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  1048، آب –هـ 4139، الحجةذو. 

 .جميع الحقوق محفوظة
 

 :في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي
 

         ".81"رقم  8102السنوي كتاب القدس اإلحصائي  .1028الجهاز 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
 1382 :الرمز المرجعي                                               diwan@pcbs.gov.ps:  بريد إلكتروني

 

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

mailto:diwan@pcbs.gov.ps
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 شكر وتقدير
 

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

 
، بقيدادة فريدق فندي مدن الجهداز المركدزي لإلحصداء الفلسدطيني، 1028لقد تم إعدداد كتداب القددس االحصدائي السدنوي 

ممثلددة  1028لعددام ( CFG)وبدددعم مددالي مشددترك بددين كددف مددن دولددة فلسددطين ومجموعددة التمويددف الرئيسددية للجهدداز 
   .فلسطين دولة بمكتب الممثلية النرويجية لدى

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

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

 التقرير إعداد 
  رامي الصروان               غدير الحاج علي                               يوسف االشقر

 

 إعداد المواد 
 ربى القبج       نهاية عودة حاتم قراريه محمد شاهين حسن دويكات
 فادي عمارنه       روان ابو فرحة فداء عبيد حسينرهام  ايناس مصطفى
 نضال عمر       عبير الشيخ حسن مريم الخطيب هبه هندي  ماسة زيدان 
 ايناس الرفاعي       أحمد دويكات اصالة خالد صفية ابراهيم منال زبن

 اشواق صدقة        رهام موسى مصعب ابو بكر آيات صالح اسيد العارضة
 

 تصميم الزرائط 
  نور صباح

 

 تصميم جرافيكي 
  مصعب ثمينات

  

   صورة الغالف
  شيرين دبيك

 

 تدقيق معايير النشر 
  حنان جناجره

 

 المراجعة األولية 
 معن سلحب        احسون بدر محمد العمري ماهر صبيح

 

 المراجعة النهائية 

  
 عناية زيدان
 محمد قاللوة

 
 

   اإلشراف العام 
    رئيس الجهاز                   عال عوض 
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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 هــذا 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 هــذا البرنــامج نحــاول تــوفير أكبــر قــدر مـ
ــة فــي المراقبــة اإلحصــائية فــي محافظــة  القــدس والتريــرات التــي تطــرأ عليهــا عبــر الــزمن إلســتخدامها كــلداة معلوماتيــة فعال

 . القدس
 

عوائق العديدة في توفير السنوي، وذلك رغم التعقيدات وال االحصائي من كتاب القدس العشرينيسرنا 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 هذا الكتاب 
طان يفي محافظة القدس بما فيها االست اإلسرائيلية االنتهاكاتأبرز المعطيات حول  كما يعرض . والجررافي واالقتصادي
 . وهدم المنازل ومصادرة بطاقات الهوية المقدسيةومصادرة االراضي 

 
نلمل أن يشكل هذا 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

 

 1028، آب
 عال عوض        

 رئيس الجهاز
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 تنويه
 

جميــع البيانـــات اإلحصـــائية المدرجــة فـــي هـــذا 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 ذلك عن التقريب
 

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

 وحدةالقيمة أقل من نصف  (0)
 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
   

 62 اإلحصاءات الحيوية :الفصل الثالو
   

 62 الصحة :الفصل الرابع
   

 17 العمف :الفصل الخامس
   

 47 المعيشة معايير :الفصل السادس
   

 42 التعليم :الفصل السابع
  

 17 الثقافة :الفصل الثامن
  

 11 مجتمع المعلومات :الفصل التاسع
  

 27 المباني  :الفصل العاشر
  

 21 المساكن  :عشر الفصل الحادي
  

 702 األراضي الزراعة واستعماالت :الفصل الثاني عشر
  

 702 المصادر الطبيعيةو  البيئة :الفصل الثالو عشر
  

 767 من والعدالةألا :عشر الرابعالفصل 
  

 761 المنشآت :عشرالخامس الفصل 
  

 722 الحسابات القومية :عشر السادسالفصل 
  

 721 األسعار واألرقام القياسية :عشر السابعالفصل 
  

 762 النقف واالتصاالت :عشر الثامنالفصل 
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 762 اإلنشاءات :عشر التاسعالفصل 
  

 712 الصناعة :العشرونالفصل  
  

 711 السياحة :الحادي والعشرونالفصل 
  

 742 الزدمات :والعشرون الثانيالفصل 
  

 741 التجارة الدازلية :والعشرون الثالوالفصل 
  

 717 المرصودة التجارة الزارجية :والعشرون الرابعالفصل 
  

 711 االنتهاكات اإلسرائيلية :والعشرون الخامسالفصل 

 711 االستيطان ومصادرة اوراضي 4.12 
 716 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 1.12 
 716 االعتقال واالبعاد 3.12 
 711 الشهداء 1.12 
 714  هدم المنازل 2.12 
 711 المسجد االقصى المبارك 2.12 
  

 712 المفاهيم والمصطلحات :والعشرون السادسالفصل 
  

 601 المصادر 
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 األولالفصل 
 

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

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

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

مععن % 1.7وتشععكل هععذم المسععاحة  2كععم 543وبلغععت مسععاحة محافاععة القععدس .  شععماالخ   31° 53′ 0″و 0″ °45′ 57
حسع  التقسعيمات ) تجمععاخ  30س ويبلغ عدد تجمعات محافاة القد.  من مساحة فلسطين% 3.1مساحة الضفة الغربية و 

 (.  2071االدارية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشات 
 

م عن سطح البحعر، بينمعا أخفع  نقطعة تقعع فعي ععين اللعو ة  121تقع أعلى نقطة في محافاة القدس في الطور وبارتفاع 
م ععن  111وود أعلعى نقطعة والتعي ترتفعع أمعا فعي بيعت المقعدس فتعتبعر قلععة دا.  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 

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

داف كموقع وحضارة االسم الذي له من الرنين الممي  ما لم يعرف التاريخ له مثيالخ من حيث كونه موقعاخ بمدى االسته
 . 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
 .سم كنعاني ويعني السالما: ساليم .3
 .ويعني السالم انيسم 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 هكععذا سععميت لععدى الفراعنععة وتحريععف لالسععم الكنعععاني ولكععن: 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
لثامن والعشرين من ألراضي الضفة الغربية والتي تشكل القدس ج ءاخ منها وبالتحديد في ا االحتالل االسرائيليبعيد 

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

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

 .يةللسلطة العربية، واخضاع االر  والسكان لكافة اشكال السلطة االسرائيل
 

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

 أمام الكامل أينما أمكن للتجمعات الفلسطينية التي تشكل عائقااألر  واألقل عدداخ من السكان إلى جان  التدمير 
، 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"ناء ح ام استيطاني يحيط بالقدس ليشكل في ب 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

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

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

 . جدار الضم والتوسعيعيق تنايم 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"ائيلية والذي ينص على أن الحكومة اإلسر 

 . الحتالل القدس العربية
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عبر قوانينها وتعديالتها اإلدارية " التاريخي"أطبقت فكي الكماشة على مشروعها  فقدوعليه ومن وجهة نار إسرائيل  
والحاقها لها بما يشمل ذلك جميع مجاالت  الشرقيةائيل سلطتها وادارتها على القدس والتي أدت في النهاية إلى فر  إسر 

شرعية اإلجراءات  عدمحياة السكان الفلسطينيين، جاهدة في تشويه الواقع وفر  الحقائق على األر  من أجل تجاو  
 .ئة األمم المتحدة ومجلس األمن الدوليمن قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات هي الشرقيةاإلسرائيلية واستثناء القدس 

 

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

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

                                                      

 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 المحافاعات 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

 
 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 02/02/2498 لفتا

 Bayt Naqquba 2,979 278 02/02/2498 بيت نقوبا

 Bayt Thul 4,629 302 02/02/2498 بيت ثول

 Qaluniya 4,844 1,056 00/09/2498 قالونيا

 Al Qastal 1,446 104 00/09/2498 القسطل

 Dayr Yassin 2,857 708 04/09/2498 دير ياسين

 Nitaf 1,401 46 21/09/2498 نطاف

 Saris 10,699 650 21/09/2498 ساريس

 Jerusalem (Qatamon) 20,790 69,693 18/09/2498 (القطمون)القدس 

 Bayt Mahsir 16,268 2,784 20/01/2498 بيت محسير

 Al Jura 4,158 487 22/00/2498 الجورم

 Aqqur 5,522 46 20/00/2498 عقور

 Khirbat al Lawz 4,502 522 20/00/2498 خربة اللو 

 Sataf 3,775 626 20/00/2498 صطاف
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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 

 Suba 4,102 719 20/00/2498 صوبا

 Maliha 6,828 2,250 21/00/2498 المالحة

 Dayr 'Amr 3,072 12 20/00/2498 دير عمرو

 Khirbat Ism Allah 568 23 20/00/2498 خربة اسم اهلل

 Kasla 8,004 325 20/00/2498 كسال

 Artuf 403 406 28/00/2498 عرتوف

 Ayn Karum 15,029 3,689 28/00/2498 عين كارم

 Dayr Rafat 13,242 499 28/00/2498 دير رافات

 Ishwa 5,522 719 28/00/2498 اشوع

 Islin 2,159 302 28/00/2498 عسلين

 Sar'a 4,967 394 28/00/2498 صرعة

 Al Burayj 19,080 835 24/20/2498 البريج

 Dayr Aban 113009 13901 24/20/2498 دير أبان 

 Dayr Al Hawa 5,907 70 24/20/2498 دير الهوا

 Sufla 2,061 70 24/20/2498 سفلى

 Bayt 'Itab 8,757 626 12/20/2498 بيت عطا 

 Bayt Umm Al Mays 1,013 81 12/20/2498 بيت أم الميس

 Dayr Al Sheikh 6,781 255 12/20/2498 دير الشيخ

 Jarash 3,518 220 12/20/2498 جرش

 Ras Abu A'mmar 8,342 719 12/20/2498 راس أبو عمار

 Kirbat Al Tannur .. .. 12/20/2498 خربة التنور

 Kirbat Al Umur 4,163 313 12/20/2498 خربة العمور

 Al Walaja 17,708 1,914 12/20/2498 الولجة

 Allar 12,356 510 11/20/2498 عالر

 Al Qabu 3,806 302 11/20/2498 القبو

 Total 272,735 97,949  المجموع
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 الثانيالفصل   
 

 السكان
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 السكانتوزيع 
 غغغغن    ،قغغغغ نا   435,753  غغغغا  ه  اغغغغ  1/11/1017-30/11 نتصغغغغل ل لغغغغ  بلغغغغد اغغغغنن ال غغغغظا   قغغغغي   اق غغغغ  ال غغغغن  

ت  اغغنف   غ لغ  ال غظا  الغذ  اغنن ت غن  ا     الغذ   تغ  اغنف  ق غ      غ   مغ ل ال غظا  ،أنثغ  209,844  ذظغ ا   225,909
 غ   ه غ ا ال غظا  قغي قل غ    % 9.1  مغظل اغنن ال غظا  قغي ال  اق غ   غا ن غبت    .الن ا   الب ن غ ال  ض ء نتائج 

 .3102ل ا  ا     اقع ب انا  الت نان     ه  ا ال ظا  قي الضف  الغ ب  % 15.1 
 

 .ذظ  لظل  ائ  أنث  012.2بلغ  ن ب  الهن  قي   اق   ال ن  ظ ا 
 

 
 

 *1022-1021حسب المنطقة، المقدر  للسكان التوزيع النسبي
Percentage Distribution of Estimated Population by Region, 2012-2027

* 

 

 فلسطين السنة

Palestine 

 **الضفة الغربية
West Bank **  

 قطاع غزة

Gaza Strip 

 القدس
Jerusalem 

Year 

1021 200 7216 3813 419 1021 

1023 100 61.5 38.5 413 1023 

1029 100 7213 3816 413 1029 

1022 100 7212 3814 411 1022 

1027 100 60.9 39.1 411 1027 

1026*** 100 60.3 39.7 9.1 2017*** 

ت ثل  نتصل ال ا ، ا ا ب انا  ال ا   1012-1011ب انا  االا ا  * 
 1/11/1017-00/11ت ثل  نتصل ل ل   1017

*Data of Years 2012-2016 Represent  Mid-Year, Data of 

Year 2017 Represent  the midnight of 30/11-1/12/2017.  

 ** .Data includes Jerusalem Governorate . ال ن الب انا  تم ل   اق   * *

تمغغ ل ال غغظا  الغغذ   تغغ  اغغنف  ق غغ   قغغي قل غغ   ،  ت غغن  ا   الب انغغا **  *
 .انن ال ظا  الذ   ل   ت  انف  ال  ض ء نتائج الن ا   الب ن  

*** Data includes population counted in Palestine, and also 

includes the uncounted  population estimates according to 

post enumeration survey 
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 1022في فلسطين حسب المنطقة والجنس،  *عدد السكان
Population

*
 in Palestine by Region and Sex, 2017 

 

 المحافظة/المنطقة
 الجنس

 
Sex 

Region/ Governorate كال الجنسين 
Both Sexes 

 ذظ  
Males 

 انا 
Females 

 Palestine 2,348,052 2,433,196 4,781,248 فلسطين

West Bank 1,411,664 1,470,293 2,881,957 **الغ ب  الضف  
** 

  Gaza Strip 936,388 962,903 1,899,291 ق اا غزة

  Jerusalem 209,844 225,909 435,753 القدس
 

م ل ال ظا  الذ   ت  انف  ق    قي قل    ،  ت ن  ا  ت البيانات* 
 .انن ال ظا  الذ   ل   ت  انف  ال  ض ء نتائج الن ا   الب ن  

* Data includes population counted in Palestine, and 
also includes the uncounted  population estimates 

according to post enumeration survey. 

 ** .Data includes Jerusalem Governorate .ال ن  تم ل   اق   الب انا **

 
 1022، 1002 حسب المنطقة، في فلسطينعدد السكان 

Population in Palestine by Region, 2007, 2017 
 

Number in Thousand  ال نن باأللل 

Year 

  Jerusalem                             القدس
 غزة قطاع

Gaza Strip 

 *الغربية الضفة
West 

Bank* 

 فلسطين

Palestine 
 (J2) ن     السنة

Area (J2) 

 (J1) ن    
Area (J1) 

 المجموع

Total 

1006 137.0 224.7 361.7 1,395.7 2,323.5 3,719.2 1006 

2017** 154.6 281.2 435.8 1,899.3 2,882.0 4,781.3 1026** 

Data includes Jerusalem Governorate. * 

** Data includes population counted in Palestine, and also 
includes the uncounted  population estimates according to 

post enumeration survey. 

 .ال ن  تم ل   اق   الب انا * 
م ل ال ظا  الذ   ت  اغنف  ق غ   قغي قل غ   ،  ت غن  ا  اغنن ت البيانات**  

       .ال ظا  الذ   ل   ت  انف  ال  ض ء نتائج الن ا   الب ن  
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 1022 ،عدد السكان في محافظة القدس حسب التجمع
Population in Jerusalem Governorate by Locality, 2017  

 

 التجمع/ المنطقة
 عدد السكان

Population 
Area  / Locality 

 Jerusalem Governorate 435,753 القدسمحافظة 

  262,282 Area (J1) (J1)منطقة 

  251,590 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 14492 َ اَقا 

 Mikhmas 24373 ِ ْخَ ا 

 Qalandiya Camp 84337 ُ َخ َّْ  َقَلْنِنَ ا

 Qalandiya 261 َقَلْنِنَ ا

 Beit Duqqu 24629 ُنقُّ ِب   

 'Jaba 34412 َهَبعْ 

 Al Judeira 14739 الُهَنْ َ ة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 224829 الَ ا   َضاِ َ   الَب  ن

 Beit A'nan 94120 ِب   َاَنا 

 Al Jib 94231 الِهْ ب

 Bir Nabala 74009 ِب   َنَباال

 Beit Ijza 829 ِب   إْهَزا

 Al Qubeiba 34867 الُ َبْ َب 

 Kharayib Umm al Lahim 902 َخ اِئب أ ُّ الَلْ  ْ 

 Biddu 84132 ِبنُّ 

 An Nabi Samwil 139 الَنِبي َصُ  ئ ل

 Hizma 64228 ِ ْز ا

 Beit Hanina al Balad 24206 ِب   َ ِن َنا الَبَلن

 Qatanna 74482 َقَ َن 

 Beit Surik 94012 ِب   ُ  ِ  ك

 Beit Iksa 24663 إْظَ اِب   

 A'nata 274424 َاناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 828 (َتَه ُّع َبَن ي)الَظ اِبَن  

 Az Za'ayyem 74160 الْزَا ِّ ْ 

 Al 'Eizariya 124262 الِ ْ َزِ  َّ 

 Abu Dis 214122 اب  ِن  

 Arab al Jahalin  24827 َاَ ب الَهَ ال  

 As Sawahira ash Sharqiya 74109 الَمْ ِق َّ  الَ  اِ َ ة

 Ash Sheikh Sa'd 14667 الَمْ خ َ ْ ن
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 الثالثالفصل 
 

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
  الوايام الم   ح غ عوو 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 

1022 1022 1022 1021 

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 births of Jerusalem governorate holding 
Palestinian ID's only. 

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

Notes: 
 1. Declining numbers of registered births by year is due to lack of 

completeness of registration, so the published figure represents only 

registered births. 

 :اتمالحظ

 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ححه ن ص ا    .2
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 . 1

 .ال  اش م ادن  حالحيانام ال   نفدم  اح ا  
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 2102-2102، والسنة في محافظة القدس حسب شهر الوالدة *ونالمسجل أحياء المواليدعدد 
Number of Registered Live Births* in Jerusalem Governorate by Month of               

Birth and Year, 2012-2015 
 

 شهر الوالدة
 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 births of holding Palestinian ID's only * .ا   الحيانام  فمل المواليو مش هم   ال وي  الف   يني * 

 :اتمالحظ
 ناقص أعواو المواليو الم   يش ه ب ال ن   ححه ن ص ا  ا  مال  . 2 

 .   يل المواليوم وحال ال  العوو المنفود يمثل الهاالم الم     ا  

Notes: 

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 . 1
 .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
 *Jerusalem                            *القدس *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 

2011 6,799 3,649 3,150 286 166 120 2011 

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

 :اتمالحظ
 ناااقص أعااواو الوايااام الم اا    ه ااب ال اان   ااححه ن ااص ااا  ا  مااال . 2 

 .العوو المنفود يمثل الهاالم الم     ا     يل الوايامم وحال ال  

Notes: 

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 . 1
 .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 deaths of Jerusalem governorate 

holding Palestinian ID's only. 

 :اتمالحظ
عاااواو الواياااام الم ااا    ه اااب ال ااان   اااححه ن اااص اااا  أ نااااقص . 2 

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

Notes: 

  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 . 1
 .ال   نفدم  اح ا  م ادن  حالحيانام 

2. Presented data based on updated version of 

Population Register compared with previous 

publication. 

 
  



PCBS : اإلحصاءات الحيوية                                                                                       1028كتاب القدس اإلحصائي السنوي                                                            

 

 03 

 الزواج والطالق
ع ااوا م هيااث  اا  م   47,218شااا  ا  اا ي 2017ح ااغ عااوو ع ااوو الاازواة الم اا    ااا  المهااا م الفاادعي  وال ن ااي  عااام 

ماش م مال ع اوو الازواة الم ا    ااا  % 7.1ع اوا  أ  ماا ن اح ه  3,363المهاا م الفادعي  وال ن اي  اا  مهااظا  ال اوس 
 .ا   يش

 

ع اوا م أ  ماا 18,761 ان  لننااث اا  ا  ا يش ( 51-51)ل ف   العمديا   2017وقو ح غ عوو ع وو الزواة الم     عام 
لانفس الف ا  العمديا  اا   2017أما عوو ع اوو الاازواة لننااث عاام  . مش م مل ع وو الزواة ا  ا   يش% 39.7ن ح ه 

 . ا  مهااظ  ال وس 2017مش م مل ع وو الزواة لعام % 43.3ع وا م أ  ماا ن ح ه 1,455مهااظ  ال وس ا و ح غ 
 

ماش % 5.4أ  ماا ن اح ه .  ع اوا 2,527ا  ا يش  ن  ل ذ ود ا  ( 51-51)وح وم ع وو الزواة الم     ل ف   العمدي  
ع وا  ل ذ ود لانفس الف ا  العمديا م أ   140م هيث   ل ا  مهااظ  ال وس 2017م مل ع وو الزواة ا  ا   يش لعام 

 .مش م مل ع وو الزواة الم     ا  المهااظ % 4.2ما ن ح ه 
 

  2017، القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجةعقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة 
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2017 
 

 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 2 126 11 1 - - - 140 15-19 

24-20 2 867 499 15 3 - - 1,386 20-24 

29-25 7 416 604 173 9 5 - 1,214 25-29 

34-30 2 40 154 119 28 6 1 350 30-34 

39-35 - 4 28 40 24 13 7 116 35-39 

+40 - 2 12 33 30 33 47 157 40+ 

 Total 151,1 22 25 44 110 05111 05422 01 المجموع
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  2017-2012، عقود الزواج المسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية في محافظة القدس حسب فئات عمر الزوج والزوجة
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in Jerusalem Governorate by 

Age Groups of Groom and Bride, 2012-2017 
 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Groom       الزوج

14-10 - - - - - - 10-14 

19-15 121 135 160 155 161 140 15-19 

24-20 930 1,213 1,211 1,375 1,328 1,386 20-24 

29-25 747 1,036 1,008 1,137 1,095 1,214 25-29 

34-30 237 280 310 320 328 350 30-34 

39-35 73 95 109 117 123 116 35-39 

+40 83 137 133 159 164 157 40+ 

 Total 151,1 3,199 152,1 2,931 2,896 2,191 المجموع

 Bride       الزوجة

14-10 11 9 10 21 7 22 10-14 

19-15 1,109 1,404 1,397 24222 1,435 24222 15-19 

24-20 785 1,042 1,076 241,2 1,198 24208 20-24 

29-25 174 275 287 1,, 346 282 25-29 

34-30 55 87 84 201 107 ,2 30-34 

39-35 24 35 49 22 55 25 35-39 

+40 33 44 28 2, 51 22 40+ 

 Total 151,1 15044 152,1 2,931 2,896 2,191 المجموع
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 2017-2007 مختارة، في فلسطين ومحافظاتالمسجلة في المحاكم الشرعية والكنسية  الزواج عقود
Registered Marriages in Shariah Courts and Churches in the Palestine and Selected 

Governorates, 2007-2017 
 

 السنة
 المحافظة 

Governorate 
Year 

فلسطين 
Palestine 

 ناح س
Nablus 

 القدس
Jerusalem 

 الخ يل
Hebron 

 غزة
Gaza 

2007 32,685 2,707 2,945 4,806 5,097 2007 

2008 35,777 2,822 2,927 4,921 5,803 2008 

2009 38,316 2,714 2,907 4,981 6,507 2009 

2010 37,228 3,017 1,844 5,500 6,380 2010 

2011 36,284 2,803 1,397 6,022 6,115 2011 

2012 40,292 3,414 2,191 6,291 5,980 2012 

2013 42,698 3,558 2,896 6,876 6,276 2013 

2014 43,732 3,857 2,931 7,502 5,966 2014 

2015 50,438 3,971 3,263 8,217 7,315 2015 

2016 49,930 4,129 15044 8,556 6,944 2016 

1025 47,218 4,130 3,363 8,517 6,281 2017 

 
 

واقع   القم هيث    م مهااظ  ال وس  8,568 م ا و ح وم2017أما وقوعام ال الق الم     ا  ا   يش لعام 
 . مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  ا   يش% 4.7 واقع  أ  ما ن ح ه 635

 
واقع   القم أ  ما  222 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  12وقو    م . مش م مل وقوعام ال الق% 2.2ن ح ه 
 . مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  المهااظ % 1.9ن ح ه 

 
واقع  أ  ما  57142 ن  ا و ح وم ا  ا   يش ( 51-51)أما عوو وقوعام ال الق لنناث ا  الف   العمدي  مش  

واقع   الق لنفس  521مش م مل وقوعام ال الق الم     ا  ا   يشم و   م ا  مهااظ  ال وس % 5..2ن ح ه 
 .ااظ مش م مل وقوعام ال الق ا  المه% 21.2الف   العمدي  أ  ما ن ح ه 
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 2017والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorces and Divorcee, 2017 

 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 1 10 - 1 - - - 12 15-19 

24-20 - 97 67 2 - - - 166 20-24 

29-25 - 49 107 26 4 1 0 187 25-29 

34-30 - 2 37 34 8 2 1 84 30-34 

39-35 - 2 9 17 21 12 1 62 35-39 

+40 - 0 3 6 21 33 61 124 40+ 

 Total 12, 1, 41 24 ,1 221 0,1 0 المجموع
 

  2017-2012والمطلقة،  عمر المطلقفئات القدس حسب  محافظةالطالق المسجلة في المحاكم الشرعية في  وقوعات
Registered Divorces in Shariah Courts in Jerusalem Governorate by Age Groups of 

Divorces and Divorcee, 2012-2017 

 فئات العمر 
 Year السنة

Age Groups  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Divorces       المطلق

14-10 - - - - - - 10-14 

19-15 10 9 23 16 14 12 15-19 

24-20 122 147 172 167 148 166 20-24 

29-25 149 168 174 209 215 187 25-29 

34-30 76 93 89 94 110 84 30-34 

39-35 62 39 49 40 38 62 35-39 

+40 73 71 108 88 94 124 40+ 

 Total 12, 619 614 615 527 492 المجموع

 Divorcee        المطلقة

14-10 - - - - - 2 10-14 

19-15 145 164 219 2,0 183 210 15-19 

24-20 172 187 187 102 225 112 20-24 

29-25 74 77 85 ,2 94 81 25-29 

34-30 41 49 46 10 41 22 30-34 

39-35 26 20 33 18 30 28 35-39 

+40 34 30 45 21 46 ,1 40+ 

 Total 12, 619 04, 615 527 492 المجموع
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 2017 -2007محافظات مختارة، و  فلسطينالمسجلة في  الطالق وقوعات
         Registered Divorces in the Palestine and Selected Governorates, 2007-2017 

  

 السنة

 المحافظة 
Governorate 

Year 
فلسطين 

Palestine 
 ناح س

Nablus 
 القدس

Jerusalem 
 الخ يل

Hebron 
 غزة

Gaza 
2007 4,043 375 333 429 644 2007 

2008 5,009 433 438 506 833 2008 

2009 5,761 470 547 533 915 2009 

2010 6,150 624 316 628 1,038 2010 

2011 6,155 558 445 658 983 2011 

2012 6,574 590 492 678 1,022 2012 

2013 7,114 614 527 765 1,066 2013 

2014 55,11 694 615 867 1,080 2014 

2015 15054 522 614 ,20 242,1 2015 

2016 8,510 750 619 1,015 1,179 2016 

1025 152,1 857 635 1,043 1,200 2017 
 
 

 الزواج االولالعمر الوسيط عند 
 ن  لنناثم  وح غ العمد  19.0 ن  م احل  24.0ل ذ ود  2017ا  ا   يش لعام  الزواة االولح غ العمد الو ي  عنو 

 .  ن  لنناث 21.1م احل  ن   21.1ال وس   الو ي  عنو ع و ال داش ألول مدة ل ذ ود ا  مهااظ
 

 7102، محافظة القدس حسب الجنسفي  الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Jerusalem Governorate by Sex, 2105 

 

