

 DVD 1397/  بة األ   ال د للا ا ج اا عالاو 
Percentage of Households who have 
video\DVD set 

  بة األ   ال د للا ا  لفااون و شاهل الم ل اذ ال لفااو اة 
 1193 ال  باة  إلىالم  جمة 

Percentage of households who have TV set 
and view translated series 

  بة األ   ال د للا ا  لفااون و شاهل الم ل اذ ال لفااو اة 
 ال  باة  إلىالملبلجة 

629. 
Percentage of households who have TV set 
and view dubbed series 

  بة األ   ال د للا ا  لفااون و شاهل الم  اذ ال لفااو اة 
 3096 (الااصة)الم لاة 

Percentage of households who have TV set 
and view local TV stations 

 3690   بة األ   ال د للا ا  لفااون و شاهل  لفااون عل  ان
Percentage of households who have TV set 
and view Palestine television 

األ   ال د  إجمالد  بة األ   ال د للا ا حق  عةائد من 
 01191 للا ا ج اا  لفااون

Percentage of households who have satellite 
dish from whom own TV set 

  بة األ   ال د للا ا ع ل أو أع ال ا  لون اللبا  الفل  ا د 
 ال الالي 

3191 
Percentage of households who have family  
Members  dressed in traditional Palestinian 
dress 

-5)  بة األ   ال د   اقب  وع الب امج ال د اشاهلها األ فال 
 (   ة71

.19. 
Percentage of households who control 
programs viewed by children  (5-17 years) 

  بة األ   ال د   اقب دلل  اداذ المشاهلة الاوماة لل لفااون 
 2193 (  ة 71-5)من قبل األ فال 

Percentage of households who control 
number of hours of television viewed daily by 
children (5-17 years) 

 191. (  ة 71-5)  بة األ   ال د    ح أصلقاء أ فال   
Percentage of  households who know 
children’s friends (5-17 years) 
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 1024في محافظة القدس،  (سنوات فأكثر 20) األفرادمؤشرات رئيسية حول ثقافة 
Main Indicators about Culture of Palestinian Persons (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

 1656 نسبة األفراد الذين يقرؤون الصحف 
Percentage of persons who read 
newspapers 

 Males 1390  لو 

 Females 7293 إ اث

 0256 نسبة األفراد الذين يقرؤون المجالت
Percentage of persons who read 
magazines 

 Males .079  لو 

 Females 7792 إ اث

 2052 نسبة األفراد الذين يستمعون للموسيقى
Percentage of persons who listen to 
music 

 Males 2291  لو 

 Females .619 إ اث

 8158 نسبة األفراد الذين يستمعون للراديو
Percentage of persons who listen to 
the radio 

 Males 1193  لو 

 Females 3690 إ اث

 8656 نسبة األفراد الذين يستمعون لصوت فلسطين 
Percentage of persons who listen to 
Voice of Palestine 

 Males 1693  لو 

 Females 1391 إ اث

 2251 نسبة األفراد الذين يشاهدون التلفزيون
Percentage of persons who view 
television 

 Males 291.  لو 

 Females 290. إ اث

نسبة األفراد الذين لديهم وقت فراغ ويرغبون القيام بنشاط 
 أثناء وقت فراغهم ولكن لم يقوموا به 

6251 
Percentage of persons who have free 
time and willing to perform activities 
during free time and did not do 

 Males 7391  لو 

 Females 3192 إ اث
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 التاسعالفصل 
 

 مجتمع المعلومات
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 مجتمع المعلومات 
، بينمدا 169.ددلل الادام  الحاسدو يسدتددمون  في محافظة القدد  سنوات فاكثر 61 الذين اعمارهم من األفراد% 1.26
مدددن األفدددراد يمت كدددون % 9.23يسدددتددمون ارنترندددت، و مدددن مسدددتددمي الحاسدددو  سدددنوات فددداكثر 61مدددن األفدددراد % 1921

 .هاتف نقال
 

، وب غددت نسددبة تددوفر ددمددة ارنترنددت %6..5ب غددت   حاسددو نسددبة األسددر فددي محافظددة القددد  التددي يتددوفر لدددي ا   ددا  
كمدددا نن نسددبة األسددر التدددي يتددوفر لدددي ا   دددا  .  تددوفر ددمدددة ارنترنددت ارسددرا ي ي% 40.6مقابددل %  21.9الف سددنيني 

 النسدددبة ب غدددت فدددي محافظدددة القدددد  لددددأل األسدددر( سدددتا يت)، نمدددا بالنسدددبة لتدددوفر   دددن ف دددا ي %9...ت ف يدددون ب غدددت 
نقددال ف سددنيني  هدداتف ، فددي حددين ب غددت نسددبة ا سددر التددي يتددوفر لدددي امددن ا مددالي األسددر التددي لدددي ا ت ف يددون 100.0%
 .نقال اسرا ي ي هاتف من ا سر يتوفر لدي ا% 83.6مقابل % 50.1

 

 4102تصالت، تكنولوجيا المعلومات وال  أدوات استخدامفي محافظة القدس حسب ( سنوات فأكثر 01)نسـبة األفراد الفلسطينيين 
Percentage of Palestinians (01 years and above) in Jerusalem Governorate by Use of 

ICT Tools, 4102   
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         تكنولوجيا المعلومات ادوات في محافظة القدس حسب استخدام( سنوات فأكثر 01)التوزيع النسبي لألفراد الفلسطينيين 
 4102والتصالت، 

Percentage Distribution of Palestinians (01 Years and Above) in Jerusalem 
Governorate by Use of ICT Tools, 2014 

 

 النسبة مؤشرات مختارة
Percentage Selected  Indicators 

  Yes Using computer 62.1 نام الحاسو استددام 

  37.9 No 

 Total 100 المجموع

استتددام  
 ارنترنت

   Yes Using Internet 65.0 نام

  35.0 No 

 Total 100 المجموع

امتلك هاتف 
 نقال

 Yes Have mobile 78.9 نام

  21.1 No 

 Total 100 المجموع

 
 

 4102المنطقة، و  والتصالت تكنولوجيا المعلومات توفر ادواتنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب 
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 

Tools and Area, 2014 
 

تكنولوجيا  ادوات توفر
 توالتصال المعلومات

 القدس
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 Availability of ICT Tools 

  Television 98.1 99.7 99.1 ت ف يون 

 DVD 43.2 44.2 41.6 Video\ DVD /فيديو

*(ستليت)  ن ف ا ي   100.0 100.0 100.0 Dish (Satellite)
* 

  Computer 60.5 75.0 69.5 كمبيوتر 

  Telephone line 35.7 39.5 38.1 دن هاتف 

  Palestinian internet service 38.9 11.6 21.9 دن إنترنت ف سنيني 

 Israeli internet  service 9.4 59.7 40.6 دن إنترنت إسرا ي ي 

نقال ف سنينيهاتف    50.1 30.9 81.6 Palestinian mobile 

اسرا ي يهاتف نقال   83.6 97.6 60.7 Israel mobile 
 

.من ا مالي ا سر التي لدي ا ت ف يون*     
  

    * Out of total households who have TV set. 
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 المساكن وظروف السكن
غرسطط ك ظمططا بلطط  متوسططع ظساسطط  المسططظة سططن  5.2بلطط   5102دططا   متوسططع دططلل الفططرل سططن المسطططظة سططن م اس طط  ال ططل 

 .  سرل لظل غرس  0.2م اس   ال ل  
 

 5102مختارة للمسكن،  مؤشرات التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Selected Indicators for Housing Unit, 2015 

 النسبة مؤشرات مختارة   
Percentage Selected Indicators 

 Type of housing unit   نوع المسكن

 Villa\ House 34.3 لار / سيال

  \ Independent Room Apartment 65.7 غرس  مست ل /ش  

 Total 100 المجموع

 حيازة المسكن
 

Tenure of housing unit  

 Owned 80.4 ملك 

 0.91 م ابل دمل/ لوة م ابل/مستأجر
Rented\Without payment/ From 
Work 

  Total 100 المجموع 

 كثافة السكن
 

Housing density 

 Less than 2.00 71.3 7911أقل مة 

7911+ 28.7 2.00+ 

  Total 100 المجموع 

  Average of housing density 1.5 متوسط كثافة المسكن

  
 

 5102التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب نوع المسكن، 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate  

by    Type of Housing Unit, 2015 
 

 
  

 دار/فيال 
 Villa\Huose 

%34.3 

 غرفة مستقلة/شقة 
 Apartment\ 

Independent 
Room 
%65.7 
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  5102، األسرة حجمو  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الغرف              

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Number of Rooms and Household Size, 2015  

       
 عدد الغرف

 المجموع Household Size حجم األسرة                                                          
Number of Rooms  

0-7 3-4 5-1 2+ Total 

0 38.6 9.8 51.6 .01 100 0 

7 32.7 25.4 21.6 20.3 100 2 

3 16.6 30.0 31.3 22.1 100 3 

4 9.5 26.2 35.2 29.1 100 4 

5+  9.7 15.0 28.7 46.6 100 5+ 

 3.5 3.8 3.5 3.4 3.1 متوسط عدد الغرف
Average number of 

rooms 

 
 

 5102، والمنطقة الخارجية للمسكن التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب مادة بناء الجدران

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Construction Material of External Walls of the House and Area, 5102 

 القدس مادة البناء     
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 Construction Material 

 Stone clean 35.4 50.6 44.9  جر ن يل

سمنت  Stone and cement 15.9 0.8 6.5  جر وا 

 Reinforced concrete 0.0 0.4 0.3 إسمنت مسلح

 Brick concrete 16.7 22.6 20.3 عوب إسمنتن

 Old stone 32.0 25.6 28.0  جر قلي 

 Total 100 100 100 المجموع

 
 

   التوزيع النسبي لألسر في محافظة القدس حسب حاجة األسرة من الوحدات السكنية خالل العشر سنوات القادمة   
 5102والمنطقة، 

Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate  by Need for 
Housing Unit During the Next Ten Years and Area, 2015 

     

حاجة األسر من الوحدات 
 السكنية 

 القدس
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

Household Need 
from Housing Units 

1 54.9 54.7 55.3 0 

0 24.8 27.4 20.5 1 

7 14.1 11.9 17.6 2 

3+ 6.2 6.0 6.6 3+ 

 Total 100 100 100 المجموع
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التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب عدد الوحدات السكنية التي تستطيع األسرة بناؤها خالل العشر 
 5102سنوات القادمة والمنطقة، 

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 
Number of Housing Units that Household Can Build During the Next Ten Years and 

Area, 2015 

عدد الوحدات السكنية التي      
 تستطيع األسرة بناؤها

 القدس
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

 J2منطقة 
Area J2 

Number of Housing Units 
Which Household Can Build  

1 58.4 58.3 58.5 0 

0 38.3 38.1 38.7 1 

7+ 3.3 3.6 2.8 2+ 

 Total 100 100 100 المجموع
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 5112حسب التجمع، لقدس محافظة ا فيالفلسطينية المأهولة عدد المساكن 
Number of Palestinian Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by  

Locality, 2007 
 

 التجمع/المنطقة/المحافظة
 عدد المساكن

Number of Housing Units 
Governorate\ Area\ Locality 

  Jerusalem 67,893 القدس

 44,703 Area (J1) (J1)منطقة 

 23,190 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat .32 راسات

 Mikhmas 780 مخما 

 Qalandiya Camp 1,465 مخي  قلنليا

 Jaba' (Tajammu' Badawi) 04 (تجمع بلوي)جبع 

 Qalandiya 0.3 قلنليا

 Beit Duqqu 728 بيت لقو

 'Jaba 402 جبع

 Al Judeira 321 الجليرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 3,740 الرا  وضا ي  البريل

 Beit 'Anan .18 بيت دناة 

 Al Jib 148 الجيب

 Bir Nabala 850 بير نباال

 Beit Ijza 018 بيت اجزا

 Al Qubeiba 4.2 ال بيب 

 Kharayib Umm al Lahim 48 خرب  أ  الل  

 Biddu 1,043 بلو

 An Nabi Samwil .3 النبن صموئيل

 Hizma 71.  زما

 Beit Hanina al Balad 013 بيت  نينا البلل

 Qatanna 14. قعن 

 Beit Surik 512 بيت سوريك

 Beit Iksa 371 بيت اظسا

 Anata' 1,954 دناتا

 Al  Ka'abina (Tajammu'Badawi) 001 (تجمع بلوي)الظعابن  

 Az Za'ayyem 172 الزدي 

 Al 'Eizariya 3,088 العيزري 

 Abu Dis 1,997 ابو لي 

 Arab Al Jahaleen 0. درب الجهالية

 As Sawahira ash Sharqiya 21. السوا رة الشرقي 

 Ash Sheikh Sa'd 342 الشيخ سعل
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 الحادي عشرالفصل 
 

 راضيل الزراعة واستعماالت ا
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 الزراعة السرية
مين % 26.4فيي حيين   .41/1/4031من األسر في محافظة القدس يتوفر لديها حديقة منزلية وذلك كما هو في % 6.8

وذلييك لييلل ال ييا   مارسيية نشيياا زراعييي فييي الحديقييةاألسيير فييي محافظيية القييدس والتييي يتييوفر لييديها حديقيية منزلييية تقييو   م
 .4031/4031الزراعي 

 
 الثروة الحيوانية

 . 41/1/4031كما هو في ( منزلية)من األسر في محافظة القدس تقو   تر ية ثروة حيوانية % 1.1
 

42/3/4102حسب توفر حديقة منزلية ، كما هو في  محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في   

Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Availability of  
A Garden, As on 24/3/2015  

Availability of Garden 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 توفر حديقة

    Available 6.8 متوفر 
Not Available   40.9    غير متوفر 
Total 100 المجموع 

 
 

4103/4102حسب ممارسة نشاط زراعي،  محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر التي لديها حديقة منزلية في   
 

Percentage Distribution of Households who have A garden in Jerusalem Governorate 
by Use of A Garden in Agricultural Activity, 2013/2014  

Agricultural Activity 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution  
 ممارسة نشاط زراعي في الحديقة

    Used 46.7 تمارس 
Not Used   0.6 ال تمارس    
Total 100 المجموع 

 
 

42/3/4102، كما هو في  (الحيوانات المنزلية)الحيوانية  حسب تربيتها للثروة محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في    

Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Rearing of 
Livestock (Domestic), As on 24/03/2015   

Rearing of Livestock 
 التوزيع النسبي

Percentage Distribution 
 تربية الثروة الحيوانية

Rearing 3.5 تر ي 
Not Rearing 48.9 ال تر ي 
Total 100 المجموع 
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 :الكثافة السكانية
 33418فيييي محافظييية القيييدس  4038، و لغيييس الكثافييية السيييكانية منتصييي  ال يييا  4كييي  111 لغيييس مسييياحة محافظييية القيييدس 

، 4كي / فيرد 132، فيي حيين  لغيس فيي الايفة الغر يية 4كي / فيرد 600، أما في فلساين فقد  لغس الكثافية السيكانية 4ك /فرد
 .4ك / فرد 13311وفي قااع غزة 

 
 حدود التجمعات الفلسطينية في محافظة القدس

Borders of the Palestinian Localities in Jerusalem Governorate  

 
 
 

 4102، منتصف العام المنطقة حسب( 4مك/ در ف)الكثافة السكانية 
Population Density (Capita/km

2
) by Region, Mid Year 2016 

  

 
 .Data includes Jerusalem:* ال ياناس تشمل القدس*: 
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  معاصر الزيتون
 930.4  هييد  عصييرت السييتلرات الزيييس  4038لموسيي  عييا   فييي محافظيية القييدس  لغييس كمييية الزيتييون المييزودة للم اصيير

 4038و لغييس القيميية الماييافة لنشيياا م اصيير الزيتييون لموسيي  عييا  .  ايين ميين الزيييس 261.0ايين، وقييد اسييتلرت منهييا 
دوالر أمريكيي وقيمية تنتيات  ألي  41.2دوالر أمريكي، في حين  لغس قيمة االستهلك الوسييا حيوالي  أل  308.9حوالي 

 .دوالر أمريكي أل  110.0الم اصر حوالي 
 

 4102-4103، محافظة القدسالمؤشرات االساسية لنشاط معاصر الزيتون في 
Main Indicators for the Olive Press Activity in Jerusalem Governorate, 4103-4102 

 

                                                  أمريكي                          ر الكمية  الان، والقيمة  األل  دوال
Quantity in Ton and Value in1000 
USD 

 المؤشرات
 Year   السنة 

Indicators 
7102 7109 7109 7108 

 Operating olive presses 9 2 2 2 الم اصر ال املةعدد 

 Full automatic presses 9 2 2 2 الم اصر االتوماتيكية

الم اصر القديمة والنص  
 1 1 1 1 االتوماتيكية

Traditional and half automatic 
presses 

 1 0 0 0 عدد الم اصر المغلقة مؤقتا
No. of olive presses temporarily  
closed 

 Quantity of olive pressed 421.9 1,372.1 1,236.1 1,197.9 كمية الزيتون المدروس

 Quantity of oil extracted 780.1 292.9 323.6 290.6 كمية الزيس المستلرجة

 Number of employees 74 78 72 08 اجمالي عدد ال املين

 No. of unpaid persons engaged 8 9 8 9 عدد ال املين  دون أجر

 No. of paid employees 72 70 70 00 عدد ال املين  اجر

 Compensation of employees 72.2 79.9 76.2 02.0 ت ويااس ال املين

 Opening book value .. .. .. 288.9 القيمة الدفترية في  داية ال ا 

 New fixed assets cost .. .. .. 06.1 تكالي  األصول الثا تة الجديدة

 .. .. .. 1.1 قيمة التال  والمفقود والم اع
Writtinoffs & losses & sold assets 
value 

 Depreciation .. .. .. 21.7 االهتلك السنوي

 Closing book value .. .. .. 299.7 القيمة الدفترية في نهاية ال ا 

 Olive presses output value 291.1 770.2 790.0 711.4 قيمة انتات نشاا م اصر الزيتون

 Intermediate consumption value 90.7 92.4 96.2 94.2 قيمة االستهلك الوسيا

 Gross value added 216.4 082.2 047.6 090.7 القيمة الماافة

 Gross fixed capital formation .. .. .. 06.1 التكوين الرأسمالي الثا س اإلجمالي
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 بلبل
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 الثاني عشرالفصل 
 

والمصادر الطبيعية البيئة
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 المياه
تستخدم مياه %  091من المدارس في محافظة القدس تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، في حين أن % 1199

 .6099خالل العام  من المدارس تستخدم بئر خاص بالمدرسة للتزود بالمياه% 199التنكات للتزود بالمياه، و 
 

 6102حسب مصادر الحصول على المياه،  محافظة القدس في (المدارس)سبة المؤسسات التعليمية ن

Percentage of Educational Establishments (Schools) in Jerusalem Governorate by 
the Sources of Obtaining Water, 2016 

   
 

  

المحافظ/المنطقة
 ة

 على المياه  مصادر الحصول

Region \ 
Governorate 

Sources of Obtaining Water 

 مياه عامة شبكة
Water Network 

 مياه تنكات 
Water Tanks 

بئر خاص 
 التعليمية بالمؤسسة

Establishmen
t Water Well 

 نبع
Spring 

 Palestine 0.2 27.3 33.9 95.9 فلسطين

 *West Bank 0.2 35.6 10.0 95.0 *الضفة الغربية

 Jerusalem 0.0 7.1 0.9 99.6 القدس

 .Data includes Jerusalem governorate :*  .محافظة القدسالبيانات تشمل *: 

 
سر في محافظة القدس التي تعتبر المياه جيدة حوالي أل، فقد بلغت نسبة ا2015خالل العام  وبخصوص جودة المياه

، في حين بلغت نسبة االسر التي %19.3، بينما بلغت نسبة االسر التي تعتبر المياه متوسطة الجودة حوالي 79.0%
 %.1.7تعتبر المياه ذات جودة سيئة حوالي 

 
         المنطقة،من شبكات المياه العامة حسب تقييم األسرة لجودة المياه محافظة القدسالتوزيع النسبي لألسر في 

 2016، والمحافظة
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Household 

Evaluation of Water Quality from Public Water Network, Region and        
Governorate, 2016 

   
 

  

 المحافظة/المنطقة

 تقييم األسرة لجودة المياه

Region\Governorate 
Household Evaluation of Water Quality 

 المجموع سيئة متوسطة جيدة
Good Fairly good Bad Total 

 Palestine 100 13.1 25.8 61.1 فلسطين

 *West Bank 100 3.5 18.3 78.2 *الضفة الغربية

 Jerusalem 100 1.7 19.3 79.0 القدس

 .Data includes Jerusalem governorate :*  .البيانات تشمل محافظة القدس*: 
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 5102، من شبكات المياه العامة القدس حسب تقييم األسرة لجودة المياهالتوزيع النسبي لألسر في محافظة 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by Household 

Evaluation of Water Quality from Public Water Network, 2015 
 

 
 
من المياه لمحافظتي رام اهلل والبيرة والقدس منطقة  متر مكعب مليون 6992مت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي قا
(J2 ) القدس منطقة و ، في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظتي رام اهلل والبيرة 6092عام(J2) 

           تيلنفس العام، وبلغت حصة الفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي لمحافظ متر مكعب مليون 6292
 (. يوم/فرد/لتر) 1292( J2)القدس منطقة و  رام اهلل والبيرة

 

 متر مكعب مليون 699فقد بلغت ( J2)أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظتي رام اهلل والبيرة والقدس منطقة 
 .2015عام 

 
  2015-5100في فلسطين حسب  المنطقة، ( ميكروت)من شركة المياه االسرائيلية  (0)كمية المياه المشتراة

Quantity of Water Purchased
)1(

 from Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine by 
Region, 2011-2015 

 

Unit: Million m   3مليون م: الوحدة
3
 

 المحافظة/المنطقة
 Year     السنة  

Region\ Governorate 
2011 2012 2013 2014 2015 

 Palestine 70.2 63.5 63.3 56.6 57.0 (7)فلسطين
(7)
 

West Bank 63.8 60.0 59.3 52.6 52.8 (7)الضفة الغربية
(7)
 

اهلل والبيرة  رام
 (7)والقدس

19.7 19.3 20.4 20.0 21.3 
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem

(7)
  

 Gaza Strip 6.4 5.3 0.1 0.1 4.2 غزة قطاع

شمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين ت( 0)
 (.ميكروت)والمسيطر عليها من قبل شركة المياه اإلسرائيلية 

(1) Includes the pumped water from the wells 
which are located in the territories of the State 
of  Palestine and controlled by Israeli Water 
Company (Mekorot). 