 فلسطين الجنس
Palestine 

 محافظة القدس

Jerusalem 
Governorate 

J1 منطقة 
 Area J1 

J2 منطقة 
 Area J2 Sex 

 Males 24 25 25 24 ذ ود

 Females 19 20 20 19  إناث

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PCBS : اإلحصاءات الحيوية                                                                                   1028كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 

 33 

 7102، محافظة القدس حسب الجنسفي  الزواج االولالعمر الوسيط عند 
Median Age at the First Marriage in Jerusalem Governorate by Sex, 2105 
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 7102في محافظة القدس حسب الجنس والحالة الزواجية، ( سنة فأكثر 01)السكان الفلسطينيون 
Palestinian Population (14 Years and Above) in Jerusalem Governorate by Sex and Marital Status, 2017 

 

 الحالة الزواجية

 محافظة القدس
Jerusalem Governorate  

J1 منطقة 
Area J1 

J2 منطقة 
Area J2 

Marital Status إناث ذ ود الجنسينكال  إناث ذ ود كال الجنسين إناث ذكور كال الجنسين 
Both Sexes Males Females Both Sexes Males Females Both Sexes Males Females 

  Never Married 11,721 15,092 26,813 27,697 36,652 64,349 39,418 51,744 91,162 لم ي زوة أحوا  

 Legally Married 661 591 1,252 984 1,179 2,163 1,645 1,770 3,415 ع و قداش ألول مدة 

 Married 21,531 20,751 42,282 56,844 56,994 113,838 78,375 77,745 156,120 م زوة

 Divorced 573 173 746 800 407 1,207 1,373 580 1,953 م  ق

 Widowed 1,795 181 1,976 4,306 850 5,156 6,101 1,031 7,132 أدمل

  Separated 129 33 162 236 122 358 365 155 520 منفصل

 Not Stated 88 143 231 - - - 88 143 231 غيد محيش

  Total 36,498 36,964 73,462 90,867 96,204 187,071 127,365 133,168 260,533 المجموع 
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 الخدمات الصحية
التي  تريرع علي يا ماةميا   2017للعيا   مركزا  عيازة   51 بلغ عدد مراكز الرعاية الصحية األولية في  محافةية السيد 

   سززرار   زز   413مسترييفيا  عامليية بسييعة  7 غييير حكوميييةك ووكاليية الدييوة الدولييية ووزاري الصييحةك فيي  حييي  كييا   اييا 

  .7114 لعةم 
 

مريضييا ك وبلييغ  64,838 مسترييفيا  السييد بليغ عييدد ااجرا ييا  في  فسييد  7114بالاسيبة لفعاليييا  المسترييفيا  في  العييا  
كمييا بلييغ عييدد %.  88.6يومييا ك  بيامييا بلييغ معييدل ارييدال األسيير ي  230,979عييدد األيييا  التمريضييية فيي  افيي  المسترييفيا  

 .  عملية  راحية 18,760 العمليا  ال راحية الما زي
 

 2102-2102محافظة القدس، في مستشفيات وال االسّرةعدد 
Number of Beds and Hospitals in Jerusalem Governorate, 2012-2017 

 

 عدد المستشفيات السنة
Number of Hospitals 

 االسّرة عدد
Number of Beds 

Year 

1021 9 642 1021 

1022 9 342 1022 

1024 8 658 1024 

1022 7 371 1022 

1023 7 698 1023 

1027 7 724 1027 

 
 

 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, 2012-2102 

 

 المؤشر
 Year السنة

Indicator 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Admissions 66,180 50,841 40,834 36,074 34,413 32,550 اإلدجاا 

 Discharges 64,838 50,555 40,357 35,159 34,147 31,969 ااجرا ا 

 Hospitalization Days 230,979 197,629 179,357 150,070 146,605 151,448 التمريضية األيا 

 Mean of Duration 3.6 3.9 4.4 4.3 4.3 4.7 اإلقامة معدل

 Bed Occupancy Rate 88.6 77.6 7232 62.5 62.5 64.6 رياردال األس   معدل

 Surgeries 18,760 19,436 .. 17,815 15,362 16,072 ال راحية العمليا 

 
 

 األطباء والممرضون

ك بيامييا بلييغ عييدد عامييا    بيبييا    141بلييغ عييدد األ بييام العييامي  العيياملي  فيي  مسترييفيا  محافةيية السييد   7114فيي  العييا  
 .ي وقابلة/ممرضا   544أما عدد الممرضي  والسابال  فسد بلغ .   بيبا   747أ بام ااجتصاص 

 
 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 السنة

Profession 
1021 1022 1024 1023 

 General physician 272 219 219 97 عا   بيب

 Specialist physician 131 238 224 147 مجتص  بيب

 Pharmacist 29 17 22 9 صيدل 

 Nurses & Midwives 822 329 332 478 وقابال ممرضي  

 Lab. technical 38 74 28 50 مجتبر فا 

 X-Ray  technical 13 11 28 20 أرعة فا 

 Total 1,381 1,029 0,130 801 المجموع
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 التامين الصحي
 (.J1)ما سة  ف  محافةة السد % 111 ذه الاسبة  بلد ف  حي  ك (J2)ف  محافةة السد  ما سة  7114جالل عا  % ..47بلد  اسبة السكا  المرمولي  بالتأمي  الصح   

 
 2102حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية،   J2))منطقة  نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس

Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Area (J2) by Type of Insurance and Selected Background            
Characteristics, 2017 

 

 الخصائص الخلفية

بدون تأمين  Health Insurance Type   نوع التأمين الصحي
 صحي 

Without 
Health 

Insurance 

Background 
Characteristics  حكوم* 

Governmental* 
 وكالة

UNRWA 
 إسرائيل 
Israeli 

 جاص
Private 

 ووكالة* حكوم 
Governmental*  

& UNRWA 

 وجاص* حكوم 
Governmental* 

& Private 

 وكالة وجاص
UNRWA  
& Private 

 أخرى
Others 

 الجنس 
    

    
 

Sex  

 Both Sexes 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 كال الجنسين

 Males 20.8 0.7 1.8 0.3 16.8 2.6 5.7 22.8 28.5 ذكور 

  Females 19.9 0.7 1.8 0.3 18.3 2.4 5.5 21.6 29.5 إااة 

 حالة اللجوء
    

    
 

Refugee Status 

 - 0.8 4.3 - 42.0 - - 53.0 - ا ئ مس ل
Registered 
refugees 

 39.3 0.9 0.8 0.8 6.7 2.1 8.5 5.4 35.3 ا ئ غير مس ل
Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 34.1 0.7 0.1 0.5 0.4 4.3 9.5 0.8 49.6 لي  ا ئا  

 Total 20.3 0.7 1.8 0.3 17.5 2.5 5.6 22.2 29.0 المجموع

  State of Palestine *     دولة فلس ي                                                              *
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 2102حسب نوع التأمين الصحي وبعض الخصائص الخلفية،   J1))منطقة  نسبة الفلسطينيين في محافظة القدس
Percentage of Palestinians in Jerusalem Governorate Area (J1) by Type of Insurance and Selected Background            

Characteristics, 2017 
 

 الخصائص الخلفية

 Health Insurance Type   نوع التأمين الصحي
بدون تأمين  

 صحي 
Without 
Health 

Insurance 

Background 
Characteristics  حكوم* 

Governmental* 
 وكالة

UNRWA 
 إسرائيل 
Israeli 

 جاص
Private 

 ووكالة *حكوم 
Governmental*  

& UNRWA 

 وجاص *حكوم 
Governmental* 

& Private 

 وكالة وجاص
UNRWA  
& Private 

**اخرى  
Other** 

 الجنس 
    

    
 

Sex  

 Both Sexes 0.0 25.2 0.6 0.1 0.4 0.2 72.1 0.3 1.1 كال الجنسين

 Males 0.0 24.4 0.6 0.1 0.4 0.2 73.1 0.2 1.0 ذكور 

  Females 0.0 26.1 0.6 0.2 0.4 0.2 71.0 0.4 1.1 إااة 

 حالة اللجوء
    

    
 

Refugee Status 

 0.0 94.9 2.2 0.0 1.3 0.0 0.5 1.1 0.0 ا ئ مس ل
Registered 
refugees 

 0.0 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 91.9 0.0 0.3 ا ئ غير مس ل
Non - registered 
refugees 

   Not-refugee 0.0 1.3 0.1 0.2 0.1 0.3 96.4 0.1 1.5 لي  ا ئا  

 Total 0.0 25.2 0.6 0.1 0.4 0.2 72.1 0.3 1.1 المجموع

دولة فلس ي                                                             *   * State of Palestine 

.ترمل اافراد الذي  لدي   تامي  اسرائيل  ووكالة او غيره**   ** includes whom have Israeli and UNRWA or other insurance. 
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 االعاقة
ذكييور % 1.5( %1.7( J2)فيي  حييي  بلديي   ييذه الاسييبة فيي  محافةيية السييد  ما سيية (. اايياة% 1.1ذكييور و% %1.7 )1.1( J1)ما سيية محافةيية السييد   فيي  اسييبة ذوا اإلعاقييةبلديي   
 (. اااة% 1.4و
 

 2102حسب نوع اإلعاقة والجنس،  (J2)منطقة  نسبة السكان الفلسطينيون ذوي اإلعاقة في محافظة القدس

Percentage of Palestinian Population with Disabilities in Jerusalem Governorate Area (J2) by Type of Disability and Sex, 2017 
 

Sex 

 نسبة السكان ذوي االعاقة
Percentage of 

Population with 
Disabilities 

Type of Disability نوع االعاقة 

 التواصل الجنس
Communication 

 التذكر والتركيز
Remembering    

& Concentration 

الحركة واستجدا  
 ااصابع

Mobility 

 السمع
Hearing 

 البصر
Seeing 

Both Sexes 
1.8 0.4 0.4 0.9 0.4 0.6 

 كال الجنسين

Males 
1.9 0.4 0.4 1.0 0.4 0.6 

 ذكور 

Females  
1.7 0.4 0.4 0.8 0.4 0.6 

 إااة 
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 المشاركة في القوى العاملة 
فتتا .  5352فتتا اللتتا  % 53.4بتتس  فتر  ة  51فتتا الىتال اللاملتت  فتتا ملافستت  الىترس بتت   ا فتتةار  المشتتاة  بلغت  سبتتب  
 .لسفس اللا % 41.5سبب  المشاة   فا فلبط   ل    اس  

 

بتس   51مت  مجمتاا ااستاف % 6.2 فتا ملافست  الىترس بلغ  سبب  المشتاة   لنستاف فتا الىتال اللاملت  م  جه  أخةل،
 .%16.4 ب سما بلغ  سبب  مشاة   الذ اة، 5352 اللا  فافر  ة 

 
 1057حسب أهم سمات القوى العاملة، من محافظة القدس ( سنة فأكثر 51)التوزيع النسبي لألفراد 

Percentage Distribution of Persons (15 Years and Above) From Jerusalem 
Governorate by Labor Force Status, 2017 

   
 

 القوى العاملة سمات
 النسبة

Percentage Labor Force Status 

 In the Labor Force 30.4 اللامل  الىال راخل

 Outside Labor Force 69.6 الىال اللامل  خاةج

 Total 100 المجموع

 Employment 88.4  اللمال 

 Unemployment 11.6 البطال 

 Total 100 المجموع

 

 1057من 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, 2017 
  

Labor Force Status 

Sex  الجنس 
 الجنسين كال العالقة بقوة العمل

Both Sexes 

 إساف

Females 

 ذ اة

Males 

In the Labor Force 30.4 6.7 56.4 الىال اللامل  راخل 

Outside Labor Force 69.6 93.3 43.6 الىال اللامل  خاةج 

Total 011 011 011 المجموع 
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 1057من 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, 2017 
 

Labor Force Status  
 المجموع

Total 

Age Groups العمر فئات  
 العالقة بقوة العمل 

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

In the Labor Force 01.4 5.7 88.1 78.1 38.8 28.8 الىال اللامل  راخل 

Outside Labor Force 96.9 51.7 62.8 36.8 76.1 82.1 الىال اللامل  خاةج 

Total 011 011 011 011 011 011 المجموع 

 
 

 1057من 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, 2017 
 

Labor Force Status 
 المجموع

Total 

Years of Schooling الدراسيةالسنوات  عدد 
 العالقة بقوة العمل 

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

In the Labor Force 30.4 45.1 33.8 32.3 13.3 3.7 الىال اللامل  راخل 
Outside Labor Force 69.6 54.9 66.2 67.7 86.7 96.3 الىال اللامل  خاةج 

Total 100 100 100 100 100 100 المجموع 

 
  البطالة

أما % 11.6بس  فر  ة  51فا ملافس  الىرس ب   ا فةار المشاة    فا الىال اللامل   2017بلغ ملرل البطال  عا  
 .فا قطاا غزة% 45.9فا الضف  الغةب   ا% 17.9؛ %27.7فا فلبط   فبلغ ملرل البطال  

 

فا عا   ، ف اللس أ  أعلى ملرل للبطال فا ملافس  الىرس أما على صل ر ملرل البطال  لبب عرر البساا  الرةاب  
 %. 54.2، ل ف بلغ ملرل البطال  ب   أفةار تلك الفئ  رةاب   بساا  9-2 ا  ب   ا فةار الذ   أسهاا  5352

 
البطال  لبب الفئا  اللمة   فا ملافس  الىرس، ف اللس أ  أعلى ملرل للبطال   ا  ب   ا فةار   تللق بملرل اف ما

 .5352فا اللا  % 15.2ل ف بلغ  السبب  بس ،  59-51الذ   أعماةه  
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  7102، حسب المحافظةفلسطين في بين المشاركين في القوى العاملة  نالبطالة ممعدل 
Unemployment Rate from Participants in the Labour Force in Palestine by 

Governorate, 7107  
 

 
 

 7107محافظة القدس حسب عدد سنوات الدراسة،  في البطالة معدل
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Years of Schooling,  7107  

 

Years of Schooling 
 معدل البطالة

Unemployment Rate الدراسة سنوات عدد 

0 - 0 

1-6 4.3 6-1 

7-9 14.7 9-7 

10-12 12.6 12-10 

13+ 8.9 28+  

Total 00.9 المجموع 

 .means observations are too small (-)  .تعني عدم وجود عدد كافي من المشاهدات  ( -)   

  

10.1 
11.6 

14.3 
14.7 
15.2 
15.9 

17.3 
18.5 

19.9 
20.7 

21.7 
39.6 

42.7 
46.4 

47.2 
48.6 
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 7107، رالعمفئات محافظة القدس حسب  في البطالة معدل
Unemployment Rate in Jerusalem Governorate by Age Groups, 7107 

  

Age Groups 
 معدل البطالة

Unemployment Rate فئات العمر 

15-19 52.7 27-25  

20-24 25.2 10-13  

25-29 9.1 17-15  

30-34 10.2 80-83  

35-39 4.3 87-85  

40-44 10.0 30-33  

45-49 4.9 37-35  

50+ 11.9 70+  

Total 00.9 المجموع 

 

 

  العمالة
 .5352فا اللا  % 84..فا ملافس  الىرس ( عمال  ساقص  متصل  بالاق عمال  تام ، ا )بلغ  سبب  اللامل   

 
               العاملة أهم سمات القوى حسبمحافظة القدس  من (سنة فأكثر 01)لألفراد  العاملة للقوى  النسبي التوزيع

 7107 الجنس،و 
Percentage Distribution of Labor Force Participants (15 Years and Above) From 

Jerusalem Governorate by Labor Force Characteristics and Sex, 2017 
  

Labor Force 
Characteristics  

 كال الجنسين

Both Sexes 

Sex الجنس 

 إساف القوى العاملة  سمات
Females 

 ذ اة

Males 

Employment 88.4 82.5 89.2  عمال  

Unemployment 11.6 17.5 10.8  بطال 
Total 100 100 100 المجموع 

 

 لحالة العمليةا

 لملا  % .558أةباب عمل، ا% 4.9بااقع  5352تازا اللاملا  م  ملافس  الىرس لبب اللال  اللمل   فا عا  
 .  لملا  أعضاء أبةة غ ة مرفاعا ا جة% ..3مبتخرما  برجة، ا% 3.1.للبابه ، ا
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  1057التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية، 
Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 

Employment Status, 7107  
 

 
 

 
 2017التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب الحالة العملية، 

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 7107 

  

Employment Status 
 النسبة

Percentage 
 العملية الحالة

Employer 4.9 عمل ةب 

Self employed 13.8 للبابه  لمل 

Wage employee 80.5  برجة مبتخر 
Unpaid family member 0.8 ا جةأبةة غ ة مرفاا  عضا 

Total 100 المجموع 

 
  المهنة الرئيسية

لللتامل   فتا اللتةم امتا ،  اس  أعلى سبتب  5352على صل ر تاز ع اللامل   م  ملافس  الىرس لبب المهس  فا عا  
اللتامل   فتا الخترما  االباعت   امت   ت % ..55 ل هتا اللتامل   فتا المهت  ا ال ت  بسبتب  ، %51.1 بااقتع ال ها م  المه 

 ،  ل هتتتتا فئتتتت  مشتتتتغلا ا ق 16.9%بسبتتتتب   ل هتتتتا اللتتتتامل    فس تتتت   امتخصصتتتت   ا تبتتتت   ،%17.5فتتتتا اقبتتتتااق بسبتتتتب  
اللمتال المهتةة فتا الزةاعت  اأخ تةا   %.58بسبتب    لملا   مشةع   اماسفا إراةة عل االذ       %5485 بسبب  امجملاها

 . %385 بسبب  اص ر البمك
  

 رب عمل
 Employer 

4.9% 

 يعمل لحسابه
 Self employed 

13.8% 

 مستخدم بأجر
 Wage employee 

80.5% 

عضو أسرة غير مدفوع 
 األجر

 Unpaid family 
member 

0.8% 
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 1057التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب المهنة، 
Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 

Occupation, 7107 
  

Occupation 
 النسبة

Percentage 
 المهنة

Legislators, Senior officials & Managers 2.8  ااراةة اللل ا اماسفا المشةعا 

Professionals, Technicians & clerks 16.9  اال تب االمتخصصا   الفس ا 

Service, Shop & Market workers 17.5  فا ا بااق االباع فا الخرما   اللاملا 

Skilled Agricultural & Fishery Workers 0.3 اص ر ا بماك الزةاع المهةة فا  اللمال 

Craft and Related Trade Workers 25.5  م  المه  إل هافا اللةم اما  اللاملا 

Plant & Machine Operators                     
& Assemblers 

 مشغلا ا ق  امجملاها              14.2

Elementary Occupations 22.8  ا ال   المه                             

Total 100 المجموع 

 
 النشاط االقتصادي

فتا قطتاا التجتاةة االمطتاع  اأسشتط   5352تة ز تاز ع اللامل   م  ملافس  الىرس لبب السشتاط اققتصتارف فتا اللتا  
قطتتتاا  ،   ل تتته%5185االتشتتت  ر  ،  تتت  اللتتتامل   فتتتا البستتتاءمتتت  مجمتتتاا اللتتتامل   %5281 شتتت لاا متتتا سبتتتبتهالفستتتارق ل تتتف 

    ، ا استتت  أقتتتل سبتتتب  متتت  اللتتتامل   فتتتا قطتتتاا الزةاعتتت  االلةاجتتت  االصتتت ر ل تتتف%5484الختتترما  االفتتتةاا ا ختتتةل بسبتتتب  
  .%583بلغ  

 
 1057التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي، 

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 
Economic Activity, 2017 

  

Economic Activity 
 النسبة

Percentage 
 االقتصادي النشاط

Agriculture and Hunting  1.0  االص رااللةاج   الزةاع 

Mining, Quarrying & Manufacturing 13.4   االصساع  التلا ل   االملاجة التلر 

Construction 25.3 االتش  ر البساء 

Commerce, Hotels & Restaurants 27.5 االفسارقاالمطاع   التجاةة 

Transportation, Storage & Communication 8.4 ااقتصاق االمااصال   السىل 

Services & Other Branches 24.4  ا خةلاالفةاا  الخرما 

Total 011 المجموع 
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  مكان العمل

فتتا إبتتةائ ل  سبتتب  اللتتامل   بالمىابتتل بلغتت ، %63.6بلغتت   5352عتتا   متت  ملافستت  الىتترس اللتتامل   فتتا فلبتتط  سبتتب  
 .5352عا  فا % 59.4االمبتلمةا  

 
 1057التوزيع النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب مكان العمل، 

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by Place 
of Work, 2017 

  

Place of Work 
 النسبة

Percentage العمل مكان 

Palestine 60.6   فلبط 

Israel and Settlements 85.3 االمبتلمةا  إبةائ ل 

Total 011 المجموع 

 
 

 وأيام العمل وساعات العمل األجور
شتت  ل، فتتا لتت   بلتتغ ملتترل اقجتتة  54183لللتتامل   متت  ملافستت  الىتترس  5352عتتا   بلتتغ ملتترل ا جتتة ال تتاما بالشتت  ل

شت  ل للتتذ    لملتا  فتتا  5.9.5مىابتتل ، شت  ل 553.4ال تاما بالشت  ل للتتذ    لملتا  فتتا فلبتط   متت  ملافست  الىتترس 
 .ابةائ ل االمبتلمةا  م  ملافس  الىرس

 

، ب سمتا بتاع  4585فىتر بلتغ  5352لللتا  مت  ملافست  الىترس  لللتامل   فتا فلبتط   بتاعا  اللمتل ا بتباع  اأما ملرل 
   . باع  .448بلغ ملرل باعا  اللمل لللامل   م  ملافس  الىرس فا إبةائ ل االمبتلمةا  

 

، فتا المىابتل  تا  .558فىر بلغ  5352لللا  لللامل   فا فلبط   م  ملافس  الىرس  أ ا  اللمل الشهة  ابالسبب  لملرل 
 .  ا  ..55أ ا  اللمل الشهة   لللامل   فا إبةائ ل االمبتلمةا  م  ملافس  الىرس بلغ ملرل 

 

محافظة القدس  من األجرللمستخدمين معلومي   بالشيكلاليومية  واألجرةوأيام العمل الشهرية  األسبوعيةساعات العمل معدل 
 7107حسب 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, 7107 

 

Place of Work  

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  مكان

Palestine 200.0 220.3 11.8 38.2   فلبط 
Israel & Settlements 280.8 285.2 12.2 33.8  إبةائ ل االمبتلمةا 
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7107النسبي للعاملين من محافظة القدس حسب متغيرات مختارة،  التوزيع  

Percentage Distribution of Employed Persons From Jerusalem Governorate by 
Selected Variables, 7107 

 

Variable 
 الجنسين كال

Both Sexes 

 Sex الجنس 

 إساف المتغير
Females 

 ذ اة

Males 

Years of schooling    الدراسة سنوات عدد 

0 0.5 0.0 0.6 0 

1-6 8.5 1.3 9.4 6-1 

7-9 24.3 6.9 26.4 9-7 

10-12 43.0 15.3 46.4 12-10 

13+ 23.7 76.5 17.2 +13 

Total 100 100 100 المجموع 

Employment status    العملية الحالة 

Employer 4.9 2.9 5.1 عمل ةب 

Self Employed 13.8 2.0 15.3 للبابه  لمل 

Wage Employee 80.5 95.0 78.7  برجة مبتخر 

Unpaid Family Member 0.8 0.1 0.9 ا جةأبةة غ ة مرفاا  عضا 

Total 100 100 100 المجموع 
Age groups    العمر فئات 

15 - 24 11.4 16.6 10.7 24 -15 

25 - 34 36.0 45.9 34.8 34 - 25 

35 - 44 31.5 19.2 33.1 44 - 35 

45 - 54 15.7 11.5 16.2 54 - 45 

55+ 5.4 6.8 5.2 +55 

Total 100 100 100 المجموع 

Marital status    الزواجية الحالة 

Never Married 23.9 43.9 21.5  أبرا تزاج   ل 

Married 75.0 47.4 78.4 متزاج 

Other 1.1 8.7 0.1 أخةل 

Total 100 100 100 المجموع 

Work days, Work hours & Average 
of daily wage for Wage Employees 

   
األجر  ومعدل العمل وساعات العمل أيام

 للمستخدمين بأجر اليومي

Work Days (Monthly) 22.0 21.7 11.2  (شهةف) اللمل أ ا  

Work Hours (Weekly) 43.8 35.6 45.0  (ابباعا) اللمل باعا  

Average of Daily Wage (NIS) 145.0 109.9 149.8 ( بالش  ل) ا جة ال اما ملرل 
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 ةمعايير المعيش
الجنن خ  الخ اعنن  منن   6166ينن ل الانناص  من  همننص مصننادخ الننديل الخلتسننتت العننه عاعمنند  متاننا السنخ  ننه م ا  ننت ال نندس

، تمتاننا J2 ننه مهط ننت % J1  64.6 ننه مهط ننت % 40.6غ اقنن  % 01.1 تننب غم ننا هسننغعاا  اإلسننخالتمتتقطا نناا الامننل 
 نه % J1  0136 نه مهط نت % 6636، غ اقن  %6636م  ال طاع الياص كمصدخ ديل خلتسه غهسغت   الخ اع  الج خ
  J1 نه مهط نت % 6636غ اقن  % 6631،  م  ثص ميصصاا م  العأمت  ال طهه كمصدخ ديل خلتسنه غهسنغت J2مهط ت 

 الخ اع  م  ال ك مت  غم ا هسنغت اع عمناد  متانا كمصندخ دينل خلتسنه ليسنخ   نه  الج خ، هما J2 ه مهط ت % 134 
 .J2 ه مهط ت % J1  6834 ه مهط ت % 636، غ اق  %837م ا  ت ال دس 

 
، %6631م ا  ننت ال نندس  نن اله العننه ع ننتص   ننااا الماتجننه غالجتنند  ننه  6166 ننه  نناص  غم ننا هسننغت السننخ الفمسننطتهتت

 .قتما   ااا الماتجه غالف تخ  جدا% 130 % 638،   تخ  %1036مع 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 
Wages and salaries 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
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 3102 ، والمنطقة المعيشي من وجهة نظر األسرة التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب وضعها
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 جتد 

 Fairly good 70.9 60.5 64.3 مع سطت

 Poor 7.7 1.5 3.7   تخ 

 Very poor 0.9 0.0 0.4   تخ  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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 3102 حسب وضعها المعيشي من وجهة نظر االسرة، في محافظة القدس التوزيع النسبي لألسر الفلسطينية
Percentage Distribution of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by 

Living Standard from Viewpoint of Household, 2013 
 

 
 
 

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

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 
   3102شهر نيسان  التي سبقت 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 2000

3000-1001 6.9 0000-2002 

0002-0000 9.8 3001-5000 

0002+ 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

 Entertainment / Travel 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 عد 

 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 ع 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 0000أكثر من 

 Total 100 100 100 المجموع

نسبة األسر التي تأتيها تحويالت 
 5.6 0.3 2.3 نقدية من الخارج بشكل دوري 

Percentage of households 
receiving any regular 
transfers  from outside the 
country 
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  1المدارس
 797 ،757،757فغا اغغكا تا غغ   ا  سغغل 757 فغا ااافةغغل ال غ   7770/7772 فغغا المغال ال  اسغغا عغغ   الاغ ا  بلغ  

علغغغغت اليغغغغاالا اثلغغغغل باسغغغغيي ا  الاغغغغ ا   اليغغغغا  7779/7770، 7775/7779، 7775/7775ا  سغغغغل لمعغغغغاال ال  اسغغغغكل  
 .  يش ف علكها ازا ة الاما ف االبل كل اإلس ائكلكيكا

 
 4102/4102 -4102/4102 المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة،عدد 

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority,        
4102/ 4102- 4102 /4102 

 

 Supervising Authority 4102/4102 4102/4102 4102/4102 4102/4102 الجهة المشرفة

 Government   122  126   120    116  اتاال

 UNRWA   15   16    16    16  اتالل الغاث

 Private   113   118    115    109  خاصل

 Total   250   260    251    241  المجموع

 
اغغغ هل  يالبغغغاط ايالبغغغل، 075550افةغغغل ال غغغ   فغغغا اا 7770/7772للمغغغال ال  اسغغغا  بلغغغ  عغغغ   اليلبغغغل فغغغا الاغغغ ا  اقغغغ  

 075275، 075557، 075227بك اغغغغا تغغغغاا عغغغغ   اليلبغغغغل فغغغغا الاغغغغ ا    اغغغغا اإل غغغغاث، 595260  ا ثتا اغغغغا الغغغغ 555957
 .علت الياالا 7779/7770، 7775/7779، 7775/7775لمعاال ال  اسكل 

 
 4102/4102-4102/4102 ،المرحلةالمدارس في محافظة القدس حسب عدد الطلبة في 

Number of Students in Schools in Jerusalem Governorate by Stage,                
4102/4102-4102/4102 

 

 Stage 4102/4102 4102/4102 4102/4102 4102/4102 المرحلة

 Basic stage 62,582 461111   63,558 411226 الا الل األساسكل

 Secondary stage 71,47 816,2  7,793 71748 الا الل اليا اكل

 Total 70,547 72,814  71,351 218224 المجموع

 
إلت أا امغ ل عغ   اليلبغل لتغل املغل فغا اغ ا   ااافةغل ال غ   االيغا يشغ ف  7770/7772يشك  بكا ا  المال ال  اسا 

يالبغغاط لتغغل املغغل فغغا الاغغ ا   اليغغا يشغغ ف  7777فغغا اغغكا بلغغ  مغغثا الامغغ ل  يالبغغاط لتغغل املغغل، 7077علكهغغا الاتااغغل بلغغ  
 . يالباط لتل املل فا الا ا   الخاصل 7270علكها اتالل الغاث ا

 
  

                                                 
 .Data excludes Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .1.             البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كل فا ال   . 7
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 2018/2017-2016/2017معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Teacher in Schools in Jerusalem Governorate by 

Supervising Authority, 2016/2017-2017/2018 
  

 الجهة المشرفة
2016/2017

 
2017/2018

 

Supervising 
Authority ا ي ل (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ا ي ل
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ا ي ل
Area (J1) 

 (J2) ا ي ل
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government    17.0   17.6   15.4   17.2   17.9   15.7 اتاال

 UNRWA    22.2   25.4   16.0   22.2   25.2   16.6 الغاث اتالل

 Private    18.7   19.4   18.3   18.3   18.5   18.1 لخاص

 General Average  18.1   18.8   17.3   18.1   18.6   17.3 العام المعدل

 
، ا هغغا شددة   2,970 فقددب غت دد  فغغا ااافةغغل ال غغ   7770/7772للمغغال ال  اسغغا  عغغ   الشغغمص الصغغفكل فغغا الاغغ ا  أاغغا 

ابالا ابغغغل تغغغاا عغغغ   الشغغغمص فغغغا  الاغغغ ا   للمغغغال  شغغغمبل اخيليغغغل، 75759، شغغغمبل لث غغغاث 75729شغغغمبل للغغغثتا ،  848
 75755ا ،شغغمبل لث غغاث 75777ا ،شغغمبل للغغثتا  262شغغمبل ا هغغا  55755فغغا ااافةغغل ال غغ    7779/7770ال  اسغغا 

 .شمبل اخيليل
 

يالبغاط  7776 بلغ  7770/7772فغا اغ ا   ااافةغل ال غ   اليابمغل للاتااغل للمغال ال  اسغا  اليلبغل لتغل شغمبل ع   ام ل
 . يالباط لتل شمبل فا الا ا   الخاصل 7572يالباط فا ا ا   اتالل الغاث، ا 7676 اا بل  بك

 

 2018/2017-2016/2017معدل عدد الطلبة لكل شعبة في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة، 
Average Number of Students Per Class in Jerusalem Governorate by Supervising 

Authority, 2016/2017-2017/2018 
 

 الجهة المشرفة
2016/2017 2017/2018 

 Supervising 
Authority ا ي ل (J1) 

Area (J1) 

 (J2) ا ي ل
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 (J1) ا ي ل
Area (J1) 

 (J2) ا ي ل
Area (J2) 

 العام المعدل

General 
Average 

 Government   22.9   23.9   20.8   23.1   23.8   21.4 اتاال

 UNRWA   29.9   33.9   21.7   29.6   34.2   21.5 الغاث اتالل

 Private   23.8   23.2   24.1   23.8   23.3   24.1 لخاص

 General Average   23.8   24.4   23.0   23.8   24.3   23.2 العام المعدل
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4102/4102-4102/4102والمنطقة  والجنسالمدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة  عدد  

Number of Schools in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex and 
Area, 4102/4102-4102/4102 

 

 الجهة 
 المنطقة/المشرفة

4102/4102
 

4102/4102
 

Supervising  
Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيليل

Co-ed 

 المجموع
Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيليل

Co-ed 

 المجموع
Total 

  Jerusalem         القدس

 Government   122    30    40    52    126    31    43    52  اتاال

 UNRWA   15    2    9    4    16    3    9    4  اتالل الغاث

 Private   113    89    13    11    118    88    16    14  خاصل

 Total   250    121    62    67    260    122    68    70  المجموع

 Area (J1)         (J1)منطقة 

 Government   37  9 13 15   37    9    14    14  اتاال

 UNRWA   6  1 3 2   7    2    3    2  اتالل الغاث

 Private   61  42 11 8   60    40    13    7  خاصل

 Total   104    52    27    25    104    51    30    23  المجموع

 Area (J2)         (J2)منطقة 

 Government   85  21 27 37   89    22    29    38  اتاال

 UNRWA   9  1 6 2   9    1    6    2  اتالل الغاث

 Private   52  47 2 3   58    48    3    7  خاصل

 Total   146    69    35    42    156    71    38    47  المجموع 

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كل فا ال   

Schools in Jerusalem. 
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 2017/2018-2016/2017عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة،  
Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Sex 

and Area 2016/2017-2017/2018 
 

 الجهة 
 المنطقة /المشرفة

2017/2016 2018/2017 
Supervising 

Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 المجموع

Total 

  Jerusalem       القدس

 Government   718420   028202   078227   718224   028662   078222 اتاال

 UNRWA   28442   78622   08426   28227   28047   08741 الغاث اتالل

 Private   728121   028474   028242   728266   028722   418020 لخاص

 Total   218222   728262   778221   248202   728222   728722  المجموع

 Area (J1)         (J1) منطقة

 Government   28467 5558 2735   28242   71714   11,01 اتاال

 UNRWA   08420 921 340   08227   21012   621 الغاث لاتال

 Private   408264 10387 11205   418222   1724,   201818 لخاص

 Total   708022   028222   028421   718242   028427   028024  موعالمج

 Area (J2)             (J2) ةمنطق

 Government   408622 11160 10808   448222   221670   201,76 اتاال

 UNRWA   78622 3026 939   28111   110,1   08, الغاث لاتال

 Private   078222 5845 7623   028622   41411   1121, لخاص

 Total   768210   418170   068721   248726   408062   408062  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كل فا ال   

Schools in Jerusalem. 
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  2018/2017عدد طلبة المدارس في محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والمرحلة والجنس والمنطقة، 

Number of School Students in Jerusalem Governorate by Supervising Authority, Stage, Sex and Area, 2017/2018 
 

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   30,261   16,718   13,543   5,218   3,534   1,684   25,043   13,184   11,859 اتاال

 UNRWA   5,226   3,947   1,279   .   .   .   5,226   3,947   1,279 اتالل الغاث

  Private   35,060   16,232   18,828   2,747   1,391   1,356   32,313   14,841   17,472 خاصل

 Total   70,547   36,897   33,650   7,965   4,925   3,040   62,582   31,972   30,610 المجموع 

 Area (J1)          (J1) منطقة

 Government   8,293   5,558   2,735   1,903 1486 417   6,390 4072 2318 اتاال

 UNRWA   1,261   921   340   .   .   .   1,261 921 340 الغاث اتالل

  Private   21,592   10,387   11,205   2,015 1080 935   19,577 9307 10270 خاصل

 Total   31,146   16,866   14,280   3,918   2,566   1,352   27,228   14,300   12,928  المجموع

 Area (J2)          (J2) منطقة

 Government   21,968   11,160   10,808   3,315 2048 1267   18,653 9112 9541 اتاال

 UNRWA   3,965   3,026   939   .   .   .   3,965 3026 939 الغاث اتالل

  Private   13,468   5,845   7,623   732 311 421   12,736 5534 7202 خاصل

 Total   39,401   20,031   19,370   4,047   2,359   1,688   35,354   17,672   17,682  المجموع

 .Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كل فا ال   
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 2018/2017 - 2017/2016توزيع الشعب في مدارس محافظة القدس حسب الجهة المشرفة والجنس والمنطقة، 
Distribution of Classes in Jerusalem Governorate Schools by Supervising Authority, 

Sex and Area, 2016/2017-2017/2018
 

 

الجهة 
 المنطقة/المشرفة

2017/2016 2018/2017 
Supervising 

Authority/Area  ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيليل

Co-ed 

 المجموع

Total 

 ثتا 

Males 

 إ اث

Females 

 اخيليل

Co-ed 

 المجموع

Total 
  Jerusalem         القدس

 Government 1,320 197 604 519 1,336 205 607 524 حكومة

 UNRWA 175 16 120 39 184 18 123 43 وكالة الغوث

 Private 1,475 823 362 290 1,535 822 382 331 خاصة

 Total 2,970 1,036 1,086 848 3,055 1,045 1,112 898 المجموع 

 Area (J1)         (J1) منطقة

 Government 399 47 218 134 394 47 212 135 اتاال

 UNRWA 58 4 35 19 67 6 38 23 الغاث اتالل

 Private 895 422 273 200 852 421 258 173 لخاص

 Total 1,352 473 526 353 1,313 474 508 331  المجموع

 Area (J2)         (J2) منطقة

 Government 921 150 386 385 942 158 395 389 اتاال

 UNRWA 117 12 85 20 117 12 85 20 الغاث اتالل

 Private 580 401 89 90 683 401 124 158 لخاص

 Total 1,618 563 560 495 1,742 571 604 567  المجموع

 Data exclude Municipality and Culture Committee .البكا ا  ال يشال ا ا   الاما ف االبل كل فا ال   

Schools in Jerusalem. 

 
 مدارس المعارف والبلدية اإلسرائيليتين في القدس الشرقية 

فغغا اغغ ا   الامغغا ف االبل كغغل اإلسغغ ائكلكيكا فغغا ال غغ   الشغغ قكل  7770/7772بلغغ  عغغ   اليلبغغل الاليا غغكا للمغغال ال  اسغغا 
  .أ يت 76,795ثت اط، ا 77,765يالباط ايالبل، ا هل  57,552
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 7102/7102 ،مؤشرات مختارة حول مدارس المعارف والبلدية في القدس الشرقية
Selected Indicators of the Israeli Municipality and Culture Committee Schools in      

East Jerusalem, 4102/4102 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 Number of Schools 24 عدد المدارس

 Number of Students  عدد الطلبة

 Total 218222 المجموع

 Males 1212,6 ثتا 

 Females 2,1146 إ اث

 Number of Classes 08271 عدد الشعب

 

 التعليم العالي
يالبغغغاط ايالبغغغل، اغغغ هل  77,275فغغغا عاامغغغا  ااافةغغغل ال غغغ    7779/7770بلغغغ  عغغغ   اليلبغغغل الاليا غغغكا للمغغغال ال  اسغغغا 

 55 يالبغغاط ايالبغغل اغغ هل 570ابلغغغ  عغغ   يلبغغل تلكغغغا  الاعياغغع الاياسغغيل فغغا المغغال  فسغغ  . أ يغغت 0,755ثتغغ اط، ا 5,597
 .أ يت 707اثت اط 

 

 1,649ثتغ اط ا 7,775يالبغاط ايالبغل اغ هل  7,205ف غ  بلغ   7775/7779أاا ع   خ كعا العااما  فا المال ال  اسغا  
 . أ يت 25اثت اط  99يالباط ايالبل ا هل  756اق  بل  ع   خ كعا تلكا  الاعياع الاياسيل فا المال  فس  . أ يت

 

 755ا ثتغغا  525اغغ هل  7779/7770عضغغا مكئغغل يغغ  ك  للمغغال  959ابلغغ  عغغ   المغغاالكا فغغا اليغغ  ك  فغغا العاامغغا  
 72عضغا مكئغل يغ  ك  لغ ف  المغال اغ هل  75أاا فا تلكا  الاعياع الاياسيل ف   بل  ع   أعضا  مكئل الي  ك  . أ يت
 .إ اث 9اثت اط 

 
 7106/7102-7103/7104، العالي في محافظة القدسعدد الطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم 

Number of Enrolled students in Higher Education Institutions in Jerusalem 
Governorate, 4107/4102-  4102/4102  
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 7106/7102-7103/7104مؤشرات مختارة حول التعليم العالي في محافظة القدس، 
Selected Higher Education Indicators in Jerusalem Governorate,                    

4107/4102-  4102/4102  
 

 Indicator 4102/4102 4102/4102 4102/4102 4107/4102 المؤشر

 Number of universities 2 2 4 2 الجامعات  عدد

 University students     الجامعات طلبة

 Males   5,561 5,565 5,640 6,114     ثتا 

 Females   7,244 7,322 7,118 7,692     إ اث

 Total   12,805 12,887 12,758 13,806 مجموعال

 University graduates     الجامعات خريجو

 Males   .. 1,224 1,190 1,154       ثتا 

 Females   .. 1,649 1,536 1,569       إ اث

 Total   .. 2,873 2,726 2,723 المجموع

     *الجامعات في التدريس هيئة
Teaching staff at 
universities* 

 Males   483 509 595 483       ثتا 

 Females   153 147 163 147       إ اث

 Total   636 656 758 630 المجموع

 4 2 2 2 كليات المجتمع المتوسطة       عدد
Number of community 
colleges 

المجتمع  كليات طلبة
 المتوسطة

    
Community college 
students 

 Males   45 53 67 61       ثتا 

 Females   272 265 264 292       إ اث

 Total   317 318 331 353 المجموع

كليات المجتمع  خريجو
 المتوسطة 

    
Community colleges 
graduates 

 Males   .. 66 21 16       ثتا 

 Females   .. 83 100 135       إ اث

 Total   .. 149 121 151 المجموع

في كليات  التدريس هيئة
 *المجتمع المتوسطة

    
Teaching staff at 
community colleges* 

 Males   18 22 18 17       ثتا 

 Females   6 8 6 5       إ اث

 Total   24 30 24 22 المجموع

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

 The data of universities include Universities and the - العااما  االتلكا  العاامكلبكا ا  العااما  يشال  -

University  Colleges 
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 الخصائص التعليمية 
% 12.8بااقغغغع % 14.5فغغغا ااافةغغغل ال غغغ    7770 سغغغبل األفغغغ ا  الغغغثكا اغغغ ملهل الملاغغغا بتغغغالا كا  فغغغ علت عغغغال بلغغغغ  

 .لث اث% 16.2للثتا  ا

 
 4102علمي، 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, 4102 

 

 علمي المؤهل وال الجنس
 القيمة

Value 
Sex and Qualification  

 Both Sexes  كال الجنسين

 None 5.9 ال شيء  

 Elementary 11.1 ابتدائي

 Preparatory 38.9 إعدادي

 Secondary 24.4 ثانوي

 Associate Diploma 5.2 دبلوم متوسط

 Bachelor and above 14.5 فأعلىبكالوريوس  

 Males  ذكور

 None 4.7 ال شا    

 Elementary 12.3 ابي ائا 

 Preparatory 42.1 إع ا ي

 Secondary 24.0 يا اي

 Associate Diploma 4.1  بلال اياسي

 Bachelor and above 12.8 ف علتبتالا كا   

 Females  إناث

 None 7.0 ال شا    

 Elementary 9.9 ابي ائا

 Preparatory 35.5 إع ا ي

 Secondary 24.8 يا اي

 Associate Diploma 6.4  بلال اياسي

 Bachelor and above 16.2 ف علتبتالا كا   
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  4102 ،والفئات العمرية القراءة والكتابة في محافظة القدس حسب الجنس معرفة معدالت
Literacy Rate in Jerusalem Governorate by Sex and Age Groups, 4102 

 

 القيمة الجنس والفئات العمرية
Value 

Sex and Age Groups 

 Both Sexes  كال الجنسين

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.5 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 93.1 45+ 

 Total 97.7 المجموع

  Males     ذكور

19-15 99.7 15-19 

24-20 99.4 20-24 

34-25 99.3 25-34 

44-35 99.1 35-44 

+45 96.9 45+ 

 Total 98.7 المجموع

 Females  إناث

19-15 99.8 15-19 

24-20 99.7 20-24 

34-25 99.4 25-34 

44-35 99.0 35-44 

+45 88.8 45+ 

 Total 96.7 المجموع
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 المراكز الثقافية 
، عغغد  غغان بلغغع دغغلل الم الغغا 2017م لغغااث ثااعاغغاث اغغال ال غغا   05بلغغع دغغلل الم الغغا الثااعاغغة ال املغغة عغغد م اع غغة الاغغل  

م لغااث ثااعاغاث دغاماث عغد  15وم لغااث ثااعاغاث دغاماث عغد الاغفة ال، باغة،  040 ؛م لااث ثااعااث  580الثااعاة ال املة عد علسطان 
 .  قطاع غاة

 
 المتاحف

ال غغ ما  م غغ  م غغا   داملغغة وم  فغغاث وا غغلاث ح اغغاال   غغ   4عغغد م اع غغة الاغغل  امسغغة م غغا  ، م  غغا  بلغغع دغغلل الم غغا  
م  فغاث عغد الاغفة ال، باغة،  85م  فاث؛  88عد علسطان  8582ال ا   عد  ان بلع دلل الم ا   ال املة عد ،8554ال ا  

 . م ا   عد قطاع غاة 0و
 

 المسارح
عغد  غان بلغع دغلل المسغا ح ال املغة عغد علسغطان . عغد م اع غة الاغل  مسغ  ان 8582بلع دلل المسا ح ال املة عد ال ا  

 .مسا ح عد قطاع غاة 8عد الافة ال، باة، ومس  اث  88 ؛مس  اث  80
 

 المساجد 
  .مساجل 851عد م اع ة الال   8582عد ال ا   ال املة بلع دلل المساجل

 
 1027والمنطقة،  عب النو سحت الثقافية العاملة في فلسطين اسسؤ ملا عدد

Number of Cultural Institutions in Operation in Palestine by Type and Region, 1027 
 

Region/ Governorate 

 المؤسسات الثقافية العاملة
Operational Cultural Institutions ظةفاحملا/ةقطنملا  

 ح  اسملا
Theaters 

   ا ملا

Museums 
 ةالثااعا الا  ملا

Cultural Centers 
Palestine 21 12 511 فلسطين 
West Bank* 21 12 545 ةاب  ،ة الفالا* 
Gaza Strip 3 5 80 ع غاةاطق 
Jerusalem 1 4 50   الال 

* Data includes Jerusalem Governorate.  * الال م اع ة   شمل الباا ا.                                                              
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 1027توزيع المؤسسات الثقافية في محافظة القدس حسب نوع المؤسسة والمنطقة والحالة، 
Distribution of Cultural Institutions in Jerusalem Governorate by Type, Region and 

Status, 1027 
 

Type of Cultural 
Institutions  
and Region 

 Status                                         الحالة
مجموعال  

Total 

نوع المؤسسة الثقافية 
     ال  ما  والمنطقة

Under Construction 

 م،لق

Closed 
 دامل

In Operation 
Cultural Centers     ةالثقافي زكار ملا 
Jerusalem - 7 50 17 القدس 
Area J1 - 2 25 17  م طاةJ1 

Area J2 - 5 25 10  م طاةJ2 

Museums     تاحفملا 
Jerusalem 1 1 4 5 القدس 
Area J1 1 1 3 1  م طاةJ1 

Area J2 - - 1 2  م طاةJ2 

Theaters     لمسارحا 
Jerusalem - 1 2 3 القدس 
Area J1 - 1 2 3  م طاةJ1 

Area J2 - - - -  م طاةJ2 

 
 

 2017 -4102المساجد العاملة ودور القرآن في محافظة القدس، 
Operating Mosques and Holy Quran Dour (Houses) in Jerusalem Governorate,     

2014-2017 
  

 المحافظة/المؤشر
 Year   السنة

Indicator /Governorate 
2014 2015 2012 2017 

 Operating mosques     العاملة المساجد

 Palestine 15218 15052 15212 15812 فلسطين

  Jerusalem 201 201 220 102 الال 

 Holy Quran Dour (Houses)     القرآن دور

 Palestine .. .. 25501 25211 فلسطين

  Jerusalem .. .. 38 53 الال 
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 4102مؤشرات رئيسية حول ثقافة األسر الفلسطينية في محافظة القدس، 
Main Indicators about Culture of Palestinian Households in Jerusalem  

Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

 31.4  سبة األس  ال د ا وع  للا ا مل بة با اة
Percentage of households who have home 
library  

 38.0  سبة األس  ال د   صل دلى الص   الاوماة 
Percentage of households who get daily 
newspapers 

 41.0 اإل اداةالم طا   إلى سبة األس  ال د  س مع 
Percentage of households who listen to radio 
stations 

 11.2  سبة األس  ال د للا ا ج اا  لفااون 
Percentage of households who have 
television set  

 DVD 43.1/ سبة األس  ال د للا ا ج اا عالاو 
Percentage of Households who have 
video/DVD set 

 سبة األس  ال د للا ا  لفااون و شاهل المسلسا  ال لفااو اة 
 54.3 ال  باة  إلىالم  جمة 

Percentage of households who have TV set 
and view translated series 

 سبة األس  ال د للا ا  لفااون و شاهل المسلسا  ال لفااو اة 
 ال  باة  إلىالملبلجة 

2..1 
Percentage of households who have TV set 
and view dubbed series 

 سبة األس  ال د للا ا  لفااون و شاهل الم طا  ال لفااو اة 
 32.2 (الااصة)الم لاة 

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

 82.2  سبة األس  ال د للا ا  لفااون و شاهل  لفااون علسطان
Percentage of households who have TV set 
and view Palestine television 

األس  ال د  إجمالد سبة األس  ال د للا ا حقط عاائد من 
 200.0 للا ا ج اا  لفااون

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

 سبة األس  ال د للا ا ع ل أو أع ال ا  لون اللبا  الفلسطا د 
 ال الالي 

35.5 
Percentage of households who have family  
Members  dressed in traditional Palestinian 
dress 

 -5) سبة األس  ال د   اقب  وع الب امج ال د اشاهلها األطفال 
 ( س ة 71

14.1 
Percentage of households who control 
programs viewed by children  (5-17 years) 

 سبة األس  ال د   اقب دلل سادا  المشاهلة الاوماة لل لفااون 
 5.8. (س ة 71-5)األطفال من قبل 

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

 15.5 (س ة 71-5) سبة األس  ال د      أصلقاء أطفال   
Percentage of  households who know 
children’s friends (5-17 years) 
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 4102في محافظة القدس، ( سنوات فأكثر 01)مؤشرات رئيسية حول ثقافة األفراد 
Main Indicators about Culture of Palestinian Persons (10 Years and Above) in 

Jerusalem Governorate, 2014 
 

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator   

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

 Males 43.2  لو 

 Females 3..1 إ اث

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

 Males 21.1  لو 

 Females ..11 إ اث

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

 Males 5...  لو 

 Females 25.1 إ اث

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

 Males 50.3  لو 

 Females 32.2 إ اث

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

 Males 42.8  لو 

 Females 43.5 إ اث

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

 Males 5..1  لو 

 Females 2..1 إ اث

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

17.1 
Percentage of persons who have free 
time and willing to perform activities 
during free time and did not do 

 Males 13.5  لو 

 Females ..30 إ اث
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 التاسعالفصل 
 

 مجتمع المعلومات
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 مجتمع المعلومات 
التالالالد فتالالالي ظ لالالال فاا باالالالاي  اسالالالي    تبالالالد ( J2 ةط الالال  ) بلغالالالس ةسالالالب  ا سالالالظ  الالالد   ا  الالال  ال الالال  ،  7102خالالالال ال الالالا  

،  يبلغس ةسب  ا سظ التالد فتالي ظ لال فاا خ  ال  انةتظةالس %2207يبااي هاتف ذ د  ،%0101، يبااي البتي  7100%
 0  خط إةتظةس إسظائفلد %.7.0  ابل % 0.07الفلسطفةد 

 

 7102ت واالتصاالت، نسبة األسر الفلسطينية في محافظة القدس حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلوما
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability         

of ICT Tools, 2017 
  

 
تش ل ذلك البيء  ن   ا    ال    يالذي ض ه  ال البفاةاس: مالحظة

 7898اال تال انسظائفلد إلفه عةية ب ف  ا تاله للضف  الغظبف  عا  

Note: Data exclude those parts of Jerusalem 
governorate which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
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 7102حسب توفر أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  ألسر الفلسطينية في محافظة القدسنسبة ا
Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 

Tools, 2017 
 

 النسبة تواالتصاال تكنولوجيا المعلومات توفر أدوات
Percentage 

Availability of ICT Tools 

 T.V 28.0 تلفيفين عا ي
 LCD/ LED 76.6 TV/ LCD/ LED تلفيفين

 Satellite/ Dish 94.5 ص ن القط
 Telephone Line 31.3 خط هاتف ثابس

 Palestinian Internet 36.2 خط إةتظةس  لسطفةد 

 Israeli Internet 25.6 خط إةتظةس إسظائفلد 
ة ال  لسطفةدهاتف    9887 Palestinian Mobile 
 Israeli Mobile 66.6 هاتف ة ال إسظائفلد

 Computer 20.1 أباية  اسي 
 Laptop 30.0 أباية الابتي 

 IPad 19.9 IPAD/ Tabletأباية التابلس ي 
 Smart phone 87.2 أباية الاياتف الذ ف 

 

تش ل ذلك البيء  ن   ا    ال    يالذي ض ه  ال البفاةاس: مالحظة
 7898اال تال انسظائفلد إلفه عةية ب ف  ا تاله للضف  الغظبف  عا  

Note: Data exclude those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 
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 العاشر الفصل
 

 المباني 
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 المباني 
إلغغغغغ   91/41/9495تغغغغغه  صغغغغغرتا  غغغغغ ل الفتغغغغغر   غغغغغ    ب غغغغغ    غغغغغ  04,507فغغغغغ    افقغغغغغ  ال غغغغغم  عغغغغغمم ال بغغغغغا   بلغغغغغ  

 (.J2) ب   ف    ط    99,571و ،(J1)  ط    ب   ف   959171   ها ، 99/94/9495
 

  .ف ط (J2)ت  ت ثل  ساك    ط   و ، ا   سك  199914   افق  ال م عمم ال ساك  ف  وبل  
 

 7102, المنطقة والمحافظةحسب عدد المباني وعدد المساكن 
Number of Buildings and Number of Housing Units by Region and Governorate, 2017  

  المحافظة/ المنطقة
 *المساكنعدد  عدد المباني

Region / Governorate Number of 
Buildings 

Number of Housing 
Units* 

 Palestine 1,129,264 627,383 فلسطين

 West Bank 726,143 441,280 الضف  الغرب  

 Gaza Strip 403,121 186,103 قطاع غز 

  Jerusalem Governorate 63,290 40,745 القدسمحافظة 
  17,989 .. Area (J1) (J1)  ط   

  22,756 63,290 Area (J2) (J2)  ط   
 

الب ا غغغغات م تشغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس  غغغغ    افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغء  ضغغغغ   * 
 .7691ام ت ل اإلسرائ ل  إل   ع و  بع م ا ت ل  للضف  الغرب   عاه 

*Data excluded those parts of Jerusalem which 
were annexed by Israeli Occupation in1967. 