عام  إسرائيل والذي ضمتهال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس البيانات  2))
9191. 

(7)  Data does not include those parts of 
Jerusalem governorate which were annexed 
by Israel in 0692. 

 جيدة
 Good 

79.0% 

 سيئة
 Bad 

1.7% 

 متوسطة
 Fairly good 

19.3% 
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 محافظة القدسوعدد السكان وحصة الفرد اليومية في  والمياه المستهلكة المياه المزودة للقطاع المنزلي كمية
 2015، والضفة الغربية   

Quantity of Water Supply for Houshold Sector, Water Consumed, Population and 
Daily per Capita Share in the Jerusalem Governorate and the West Bank, 2015 

 

 /المنطقة
 المحافظة

كمية المياه المزودة للقطاع 
 (3مليون م)المنزلي 

Quantity of Water 
Supply for 

Houshold Sector 
(Milion m

3
) 

 المياه المستهلكة

 (السنة/3مليون م) 
Water 

Consumed 
(Milion 

m
3
/year) 

نهاية العام  عدد السكان
5102  

Population End 
Year 2015  

 

من حصة الفرد اليومية 
المياه المستهلكة 

 (يوم/فرد/لتر)

Daily Allocation 
Per Capita 

(liter/capita/day) 

Region\ 
Governorate 

 *West Bank 2.13 ,56131659 2015 00911 *الضفة الغربية

اهلل والبيرة  رام
 *والقدس

75.2 02.6 305,751 63.3 
Ramallah & 
Al-Bireh and 
Jerusalem * 

 البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي*: 

 .0692عام  إسرائيلضمته 

*:  Data does not include those parts of Jerusalem 
governorate which were annexed by Israel in 0692. 
 

 
 2015-2012، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  (0)للينابيع يالتدفق السنو كمية 

Amount of the Annual Discharge Springs
(0)
 in the West Bank by                     

Governorate, 2012-2015 
 

Discharge: million m       5م مليون: التدفق
3

 

 (5)المحافظة
           Year  السنة

 Governorate
(5)
 

2012 7105 7100
(3)

 7103 

 West Bank ,11. 28.2 39.5 39.3 الضفة الغربية

 Jenin 1.3 0.5 - - جنين 

 Tubas 1.6 0.9 0.8 1.3  طوباس

 Nablus 0.6 5.1 8.4 6.9 نابلس

 Salfit 1.7 0.2 0.3 0.4 سلفيت

 0.9 1.9 2.4 1.6  رام اهلل والبيره والقدس
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem 

 Jericho & Al Aghwar 72.9 18.9 27.1 28.2 واالغوار أريحا

 Bethlehem & Hebron 0.1 0.7 0.5 0.9 بيت لحم والخليل

ضمته  البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي( 0)
 .0692عام  إسرائيل

(0)  Data does not include those parts of 
Jerusalem governorate which were annexed 
by Israel in 0692. 

كمية المياه المتدفقة فقط للينابيع المراقبة من قبل سلطة المياه ( 7)
 الفلسطينية والتي يقتصر وجودها في المحافظات الواردة في الجدول

(2) Number of springs and quantity of 
discharged water are for the springs monitored 
by the Palestinian Water Authority and 
restricted to the governorates mentioned. 

مقارنة بالعام  7103انخفاض انتاج الينابيع بشكل ملحوظ في العام ( 5)
جاء نتيجة لموسم األمطار االضعيف الذي هطل على  7105

 .المحافظات

(3) The significant increase of water quantities 
discharged from springs compared with 2015 
is a result of high rainfall season. 
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  الطاقة الكهربائية
مشترك وذلك حسب بيانات  012,502حوالي  5102بلغ عدد المشتركين في خدمة الكهرباء في محافظة القدس عام 

( ساعة. جيجا واط) 202.0في محافظة القدس  5102الطاقة الكهربائية عام  استهالكبلغ .  شركة كهرباء القدس
. جيجا واط) 8.0.1، و 5103للعام ( ساعة. جيجا واط) 841.4و 5108للعام ( ساعة. جيجا واط) 800.2مقارنه بـ 

 .5105للعام ( ساعة
  

 5102في محافظة القدس حسب التجمع، * عدد مشتركي خدمة الكهرباء
Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by Locality, 2012 

 

Locality عدد    Number التجمع 

Beit Hanina 7,169 حنينا  بيت 

Shu'fat Camp 4,453 شعفاط مخيم 
Shu"fat 3,705 شعفاط 

Al 'Isawiya 3,327 العيسوية  
Sheikh Jarrah 1,006 جراح  الشيخ 

Bab al Sahira 4,216 الساهرة باب  

At Tur & Al Swwana 6,276 والصوانة الطور 

Jerusalem (Al Quds) 6,610 (بيت المقدس) القدس 

Silwan 5,603 سلوان  

Al Thuri 1,994 الثوري 

As Sawahira Al Gharbiya, Jabal al 
Mukabbir 

 الغربية وجبل المكبر  السواحرة 3,840

Beit Safafa 2,759 صفافا  بيت 

Sur Bahir 4,154 باهر صور 

Rafat 035 َراَفات 

Mikhmas 020 ِمْخَماس 

Qalandiya Camp\Qalandiya 1,762  َْقَلْنِدَيا /َقَلْنِدَيا ُمَخيَّم 

Beit Duqqu 557 ُد ّقو ِبيت 
Jaba’ 093  َْجَبع 

Al Judeira 020 الُجَدْيَرة 
Al Ram & Dahiyat al Bareed 9,453 الَبريدوَضاِحَية  الَرام 

* Number of electricity subscribers in some localities 
is added to other localities subscribers. 

مع  مضافًا اليه مشتركينعدد المشتركين في بعض التجمعات * 
 تجمعات أخرى
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 5102في محافظة القدس حسب التجمع،  *عدد مشتركي خدمة الكهرباء: (تابع) 
 (Cont.): Number of Electricity Subscribers* in Jerusalem Governorate by         

Locality, 5102 
 

Locality عدد     Number التجمع 

Beit ‘Anan 202 َعَنان ِبيت 

Al Jib 1,035 الِجْيب 
Bir Nabala 2,704 َنَباال ِبير 

Beit Ijza 050 إْجَزا ِبيت 

Al Qubeiba 335 الُقَبْيَبة 

Biddu 1,315 ِبدُّو 

An Nabi Samwil 09 َصُموئيل الَنِبي 

Hizma 1,060 ِحْزما 

Beit Hanina al Balad 056 َحِنيَنا البلد ِبيت 

Qatanna & Kharayib Umm al Lahim 1,191 اللحموخرائب ام  َقَطَنه 

Beit Surik 320 ُسوِريك ِبيت 

Beit Iksa 565 إْكَسا ِبيت 

‘Anata 4,139 َعناَتا 

Al ‘Eizariya 6,619 العيزرية 

Abu Dis 3,753 ديس ابو 

As Sawahira ash Sharqiya 1,304 الشرقية السواحرة 

Kafr Aqab 9,756 كفر عقب 
Az Za'ayyem 0727 الزعيم 
Ash Sheikh Sa'd 029 الشيخ سعد 
Other 2,122 أخرى 
Total 108,265 المجموع 

* Number of electricity subscribers in some localities 
is added to other localities subscribers. 

مع  مضافًا اليه مشتركينعدد المشتركين في بعض التجمعات * 
 تجمعات أخرى

 

 5102-2011استهالك الطاقة الكهربائية في محافظة القدس، 
Electricity Energy Consumption in Jerusalem Governorate, 2011-2015 

 GW.h  ساعة.واط جيجا

 استهالك الطاقة الكهربائية السنة 
Electricity Consumption 

Year 

7100 072.9 7100 

7107 491.0 7107 

7105 470.7 7105 

7100 461.8 7100 

7103 515.6 7103 
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 النفايات الصلبة
الهيئة المحلية هي الجهة المسؤولة عن خدمة جمع  6099من المدارس في محافظة القدس خالل العام % 1296

من المدارس تقوم بلدية القدس % 290تقوم وكالة الغوث بنقل نفاياتها، ومن المدارس % 690في حين نجد أن النفايات، 
 .بنقل نفاياتها

 
حسب الجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبة الناتجة عن  محافظة القدسفي ( المدارس)التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية 

 6102المؤسسة التعليمية، 
 Percentage Distribution of Educational Establishments (Schools) in Jerusalem 

Governorate by the Doer of Transporting Solid Waste from the Educational 
Establishment, 2016 

 

المحافظ/المنطقة
 ة

 لجهة التي تقوم بنقل النفايات الصلبةا
Doer of Transporting Solid Waste 

Region\ 
Governorate 

 المجموع أخرى بلدية القدس متعهد خاص وكالة الغوث المحلية الهيئة المؤسسة التعليمية
Educational 

Establishment 
Local 

Authority 
UNRWA Private 

Contractor 
Jerusalem 

Municipality 
Others Total 

 Palestine 100 0.9 0.7 0.9 5.6 86.3 5.6 فلسطين

الضفة 
 *الغربية

7.3 88.5 1.3 1.0 1.0 0.9 100 
West Bank* 

 Jerusalem 100 1.8 8.0 2.2 4.0 75.2 8.8 القدس

     Data includes Jerusalem governorat :*                                                               .البيانات تشمل محافظة القدس*:  

 

 العادمة المياه
خالل عام  من المدارس في محافظة القدس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي% 9291
من المدارس % 690تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر االمتصاصية، في حين أن % 6196، و6099

 .تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر الصماء
 

، المنطقة حسب طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة محافظة القدسفي ( المدارس)للمؤسسات التعليمية التوزيع النسبي 
5101، والمحافظة  

Percentage of Educational Establishments (Schools) in Jerusalem Governorate by the 
Main Wastewater Disposal Method, Region and Governorate 2016 

 

Region\ 
Governorate 

 طريقة التخلص الرئيسية من المياه العادمة
Wastewater Disposal Method 

 شبكة صرف صحي حفرة امتصاصية حفرة صماء أخرى  المجموع المحافظة/المنطقة

Total Others 
Tight  

Cesspit 
Porous  
Cesspit 

Wastewater 
Network 

Palestine 100 0.2 12.3 39.4 48.1 فلسطين 

West Bank* 100 0.3 16.1 48.9 34.7 الضفة الغربية* 

Jerusalem 100 0.9 4.0 29.2 65.9 القدس 
        Data includes Jerusalem governorate :*                                                              .البيانات تشمل محافظة القدس*:  
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 البيئة االجتماعية المحيطة 
%  591 اا  ,3112عنن ل العننا   يعتقننن ا ج دنن ن صشننعاط يتعنناد ا المعنننراة اننح الجي نن  الم يدنن  مننا ار ننر% 4195

 تعتقنن ار نر صا صهن  ثن ث ص نجاو ل دن ن هن   .  ما ار ر تعرض صارانها لمضايقاة  ضغ داة منا هنء ا ارشنعاط
علنن  % 1491, %1.91, %31.1الظنناهره هننح عننن  مراهجنن  ا هننل,  المشننا،ل ا هتصنناني ,  المشننا،ل ا دتماعينن  ج  ننج  

       اننننح% J1  291اننننح م دقنننن  % 391اظنننن  القنننننل تعرضننننة لفعننننل ادرامننننح ج اهنننن  مننننا ار ننننر اننننح م ا% 291. التنننن الح
 .  J2م دق  

 
ت ملنة الضن ي  ا  عشنيرتها العجنئ ا ،جنر منا  ,3112ع ل العنا    ما  يث الده  التح ت ملة عجئ ا ضرار الماني 

% 491, انح  نيا ت ملنة شنر،اة التننميا   نج  %192 م ف  الدريم  ص  عشيرته ت مل ج  نج   ,%1.91ا ضرار ج  ج  
 .ما عجئ ا ضرار الماني 

 
التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب االعتقاد بوجود أشخاص يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة 

 3102حسب المنطقة، 
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لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب االعتقاد بوجود أشخاص يتعاطون المخدرات في البيئة المحيطة  التوزيع النسبي
 3102حسب المنطقة ومؤشرات مختارة، 

Percentage Distribution of Palestinian Households that Believe there are Drug 
Addicts in Their Environment in Jerusalem Governorate by Area and Selected 

Indicators, 2013 

     
 القدس مؤشرات مختارة

Jerusalem  
 J1منطقة 

Area J1 
 J2منطقة 

Area J2 
Selected Indicators 

ار ر الفل دي ي  التح تعتقن ج د ن 
صشعاط يتعاد ا المعنراة اح الجي   

 :الم يد 
      

Palestinian households 
that think  there is a drug 
addicts in their 
environment: 

 Yes 52.9 63.2 59.4  ع  

  40.6 36.8 47.1 No  

 Total    100 100 100 المجموع   

ار ر الفل دي ي  التح  ادهة 
 : مضايقاة ما هء ا ارشعاط

  
 

  
Palestinian households 
That report  being abused 
by a drug addicts: 

 Yes 4.9 4.6 4.7  ع  

  95.3 95.4 95.1 No  

 Total    100 100 100 المجموع   

 

 
 3102التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب السبب الرئيسي في وجود ظاهرة تعاطي المخدرات، 

Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by the 
Main Reason of the Phenomena of Drug Abuse, 2013 

 

 النسبة السبب الرئيسي في وجود هذه الظاهرة
Percentage 

Main Reason of the Phenomena 

 Economic problems 16.0 المشا،ل ا هتصاني 

 Social problems 15.0 المشا،ل ا دتماعي 

 Psychological problems 13.0  ف ي مشا،ل 

 Lack of  household’s control of its sons 28.8 عن  مراهج  ارهل

 The lack of control on schools 3.7 عن  مراهج  المنارل

 Association with bad friends 14.9 مرااق  صصنهاا ال  ا

 Israeli occupation 8.6 ا  ت ل اإل را يلح

 Total 100 المجموع
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 نوع الفعلنسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس التي كانت ضحية ألفعال إجرامية خالل العام الماضي للمسح حسب 
  3102، والمنطقة    اإلجرامي

Percentage of Palestinian Victimized Households in Jerusalem Governorate Within 
the Previous Year by Type of Criminal Offense and Area, 2013 

     

 القدس نوع الفعل اإلجرامي
Jerusalem  

 J1منطقة 
Area J1 

منطقة 
J2 

Area 
J2 

Type of Criminal Offense 

  Property theft 0.8 1.4 1.1  ره  جعض الممتل،اة 

  vehicle or part of it Theft 1.2 1.3 1.3  ره   ياره ص  جعض م ت ياتها 

 Property damage 0.1 0.0 0.0 إت ف ص   رق جعض الممتل،اة

  robbery or theft Attempt 0.5 0.2 0.3 م ا ل   د  ص   ره  

 هن  عقار ص  دزا ما / مصانره 
 عقار

0.5 0.0 1.3 Confiscation  /Demolished all 
or part of a real  estate  

ت رشاة  اعتناااة ه اة ا  ت ل ص  
 الم ت د يا اإل را يلييا

0.1 0.1 0.0 Harassment and assault by  
Israeli soldiers or settlers  

نسبة األسر التي تعرضت لفعل 
 إجرامي

3.0 2.9 3.1 Percentage of victimized 
households 

 
 

شهر الماضية حسب الجهة التي  03القدس التي تعرضت لفعل اجرامي خالل  التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة
 3102تحملت عبئ األضرار المادية، 

Percentage Distribution of Palestinian Households which Subjected to Criminal 
Offense During Previous 12 Months by The Party That Bore the Burden of Physical 

Damage, 2013 
 

 المادية ألضرارالجهة التي تحملت عبئ 
 The party that bore the burden of النسبة

physical damage Percentage 

 Crime port / clan 7.3 عشيرته/ م ف  الدريم  

 Victim / clan 86.9 عشيرته/ الض ي  

 Insurance company 5.8 شر،  التنميا

 Total 100 المجموع
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         شهر الماضية حسب الجهة التي تحملت عبئ االضرار  03التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية التي تعرضت لفعل اجرامي خالل 
 3102المادية، 

Percentage Distribution of Palestinian Households which Subjected to 
Criminal Offense During Previous 12 Months by Party Carried out Burden  of 

Physical Damage, 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشيرته     /الضحية 
Victim \Clan 

86.9% 

/  منفذ الجريمة 
 Crimeعشيرته 

Port\Clan 
2.3% 

شركة التأمين 
Insurance 
Company 

5.8% 
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 عدد المنشآت
عاملة  ية  الدعةا    ةمنشة 071,1، منهةا منشةة  10,464  محايظة  الدةد ية   2132العةا   ت العاملة  ية آبلغ عدد المنش

الدعةةةا  يةةة  الدعةةا  الخةةةا  و  2132يةةة  العةةا  بلةةغ عةةةدد العةةامل   ومةةةا .  الدعةةةا  اي لةة  والشةةةروات الحووم ةة و  الخةةا 
عامةل  18,935و( J2)ية  منعدة  عامل  12,375 عامل منه  137131 ي  محايظ  الدد  اي ل  والشروات الحووم  

 (.J1)ي  منعد  
 

أ  نشةاع تاةار  الاملة  والتازية   تبة  حسب النشاع ايقتصةاد  الري سة ، محايظ  الدد  عند توز ع المنشآت العامل  ي  
صةةةال المروبةةةات احتةةةل المرتبةةة  ا ولةةة  ي مةةةا اةةةا  نشةةةاع  ، ةمنشةةة 5,461 ا ح ةةةا بلةةةغ عةةةددمةةة  ح ةةةا عةةةدد المنشةةةآت  وا 

ب نمةا ، منشةآت 1,110وتا ةا انشةع  الخةدمات ايخةرا بواقةع  ، ةمنشة 1,111الصناع  التحو ل   ي  المرتب  الثان   بواقةع 
 . تآمنش 6قع ابلغت ادنا ا ي  نشاع التعد   واستغال المحاار بو 

 
 2102، محافظة القدسعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the Private 
Sector, Non Governmental Organization Sector and Government Companies in 

Jerusalem Governorate, 2012  
 

 عدد المنشآت المنطقة/المحافظة
No. of Establishments 

 عدد العاملين
No. of Employed 

Persons 
Governorate/Region 

 Palestine 384,778 135,401 فلسطين

 *West Bank 262,825 91,203 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 121,953 44,198 قطاع غزة

 Jerusalem 31,310 9,570 القدس

 4,967 18,935 Area (J1) (J1)منعد  

 4,603 12,375 Area (J2) (J2)منعد  

* Data includes Jerusalem governorate.  * الب انات تشمل محايظ  الدد.  
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حسب      محافظة القدسعدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
 2102، المنطقة

Number of Operating Establishments and Number of Employed Persons in the  
Private Sector, Non Governmental Organization Sector and Government  

Companies in Jerusalem Governorate by Area, 2012  
 

9,570 

4,967 4,603 

31,310 

18,935 

12,375 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

 محافظة القدس 
Jerusalem Govenorate 

 Area J2منطقة     Area J1منطقة

  
د 

عد
ال

N
u

m
b

e
r

 

  Areaالمنطقة 

  No. of Establishmentsعدد المنشآت 

 No. of Employed Personsعدد العاملين 



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

 32, 

 2102، محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسيعدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Main Economic 
Activity, 2012 

 

 النشاط االقتصادي الرئيسي
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

Main Economic Activity 

  Mining and quarrying 6 التعد    واستغال المحاار

  Manufacturing 1,111 الصناعات التحو ل  

 9 إمدادات الوهربا  والغاز والبخار وتو  ف الهوا 
 Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

دار  النفا ات  امدادات الم اه وأنشع  الصرف الصح  وا 
 ومعالاتها

10 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 34 اإلنشا ات

صال المروبات ذات ( التازي )تاار  الامل  والمفرد  وا 
 المحروات والدرااات النار  

5,461 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 162 الندل والتخز  

 608 انشع  خدمات ايقام  والععا 
Accommodation and food service 
activities 

 Information and communication 68 المعلومات وايتصايت

 Financial and insurance activities 82 التةم   اينشع  المال   وأنشع 

 Real estate activities 14 ا نشع  العدار  

 335 ا نشع  المهن   والعلم   والتدن  
Professional, scientific and technical 
activities 

 149 أنشع  الخدمات ايدار   والخدمات المساند   
Administrative and support service 
activities 

 86 اإلدار  العام  والديا  والضما  اياتماع  ايلزام 
Public administration and defense; 
compulsory social security 

 Education 530 التعل  

 Human health and social work activities 477 انشع  صح  اينسا  والعمل اياتماع 

 Arts, entertainment and recreation 161 والتسل  الفنو  والتري ه 

 Other service activities 1,110 انشع  الخدمات ا خرا

أنشع   ا سر المع ش    الت  تستخد  ايرادًا وأنشع  
ايسر المع ش   ي  انتاج سلع وخدمات غ ر محدد  

 يستخدامها الخا 

- 

Activities of households as employers; 
undifferentiated goods- and services-
producing activities of households for 
own use 

انشع  المنظمات واله يات غ ر اإلقل م   غ ر الخاضع  
 30 للوي    الوعن  

Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

  Not stated 21 مب   غ ر

 Total 10,464 المجموع 
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 الحسابات القومية
لعام  J1 في محافظة القدس منطقةالمرصودة والمتفقة مع المعايير الدولية  االقتصادية جمالي القيمة المضافة لألنشطةإ

 .1024مريكي للعام أمليون دوالر 1,114.5  مقابل( سعار الجاريةباأل)مريكي أ مليون دوالر 1,074.9 بلغ 1025
 

 باألسعار الجارية 5102 -2013ألهم األنشطة االقتصادية لألعوام  (J1)منطقة  القيمة المضافة في محافظة القدس
Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1) for Main Economic Activities for the 

Years 3102-2015 at Current Prices 
 

Value in USD Million    القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
Economic Activity 2015 2014 2013 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2.7 3.5 3.3 وصيد األسماك الزراعة 

Mining, manufacturing, electricity and water 116.7 227.8 116.0    والمياه والكهرباءالصناعة التحويلية 

Construction 27.4 29.6 39.8 اإلنشاءات 
Wholesale and retail trade 456.4 235.7 424.2 تجارة الجملة والتجزئة 

Transport and storage  9.9 24.7 9.6  والتخزينالنقل 

Information and communication - 1.1 - المعلومات واالتصاالت 
Services 461.1 591.3 429.1 الخدمات 
Public administration and defence 0.7 0.8 1.8 االدارة العامة والدفاع 
Gross value added 1,074.9 1,114.5 1,023.8 مجموع القيمة المضافة 

 
 

Note: Value added within national accounts includes 
all value added incurred from all economic sectors 
including the informal sector. 

القيمة المضافة ضمن الحسابات القومية تشمل كافة القيم المضافة : مالحظة
 .ما في ذلك القطاع غير المنظمبمن كافة القطاعات االقتصادية  ةالمتولد
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 5102حسب النشاط االقتصادي،  (J1)منطقة  التوزيع النسبي الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدس
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1)  

by Economic Activity, 2015 
 

 
 

Note: Value added within national accounts 
includes all value added incurred from all 
economic sectors including the informal sector. 

القيمة المضافة ضمن الحسابات القومية تشمل كافة القيم  : مالحظة
المضافة المتولده من كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك 

 .القطاع غير المنظم
  

 

 الخدمات    
 Services   

 االدارة العامة والدفاع 42.8%
Public 

administration 
and defence  

0.1% 

 تجارة الجملة والتجزئة
Wholesale and 
Retail Trade  

42.5% 

الصناعة التحويلية 
 والمياه والكهرباء

Mining 
manufacturing,  

Water and 
Electricity   

10.9% 

 االنشاءات
Construction   

2.5% 

 النقل والتخزين 
Transportation 
and Storage  

0.9% 

 الزراعة وصيد االسماك
Agriculture and 

Fishing 
0.3% 



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

311 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 عشر السادس الفصل
 

 األسعار واالرقام القياسية
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 حركة أسعار المستهلك
 اارنجج  % 1.62 انخفاضججام  اججدار  6132عججاا  (J1) نطاجج   الاججدس حافظجج   فججع الججر ا الاساسججع رسججمار ال سجج    سجج ل 
 6131فججع عججاا  %18.1وبنسججب  . 6131 اارنجج  بالمججاا % 1.11بنسججب   6131إر فججف فججع عججاا  فججع حججس ، 6131بالمججاا 

 . 6131ا  اارن  بالما
 

 6102حسب الشهر، ( J1)األرقام القياسية ألسعار المستهلك في محافظة القدس منطقة 
Consumer Price Index Numbers in Jerusalem Governorate Area (J1) by Month, 6102 

 

                                          Base  Year 2010=100                                                                                311= 6131سن  ارساس    

 
 
 

  

111.70 

111.13 

112.15 

111.52 

111.48 

113.43 

113.66 

113.25 

114.19 
114.32 

114.21 

114.07 

111.00 

111.50 

112.00 

112.50 

113.00 

113.50 

114.00 

114.50 

115.00 

  
ار

سع
أل
 ل
ي

س
يا
لق

 ا
قم

لر
ا

P
ri

c
e
 I

n
d

e
x
 N

u
m

b
e

r
 

 Monthالشهر  



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

                          312 

 القدس  المستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية في محافظة ألسعار األرقام القياسية ونسبة التغير السنوية  
 6102 ،6102، (J1)منطقة               

Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups of 
Expenditure in Jerusalem Governorate Area (J1), 6102, 6102 

 

Base Year 2010= 100 011=7101 سن  ارساس   

Major Groups of Expenditure 
%نسبة التغير   

Percent 
Change % 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2015 2016

Food and soft drinks -2.11 109.84 112.21  ال واد الغذائس  وال شروبات ال رطب 

Alcoholic beverages and tobacco 4.24 172.41 165.40   وال بغال شروبات الكحولس 

Textiles, clothing and footwear 1.80 125.63 123.41  ار  ش  وال البس وارحذس 

Housing -2.62 112.72 115.75 ال سك  و س  ز ا ه 

Furniture and household goods  1.33 122.25 120.64  ارثاث وال فروشات والس ف ال نزلس 

Medical care -1.42 120.68 122.41  الخد ات الطبس 

Transportation -4.63 106.81 112.00 النال وال واصالت 

Communications -2.75 97.06 99.80 اال صاالت 

Recreational, cultural goods & 
services 

 الس ف والخد ات ال رفس س  والثاافس  105.82 105.65 0.16-

Education 4.79 122.85 117.24 خد ات ال م سا 
Restaurants and cafes 4.70 116.04 110.83 خد ات ال طاعا وال ااهع والفنادق 

Miscellaneous goods and services 0.50 103.28 102.77  الس ف والخد ات ال  نوع 

All Items of consumer price index -0.96 112.93 114.02 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 
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  6101، المنطقةأقسام اإلنفاق الرئيسية و  حسب األوزان المستخدمة في احتساب الرقم القياسي ألسعار المستهلك
Relative Weights Used in Calculating Consumer Price Index Numbers by Major 

Groups of Expenditure and Region, 6101 
 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية
 فلسطين

Palestin
e 

*الضفة الغربية  

West 

Bank* 

 قطاع غزة 
Gaza Strip 

 القدس
Jerusalem 

Major Groups of 
Expenditure 

 Food and soft drinks 23.6719 41.1820 34.9556 35.0175 ال واد الغذائس  وال شروبات ال رطب 

 Alcoholic Beverages and 4.0605 2.3220 5.2219 4.3089 ال شروبات الكحولس  وال بغ
tobacco 

 Textiles, clothing and 6.9074 7.0944 5.7950 6.2857 ار  ش  وال البس وارحذس 
footwear 

 Housing 9.2789 8.7349 8.8268 8.8652 ال سك  و س  ز ا ه

 Furniture and household 5.4239 6.5546 4.8289 5.3590 ارثاث وال فروشات والس ف ال نزلس 
goods  

 Medical care 3.3219 3.0826 4.4389 3.9328 الخد ات الطبس 

 Transportation 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النال وال واصالت

 Communications 4.6886 3.1687 3.4552 3.5508 اال صاالت

 Recreational, cultural 2.6941 2.3937 1.7833 2.0673 الس ف والخد ات ال رفس س  والثاافس 
goods & services 

 Education 2.5117 3.3806 3.5926 3.3886 خد ات ال م سا

 Restaurants and cafes 2.7000 1.6527 1.8566 1.9198 خد ات ال طاعا وال ااهع والفنادق

 Miscellaneous goods 16.3756 12.5028 9.9135 11.4763 الس ف والخد ات ال  نوع 
and services 

 All Items of consumer 100.0000 100.0000 100.0000 100.1111 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك
price index 

 

ال  شج ل ذلج  ال جزء  ج   حافظجج  الاجدس الجذي ضج  ه البسانات  :*
 .3621الغربسجج  فججع عججاا إسججرائسل عنجوة بمسججد اح الل ججا ل ضججف  

*: Data doesn't include that part of Jerusalem 
governorate which was annexed forcefully by Israel 
following its occupation of the West Bank in 1967. 
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 خارج المنشآتالنقل 
 حةف عةاما 100مركبة  ععمةل ب ةا  98 قطةا  القلةل رةارل المقشةيت حةف م احقة  اللةد  بلغ عدد المركبات العاملة  مةم 

دنالر، نبلغةت اللعمة  الممةاح  الم  للة  مة  ملعةن   4.9  لة  مة  هةال المركبةات ، حعمةا بلةغ   ةم ااق ةال الم 2015 عام
 .ملعن  دنالر 2.8ل ال المركبات  رارل المقشيتقشاط القلل 

 

م  إ مالف عدد % 68.4 بما قسب ه( مركبات رصنصع ن  كسف )عساهم قشاط القلل البري للركاب غعر الم دد بمناععد 
م    م ااق ال باالماحه % 70.5نما قسب ه  لع العامم  إ مالف عدد % 69.1 ما قسب هن حف هاا اللطا ، المركبات 
م  إ مالف % 31.6 حعما عساهم قشاط القلل البري للبمائع بما قسب ه م  إ مالف اللعم  المماح ،% 71.9لما قسب ه 

م  إ مالف اللعم  % 28.1 م    م ااق ال% 29.5، نكالك العاملع م  إ مالف % 30.9عدد المركبات نما قسب ه 
 .المماح 

  
دنالرًا حف العام نبلغ  الف 11.9 م   عنعمات العاملع  للطا  القلل رارل المقشيت  نالف  ريبنبلغ قصعب المس ردم 

ألف دنالر  409.7م  االق ال   ريبالف دنالرًا حف العام بعقما بلغ قصعب المس ردم  49.0 قصعب العامل م  االق ال 
 233.2 م  اللعم  المماح    ريبلف دنالر حعما بلغ قصعب المس ردم أ 27.9 نبلغ قصعب العامل م  اللعم  المماح  

، نقسب   عنعمات العاملع  الى اللعم  المماح  بلغت %56.9نبلغت قسب  اللعم  المماح  الى االق ال . ألف دنالر
 %.5.5حلد بلغت  اما قسب  االه اك السقني الى االق ال حف اقشط  القلل رارل المقشيت% 5.1

 
 2015القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل ألنشطة هم المؤشرات االقتصادية أ

Main Economic Indicators for out Side of Establishment Transport in Jerusalem 
Governorate, 2015 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                       (دنالر امرعكف باأللفاللعم  )
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 القدس  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل  النشطة واهم المؤشرات االقتصادية العاملينو  المركبات عدد
 2015حسب النشاط االقتصادي، 

Number of Vehicles, Persons Engaged and Main Economic Indicators for out Side of 
Establishment Transport in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2015 

 

 (Value in 1000 USD) (اللعم  بااللف دنالر امرعكف)

 المؤشر

 Economic Activity النشاط االقتصادي

Indicator 

أقنا  القلل البري االررى للركاب 
 كسف عمنمف ) غعر الم ددة بمنعد

 (رصنصع نمركبات 

القلل البري 
 للبمائع

Freight 
transport 
by road 

 المجموع
Total 

Other non-scheduled 
passenger transport  
(Taxi and Private) 

 Number of  vehicles 98 31 67 عدد المركبات

 100 31 69 عدد العاملع 
Number of persons 
engaged 

 Output 4,915.9 1,448.2 3,467.7 ااق ال

 Intermediate consumption 2,117.2 663.1 1,454.1 االس  اك النسعط

 Gross value added 2,798.7 785.1 2,013.6 إ مالف اللعم  المماح 
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 5102، االقتصاديفي محافظة القدس حسب النشاط  خارج المنشّاتالمستخلصة ألنشطة النقل  المعدالت بعض
Selected Rates for out Side of Establishment Transport Activities in Jerusalem 

Governorate by Economic Activity, 5102 
 

 المؤشر

 Economic Activity النشاط االقتصادي

Indicator 

أقنا  القلل البري االررى 
 للركاب غعر الم ددة بمنعد  

نمركبات  كسف عمنمف )
 (رصنصع 

القلل البري 
 للبمائع

Freight 
transport by 

road 

 المتوسط
 الكلي

Grand 
Average Other non-scheduled 

passenger transport  
(Taxi and Private) 

قصعب المس ردم  بي ر م  
  عنعمات العاملع  بالدنالر

9,045.5 42,900 11,866.7 Annual compensation  per 
paid employee  in (USD) 

قصعب العامل م  ااق ال  
 بالدنالر

50,040.0 46,717.4 49,013.1 Output per person 
engaged in (USD) 

بي ر م   قصعب المس ردم
 ااق ال بالدنالر

315,245.5 1,448,200.0 409,658.3 Output per paid employee 
in (USD) 

قصعب العامل م  اللعم  
 بالدنالر المماح 

29,057.1 25,325.8 27,903.9 Value added  per person 
engaged in (USD) 

قصعب المس ردم  بي ر م  
 اللعم  المماح  بالدنالر

183,054.5 785,100.0 233,225.0 Value added per paid 
employee in (USD) 

قسب  اللعم  المماح  الى 
 ااق ال

58.1 54.2 56.9 Value added to output (%) 

قسب   عنعمات العاملع   
 الى اللعم  المماح 

4.9 5.5 5.1 Compensation of 
employees to value added 
(%) 

قسب  ااه اك السقني الى 
 ااق ال

5.2 6.2 5.5 Depreciation to output (%) 
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 والتخزينالنقل 
نبلةةغ   ةةم ااق ةةال عةةاما،  787اقشةةط  القلةةل نال رةة ع  حةةف م احقةة  اللةةد   حةةف العةةاملع بلةةغ عةةدد  ،1192رةةال العةةام 

لةةقف    قشةةطاال ل ةةا هةةا بلغةةت اللعمةة  الممةةاح  ال ةةف  لل، ن ملعةةن  دنالر 1442 حةةف م احقةة  اللةةد لألقشةةط  االق صةةادع  
 ملعن  دنالر 843 العام

 

 2015القدس،  محافظةفي النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية 

Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 2015 
 

    (Value in 1000 USD)                                                                           (دنالر امرعكف باأللفاللعم  )      

 
 

 
 

 5102القدس،  محافظةفي  النشطة النقل والتخزين واهم المؤشرات االقتصادية العاملين عدد
Number of Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Transport and 

Storage in Jerusalem Governorate, 2015 
 

 

 (Value in 1000 USD) (اللعم  بااللف دنالر امرعكف)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of persons engaged 787 عدد العاملع 

 Compensation of employees 7,414.6  عنعمات العاملع  

 Output 24,457.8  ااق ال 

  Intermediate consumption 16,123.2 االس  اك النسعط 

 8,334.7 إ مالف اللعم  المماح 
 

Gross value added 

24,457.8 
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 المعلومات واالتصاالت
نبلةغ   ةم عةاما،  82ناال صةاالت حةف م احقة  اللةد   اقشةط  المعلنمةات حةف العةاملع بلةغ عةدد  ،2015رةال العةام 

  قشةطاال ل ةا هةا بلغةت اللعمة  الممةاح  ال ةف  لل، ن دنالر ملعةن  1.6 حةف م احقة  اللةد لألقشةط  االق صةادع  ااق ال 
 .الف دنالر749.4   لقف  العام

 
 2015القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات االقتصاديةهم المؤشرات أ

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in Jerusalem 
Governorate, 2015 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                (دنالر امرعكف باأللفاللعم  )    

 
 

 
 5102القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات واهم المؤشرات االقتصادية العاملين عدد

Number of Persons Engaged, and Main Economic Indicators for Information and 
Communication Activities in Jerusalem Governorate, 2015 

 

 (Value in 1000 USD) (اللعم  بااللف دنالر امرعكف)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of persons engaged 82 عدد العاملع 

 Compensation of employees 2727  عنعمات العاملع  

 Output 010225  ااق ال 

  Intermediate consumption 81820 االس  اك النسعط 

 Gross value added 749.4 إ مالف اللعم  المماح 
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 رخص االبنية
 1.38 رخصة بمساحة إجمالية بلغت 129 (J2)منطقة  في محافظة القدس 2016عام  الصادرة االبنية عدد رخصبلغ 

متر مربع، اما رخص االبنية غير السكنية فكان  لفأ 1731رخصة ألبنية سكنية بمساحة  771منها   مربع، متر لفأ
 .متر مربع ألف 7737رخصة بمساحة اجمالية بلغت  .7عددها 

 
انتاجهغغا حغغوالي وبلغغغ حجغغم ، 5872فغغي عغغام  عغغاما 7.1أنشغغطة االنشغغافات فغغي محافظغغة القغغدس  فغغي عغغدد المغغاملينبلغغغ 

 .أمريكي مليون دوالر 7735 لنفس المام المؤسسات هها هذتبلغت القيمة المضافة التي حقق، و أمريكي مليون دوالر 7431
 

 1026لألبنية السكنية حسب وضع البناء المرخص، ( J2)في محافظة القدس منطقة  *رخص األبنية الصادرة
Building Licenses Issued* in Jerusalem Governorate Area (J2) for Residential 

Buildings by Status of Licensed Buildings, 1026 
 

 وضع البناء المطلوب ترخيصة
 عدد الرخص 

Number of 
Licenses 

 (1لف مأ) المساحة المرخصة 

Licensed Area (1000m
2
) Status of Licensed 

Building مساحات جديدة 

New Areas 

 مساحات قائمة 
Existing Areas  

 Complete Dwellings 17.9 54.0 116 وحدات سكنية كاملة

 Extension of Rooms 1.1 1.1 1 اضافة غرف لوحدات سكنية

 Total 17.9 54.0 116 المجموع
 

 Data does not include those:(*)                   .7111عام  إسرائيل والذي ضمتهال تشمل ذلك الجزف من محافظة القدس البيانات  )*(: 

parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.  
 
 

 1026لألبنية غير السكنية حسب استخدام المبنى، ( J2) في محافظة القدس منطقة *رخص األبنية الصادرة
Building Licenses Issued* in Jerusalem Governorate Area (J2) for Non-Residential 

Buildings by Utilization, 1026 
 

 استخدام المبنى
 عدد الرخص 

Number of 
Licenses 

 (1ألف م)المساحات المرخصة 

Licensed Area (1000 m
2
) Building 

Utilization مساحات جديدة 

New Areas 

 قائمةمساحات 

Existing Areas 

 Industrial 1.1 1.1 1 صناعي

 Commercial 1.1 0.1 8 تجاري

  Education 1.1 0.1 7 تمليمي

 Healthy 1.1 1.1 1 صحي

 Other 1.1 0.0 1 أخرى

 Total 010 2212 21 المجموع
 

 Data does not include those parts:(*)          .7111عام  إسرائيل والذي ضمتهال تشمل ذلك الجزف من محافظة القدس البيانات  )*(:

of Jerusalem governorate which were annexed by Israel in 1967.  
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 1025القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Construction Activities in Jerusalem Governorate, 2015 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   (دوالر امريكي باأللفالقيمة )    

 
 

 
 1025القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات هم المؤشرات االقتصاديةأ

Main Economic Indicators for Constructuin Activities in Jerusalem          
Governorate, 2015 

 

 (Value in 1000 USD) (القيمة بااللف دوالر امريكي)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of employees 138 عدد الماملين

 Compensation of employees 2,338.6 تمويضات الماملين 

 Output 14,567.1  اإلنتاج 

  Intermediate consumption 3,329.9 االستهاك الوسيط 

 Gross value added 11,237.2 إجمالي القيمة المضافة
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 الصناعةنشاط 
ألنشاطة وبلاغ حمام اتنتاا  عاامال   5,051في محافظة القدس  1115أنشطة الصناعة خالل العام  في العاملينبلغ عدد 
 لانفس العاام ةنشاطار ههاا ذا تبلغا  القيماة المفاافة التاي حقق  و ملياون دورر 144.. حاوالي في محافظة القدسالصناعة 

 .مليون دورر .1414
 

 1025القدس،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2015 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                 (دورر امريكي باأللفالقيمة )    
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 1025القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الصناعة واهم المؤشرات االقتصادية والعاملين المؤسسات عدد
Number of Enterprises, Employees, and Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic 

Activity, 2015 

(امريكيالقيمة بارلف دورر )  (Value in 1000 USD)    

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employees 

 العاملين تعويضات 

Compensation 
of Employees 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value Added 

Economic Activity 

الصناعا  واستغالل المحامر و التعدين 
 التحويلية

4,224 26,031.5 257,608.3 82,701.2 174,907.1 Mining, quarrying and manufacturing 

 إمدادا  الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء
مدادا  دارة الصرف وأنشطة المياه وا   الصحي وا 

 ومعالمتها النفايا 

827 18,723.4 184,236.1 78,735.4 105,500.8 Electricity, gas, steam, air conditioning supply, 
water supply; sewerage, waste management 
and remediation activities 

 Total 280,407.9 161,436.6 441,844.4 44,754.9 5,051 المجموع
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 :النشاط الفندقي
مغغ   يتغغوفر فيهغغ  ،دغغ ما ف غغل     24، مغغ  مومودغغ  2016  ه يغغ  العغغ  فغغم  فغغم مف ف غغ  ال غغل  الع ملغغ  بلغغع دغغلل الف غغ ل 

مغن  550، مغ ه  4151دغ ما  الغال دغ   801  فيهغ العغ ملين  سغريرا  وبلغع متوسغد دغلل,3 511و  غرفغ,1 214مومودغ  
   .من اإل  ث 141و الذكور

 
1026-1021, القدس ي محافظةف الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات  

Main Indicators for Hotel Activities in Jerusalem Governorate, 1021-1026 
 

 المؤشر
 Year                              السنة

Indicator 
7107 7102 7102 7102 7102 

 *Number of hotels 24 70 24 28 30 *الف  ل  دلل

 *Number of rooms 1,462 00212 1,612 1,572 1,633 *الغرف دلل

 *Number of beds 3,168 20122 3,530 3,490 3,590 *ةاألسر   دلل

 554.3 20810 678.0 491.6 530.3 اشغ ل الغرف متوسد
Average of room 
occupancy 

 Room occupancy percent 41.7 2711 42.1 31.0 35.2 اشغ ل الغرف   سب 

 Average of bed occupancy 893.8 0012212 1,256.7 1,003.1 1,112.9 ةاشغ ل األسر   متوسد