 
 7102, في محافظة القدس حسب المنطقةعدد المباني 

Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
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 7102 ,في محافظة القدس حسب التجمع المباني وعدد المساكنعدد 
Number of Buildings and Number of Housing Units in Jerusalem Governorate                           

by Locality, 2017  

 *المساكنعدد  عدد المباني التجمع/ لمنطقةا/ المحافظة
Governorate/ Area/ Locality 

Number of Buildings Number of Housing Units* 

  Jerusalem 63,290 40,745 القدس

  17,989 .. Area (J1) (J1)منطقة 

  22,756 63,290 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 1,012 442 َراَفات

 Mikhmas 697 447 ِ ْ َ ا 

 Qalandiya Camp 2,601 1,005 ُ َ  َّْه َقَلْ ِمَ ا

 Qalandiya 279 124 َقَلْ ِمَ ا

 Beit Duqqu 540 337 ِب ت ُمقُّو

 'Jaba 1,055 514 َةَبعْ 

 Al Judeira 795 307 الُةَمْ َر 

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 10,595 2,635 الَراه وَضاِ َ   الَبر م

 Beit A'nan 1,318 742 ِب ت َعَ ا 

 Al Jib 1,403 613 الِةْ ب

 Bir Nabala 3,159 876 ِب ر َ َبام

 Beit Ijza 265 124 ِب ت إْةَزا

 Al Qubeiba 1,247 642 الُ َبْ َب 

 Kharayib Umm al Lahim 110 58 َ راِئب أهُّ الَلْ هْ 

 Biddu 2,199 975 ِبمُّو

 An Nabi Samwil 66 41 الَ ِب  َصُ وئ ل

 Hizma 2,276 987 ِ ْز ا

 Beit Hanina al Balad 563 245 ِب ت َ ِ  َ ا الَبَلم

 Qatanna 1,812 1,101 َقَطَ  

 Beit Surik 1,107 491 ِب ت ُسوِر ح

 Beit Iksa 727 385 ِب ت إْكَسا

 A'nata 6,891 2,066 َع اَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 192 192 (َتَة ُّع َبَمو )الَكعاِبَ   

 Az Za'ayyem 2,439 464 الْزَع ِّهْ 

 Al 'Eizariya 9,936 2,793 الِعْ َزِر َّ 

 Abu Dis 5,618 2,117 ابو ِم  

 A'rab al Jahalin (Salamat 493 339 (س  ات)َعَرب الَةَهال   

 As Sawahira ash Sharqiya 2,701 1,157 الَسواِ َر  الَشْرِق َّ 

 Ash Sheikh Sa'd 1,194 537 الَشْ خ َسْعم
 

الب ا ات م تش ل ءلح الةزس      افق  ال م  والء  ض   * 
 .7691إل   ع و  بع م ا ت ل  للضف  الغرب   عاه ام ت ل اإلسرائ ل  

 *Data excluded those parts of Jerusalem which were annexed 
by Israeli Occupation in1967. 
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 2017, والمنطقة نوع المبنى حسب محافظة القدس فيعدد المباني 
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Type of Building and Area, 2017 

 

 نوع المبنى
 (J2)منطقة  (J1)منطقة  القدس

Type of Building 
Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Villa 573 66 639 ف  

 House 11,268 7,899 19,167 مار

 Building 7,729 9,740 17,469 ع ار 

 Establishment 1,661 .. 1,661   شأ 

 Under Construction Building 633 .. 633 ت ت التش  م ب   

 *Other 753 284 1,037 *أ رى

 Not Stated 139 - 139 غ ر  ب  

 Total 22,756 17,989 40,745 المجموع

 .Includes: tent, marginal, caravan, barracks and other buildings * .ال     والبراك   والكرفا  والبرك  وال با   ام رى :تش ل* 

 
 2017استخدام المبنى والمنطقة,  حسب محافظة القدسعدد المباني المكتملة في 

Number of Completed Buildings in Jerusalem Governorate by Utilization of Building 
and Area, 2017 

 استخدام المبنى 
 (J2)منطقة  (J1)منطقة  القدس

Utilization of 
Building Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Habitation only 15,312 16,241 31,553 للسك  ف ط

 Habitation and Work 2,022 1,464 3,486 للسك  والع ل 

 Work only 1,547 .. 1,547 للع ل ف ط

 Closed 1,196 .. 1,196  غلق

 Vacant 521 .. 521  ال 

 Deserted 679 .. 679  هةور

 Under Preparation 846 .. 846 ت ت التشط ب

 Not Stated - 284 284 غ ر  ب  

 Total 22,123 17,989 40,112 المجموع
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 2017استخدام المسكن والمنطقة,  حسب محافظة القدسفي  *عدد المساكن
Number of Housing Units* in Jerusalem Governorate by Utilization of Housing Unit 

and Area, 2017 

  المسكناستخدام 
 (J2)منطقة  (J1)منطقة  القدس

Utilization of 
Housing Unit Jerusalem Area (J1) Area (J2) 

 Habitation only 36,574 .. 36,574 للسك  ف ط

 Habitation and Work 42 .. 42 للسك  والع ل 

 Work only 1,733 .. 1,733 للع ل ف ط

 Closed 9,942 .. 9,942   غل 

 Vacant 6,151 .. 6,151   ال 

 Deserted 1,279 .. 1,279   هةور 

 Under Preparation 7,569 .. 7,569 ت ت التشط ب

 Total 63,290 .. 63,290 المجموع
 

الب ا غغغغات م تشغغغغ ل ءلغغغغح الةغغغغزس  غغغغ    افقغغغغ  ال غغغغم  والغغغغء  ضغغغغ   * 
 .7691ام ت ل اإلسرائ ل  إل   ع و  بع م ا ت ل  للضف  الغرب   عاه 

 *Data excluded those parts of Jerusalem which were 

annexed by Israeli Occupation in1967. 
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 المساكن وظروف السكن
غرسطط ك ظمططا بلطط  متوسططع ظساسطط  المسططظة سططن  3.3بلطط   7109عططا   متوسططع عططدد الفططرل سططن المسطططظة سططن محاس طط  ال ططد 

 .  سرد لظل غرس  0.4محاس   ال د  
 

 7102مختارة للمسكن،  في محافظة القدس حسب مؤشرات االسر
Households in Jerusalem Governorate by Selected Indicators for Housing Unit, 2017 

 عدد مؤشرات مختارة
Number Selected Indicators 

 Type of housing unit   نوع المسكن

 Villa 443 سيال

 House 26,037 دار 

  Apartment 59,035 ش  

 *Others 697 *اخرى

 Not Stated 9,022 غير مبية

 Total 95,234 المجموع

 حيازة المسكن
 

Tenure of housing unit  

 Owned 69,337 ملك 

 Rented 15,690 مستأجر

 **Others 1,176 **أخرى

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع 

  كثافة السكننسبة االسر حسب 
 

Percentage  of households 
Housing density 

 Less than 1 21.8 2أقل من 

2000-2011 51.2 1.00-1.99 

1000-1011 22.1 2.00-2.99 

0000+ 4.9 3+ 

  Total 100 المجموع 

  Average of housing density 1.4 متوسط كثافة المسكن
 

غرس  مست ل ك خيم ك براظي : تشمل*     * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  

دوة م ابلك م ابل عملك اخرى         :  تشمل**   ** Include: Without Payment, From Work  and Other. 
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 7102في محافظة القدس حسب عدد الغرف،  المساكن المأهولة

Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Number of Rooms, 2017  
 

 عدد الغرف
 المساكن المأهولة

Number of Rooms  
Occupied Housing Units 

2 1,497 2 

1 9,674 2 

0 48,591 3 

4 18,201 4 

5+  8,240 5+ 

 Not Stated 9,031 غير مبية

  Total 95,234 المجموع

 Average number of rooms 3.3 متوسط عدد الغرف

 
 

 7102، نوع المسكنفي محافظة القدس حسب  األسر
Households in Jerusalem Governorate by Type of Housing Unit, 2017 

 

 
.غرس  مست ل ك خيم ك براظي : تشمل*       * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  
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 7102حسب التجمع، لقدس محافظة ا فيالمأهولة عدد المساكن 
Number of Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by  Locality, 2017 

 

 التجمع/المنطقة/المحافظة
 عدد المساكن

Number of Housing Units Governorate/ Area/ Locality 

  Jerusalem 95,234 القدس

 62,892 Area (J1) (J1)منطقة 

 32,342 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 553 راسات

 Mikhmas 291 مخما 

 Qalandiya Camp 1,694 مخي  قلنديا

 Qalandiya 137 قلنديا

 Beit Duqqu 361 بيت دقو

 'Jaba 689 جبع

 Al Judeira 457 الجديرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 4,016 الرا  وضاحي  البريد

 Beit A 'nan 910 بيت عناة 

 Al Jib 799 الجيب

 Bir Nabala 1,089 نباال بير

 Beit Ijza 165 بيت اجزا

 Al Qubeiba 771 ال بيب 

 Kharayib Umm al Lahim 72 خرب  أ  اللح 

 Biddu 1,498 بدو

 An Nabi Samwil 49 النبن صموئيل

 Hizma 1,336 حزما

 Beit Hanina al Balad 218 بيت حنينا البلد

 Qatanna 1,388 قعن 

 Beit Surik 757 بيت سوريك

 Beit Iksa 345 بيت اظسا

 A 'nata 3,889 عناتا

 Al  Ka'abina (Tajammu'Badawi) 157 (تجمع بدوي)الظعابن  

 Az Za'ayyem 1,923 الزعي 

 Al 'Eizariya 4,231 العيزري 

 Abu Dis 2,325 ابو دي 

 Arab Al Jahaleen 336 عرب الجهالية

 As Sawahira ash Sharqiya 1,315 السواحرة الشرقي 

 Ash Sheikh Sa'd 571 الشيخ سعد
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 عشر الثانيالفصل 
 

 راضيل الزراعة واستعماالت ا
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 الزراعة السرية
مين % 26.4فيي حيين   .41/1/4031لديها حديقة منزلية وذلك كما هو في من األسر في محافظة القدس يتوفر % 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)في محافظة القدس تقو   تر ية ثروة حيوانية  من األسر% 1.1
 

42/3/4102، كما هو في حسب توفر حديقة منزلية 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 8.8 متوفر 
Not Available   42.9    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  
 الحديقةممارسة نشاط زراعي في 

    Used 48.1 تمارس 
Not Used   2.8 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
، 4كي /فيرد 36484فيي محافظية القيدس  4032و لغيت الكثافية السيكانية فيي ال يا  ، 4كي  111 لغت مساحة محافظة القدس 

، وفيي طايا  4كي / فيرد 130، في حين  لغت في الضفة الغر يية 4ك / فرد 221أما في فلساين فقد  لغت الكثافة السكانية 
 .4ك / فرد 16401غزة 

 
 4102، في العام المنطقة حسب( 4مك/ در ف)الكثافة السكانية 

Population Density (Capita/km
2
) by Region, Year 2017 

  

 
 .Data includes Jerusalem Governorate:* القدس محافظة ال يانات تشمل*: 
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  معاصر الزيتون
 1,035.3  هيد  عصيرال السيتلرال الزييت  7102 لغت كمية الزيتون المزودة للم اصر في محافظة القدس لموس  عيا  

 7102و لغييت القيميية المضييافة لنشيياا م اصيير الزيتييون لموسيي  عييا  .  ايين ميين الزيييت 7.3.2وطييد اسييتلرل منهييا ايين، 
ألييي  دوالر أمريكيييي وطيمييية  ...7ألييي  دوالر أمريكيييي، فيييي حييين  لغيييت طيمييية االسيييتهلك الوسيييا حيييوالي  737.2حييوالي 

 .أل  دوالر أمريكي 7.7.0إنتال الم اصر حوالي 
 

 4102-4102، محافظة القدساط معاصر الزيتون في المؤشرات االساسية لنش
Main Indicators for the Olive Press Activity in Jerusalem Governorate, 4102-4102 

 

  Quantity in Metric Ton and Value in USD 1000                                                  أمريكي                          ر ، والقيمة  األل  دوالالمتري الكمية  الان
 

 المؤشرات
 Year   السنة 

Indicators 
1029 1029 1028 1022 

  No. of Operating olive presses 9 9 3 3 عدد الم اصر ال املة

  No. of Full automatic presses 9 9 3 3 الم اصر االتوماتيكيةعدد 

والنص  لم اصر القديمة عدد ا
 - - - - االتوماتيكية

No. of Traditional and half automatic 
presses  

 - - 2 2 عدد الم اصر المغلقة مؤطتا
No. of olive presses temporarily  
closed 

 Quantity of olive pressed 1,035.3 430.9 1,372.1 1,236.1 كمية الزيتون المدروس

 Quantity of oil extracted 193.8 182.0 393.9 323.6 كمية الزيت المستلرجة

 Number of employees 18 14 18 12 اجمالي عدد ال املين

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

 No. of paid employees 12 13 12 12 عدد ال املين  اجر

 Compensation of employees value 29.2 12.2 19.9 18.3 ت ويضات ال املينطيمة 

 Olive presses output value 181.2 390.0 112.2 192.2 طيمة انتال نشاا م اصر الزيتون

 Intermediate consumption value 14.9 92.1 93.4 98.3 طيمة االستهلك الوسيا

 Gross value added 131.2 308.4 282.2 241.8 القيمة المضافة
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 عشر الثالثالفصل 
 

والمصادر الطبيعية البيئة
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 المياه
، عن طريق الزجاجات المعدنية بمياه الشرب تتزود أسرة 466عن طريق شبكة المياه العامة، في حين أن  بمياه الشربتتزود  (J2منطقة ) في محافظة القدس االسرمن  22,476

 .7162خالل العام  بمياه الشربللتزود  تجميع االمطارتستخدم بئر  أسرة 631و
 

 7102حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب،  محافظة القدساألسر في 
Households in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017 

 

 التجمع

 لمياه الشربالمصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality  شبكة مياه عامة 

Public water 
network 

ينبوع (/ محمي)بئر ارتوازي 
 (محمي)

Protected dug 
well/protected spring 

ينبوع (/ غيرمحمي)بئر ارتوازي 
 (غير محمي)

Unprotected dug 
well/unprotected spring 

تجميع  هميا
 االمطار

Rainwater 

عربة تجر /تنك/صهريج
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/Cart with tank  

زجاجات  هميا
 معدنية

Bottled 
water 

 حنفية 
 عامة

Public 
tap 

 اخرى

Others 
 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

 22,476 79 10 136 123 466 3 18 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2)منطقة  القدس

 Rafat 553 25 0 0 0 0 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 21 14 16 0 0 240 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 14 0 0 0 3 1,550 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 1 0 0 0 96 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 17 0 16 1 2 309 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 8 0 6 44 5 0 1 586 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 15 0 0 0 0 422 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 4 0 95 20 1 1 4 1,919 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat  
al Bareed 

 Beit A ‘nan 910 12 0 0 47 0 47 0 13 791 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 0 6 9 0 0 0 729 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 12 4 0 1 2 971 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 1 0 2 0 0 155 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 0 59 0 1 1 16 652 الُقَبْيَبة

 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 
Kharayib Umm 
 al Lahim 
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 7102حسب التجمع والمصدر الرئيسي لمياه الشرب،  محافظة القدساألسر في (: تابع) 
(Cont.): Households in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of Drinking Water, 2017 

 

 التجمع

 لمياه الشرب المصدر الرئيسي 
 

  Main Source of Drinking Water 

Locality 
شبكة مياه عامة 
 متصلة بالمسكن

Piped into 
dwelling 

ينبوع (/ محمي)بئر ارتوازي 
 (محمي)

Protected dug 
well/protected spring 

ينبوع (/ غيرمحمي)بئر ارتوازي 
 (غير محمي)

Unprotected dug 
well/unprotected spring 

تجميع  هميا
 االمطار

Rainwater 

عربة تجر /تنك/صهريج
 صهريج صغير

Small tanker 
truck/cart with 

tank 

زجاجات ه ميا
 معدنية

Bottled 
water 

 حنفية عامة

Public 
tap 

 اخرى

Others 
 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

 Biddu 1,498 12 0 0 0 0 11 0 0 1,475 ِبدُّو

 An Nabi Samwil 49 0 0 0 0 7 0 0 0 42 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 0 3 4 0 0 5 1,226 ِحْزما

 218 5 0 0 10 9 1 0 0 193 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد
Beit Hanina  
al Balad 

 Qatanna 1,388 58 0 0 76 0 35 6 15 1,198 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 0 0 0 0 1 754 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 0 0 1 0 0 325 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 0 38 5 0 0 2 2,132 َعناَتا

َتَجمُّع )الَكعاِبَنة 
 (َبَدوي

156 1 0 0 0 0 0 0 0 157 
Al Ka'abina 
(Tajammu' Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 1 0 0 0 0 90 الْزَعيِّمْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 6 3 3 1 0 0 3 2,187 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 42 0 0 0 4 1,873 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

313 0 0 0 3 0 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 0 0 2 0 0 3 1,140 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 0 0 0 0 0 3 353 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله  ال البيانات: مالحظة
.9191للضفة الغربية عام   

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israeli  

Occupation in 1967. 
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من المياه لمحافظتي رام اهلل والبيرة والقدس منطقة  متر مكعب مليون 11.9مت سلطة المياه الفلسطينية بشراء حوالي قا
(J2 ) القدس منطقة و ، في حين بلغت كمية المياه المزودة للقطاع المنزلي لمحافظتي رام اهلل والبيرة 1099عام(J2) 

           لفرد من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي لمحافظتيلنفس العام، وبلغت حصة ا متر مكعب مليون 19.9
أما عن المياه المتدفقة من الينابيع في محافظتي رام اهلل  (. يوم/فرد/لتر) 901.9( J2)القدس منطقة و  رام اهلل والبيرة

 .2016عام  متر مكعب مليون 1.1فقد بلغت ( J2)والبيرة والقدس منطقة 
 

  2016-7107في فلسطين حسب  المنطقة، ( ميكروت)من شركة المياه االسرائيلية  (0)المشتراةكمية المياه 
Quantity of Water Purchased

)1(
 from Israeli Water Company (Mekorot) in Palestine by 

Region, 2012-2016 
 

Unit: Million m   3مليون م: الوحدة
3
 

 المحافظة/المنطقة
 Year     السنة  

Region/ Governorate 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Palestine 79.1 70.2 63.5 63.3 56.6 (1)فلسطين
(1)
 

West Bank 69.0 63.8 60.0 59.3 52.6 (1)الضفة الغربية
(1)
 

اهلل والبيرة  رام
 (1)والقدس

19.3 20.4 20.0 21.3 23.6 
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem

(1)
  

 Gaza Strip 10.1 6.4 5.3 0.0 0.0 غزة قطاع

شمل الكميات المضخوخة من االبار الواقعة ضمن أراضي دولة فلسطين ت( 2)
 (.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). 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البيانات (1)
 .9191اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

(1)  Data exclude those parts of Jerusalem 
governorate which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 

 

 محافظة القدسوعدد السكان وحصة الفرد اليومية في  والمياه المستهلكة المياه المزودة للقطاع المنزلي كمية
 2016، 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, 2016 

 

 /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
6102  

Population End 
Year 2016  

 

من حصة الفرد اليومية 
المياه المستهلكة 

 (يوم/فرد/لتر)

Daily Allocation 
Per Capita 

(liter/capita/day) 

Region/ 
Governorate 

 *West Bank 82.3  2,703,820  81.3 116.0 *الضفة الغربية

اهلل والبيرة  رام
 *والقدس

26.1            20.3      526,062  105.6 Ramallah & 
Al-Bireh and 
Jerusalem * 

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل  ال البيانات*: 
 .9191اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

*:  Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 2016-2013، المحافظةفي الضفة الغربية حسب  (0)للينابيع يالتدفق السنو كمية 
Amount of the Annual Discharge Springs

(0)
 in the West Bank by                     

Governorate, 2013-2016 
 

Discharge: million m       5م مليون: التدفق
3

 

 (7)المحافظة
           Year السنة

 Governorate
(6)
 

1025 1020 1023 1022 

 West Bank 29.0 7104 28.2 39.5 الضفة الغربية

 Jenin 0.5 0.3 0.5 - جنين 

 Tubas and Norther Valleys 1.0 0.0 0.9 0.8  واالغوار الشمالية طوباس

 Nablus 3.5 0.0 5.1 8.4 نابلس

 Salfit 0.2 0.1 0.2 0.3 سلفيت

 2.3 0.2 1.9 2.4  رام اهلل والبيره والقدس
Ramallah & Al-Bireh and 
Jerusalem 

 Jericho & Al Aghwar 20.8 18.2 18.9 27.1 أريحا واالغوار

 Bethlehem & Hebron 0.7 2.0 0.7 0.5 بيت لحم والخليل

تشاااامل ذلااااك الجاااازء ماااان محافظااااة القاااادس والااااذي ضاااامه  ال البيانااااات( 2)
 .9191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

(9)  Data exclude those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israeli 
Occupation in 1967. 

المراقبااااة ماااان قباااال ساااالطة المياااااه كميااااة المياااااه المتدفقااااة فقااااط للينااااابيع ( 1)
 .الفلسطينية والتي يقتصر وجودها في المحافظات الواردة في الجدول

(2) Quantity of discharged water are for the springs 

monitored by the Palestinian Water Authority and 

restricted to the governorates mentioned. 

  

 

  الطاقة الكهربائية
والتي تتزود بالكهرباء عن طريق شبكة  (J2منطقة ) في محافظة القدس المساكن المأهولةبلغ عدد  7162خالل العام  

مسكن ال يوجد عندها خدمة  77مسكن عن طريق مولد خاص، و 363مسكن، و 22,974حوالي  كهرباء عامة
 .مسكن غير مبين طريقة االتصال بالكهرباء  9,031و الكهرباء،
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 7102المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع والمصدر الرئيسي للكهرباء، 
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Main Source of        

Electricity, 2017 

 التجمع

 Main Source of Electricity المصدر الرئيسي للكهرباء

Locality  عامةشبكة 

Public 
Network 

 مولد خاص

Private 
Generator 

 ال يوجد

No Electricity 

 غير مبين

Not Stated 

 المجموع

Total 

 22,974 315 22 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2)منطقة  القدس

 Rafat 553 25 0 0 528 َراَفات

 Mikhmas 291 0 2 13 276 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 1,567 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 1 25 624 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 2 435 الُجَدْيَرة

 Al Ram & Dahiyat al Bareed 4,016 1,972 0 3 2,041 الَرام وَضاِحَية الَبريد

 Beit A ‘nan 910 12 0 2 896 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 11 733 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 990 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 1 0 728 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

 Biddu 1,498 12 0 0 1,486 ِبدُّو

 An Nabi Samwil 49 0 0 9 40 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 2 1,236 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 7 206 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 58 0 0 1,330 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 755 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 0 326 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 6 2,171 َعناَتا

 157 0 17 129 11 (َتَجمُّع َبَدوي)الَكعاِبَنة 
Al Ka'abina (Tajammu' 

Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 91 الْزَعيِّمْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 2 2,201 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 1,919 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

258 57 1 20 336 A'rab al Jahalin (Salamat) 

 As Sawahira ash Sharqiya 1,315 170 0 44 1,101 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 3 353 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه  ال البيانات: مالحظة
 .9191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli  Occupation in 1967. 
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 النفايات الصلبة
ة يتقوم بالتخلص من النفايات المنزل 1091خالل العام ( J2منطقة )محافظة القدس من المساكن المأهولة في  21,721

مسكن عن  87و مسكن تتخلص من النفايات الصلبة عن طريق حرقها، 1,488، وحاويةعن طريق القاؤها في اقرب 
 .طريق القاؤها بشكل عشوائي

 

 7102القدس حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية والتجمع،  محافظة المساكن المأهولة في
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Methods of Solid Waste 

Disposal and Locality, 2017 

 التجمع

 Methods of Solid Waste Disposal الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية

Locality القاؤها في اقرب حاوية 

Throwing it in the 
Nearest Container 

 حرقها

Burned 

 القاؤها بشكل عشوائي

Thrown 
Randomly 

 أخرى 

Other 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

 21,721 1,488 87 15 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2)منطقة  القدس

 Rafat 553 25 0 0 1 527 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 0 18 273 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 4 1,563 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 97 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 0 345 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 0 77 573 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 7 430 الُجَدْيَرة

 4,016 1,972 4 27 42 1,971 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Beit A‘nan 910 12 0 4 14 880 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 1 1 64 678 الِجْيب

 Bir Nabala 1,089 99 0 0 29 961 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 158 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 4 83 642 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 0 72 َخراِئب أمُّ الَلْحمْ 

 Biddu 1,498 12 0 0 18 1,468 ِبدُّو

 An Nabi Samwil 49 0 0 1 47 1 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 1 0 14 1,223 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 27 186 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد
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 7102القدس حسب الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية والتجمع،  محافظة المساكن المأهولة في(: تابع)
(Cont): Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Methods of Solid Waste 

Disposal, and Locality, 2017 

 التجمع
 Methods of Solid Waste Disposal الطريقة المستخدمة للتخلص من النفايات المنزلية

Locality القاؤها في اقرب حاوية 

Throwing it in the 
Nearest Container 

 حرقها

Burned 

 القاؤها بشكل عشوائي

Thrown 
Randomly 

 أخرى 

Other 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع

Total 

 Qatanna 1,388 58 0 14 228 1,088 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 7 748 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 1 22 303 ِبيت إْكَسا

 A'nata 3,889 1,712 4 0 92 2,081 َعناَتا

 157 0 0 1 154 2 (َتَجمُّع َبَدوي)الَكعاِبَنة 
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 13 78 الْزَعيِّمْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 8 93 2,102 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 2 10 18 1,889 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

122 194 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 1 74 1,070 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 3 15 148 190 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه  ال البيانات: مالحظة
 .9191االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 
were annexed by Israeli  Occupation in 1967. 
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 نوع المرحاض المستخدم لدى االسرة
مراحيض  تستخدم المأهولة من المساكن 7,954و ،1091خالل عام  تستخدم مراحيض متصلة بشبكة مجاري عامة( J2منطقة )محافظة القدس من المساكن المأهولة في  8,928

 .مراحيض متصلة بحفر صماء تستخدم المساكن المأهولةمن  6,097، في حين أن متصلة بحفر امتصاصية
 

 7102األسرة،  المساكن المأهولة في محافظة القدس حسب التجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمه
Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Type of Toilet facility used by the household, 2017 

 التجمع

 Type of Toilet facility used by household نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septic 
porous tank  

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء

Flush to septic 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

 8,928 7,954 6,097 299 31 2 9,031 32,342 Jerusalem Area (J2) (J2)منطقة  القدس

 Rafat 553 25 0 0 0 153 365 10 َراَفات

 Mikhmas 291 0 0 1 12 10 245 23 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 1,694 127 0 0 2 2 0 1,563 ُمَخيَّْم َقَلْنِدَيا