 Bed occupancy percent 30.4 2712 35.6 28.6 33.8 ة اشغ ل األسر    سب 

  Number of guests 99,372 0710128 177,602 188,752 188,191  ال زالء دلل

  Number of guest nights 326,232 2820422 458,701 366,124 407,321  لي لم المبيت دلل

                  .At the end of the year* .                                                          فم  ه ي  الع  * 

 
 1026-1021 حسب توفر خدمات مختارة, محافظة القدس يالعاملة ف فنادقالعدد الغرف المجهزة في 

Number of Furnished Rooms in Operated Hotels in Jerusalem Governorate by 
Availability of Selected Facilities, 1021-1026 

 

Year 
 هاتف

Telephone 
 تكييف

Air 
Condition 

 تدفئة

Heaters 

 تلفزيون

T.V 
 حمام خاص

Private 
Bathroom 

 عدد الغرف
No. of 

Rooms 

*عدد الفنادق  
No. of 

Hotels* 
 السنة

2012 1,516 1,537 1,537 1,435 1,507 1,633 30 2012 

7102 1,526 1,555 1,555 1,414 1,524 1,572 78 7102 

2014 1,597 1,401 1,594 1,593 1,583 1,612 24 2014 

2015 00222 00228 00228 00022 00228 00212 70 2015 

2016 1,420 1,430 1,439 1,231 1,434 1,462 24 2016 

                  .At the end of the year* .                                                          فم  ه ي  الع  * 
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 1026-1021, نهاية العام ةعدد الفنادق في محافظة القدس حسب توفر خدمات عامة مختار 
Number of Hotels in Jerusalem Governorate by Availability of Selected Public 

Services at the end of the year, 2012-2016 
  

Year أخرى 
Other

  
 خدمات للغرف

Room 
Services 

صالون 
 تجميل

Beauty 
Salon 

 متاجر
Shops 

 مصبغة
Dry 

Clean 

تصوير 
 وثائق

Copy 
Printer 

 طباعة

Printing 

 فاكس
Fax 

 عدد الفنادق
No. of 
Hotels 

 السنة

2012 71 72 2 7 07 72 72 28 21 2012 

2013 71 72 2 7 07 72 72 72 78 2013 

2014 19 23 2 2 13 23 21 23 72 2014 

2015 08 71 7 2 00 70 04 70 70 2015 

2016 18 22 2 3 11 22 21 23 72 2016 

 
 2016- 2012عدد المرافق العامة المتوفرة في فنادق محافظة القدس,

Number of Public Utilities Available in Jerusalem Governorate Hotels, 2012-2016 
 

 السنة

 المطاعم

Restaurants 
 قاعات االجتماعات

Conference Halls 
 عدد

 المصاعد

No. of 
Lifts 

 عدد
 المسابح

No. of 
Swimmin
g Pools 

 /عدد المالعب
 الصاالت الرياضية

No. of 
Playgrounds 
And Gyms 

Year 
  العلل

Number 
 فرل/ السع 

Capacity/ 
Person 

  العلل
Number 

 فرل/ السع 
Capacity/ 
Person 

2012 38 3,525 37 2,856 31 2 2 2012 

2013 34 3,200 33 2,746 29 1 2 2013 

2014 41 4,273 38 3,156 31 2 2 2014 

2015 28 20122 27 70848 74 7 7 2015 

2016 37 3,573 36 2,565 25 2 2 2016 

 
  1026- 2012,عدد النزالء في فنادق محافظة القدس

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate, 2012 - 1026 
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  2016متوسط عدد العاملين في فنادق محافظة القدس حسب الربع وطبيعة العمل والجنس, 
Average Number of Employees in Jerusalem Governorate Hotels by Quarter, Type of 

Work and Sex, 2016 
 

 الربع

    إدارة
Administration 

 إنتاج
Operation 

 المجموع
Total 

Quarter 
 ذكور

Males 

 إ  ث

Females 

 ذكور

Males 

 إ  ث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 First quarter 247 537 180 416 67 121 الربع األول

 Second quarter 244 534 179 414 66 120 الربع الث  م

 Third quarter 251 548 183 425 68 123  الربع الث لث

  Fourth quarter 258 577 188 447 70 130 الربع الرابع

 Average  251 550 182 426 68 124 المتوسط

 
 

 2016النشاط الفندقي في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر, 
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2016 

 

 الشهر
 عدد

 الفنادق

No. of 
Hotels 

الغرف  عدد
 المتاح  

No. of 
Availabl
e Rooms 

 األسّرة عدد
 المتاح

No. of 
Availabl
e Beds 

 النزالء عدد

No. of 
Guests 

 ليالي عدد
 المبيت

No. of 
Guest 
Nights 

 الغرف إشغال

Room 
Occupancy 

 رةاألسّ  إشغال

Bed Occupancy 
Month 

 المتوسد 

Average   

 %ال سب 

Rate % 

 المتوسد 

Average   

 %ال سب  

Rate % 

 January 19.4 547.7 28.5 358.7 16,980 4,913 2,821 1,259 21 كانون ثاني

 February 29.0 818.7 41.1 517.8 22,923 7,007 2,826 1,259 20 شباط

 March 23.5 660.5 30.3 382.1 20,474 7,613 2,806 1,259 20 آذار

 April 38.6 1050.0 52.9 640.3 31,499 8,309 2,722 1,210 19 نيسان

 May 37.4 1018.2 57.9 700.5 31,564 9,456 2,722 1,210 19 أيار

 June 34.5 972.3 48.6 612.0 29,170 8,085 2,821 1,259 20 حزيران

 July 30.6 864.6 42.2 533.6 26,804 7,288 2,826 1,265 20 تموز

 August 23.9 770.4 31.2 456.7 23,882 7,421 3,219 1,465 21 آب

 September 33.1 935.7 45.7 577.5 28,070 8,313 2,826 1,265 20 أيلول

 October 35.8 1154.3 47.4 694.7 35,782 10,082 3,224 1,465 21 تشرين أول

 November 30.3 1006.8 39.8 604.6 30,204 11,019 3,321 1,520 24 تشرين ثاني

 December 29.4 931.6 39.4 576.6 28,880 9,866 3,168 1,462 24 كانون أول

المعدل 
 *السنوي

 1,325 2,942 99,372 326,232 554.3 00.7 893.8 00.0 
Annual 
Average*

 

لمعلل السغ و  لك فغ  المرشغرات ب سغتث  ء دغلل ال غزالء ودغلل يمثل ا* 
 .لي لم المبيت فيث يمثل الموموع الال د  

* Represents the annual average of indicators except number 
of guests and number of guest nights which represents the 
annual total.  
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 2016توزيع النزالء في فنادق محافظة القدس والضفة الغربية حسب الجنسية والربع, 
Distribution of Guests in Jerusalem Governorate and the West Bank Hotels by Nationality and Quarter, 2016 

 

المحافظة / المنطقة
 الربعو 

  

 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 Nationality    الجنسية

 المجموع 

Total 
 

Region/  
Governorate 
and  Quarter 

 فلسدين

Palestine 

 دربي  لول

Arab 
Countries 

 إسرائيل

Israel 

 آسي 

Asia 

 المتفلة الوالي ت

 وك لا

U.S.A   &
Canada 

 أمريك  لول

 األالرى

Other 
American 
Countries 

 األوروبم االتف ل

European 
Union 

 أوروب  ب  م

Other 
European 

 

 أفري ي 
Africa 

 استرالي 
 و يوزيل لا

Australia & 
New 

Zealand 
 

 West Bank 448,247 3,330 11,375 31,727 127,035 9,503 37,897 81,087 87,440 10,738 48,115 211 الضفة الغربية 

  First quarter 80,228 572 1,259 7,809 26,410 2,024 8,432 13,587 9,217 916 10,002 113 األولالربع 

 Second quarter 113,517 765 2,347 8,560 30,147 2,191 9,566 23,624 17,165 7,163 11,989 113 لث  ماالربع 

 Third quarter 114,501 361 2,740 5,898 25,127 1,705 7,911 13,659 42,263 1,490 13,347 119 الث لثالربع 

 Fourth quarter 140,001 1,632 5,029 9,460 45,351 3,583 11,988 30,217 18,795 1,169 12,777 125 لرابعاالربع 

  Jerusalem 99,372 726 1,162 1,927 38,214 2,564 19,083 21,053 8,825 1,522 4,296 24 القدس

  First quarter 19,533 187 92 711 8,061 581 3,681 3,885 1,298 493 544 20 ألولاالربع 

 Second quarter 25,850 154 344 575 9,764 316 5,706 5,052 2,285 444 1,210 20 لث  ماالربع 

 Third quarter 23,022 33 168 339 9,016 462 4,428 3,907 3,044 358 1,267 20 لث لثاالربع 

 Fourth quarter 30,967 352 558 302 11,373 1,205 5,268 8,209 2,198 227 1,275 24 لرابعاالربع 
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 نشاط الخدمات
ألنشطة  وبلطغ حمط  اتنجطا  ، 1510عطام  فطي عطا   15,010أنشطة  الدطدماف فطي محافاط  ال طد   في العاملينبلغ عدد 
  188.3 لطنف  العطا   نشطةاال هها هذجبلغف ال يم  المضاف  الجي ح  ، و مليون دوالر 251.3 في محافا  ال د الددماف 
 .دوالر مليون

 

 5102اهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس، 
  Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate, 5102  

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                (دوالر امريكي باأللفال يم  )   
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 5102القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الخدمات واهم المؤشرات االقتصادية العاملين عدد
Number of Employees, and Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2012 

(ال يم  بااللف دوالر امريكي)  (Value in 1000 USD)  

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employees 

 العاملين تعويضات 

Compensation of 
Employees 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value Added 

Economic Activity 

 Accommodation and food service activities 35,558.6 25,069.1 60,627.8 13,884.5 1,653 أنشة  ددماف االقام  والةعا 

 Real estate activities 828.7 133.6 962.3 9.1 34 األنشة  الع اري  وااليماري 

 5,233.7 8,338.1 13,571.8 5,206.0 964 األنشة  المهني  والعلمي  والج ني 
Professional, scientific and technical 
activities 

 Administrative and support service activities 32,850.8 1,341.2 34,192.1 2,100.3 596 المساندةأنشة  الددماف االداري  والددماف 

 Education 0.527,57 7,010.7 7,527,52 9,161.3 2,506 الجعلي 

 Human health and social work activities 65,617.4 9,574.2 75,191.6 18,612.7 2,187 الصح  والعمل االمجماعي

 Arts, entertainment and recreation 4,793.8 3,194.7 7,988.5 3,083.1 753 الفنون والجرفيه والجسلي 

 Other service activities 24,706.9 8,344.4 33,051.2 4,908.3 1,892 أنشة  الددماف االدرى

 Total 188,315.1 63,006.1 251,321.2 56,965.3 10,582 المجموع
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 نشاط التجارة الداخلية
ألنشغغجا الالغغاري وبلغغع ملغغ  اجناغغا  ، 5151دغغايف  غغي دغغا   553151العغغايل ن  غغي ةنشغغجا الالغغاري ال ا ل غغا بلغغع دغغ    

 لغغغنف  العغغغا  انشغغغجا  ههغغغا  غغغ االيضغغغا ا الاغغغي م  بلغغغغل ال  يغغغا ، و يل غغغون  و ر 11577  غغغي يما اغغغا ال غغغ  ال ا ل غغغا 
 .يل ون  و ر 11175

 
 5102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities In Jerusalem           
Governorate, 2015 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   ( و ر اير كي باأللفال  يا )  

 
 

 

 5102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية واهم المؤشرات االقتصادية العاملين عدد
Number of Employees, and Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in 

Jerusalem Governorate, 2015 
 

 (Value in 1000 USD) (ال  يا با لف  و ر اير كي)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of employees 11,313 د   العايل ن

 Compensation of employees 54,607.0 اعو ضال العايل ن 

 Output 772,400.7  اجناا  

  Intermediate consumption 69,303.2 ا ساهفك الوس ج 

 Gross value added 703,097.5 إليالي ال  يا اليضا ا
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 الواردات والصادرات
وبةغةت  2014معارنة  مةع مةا   5.7%بنعةب   2015انخفضت قيمة  الةوارتات العةةعي  المرصةوتح لمةاالة  العةت  لعةا  

 5192لعةا   الصةاترات العةةعي  المرصةوتح لمةاالة  العةت بينمةا ارتفعةت . مةيةون تورر ممريية  343.2 ةةوال  قيمتهةا
 .مةيون تورر امريي  22.2وبةغت قيمتها ةوال   5192معارن  مع ما  % 9.1بنعب  

 
 3102-3102، *الواردات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 

Registered Imports indicators for Jerusalem Governorate*, 3102-3102 
 

 (Value in 1000 USD) ( العيم  بارلف تورر امريي) 
Indicator 2015 2014 2013 المؤشر 

Total imports 343,165 363,869 373,296 إجمالي الواردات 
Imports by mean of entry  

  
   واسطة الدخول الواردات حسب

By land 328,581 360,723 370,304 بواعط  البر 
Networks and pipelines** 14,584 3,146 2,992 شبيات وخطوط** 
Imports by country  

  
 الواردات حسب البلد

Israel 264,955 295,347 306,763 إعرائيل 
European countries 36,414 32,171 30,236  تول ارتةات األوروب 
Arab countries 16,540 13,788 13,247  التول العربي 
American countries 6,185 4,947 8,978  التول األمرييي 
Other countries 19,071 17,616 14,072  باق  تول العال 

(*): The data excludes that part of Jerusalem which 
was annexed forcefully by Israel following its 
occupation of the West Bank in 1967. 

ذلك الجزء من مةاال  العت  الذي ضمته  البيانات ر تشمل)*(: 
 .0692إعرائيل منوح بعيت اةتاللها لةضف  الغربي  ا  ما  

)**(: Including Water and Electricity. )**(:  تشمل المياه والتيار اليهربائ. 
 

  
 3102-3102، *الصادرات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 

Registered Exports Indicators for Jerusalem Governorate*, 3102-3102 
 

 (Value in 1000 USD) ( تورر ممريي  باأللف العيم)  

Indicator 2015 2014 2013 المؤشر 
Total exports 55,453 54,924 65,461  إجمالي الصادرات 

Exports by country  
  

 حسب البلدالصادرات 

Israel 51,134 50,882 61,930 إلى إعرائيل 
Arab countries 4,315 3,961 3,409  إلى التول العربي 
Other countries 4 81 122  إلى باق  تول العال 

Exports distribution  
  

 توزيع الصادرات
National exports 24,732 21,434 32,025  صاترات وطني 
Re-exports 30,721 33,490 33,436 معات تصتيرها 

(*): The data excludes that part of Jerusalem 
which was annexed forcefully by Israel following 
its occupation of the West Bank in 1967. 
 

البيانات ر تشمل ذلك الجزء من مةاال  العت  الذي ضمته إعرائيل )*(: 
 .0692 منوح بعيت اةتاللها لةضف  الغربي  ا  ما 
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  االستيطان ومصادرة األراضي .142
 السغغد  فغغي ةر عمسغغتم 32 اهغغنم مرةسغغتعم 52محافظغغة السغغد  ي فغ 5131 املعغغا هايغغةي نفغغة ليئيار رات اإلسغغمتعمسغغالدد عغغلغ  ب

 همنمر مغغسغغتعم 595,111بواقغغع   سغغدلافظغغة امحفغغي  سغغونوني ينر عمتسغغمال مظغغمع نأت امغغن البيانغغ حضغغيتو ، (J1) منطسغغة
 يمسغغيره سغغتعمم 311 ةبيغغر لغاة فضغغة فغغي الليئيار رات اإلسغغمتعمسغغال ددعغغلغغ  بو (.J1)سغغة طمن السغغد  فغغي مرعتسغغم 214,135

 .مرعمست 617,291  يلواح اهيف
 

ت، وعطغاءات، زيادة وبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات في السد ، فسد تم االعغنن عغن مطططغا 6102شهد العام 
 .وحدة استيطانية جديدة في مراحل البناء والتططيط والمصادقة 00,111 ومنح تراطيص لنحو

 
 5112عدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 
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 2015عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2015 
  

 المحافظة
 عدد المستعمرات
Number of 

Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  617,291  150 الضفة الغربية

 Jenin  2,851  5 جنين

 Tubas  2,036  7 طوبا 

 Tulkarm  2,993  3 طولورم

 Nablus  17,706  12 نابل 

 Qalqiliya  37,006  8 قلسيلية

 Salfit  39,488  13 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  123,194  26 رام اهلل والبيرة

  Jericho & Al-Aghwar  6,286  17 أريحا واألغوار 

 Jerusalem  292,555  26 القدس

 16  214,135  Area (J1)   (J1)منطسة

 10  78,420  Area (J2)   (J2)منطسة

 Bethlehem  75,320  13 بيت لحم

 Hebron  17,856  20 الطليل

 

 
 2015عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and 
Area, 2015 

   

 المحافظة
 والمنطقة

 Classification التصنيف

 المجموع
Total Governorate 

and Area 

 مستعمرات تابعة لمجل  يشع
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 

 ضمها إلى إسرائيلمستعمرات تم 
Settlements 

Annexed to Israel 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Jerusalem 292,555 26 214,135 16 78,420 10 القدس

 16 214,135 16 214,135 Area (J1) - - (J1)منطسة 

 10 78,420 - - 10 78,420 Area (J2) (J2)منطسة 
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 2002-2015، (J1)عدد المستعمرين في المستعمرات في محافظة القدس منطقة 
                 Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate                    

                 Area )J1(, 2002-2015 
 

 السنة
عدد المستعمرين 
Number of 

Settlers 

 الزيادة السنوية
Annual Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 

Year 

2002 178,437 2,450 1.39 2002 

2003  181,425 2,988 1.67 2003 

 2004 184,944 3,519 1.94 2004 

2005 187,573 2,629 1.42 2005 

2006 190,534 2,961 1.58 2006 

2007 193,485 2,951 1.55 2007 

2008 197,071 3,586 1.85 2008 

2009 192,768 4,303- -2.18 2009 

7101 196,178 3,410 1.77 2010 

7100             199,647 3,469 1.77 2011 

2012 203,176  3,529 1.77 2012 

7102 206,767  3,591 1.77 2013 

7102 210,420  3,653 1.77 2014 

7102 214,135  3,715 1.77 2015 

يستند إلى بيانات تعداد السوان  5131عدد المستعمرين للعام 
، في حين تطتلف بيانات 5112االسرائيلي الذي تم تنفيذه عام 

عن التسارير السابسة  5119 ،5112أعداد المستعمرين للعامين 
 .5112لتنسيحها بناء على بيانات التعداد االسرائيلي 

The number of settlers in 2010 is based on the Israeli 
census data which was implemented in year 2008, while 
the data on the number of settlers differ for the years 
2008, 2009 from the previous reports as data is revised 
according to the Israeli census data of 2008. 
 

   
 2015، الضفة الغربية ومحافظة القدس حسب المنطقةعدد المستعمرين في المستعمرات وعدد السكان الفلسطينيين في 

Number of Settlers in the Settlements and Palestinian Population in West Bank and 
Jerusalem Governorate by Area, 2015 

 

 المؤشر
 *الضفة الغربية

West Bank* 

 القدس
Jerusalem 

 Area Indicator (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 

 Number of Settlements 01 02 72 021 عدد المستعمرات

 Number of Settlers 78,420 214,135 292,555 617,291 عدد المستعمرين

عدد  السوان 
 الفلسطينيين

2,898,927 422,821 262,630 160,191 Number of Palestinian 
population 

نسبة المستعمرين إلى 
 السوان الفلسطينيين

7012 2.17 5012 2.11 Percentage of Settlers to 
Palestinian population 

 .Data includes Jerusalem* .السد البيانات تشمل * 
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 2015عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Type of Settlement 
and Area, 2015 

  

نوع 
 المستعمرة

 القدس
Jerusalem 

 Area (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 
Type of 

Settlement المستعمرات 
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Urban  74,125 2 214,135 02 288,260 77 حضر

 Rural 4,295 2 - - 4,295 2 ريف

 Total 78,420 61 214,135 62 292,555 62 المجموع

 

 
 

 2015عدد المستعمرين في المستعمرات الريفية في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، التوزيع النسبي ل
Percentage Distribution of Number of Settlers in Rural Settlements in             

Jerusalem Governorate by Overwhelming Ideology, 2015 
 

 
  

 

 
 2015عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، 

Number of Rural Settlements and  Settlers in Jerusalem Governorate by 
Overwhelming Ideology, 2015 

 

 المؤشر

 Overwhelming Ideology األيديولوجيا السائدة
 المجموع
Total 

Indicator دينية 
Religious 

 علمانية
Secular 

 مطتلطة
Mixed 

 Number of settlements 4 0 2 - عدد المستعمرات

 Number of settlers 4,295  1,480  2,815 - عدد المستعمرين

 
 
 
 
 

 Secularعلمانية  
 

65.5% 

 Mixedمختلطة  
 

34.5% 
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 2015عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب التبعية المؤسسية، 
Number of Rural Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Organizational Affiliation, 2015 
  

 المؤشر

 Organizational Affiliation التبعية المؤسسية

 المجموع
Total 

Indicator حروة الويبوت  الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 
 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of settlements 4 7 0 0 عدد المستعمرات

 Number of settlers 4,295 2,408 1,480 212 عدد المستعمرين

 
 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية .542

في بلدهم السد ، وذلك بناء على الحدود اإلدارية للسد  من وجهة نظر " إقامتهم"آالف الفلسطينيين المسدسيين حق فسد 
اإلسرائيليين، الذين يعتبرون السد  جزءًا من دولة إسرائيل، وعليه يوون الفلسطينيون الذين يسيمون في ضواحي السد  

دي حق اإلقامة وما هو الحال للمواطنين المسدسيين الذين يسيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى الطلبة الذين فاق
 .  يتلسون تعليمهم طارج فلسطين، وأولئك الذين يسيمون بشول مؤقت في الطارج

 
المحتلة أقدمت سلطات االحتنل في استوماال لمحاوالت طم  الهوية اإلسنمية واألحسية الفلسطينية في مدينة السد  

اآلونة األطيرة على ططوة تستهدف تفري  السد  من أهلها، وذلك من طنل تحويل بطاقات الهوية الطاصة بالمسدسيين 
 .، أي تنتهي صنحيتها بعد عدد من السنوات، وتصبح بحاجة لتجديد"هويات مؤقتة"إلى 

 
لغاء بطاقات ا عنه رسميا من  اإلعننلهوية المسدسية تستند بشول أساسي على ما يتم ال زالت البيانات عن مصادرة وا 

هذا  جزء من ،5131-3927بطاقة في الفترة ما بين  314123درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،طنل وزارة الداطلية 
بشول تلسائي، وعليه ، وهذا يعني سحب هوية األفراد المسجلين ضمن هوية رب األسرة سراألأرباب هويات الرقم يمثل 

 . فان عدد األفراد الذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بوثير
 

فيما اسسط هذا  2014مسدسيًا طنل العام  317 باإلضافة إلى ذلك فسد أسسطت الداطلية اإلسرائيلية حق اإلقامة عن
وذلك حسب بيانات مروز المعلومات .  2012مسدسيًا طنل العام  116، 2013مسدسيًا طنل العام  106الحق عن 

 (. بتسيلم)االسرائيلي لحسوق اإلنسان في فلسطين 
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 2014-6114عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة، 
Number of Confiscated Jerusalemites ID's by year, 6114-2014 

  

 

 
 

 2014-6621المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2014 

 

Year 
 عدد الحاالت

Number of Cases 

 
 السنة

 

1967-1976 04227 0.22-0.22 

1977-1986 04212 0.22-0.52 

1987-1996 1,061 0.52-0..2 

1997-7112 4,361 0..2-7112 

2007 289 7112 

2008 4,577 7115 

2009 725 711. 

2010 191 7101 

2011 010 7100 

7107 116 7107 

2013 012 7102 

2014 012 7102 

Total 14,481 المجموع 
 

 
 
 

 االعتقال واإلبعاد .342
 73، وسيدة 79و ،قاصراً  754 بينهم من مسدسيًا، 2,027 بل  5132عدد المعتسلين في محافظة السد  طنل العام 

  .عام 35طفًن اعمارهم اقل من  17مسنًا، وان من بين الساصرين المعتسلين 
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لغاية  أيام 1 منعن المسجد األقصى المبارك، لفترات تراوحت  مسدسيا 521 نف  العاموأبعدت سلطات االحتنل طنل 
وأصدرت سلطات االحتنل قرارات عسورية   .قاصراً  52سيدة، و 51، ومن بين المبعدين بعضها قابل للتجديد أشهر 2

 .مسدسيين عن مدينة السد  19بابعاد 
 

 الشهداء .442
 . 5132شهيدا طنل عام  51منهم  5132-3922شهيدًا طنل الفترة  517بل  عدد الشهداء في محافظة السد  

 
 2016-6611  عدد الشهداء في محافظة القدس حسب طريقة االستشهاد،

Number of Martyrs in Jerusalem Governorate by Martyrdom Method, 1988-2016 
 

Year 
 عدد الشهداء

Number of Martyrs 
 السنة

1988 - 1992 72 1988 - 0..7 

0..2 2 0..2 

1994 15 1994 

1995 6 1995 

1996 8 1996 

1997 3 1997 

1998 4 1998 

1999 3 1999 

2000 15 2000 

2001 19 2001 

 7117  02 7117 

2003 2 2003 

2004 2 2004 

 7112  7 7112 

7112 7 7112 

7112 . 7112 

2008 7 2008 

711. 0 711. 

7101 - 7101 

7100 2 7100 

7107 0 7107 

2013 0 2013 

2014 02 7102 

2015 72 7102 

2016 72 7102 

Total 651 المجموع 
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 2016-6665عدد الشهداء في محافظة القدس، 
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 1995-2016 

 

 

                                                                    

 والضرائب هدم المنازل .242
لم توتف سلطات االحتنل االسرائيلية بسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من طنل سحب الهويات وهدم المنازل بل 
سعت في ول اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من طنل العديد من السياسات المتبعة والتي 

زل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراطيص البناء ال يمون حصرها، تسوم سلطات االحتنل بهدم المنا
قاصرًا، منها  321مسدسيا بينهم  591وتشريد  5132العام مسون في محافظة السد  طنل  22للفلسطينيين، تم هدم 

ال لم ينفذ بيد صاحب البناء لتوفير تواليف الهدم الباهظة التي تلسى على عاتق منفذ البناء في ح اتم هدمه مسون 31
وذلك حسب بيانات مروز المعلومات  5132منشأة طنل العام  12، وما هدمت سلطات االحتنل امر الهدم بنفسه

فيما " األرنونا"بمضاعفة تعرفة  في السد  وما قامت بلدية االحتنل.  (بتسيلم)االسرائيلي لحسوق اإلنسان في فلسطين 
مطصصات التأمين الوطني عن مرابطين ومرابطات في المسجد  وقطع نحو طم  مرات،" بالعسارات الفارغة"يتعلق 

  .األقصى تعرضوا لنعتسال
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 2016-6621المساكن المهدومة وعدد االفراد المتضررين في محافظة القدس، 
Demolished Housing Units and Member of Persons Affected  in Jerusalem, 1967-2016 

 

Year 
 المتضررينعدد األفراد 

No. of Persons 
Affected 

 عدد المساكن المهدومة

No. of Demolished 
Housing Units 

 السنة

1967 - 1976 777 162 1976 - 1967 

1977 - 1986 161 42 1986 - 1977 

1987 - 1996 1,074 211 1996 - 1987 

1997 - 2006 3,942 727 2006 - 1997 

2007 378 79 2007 

2008 396 96 2008 

2009 555 112 2009 

2010 130 72 2010 

7100 2. 02 7100 

2012 71 64 2012 

2013 222 .2 2013 

7102 022 20 7102 

2015 002 22 7102 

7102 7.2 55 7102 

Total  1,515 6,156 المجموع 
 

  المبارك المسجد األقصى .642
حتغى  3927تهويديغة ممنهجغة منغذ احغتنل المدينغة المسدسغة منغذ العغام تسوم سلطات االحتنل االسغرائيلي باتطغاذ اجغراءات  

 .واإلسنمييومنا هذا من اجل تهويد المدينة وتهجير سوانها وتغيير طابعها العربي 
 
سلسلة من االجغراءات بحغق المدينغة المسدسغة ومواطنيهغا وهجمغة غيغر مسغبوقة قامت سلطات االحتنل ب 5131العام  ومنذ 

قصغغى مغغن اجغغل تسسغغيمه زمانيغغا وموانيغغا بغغين المسغغلمين واليهغغود مغغن طغغنل االقتحامغغات اليوميغغة للمتطغغرفين ضغغد المسغغجد اال
متطغغرف يهغغودي، ومغغا تغغم  31,272يزيغغد عغغن  مغغا 5132العغغام طغغنل  االقصغغى بحمايغغة جنغغود االحغغتنل وقغغد اقغغتحم المسغغجد

تغغابع لنحغغتنل االسغغرائيلي   صغغى وملغغكالوشغغف عغغن مططغغط لمنظمغغة إسغغرائيلية تسغغعى مغغن طنلغغه الغغى تسغغجيل المسغغجد األق
تعتغزم شغرطة االحغتنل اإلسغرائيلي تثبيغت وغاميرات مراقبغة   الغى ذلغك باإلضافةاالسرائيلية، ' الطابو'في دائرة   بشول رسمي

الى ذلغك صغادقت بلديغة االحغتنل فغي السغد  علغى تسغمية الشغوارد فغي البلغدة السديمغة اضافة في ول أنحاء السد  المحتلة، 
 .بأسماء عبرية ذات دالالت توراتية، في ططوة لتهويد المدينة وفرض الطابع اليهودي عليها عنوة  سد  الشرقيةوال
المسابر والسبور في مدينة السد  لم تسغلم مغن انتهاوغات االحغتنل، فصغعدت سغلطات االحغتنل مغن اسغتهداف مسبغرة  وحتى 

تغغات تسضغغي تغم تعليغغق الف" سغغلطة الطبيعغغة"بغاب الرحمغغة المنصغغسة للمسغجد األقصغغى المبغغارك، وبسغرار مغغن بلديغغة االحغتنل و
 ."سوار السد حديسة وطنية حول أ"نها أبحجة  بمنع الدفن بأجزاء منها
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 المفاهيم والمصطلحات
 

 ال عريفاااي ساا    هاا   ليا  .  الموا ااي مخ ياا  الااوار ف فار الب ااا  ولالهااا المفااهيا والمصاا يلاي ال اار  ا  فيماا يياار  ر اا
 .ال وصياي الصا رف  ن االما الم ل ف فر المجاالي المخ يفة  يىبشبل اساسر 

 

 أ
 :النقدياألجر 

 . يى العمل الم جزاألجر ال ق ي الصافر الم فوع ليمس خ مين بأجر 
 

 :أيام العمل الشهرية
والمغا راي المر ية وغيرها     األياا ال ر  ميها الشخص خالل الشهر، باس ث اء أياا الع ل، و هاية األسبوع، هر 

 .و ع بر سا ة  مل وال ف خالل اليوا بيوا  مل. الم فو ة وغير الم فو ة
 

 :اخراجات المرضى

خروج الفر  من المس شفى بع  إجراء الفلوص ل شخيص مرض ما أو بعا  أن دا مي لال الر اياة والمعالجاة الالزماة بغاض 
 (.شفاء، وفاف)ال ظر  ن لالة اإلخراج 

 

 :المرضى ادخاالت

 .هر  خول شخص إلى مس شفى أو مؤسسة  بية ليفلص أو العالج شري ة أن يمب  ليية أو يوما وال ا  يى األدل
 

 :استخدام اإلنترنت

ال خول إلى المواد ، دراءف :  ر  اس خ اا اإل  ر ي ألغراض ه ا المسح بأ ل القياا باالس خ اماي األساسية مثل
شهر الما ية من  اريخ اإلس ا   51خالل )ود  ل  ي ف رف االس خ اا . البرامج من الشببةالصل ،   زيل الميفاي أو 

 (.فر المسح
 

 :استخدام الحاسوب

 شغيل الجهاز وال خول إلى :  ر  اس خ اا اللاسو  ألغراض ه ا المسح بأ ل القياا باالس خ اماي األساسية مثل
شهر الما ية من  اريخ اإلس ا  فر  51خالل )ل  ي ف رف االس خ اا ميفاي معي ة، و قل ولفظ الميفاي وا  شائها، ود  

 (.المسح
 

 :استهالك األسرة

هو ال ق  ال ي يصر   يى شراء السي  والخ ماي المس خ مة ألغراض معيشية، و ديمة السي  والخ ماي ال ر ي يقاها 
ال ر ي ا اس هالبها أث اء ف رف ال سجيل من أفرا  األسرف العاميين من ر  العمل و خصص الس هالك األسرف، و السي  

 .إ  اج األسرف ال ا ر، و القيمة ال ق يرية ألجرف ليمسبن الميك
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 :االستهالك الوسيط

ي بااون ماان ديمااة السااي  والخاا ماي ال اار  ساا هيك بماا خالي لعمييااة اال  اااج، باساا ث اء االصااول الثاب ااة ال اار يقياا  اساا هالبها 
  .ثابيبوصفل اس هالبا لرأس المال ال

 
 :األسرة
فر المأبل أو  ويش ربون ا ف فر مسبن وال ،   ويقيمونأو مجمو ة أفرا   رب ها أو ال  رب ها صية درابة،   فر  هر

 .فر أي وجل من  ر يباي المعيشة األخرى
 

 :المركبة األسرة
 .األسرف الدة درابة به     رب هاالمبو ة من أسرف  ووية أو أبثر م  وجو  فر  أو أفرا  يعيشون معها وال  األسرف هر

 
 :الممتدة األسرة
 .األسرفدرابة ب يك   الدةيعيشون معها و رب ها  آخرينالمبو ة من أسرف  ووية أو أبثر م  وجو  أفرا   األسرف هر
 

 :األسّرة الفندقية
ال ر   ا  إلى الف  ق     ال ي   األِسرَّف المفر ف فر الف  ق والمع ف لالس خ اا من دبل ال زالء باس ث اء األِسرَّفهر  

 .ويع بر السرير المز وج  اخل الف  ق سريرين مفر ين
 

 :واحد فردمن  أسرة
 .فق  وال األسرف ال ر   بون من شخص  وهر
 

 :أسرة نووية
أسرية وال ف، و  شبل من أسرف مؤلفة من زوجين فق  أو من زوجين م    وافاألسر المعيشية ال ر   بون بيية من   هرو 

ل يها ابن ( ر  األسرف)أو أا أبثرل يل ابن أو اب ة أو ( ر  األسرف)أو أبثر أو أ ( بال ا فق  وليس بال ب ر)اب ة أوابن 
 .اآلخرين أو من غير األدار  األدرباءأو اب ة أو أبثر، م    ا وجو  أي شخص من 

 (J2، منطقة J1منطقة )، القدس
 :جزئين  ألغراض إلصائية بل ة،  ا  قسيا ملافظة الق س إلى ظرا ليواد  الجغرافر والسياسر فر ملافظة الق س و 

ال ي  م ل إسرائيل   وف بعي  ال اللها لي فة الغربية فر  الق س  شمل  لك الجزء من ملافظة (:J1منطقة )القدس 
 و شمل "بيي المق س"بيي ل ي ا، مخيا شعفا ، شعفا ، العيسوية، الق س ) جمعاي     J1م  قة و  ا .0692 اا 

، سيوان، الثوري، جبل المببر، (الشيخ جراح، وا ي الجوز، با  الساهرف، الصوا ة، ال ور، الشياح، راس العامو )
 (.بفر ق ، السوالرف الغربية، بيي صفافا، شرفاي، صور باهر، أا  وبا

رافاي، مخماس، مخيا دي  يا، ال جم  الب وي ) جمعاي   J2م  قة  و  ا ملافظة الق س،بادر  :(J2منطقة ) لقدسا
أا خرائ   جب ، دي  يا، بيي  دو، جب ، الج يرف، الراا و الية البري ، بيي   ان، الجي ، بير  باال، بيي إجزا، القبيبة، 
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،  البعاب ة  جم  ب ويبيي سوريك، بيي ابسا،   ا ا،  ، د  ة،البي اليلا، ب و، ال بر صموئيل، لزما، بيي ل ي ا 
 (.، السوالرف الشردية، الشيخ سع  ر  الجهالينالز يا، العيزرية، أبو  يس، 

 
 :االصول الثابتة

 .هر أصول م  جة  س عمل هر  فسها بصورف م بررف أو مس مرف فر  ميياي ا  اجية لم ف  زي   يى  اا
 

 :االهتالك

والمس خ مة من دبل م  ج هو اال خفاض اث اء الف رف الملاسبية، فر القيمة ال اريخية لمخزون االصول الثاب ة المميوبة 
أو  ال بيعر او اال رار ال بيعية وال ي لي  هور الما ي،   يجة  ال بيعر او اال رار ال بيعية وال ي   يجة لي  هور الما ي، 

 .ال ي    يجة اللوا   ال بيعية
 

 : الهيئة المحلية
هر الهيئة ال ر  م يك صاللياي  ق يا الخ ماي العامة وا  ارف شؤون جمي  السبان فر ال جم  ومع ر  بها من وزارف 

 .اللبا الملير
 

 :أسعار فترة األساس

 .هر أسعار السي  والخ ماي فر ف رف ما وال ر ي ا مقار ة األسعار الجارية بها
 

 :العاملةاألفراد خارج القوى 

ولب ها ال يعميون وال يبلثون (  من القوف البشرية) شمل ه   الفئة من السبان جمي  األفرا  ال ين ي  مون لسن العمل 
 ن  مل وال ل ى مس ع ين ليعمل سواءا  بسب    ا رغب ها فر العمل أو الس غ ائها  ن ال بس   ن  ريق العمل أو 

 .ألسبا  أخرى
 

 :أوزان الترجيح

، و س خ ا فر العميياي القياسر الردا مبو اي بينهر األهمية ال سبية ليسي  والخ ماي  اخل سية المس هيك أو 
 .اللسابية ليردا القياسر

 
 :اإلنترنت

الشببة العالمية ال ر  رب    ف آال  من الشبباي وماليين أجهزف اللاسو  المخ يفة األ واع  واأللجاا فر العالا، وهر 
ويمبن ال فا  لخ مة اإل  ر ي بع ف  رق م ها . لي واصل و با ل المعيوماي بين مخ ي  األفرا  والمؤسسايوسيية 

 .راال صال الها فر، وال  اق العريض والخ  الردمر والبري  اإللب رو 
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  :إنفاق األسرة

و ديمة السي  والخ ماي ال ر ي يقاها . هو  ال ق  ال ي يصر   يى شراء السي  والخ ماي المس خ مة ألغراض معيشية
غير )وال ق  ال ي ي ا إ فادل  يى الرسوا وال رائ  .  أفرا  األسرف العاميين من ر  العمل و خصص الس هالك األسرف

 . ر اي، الفوائ   يى ال يون واألمور غير االس هالبية األخرى، الزباف، ال أمي اي، اله ايا، ال ب(االس ثمارية
 

 ب
 :(حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية)البطالة 

ولا يعميوا أب ا  خالل ف رف اإلس ا  فر أي  وع  (س ة فأبثر 01)  شمل ه   الفئة جمي  األفرا  ال ين ي  مون لسن العمل
من األ مال، وبا وا خالل ه   الف رف مس ع ين ليعمل وداموا بالبل    ل بإل ى ال رق مثل م العة الصل ، ال سجيل 

 .فر مبا   االس خ اا، سؤال األص داء واألدار  أو غير  لك من ال رق
 

 :(الجهة الشاحنة)البلد المصّدر 

ال ي ارسيي م ل السي  الى بي  االس يرا ،  ون ل و  أي معامالي  جارية او  ميياي اخرى من شا ها  غيير هو البي  
 .المربز القا و ر ليسي  فر أي بي  وسي 

 

 ت
 :التأمين الصحي

 . عويض  ن خسارف ما ية  ر ب  ب غ ية ال بالي  الم عيقة بمشبية صلية ما و الجها
 

 :التركيب العمري والنوعي

ويع  ال ربي  العمري وال و ر ليسبان .   ربي  السبان لس      أو  سبة ال بور واإل ا   من بل فئة  مرية
ويع بر  وفر المعيوماي لول ال ربي  . ال  يجة ال رابمية لال جاهاي السابقة فر مع الي الخصوبة والوفياي والهجرف

 .ي  من أ واع البيا اي ال يموغرافيةالعمري وال و ر شر ا  أساسيا  مسبقا  لوص  و لييل الع 
 

 :تعويضات العاملين

 بارف  ن ال عوي اي الم لققة ليمقيمين فر االد صا  الملير ال ي يعميون فر الخارج، و يك الم فو ة لغير المقيمين  
والعي ية المس لقة ال ين يعميون فر ال اخل، و شمل  عوي اي العاميين إجمالر الروا   واألجور والمزايا األخرى ال ق ية 

 (. شمل العاميون بأجر فق )لها 
 

 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

، والقياا بعميياي اس رجاع البيا اي، و خزي ها، و  ظيمها، يوص  أ واي و رق ال فا  لوسائل  ب ولوجيا المعيوما
   .والي وية ةخالل ال رق اإللب رو يب لك وص  وسائل  رض المعيوماي و با لها من . وأسالي  معالج ها وا   اجها
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 ح
 :اللجوء حالة

ب اء ال بور م ها األو شمل  0691ال ر ال ي ها إسرائيل  اا  فيس ينوهر خاصة بالفيس ي يين ال ين هجروا من 
 .وألفا ها

 
 :حفرة امتصاصية

 (.لفر  رابية)الغائ  البشري أو دا وراي أخرى و ب ى من ج ران مسامية  بئر أو لفرف يخزن بها
 

 :حفرة صماء

 .بئر أو لفرف يخزن بها الغائ  البشري أو دا وراي أخرى و ب ى من ج ران ملبمة
 

 :الحيازة الزراعية

الموجو ف وبل األرا ر هر ول ف اد صا ية ف ية لإل  اج الزرا ر  خ   إل ارف وال ف، و شمل جمي  الليوا اي 
ود   بون إ ارف الليازف .  المس غية بييا أو جزئيا ألغراض اإل  اج الزرا ر بغض ال ظر  ن الميبية أو الشبل القا و ر

الوال ف بي  شخص وال  أو أسرف، ود  يش رك فيها شخصان أو أسر ان أو أبثر، أود    والها  شيرف أو دبيية أو د    ار 
ود    بون أرض  الليازف من جزء وال  أو .  بارية مثل شربة أو جمعية  عاو ية أو وبالة لبوميةمن دبل شخصية ا  

أبثر،  ق  فر  جم  وال ف أو أبثر من ال جمعاي الم فصية فر ملافظة وال ف بشر  أن  ش رك أجزاء الليازف فر وال ف 
 .الخ... لجر أو أبثر من وسائل اإل  اج مثل العمل والمبا ر واآلالي وليوا اي ا

 
 :الحيازة النباتية

وجو  مسالة من األرا ر المزرو ة أو القابية ليزرا ة ألي ملصول زرا ر  لي  صر  اللائز،  يى أن ال  قل  يك 
 . و ا ليزرا اي الملمية( 1.1) و ا ليزرا اي المبشوفة و( 0)المسالة  ن 