 Qalandiya 137 40 0 0 0 27 19 51 َقَلْنِدَيا

 Beit Duqqu 361 16 0 0 2 257 86 0 ِبيت ُدقُّو

 ’Jaba 689 39 0 15 3 27 559 46 َجَبعْ 

 Al Judeira 457 20 0 0 0 0 5 432 الُجَدْيَرة

 Beit A ‘nan 910 12 0 0 0 683 205 10 ِبيت َعَنان

 Al Jib 799 55 0 0 11 6 47 680 الِجْيب

 4,016 1,972 0 1 4 111 183 1,745 الَرام وَضاِحَية الَبريد
Al Ram & Dahiyat al 
Bareed 

 Bir Nabala 1,089 99 0 1 5 13 21 950 ِبير َنَباال

 Beit Ijza 165 7 0 0 0 142 14 2 ِبيت إْجَزا

 Al Qubeiba 771 42 0 1 13 592 116 7 الُقَبْيَبة

 Kharayib Umm al Lahim 72 0 0 0 6 30 36 0 الَلْحمْ َخراِئب أمُّ 
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 7102األسرة،  لتجمع ونوع المرحاض الذي تستخدمهالمساكن المأهولة في محافظة القدس حسب ا(: تابع)
(Cont.): Occupied Housing Units in Jerusalem Governorate by Locality and Type of Toilet facility used by the household, 2017 

 

 التجمع

 Type of Toilet facility used by household نوع المرحاض الذي تستخدمه األسرة

Locality 
مرحاض متصل بشكبة 

 مجاري عامة
Flush to piped 
sewer system 

مرحاض متصل بحفرة 
 امتصاصية

Flush to septik 
porous tank  

مرحاض متصل بحفرة 
 صماء

Flush to septik 
tight tank  

مرحاض متصل 
 توحفبمصرف م

Flush to open 
drain  

ال يوجد مرحاض في البرية 
 في الحقل

No 
facility/bush/field 

 اخرى

Others 

 غير مبين

Not 
Stated 

 المجموع
Total 

 Biddu 1,498 12 2 0 18 1,166 280 20 ِبدُّو

 An Nabi Samwil 49 0 0 0 43 0 0 6 الَنِبي َصُموئيل

 Hizma 1,336 98 0 1 0 881 113 243 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 218 5 0 0 8 33 34 138 ِبيت َحِنيَنا الَبَلد

 Qatanna 1,388 58 0 0 53 834 436 7 َقَطنَّة

 Beit Surik 757 2 0 0 3 516 184 52 ِبيت ُسوِريك

 Beit Iksa 345 19 0 2 31 99 62 132 ِبيت إْكَسا

 A ‘nata 3,889 1,712 0 5 11 21 45 2,095 َعناَتا

 157 0 0 0 3 1 146 7 (َتَجمُّع َبَدوي)الَكعاِبَنة 
Al Ka'abina (Tajammu' 
Badawi) 

 Az Za'ayyem 1,923 1,832 0 0 0 0 9 82 الْزَعيِّمْ 

 Al ‘Eizariya 4,231 2,028 0 1 33 135 1,204 830 الِعْيَزِريَّة

 Abu Dis 2,325 406 0 0 4 106 1,754 55 ابو ِديس

عرب الَجَهالين 
 (سالمات)

67 155 94 0 0 0 20 336 
A'rab al Jahalin 
(Salamat) 

 1,315 170 0 3 34 141 823 144 الَسواِحَرة الَشْرِقيَّة
As Sawahira ash 
Sharqiya 

 Ash Sheikh Sa'd 571 215 0 0 0 17 121 218 الَشْيخ َسْعد

تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة  ال البيانات: مالحظة
 .9191بعيد احتالله للضفة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israeli  

Occupation in 1967. 
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 البيئة االجتماعية المحيطة 
%  594 اا  ,2111عنن ل العننا   المحيدنن يعتقننن ا ب دنن ن صشننعاط يتعنناد ا المعنننراة  نن  البي نن   مننا ار ننر% 4.95

 تعتقنن ار نر صا صهن   ن ب ص نباو ل دن ن هن   .  ما ار ر تعرض ص رانها لمضايقاة  ضغ داة منا هنء ا ارشنعاط
علنن  % 1491, %1.91, %22.2الظنناهره هنن  عننن  مراهبنن  ا هننل,  المشننا،ل ا هتصنناني ,  المشننا،ل ا دتماعينن  ب  ننب  

        نننن % J1  191 نننن  م دقنننن  % .29 نننن  محا ظنننن  القننننن  تعرضننننة لفعننننل ادرامنننن  ب اهننننع  مننننا ار ننننر% 191. التنننن ال 
 .  J2م دق  

 
ا ،بننر  اتحملنة الضننحي  ا  عشننيرتاا العننو ,2111عنن ل العننا   ا ضننرار المانينن عنوا  منا حيننب الدانن  التنن  تحملننة 

,  نن  حننيا تحملننة شننر،اة التنن ميا   ننب  %491 م فنن  الدريمنن  ص  عشننيرت  تحمننل ب  ننب   ,%.2.9مننا ا ضننرار ب  ننب  
 .ا ضرار الماني  اما عو% 492
 

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 

     
 مؤشرات مختارة

 القدسمحافظة 
Jerusalem 

Governorate  
 J1منطقة 

Area J1 
 J2منطقة 

Area J2 Selected Indicators 

ار نننر الفل ننندي ي  التننن  تعتقنننن ب دننن ن 
صشعاط يتعاد ا المعنراة    البي ن  

 :المحيد 
      

Palestinian Households 
that Believe there are 
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 نننننننننر الفل ننننننننندي ي  التننننننننن   ادانننننننننة 
 : 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 ظاهرة تعاطي المخدراتالسبب الرئيسي في وجود 
Percentage 

Main Reason of the Phenomena of 
Drug Abuse 

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

 Economic problems 16.0 المشا،ل ا هتصاني 

 Social problems 15.0 المشا،ل ا دتماعي 

 Association with bad friends 14.9 مرا ق  صصنهاا ال  ا

 Psychological problems 13.0 مشا،ل  ف ي 

 Israeli occupation 8.6 ا حت ل اإل را يل 

 The lack of control on schools 3.7 عن  مراهب  المنار 

 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 
 J2منطقة 

Area J2 Type of Criminal Offense 

  Property theft 0.8 1.4 1.1  ره  بعض الممتل،اة 

  vehicle or part of it Theft 1.2 1.3 1.3  ره   ياره ص  بعض محت ياتاا 

 Property damage 0.1 0.0 0.0 إت ف ص  حرق بعض الممتل،اة

  robbery or theft Attempt 0.5 0.2 0.3 محا 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  

تحرشاة  اعتناااة ه اة ا حت 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
 3102األضرار المادية،  ءتحملت عب

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 األضرار ءالجهة التي تحملت عب
 The party that bore the burden of النسبة

physical damage Percentage 

 Victim/clan 86.9 عشيرت /الضحي 

 Crime port/clan 7.3 عشيرت /م ف  الدريم 

 Insurance company 5.8 شر،  الت ميا

 Total 100 المجموع
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         االضرار  ءشهر الماضية حسب الجهة التي تحملت عب 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 
 عشيرته
Crime 

Port/Clan 
7.3% 

شركة التأمين 
Insurance 
Company 

5.8% 
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 عدد المنشآت
عاملاة فاي القعاا   منشاآت  9,704، منهاامنشأة 10,227في محافظة القدس  1027ت العاملة في العام آبلغ عدد المنش

فااي القعااا  الخااا  والقعااا   1027فااي العااام بلااغ عاادد العااامل   حمااا .  القعااا  اليلااي والشاارحات الححوم ااةو الخااا  
 15,604و (J1)فاااي منعقاااة عامااال  19,182 عامااال مااانهم 34,786 فاااي محافظاااة القااادساليلاااي والشااارحات الححوم اااة 

 .(J2)في منعقة  عمال
 

أ  نشااع تااارة الاملاة والتازياة  تبا  عند توز ع المنشآت العاملة في محافظة القدس حسب النشاع القتصااد  الري ساي، 
صاااال المرحباااات احتااال المرتباااة ا ولااا  ف ماااا ااااا  نشااااع  ،ةأمنشااا 3,516يا ح اااا بلاااغ عاااددمااا  ح اااا عااادد المنشاااآت  وا 

  .منشأة 969بواقع  ا خرىالخدمات  أنشعةوتايا  ،ةأمنش1,239  حو ل ة في المرتبة الثان ة بواقعالصناعة الت
 

 7102، 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, 2017  
 

 المحافظة/المنطقة
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

 عدد العاملين
No. of Employed 

Persons 
Region/Governorate 

 Palestine 444,086 148,974 فلسطين

 *West Bank 309,848 101,517 *الضفة الغربية

 Gaza Strip 134,238 47,457 قطاع غزة

 Jerusalem Governorate 34,786 9,704 محافظة القدس

 4,444 19,182 Area (J1) (J1)منعقة 

 5,138 21,604 Area (J2) (J2)منعقة 

* Data includes Jerusalem governorate.  *الب انات تشمل محافظة القدس.  
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محافظة القدس حسب     عدد المنشآت العاملة وعدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع األهلي والشركات الحكومية في 
 7102، 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, 2017  
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 7102، محافظة القدس حسب النشاط االقتصادي الرئيسيعدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Main Economic 
Activity, 2017 

 

 النشاط االقتصادي الرئيسي
 عدد المنشآت

No. of 
Establishments 

Main Economic Activity 

  Mining and quarrying 7 التعد    واستغال المحاار

  Manufacturing 1,239 الصناعات التحو ل ة

 8 إمدادات الحهربا  والغاز والبخار وتح  ف الهوا 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  

دارة النفا ات  امدادات الم اه وأنشعة الصرف الصحي وا 
 ومعالاتها

10 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Construction 34 اإلنشا ات

صال المرحبات ذات ( التازية)تاارة الاملة والمفرد  وا 
 المحرحات والدرااات النار ة

5,326 
Wholesale and retail trade; repair of 
motor vehicles and motorcycles 

 Transportation and storage 177 النقل والتخز  

 669 انشعة خدمات القامة والععام
Accommodation and food service 
activities 

 Information and communication 54 المعلومات والتصالت

 Financial and insurance activities 76 التأم   النشعة المال ة وأنشعة

 Real estate activities 20 ا نشعة العقار ة

 290 ا نشعة المهن ة والعلم ة والتقن ة
Professional, scientific and technical 
activities 

 131 أنشعة الخدمات الدار ة والخدمات المساندة  
Administrative and support service 
activities 

 72 اإلدارة العامة والدفا  والضما  الاتماعي اللزامي
Public administration and defense; 
compulsory social security 

 Education 461 التعل م

 Human health and social work activities 467 انشعة صحة النسا  والعمل الاتماعي

 Arts, entertainment and recreation 187 والتسل ةالفنو  والترف ه 

 Other service activities 969 انشعة الخدمات ا خرى

أنشعة  ا سر المع ش ة  التي تستخدم افرادًا وأنشعة 
السر المع ش ة في انتاج سلع وخدمات غ ر محددة 

 لستخدامها الخا 

1 

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

انشعة المنظمات واله يات غ ر اإلقل م ة غ ر الخاضعة 
 11 للول ة  الوعن ة

Activities of extraterritorial organizations 
and bodies 

  Not stated 18 مب   غ ر
 Total 10,227 المجموع 
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 7102، التجمعمحافظة القدس حسب عدد المنشآت العاملة في 

Number of Operating Establishments in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 
 

 التجمع/ المنطقة
 عدد المنشآت العاملة

Number of Operating 
Establishments 

Area / Locality 

 Jerusalem Governorate 10,227 محافظة القدس

  4,668 Area (J1) (J1)منطقة 

  5,559 Area (J2) (J2)منطقة 

 Rafat 65 َراَفات

 Mikhmas 27 ِمْخَماس

 Qalandiya Camp 219 ُمَخ َّْم َقَلْنِدَ ا

 Qalandiya 18 َقَلْنِدَ ا

 Beit Duqqu 35 ِب ت ُدقُّو

 'Jaba 46 َاَبعْ 

 Al Judeira 76 الُاَدْ َرة

 Ar Ram & Dahiyat al Bareed 1,109 الَرام وَضاِحَ ة الَبر د

 Beit A'nan 108 ِب ت َعَنا 

 Al Jib 145 الِاْ ب

 Bir Nabala 249 ِب ر َنَبال

 Beit Ijza 14 ِب ت إْاَزا

 Al Qubeiba 167 الُقَبْ َبة

 Kharayib Umm al Lahim 8 َخراِيب أمُّ الَلْحمْ 

 Biddu 302 ِبدُّو

 An Nabi Samwil 2 الَنِبي َصُموي ل

 Hizma 249 ِحْزما

 Beit Hanina al Balad 11 ِب ت َحِن َنا الَبَلد

 Qatanna 74 َقَعَنه

 Beit Surik 66 ِب ت ُسوِر ك

 Beit Iksa 36 ِب ت إْحَسا

 A'nata 709 َعناَتا

 Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 2 (َتَامُّع َبَدو )الَحعاِبَنه 

 Az Za'ayyem 94 الْزَع ِّمْ 

 Al 'Eizariya 1,126 الِعْ َزِر َّة

 Abu Dis 422 ابو ِد س

 Arab al Jahalin 20 َعَرب الَاَهال  

 As Sawahira ash Sharqiya 122 الَسواِحَرة الَشْرِق َّة

 Ash Sheikh Sa'd 38 الَشْ خ َسْعد
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 الحسابات القومية
لعام  J1 في محافظة القدس منطقةالمرصودة والمتفقة مع المعايير الدولية  االقتصادية جمالي القيمة المضافة لألنشطةإ

 .1022مريكي للعام أمليون دوالر 1,230.2  مقابل( سعار الجاريةباأل)مريكي أ مليون دوالر 1,295.7 بلغ 1026
 

 باألسعار الجارية 6102 -2012ألهم األنشطة االقتصادية لألعوام  (J1)منطقة  القيمة المضافة في محافظة القدس
Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1) for Main Economic Activities for the 

Years 2102-2016 at Current Prices 
 

Value in USD Million    القيمة بالمليون دوالر أمريكي 
Economic Activity 2016 2015 2014 2013 2012 النشاط  االقتصادي 

Agriculture and fishing 2.5 2.6 3.5 3.3 2.1 الزراعة وصيد األسماك 

Mining, 
manufacturing, 
electricity and water 

 والكهرباء الصناعة التحويلية والمياه 117.2 146.4 175.5 204.7 233.8

Construction 35.5 35.5 30.8 45.5 42.3 اإلنشاءات 
Wholesale and retail 
trade 

 تجارة الجملة والتجزئة 416.3 399.2 382.1 364.9 347.8

Transport and storage  3.4 5.5 7.6 7.9 9.1  والتخزينالنقل 
Information and 
communication 

 المعلومات واالتصاالت - - - - 1.5

Services 670.4 616.3 567.2 471.8 409.9 الخدمات 
Public administration 
and defence 

 االدارة العامة والدفاع 2.2 1.8 0.8 0.7 0.8

Gross value added 1,295.7 1,230.2 1,167.5 1,075.9 999.1 مجموع القيمة المضافة 
 

Notes: 
1. Value added within national accounts includes all 

value added incurred from all economic sectors 

including the informal sector. 
2. Data for the years 2012-2015 was revised based 

on the results of the Population, Housing and 

Establishment census 2017. 

 :اتمالحظ
القيمة المضافة ضمن الحسابات القومية تشمل كافة القيم   .3

المضافة المتولده من كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك 
 .القطاع غير المنظم

استنادا الى نتائج  2131 -2132تم تنقيح البيانات لألعوام  .2
 .2132التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 
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 6102حسب النشاط االقتصادي،  (J1)منطقة  الجمالي القيمة المضافة في محافظة القدسالتوزيع النسبي 
Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate Area (J1)  

by Economic Activity, 2016 
 

 
 
 

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
 .المتولده من كافة القطاعات االقتصادية بما في ذلك القطاع غير المنظم
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 حركة أسعار المستهلك
 سارنججج  % 7171ار فاعجججاس نسجججب    7171عجججال  (J1) نطسججج   السججج   حافظججج   فجججر الجججرال السياسجججر اسجججهار ال سججج    سججج ل 
 . 7172 سارن  بالهال % 1112ب س ار  7172، بين ا انخفض فر عال 7172بالهال 

 
 7102، (J1)ألسعار المستهلك في محافظة القدس منطقة الشهرية األرقام القياسية 

Monthly Consumer Price Index Numbers in Jerusalem Governorate Area (J1), 7102 
 

                                          Base Year 2010=100                                                                                711= 7171سن  ااسا     
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  القدسالمستهلك حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية في محافظة ألسعار األرقام القياسية ونسبة التغير السنوية  
 7102 ،7102، (J1)منطقة               

Yearly Consumer Price Index Numbers and Percent Change by Major Groups of 
Expenditure in Jerusalem Governorate Area (J1), 7102, 7102 

 

Base Year 2010= 100  011=8101 سن  ااسا   

Major Groups of Expenditure 
%نسبة التغير   
Percent 

Change % 

 أقسام اإلنفاق الرئيسية 2016 2017

Food and soft drinks 0.84 110.76 109.84  ال وا  الغذائي  وال شروبات ال رطب 

Alcoholic beverages and tobacco 1.93 175.74 172.41   وال بغال شروبات الكحولي 

Textiles, clothing and footwear 1.62 127.66 125.63  ااا ش  وال الب  وااحذي 

Housing 2.44 115.47 112.72   ال سكن و س  ز ا 

Furniture and household goods  1.45 124.02 122.25  ااثاث وال فروشات والس ع ال نزلي 

Medical care -2.07 118.17 120.68  الخ  ات الطبي 

Transportation 0.96 107.83 106.81 النسل وال واصالت 

Communications -0.11 96.95 97.06 اال صاالت 

Recreational, cultural goods & 
services 

 الس ع والخ  ات ال رفي ي  والثسافي  105.65 107.61 1.85

Education 5.64 129.79 122.85 خ  ات ال ه يل 
Restaurants, hotels and cafes 3.01 119.53 116.04 خ  ات ال طاعل وال ساهر والفنا ق 

Miscellaneous goods and services 7.07 110.59 103.28  الس ع والخ  ات ال  نوع 

All Items of consumer price index 2.18 115.39 112.93 الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك 
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  7101، 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, 7101 
 

 فلسطين أقسام اإلنفاق الرئيسية
Palestine 

*الضفة الغربية  

West 
Bank* 

 قطاع غزة 
Gaza Strip 

منطقة  القدس
(J1) 

Jerusalem 
Area (J1) 

Major Groups of 
Expenditure 

 Food and soft drinks 23.6719 41.1820 34.9556 35.0175 ال وا  الغذائي  وال شروبات ال رطب 

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

 Textiles, clothing and 6.9074 7.0944 5.7950 6.2857 ااا ش  وال الب  وااحذي 
footwear 

 Housing 9.2789 8.7349 8.8268 8.8652 ال سكن و س  ز ا  

 Furniture and 5.4239 6.5546 4.8289 5.3590 ااثاث وال فروشات والس ع ال نزلي 
household goods  

 Medical care 3.3219 3.0826 4.4389 3.9328 الخ  ات الطبي 

 Transportation 18.3655 7.9311 15.3316 13.8281 النسل وال واصالت

 Communications 4.6886 3.1687 3.4552 3.5508 اال صاالت

 Recreational, cultural 2.6941 2.3937 1.7833 2.0673 الس ع والخ  ات ال رفي ي  والثسافي 
goods & services 

 Education 2.5117 3.3806 3.5926 3.3886 خ  ات ال ه يل

 Restaurants,hotels and 2.7000 1.6527 1.8566 1.9198 خ  ات ال طاعل وال ساهر والفنا ق
cafes 

 Miscellaneous goods 16.3756 12.5028 9.9135 11.4763 الس ع والخ  ات ال  نوع 
and services 

الرقم القياسي العام ألسعار 
 المستهلك

100.1111 100.0000 100.0000 100.0000 All Items of 
consumer price index 

البيانات ال  ش ل ذل  ال زء  ن  حافظ  الس   والذي ض   *
 .7121االح الل اإلسرائي ر إلي  عنوة بهي  اح الل  ل ضف  الغربي  عال 

*Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
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 خارج المنشآتالنقل 
 فةي عةام ا  331مركبةة ععمةل ب ةا  331 ت في محافظةة القةد آقطاع النقل خارج المنش بلغ عدد المركبات العاملة ضمن

دنالر، نبلغةت القعمةة المضةافة الم حققةة مةن ملعةنن  5.6 حقة  مةن هةال المركبةات ، فعمةا بلةغ ح ةم اان ةاج الم 7132 عام
 .ملعنن دنالر 3.3ل ال المركبات  تآخارج المنشنشاط النقل 

 
 2017 دنالر في العام ألف 9.3 ت حناليآمن  عنعضات العاملعن لقطاع النقل خارج المنش  رأبنبلغ نصعب المس خدم 

  .ألف دنالر 225.6من االن اج   رأبالف دنالر بعنما بلغ نصعب المس خدم 47.5 نبلغ نصعب العامل من االن اج 
 

 2017القدس،  محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل ألنشطة هم المؤشرات االقتصادية أ

Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport in Jerusalem 
Governorate, 2017 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                       (دنالر امرعكي باأللفالقعمة )

 
 

 2017، في محافظة القدس خارج المنشّاتالمستخلصة ألنشطة النقل  المعدالت بعض
Selected Rates for Outside of Establishment Transport Activities in Jerusalem 

Governorate, 2017 
 

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

 Annual compensation per paid employee  in (USD) 9,12080 نصعب المس خدم  بأ ر من  عنعضات العاملعن بالدنالر

 Output per person engaged in (USD)  70,0.181 نصعب العامل من اان اج  بالدنالر

 Output per paid employee in (USD)  880,3.081 بأ ر من اان اج بالدنالر نصعب المس خدم

 Value added  per person engaged in (USD)  80,31087 نصعب العامل من القعمة المضافة بالدنالر

 Value added per paid employee in (USD) 0.0,10380 بالدنالرنصعب المس خدم  بأ ر من القعمة المضافة 

 (%) Value added to output 0280 نسبة القعمة المضافة الى اان اج

 (%) Compensation of employees to value added 389 نسبة  عنعضات العاملعن  الى القعمة المضافة

 (%) Depreciation to output 382 نسبة ااه  ك السنني الى اان اج
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 2017، القدس محافظةفي  خارج المنشّاتالنقل  النشطة اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Outside of Establishment Transport in Jerusalem 

Governorate, 2017 
 

    (Value in USD 1000)                                                                       (دنالر امرعكي باأللفالقعمة )        

 المؤشر
 القيمة

Indicator 
Value 

 *Number of  vehicles 118 *عدد المركبات

 *Number of persons engaged 118 *عدد العاملعن

 Output 5,608.5 اان اج

 Gross value added 3,257.7 المضافةإ مالي القعمة 

 Intermediate consumption 2,350.9 االس   ك النسعط

 Value (Number)* (8عدد)القيمة *

 

 والتخزينالنقل 
عدد في حعن بلغ   .7132منشأة في عام  322العاملة في انشطة النقل نال خزعن في محافظة القد   المنشآتبلغ عدد 
 33.1نبلغ ح م اان اج ،  ،7131خ ل العام  عام  191انشطة النقل نال خزعن في محافظة القد   في العاملعن

 .ملعنن دنالر ..1 لنف  العام ةنشطاال ل ا ها بلغت القعمة المضافة ال ي حقق، ن ملعنن دنالر
 

 6102القدس،  محافظةفي النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية 

Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 6102 
 

    (Value in USD 1000)                                                                           (دنالر امرعكي باأللفالقعمة )      
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 6102القدس،  محافظةفي  النشطة النقل والتخزين اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Transport and Storage in Jerusalem Governorate, 6102 

 
 

 (Value in 1000 USD) (القعمة بااللف دنالر امرعكي)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 *Number of persons engaged 091 *عدد العاملعن

 Output 11,766.9  اان اج 

  Intermediate consumption 5,495.9 االس   ك النسعط 

 Gross value added 6,271.0 إ مالي القعمة المضافة

 Value (Number)* (8عدد)القيمة *

 
 المعلومات واالتصاالت

في حعن    . 7132م عا منشأة في 14ناال صاالت في محافظة القد   بلغ عدد المنشآت العاملة في انشطة المعلنمات
نبلغ ح م  ،2016خ ل العام  عام  80ناال صاالت في محافظة القد   بلغ عدد العاملعن في انشطة المعلنمات

 .دنالر ملعنن2.1 ملعنن دنالر، نبلغت القعمة المضافة ال ي حقق  ا هال االنشطة لنف  العام  2.9اان اج 
 

 6102القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات هم المؤشرات االقتصاديةأ

Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in Jerusalem 
Governorate, 6102 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                (دنالر امرعكي باأللفالقعمة )    
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 6102القدس،  محافظةفي  واالتصاالت ألنشطة المعلومات اهم المؤشرات االقتصادية
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in 

Jerusalem Governorate, 2016 
 

 (Value in 1000 USD) (القعمة بااللف دنالر امرعكي)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 *Number of persons engaged 80 *عدد العاملعن

 Output 2,902.1  اان اج 

  Intermediate consumption 791.1 االس   ك النسعط 

 Gross value added 2,111.0 القعمة المضافةإ مالي 

 Value (Number)* (8عدد)القيمة *
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 رخص االبنية

 77.6  رخصة بمساحة إجمالية بلغت 115 (J2)في محافظة القدس منطقة  2017االبنية الصادرة عام  بلغ عدد رخص
ألف متر مربع، اما رخص االبنية غير السكنية فكان  66رخصة ألبنية سكنية بمساحة  100منها   مربع، متر ألف

رخص االسوار فقد بلغ عددها رخصة لمتر مربع، اما بالنسبة  ألف 9915رخصة بمساحة اجمالية بلغت  94عددها 
 .الف متر طولي 119واحدة بمساحة 

 
 

 7102لألبنية السكنية حسب استخدام المبنى،  األبنية الصادرة في محافظة القدسرخص 
Building Licenses Issued in Jerusalem Governorate for Residential Buildings by 

Status of Licensed Buildings, 7102 
 

 هوضع البناء المطلوب ترخيص
 عدد الرخص 
Number of 
Licenses 

 (7ألف م) المساحة المرخصة 
Licensed Area (1000m

2
) 

Status of Licensed 
Building مساحات جديدة 

New Areas 

 مساحات قائمة 
Existing 
Areas  

 Residential Buildings 20.2 45.8 200 مبنى سكني

 Non-Res. Buildings 0.6 2001 21 مبنى غير سكني

 *Boundary walls 0.0 0.1 1 *أسوار

 Total 20.8 56.8 001 المجموع

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

m.r). 