 
 :الحيازة الحيوانية

أي     :  يقص  بالليازف الليوا ية وجو  ليوا اي ل ى اللائز ويع بر الفر  لائزا إ ا  وفر ل يل أي من اللاالي اآل ية
فأبثر من ( 11)أو الخ ازير،     ( ال أن أو الما ز)رؤوس فأبثر من األغ اا ( 1)من األبقار أو اإلبل،     

ألرا   أو ال يور األخرى مثل اللبش، والب ، والفر، والسمن وغيرها فأبثر من ا( 11)،     (الاللا والبياض)ال واجن 
 .خاليا  لل فأبثر( 3)أو خيي  م ها، أو أن ي ير اللائز 

 
 :الحيازة المختلطة

 ع بر الليازف مخ ي ة إ ا اش رك اللائز بإ ارف ليازف  با ية وليوا ية معا لس   عري  الليازف ال با ية والليوا ية، بشر  
 .  اس خ اا  فس العمالة أو  فس اآلالي أو  فس المبا ر لي شا ين ال با ر والليوا ر أن ي ا
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 :الماشية/ حيوانات المزرعة

( ال أن والما ز)والمرباف بشبل رئيسر ألغراض زرا ية و شمل األبقار واألغ اا   شمل جمي  الليوا اي المل فظ بها
الخ، ...والخيول والبغال واللمير والجمال والخ ازير، وال لل، و يور المزر ة بال جاج الاللا والبياض، واللبش، والفر 

 .وال لل
 

 خ
 : خطوط الهواتف الرئيسية

 .بالشببة العمومية ال ب ييية ولل م ف  مخصص فر مع اي الب الة الها فية خ  ها فر يصل المع اي ال رفية ليمش رك
 

 د
 :الدار

وهر مب ى مع  أصال  لسبن أسرف وال ف أو أبثر، ويمثل الب اء ال قيي ي فر فيس ين، ود    بون ال ار من  ابق وال  أو 
 ابقين  س غيهما أسرف وال ف، أما إ ا با ي ال ار مقسمة إلى ول اي سب ية م فصية بل م ها  شمل المرافق الخاصة بها 

 .سبن شقةويقيا ببل م ها أسرف مس قية، فيع بر بل م
 

 :الزيتون درس
 (. صر الزي ون)اس خراج الزيي من ثمار الزي ون   ميية وهر
 

 :الدخل
 .هو العائ  ال ق ي أو العي ر الم لقق ليفر  أو األسرف خالل ف رف زم ية مل و ف باألسبوع أو الشهر أو الس ة

 

 ر
 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك

ال غيراي فر أسعار السي  والخ ماي  من سية المس هيك بين ف رف زم ية  سمر ف رف  بارف  ن وسيية إلصائية لقياس 
 . المقار ة وأخرى  سمى ف رف األساس

 
 :الرقم القياسي لألسعار

 .هو وسيية إلصائية لقياس ال غيراي اللاصية  يى أسعار السي  والخ ماي بين ف ر ين زم ي ين
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 :رياض األطفال

 ربية لي فل دبل مرلية ال عييا األساسر بس  ين  يى األبثر، و لصل  يى  رخيص مزاولة  بل مؤسسة  عييمية  ق ا
مرلية البس ان ويبون األ فال فيها  ا ف فر سن الرابعة، : و قسا إلى مرلي ين.  المه ة من وزارف ال ربية وال عييا العالر

 .ومرلية ال مهي ي ويبون األ فال فيها  ا ف فر سن الخامسة
 

 س
 :السكان سجل

هو آلية ال سجيل المس مر لمعيوماي م  قاف   عيق ببل فر  من السبان المقيمين لبي  ما او م  قة ما معي ة، وهو ما 
 .يجعل من الممبن  ل ي  معيوماي مس بمية  ن     السبان وخصائصها فر اي ودي معين

 
 :سعر المستهلك

 . يى سيعة أو خ مة لالل ياجاي األسريةهو السعر ال ي ي فعل المس هيك األسري مقابل لصولل 
 

 : السرقة

د لامها بما  شمل سردة السياراي، أما  أخ ويقص  بها  المال أو المم يباي  ون موافقة المالك، و شمل سردة الم ازل وا 
 شل اللوا يي وسائر المخالفاي الصغرى مثل السرداي البسي ة وال فيفة فيمبن أن  ص   أو ال  ص    من 

 .يالسردا
 

 :السرير

 األدلم واصية  يى  سا ة 79ر هاي المس شفى وال ي يشغل من دبل المر ى لم ف  أوالم واج  فر غرفة  السرير هو
 .ل ق يا الر اية ال بية

 
 :الخاصة السيارة

، وموصوفة (السائق  لكبما فر )ربا   6وال  زيا  لمول ها  ن (  ون اجر)آلية  س عمل ل قل الربا   مرببةبل  هر
 .ال اريةفر رخص ها بمرببة خاصة، وال يشمل ه ا ال وع ال راجاي 

 
 :السور

الخ ال  خصائص السور   ظرا  لق  ا  بري األسوار بلالة خاصة، و لك    ما ي ا  رخيص السور بشبل م فصل، 
ل رخيص المب ى فال  مصالبا  إ ا بان السور المرخص  أما(.  المرب فهو يرخص مثال بالم ر ال ولر وليس بالم ر )

 .ي بر فر ه   اللالة
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 ش
 :شبكة صرف صحي

ميا  األم ار، الميا  ) ظاا من أجهزف الجم  وخ و  األ ابي  والموصالي والم خاي يس خ ا إلخالء الميا  المس عمية 
و قيها من مواد  إ  اجها إما إلى مل ة بي ية لمعالجة ميا  المجاري أو إلى مود  ( الم زلية، وغيرها من الميا  المس عمية

 . ميا  س ليةلي  ي ا  صري  الميا  المس عمية إلى 
  

 :شبكة مياه عامة

شببل من األ ابي  الرئيسية والفر ية    شر فر ال جم  السبا ر لغرض  وزي  و وصيل الميا  الصاللة ليشر  الى 
 .ال جم 

 

 : الشقة

وهر جزء من  ار أو  مارف   بون من غرفة أو أبثر م  المرافق من م بخ ولماا ومرلاض، ويقفل  ييها جميعا  با  
 .خارجر، وهر مع ف لسبن أسرف وال ف، ويمبن الوصول إليها  ن  ريق  رج أو ممر يؤ ي إلى ال ريق العاا

 

 ص
 :صاحب عمل

ويعمل  لي إشرافل أو للسابل مس خ ا وال   يى ( شريك)م ها  هو الفر  ال ي يعمل فر م شأف يميبها أو يميك جزءا
 ي يرون مشاري  أو مقاوالي خارج الم شآي بشر  أن يعمل  ليأصلا  العمل ال ين  ويشمل  لك . األدل بأجر

الشرباي المساهمة أصلا   مل ل ى  إشرافها أو للسابها مس خ ا وال   يى األدل بأجر وال يع بر لمية األسها فر
 .ولو  ميوا فيها

 
 :الصادرات

 منخارج البال ، وي ا  قل ميبي ها إلى اد صا  آخر أو إ ا ف  ص يرها والخ ماي ال ر ي ا  ص يرها  السي  هو إجمالر
من السي  والخ ماي و ع م    ص يرهاالعالا، أو إلى الم ا ق الجمربية اللرف، و شمل الصا راي و  ية الم شأ والمعا  

 .االد صا  غير المقيا أو األخرىي االد صا يابل خصا من االد صا  الو  ر   يجة لي عامالي م  
 

 :الصحة

 .الة رفا  بامل من ال الية الجس ية وال فسية واالج ما ية وليس فق  الخيو من المرض أو اإل ادةهر ل
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 ط
 :الطاقة الكهربائية

البهربائيااة المساا  ف ف هاار  ال ادااةدياااس  وولاا ف.  المباا ول ل لريااك شاال ة بهربائيااة فاار موصاال الشااغلمصاا يح يشااير إلااى 
 .البييووا  سا ة

 .(سا ة) الزمن× ( بييووا )الق رف = البهربائية المس هيبة  ال ادة
 

 ع
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

هو الفر  ال ي يعمل للسا  العائية، أي فر مشروع أو مصيلة أو مزر ة ليعائية وال ي قا ى  ظير  لك أي أجرف وليس 
 .لل  صي  فر األرباح

 
 :العام الزراعي

 .ب اية  شرين اول من العاا لغاية  هاية اييول من العاا ال الرهو الف رف المم  ف ما بين 
 

 :العاملون في الفنادق

يشمل  لك بافة المش غيين فر الف  ق سواء با وا من أصلا  الف  ق أو أفرا  أسرها العاميين سواء بان  لك بأجر أو 
 .   ون أجر، ب واا بير أو جزئر

 
 :العمالة

ويعميون، ( القوف البشرية) شمل ه   الفئة بل من ي  بق  ييل مفهوا العمالة، أي جمي  األفرا  ال ين ي  مون لسن العمل 
وي ا  لك أصلا  العمل، المس خ مين بأجر، العاميين للسابها أو فر مصاللها الخاصة، باإل افة أل  اء األسرف 

 .غير م فو ر األجر
 

 :العمالة المحدودة

المجمو ة جمي  األفرا  ال ين ي  بق  ييها مفهوا العمالة ويعميون بصورف غير ا  يا ية، سواء با وا يعميون    ا ه  
    سا اي أدل من المع ا  لسب  من األسبا  وال ين يرغبون فر  اي الودي بزيا ف     سا اي  ميها إلى الع   

ع   بإل ى ال رق، بالبل   ن  مل إ افر أو يلاولون ، ويلاولون زيا ف ه ا ال(سا ة فأبثر أسبو يا 31) ال بيعر
وي  رج ب لك  من العمالة .  أسيس  مل خاص أو مصيلة خاصة وه ا ال وع سمر بالعمالة المل و ف الظاهرف

المل و ف أولئك ال ين يرغبون ب غيير  ميها ألسبا  اد صا ية مثل   ا بفاية الرا   أو بسب  ظرو  العمل السيئة 
 .سمر بالعمالة المل و ف غير الظاهرف وه ا ال وع
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 :العامل 
سواء بان خالل ف رف االس ا  الزم ر  مال  معي ا ولو لسا ة وال ف  باشر س ة فأبثر وال ي 01 مر   الفر  ال يهو  

بسب  المرض، )أو بان غائ   ن  ميل بشبل مؤدي  للسا  الغير بأجر أو للسابل أو ب ون أجر فر مصيلة ليعائية
( 09-0)ويص   العاميون لس      سا اي العمل األسبو ية إلى  اميين  .(  ية،  ود  مؤدي أو أي سب  آخر

سا ة فأبثر وب لك األفرا  الغائبون  ن أ مالها بسب  المرض، أو إجازف م فو ة األجر، أو إغالق  01سا ة،  اميين 
 .سا ة 09-0 ودي  مؤدي وما شابل  لك، يع بر  اميين من أو إ را  أو 

 
 :العمالة الناقصة المتصلة بالوقت

 31فر جمي  األ مال أدل من  الفعيية وبيغ مجموع سا اي  ميها جمي  األشخاص العاميون خالل ف رف اإلس ا  الزم ر
ومس ع ون ليعمل بسا اي إ افية     أي  سا ة ويرغبون فر زيا ف     سا اي  ميها، وفر  فس الودي م الون

 .  فرصة   اح لها
 

 غ
  :غرفة مستقلة

( مرلاض –لماا  –م بخ )وهر غرفة دائمة ب ا ها ليس بها مرافق بل  ش رك  ا ف م  غيرها من الغر  فر المرافق 
 .ق أس ح العمارايوهر مع ف أصال ليسبن و وج   ا ف  يى أس ح المبا ر أو بالف اء، و بون جزءا  من  ار أو فو 

 
 :الغرف واألسّرة المتاحة

 . شمل ما هو دابل لإلشغال من غر  وأسّرف خالل ف رف المسح باس ث اء ما هو مغيق ليصيا ة أو ألي سب  بان
 

  :الغرفة
ملا ة بج ران وسق  يسهل  زل المس خ مين ( أربعة أم ار مربعة فأبثر) 7ا( 9)هر أية مسالة  ساوي أو  زي   ن  

المقززف غرفة إ ا با ي مسال ها مساوية أو  زي   ن أربعة أم ار مربعة ( الفر  اي)لها  ن اآلخرين، و ع بر الشرفاي 
لصالة غرفة، وال يع بر من  من الغر  بل من الم بخ ومس خ مة ألي غرض من األغراض المعيشية، و ع بر ا

بما ال يع بر من الغر   يك المخصصة ليليوا اي وال واجن وب لك الغر  المس خ مة .  واللماا والمرلاض والممراي
 .ليعمل فق 

 

 ف
 :فترة األساس

 .هر الف رف الزم ية ال ر ي ا مقار ة الف رف الجارية بها
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 :الفندق

ويش ر  فر الف  ق ان يبون     .  م شأف  ص    من م شآي االدامة السيالية الجما ية ال ر  وفر المبيي ليزائر
األمابن الم وفرف فيل  س و   مجمو ة أشخاص يزي   ن مع ل     افرا   ائية وال ف و بون  لي إ ارف مول ف و ق ا 

و  ظي  المرافق الصلية، و ص   الف ا ق فر  رجاي  خ ماي و سهيالي  شمل خ مة الغر  وا  ا  االسرف يوميا
 .وفئاي وفقا لي سهيالي والخ ماي ال ر  ق مها

 
  :الفيال

هر مب ى دائا ب ا ل مشي  من اللجر ال ظي   ا ف، ومع  أصال لسبن أسرف وال ف  ا ف، وي بون من  ابق وال  
بج الين أو من  ابقين أو أبثر، يصل بي هما  رج  اخير، ويخصص أل  األج لة فر لالة ال ابق الوال  أو ال ابق 

الم بخ والخ ماي بمخ ي  أ وا ها، بما ي وفر فر الغال  الثا ر لي وا، والج اح اآلخر أو ال ابق األر ر لالس قبال و 
ليفيال ل يقة  لي  بها بغض ال ظر  ن مسال ها باإل افة إلى سور يلي  بها من الخارج، وبراج ليسيارف بما يغ ى 

بون من الس ح العيوي ليفيال بما ف القرمي   يى األغي ، ويمبن أن يوج   من ل و  الفيال أل  المبا ر أو الماللق وي
 .مبو ا ها

 

 ق
 :القيمة المضافة

ويعاار  إجمااالر القيمااة الم ااافة .  إ  اااجرولاا ف  مااارس أي  شاا   أليااةالقيماة الم ولاا ف  إلااىويشااير  باإل  اااجمفهاوا ي عيااق 
أماا صاافر القيماة الم اافة فيا ا اللصاول  ييهاا ب ارح اسا هالك .  بلاصل  رح االسا هالك الوساي  مان إجماالر اإل  ااج

 .الم افة الثابي من إجمالر القيمةرأس المال 
 

 ل
 :الجئ غير مسجل

 .ألي سب  بان( المؤن)إ ا بان الفر  الجئا  إال أ ل غير مسجل فر ب ادة وبالة الغو  
 

 :الجئ مسجل
 .الصا رف  ن وبالة الغو ( المؤن)إ ا بان الفر  الجئا  ولل اسا فر ب ادة  ال سجيل 

 
 :ليس الجئا  

 .الجئا مسجل أو الجئا غير مسجلهو بل فيس ي ر ليس 
 

  



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

 518 

 م
 :المبنى

 أو ج ران بأرب  ملا ا المب ى ، ويبونمؤد ل أو  ائمة بصفة الماء  يى أو االرض  يى ومثبي ب ا ل دائا مشي  بل

و لك بصر  ال ظر  ن الما ف المشي  م ها، وبصر  ال ظر  ن الغرض من ا شائل . السق  ل ابق وال   يى االدل
ود  يبون المب ى ودي الزيارف مس خ ما ليسبن او العمل او بييهما او خاليا او مغيقا او مهجورا .  اس خ امل لالياوبيفية 

 .او  لي ال ش ي  او  لي ال شيي 
 

 :سكني مبنى
المب ى السب ر  ويشمل.  السبنالمب ى سب يا  بال عري  إ ا با ي ابثر من  ص  مسال ل مع ف ألغراض  ويع بر

م اف  أو مبا ر فر ية لمبان سب ية  إ افة .غر  لول اي سب ية إ افة. بامية سب يةيبون ول اي  أن: ال اليةاللاالي 
 (.أو البراجاي االم صاصيةمثل الم ابخ أو اللماماي أو اللفر )
 

 :سكني غيرمبنى 
ب دة لي  يمبن أن يبون ص ا يا ،  اس خ امليل   ، إ ا لا يبن المب ى سب يا  أو أبثر من  ص  مسال ل ليسي ليسبن

 . جاريا ،  عييميا ، صليا ، أو غير  لك
 

 :مقابل دونمسكن 
أو أل  أدار  ر  األسرف أو أل  أفرا ها ال ين  أافر لالة ليازف المسبن ب ون  ف  أي مبالغ بأن يبون المالك أ  أو  

 .أخرى  ون مقابل جهةال يقيمون بالمسبن أو مق ما من 
 

 :مستأجرمسكن 
ود  يبون المسبن مس أجر  .شهريا  أو بل م ف معي ة بشبل  وري مقابل إيجار ي ا  فعل مس أجرا المسبنإ ا بان 
 (.ب ون أثا ) أو مسبن غير مفروش( م  أثا )مفروش 

 
 :عمل مقابلمسكن 

وسواء أبا ي ه   . العمل  ون  ف  إيجار بجهةإ ا بان المسبن مق ما  لألسرف   يجة  الدة  مل  رب  أل  أفرا  األسرف 
 .ليمالك األصير اإليجارالجهة  ميك المسبن أو  قوا هر ب ف  

 
 :ملكمسكن 

 .إ ا بان المسبن ميبا  لألسرف أو ألل  أفرا ها ال ين يقيمون بالمسبن  ا ف
 

  



PCBS : 7102كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                                       

 511 

 :المنشأة
ال شاا  اال  ااجر، او يعاو  فيال  شاا  اال  ااج مشروع او جزء من مشروع يق  فر مود  وال ، ويمارس  اوع والا  فقا  مان 

 .الرئيسر بمعظا القيمة الم افة
 

 :ةشأمنالة كيمل
خااص و  ار أو خااص أج بار  باون  أنلي  يمبان ( فأبثر% 10أي )ويقص  ب لك ميبية أغيبية رأس مال المؤسسة 

 .أو د اع أهير أو شربة لبومة و  ية أو شربة لبومة أج بية
 

  :المخرجات

 عاار   يااى أ هااا السااي  والخاا ماي الم  جااة ماان دباال الم شاااف، باساا ث اء ديمااة أي سااي  وخاا ماي مساا خ مة فاار  شااا  ال 
 أخ  فيل الشربة بعين اال  بار مخا ر اس خ اا الم  جااي فار اال  ااج وباسا ث اء ديماة الساي  والخا ماي المسا هيبة مان 

راس المااال الثابااي او ال غيااراي فاار دااوائا )ل بااوين راس المااال  دباال  فااس الم شاااف فيمااا  اا ا السااي  والخاا ماي المساا خ مة
 . او لالس هالك ال هائر ال ا ر( الجر 

 

 :المدارس الحكومية

 .أي مؤسسة  عييمية   يرها وزارف ال ربية وال عييا العالر، أو أي وزارف أو سي ة لبومية
 

 :المدارس الخاصة

مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو ي يرها أو ي فق  ييها فر ا أو أفرا ا أو  أي مؤسسة  عييمية أهيية أو أج بية غير لبومية
 .جمعياي أو هيئاي فيس ي ية أو أج بية

 
 :مدارس وكالة الغوث الدولية

 .أي مؤسسة  عييمية غير لبومية أو خاصة   يرها أو  شر   ييها وبالة الغو  ل شغيل الالجئين الفيس ي يين
 

 :المدرسة

غير رياض األ فال بغض ال ظر  ن      يب ها و ربيبها الصفر، لي  أن أ  ى ص  فيها ال أي مؤسسة  عييمية 
 .يقل  ن الص  األول وأ يى ص  ال يزي   ن الص  الثا ر  شر

 
 :المكتبة

و سهيالي  خ مايم ظمة من الب   الم بو ة وال ورياي ورسوماي وموا  مرئية ومسمو ة  ق ا  مجمو ة هر
 .مون ه   الموا       يبهالألشخاص ال ين يس خ 
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 :المركبة اآللية

هر بل مرببة مزو ف بملرك بلي  يم يك ه ا الملرك وسيية  ف   ا ية، و س عمل  ا ف للمل األشخاص أو الب ائ  
 . أو لسل  المربباي

 
 :المستشفى

ال بياة جراليااة با ااي أا هار مؤسسااة  بياة ي مثاال هاا فها األول فار  ااوفير خا ماي  شخيصااية و الجيااة لمخ يا  الظاارو  
 .غير جرالية، و ق ا معظا المس شفياي أي ا خ ماي لمر ى العيا اي الخارجية وخاصة خ ماي ال وارئ

 
 :  :المعاد تصديره

 .ديمة جمي  السي  ال ر  ا اس يرا ها سابقا و ا  ص يرها الى بي  آخر  ون اجراء أي  غيير  يى شبيها او ديم ها
 

 :المعصرة
زيي الزي ون، م  ال مالية اال  اج من أ ش ة )هر مؤسسة أو جزء م ها    ج بشبل أساسر مجمو ة وال ف من السي  

 .  لي  يلقق ه ا ال شا  الرئيسر غالبية القيمة الم افة( ثا وية
 

 :السبير معادلة
 المقار ة ف رفالل سا  األرداا القياسية لألسعار و لك بقسمة أسعار  اإللصاء السبير  الامعا لة ريا ية و عها  هر

 .األساس س ةاألساس، وبال رجيح ببمياي  ف رف  يى أسعار
 

 :المهنة

، بغض ال ظر  ا ال  ن العملهر اللرفة أو  وع العمل ال ي يباشر  الفر  إ ا بان  امال، أو ال ي باشر  سابقا إ ا بان 
 . ن  بيعة  مل الم شأف ال ر يعمل بها وبغض ال ظر  ن مجال ال راسة أو ال  ري  ال ي  يقا  الفر 

 

 :المولود الحي

ن  أي مولو  ول  ليا  وصرخ أو ببى     الوال ف أو ظهري  ييل أي  المة أخارى مان  المااي الليااف   ا  الاوال ف ل اى وا 
 .ماي بع ها بيلظاي

 
 :المزودةالمياه 

الم شآي ال جارية )هر بمية الميا  ال ر ي ا  وزيعها من مصا رها المخ يفة بع  جمعها ومعالج ها  إلى المس هيبين 
 (.والص ا ية، ومرافق الري والمؤسساي العامة

 
 :المياه المضخوخة

 .هر بمية الميا  ال ر   خ من آبار الميا  الجوفية
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 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

المخرجاااي ماان السااي  والخاا ماي لالساا عمال  ماان خااالل يقاايس إجمااالر القيمااة الم ااافة لبافااة األ شاا ة االد صااا يةمؤشاار 
وبغااض ال ظاار (  واماال اال  اااج الملييااة ) ال هااائر ال اار ي  جهااا اد صااا  مااا بواساا ة المقيمااين وغياار المقيمااين ماان ساابا ل، 

اسا هالك رأس خاالل ف ارف زم ياة ملا  ف وال يشامل اللساوماي  ياى خفاض ديماة .  ن  وزي  ها ا اإل  ااج مليياا أو خارجياا
 .أو اس  زا  الموار  ال بيعية و  هورها ثابيالمال ال

 

 :النزالء

يبي ون فر الف  ق ويس خ مون مرافقل وخ ما ل ويع بر بل من  رك الف  ق ولو لييل وال ف ثا يعو  ها األشخاص ال ين 
 .ليف  ق ثا ية بمثابة  زيل ج ي 

 
 :النشاط االقتصادي الرئيسي

ال ولر المول  لأل ش ة االد صا ية  ال ص ي وال ي دامي من اجيل لس   المؤسسة  مارسلال ي   بيعة العملهو 
 . ع   األ ش ة  اخل المؤسسة الوال ف لالةويسها بأببر د ر من القيمة الم افة فر ( ال  قيح الراب )
 

 :االقتصادي النشاط
مص يح يشير إلى  ميية   مج مجمو ة من اإلجراءاي واأل ش ة   ف  من دبل ول ف معي ة وال ر  س خ ا العمل ورأس 

 (. سي  وخ ماي)المال والب ائ  والخ ماي ل   ج م  جاي مل  ف 
 

  :(القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 

 .الب الة أوق  ييها مفهوا العمالة وي  ب (س ة فابثر 01) جمي  األفرا  ال ين ي  مون لسن العمل ها
 

 :النفايات الصلبة

و شمل ال فاياي البي ية، وال فاياي الص ا ية .  ما ف   يمة ال ف  وخ رف أليا ا  اي مل وى م خفض من السوائل
و فاياي اله ا  وال جارية، و فاياي  ا جة  ن العميياي الزرا ية و ربية الليوا اي، وال شا اي األخرى المر ب ة بها

 .ومخيفاي ال ع ين
 

 :نوع المسكن
.  وهو الشبل اله  سر أو المعماري ليمسبن، وال ي د  يبون فيال، أو  ارا ، أو شقة، أو غرفة مس قية، أو أي شبل آخر

 (.الخ…برابية أو خيمة) مثل
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 و
 :الواردات

 قل ميبي ها ل غ ية   اوالخ مااي المس ور ف ليبي   ن  ريق الموا ئ البرية والبلرية والجوية، ال ر  السي  إجماالرهو 
 .ال ص يراالل ياجاي المليية لالس هالك ال هائر والوسي  وا  ا ف 

 

 :(المسكن)الوحدة السكنية 

أبثر من م خل يؤ ي إلى  هر مب ى أو جزء من مب ى مع  أصال  لسبن أسرف وال ف، ولل با  أو م خل مس قل أو
ال ريق أو الممر العاا  ون المرور فر ول ف سب ية أخرى، ود   بون الول ف السب ية غير مع ف أصال ليسبن إال أ ها 

ود  .  وج ي مسبو ة ودي المسح، ود   بون الول ف السب ية مس خ مة ليسبن أو العمل أو لبييهما أو مغيقة أو خالية
 .غولة بأسرف وال ف أو ابثر ودي المسح بون الول ف السب ية مش

 
 :الوفيات

 .  اصر ال غير السبا ر أل   شبلالوفاف ال ر  لااليهر 
 

 ي
 :يعمل لحسابه

ويشمل  وليس بالم شأف أي مس خ ا يعمل بأجر( شريك)هو الفر  ال ي يعمل فر م شأف يميبها أو يميك جزءا  م ها 
 .االشخاص ال ين يعميون للسابها خارج الم شآي

 
 :يعمل بأجر

جهة معي ة و لي إشرافها ويلصل مقابل  ميل  يى أجر  هو الفر  ال ي يعمل للسا  فر  آخر أو للسا  م شأف أو
  .أخرى را   شهري أو أجرف أسبو ية أو بالمياومة أو  يااى الق عة أو أي  ريقة  ف  مل   سواء بان بأجر  يى شبل

فر  والهيئاي اللبومية والعاميون بالشرباي باإل افة إلى ال ين يعميون بأجربالوزاراي  وي  رج  لي  لك العاميون
 .مصيلة خاصة بالعائية أو ل ى الغير

 
 :الينابيع

هر الميا  الم  فقة من  لي س ح األرض وال ا جة  ن  ق ة ال قاء م سو  الميا  الجوفر م  س ح األرض، د   بون 
 . ائمة أو موسمية
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Preface 
 

The Palestinian Central Bureau of Statistics established a special statistical program for 

Jerusalem because of the significance of the city politically, religiously, geographically and 

historically, in addition to its basic statistical needs. 

 

Statistics on Jerusalem are based on official data collection, classification and processing 

and form the basis for the Jerusalem Statistical Yearbook, which covers demographic, 

social, economic and environmental indicators. 

  

The data for the Jerusalem statistical program are derived from primary and secondary 

sources in cooperation with a number of national institutions in the public and private 

sectors. The data undergoes thorough examination and the methodology is evaluated. The 

program attempts to collate and present comprehensive statistical data on the Jerusalem 

governorate and the changes occurring over time to serve as a statistical monitoring tool. 

 

PCBS is pleased to present this Statistical Yearbook on Jerusalem noting the obstruction of 

data collection because of the obstacles and challenges posed by the existing conditions on 

the Palestinian society.  

 

This Yearbook presents Jerusalem under Israeli occupation and covers different statistics on 

population, demographic reality, social status, geographic and economic. It also presents 

statistics about Israeli violations in Jerusalem, including settlements, the confiscation of 

land and demolished housing.  

 

We hope that this publication will be an important reference source on statistical data on 

Jerusalem and will enhance the capacity of Palestinian planners, decision makers and 

researchers to bring about Palestinian sovereignty of Jerusalem. 

 

We look forward to issuing the next volume under a sovereign Palestinian state with 

Jerusalem as its capital.        

 

           

  
 
 

 

June, 2017                      Ola Awad                          

President of PCBS 
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Note  
 

Statistical data were derived from PCBS publications. For further details on the 

methodology and data quality standards for individual topics, readers can visit 

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

  

There are some minor differences in the totals of the values of the same variable between 

different tables due to the convergence. 

 

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

symbols are as follows: 

 

(0) Less than half of the unit 

(-) Nil 

(..) Data not available  

(:) Data not available for publication  

(.) Not applicable  
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Chapter One 

 

Jerusalem Under Occupation 
 

Background 

Jerusalem, important historical city, has always attracted different peoples and civilizations. 

Notwithstanding over twenty-five different attacks and sieges, Jerusalem conquered all 

attempts to change its identity and vitality. Jerusalem is the cradle of three monotheistic 

faiths and the holiest city of all. It is the first Qiblah of Islam (the direction to which 
Muslims turn to pray), the site from which Prophet Mohammad ascended to heaven, and 

the site of Christ’s resurrection. 

 

The Jerusalem governorate lies in the center of the West Bank at longitude °53  4′ ″0  and 

35° 30′ 0″ to the East, and through latitude °53  ′35  ″0  and 31° 53′ 0″ to the North.   

 

There are 44 communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 

divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2007).  

 

Founders and invaders of the Capital of Palestine gave it different names across history; 

review of those names has historical significance for researchers. Referring to Jerusalem 

under those different names in world documents and manuscripts highlights greed and 

conflict over Jerusalem, which has been contested by many civilizations. This is evident 

from conflict appears the different names given to the city by the Canaanites, Persians, 

Greeks, Romans, and Islamic nations. The Jebusites castle, currently known as Jerusalem, 

was built six thousand years ago. This name has had unique and distinctive reverberations 

throughout history as a location and civilization.  

  

Major Names of Jerusalem  

1. Jebusites castle: Named after the Jebusites. 

2. Jebusites: Named after the Jebusites. 

3. Urshalem: Shalem is a Canaanite deity meaning peace. 

4. Ursalem: Salem is a Canaanite name meaning peace. 

5. Saleem: Saleem is a Canaanite name meaning peace. 

6. Shaleem: Shaleem is a Canaanite name meaning peace. 

7. City of David: Named after Prophet David. 

8. City of God. 
9. Shaleem: Shaleem was mentioned during the time of Christ; the name appears in the 

Gospel. 

10. Uarushalem: Mentioned in ancient Canaanite writings. 

11. Jerusalem: A Latin name derived from the Canaanite name. 

12. Ya Bayti: An ancient Egyptian name originating from the Canaanite name, which 

occurred in hieroglyphic writings.  

13. Aelia Capitolina: The initial name of the Roman Emperor Hadrian in 135 AD who 

captured Jerusalem at that time.  

14. Bayt Al-Maqdis: Holy Jerusalem. 

15. Al-Quds Al-Shareef: Holy Jerusalem.  
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In addition, Jerusalem had many names such as Efen, City of Rivers, City of Valleys, 

Yuhestic, Nurmistik, Nur Es-Salam, Nur El-Ghasaq, Yara, Keileh, Aryana, Jepsti, Ufel, 

Milo, Akra, Antokhia, etc.  

 

Jerusalem Under Israeli Occupation  

Jerusalem and other Palestinian towns fell under Israeli military occupation in 1967. 

Following its occupation of the West Bank, of which Jerusalem is an integral part, on June 

28, 1967, Israel issued its first illegal administrative order, which annexed East Jerusalem 

(approximately seven km
2
) and other areas in the western part of the city (the total area of 

which was around 38 km
2
 at that time).  This was followed by other illegal procedures, 

including the dissolution of the Palestinian Municipal Council; distribution of Israeli 

identity cards to Palestinian Jerusalemites; the nullification of Jordanian laws, courts and 

banks; the imposition of Israeli curricula on the Palestinian education system; and other 

actions. Such measures aimed to remove and cleanse any feature of Arab rule and subject 

the land and the population to Israeli control.       

 

In order to create a state of geographic integrity with cities inside Israel, the boundaries of 

Jerusalem were extended through the expropriation of more land from the Occupied West 

Bank, almost a two-fold extension compared to the total area of the Jerusalem Governorate 

prior to June 1967. Land annexation was accompanied with the complete destruction of any 

Palestinian communities, especially on the western side of the governorate. The demolition 

and complete depopulation of three Latroun villages (Emwas, Yalu and Beit Nuba) was a 

flagrant example of the ethnic cleansing committed by Israel.   

 

Illegal Israeli procedures then accelerated considerably with the tightening of a settlement 

belt around Jerusalem as preventive security and a first line of defense along its borders. 

This implied the adoption of a more aggressive land confiscation policy by the Israeli 

government, targeting thousands of dunums of Palestinian land under different pretexts. 

The final process was the building of the Expansion and Annexation Wall on the borders of 

the ‘Jerusalem Municipality’. The construction of the wall in the north completely isolated 

many communities (both land and population) in the Jerusalem Governorate, forcing the 

population to migrate outside the borders of the wall area. 

 

Despite Palestinian, Arab and international opposition to Israeli policies, following thirteen 

years of military occupation of Jerusalem, namely on July 30, 1980, the Israeli Knesset 

enacted the Basic Law, which stipulated that “Unified Jerusalem is the capital city of 

Israel”.  

 

From Israel’s viewpoint, it has succeeded in encircling Jerusalem and accomplishing its 

long-held goal through illegal administrative regulations and measures that have imposed 

its authority over the Palestinian part of the city. This includes annexation and domination 

of various aspects of the living conditions of the Palestinian people via the creation of new 

realities on the ground. Those measures aim to legitimize Israel’s illegal actions and 

exclude Arab Jerusalem from the context of relevant UN and international resolutions. 

 

International resolutions and conventions, primarily the Fourth Geneva Convention of 

1949, completely prohibit any change in the status of occupied territories. Articles 49 and 

53 of the third section of the Fourth Geneva Convention of 1949 prohibit all practices of the 
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Israeli occupation, including demolition, evacuation, depopulation, and endangering the 

security and lives of the population. 

 

Communities Destroyed in Jerusalem in 1948 

The Israeli occupation played a destructive role in Jerusalem with its measures of 

depopulation and land domination. Indeed, it demolished the entire infrastructure of the city 

it occupied in 1948. In the same war, it uprooted the indigenous population of the city, 

pushing many to the eastern par. another part of the inhabitants of Jerusalem settled in other 

Palestinian governorates or immigrated to Arab and other countries. The number of 

Palestinians depopulated at that time is estimated at 98 thousand persons with property 

extending over 272,735 dunums.  
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Chapter Two 

 

Summary 
 

Population 

 The total estimated population of Jerusalem Governorate in mid-2016 is 426,533 

persons: 216,748 males and 209,785 females. The population in Jerusalem Governorate 

constitutes 8.9% of the total population of Palestine and 14.5% of the population of the 

West Bank.  

 The sex ratio in Jerusalem Governorate in mid-2016 was 103.3 males per hundred 

females, and is the same in both, the West Bank and Gaza Strip. 

 In 2013, the percentage of individuals aged below 15 years was 35.2% of the total 

population, while those aged 60 years and above made up 6.7% of the governorate’s 

total population. 

 In 2013, Palestinian refugees comprised 25.1% of the total population of Jerusalem 

governorate: 21.2% in Area J1 and 31.4% in Area J2.   

 The average household size was 7.3 persons in 2013.  

 
Estimated Population in Jerusalem Governorate by Locality, Mid-Year 2016 
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Percentage Distribution of Palestinian Population in Jerusalem Governorate by Area 
and Age Groups, 2013 

 

 
 

Vital Statistics  

 The number of registered live births in the Jerusalem Governorate with Palestinian ID 

card was 3,239 in 2015, 3,475 in 2014, 3,453 in 2013, and 3,532 in 2012.  Registered 

deaths for the same years were 318, 309, 327, and 286 respectively. 

 3,263 marriage contracts were signed in shariah courts and churches in Jerusalem 

Governorate in 2015.  

 There were 614 cases of divorce in shariah courts in Jerusalem Governorate in 2015.  

 
Median Age at the First Legal Marriage by Selected Governorates, 5102 
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Health  

 There were 7 hospitals in Jerusalem Governorate with 689 beds in 2016. 

 The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 50,555 in 2016.  

 The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 197,629 in 2016.  

 The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 77.6 % in 2016.  

 In 2013, around 92.4% of individuals in Jerusalem Governorate reported having health 

insurance (97.1% in Area J1 and 84.8% in Area J2).  In J1, 95.5% reported using Israeli 

insurance (Kupat Holim/health funds) compared with 6.6% in Area J2.   

 In Jerusalem Governorate, 5.6% of the population receive treatment for diabetes and 

5.4% for high blood pressure in 2013. 

 

Labor Force  

 The labor force participation rate of persons aged 15 years and above in Jerusalem 

Governorate was 30.3% in 2016: 54.4% for males and 6.6% for females.  The rate was 

32.7%, 30.5%, 31.0%, and 29.2% for the years 2012-2015 respectively. 

 Employment rates in Jerusalem Governorate were 82.2%, 82.4%, 81.0%,86.1% and 

84.6% for the years 2012– 2016 respectively.  

 The unemployment rate in Jerusalem Governorate of persons aged 15 years and above 

was 15.4% in 2016 compared with 17.8%, 17.6%, 19.0% and 13.9% for the years 

2012-2015 respectively. 

 Employed persons in Jerusalem Governorate distributed by employment status in 2016 

were as follows: 3.7% employers, 14.2% self-employed, 81.6 % wage employee and 

0.5% unpaid family member. 

 
Percentage Distribution of Employed Persons from Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 5102  
 

 

 

Living Standards 

 Income from wages earned from employment in Israel is the main source of household 

income for 40.0% of households in Jerusalem Governorate (54.2% in Area J1 and 

15.2% in Area J2). Income from the private sector made up 23.1% (13.1% in Area J1 

and 40.3% in Area J2) and income from national insurance allowances was the main 
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 source of income for 13.6% (21.3% in Area J1 and 0.5% in Area J2). Wages from the 

government sector contributed 7.8% (2.2% in Area J1 and 17.5% in Area J2). 

 Around 31.6% of the Palestinian households in Jerusalem Governorate described their 

standard of living as well, 64.3% described it as “fairly good”, 3.7% as poor and 0.4% 

as very poor. 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Viewpoint of Household and Area, 2013 
 

 
 
Education  
 

1.   Schools1  

 In scholastic year 2016/2017, there were 258 schools. 

 In scholastic year 2016/2017, there were 72,883 school students: 35,336 males and 

37,547 females.  

 In scholastic year 2016/2017, the average number of students per teacher was 17.2 in 

government schools, 22.0 in UNRWA schools and 15.7 in private schools. 

 In scholastic year 2016/2017, the average number of students per class was 23.3 in 

government schools, 30.0 in UNRWA schools and 23.8 in private schools. 

 

2.   Higher Education  

 In scholastic year 2015/2016, there were 12,887 university students: 5,565 males and 

7,322 females.  

 In scholastic year 2015/2016, there were 318 college students: 53 males and 265 

females. 

 In scholastic year 2014/2015, there were 2,726 university graduates: 1,190 males and 

1,536 females.  

 In scholastic year 2014/2015, there were 121 college graduates: 21 males and 100 

females. 

                                                           
1 
Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem, primary data.  



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2017 

  

 [25] 

 

Culture  

 In 2016, there were 48 licensed cultural centers operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2016, there were 4 museums operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2016, there were 2 theaters operating in Jerusalem Governorate.  

 In 2015, there were 110 mosques operating in Jerusalem Governorate. 
 

Information Society  

 In 2014, around 6..1% of individuals aged 11 years and above used a computer; 6..1% 

of individuals aged 11 years and above used the Internet, and 39.8% owned a mobile 

phone. 

 In 2014, 68..% of Jerusalem households owned a computer; .1.8% of households in 

Jerusalem Governorate used a Palestinian Internet service compared to 41.6% who use 

an Israeli internet service; 111% had a satellite dish out of total households who had TV 

set; 99.1% had a television; 50.1% used a mobile phone with service from a Palestinian 

company; and 83.6% used an Israeli company for their mobile phone service. 

 
Percentage of Palestinians (01 years and above) in Jerusalem Governorate by 

 Use of ICT Tools, 5102   
  

 
 

Housing and Housing Conditions  

 In 2015, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem Governorate was 

7.. rooms.   

 In 2015, the average housing density in Jerusalem Governorate was 1.5 person per 

room.  
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Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate 
 by Type of Housing Unit, 2015 

 

 
 

Agriculture and Land Use 
 

1.  Agriculture  

 8.6% of households in Jerusalem Governorate had a garden as on 24/03/2015. 

 98.2% of households with a garden in Jerusalem Governorate utilized it for agricultural 

activities during agricultural year 2013/2014. 

 3.5% of households in Jerusalem Governorate reared livestock (domestic) as on 

24/03/2015. 

 

2. Population Density 

 The total area of Jerusalem Governorate is 345 km
2
. 

 The population density in Jerusalem Governorate was 1,236 (capita/ km
2
) at               

mid-year 2016. 

 
Population Density (Capita/km

2
) by Region, Mid-Year 2016 

 

 
*:       Data includes Jerusalem. 
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3. Olive Presses 

 There were 4 operating olive presses in Jerusalem Governorate with 29 employees        

in 2016. 

 The output value of those presses was USD 350.0 thousand. 

 The value added realized by the olive presses sector was USD 308.9 thousand. 

 

Environment and Natural Resources 

 

1. Water  

 In .116, 99.6% of schools in Jerusalem Governorate were connected to a water 

network. 

 In Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem J2 the water situation is very complex. In 2015, 

23.8 MCM of water were supplied to the domestic sector.  

 The daily allocation per capita from consumed water for domestic purposes was 82.2 

liter/capita/day in Palestine. 84.3 (l/c/d) in the West Bank,  where it was 95.5 (l/c/d) in 

Ramallah & Al-Bireh and Jerusalem J2 in 2015. 

 In 2015, 38.1% of households in Jerusalem Governorate evaluated water quality as 

good. 

 
Percentage Distribution of Households in Jerusalem Governorate by  

Household Evaluation of Water Quality, 5102 
 

 
 

2.  Electricity  

 There were108,265 subscribers of electricity services in Jerusalem Governorate in 2015.  

 Electricity consumption in Jerusalem Governorate was .1..6  GW.h compared to 461.9 

in 2014, 470.7 GW.h in 2013, and 491.0 GW.h in 2012. 