البيانةات ال تشةمل كلةل الجةن  مةن محافظةة القةدس والةك   ةةم  : مالحظةة
 .7691االحتالل اإلسرائيلي إلي  عنوة بعيد احتالل  لل فة الغربية عام 

Note: Data exclude those parts of Jerusalem 

governorate which were annexed by Israeli 

Occupation in 1967. 
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عةةةدد بلةةةغ فةةةي حةةةين   .1192منشةةةفة فةةي عةةةام  44بلةةغ عةةةدد المنشةةةلت العاملةةةة فةةةي نشةةاط االنشةةةا ات فةةةي محافظةةةة القةةةدس 
مليةون  99.4انتاجهةا حةوالي وبلةغ حجةم ، 1196عةامال فةي عةام  911أنشطة االنشا ات في محافظة القةدس  في العاملين

 .أمريكي مليون دوالر 1.1 لنفس العام المؤسسات هها هكتبلغت القيمة الم افة التي حققأمريكي، و  دوالر
 

 7102القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Construction Activities in Jerusalem Governorate, 2016 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   (دوالر امريكي باأللفالقيمة )    

 
 

 
 7102القدس،  محافظةفي  النشطة االنشاءات هم المؤشرات االقتصاديةأ

Main Economic Indicators for Constructuin Activities in Jerusalem          
Governorate, 2016 

 

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

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 *Number of employees 211 *عدد العاملين

 Output 2263301  اإلنتاج 

 Gross value added 106300 إجمالي القيمة الم افة

  Intermediate consumption 161101 االستهالل الوسيط 

 Value (Number)* (0عدد)القيمة *
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 الصناعةنشاط 

بلييع ميي   فييأ قيي ن   .4132لطشيي ف فييأ ميي    3,461فييأ شطشييلص الصييط مص فييأ لق ف ييص ال يي   بلغغع عغغدد التناغغام ال اتلغغة 
ألطشييييلص وبليييع قايييي  ا ط ييي   مييي ل    5,183فيييأ لق ف يييص ال يييي    4136شطشييييلص الصيييط مص اييي ل العيييي    فيييأ العييي لل ن
 ليطف  العي   صطشيلار ههي  ذي  بلغي  ال  ليص اللفي فص ال يأ ق    و لل يون  ورر 18881 قيوالأ فأ لق ف ص ال   الصط مص 

 .لل ون  ورر 11581
 

 6102القدس،  محافظةفي  النشطة الصناعة اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2016 
 

 (Value in 1000 USD)                                                                                 ( ورر الر كأ ب أللفال  لص )    
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 6102القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الصناعة االقتصاديةاهم المؤشرات 
Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 2016 

 

  Value in USD 1000  ورر الر كأ ب أللفال  لص 

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employees 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value 

Added 

Economic Activity 

الصط م   ال ع  ن واس غ ل اللق ار و 
 ال قو ل ص

         4,184    237,272.0               93,541.3               143,730.7  Mining, quarrying and manufacturing 

إل ا ا  الكهرب ء والغ ز والبا ر و ك  ف 
ل ا ا  الهواء  الصرف وشطشلص الل  ه وا 

 ولع لا ه  الطف     الصقأ وا  ارف

            999    251,123.7               49,577.1               201,546.6  Electricity, gas, steam, air conditioning 
supply, water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities 

 Total  345,277.3    143,118.4    488,395.7    5,183       المجموع
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 :النشاط الفندقي
، مدا مجموعد  2017 نهايدة العدا في محافظة القدد  فدي  مسح النشاط الفندقيالتي استجابت في  بلغ عدد الفنادق العاملة

عداما  836  فيهداوبلدغ متوسدط عددد العداملين  ،سدريرا  ,3 242و ةغرفد,1 408مدا مجموعد   يتدوفر فيهدا ،فنددقا  عداما 20
   .من اإلناث 722و من الذكور 579، منه  2802خال عا  

 3102-3102, القدس ي محافظةف الفندقيللنشاط  الرئيسية المؤشرات

Main Indicators for Hotel Activities in Jerusalem Governorate, 3102-3102 
 

 المؤشر
 Year                              السنة

Indicator 

1022 1022 1022 1022 1022 

 *Number of hotels 20 24 12 24 28 *الفنادق عدد

 *Number of rooms 1,480 1,462 20202 1,612 1,572 *الغرف عدد

 *Number of beds 3,242 3,168 20022 3,530 3,490 *ةاألسر   عدد

 560.8 554.3 22812 678.0 491.6 اشغال الغرف متوسط
Average of room 
occupancy 

 % Room occupancy 37.9 41.7 2110 42.1 31.0 %اشغال الغرف نسبة

 934.4 893.8 2002212 1,256.7 1,003.1 ةاشغال األسر   متوسط
Average of bed 
occupancy 

 Bed occupancy percent 28.8 30.4 2112 35.6 28.6 ةاشغال األسر   نسبة

  Number of guests 113,911 99,372 2100028 177,602 188,752 النزالء عدد

  Number of guest nights 341,065 326,232 2820422 458,701 366,124 ليالي المبيت عدد

                  .At the end of the year* .                                                          في نهاية العا * 

 
 3102-3102 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, 3102-3102 

 

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

1022 1,526 1,555 1,555 1,414 1,524 1,572 18 1022 

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

2015 20222 20228 20228 20222 20228 20202 12 2015 

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

2017 1,386 1,398 1,398 1,205 1,398 1,480 20 2017 

*At the end of the year.   * في نهاية العا.  
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 3102-3102ة نهاية العام, عدد 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, 2013-2017 
  

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

2013 10 12 2 1 21 12 12 12 18 2013 

2014 19 23 2 2 13 23 21 23 12 2014 

2015 28 10 1 2 22 12 24 12 12 2015 

2016 18 22 2 3 11 22 21 23 12 2016 

2017 16 19 2 3 11 20 18 20 10 2017 

 
  7102- 2013,عدد النزالء في فنادق محافظة القدس

Number of Hotel Guests in Jerusalem Governorate, 2013 – 3102 
 

 
 

  2017متوسط 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, 2017 
 

 الربع

    إدارة
Administration 

 إنتاج
Operation 

 المجموع
Total 

Quarter 
 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 ذكور

Males 

 إناث

Females 

 First quarter  257         580             187           449            70           131          الربع األول

 Second quarter  255         572             186           444            69           128          الربع الثاني

 Third quarter  265         596             185           464            80           132           الربع الثالث

  Fourth quarter  252         565             184           438            68           127          الربع الرابع

 Average   257         579             185           449            72           130          المتوسط
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 2017النشاط الفندقي في محافظة القدس لمؤشرات مختارة حسب الشهر, 
Activities in Jerusalem Governorate Hotels for Selected Indicators by Month, 2017 

 

 الشهر
 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

الغرف  عدد
 المتاح

No. of 
Available 
Rooms 

 األسّرة عدد
 المتاح

No. of 
Available 

Beds 

 النزالء عدد

No. of 
Guests 

 المبيت ليالي عدد

No. of Guest 
Nights 

 الغرف إشغال

Room Occupancy 

 رةاألسّ  إشغال

Bed Occupancy 

Month 
 المتوسط

Average 

 %النسبة

Rate % 

 المتوسط

Average 

 %النسبة 

Rate % 

 January 25.6 823.8 36.6 537.3 25,537 8,474 3,224 1,468 21 كانون ثاني

 February 33.5 1,080.3 46.1 676.8 30,249 10,225 3,224 1,468 21 شباط

 March 29.9 1,026.5 42.4 661.2 31,821 11,311 3,432 1,558 22 آذار

 April 44.9 1,446.4 59.4 870.3 43,391 13,030 3,224 1,465 21 نيسان

 May 18.8 606.1 23.7 348.5 18,790 6,865 3,224 1,468 21 أيار

 June 29.6 894.0 33.9 497.6 26,821 8,856 3,024 1,468 21 حزيران

 July 30.3 947.8 40.0 563.9 29,383 8,943 3,131 1,414 20 تموز

 August 26.6 910.4 33.4 517.6 28,222 10,204 3,419 1,552 22 آب

 September 24.5 839.5 29.4 461.2 25,186 9,161 3,432 1,567 22 أيلول

 October 28.2 932.8 37.2 560.8 28,917 9,422 3,304 1,507 22 تشرين أول

 November 29.3 918.4 38.0 537.6 27,551 9,112 3,131 1,414 20 تشرين ثاني

 December 26.0 812.8 36.2 511.5 25,197 8,308 3,131 1,414 20 كانون أول

المعدل 
 *السنوي

31 1,480 3,242 113,911 341,065 560.8 2273 934.4 28.8 
Annual 
Average*

 

يمثل المعدل السنوي لكافة المؤشرات باستثناء عدد النزالء وعدد ليالي * 
 .المبيت حيث يمثل المجموع خال عا 

* Represents the annual average of indicators except number of guests and 
number of guest nights which represents the annual total. 
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 2017توزيع 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, 2017 

 

المحافظة / المنطقة
 الربعو 

 

 الفنادق عدد

No. of 
Hotels 

 Nationality الجنسية

 المجموع

Total 
 

Region/  
Governorate 
and  Quarter 

 فلسطين

Palestine 

 عربية دول

Arab 
Countries 

 إسرائيل

Israel 

 آسيا

Asia 

 المتحدة الواليات

 وكندا

U.S.A 
& Canada 

 أمريكا دول

 األخرى

Other 
American 
Countries 

 األوروبي االتحاد

European 
Union 

 أوروبا باقي

Other 
European 

 

 أفريقيا
Africa 

 استراليا
 ونيوزيلندا

Australia         
& 

New Zealand 
 

 West Bank  545,814 2,829 12,208 29,245 204,958 12,924 47,594 101,110 85,280 6,702 42,964 130 الضفة الغربية 

  First quarter  121,130 841 1,975 6,458 47,767 1,451 13,231 25,333 11,911 850 11,313 124 األولالربع 

  138,705 934 2,180 7,746 48,507 3,500 11,016 29,094 21,964 4,116 9,648 126 لثانياالربع 
Second 
quarter 

 Third quarter  125,925 361 2,126 4,882 42,927 3,341 10,150 14,202 35,026 1,049 11,861 137 الثالثالربع 

 Fourth quarter  160,054 693 5,927 10,159 65,757 4,632 13,197 32,481 16,379 687 10,142 130 الرابعالربع 

  Jerusalem  113,911 918 1,117 2,945 46,232 3,081 22,044 21,644 9,812 589 5,529 20 القدس

  First quarter  30,010 146 143 267 12,032 626 6,262 6,370 2,147 153 1,864 22 ألولاالربع 

 الثانيع الرب
21 

846 285 2,557 5,947 4,807 605 11,924 946 365 469 28,751  
Second 
quarter 

 Third quarter  28,308 106 274 735 11,679 861 5,379 4,716 3,068 110 1,380 22 الثالثع الرب

 Fourth quarter  26,842 197 335 997 10,597 989 5,596 4,611 2,040 41 1,439 20 الرابعع الرب
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 نشاط الخدمات
بلغ  دغغ   نغي دغ ن   .2103شنشغة  نغي دغغا   77233بلغ  دغ   الشنشغال العاشلغ  نغغي انشغم  اليغ شال نغي شدان غغ  ال غ   

شل غغون  706.6وبلغغ  د غغ  اجن غغا   ،2102دغغاشف نغغي دغغا   017077العغغاشل ن نغغي ةنشغغم  اليغغ شال نغغي شدان غغ  ال غغ   
 .شل ون  والر 595.3العا   والر، وبلغل ال  ش  الشضان  ال ي د   ها هذه االنشم  لنف  

 

 6102اهم المؤشرات االقتصادية النشطة الخدمات في محافظة القدس، 
  Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate, 6102  

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                ( والر اشر كي باأللفال  ش  )   
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 6102القدس حسب النشاط االقتصادي،  محافظةفي  النشطة الخدمات المؤشرات االقتصاديةاهم 
Main Economic Indicators for Services in Jerusalem Governorate by Economic Activity, 6102 

 

 (Value in 1000 USD)                                                                                                                                                                                (  والر اشر كي باأللفال  ش )  

 
 

  

 االقتصادي النشاط
 العاملين عدد

Number of 
Employees 

  اإلنتاج 

Output 

 الوسيط االستهالك 
Intermediate 
Consumption  

 القيمة المضافة إجمالي
Gross Value Added 

Economic Activity 

 Accommodation and food service activities 44,100.6 15,387.3 59,488.0 1,412 ةنشم  ي شال االقاش  والمعا 

 Real estate activities 787.8 87.5 875.3 14 األنشم  الع ار   واال  ار  

 35,975.8 5,774.8 41,750.6 1,042 األنشم  الشهن   والعلش   وال  ن  
Professional, scientific and technical 
activities 

 Administrative and support service activities 9,555.5 2,713.6 12,269.2 201 ةنشم  الي شال اال ار   والي شال الشسان  

 Education 327,918.8 25,022.7 352,941.4 6,711 ال عل  

 Human health and social work activities 42,886.5 6,961.7 49,848.2 1,896 الصد  والعشل اال  شادي

 Arts, entertainment and recreation 12,375.1 4,195.3 16,570.4 727 الفنون وال رن ه وال سل  

 Other service activities 121,666.1 51,207.3 172,873.3 2,130 ةنشم  الي شال االيرى

 Total 595,266.2 111,350.2 706,616.4 14,133 المجموع



PCBS : التجارة الداخلية                                                                                         8102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 761 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 العشرونو  الثالث الفصل
 

 التجارة الداخلية
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



PCBS : التجارة الداخلية                                                                                         8102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 

                          761 

 
 

 

  



PCBS : التجارة الداخلية                                                                                         8102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 

 

                          761 

 نشاط التجارة الداخلية

بلغغع  بانمغغا  .2171منشغغ ي  غغش دغغا   5,626العاملغغف  غغش انشغغجف الالغغاري ال املاغغف  غغش م ا  غغف ال غغ    المنشغغ  بلغغع دغغ   
، ملاغغون  و ر 561.1وبلغغع  لغغ  اجناغغا  ، 2176دغغامف  غغش دغغا   77,671العغغاملان  غغش ةنشغغجف الالغغاري ال املاغغف دغغ   

 .ملاون  و ر 366.5 لنف  العا  فنشجا  هها هذابلغ  ال امف المضا ف الاش    و 
 

 6102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية اهم المؤشرات االقتصادية

Main Economic Indicators for Internal Trade Activities In Jerusalem           
Governorate, 2016 

 (Value in 1000 USD)                                                                                   ( و ر امراكش باأللفال امف )  

 
 

 

 6102القدس،  محافظةفي  النشطة التجارة الداخلية االقتصاديةاهم المؤشرات 
Main Economic Indicators for Internal Trade Activities in Jerusalem         

Governorate, 2016 
 

 (Value in 1000 USD) (ال امف با لف  و ر امراكش)

 القيمة المؤشر
Value 

Indicator 

 *Number of employees 003,02 *د   العاملان

 Output 2.037,168  اجناا  

  Intermediate consumption .38806.,0 ا ساهفك الوساج 

 Gross value added .32126,,6 إلمالش ال امف المضا ف

 Value (Number)* (6عدد)القيمة *
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 الواردات والصادرات
 2015مسفرنوة موع موف   0.8%بنسوبة  انخففضوف  ففيفوف   2016الواردات السلعية المرصوود  لمافظةوة السودع لعوف   سجلت
 بينمووف ارتفعووت الصووفدرات السوولعية المرصووود  لمافظةووة السوودع. مليووون دو ر رمري وو  340.5 اوووال  قيمتهووفبلغووت ايوو  
 .مليون دو ر امري   59.9وبلغت قيمتهف اوال   2015مسفرنة مع مف  % 7.9بنسبة  2016لعف  

 
 4102-4102، *الواردات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 

Registered Imports indicators for Jerusalem Governorate*, 4102-4102 
 

 (Value in 1000 USD) (لف دو ر امري  السيمة بفأل) 
Indicator 2016 2015 2014 المؤشر 

Total imports 021,474 343,165 363,869 إجمالي الواردات 

Imports by mean of entry  
  

واسطة  الواردات حسب
   الدخول

By land 325,690 328,581 360,723 بواسفة البر 
Networks and pipelines** 14,784 14,584 3,146 شب فت وخفوف** 
Imports by country  

  
 الواردات حسب البلد

Israel 250,043 264,955 295,347 إسرائيل 
European countries 37,975 36,414 32,171  دول ا تافد األوروب 
Arab countries 16,595 16,540 13,788 الدول العربية 
American countries 6,950 6,185 4,947 الدول األمري ية 
Other countries 28,911 19,071 17,616  بفق  دول العفل 

*Data exclude those parts of Jerusalem governorate which 

were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
تشمل ذلك الجزء من مافظةة السدع والذي ضمه ا اتالل    البيفنفت*

 .1697اإلسرائيل  إليه منو  بعيد ااتالله للضفة الغربية مف  
** Including Water and Electricity.  ** وال هربفءتشمل الميفه. 

 

 4102-4102، *الصادرات المرصودة لمحافظة القدسمؤشرات 
Registered Exports Indicators for Jerusalem Governorate*, 4102-4102 

 

 (Value in 1000 USD) (دو ر رمري   بفأللف السيمة)  

Indicator 2016 2015 2014 المؤشر 
Total exports 59,851 55,453 54,924  إجمالي الصادرات 

Exports by country  
  

 الصادرات حسب البلد

Israel 56,077 51,134 50,882 إلى إسرائيل 
Arab countries 3,755 4,315 3,961 إلى الدول العربية 
Other countries 19 4 81  إلى بفق  دول العفل 

Exports distribution  
  

 توزيع الصادرات
National exports 25,894 24,732 21,434 صفدرات وفنية 
Re-exports 33,957 30,721 33,490 معفد تصديرهف 

*Data exclude those parts of Jerusalem governorate 

which were annexed by Israeli Occupation in 1967. 
تشمل ذلك الجزء من مافظةة السدع والذي ضمه ا اتالل    البيفنفت*

 .1697اإلسرائيل  إليه منو  بعيد ااتالله للضفة الغربية مف  
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  االستيطان ومصادرة األراضي 12.5
محافظة  في ةر عمستم 02 اهنمرة مستعم 62ي محافظة القدس ف 6102 املعا هايةي نفة ليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب

مر ستعم 216,011بواقع  سقدلافظة امحفي  سكنوني ينر عمتسمال مظمع نأت امن البيان حضيتو ، (J1)القدس منطقة 
 ةبير لغاة فضة في الليئيار رات اإلسمتعمسالدد علغ ب بينما  (.J1)قة طالقدس منمحافظة في  مرعتسم 666,262هم نم

 .مرعمست 222,626 يلواح اهيف يمقي ةر ستعمم 021
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 2016عدد المستعمرات وعدد المستعمرين في الضفة الغربية حسب المحافظة، 

Number of Settlements and Settlers in the West Bank by Governorate, 2016 
  

 المحافظة
 عدد المستعمرات
Number of 

Settlements 

 عدد المستعمرين
Number of Settlers 

Governorate 

 West Bank  454,656  051 الضفة الغربية

 Jenin  862,0  5 جنين

 Tubas  ,8605  7 طوباس

 Tulkarm  ,3638  3 طولكرم

 Nablus  076770  08 نابلس

 Qalqiliya  3767,3  2 قلقيلية

 Salfit  706073  03 سلفيت

 Ramallah & Al-Bireh  08561,0  ,8 رام اهلل والبيرة

  Jericho & Al-Aghwar  6773,  07 أريحا واألغوار 

 Jerusalem  516,033  64 القدس

 0,  8886385  Area (J1)   (J1)منطقة

 01  7362,3  Area (J2)   (J2)منطقة

 Bethlehem  7263,5  03 بيت لحم

 Hebron  0363,3  81 الخليل

 

 
 2016عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب التصنيف والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate, by Classification and 
Area, 2016 

   

 المحافظة
 والمنطقة

 Classification التصنيف

 المجموع
Total Governorate 

and Area 

 تابعة لمجلس يشعمستعمرات 
Settlements Affiliated 

the Yesha Council 

 مستعمرات تم ضمها إلى إسرائيل
Settlements 

Annexed to Israel 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 المستعمرات
Settlements 

 المستعمرين
Settlers 

 Jerusalem  302,188  26  222,325  16  79,863  10 القدس

 16  222,325  16  222,325  Area (J1)   -  - (J1)منطقة 

 10  79,863  -  -  10  79,863  Area (J2) (J2)منطقة 
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 2010-2016، (J1)عدد المستعمرين في المستعمرات في محافظة القدس منطقة 
                 Number of Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate                    

                 Area )J1(, 2010-2016 
 

 السنة
عدد المستعمرين 
Number of 

Settlers 

 الزيادة السنوية
Annual Increase 

 معدل الزيادة السنوية
Annual Rate of 

Increase 

Year 

8101* 200,545  3,742  1.90  2010* 

8100 205,088  4,543  2.27  2011 

2012 205,746  658  0.32  2012 

8103 209,912  4,166  2.02  2013 

8107 214,362  4,450  2.12  2014 

8105 218,297  3,935  1.84  2015 

810, 222,325  4,028  1.85  2016 

يستند إلى بيانات تعداد السكان  0252للعام عدد المستعمرين *
  .0221االسرائيلي الذي تم تنفيذه عام 

*The number of settlers in 2010 is based on the Israeli census 

data which was implemented in year 2008.  
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 2016، 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, 2016 
 

 المؤشر
 *الضفة الغربية

West Bank* 

 القدس
Jerusalem 

 Area Indicator (J2)منطقة  Area (J1)منطقة 

 Number of Settlements 01 ,0 ,8 051 عدد المستعمرات

 Number of Settlers 7362,3 8886385 3186022 636,452 عدد المستعمرين

عدد  السكان 
 الفلسطينيين

2,972,069 431,866  268,249  163,617  
Number of Palestinian 
population 

نسبة المستعمرين إلى 
 السكان الفلسطينيين

8017 70.0  82.9  48.8  
Percentage of Settlers to 
Palestinian population 

 .Data includes Jerusalem* .القدسالبيانات تشمل * 

 
 

 2016عدد المستعمرات والمستعمرين في محافظة القدس حسب نوع المستعمرة والمنطقة، 

Number of Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by Type of Settlement 
and Area, 2016 

  

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 756752 , 8886385 ,0  8376723 88 حضر

 Rural 76715 7 - - 76715 7 ريف

 Total 36,345 01 666,565 04 516,033 64 المجموع

 
 2016عدد 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, 2016 

 

 
  

 

 Secularعلمانية  
 

64.7% 

 Mixedمختلطة  
 

35.3% 
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 2016عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب األيديولوجيا السائدة، 

Number of Rural Settlements and  Settlers in Jerusalem Governorate by 
Overwhelming Ideology, 2016 

 

 المؤشر

 Overwhelming Ideology األيديولوجيا السائدة
 المجموع
Total 

Indicator دينية 
Religious 

 علمانية
Secular 

 مختلطة
Mixed 

 Number of Settlements 6 0 3 - عدد المستعمرات

 Number of Settlers 6,615 06555 86251 - عدد المستعمرين

 
 

 2016عدد المستعمرات الريفية والمستعمرين في محافظة القدس حسب التبعية المؤسسية، 
Number of Rural Settlements and Settlers in Jerusalem Governorate by 

Organizational Affiliation, 2016 
  

 المؤشر

 Organizational Affiliation التبعية المؤسسية

 المجموع
Total 

Indicator حركة الكيبوتس الموحد 
The United Kibbutz 

Movement 
 حيروت
Herut 

 أمناه
Amana 

 Number of Settlements 6 8 0 0 عدد المستعمرات

 Number of Settlers 6,615 867,7 06555 ,32 عدد المستعمرين

 
 مصادرة بطاقات الهوية المقدسية 2.25

في بلدهم القدس، وذلك بناء على الحدود اإلدارية للقدس من وجهة نظر " إقامتهم"آالف الفلسطينيين المقدسيين حق فقد 
اإلسرائيليين، الذين يعتبرون القدس جزءًا من دولة إسرائيل، وعليه يكون الفلسطينيون الذين يقيمون في ضواحي القدس 

دسيين الذين يقيمون في باقي محافظات الوطن، إضافة إلى الطلبة الذين فاقدي حق اإلقامة كما هو الحال للمواطنين المق
 .  يتلقون تعليمهم خارج فلسطين، وأولئك الذين يقيمون بشكل مؤقت في الخارج

 
استكماال لمحاوالت طمس الهوية اإلسالمية واألحقية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة أقدمت سلطات االحتالل في 

ة على خطوة تستهدف تفريغ القدس من أهلها، وذلك من خالل تحويل بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين اآلونة األخير 
 .، أي تنتهي صالحيتها بعد عدد من السنوات، وتصبح بحاجة لتجديد"هويات مؤقتة"إلى 

 
لغاء بطاقات الهوية المقدسية تستند بشكل أساسي على ما يتم  عنه رسميا من  عالناإلال زالت البيانات عن مصادرة وا 

 ،0257شهر آب  -5117بطاقة في الفترة ما بين  51,131درة والتي تشير إلى مصا اإلسرائيلية،خالل وزارة الداخلية 
، وهذا يعني سحب هوية األفراد المسجلين ضمن هوية رب األسرة بشكل سراألأرباب هويات هذا الرقم يمثل  جزء من

 . ذين تم سحب هوياتهم أعلى من هذا الرقم بكثيرتلقائي، وعليه فان عدد األفراد ال
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فيما اسقط هذا الحق  2017مقدسيًا خالل العام  57 باإلضافة إلى ذلك فقد أسقطت الداخلية اإلسرائيلية حق اإلقامة عن
القدس للمساعدة وذلك حسب بيانات مركز .  2015مقدسيًا خالل العام  87، 2016مقدسيًا خالل العام  50عن 

  .القانونية وحقوق االنسان
 
 

 *6103-6116عدد بطاقات الهوية المقدسية المصادرة حسب السنة، 

Number of Confiscated Jerusalemites ID's by year, 6116-2017
* 

  

 

* Data up to 31/08/2017  * 30/12/8107البيانات حتى. 
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 2017-0643المقدسية المصادرة،  بطاقات الهويةعدد 
Number of Confiscated Jerusalemites ID’s, 1967-2017 

 

Year 
 عدد الحاالت

Number of Cases 

 
 السنة

 

1967-1976 06778 03,7-037, 

1977-1986 06715 0377-032, 

1987-1996 1,061 0327-033, 

1997-811, 4,361 0337-811, 

2007 289 8117 

2008 4,577 8112 

2009 725 8113 

2010 191 8101 

2011 010 8100 

8108 116 8108 

2013 01, 8103 

2014 017 8107 

2015 27 8105 

2016 51 810, 

2017* 07 8107* 

Total 14,635 المجموع 
* Data up to 31/08/2017 * 30/12/8107البيانات حتى. 
 