 

3.   Solid Waste  

 During 2016, the local authority was the doer of transporting the solid waste for 75.2% 

of schools in Jerusalem Governorate. 
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4. Wastewater Services 

 65.9% of schools in Jerusalem Governorate used the wastewater network to dispose of 

their wastewater, 29.2% used porous cesspits, and 4.0% used tight cesspits in 2016. 

 

Security and Justice 

 In 2013, around 59.4% of households in Jerusalem Governorate believed that there were 

people who take drugs in their neighborhood and 4.7% of households had members who 

were harassed by drug addicts. 

 In 2013, households in Jerusalem Governorate believed that the main three reasons for 

drug addiction were failure of parental control over children (28.8%), economic 

problems (16.0%) and social problems (15.0%). 

 Around 3.0% of households in Jerusalem Governorate endured to a criminal offense 

(2.9% in Area J1 and 3.1% in Area J2). The victim and clan paid compensation for 

physical harm in 86.9% of cases, crime port and clan in 7.3% of cases, and insurance 

companies covered 5.8% of cases. 
 

Percentage Distribution of Palestinian Households which were Subject to  
Criminal Offense During Previous 12 Months by Party Carried out Burden 

of Physical Damage, 2013 
 

 

 
Percentage Distribution of Palestinian Households that Believe there are Drug 

Addicts in their Environment in Jerusalem Governorate by Area, 2013 
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Establishments 

 In 2012, there were 9,570 establishments operating in the private sector, as non-

governmental organizations and government companies in Jerusalem Governorate. 

Those establishments employed 31,310 workers, of whom 12,375 were in Area J2 and 

18,935 in Area J1. 

 There were 10,464 establishments operating in Jerusalem Governorate classified by 

main economic activity: 5,461 in wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 

and motorcycles; 1,111 in manufacturing; and 1,110 in other service activities.  Mining 

and quarrying had the smallest number with six establishments. 

 

National Accounts  

 In area J1 of Jerusalem Governorate, the gross value added at current prices was USD 

1,074.9 millions for .115 compared with USD  1.114.. millions in .114. 
 

Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area 
 (J1) by Economic Activity, 2015 

  

 
 

Note: Value added within national accounts includes all value added incurred from all 

economic sectors including the informal sector. 

 

Consumer Prices  

 The consumer price index in area J1 of Jerusalem Governorate decrease by 0.96% in 

2016 compared with 2015, while it increased by 0.33% in 2015 compared with 2014, 

and by 3.84% in 2014 compared with 2013. 

 

Transportation Sector  
  

1.   Informal Transportation Activities: 

 There were 89 vehicles engaged in this sector in Jerusalem Governorate with 111 

employees in 2015. 

 The output value of those vehicles was USD 4.9 million in 2015. 

 The value added realized by the informal transportation sector was USD 2.8 million      

in 2015. 
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2.   Transportation and Storage: 

 There were 787 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2015. 

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 24.5 million in 2015. 

 The value added realized by the formal transportation sector was USD 8.3 million         

in 2015. 

 

3.   Information and Communication: 

 In 2015, there were 82 employees in this sector in Jerusalem Governorate  

 In 2015, the output value in Jerusalem Governorate was USD 1.6 million. 

 In 2015, the value added realized by the information and communication activities was 

USD 749.4 thousand. 

 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in  

Jerusalem Governorate, 2015 
        (Value in 1000 USD) 

 
 

Construction Sector 

 In 2016, 116 building licenses were issued in Jerusalem Governorate for residential 

buildings in area J2 with an area of 31.8 thousand m2. 

 There were 13  licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem Governorate 

area J2 with an area of 11.1 thousand m2. 

 There were 179 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2015. 

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 14.6 million in 2015. 

 The value added realized by the construction sector was USD 11.. million in 2015. 

 

Industrial Sector  

 There were 5,051employees in 2015. 

 The output value of those enterprises was USD  441.9  million. 

 The value added realized by the industrial sector was USD  .91.4 million. 
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Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2015 
 

       (Value in 1000 USD) 

 
 

Tourism  

 There were 24 hotels in operation at the end of the year 2016 with 1,462 rooms and 

3,168 beds in Jerusalem Governorate. 

 The total number of guests in Jerusalem Governorate hotels was 88.73. in 2016.  

 

Services Sector  

 There was 10,585 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2015  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 251.7 million. 

 The value added realized by the services sector was USD 188.7 million. 

 

Internal Trade   

 There were 11,313 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2015.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 772.4 million. 

 The value added realized by internal trade was USD 703.1 million. 

 

Registered Foreign Trade  

 The total value of registered imports of goods for Jerusalem Governorate in 201. was 

USD 747.. million and showed a decrease of ..3% compared to .114. 

 The total value of registered exports of goods from Jerusalem Governorate showed an 

increase in 2015 by 1.0% compared to .114 and reached USD 55.5 million. 

 

Israeli Violations  

 26 settlements were constructed on confiscated land in Jerusalem Governorate and 16 of 

them were in area J1 in 2015. 

 In 2015, around 292,555 Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate and 

214,135 of them were in area J1. 

 14,481 Jerusalem ID cards were confiscated between 1967 and 2014, 107 of them         

in 2014. 
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 During 2016, the Israeli authorities demolished 88 buildings in Jerusalem Governorate. 

 
Number of Settlers in West Bank by Governorate, 2015 
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Chapter Three 

 

Concepts and Definitions 
 

A 
Admissions: 

Admitted patients to hospital for treatment or diagnosis and their stay at hospital for one 

night or more. 
 

Age-Sex Structure: 

The composition of a population as determined by the number or proportion of males and 

females in each age category. The age-structure of a population is the cumulative result of 

past trends in fertility, mortality, and migration rates. Information on age-sex composition 

is an essential prerequisite for the description and analysis of demographic data. 
 

Agricultural Holding: 

It is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 

kept, livestock and all land used totally or partially for agriculture production purposes 

regardless to title legal form or size.  Single management may be exercised by an individual 

or household jointly by two or more individuals or households by a clan or tribe or by a 

juridical person such as:  a corporation cooperative or government agency.  The holdings 

land may consist of one or more parcels located in one or more separate areas or in one or 

more territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same production 

means, such as labour, farm buildings, machinery or draught animals.  
 

Agricultural Year: 

The period covering first of October to the end of September of the next year. 

 

Animal Holding: 

The presence of animals controlled by the holder, the holder should have any number of 

cattle 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. 
 

A one–person– household: 

It is the household comprised of one individual. 

 

Available Beds and Rooms: 

It refers to beds and rooms which are ready for use during the reference period. Rooms 

closed for maintenance or repairs are excluded. 

 

Apartment: 

It is a part of a building or a house, consisting of one room or more and annexed with 

kitchen, bathroom and toilet, which are all, closed by external door, leading to the road 

through a stair way and/or path way.  It is prepared usually for one household 
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B 
Base time: 

It is the period to which the current period is being compared. 

 

Base Prices: 

Refers to the prices of goods and services in a period to which current prices are being 

compared.. 

 

Bed: 

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

continuous hours for receiving medical care. 

 

Building: 

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

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

one completed ceiling, regardless of the construction material and the purpose of 

construction and utilization at the time of the visit. The building might be utilized for 

habitation, for work, for both, vacant, closed, deserted, under preparation or under 

construction at the time of the visit. 

 

C 
Compensation of Employees:     

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

working in inside. 

 

Composite Family:  

Refers to household consisting of at least one nuclear family with other non-relatives. 

 

Computer Use: 

For the purposes of this survey, defined as the basic use of the computer (during the last 

twelve months), such as opening the computer and files, creating, copying, pasting, and 

saving files. 

 

Consumer Price: 

A price paid by household to gain a commodity or service. 

 

Consumer Price Index: 

It is a statistical tool that is used to measure the average changes in the prices of goods and 

services that households consume between two different periods one is called the base 

period and the other is the comperison period 
 

Country of Consignments/ destination: 

It refers to the country from which goods were dispatched to the importing country, without 

any commercial transaction or other operations which change the legal status of the goods 

as imports from the country of purchase. 

 

 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2017 

 

 

[35] 

D 
Depreciation: 

It is the decline, during the course of the accounting period, in the historical value of the 

stock of fixed assets owned and used by a producer as a result of physical deterioration, 

normal obsolescence or normal accidental damage. 

 

Discharges: 

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

regardless of the discharged case (cured or dead). 

 

E 
Electric Energy: 

It refers to the work done to move an electric charge in a conductor. It is measured in 

kilowatt-hour.   

Electric Energy = Power (KW) X Time (Hours). 

 

Establishment: 

An establishment is an enterprise, or part of an enterprise, that is situated in a single 

location and in which only a single productive activity is carried out or in which the 

principal productive activity accounts for most of the value added. 

 

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.  

 

Employed: 

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

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

business from which they were temporarily absent (because of illness, vacation, temporarily 

stoppage, or any other reason) he\ she was employed, unpaid family member or other.  The 

employed person is normally classified in one of two categories according to the number of 

weekly work hours, i.e. 1-14 work hours and 15 work hours and above.  Also the absence 

due to sick leave, vacation, temporarily stoppage, or any other reason considered employed 

from 1-14 hours. 

 

Employer: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\ her and 

hires or supervises the work of one or more waged employees. This includes persons 

operating their projects or contracting companies provided they employ a minimum of one 

waged employee. Shareholders are not considered employers even if they are working in it.  

 

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).  

 

Extended Family:  

A family of at least one nuclear family together with other relatives. 
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Exports: 

It refers to whole commodities (goods and services) that are exported or re-exported outside 

the country, conditioned with ownership transcription to another economy or to free 

customs regions as a discount from the national economy, which results from transaction 

with a non-resident economy. 

 

F 
Fixed Assets: 

Fixed assets are produced assets that are used repeatedly or continuously in production 

processes for more than one year. 

 

For Work Housing: 

If the housing unit is offered to the household as a result of working relation with one 

member of the family or more. 

 

G 
Government School: 
Any educational institution run by MOE or any other ministry or governmental instrument. 

 

Gross Domestic Product (GDP): 

Indicator measures the total value added of all economic activities, which consists output of 

goods and services for final use produced by both residents and non-residents, (local factors 

of production) and regardless of the distribution of this production, locally or externally. 

during a specific period of time and does not include deductions for depreciation of Fixed 

capital or deterioration of natural resources. 

 

Guests: 

It refers to visitors staying in the hotels and using their facilities. Records of new guests are 

based on the number of visits regardless whether it’s the same person or different. 

 

H 
Health: 

Many definitions exist. As defined by the World Health Organization: “A state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 
 

Health Insurance: 

Indemnity coverage against financial losses associated with occurrence or treatment of 

health problems. 
 

Hospital: 

An institution whose primary function is to provide services (diagnostic and therapeutic) 

for a variety of medical conditions, both surgical and non-surgical. Most hospitals also 

provide some outpatient services, particularly emergency care. 
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Hotel Beds: 

Is the single beds in the hotel and prepared for use by guests with the exception of the beds, 

which added to the hotel upon request. A double bed is counted as two beds inside the hotel 

room. 

 

Hotel Workers: 

It refers to all persons working in the hotel on full or part time bases including owners and 

paid or unpaid household members. 
 

Household: 

The household is defined as one person or a group of persons with or without a household 

relationship, who live in the same housing unit share meals and make joint provision of 

food and other essentials of living. 

 

Household Expenditure: 

It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes,  

and  the value of goods and services payments or part of payments received from the 

employer,  and  Cash expenditure spent as taxes (non-commercial or non-industrial), gifts, 

contributions, interests on debts and other non-consumption items. 

 

Household Consumption: 
It refers to the amount of Cash spent on purchase of goods and services for living purposes, and The 

value of goods and service payments or part of payments received from the employer, and own-

produced goods and food, including consumed quantities during the recording period, and Imputed 

rent. 

 

Housing Unit: 

A building or part of a building constructed for one household only, with one or more 

independent entrance leading to the public road without passing through another housing 

unit. The unit might not be constructed for living purposes but found occupied with a 

household during the enumeration. Likewise, the unit might be utilized for habitation or for 

work purposes or both purposes. Also, it might be closed, vacant or occupied by one or 

more households during the survey. 

 

House: 

A building usually established for the residence of one household or more; it is the typical 

form of residential buildings prevailing in Palestine. 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. 

 

I 
Imports: 

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

sea that are used in consumption, for conversion in the manufacturing sector and for re-

exportation. 
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Income: 

Cash or in kind revenues for individual or household within a period of time; could be a 

week or a month or a year. 

 

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. 

 

Information and Communication Technology (ICT): 

It is used to describe the tools and the process to access, retrieve, store, organize 

manipulate, produce present and exchange information by electronic and other manual 

automated mean. 

 

Intermediate Consumption: 

Consists of the value of the goods and services consumed as inputs by a process of 

production, excluding fixed assets whose consumption is recorded as consumption of fixed 

capital. 

 

Internet: 

A worldwide public computer network. Organizations and persons can connect their 

computers to this network and exchange information across a country and/or across the 

world. The Internet provides access to a number of communication services including the 

World Wide Web and carries email, news, entertainment and data files. 

 

Internet Use:  

For the purposes of this survey, defined as the basic uses of the Internet (during the last 

twelve months), such as access to certain sites, reading newsletters, and downloading files 

or programs from the Web. 

 

J 
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 

following its occupation of the West Bank in 1967. This part includes the following 

localities: (Beit Hanina, Shu’fat Refugee 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 Baher, and Um Tuba, Kufr A’qab).   

Jerusalem (J2) Includes the Remaining parts of Jerusalem governorate, namely: Rafat, 

Mikhmas, Qalandya Camp, the Bedouin Community-Jaba’(Tajammu' Badawi), Qalandya, 

Beit Duqqu, Jaba’, Al-Judeira, Beit Anan, Al-Ram, Dahiat Al-Bareed, Al Al-Jib, Bir 

Nabala, Beit Ijza, Al-Qubeiba, Kharayib Um Al-Lahem, Biddu, An-Nabi Samwil, Hizma, 

Beit Hanina Al Balad, Qatanna, Beit Surik, Beit Iksa, A’nata, Alka'abina (Tajammu' 

Badawi), Az Za'yyem, Al-Sawahira Al- Sharqiya, Ash-Sheikh Sa’d, Arab al Jahalin. Al-

Eizariya, Abu Dis. 
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K 
Kindergarten:  

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 

 

L 
Labor Force:  

All persons aged 15 years and above who are either employed or unemployed. 
 

Laspeyres Equation: 

An equation used for calculating price indices, which measures comparative period prices 

in relation to base period prices multiplied by proportional weight of commodity or goods 

groups throughout the base year. 

 

Library: 

Any organized collection of printed books and periodicals or of any other graphic or audio-

visual materials, and the services of the staff to provide and facilitate the use of such 

materials as are required to meet the informational, research, educational. 
 

Live Birth: 

It is any live birth who shouted, cried or shown any signs of live upon delivery, irrespective 

of whether he died after that or not. 

 

Livestock: 

Refers to all animals kept or reared mainly for agriculture purposes. Including cattle, 

buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 

domesticated animals as well as foxes, minks, etc. 
 

Local Authority: 

The authority that serve the infrastructure services to the locality and is approved by the 

Ministry of local Government. 

 

M 
Main Economic Activity:  

Is the main work of the enterprise based on the (ISIC Rev4) and that contribute by the large 

proportion of the value added whenever more than one activity exist in the enterprise.  

 

Main Telephone Lines: 

It is a telephone line connecting the subscriber’s terminal equipment to the public switched 

network and which has dedicated port in the telephone exchange equipment. 

 

Mixed Holding: 

Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 

animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 

production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals.  
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Monthly Work Days:  

Number of days at work during the month, excluding week-ends, holidays, sick and other 

paid or unpaid leaves. One hour of work in a given day is considered as one work-day. 
 

Mortality: 

Deaths as a component of population change. 
 

Motor Vehicle:  

A vehicle fitted with auto propulsive engine, it is normally used for carrying persons or 

goods, and drawing vehicles. 

 

N 
Nuclear household: 

It is the living household comprised of a couple only; a couple and a son or a daughter (own 

not adopted son or daughter) or more; or a male head of a household with a son or a 

daughter or more; or a female head of a household with a son or a daughter or more. It is 

worthy to note that no other relatives or non – relatives live with this household. 

 

Non-Residential: 

When the building is not  prepared for residential purposes or more than half of its area was 

for residential purpose then it must be  classified  as industrial, commercial, 

educational,...est. 

 

Non-Registered Refugees: 

It applies to unregistered refugees who do not hold refugee registration cards issued by 

UNRWA. 

 

Non-Refugee: 

It applies to any Palestinian not categorized under any of the two aforementioned statuses 

 

O 
Occupation: 

Occupation refers to the kind of work done during the reference period by the employed 

person, or the kind of work done previously if unemployed, irrespective of the Economic 

Activity or the employment status of the person.  Occupations are grouped together mainly 

on the basis of the similarity of skills required to fulfill the tasks and duties of the job. 

 

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). 

 

Olive Pressing: 

A process of extraction oil from olive. 

 

Output: 

It is defined as the goods and services produced by an establishment, excluding  the value 

of any goods and services used in an activity for which the establishment does not assume 

the risk of using the products in production, and excluding the value of goods and services 
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consumed by the same establishment except for goods and services used for capital 

formation (fixed capital or changes in inventories) or own final consumption. 

 

Ownership  of the enterprise: 

This refers to the ownership of the majority of the capital of the institution (or 51% or 

more) can be a special national or foreign private sector or my family or company a 

national government or a company foreign government. 

 

Owned Housing: 

This category applies when the household or one of the household members (usually live 

therein) owns the Housing unit. 

 

P 
Persons Outside Labor Force: 

The population not economically active comprises all persons 15 years and above, who 

were neither employed nor unemployed accordingly to the definitions over. Because they 

don’t have any desire to work or because of the availability of  another source of income. 

 

Plant Holding: 

The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  

This must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for a 

protected cultivated area. 

 

Population Register: 

A mechanism for the continuous recording of selected information pertaining to each 

member of the resident population of a country or area, making it possible to determine up-

to-date information about the size and characteristics of the population at selected points in 

time.  

 

Porous Cesspit: 

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

Paid-employed (wage employee): 

A person who works for a public or private employer or under it's supervision and receives 

remuneration in wage, salary, commission, tips, piece rates or in kind …etc. This item 

includes persons employed in governmental, non – governmental and private institutions 

along with those employed in a household enterprise in return for a specific remuneration. 

 

Price Index: 

It is statistical tool used for measuring changes in prices of purchased goods and services 

during different temporal intervals. 
 

Private School: 

Any licensed local or foreign non-governmental educational institution. 

 

Private Car: 

A motor vehicle, other than motorcycle intended for the carriage of passengers and 

designed to seat no more than 9 persons (including the driver). 
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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. 

 

Pumped Water: 

It is quantity of water that pumped from groundwater wells. 

 

R 
Re-Export:  

It refers to whole commodities exported outside the country in the same state as they were 

imported. 

 

Refugee Status: 

This status relates to the Palestinians who were forced to leave their land in Palestine which 

occupied by Israel in 1948. It applies to their male sons and grandchildren. 
 

Registered Refugees:  

It applies to registered refugees holding refugee registration cards issued by UNRWA. 

 

Relative Weights: 

The percent which reflects the relative significance of economic commodities and services 

within the consumer basket or any component of index number which used in mathematical 

calculation for the index. 

 

Rented Housing: 

If the unit is rented. And the payment is paid on a monthly or annually base.  Rented unit 

may be  with furniture or rented unit without furniture. 

 

Residential: 

The building is considered residential if more than half of its total area is prepared for 

residential purposes. The building could consist of:    Complete dwellings.   Rooms added 

to the dwellings.Extension of other facilities, e.g. kitchen, bathroom, cesspool, garage. 

 

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. 

 

S 
School:  

Any educational institution excluding kindergartens, regardless of students’ number and 

grade structure. 
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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. 

 

Self-Employed: 

A person who work in an establishment that is totally or partially belonging to him\her 

(partner) and do not hires any wage employees.  This includes self employed who work to 

own selves outside establishments. 

 

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. 
 

Springs:  

It is water that discharged from the ground at an intersection point between the topographic 

surface and the ground water table; it could be permanent or seasonal. 

 

Supplied Water: 

It is the quantity of water which has been distributed from its different resources after 

collection and treatment for consumers (industrial and commercial establishment, irrigation 

utilities and public institutions). 

 

T 
Tight Cesspit: 

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

 

Theft: 

The removal of property without the property owner’s consent. Theft includes burglary and 

house breaking; it includes the theft of motor vehicles, shoplifting and other minor offenses, 

e.g. pilfering and petty theft may or may not be considered as thefts. 

 

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 various 

facilities and services to visitors. 

 

The Boundary Wall: 

This is when boundary wall undergoes separate licensing.  If the building license includes 

the wall, then it is not included herein. 

 

Type of Housing Unit: 

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

or other). 

 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2017 

 

 

[44] 

Time related underemployment: 

All persons who were  employed  during a short reference period and the total actual hours  

worked in all jobs were less than 35 hours and they wanted to work additional hours, who 

were available to work additional hours if they given an opportunity for additional work. 

 

U 
Underemployment:  

Underemployment exists when a person’s employment is inadequate in relation to 

alternative employment, account being taken of his\her occupational skills. The 

underemployed persons are classified into two groups:1. Visible Underemployment: 

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 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. 

 

Unpaid Family Member:  

A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 

living in the same household. 
 

UNRWA School:  

Any school run or supervised by UNRWA. 

 

V 
Value Added: 

Value added is a central concept of production and refers to the generated value of any unit 

that carries out any productive activity. Gross value added is defined as the value of gross 

output less the value of intermediate consumption. The net value added is defined as the 

gross value less the value of fixed capital consumption. 

 

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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W 
Wage: 

Cash net wage paid to the wage employees for time worked.  

 

Without Payment housing: 

If the housing unit is used without any payments 
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