 
 
 

 االعتقال واإلبعاد 2.25
طفاًل،  11ُمسّنا، و 01قاصرًا، و 702منهم  مقدسياً  2,466 بلغ 0257محافظة القدس خالل العام  منعدد المعتقلين 

  .امرأة 11و
 

قاصرًا،  51بينهم  ،0257خالل العام  المسجد األقصى المباركو  القدس عن مقدسيا 572وأبعدت سلطات االحتالل 
 .زمنية متفاوتة ودفع غرامات ماليةلفترات  سيدة 51و
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 الشهداء 2.25
 . 0257شهيدا خالل عام  50منهم  0257-0222شهيدًا خالل الفترة  513بلغ عدد الشهداء في محافظة القدس 

 
 2017-6111، عدد الشهداء في محافظة القدس

Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2000-2017 
 

Year 
 عدد الشهداء

Number of Martyrs 
 السنة

2000 15 2000 

2001 19 2001 

 8118  0, 8118 

2003 5 2003 

2004 2 2004 

 8115  8 8115 

811, 8 811, 

8117 3 8117 

2008 8 2008 

8113 0 8113 

8101 1 8101 

8100 3 8100 

8108 0 8108 

2013 0 2013 

2014 05 8107 

2015 87 8105 

2016 87 810, 

2017 08 8107 

Total 055 المجموع 

 

 2017-6111عدد الشهداء في محافظة القدس، 
Number of Martyrs in Jerusalem Governorate, 2000-2017 
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  هدم المنازل 5.25
لم تكتف سلطات االحتالل االسرائيلية بسياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين من خالل سحب الهويات وهدم المنازل بل 
سعت في كل اتجاه نحو التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم اليومية من خالل العديد من السياسات المتبعة والتي 

زل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات إلصدار تراخيص البناء ال يمكن حصرها، تقوم سلطات االحتالل بهدم المنا
 1قاصرًا، منها  11مقدسيا بينهم  511وتشريد  0257في محافظة القدس خالل العام  منزل 15للفلسطينيين، تم هدم 

ل لم ينفذ امر اتم هدمها بيد صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتق منفذ البناء في ح منازل
  . 0257خالل العام  منشآت 521، كما هدمت سلطات االحتالل الهدم بنفسه

 
 2017-0643المساكن المهدومة وعدد االفراد المتضررين في محافظة القدس، 

Demolished Housing Units and Member of Persons Affected  in Jerusalem, 1967-2017 
 

Year 
 عدد األفراد المتضررين

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 

8100 ,3 03 8100 

2012 71 64 2012 

2013 77, 35 2013 

8107 0,7 50 8107 

2015 007 77 8105 

810, 835 22 810, 

8107 055 ,0 8107 

Total  3,351 0,661 المجموع 
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  المبارك المسجد األقصى 62.5
حتاى  0621تقوم سلطات االحتالل االسرائيلي باتخااذ اجاراءات تهويدياة ممنهجاة مناذ احاتالل المديناة المقدساة مناذ العاام  

تعاارا المسااجد االقصااى خااالل   .واإلسااالمييومنااا هااذا ماان اجاال تهويااد المدينااة وتهجياار سااكانها وتغيياار طابعهااا العربااي 
ماان خااالل محاولااة ساالطات االحااتالل فاارا التقساايم الزماااني والمكاااني فااي  لهجمااة تهويديااة غياار مساابوقة، 6101العااام 

المسجد االقصى من خالل وضع بوابات ألكترونية على مداخله والتي افشالها المقدسايون مان خاالل االمتنااا عان الصاالة 
عاادد لمقتحمااي أعلااى  6101عااام  وقااد شااهد.  داخاال المسااجد واالعتصااام باااالالف علااى ابوابااه حتااى تاام ازالتهااا فيمااا بعااد

 .مستوطناً  25,630نحو  بلغ عدد المقتحمين، حيث 0621منذ احتالل المسجد عام  المسجد األقصى
 
  
 
 

  

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/06bfc6b4-c52c-4190-97be-4613d7a1e500
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 المفاهيم والمصطلحات
 

بشطال  البعريفطا بسطبدد هط   ايط  .  المواضطي مخبلط  الطوارد  فطي الابطال ولفيما يلي عرضًا الهم المفاهيم والمصطللاا  
 .البوصيا  الصادر  عن االمم المباد  في المجاال  المخبلفة علىاساسي 

 
 أ

 :األجر النقدي
 .األجر الدقدي الصافي المدفوع للمسبخدمين بأجر على العمل المدجز

 
 :أيام العمل الشهرية

المرضية وغيرها هي عدد األيام البي عملها الشخص خالل الشهر، باسبثداء أيام العلل، ودهاية األسبوع، والمغادرا  
 .وبعببر ساعة عمل وااد  خالل اليوم ايوم عمل. المدفوعة وغير المدفوعة

 
 :اخراجات المرضى

خروج الفرد من المسبشفى بعد إجراء الفاوص لبشخيص مرض ما أو بعطد أن دطدم  لطل الرعايطة والمعالجطة الالزمطة بغطض 
 (.شفاء، وفا )الدظر عن االة اإلخراج 

 
 :ادخاالت المرضى

 .دخول شخص إلى مسبشفى أو مؤسسة لبية للفاص أو العالج شريلة أن يما  ليلة أو يوما واادا على األدل هي
 

 :استخدام اإلنترنت
الدخول إلى المواد ، دراء  : عر  اسبخدام اإلدبرد  ألغراض ه ا المسح بأدل القيام باالسبخداما  األساسية مثل

شهر الماضية من باريخ اإلسداد  21خالل )ودد ادد  فبر  االسبخدام . اةالصا ، بدزيل الملفا  أو البرامج من الشب
 (.في المسح

 
 :استخدام الحاسوب

بشغيل الجهاز والدخول إلى : عر  اسبخدام الااسول ألغراض ه ا المسح بأدل القيام باالسبخداما  األساسية مثل
دشائها، ودد ادد  فبر   شهر الماضية من باريخ اإلسداد في  21خالل )االسبخدام ملفا  معيدة، ودقل وافظ الملفا  وا 

 (.المسح
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 :استهالك األسرة
ديمة السل  والخدما  البي يبلقاها دما  المسبخدمة ألغراض معيشية، و هو الدقد ال ي يصر  على شراء السل  والخ

بسجيل من اسبهالاها أثداء فبر  الالسل  البي يبم العمل وبخصص السبهالك األسر ، و  أفراد األسر  العاملين من رل
 .الملك المسانالقيمة البقديرية ألجر  إدباج األسر  ال ابي، و 

 
 :االستهالك الوسيط

يباططون مططن ديمططة السططل  والخططدما  البططي بسططبهلك امططدخال  لعمليططة االدبططاج، باسططبثداء االصططول الثاببططة البططي يقيططد اسططبهالاها 
  .بوصفل اسبهالاا لرأس المال الثاب 

 
 :األسرة

هي فرد أو مجموعة أفراد بربلهم أو ال بربلهم صلة درابة،  ويقيمون عاد  في مسان وااد،  ويشبراون في المأال أو 
 .في أي وجل من بربيبا  المعيشة األخرى

 
 :األسرة المركبة

 .درابة به   األسر  هي األسر  الماودة من أسر  دووية أو أاثر م  وجود فرد أو أفراد يعيشون معها وال بربلهم عالدة
 

 :األسرة الممتدة
 .هي األسر  الماودة من أسر  دووية أو أاثر م  وجود أفراد آخرين يعيشون معهم وبربلهم عالدة درابة ببلك األسر 

 
 :األسّرة الفندقية

إلى الفددق عدد الللل هي األِسرَّ  المفرد  في الفددق والمعد  لالسبخدام من دبل الدزالء باسبثداء األِسرَّ  البي بضا   
 .ويعببر السرير المزدوج داخل الفددق سريرين مفردين

 
 :أسرة من فرد واحد

 .وهي األسر  البي بباون من شخص وااد فقل
 

 :أسرة نووية
وهي األسر المعيشية البي بباون الية من  دوا  أسرية وااد ، وببشال من أسر  مؤلفة من زوجين فقل أو من زوجين م  

لديها ( رل األسر ) لديل ابن أو ابدة أو أاثر أو أم( رل األسر ) أو أاثر أو أل( بالدم فقل وليس بالببدي) ابدةابن أو 
 .ابن أو ابدة أو أاثر، م  عدم وجود أي شخص من األدرباء اآلخرين أو من غير األدارل
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 (J2، منطقة J1منطقة )القدس، 
 :دظرا للواد  الجغرافي والسياسي في ماافظة القدس وألغراض إاصائية بابة، بم بقسيم ماافظة القدس إلى جزئين

بشمل  لك الجزء من ماافظة القدس ال ي ضمبل إسرائيل عدو  بعيد ااباللها للضفة الغربية في  (:J1منطقة )القدس 
وبشمل " بي  المقدس"ل، شعفال، العيسوية، القدس بي  اديدا، مخيم شعفا)بجمعا    J1وبضم مدلقة. 2691عام 

، سلوان، الثوري، جبل المابر، (الشيخ جراح، وادي الجوز، بال الساهر ، الصوادة، اللور، الشياح، راس العامود)
 (.عقل السواار  الغربية، بي  صفافا، شرفا ، صور باهر، أم لوبا، افر

رافا ، مخماس، مخيم دلدديا، دلدديا، بي  )بجمعا    J2بادي ماافظة القدس، وبضم مدلقة  (:J2منطقة )القدس 
ددو، جب ، الجدير ، الرام وضااية البريد، بي  عدان، الجيل، بير دباال، بي  إجزا، القبيبة،  خرائل أم اللام، بدو، الدبي 

ابا، الاعابدة بجم  بدوي، الزعيم، العيزرية، أبو صموئيل، ازما، بي  اديدا البلد، دلدة، بي  سوريك، بي  ااسا، عد
 (.ديس، عرل الجهالين، السواار  الشردية، الشيخ سعد

 
 :االصول الثابتة

 .هي أصول مدبجة بسبعمل هي دفسها بصور  مبارر  أو مسبمر  في عمليا  ادباجية لمد  بزيد على عام
 

 :االهتالك
في القيمة الباريخية لمخزون االصول الثاببة المملواة والمسبخدمة من دبل مدبج  هو االدخفاض اثداء الفبر  المااسبية،

دبيجة للبدهور المادي، والبل  اللبيعي او االضرار اللبيعية دبيجة للبدهور المادي، والبل  اللبيعي او االضرار 
 .اللبيعية أو البل  دبيجة الاواد  اللبيعية

 
 : الهيئة المحلية

دار  شؤون جمي  الساان في البجم  ومعبر  بها من وزار   هي الهيئة البي بمبلك صالايا  بقديم الخدما  العامة وا 
 .الاام المالي

 
 :أسعار فترة األساس

 .هي أسعار السل  والخدما  في فبر  ما والبي يبم مقاردة األسعار الجارية بها
 

 :األفراد خارج القوى العاملة
ولادهم ال يعملون وال يباثون ( ضمن القو  البشرية)بشمل ه   الفئة من الساان جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 

عن عمل وال ابى مسبعدين للعمل سواءًا بسبل عدم رغببهم في العمل أو السبغدائهم عن الباسل عن لريق العمل أو 
 .ألسبال أخرى

 
 :أوزان الترجيح

، وبسبخدم في العمليا  بين ماودا  الردم القياسيهي األهمية الدسبية للسل  والخدما  داخل سلة المسبهلك أو 
 .الاسابية للردم القياسي
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 :اإلنترنت
الشباة العالمية البي بربل عد  آال  من الشباا  وماليين أجهز  الااسول المخبلفة األدواع  واألاجام في العالم، وهي 

ويمان الدفا  لخدمة اإلدبرد  بعد  لرق مدها . صل وببادل المعلوما  بين مخبل  األفراد والمؤسسا وسيلة للبوا
 .االبصال الهابفي، والدلاق العريض والخل الردمي والبريد اإللابرودي

 
  :إنفاق األسرة

ديمة السل  والخدما  البي يبلقاها و  . هو  الدقد ال ي يصر  على شراء السل  والخدما  المسبخدمة ألغراض معيشية
غير )والدقد ال ي يبم إدفادل على الرسوم والضرائل .  أفراد األسر  العاملين من رل العمل وبخصص السبهالك األسر 

 . ، الزاا ، البأميدا ، الهدايا، الببرعا ، الفوائد على الديون واألمور غير االسبهالاية األخرى(االسبثمارية
 

 ب
 :(سب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدوليةح)البطالة 

ولم يعملوا أبدًا خالل فبر  اإلسداد في أي دوع ( سدة فأاثر 21)بشمل ه   الفئة جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 
من األعمال، واادوا خالل ه   الفبر  مسبعدين للعمل وداموا بالبا  عدل بإادى اللرق مثل ملالعة الصا ، البسجيل 

 .في ماابل االسبخدام، سؤال األصدداء واألدارل أو غير  لك من اللرق
 

 :(الجهة الشاحنة)البلد المصّدر 
هو البلد ال ي ارسل  مدل السل  الى بلد االسبيراد، دون ادو  أي معامال  بجارية او عمليا  اخرى من شادها بغيير 

 .المراز القادودي للسل  في أي بلد وسيل
 

 ت
 :التأمين الصحي

 .بعويض عن خسار  مادية برببل ببغلية الباالي  المبعلقة بمشالة صاية ما وعالجها
 

 :التركيب العمري والنوعي
ويعد البرايل العمري والدوعي للساان .  برايل الساان اسل عدد أو دسبة ال اور واإلدا  ضمن ال فئة عمرية

ويعببر بوفر المعلوما  اول البرايل . الوفيا  والهجر الدبيجة البراامية لالبجاها  السابقة في معدال  الخصوبة و 
 .العمري والدوعي شرلًا أساسيًا مسبقًا لوص  وباليل العديد من أدواع البيادا  الديموغرافية

 
 :تعويضات العاملين

لغير هي عبار  عن البعويضا  المباققة للمقيمين في االدبصاد المالي ال ين يعملون في الخارج، وبلك المدفوعة  
 .المقيمين ال ين يعملون في الداخل
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 :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
وص  أدوا  ولرق الدفا  لوسائل بادولوجيا المعلوما ، والقيام بعمليا  اسبرجاع البيادا ، وبخزيدها، وبدظيمها، 

دباجها    .اإللابرودية واليدويةا لك وص  وسائل عرض المعلوما  وببادلها من خالل اللرق . وأساليل معالجبها وا 
 
 ح

 :حالة اللجوء
وبشمل األبداء ال اور مدهم  2691وهي خاصة بالفلسليديين ال ين هجروا من فلسلين البي اابلبها إسرائيل عام 

 .وأافادهم
 

 :حفرة امتصاصية
 (.افر برابية)بئر أو افر  يخزن بها الغائل البشري أو دا ورا  أخرى وببدى من جدران مسامية 

 
 :حفرة صماء

 .بئر أو افر  يخزن بها الغائل البشري أو دا ورا  أخرى وببدى من جدران ماامة
 

 :الحيازة الزراعية
هطططي واططططد  ادبصطططادية فديططططة لتدبطططاج الزراعططططي بخضطططط  إلدار  وااطططد ، وبشططططمل جميططط  الايوادططططا  الموجطططود  واططططل األراضططططي 

ودطد باطون إدار  الايططاز  .  المسطبغلة اليطا أو جزئيطا ألغطراض اإلدبطاج الزراعطي بغطض الدظططر عطن الملايطة أو الشطال القطادودي
دد ببوالهطا عشطير  أو دبيلطة أو دطد بطدار  صان أو أسربان أو أاثر، أوالوااد  بيد شخص وااد أو أسر ، ودد يشبرك فيها شخ

ودطد بباطون أرض  الايطاز  مطن جطزء وااطد أو .  من دبل شخصية اعببارية مثطل شطراة أو جمعيطة بعاوديطة أو واالطة ااوميطة
لايطاز  فطي وااطد  أاثر، بق  في بجم  وااد أو أاثر من البجمعطا  المدفصطلة فطي ماافظطة وااطد  بشطرل أن بشطبرك أجطزاء ا

 .الخ... أو أاثر من وسائل اإلدباج مثل العمل والمبادي واآلال  وايوادا  الجر 
 

 :الحيازة النباتية
وجود مسااة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي ماصول زراعي با  بصر  الاائز، على أن ال بقل بلك 

 .دودم للزراعا  المامية( 5.1)دودم للزراعا  الماشوفة و( 2)المسااة عن 
 

 :الحيازة الحيوانية
أي عدد :  يقصد بالاياز  الايوادية وجود ايوادا  لدى الاائز ويعببر الفرد اائزا إ ا بوفر لديل أي من الااال  اآلبية

دواجن فأاثر من ال( 15)أو الخدازير، عدد ( الضأن أو الماعز)رؤوس فأاثر من األغدام ( 1)من األبقار أو اإلبل، عدد 
فأاثر من األرادل أو الليور األخرى مثل الابش، والبل، والفر، والسمن وغيرها أو خليل ( 15)، عدد (الالام والبياض)

 .خاليا دال فأاثر( 3)مدها، أو أن يدير الاائز 
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 :الحيازة المختلطة
بعببر الاياز  مخبللة إ ا اشبرك الاائز بإدار  اياز  دبابية وايوادية معا اسل بعري  الاياز  الدبابية والايوادية، بشرل 

 .  أن يبم اسبخدام دفس العمالة أو دفس اآلال  أو دفس المبادي للدشالين الدبابي والايوادي
 

 :الماشية/ حيوانات المزرعة
( الضططأن والمططاعز)بهططا والمربططا  بشططال رئيسططي ألغططراض زراعيططة وبشططمل األبقططار واألغدططام بشططمل جميطط  الايوادططا  الماططبفظ 

  .الخ...والخيول والبغال والامير والجمال والخدازير، والدال، وليور المزرعة االدجاج الالام والبياض، والابش، والفر 
 

 خ
 : خطوط الهواتف الرئيسية

 .بالشباة العمومية الببديلية ولل مدف  مخصص في معدا  البدالة الهابفيةخل هابفي يصل المعدا  اللرفية للمشبرك 
 
 د

 :الدار
وهي مبدى معد أصاًل لسان أسر  وااد  أو أاثر، ويمثل البداء البقليدي في فلسلين، ودد بباون الدار من لابق وااد أو 
لابقين بسبغلهما أسر  وااد ، أما إ ا ااد  الدار مقسمة إلى وادا  سادية مدفصلة ال مدها بشمل المرافق الخاصة بها 

 .سان شقةويقيم بال مدها أسر  مسبقلة، فيعببر ال م
 

 :درس الزيتون
 (.عصر الزيبون)وهي عملية اسبخراج الزي  من ثمار الزيبون 

 
 :الدخل

 .هو العائد الدقدي أو العيدي المباقق للفرد أو األسر  خالل فبر  زمدية مادد  ااألسبوع أو الشهر أو السدة
 
 ر

 :الرقم القياسي ألسعار المستهلك
البغيرا  في أسعار السل  والخدما  ضمن سلة المسبهلك بين فبر  زمدية بسمي فبر  عبار  عن وسيلة إاصائية لقياس 
 . المقاردة وأخرى بسمى فبر  األساس

 
 :الرقم القياسي لألسعار

 .هو وسيلة إاصائية لقياس البغيرا  الااصلة على أسعار السل  والخدما  بين فبربين زمديبين
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 :رياض األطفال
بربية لللفل دبل مرالة البعليم األساسي بسدبين على األاثر، وباصل على برخيص مزاولة  ال مؤسسة بعليمية بقدم

مرالة البسبان وياون األلفال فيها عاد  في سن الرابعة، : وبقسم إلى مرالبين.  المهدة من وزار  البربية والبعليم العالي
 .ومرالة البمهيدي وياون األلفال فيها عاد  في سن الخامسة

 
 س

 :السكان سجل
هو آلية البسجيل المسبمر لمعلوما  مدبقا  ببعلق بال فرد من الساان المقيمين لبلد ما او مدلقة ما معيدة، وهو ما 

 .يجعل من الممان باديد معلوما  مسباملة عن عدد الساان وخصائصهم في اي ود  معين
 

 :سعر المستهلك
 .لى سلعة أو خدمة لالابياجا  األسريةهو السعر ال ي يدفعل المسبهلك األسري مقابل اصولل ع

 
 : السرقة

دباامها اما بشمل سردة السيارا ، أما  ويقصد بها أخ  المال أو الممبلاا  دون موافقة المالك، وبشمل سردة المدازل وا 
دشل الاوادي  وسائر المخالفا  الصغرى مثل السردا  البسيلة واللفيفة فيمان أن بصد  أو ال بصد  ضمن 

 .السردا 
 

 :السرير
ساعة مبواصلة على األدل  19هو السرير المبواجد في غرفة أو ردها  المسبشفى وال ي يشغل من دبل المرضى لمد  

 .اللبية لبقديم الرعاية
 

 :السيارة الخاصة
، وموصوفة (بما في  لك السائق)راال  6وال بزيطد امولبها عن ( دون اجر)هي ال مرابة آلية بسبعمل لدقل الراال 

 .في رخصبها امرابة خاصة، وال يشمل ه ا الدوع الدراجا  الدارية
 

 :السور
بشال مدفصل، دظرًا الخبال  خصائص السور لقد اعببر  األسوار ااالة خاصة، و لك عددما يبم برخيص السور 

أما إ ا اان السور المرخص مصاابًا لبرخيص المبدى فال (.  فهو يرخص مثال بالمبر اللولي وليس بالمبر المرب )
 .ي ار في ه   الاالة
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 ش
 :شبكة صرف صحي

ميا  األملار، الميا  )دظام من أجهز  الجم  وخلول األدابيل والموصال  والمضخا  يسبخدم إلخالء الميا  المسبعملة 
ودقلها من مواد  إدباجها إما إلى مالة بلدية لمعالجة ميا  المجاري أو إلى مود  ( المدزلية، وغيرها من الميا  المسبعملة

 . ميا  سلايةاي  يبم بصري  الميا  المسبعملة إلى 
  

 :شبكة مياه عامة
شبال من األدابيل الرئيسية والفرعية بدبشر في البجم  الساادي لغرض بوزي  وبوصيل الميا  الصالاة للشرل الى 

 .البجم 
 

 : الشقة
وهي جزء من دار أو عمار  بباون من غرفة أو أاثر م  المرافق من ملبخ وامام ومرااض، ويقفل عليها جميعًا بال 

 .خارجي، وهي معد  لسان أسر  وااد ، ويمان الوصول إليها عن لريق درج أو ممر يؤدي إلى اللريق العام
 

 ص
 :صاحب عمل

ويعمل با  إشرافل أو لاسابل مسبخدم وااد على ( شريك)هو الفرد ال ي يعمل في مدشأ  يملاها أو يملك جزءا مدها 
يديرون مشاري  أو مقاوال  خارج المدشآ  بشرل أن يعمل با  ويشمل  لك أصاال العمل ال ين .  األدل بأجر

إشرافهم أو لاسابهم مسبخدم وااد على األدل بأجر وال يعببر املة األسهم في الشراا  المساهمة أصاال عمل ابى 
 .ولو عملوا فيها

 
 :الصادرات

ويبم دقل ملايبها إلى ادبصاد آخر من هو إجمالي السل  والخدما  البي يبم بصديرها أو إعاد  بصديرها خارج البالد، 
العالم، أو إلى المدالق الجمراية الار ، وبشمل الصادرا  ولدية المدشأ والمعاد بصديرها من السل  والخدما  وبعبمد 

 .ال خصم من االدبصاد الولدي دبيجة للبعامال  م  االدبصاديا  األخرى أو االدبصاد غير المقيم
 

 :الصحة
 .من الدااية الجسدية والدفسية واالجبماعية وليس فقل الخلو من المرض أو اإلعادة هي االة رفا  اامل

 
  



PCBS : المفاهيم والمصطلحات                                                                                  8102كتاب القدس اإلحصائي السنوي 
 

 911 

 ط
 :الطاقة الكهربائية

وواططد  ديططاس اللادططة الاهربائيططة المسططبدف   هططي .  مصططللح يشططير إلططى الشططغل المبطط ول لباريططك شططادة اهربائيططة فططي موصططل
 .ساعة /الايلووال

 (.ساعة)الزمن × ( ايلووال)القدر   =اللادة الاهربائية المسبهلاة 
 

 ع
 :عضو أسرة غير مدفوع األجر

هو الفرد ال ي يعمل لاسال العائلة، أي في مشروع أو مصلاة أو مزرعة للعائلة وال يبقاضى دظير  لك أي أجر  وليس 
 .لل دصيل في األرباح

 
 :العام الزراعي

 .لغاية دهاية ايلول من العام الباليهو الفبر  الممبد  ما بين بداية بشرين اول من العام 
 

 :العاملون في الفنادق
يشمل  لك اافة المشبغلين في الفددق سواء اادوا من أصاال الفددق أو أفراد أسرهم العاملين سواء اان  لك بأجر أو 

 .  دون أجر، بدوام الي أو جزئي
 

 :العمالة
ويعملون، ( القو  البشرية)بشمل ه   الفئة ال من يدلبق عليل مفهوم العمالة، أي جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 

ويضم  لك أصاال العمل، المسبخدمين بأجر، العاملين لاسابهم أو في مصالاهم الخاصة، باإلضافة ألعضاء األسر  
 .غير مدفوعي األجر

 
 :العمالة المحدودة

المجموعة جمي  األفراد ال ين يدلبق عليهم مفهوم العمالة ويعملون بصور  غير اعبيادية، سواء اادوا يعملون  بضم ه  
عدد ساعا  أدل من المعباد لسبل من األسبال وال ين يرغبون في  ا  الود  بزياد  عدد ساعا  عملهم إلى العدد 

عدد بإادى اللرق، االبا  عن عمل إضافي أو يااولون ، ويااولون زياد  ه ا ال(ساعة فأاثر أسبوعيا 31)اللبيعي 
ويددرج ا لك ضمن العمالة . بأسيس عمل خاص أو مصلاة خاصة وه ا الدوع سمي بالعمالة المادود  الظاهر 

المادود  أولئك ال ين يرغبون ببغيير عملهم ألسبال ادبصادية مثل عدم افاية الرابل أو بسبل ظرو  العمل السيئة 
 .سمي بالعمالة المادود  غير الظاهر  وه ا الدوع
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 :العامل 
سدة فأاثر وال ي باشر عماًل معيدا ولو لساعة وااد  خالل فبر  االسداد الزمدي سواء اان  21هو الفرد ال ي عمر   

بسبل المرض، )لاسال الغير بأجر أو لاسابل أو بدون أجر في مصلاة للعائلة أو اان غائل عن عملل بشال مؤد  
( 29-2)عدد ساعا  العمل األسبوعية إلى عاملين ويصد  العاملون اسل (. عللة، بود  مؤد  أو أي سبل آخر

ساعة فأاثر وا لك األفراد الغائبون عن أعمالهم بسبل المرض، أو إجاز  مدفوعة األجر، أو إغالق  21ساعة، عاملين 
 .ساعة 29-2أو إضرال أو بودي  مؤد  وما شابل  لك، يعببر عاملين من 

 
 غ

  :غرفة مستقلة
( مرااض –امام  –ملبخ )بها مرافق بل بشبرك عاد  م  غيرها من الغر  في المرافق وهي غرفة دائمة ب ابها ليس 

 .وهي معد  أصال للسان وبوجد عاد  على أسلح المبادي أو بالفداء، وباون جزءًا من دار أو فوق أسلح العمارا 
 

 :الغرف واألسّرة المتاحة
 .باسبثداء ما هو مغلق للصيادة أو ألي سبل اانبشمل ما هو دابل لتشغال من غر  وأسّر  خالل فبر  المسح 

 
  :الغرفة

ماالة بجدران وسق  يسهل عزل المسبخدمين ( أربعة أمبار مربعة فأاثر) 1م( 9)هي أية مسااة بساوي أو بزيد عن  
المقزز  غرفة إ ا ااد  مساابها مساوية أو بزيد عن أربعة أمبار مربعة  (الفرددا )لها عن اآلخرين، وبعببر الشرفا  

ومسبخدمة ألي غرض من األغراض المعيشية، وبعببر الصالة غرفة، وال يعببر من ضمن الغر  ال من الملبخ 
مسبخدمة اما ال يعببر من الغر  بلك المخصصة للايوادا  والدواجن وا لك الغر  ال.  والامام والمرااض والممرا 

 .للعمل فقل
 

 ف
 :فترة األساس

 .هي الفبر  الزمدية البي يبم مقاردة الفبر  الجارية بها
 

 :الفندق
ويشبرل في الفددق ان ياون عدد .  مدشأ  بصد  ضمن مدشآ  االدامة السيااية الجماعية البي بوفر المبي  للزائر

األماان المبوفر  فيل بسبوعل مجموعة أشخاص يزيد عن معدل عدد افراد عائلة وااد  وباون با  إدار  مواد  وبقدم 
درجا   الىوبدظي  المرافق الصاية، وبصد  الفدادق  خدما  وبسهيال  بشمل خدمة الغر  واعداد االسر  يوميا

 .وفئا  وفقا للبسهيال  والخدما  البي بقدمها
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  :الفيال
هي مبدى دائم ب ابل مشيد من الاجر الدظي  عاد ، ومعد أصال لسان أسر  وااد  عاد ، ويباون من لابق وااد 
بجدااين أو من لابقين أو أاثر، يصل بيدهما درج داخلي، ويخصص أاد األجداة في االة اللابق الوااد أو اللابق 

الملبخ والخدما  بمخبل  أدواعها، اما يبوفر في الغالل الثادي للدوم، والجداح اآلخر أو اللابق األرضي لالسبقبال و 
للفيال اديقة بايل بها بغض الدظر عن مساابها باإلضافة إلى سور يايل بها من الخارج، واراج للسيار  اما يغلى 

اون من السلح العلوي للفيال بماد  القرميد على األغلل، ويمان أن يوجد ضمن ادود الفيال أاد المبادي أو المالاق وي
 .ماودابها

 
 ق

 :القيمة المضافة
ويعططر  إجمططالي القيمططة المضططافة .  مفهطوم يبعلططق باإلدبططاج ويشططير إلططى القيمطة المبولططد  أليططة واططد  بمططارس أي دشطال إدبططاجي

أمطا صطافي القيمطة المضطافة فيطبم الاصطول عليهطا بلطرح اسطبهالك .  بااصل لرح االسطبهالك الوسطيل مطن إجمطالي اإلدبطاج
 .الثاب  من إجمالي القيمة المضافةرأس المال 

 
 ل

 :الجئ غير مسجل
 .ألي سبل اان( المؤن)إ ا اان الفرد الجئًا إال أدل غير مسجل في بلادة واالة الغو  

 
 :الجئ مسجل

 .الصادر  عن واالة الغو ( المؤن)إ ا اان الفرد الجئًا ولل اسم في بلادة  البسجيل 
 

 :ليس الجئا  
 .الجئا مسجل أو الجئا غير مسجلهو ال فلسليدي ليس 

 
 م

 :المبنى
 أو جدران بأرب  المبدى ماالا مؤدبل، وياون أو دائمة بصفة الماء أو على االرض على ومثب  ب ابل دائم مشيد ال

و لك بصر  الدظر عن الماد  المشيد مدها، وبصر  الدظر عن الغرض من ادشائل . السق  للابق وااد على االدل
ودد ياون المبدى ود  الزيار  مسبخدما للسان او العمل او اليهما او خاليا او مغلقا او مهجورا .  اسبخدامل االياوايفية 

 .او با  البشليل او با  البشييد
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 :مبنى سكني
ويشمل المبدى السادي .  ويعببر المبدى ساديًا بالبعري  إ ا ااد  ااثر من دص  مساابل معد  ألغراض السان

إضافة مداف  أو مبادي فرعية لمبان سادية . إضافة غر  لوادا  سادية. أن ياون وادا  سادية ااملة: الااال  البالية
 (.راجا مثل الملابخ أو الاماما  أو الافر االمبصاصية أو الا)
 

 :مبنى غير سكني
يادد اسبخدامل بددة اي  يمان أن ياون صداعيًا، ، إ ا لم يان المبدى ساديًا أو أاثر من دص  مساابل ليس  للسان

 .بجاريًا، بعليميًا، صايًا، أو غير  لك
 

 :مسكن دون مقابل
أدارل رل األسر  أو أاد أفرادها ال ين في االة اياز  المسان بدون دف  أي مبالغ اأن ياون المالك أل أو أم أو أاد  

 .ال يقيمون بالمسان أو مقدما من جهة أخرى دون مقابل
 

 :مسكن مستأجر
ودد ياون المسان مسبأجر . إ ا اان المسان مسبأجرا مقابل إيجار يبم دفعل بشال دوري شهريًا أو ال مد  معيدة

 (.بدون أثا )أو مسان غير مفروش ( م  أثا )مفروش 
 

 :مقابل عملمسكن 
وسواء أااد  ه   . إ ا اان المسان مقدمًا لألسر  دبيجة عالدة عمل بربل أاد أفراد األسر  بجهة العمل دون دف  إيجار

 .الجهة بملك المسان أو بقوم هي بدف  اإليجار للمالك األصلي
 

 :مسكن ملك
 . إ ا اان المسان ملاًا لألسر  أو ألاد أفرادها ال ين يقيمون بالمسان عاد

 
 :المنشأة

مشروع او جزء من مشروع يق  في مود  وااد، ويمارس دطوع وااطد فقطل مطن الدشطال االدبطاجي، او يعطود فيطل دشطال االدبطاج 
 .الرئيسي بمعظم القيمة المضافة

 
 :ملكية المنشأة

ايط  يماططن أن باطون خططاص ولدطي أو خططاص أجدبططي ( فططأاثر% 12أي )المؤسسططة  رأسطمالويقصطد بطط لك ملايطة أغلبيططة 
 .أو دلاع أهلي أو شراة ااومة ولدية أو شراة ااومة أجدبية
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  :المخرجات
بعططر  علططى أدهططا السططل  والخططدما  المدبجططة مططن دبططل المدشططا ، باسططبثداء ديمططة أي سططل  وخططدما  مسططبخدمة فططي دشططال ال 
بأخ  فيل الشراة بعين االعببار مخالر اسبخدام المدبجطا  فطي االدبطاج وباسطبثداء ديمطة السطل  والخطدما  المسطبهلاة مطن 

راس المططال الثابطط  او البغيططرا  فططي دططوائم )لباططوين راس المططال  دبططل دفططس المدشططا  فيمططا عططدا السططل  والخططدما  المسططبخدمة
 . او لالسبهالك الدهائي ال ابي( الجرد

 
 :المدارس الحكومية

 .أي مؤسسة بعليمية بديرها وزار  البربية والبعليم العالي، أو أي وزار  أو سللة ااومية
 

 :المدارس الخاصة
مرخصة يؤسسها أو يرأسها أو يديرها أو يدفق عليها فردا أو أفرادا أو  أي مؤسسة بعليمية أهلية أو أجدبية غير ااومية

 .جمعيا  أو هيئا  فلسليدية أو أجدبية
 

 :مدارس وكالة الغوث الدولية
 .أي مؤسسة بعليمية غير ااومية أو خاصة بديرها أو بشر  عليها واالة الغو  لبشغيل الالجئين الفلسليديين

 
 :المدرسة

غير رياض األلفال بغض الدظر عن عدد للببها وبرايبها الصفي، اي  أن أددى ص  فيها ال أي مؤسسة بعليمية 
 .يقل عن الص  األول وأعلى ص  ال يزيد عن الص  الثادي عشر

 
 :المكتبة

هي مجموعة مدظمة من الابل الملبوعة والدوريا  ورسوما  ومواد مرئية ومسموعة بقدم خدما  وبسهيال  
 .يسبخدمون ه   المواد عدد للبهملألشخاص ال ين 

 
 :المركبة اآللية

هي ال مرابة مزود  بمارك باي  يمبلك ه ا المارك وسيلة دف   ابية، وبسبعمل عاد  لامل األشخاص أو البضائ  
 . أو لسال المرابا 

 
 :المستشفى

اللبيطة جراايططة اادطط  أم هطي مؤسسططة لبيطة يبمثططل هططدفها األول فطي بططوفير خطدما  بشخيصططية وعالجيططة لمخبلط  الظططرو  
 .غير جرااية، وبقدم معظم المسبشفيا  أيضا خدما  لمرضى العيادا  الخارجية وخاصة خدما  اللوارئ

 
  :المعاد تصديره

 .ديمة جمي  السل  البي بم اسبيرادها سابقا وبم بصديرها الى بلد آخر دون اجراء أي بغيير على شالها او ديمبها
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 :المعصرة
زي  الزيبون، م  اابمالية االدباج من أدشلة )هي مؤسسة أو جزء مدها بدبج بشال أساسي مجموعة وااد  من السل  

 . اي  ياقق ه ا الدشال الرئيسي غالبية القيمة المضافة( ثادوية
 

 :السبير معادلة
 المقاردة فبر الابسال األردام القياسية لألسعار و لك بقسمة أسعار  اإلاصاء السبير عالممعادلة رياضية وضعها  هي

  .األساس سدةاألساس، وبالبرجيح باميا   فبر  على أسعار
 

 :المهنة
الفرد إ ا اان عامال، أو ال ي باشر  سابقا إ ا اان عالال عن العمل، بغض الدظر  هي الارفة أو دوع العمل ال ي يباشر 

 .عن لبيعة عمل المدشأ  البي يعمل بها وبغض الدظر عن مجال الدراسة أو البدريل ال ي بلقا  الفرد
 

 :المولود الحي
ن أي مولود ولد ايًا وصرخ أو باى عدد الوالد  أو ظهر  عليل أي عالمة أخطرى مطن عال مطا  الايطا  عدطد الطوالد  ابطى وا 

 .ما  بعدها بلاظا 
 

 :المياه المزودة
المدشطططآ  البجاريطططة )إلطططى المسطططبهلاين ا المخبلفطططة بعطططد جمعهطططا ومعالجبهطططا هطططي اميطططة الميطططا  البطططي يطططبم بوزيعهطططا مطططن مصطططادره

 (.والصداعية، ومرافق الري والمؤسسا  العامة
 

 :المياه المضخوخة
 .من آبار الميا  الجوفيةهي امية الميا  البي بضخ 

 
 :مجلس يشع

باسبثداء  لطك الجطزء مطن ماافظطة القطدس والط ي ضطمبل إسطرائيل عدطو  بعيطد المسبعمرين في الضفة الغربية  يمثل مجلسهو 
 .، يبب  مجلس يش  عد  سللا  بسمى مجالس إدليمية2691ااباللها للضفة الغربية في عام 

 ن
 :الناتج المحلي اإلجمالي

مؤشططر يقططيس إجمططالي القيمططة المضططافة لاافططة األدشططلة االدبصططادية مططن خططالل المخرجططا  مططن السططل  والخططدما  لالسططبعمال 
وبغطض الدظطر عطن ( عوامطل االدبطاج الماليطة)الدهائي البي يدبجها ادبصاد مطا بواسطلة المقيمطين وغيطر المقيمطين مطن سطاادل 

دية مادد  وال يشطمل الاسطوما  علطى خفطض ديمطة اسطبهالك رأس المطال خالل فبر  زم ،بوزي  ه ا اإلدباج ماليا أو خارجيا
 .الثاب  أو اسبدزا  الموارد اللبيعية وبدهورها
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 :النزالء
يبيبون في الفددق ويسبخدمون مرافقل وخدمابل ويعببر ال من برك الفددق ولو ليلل وااد  ثم يعود هم األشخاص ال ين 

 .للفددق ثادية بمثابة دزيل جديد
 
 

 :النشاط االقتصادي الرئيسي
هو لبيعة العمل ال ي بمارسل المؤسسة وال ي دام  من اجلل اسل البصدي  الدولي المواد لألدشلة االدبصادية 

 .ويسهم بأابر ددر من القيمة المضافة في االة بعدد األدشلة داخل المؤسسة الوااد ( البدقيح الراب )
 

 :النشاط االقتصادي
مصللح يشير إلى عملية بدمج مجموعة من اإلجراءا  واألدشلة بدف  من دبل واد  معيدة والبي بسبخدم العمل ورأس 

 (. سل  وخدما )المال والبضائ  والخدما  لبدبج مدبجا  مادد  
 

  :(القوى العاملة)النشيطون اقتصاديا 
 .ق عليهم مفهوم العمالة أو البلالةويدلب( سدة فااثر 21)هم جمي  األفراد ال ين يدبمون لسن العمل 

 
 :النفايات الصلبة

وبشمل الدفايا  البلدية، والدفايا  الصداعية .  ماد  عديمة الدف  وخلر  أايادا  ا  مابوى مدخفض من السوائل
ودفايا  الهدم  والبجارية، ودفايا  دابجة عن العمليا  الزراعية وبربية الايوادا ، والدشالا  األخرى المرببلة بها

 .ومخلفا  البعدين
 

 :نوع المسكن
  ،وهو الشطال الهددسطي أو المعمطاري للمسطان، والط ي دطد ياطون فطيال، أو دارًا، أو شطقة، أو غرفطة مسطبقلة، أو أي شطال آخطر

 (.الخ…برااية أو خيمة) مثل
 
 و

 :الواردات
البرية والبارية والجوية، البي بم دقل ملايبها لبغلية هو إجمطالي السل  والخدمطا  المسبورد  للبلد عن لريق الموادئ 
عاد  البصدير  .االابياجا  المالية لالسبهالك الدهائي والوسيل وا 

 
 :(المسكن)الوحدة السكنية 

هي مبدى أو جزء من مبدى معد أصاًل لسان أسر  وااد ، ولل بال أو مدخل مسبقل أو أاثر من مدخل يؤدي إلى 
اللريق أو الممر العام دون المرور في واد  سادية أخرى، ودد باون الواد  السادية غير معد  أصال للسان إال أدها 
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ودد .  ة للسان أو العمل أو لاليهما أو مغلقة أو خاليةوجد  مساودة ود  المسح، ودد باون الواد  السادية مسبخدم
 .باون الواد  السادية مشغولة بأسر  وااد  أو ااثر ود  المسح

 
 :الوفيات

 .هي ااال  الوفا  البي بشال أاد عداصر البغير الساادي
 ي

 :يعمل لحسابه
بالمدشأ  أي مسبخدم يعمل بأجر ويشمل وليس ( شريك)هو الفرد ال ي يعمل في مدشأ  يملاها أو يملك جزءًا مدها 

 .االشخاص ال ين يعملون لاسابهم خارج المدشآ 
 

 :يعمل بأجر
هو الفرد ال ي يعمل لاسال فرد آخر أو لاسال مدشأ  أو جهة معيدة وبا  إشرافها وياصل مقابل عملل على أجر 

.  و علططى القلعة أو أي لريقة دف  أخرىمادد سواء اان بأجر على شال رابل شهري أو أجر  أسبوعية أو بالمياومة أ
ويددرج با   لك العاملون بالوزارا  والهيئا  الااومية والعاملون بالشراا  باإلضافة إلى ال ين يعملون بأجر في 

 .مصلاة خاصة بالعائلة أو لدى الغير
 

 :الينابيع
الميا  الجوفي م  سلح األرض، دد باون هي الميا  المبدفقة من با  سلح األرض والدابجة عن دقلة البقاء مدسول 

 .دائمة 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, private and    

non-governmetal 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, demolished housing and confiscated Jerusalemites ID's.  

 

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.        

 

           

  
 
 

 

August, 2018                      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 50 communities in Jerusalem Governorate (according to the administrative 

divisions of the Population, Housing and Establishments Census of 2017).  

 

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
th

, 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 of them to the Eastern part, while 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 population of Jerusalem Governorate on the midnight of 30/11-1/12/2017 is 

435,753 people including 225,909 males and 209,844 females, it includes population 

actually counted, and also includes the uncounted  population estimates according to 

post enumeration survey. The population in Jerusalem Governorate constitutes 9.1% of 

the total population of Palestine and 15.1% of the population of the West Bank as 

population census 2017.  

 The sex ratio of Jerusalem Governorate was 107.7 males per 100 females. 

 
Population* in Jerusalem Governorate by Locality, 2017 

 
 

Vital Statistics  

 The number of registered live births in Jerusalem Governorate with Palestinian ID cards 

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. 

 3,363 marriage contracts were signed in Shariah courts and churches in Jerusalem 

Governorate in 2017.  

 There were 635 divorce cases in Shariah courts in Jerusalem Governorate in 2017.  
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Median Age at the First Marriage in Jerusalem Governorate by Sex, 7102 

 
 

Health  

 In 2017, around 79.7% of individuals in Jerusalem Governorate (J2) reported having 

health insurance. 

 Percentage of Palestinian Population with Disabilities in Jerusalem Governorate (J2) 

was 1.8% in 2017.  

 There were 7 hospitals in Jerusalem Governorate with 417  beds in 2017. 

 The total number of discharges from Jerusalem hospitals was 64,838 in 2017.  

 The total number of hospitalization days in Jerusalem hospitals was 230,979 in 2017.  

 The bed occupancy rate in Jerusalem hospitals was 88.6% in 2017.  

 

Labor Force  

 The labor force participation rate of individuals aged 15 years and above in Jerusalem 

Governorate was 30.4% in 2017: 56.4% for males and 6.7% for females.   

 Employment rate in Jerusalem Governorate was 88.4% in 2017. 

 The unemployment rate in Jerusalem Governorate of individuals aged 15 years and 

above was 11.6% in 2017. 

 Employed individuals in Jerusalem Governorate distributed by employment status in 

2017 were as follows; 4.9% employer, 13.8% self employed, 80.5 % wage employee 

and 0.8% unpaid family member. 
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Percentage Distribution of Employed Individuals from Jerusalem Governorate by 
Employment Status, 7102  

 

 

 

Living Standards, 2013 

 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 Jerusalem (J1) 

and 15.2% in Jerusalem (J2)). Income from the private sector made up 23.1% (13.1% in 

Jerusalem (J1) and 40.3% in Jerusalem (J2)) and income from national insurance 

allowances was the main source of income for 13.6% (21.3% in Jerusalem (J1) and 

0.5% in Jerusalem (J2)). Wages from the government sector contributed 7.8% (2.2% in 

J1 and 17.5% in Jerusalem (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 Standards from Viewpoint of Household and Area, 2013 
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1.   Schools1  

 In scholastic year 2017/2018, there were 250 schools. 

 In scholastic year 2017/2018, there were 445,74  school students: 555,,4 males and 

5,5,64 females.  

 In scholastic year 2017/2018, the average number of students per teacher was 17.0 in 

government schools, 22.2 in UNRWA schools and 18.7 in private schools. 

 In scholastic year 2017/2018, the average number of students per class was 22.9 in 

government schools, 29.9 in UNRWA schools and 23.8 in private schools. 

 

2.   Higher Education  

 In scholastic year 2016/2017, there were 12,805 university students: 5,561 males and 

7,244 females.  

 In scholastic year 2016/2017, there were 317 college students: 45 males and 272 

females. 

 In scholastic year 2015/2016, there were 2,873 university graduates: 1,224 males and 

1,649 females.  

 In scholastic year 2015/2016, there were 149 college graduates: 66 males and 83 

females. 
 

Culture  

 In 7414, there were 50 licensed cultural centers operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2017, there were 7 museums operating in Jerusalem Governorate. 

 In 2017, there were 2 theaters operating in Jerusalem Governorate.  

 In 2016, there were 109 mosques operating in Jerusalem Governorate. 
 

Information Society  

 In 2017, 74.1% of households in Jerusalem Governorate (J2) owned a computer. 

 In 2017, 5,.7% of households in Jerusalem Governorate (J2) used a Palestinian Internet 

service compared to 25.6% who used an Israeli internet service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 
Data exclude Municipality and Culture Committee Schools in Jerusalem.  
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Percentage of Palestinian Households in Jerusalem Governorate by Availability of ICT 
Tools, 2017 

  

 
Note: Data exclude those parts of Jerusalem governorate which were annexed by Israeli Occupation    
in 1967. 
 

 

 

Buildings  

 The number of buildings in Jerusalem Governorate that were counted during the period 

from 16/09/2017 to 31/10/2017 was 40,745 buildings, of which 17,989 were in 

Jerusalem (J1), and 22,756 in Jerusalem (J2).  

 
Number of Buildings in Jerusalem Governorate by Area, 2017 
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Housing  

 In 2017, the average number of rooms per housing unit in Jerusalem Governorate was 

5.5 rooms.   

 In 2017, the average housing density in Jerusalem Governorate was 1.4 person per 

room.  

Households in Jerusalem Governorate by Type of Housing Unit, 2017 
   

 
   * Include: Independent Room, Tent and Marginal.  

 

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 1,262 (capita/km
2
) at               

year 2017. 
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Population Density (Capita/km
2
) by Region, Mid-Year 2017 

 

 
*:        Data include Jerusalem Governorate. 

 
 
 

3. Olive Presses 

 There were 4 operating olive presses in Jerusalem Governorate with 26 employees        

in 2017. 

 The output value of those presses was USD 7,7.1 thousand. 

 The value added realized by the olive presses sector was USD  757.4 thousand. 

 

Environment and Natural Resources 

 

1. Water  

 22,476 households in Jerusalem Governorate (J2) are supplied with drinking water 

through the public water network, 466 households are supplied with drinking water 

through bottled water, and 136 households use rainwater to supply water during 2017. 

 

2.  Electricity  

 During the year 2017, the number of housing units in Jerusalem Governorate (J2), 

which were supplied with electricity through a public electricity network, was about 

22,974 housing units, 315 housing units through a special generator, 22 housing units 

without electricity, and 9,031 housing units with non-stated source of electricity. 

 

3.   Solid Waste  

 21,721 housing units in Jerusalem Governorate (J2) during the year 2017 disposed of 

solid waste by Throwing it in the Nearest Container, 1,488 housing units disposed of 

solid waste by burning, and 87 housing units by throwing them randomly. 

 

4. Type of Toilet Facility Used by the Household 

 8,928 housing units in Jerusalem Governorate (J2) use flush to piped sewer system in 

2017, and 7,954 use flush to septic porous tank, while 6,097 of the inhabited housing 

units use flush to septic tight tank. 
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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 Jerusalem (J1) and 3.1% in Jerusalem (J2)). The victim and clan bore the 

burden of 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 that Believed there are Drug 
Addicts in their Environment in Jerusalem Governorate by Area, 2013 

 

 
 
 

Establishments 

 In 2017, there were 9,704 establishments operating in the private sector,                    

non-governmental organizations and government companies in Jerusalem Governorate. 

Those establishments employed 34,786 workers, of whom 15,604 were in Jerusalem 

(J2) and 19,182 in Jerusalem (J1). 

 In 2017, there were 10,227 establishments operating in Jerusalem Governorate 

classified by main economic activity: 5,326 in wholesale and retail trade; repair of 

motor vehicles and motorcycles; 1,239 in manufacturing; and 969 in other service 

activities.  Activities of households as employers; undifferentiated goods- and services-

producing activities of households for own use had the smallest number with one 

establishment. 
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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, 2017 
 

 
 

National Accounts  

 In Jerusalem Governorate (J1), the gross value added at current prices was USD 1,295.7 

million for 741, compared with USD 1,230.2 million in 741,. 
 

Percentage Distribution of Value Added in Jerusalem Governorate  
 (J1) by Economic Activity, 2016 

  

 
 

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 Jerusalem Governorate (J1) increased by 7.1,% in 2017 

compared with 2016, while it decreased by 0.96% in 2016 compared with 2015.  

 

 

 

 

9,704 

4,466 5,238 

34,786 

19,182 

15,604 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

 Jerusalem Govenorate Area J1     Area J2 

N
u

m
b

e
r 

Area  

 No. of Establishments  

 No. of Employed Persons 

    
 Services    

51.8% 

 
Public 

administration and 
defence  

0.1% 

 
Wholesale and 

Retail Trade  
26.8% 

Mining 
manufacturing,  

Water and 
Electricity    

18.0% 

 
Construction    

2.7% 

  
Transportation 
and Storage  

0.3% 
Information and 
communication 

0.1% 

Agriculture and 
Fishing 

0.2% 



PCBS: Jerusalem Statistical Yearbook 2018                                                                                 Summary 

 [30] 

Transportation and Communication 
  

1. Transportation Outside Establishments: 

 There were 11, vehicles engaged in this sector in Jerusalem Governorate with 11, 

employees in 7414. 

 The output value of those vehicles was USD ,., million in 7414. 

 The value added realized by the transportation outside establishments was USD 5.5 

million in 7414. 

 

2. Transportation and Storage: 

 There were 144 establishments operating  in Jerusalem Governorate in 7414. 
 

 There were 590 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2016. 

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 11.8 million in 2016. 

 The value added realized by the transportation and storage was USD 6.3 million            

in 2016. 

 

3. Information and Communication: 

 In 2014, there were ,7 establishments operating  in Jerusalem Governorate. 
 

 In 2016, there were 80 employees in this sector in Jerusalem Governorate.  

 In 2016, the output value in Jerusalem Governorate was USD 2.9 million. 

 In 2016, the value added realized by the information and communication activities was 

USD 2.1 million. 

 
Main Economic Indicators for Information and Communication Activities in  

Jerusalem Governorate, 2016 
        (Value in 1000 USD) 

 
 

Construction Sector 

 In 2017, there were 34 establishments operating in Jerusalem Governorate. 
 

 In 2017, 144 building licenses were issued for residential buildings in Jerusalem 

Governorate (J2) with an area of 66 thousand m
2
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 There were 14 licenses issued for non-residential purposes in Jerusalem Governorate 

(J2) with an area of 11., thousand m
2
 in 2017. 

 There were 177 employees in construction activities in Jerusalem Governorate in 2016. 

 The output value in construction activities in Jerusalem Governorate was USD 11.7 

million in 2016. 

 The value added realized by the construction activities was USD 6.4 million in 2016. 

 

Industrial Sector 

 In 2017, there were 1,264 establishments operating in Jerusalem Governorate. 
  

 There were 5,183 employees in 2016. 

 The output value of those enterprises was USD  7,,.7  million in 2016. 

 The value added realized by the industrial sector was USD  57,.5 million in 2016. 
 

Main Economic Indicators for Industrial Activities in Jerusalem Governorate, 2016 
 

       (Value in 1000 USD) 

 
 

Tourism  

 There were 20 hotels in operation responded to the hotel survey  at the end of the year 

2017 with 1,480 rooms and 3,242 beds in Jerusalem Governorate. 

 Average number of employees in Jerusalem governorate hotels was 836 in  2017.  

 

Services Sector  

 There were 55744 establishments operating in Jerusalem Governorate in 2017. 

 There was 14,133 employees in this sector in Jerusalem Governorate in 2016.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 706.6 million in 2016. 

 The value added realized by the services sector was USD 595.5 million in 2016. 
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Internal Trade   

 There were ,,326 establishments operating in Jerusalem Governorate in 7414. 

 There were 11,318 employees in this activities in Jerusalem Governorate in 2016.  

 The output value in Jerusalem Governorate was USD 569.7 million in 2016. 

 The value added realized by internal trade activities was USD 433.5 million in 2016. 

 

Registered Foreign Trade  

 The total value of registered imports of goods to Jerusalem Governorate slightly 

decreased in 2016 by 0.8% compared to 2015 and reached USD 340.5 million.  

 The total value of registered exports of goods from Jerusalem Governorate increased in 

2016 by 7.9% compared to 7415 and reached USD 59.9 million. 

 

Israeli Violations  

 26 settlements were constructed on confiscated land in Jerusalem Governorate and 16 of 

them were in (J1) in 741,. 

 

 

 In 741,, around 547,1,, Settlers in the Settlements in Jerusalem Governorate and 

777,57, of them were in (J1). 

 14,635 Jerusalem ID cards were confiscated between 1967 and 31/08/2017, 17 of them 

in 2017. 

 During 2014, the Israeli authorities demolished 61 buildings in Jerusalem Governorate. 
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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 

 

B 
Base time: 

It is the period to which the current period is being compared. 
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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:     

It is 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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, Um Tuba and Kufr A’qab).   

Jerusalem (J2) Includes the Remaining parts of Jerusalem governorate, namely: Rafat, 

Mikhmas, Qalandya Camp, 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 and Abu Dis. 

 

K 
Kindergarten:  

Any educational institution licensed by MOE offering education to four or five year olds. 

Kindergarten Consists of the first and second grades. 
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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.  

 

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. 
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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 

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. 
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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). 

 

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. 
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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. 
 

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. 
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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). 
 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Y 
Yesha Council: 

It refers to the council that represents settlers in the West Bank except that part of 

Jerusalem which was forcefully Annexed by Israel following its occupation of the West 

Bank in 1967. Yesha is also the representing body of a number of regional councils. 
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